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Wat hebben wetenschap en orgelspel
met elkaar te
maken?
Scheikundige Ger de
Vries speelt thuis en
in de Hervormde
Kerk op een
monumentaal orgel
als hij geen
wetenschappelijke
artikelen schrijft.

Los nummer 2 gulden

Buiten
zwemmen
of binnen
handballen

Actief zijn
op vakantie
is een must
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iKobus de Jong, woordvoerder van het Keesomplein, bij de 'pipowagen' voor het raadhuis
Foto Karin Schut

ZANDVOORT - In de winter na afloop van een strandwandeling erwtensoep eten
in een strandpaviljoen lijkt
steeds meer een utopie te
worden. Twee instanties liggen sinds kort dwars. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft laten doorschemeren de permanente
strandpaviljoens bij nader
inzien toch niet te willen.
Daarnaast wil de voorzitter
van de landelijke strandpachtersvereniging dat ze
eerst op proef op de Waddeneilanden komen, omdat de
gemeente Zandvoort te weinig haast maakt.

met zijn collega's uit Heemstede en Bloemendaal bij haar op
bezoek te gaan. De afwikkeling
van het verkeer in de regio
wordt volgens Hogendoorn het
belangrijkste gespreksonderwerp, maar de permanente
strandpaviljoens wil hy ook ter
sprake brengen.
De druk om van strandpayiljoens in de winter af te zien
komt echter niet alleen uit Den
Haag. Ed Kraakman, voorzit-

Voorzitter strandpachters wil proef
naar Waddeneilanden verschuiven

Ambtenaren van het ministerie hebben onlangs laten uitlekken dat in een nieuw plan ter van de Nederlandse Vereni(de Vierde Nota Waterhuis- ging van Strandexploitanten
houding) permanente bebou- Noordzeestrand (Nvsn) vindt
wing van de zeereep afgeremd dat Zandvoort het pilotproject
wordt. Wethouder Hogen- moet afstaan. Hij belde daardoorn is daar niet blij mee. om onlangs verontrust Gert
„Het zit me helemaal niet lek- Toonen op. Toonen is oudker. Maar," zegt hu, „ik heb voorzitter van de Zandvoortse
een brief van hetzelfde minis- strandpachtersvereniging en
terie uit maart 1998 waarin tegenwoordig fractievoorzitter
staat dat de minister wil mee- van de PvdA in de gemeentedenken over permanente raad.
strandpaviljoens. Wij komen in
„De gemeente Zandvoort
aanmerking voor een pilotproject."
heeft tot nog toe erg weinig geHogendoorn wil minister Ne- daan behalve hier en daar een
opgooien,"
zegt
telenbos daar binnenkort in balletje
een persoonlijke ontmoeting Kraakman. „Ja, er is een ambop aanspreken. De wethouder telijke werkgroep, maar dat is
is van plan in januari samen niet veel. Die groep heeft nog

'Deze actie is nog maar het begin' Bewoners Strandhotel gaan

EPLAKT MET krantenknipsels staat maandag
een woonwagen uit de
Itijd van Pipo de Clown voor
Ihet raadhuis. Een paar voorIbygangers dralen eromheen.
|Ze lezen de borden: 'De minJerheid tegen wanbeleid overtieid' en 'WoonwagenbewoIners gaan voor vrijheid, ge"rechtigheid en vrede'.
Een enkeling zegt dat de
woonwagenbewoners niet
Imoeten zeuren, want ze woInen tay de Heimanstraat in
Iwagens die zo groot zijn als villla's. Maar dat is een misver(stand bUjkt als Kobus de Jong
plotseling opduikt. Hij is
Iwoordvoerder van de bewofners van het Keesomplein. De
woonwagenbewoners van het
Ceesomplein worden nogal
leens verward met de familie
|De Vries uit de Heimanstraat.
„Onze problemen zijn heel
landers. We zijn het zat en dit
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olgens mij... denkt u, als
ik zeg 'gekleurde bril', dat
dit een reclame van een
opticien is. Dan heeft u het
mis. Dit wordt een wekelijkse
rubriek over allerlei zaken die
zich in en rond Zandvoort afspelen.
Nog meer meningen en visies, hoor ik u al vragen.
Ja zeker, maar nu eens geschreven door een werkende
huisvrouw en moeder van drie
volwassen kinderen met een
ieve eega, twee katten en verknocht aan Zandvoort.
Ik woon al vanaf mijn geboorte in dit dorp en ik mag
mij in de gelukkige omstandigheid prijzen dat ik zelfs een
scheldnaam heb. 'Ik ben er ien
van Arie Botje of te wel ien
van zwarte Arie.' Zo, dat weet
u ook weer.
Als ik zo om me heen kijk
dan vraag ik me weieens af:
woon ik nog wel tevreden in
Zandvoort? Kan dit of dat niet
anders gedaan of gezegd worden? Daarom heb ik me voorïenomen om bewuster door
liet dorp te gaan lopen. Met
mijn bril stevig op mijn neus
om alles nog beter te bekijken
en te noteren.
Gelukkig ben ik in het bezit
van een bril met meekleurende glazen. Dit betekent dat ik
Zandvoort gekleurd waartieem en soms is het omlijst
met een goud randje. Dus ziet
u nüj lopen met bril en een
speurende blik in mijn ogen
dan bent u gewaarschuwd: Nel
is op oorlogspad.
NelKerkman

is pas het begin van onze acties," zegt Kobus de Jong.
„Als de gemeente nu niet eindelijk wat gaat doen, zullen we
nog wel meer laten zien." De
Jong heeft een brandweerauto
achter de hand die hij met een
sirene door het dorp wil laten
rijden. De woonwagenbewoners hebben vorig jaar al eens
gedreigd 's zomers de Zandvoortselaan en de Zeeweg te
bezetten. „Dit jaar gaan we

van hem gehoord."
De woede van de woonwagenbewoners spitst zich volgens De Jong toe op drie onderdelen. „De wagens op het
Keesomplein moeten opgeknapt worden. Ze zijn niet
meer van deze tijd," vindt luj.
„De wanden zijn te dun en ze
zijn gevuld met giftige gassen
die vrij kunnen komen."
Officieel moet er centrale
verwarming in zitten. De Jong:

Woonwagenbewoners eisen sanering
Keesomplein en overleg over Duijnwijk
dat zeker uitvoeren, als we
niet tevreden zijn."
„De politiek en de gemeente
houden ons aan het lijntje. Ze
hebben al 24 jaar, zo lang als
het woonwagenkamp bestaat,
niets gedaan. Wethouder
Oderkerk is vier maanden geleden op bezoek gekomen. Hij
beloofde dat hij binnen zes
weken aan de slag zou gaan,
maar we hebben niets meer

„Als de gaskachel aanstaat is
het voorin bloedheet en achterin bevriezen de leidingen."
Sommige bewoners moeten
naar buiten voor hun behoefte
of een douche. Ook de ruimte
op de plaatsen (ongeveer 136
vierkante meter) voldoet niet
meer, want volgens de nieuwe
eisen moet een standplaats
360 vierkante meter groot zijn.
„Ook de nieuwe muur tussen

de manege en het kamp is niet
goed. Die is krom en heeft
geen goede fundering. Je kunt
erop wachten dat 'ie omvalt."
De woonwagenbewoners,
die met zeventien gezinnen op
het Keesomplein wonen, willen bovendien meer betrokken
worden bij de aanleg van nieuwe standplaatsen in de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk. „We
hebben nu van een ambtenaar
gehoord dat er een muur om
die plaatsen heenkomt. Aan
de andere kant kijken we uit
op de spoorlijn. Nou, dat is
ook fijn, zeg."

De Jong maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de
afschaffing van de Woonwagenwet, die tot l januari van
dit jaar de woonwagenbewoners beschermde. Formeel zijn
de woonwagenbewoners nu
gelijk aan andere burgers. Dat
betekent bijvoorbeeld dat andere Zandvoorters ook in aanmerking kunnen komen voor
een woonwagen, als ze dat wülen.
Zie ook pagina 3

niet eens contact met ons opgenomen, terwijl de Nvsn vol
zit met mensen die juist uit eigen ervaring tips kunnen geven." Kraakman is zelf al 26
jaar exploitant van een strandpaviljoen.
„Wij weten hoe je paviljoens
moet bouwen die goed zijn.
Onze leden spreken elkaar
erop aan dat hun paviljoen
goed is, want we hebben een
collectieve verzekering. Hoe
beter de paviljoens gebouwd

zijn, hoe lager de premie."
De voorzitter van de Nvsn
stelt voor dat de gemeente
Zandvoort het pilotproject
overdraagt aan de gemeenten
op de Waddeneilanden. „Want
daar zijn ze al veel verder. Zij
horen telkens dat ze op Zandyoort moeten wachten en dat
is heel frustrerend."
D. Kooiker, eigenaar van een
groot recreatiebedrijf en
strandpaviljoen op Ameland,
beaamt dat. „Het is helemaal
niet plezierig om op Zandvoort
te moeten wachten. Sinds een
aantal jaren voeren we al overleg met de gemeente en het
Ruk over permanente strandpaviljoens. De omwonenden

De verhuizing gaat volgens wil verhuren of verkopen. Op
Fer Haak, directeur van de Re- de begane grond komt een
gionale Instelling voor Be- grand café en de kelder wordt
schermd Wonen (Ribw), alleen geschikt gemaakt als vergadoor als het ministerie van der- en conferentieruimte. Het
Volksgezondheid Welzyn en is volgens Haak de bedoeling
Sport en het college van Zie- dat hier mensen met een psykenhuisvoorzieningen toe- chiatrische achtergrond uit de
stemming geven voor de ver- hele regio kunnen leren en werfa ouwingsplannen van het ken.
Strandhotel.
Op dit moment wonen in het
In het Strandhotel moeten Strandhotel nog vijftig mentwintig appartementen voor sen. Een deel van hen kan niet
de huidige bewoners komen. in het Strandhotel terugkoDeze bewoners hebben een men, maar wordt gehuisvest m
psychiatrisch verleden en kun- flats van woningbouwvereninen niet zelfstandig wonen. ging EMM in ZandvoortDaarboven worden apparte- Noord of in huizen in Hoofdmenten gemaakt die de Ribw dorp.

Alleen voor oliebollen is 't de veegploeg te vroeg

„Intern moeten we kijken
wat de uitgangspunten voor de
paviljoens moeten zijn. Ik wil
geen disco's op het strand."
Daarnaast belooft de wethouder dat de gemeente ook met
de omwonenden en de strandpachters hierover gaat praten.

ADVERTENTIES

in Hotel Friesland logeren
ZANDVOORT - De bewoners van het Strandhotel gaan
tijdelijk verhuizen van de boulevard naar de Meent/Hotel
Friesland op de Hogeweg. De verhuizing is nodig omdat
vanaf mei het Strandhotel waarschijnlijk verbouwd wordt.
De Meent is nu leeg, omdat de bewoners naar nieuwe onderkomens in Amstelveen en Haarlem zijn gegaan.

zijn ook al akkoord."
Inmiddels heeft een architect een plan gemaakt. Kooiker: „Als we nu toestemming
zouden krijgen, kunnen we na
het komende seizoen starten
met de uitvoering. In 2000 of
2001 kun je dan in de winter bij
ons koffiedrinken op het
strand."
Om de paviljoens niet te laten wegspoelen bij hevige stroming of wind is het volgens
hem noodzakelijk de bouwwerken op palen te zetten. Het
mag geen stenen gebouw zijn.
Het moet een houten gebouw
blijven.
Wethouder
Hogendoorn
ontkent dat Zandvoort te langzaam zou zijn. „Ik heb in een
brief aan Kraakman op 17 november laten weten dat we een
ambtelijke werkgroep hebben
die overleg voert met de provincie, het Hoogheemraadschap (beheerder van de zeereep) en het Rijk. Bij de provincie ligt ook nog een hobbeltje, want gedeputeerde Tielrooij wil de permanente
strandpaviljoens niet in het
streekplan opnemen," zegt de
wethouder.
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ACHT UUR Nieuwjaarsdag. Het is nog pikkedonker en in
bijna geen enkel huis brandt licht. Zandvoort ligt nog op
één oor, vermoeid van de avond ervoor. Toch staan negen
medewerkers van de gemeente Zandvoort al klaar om aan
de slag- te gaan. Voor het eerst op l januari hebben dit jaar
de vuilnismannen met een extra grote ploeg het vuurwerk
opgeruimd.
ch, ik vind het niet zo
erg om er zo vroeg
mijn bed voor uit te
komen," zegt opzichter Antoon van Hal. „Er heerst een
apart sfeertje op zo'n dag."
De hele groep lunchte gezamenlijk met belegde broodjes
en kroketten. „Oliebollen?
Nee, dat durfden we de ploeg
niet voor te zetten. Daar waren ze vast misselijk van geworden."
Er is heel wat vuurwerkrommel opgehaald: twee
veegwagens raakten twee
keer vol (tien kuub) en de
twee 'bakjeswagens', pickups,
werden gevuld met eveneens
tien kuub aan kerstbomen,
dozen en grote verpakkingen.
„Het was in totaal ongeveer
evenveel als vorig jaar," vertelt Van Hal. „Maar toen hebben we het wat meer gespreid
over de dagen opgeruimd. In
de Haltestraat lag dit jaar
wat meer en bij de Chinese
restaurants wat minder dan
verwacht." De opruimactie

'A'

vormde een onderdeel van
een landelijke campagne. Die
beoogt het aantal jonge yuurwerkslachtoffers te verminderen door zo vroeg mogelijk
het niet afgestoken vuurwerk
te verwijderen. „Je krijgt natuurlijk nooit alles helemaal
op tüd weg," zegt Rob Boekelman van de afdeling Reiniging en Groen. „Maar we wilden het wel proberen. Want
we willen het als gemeente
niet op ons geweten hebben
dat er een kind met een afgerukte arm verder door het leven moet. Daarom heeft het
opruimen van vuurwerk meer
prioriteit dan bijvoorbeeld
extra schoonmaken in de zo- Op de Engelbertsstraat hadden bewoners de vuurwerkresten tot genoegen van de vuilnismannen al
bij elkaar gelegd
Foto Karm Schut
mer."
Het was de bedoeling dat
burgers ook een handje meehielpen. Dat is mondjesmaat
gelukt volgens opzichter Van
Hal. „Een paar mensen hebben inderdaad de spullen op
een hoopje gelegd. Daar waren we heel erg blij mee, want

dat scheelt ons ontzettend
veel werk. Het zou heel prettig zijn als iedereen dat
deed." Van burgemeester
Van der Heijden kregen de
vuilnismannen bovendien een
bemoedigend woordje tijdens
het schoonmaken van de

Kostverlorenstraat.
„Of we het volgend jaar
weer doen, is natuurlijk nog
niet zeker. Maar het lijkt ons
wel een goed idee. Misschien
is het dan handig om wat
meer materiaal in te zetten,
zodat we eerder klaar zijn.

Want 's middags kwamen er
zoveel mensen naar Zand-.
voort die op het strand wilden wandelen, dat we niet
meer zo efficiënt konden werken. We werden een beetje
opgehouden door de vele auto's," aldus Van Hal.

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving
Na een kleurrijk geleefd leven is overleden

Gerda Genet
Haarlem,
Heemstede,
31 mei 1947
4 januari 1999
Je was niet altijd even gemakkelijk maar wel bijzonder.
Namens Bewoners en Personeel
B.W. HetStrandhotel in Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op clonderclag 7 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematie vindt plaats op maandag 11 januari in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.
Tijd van samenkomst 14.15 uur.

ENIGE KENNISGEVING
Heden is zacht en kalm, na een moeilijke periode
in haar leven, van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

Elsa Maria
van Landeghem-van de Voorde
sinds 1982 weduwe van Frans van Landeghem
Aardenburg,
Koudekerke,
13 januari 1914
4 januari 1999
Wij zijn dankbaar voorde liefdevolle verpleging en
verzorging die zij de laatste 7jaar kreeg in verpleeghnis „DerBoede", afdeling Juliana".
Oost-Souburg:
Yvonne en Joop Schout-van
Landeghem
Vlissingen:
Judith en Eric
Correspondentieadres:
Molenweg 63
4388 NA Oost-Souburg
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 8 januari om 10.00 uur in het crematorium aan
de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium.

't Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee jouw stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
Dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is
gebleven, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan onze moeder en oma

Nol
2 januari 1913
l januari 1999
W. M. Stouten-van Petegem
Volkert Jan en Petra
Lijsterstraat 2, flat 34
2042 CJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 6 januari van 19.00 tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 7 januari om 13.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(Velsen).
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 12.30 uur.

t

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 85-jarige
leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Nicolaas Petrus Schelvis
Nico
M. L. Schelvis-van Campen
Bank en Joke
Nicolette en Frans
Simone en Mike
Zandvoort, 3 januari 1999
Correspondentieadres:
P. P. N. Schelvis
Potgieterstraat 3
2041 PB Zandvoort
Nico is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De gezongen Uitvaartmis zal worden opgedragen
op vrijdag 8 januari om 13.30 uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort,
waarna aansluitend om 15.15 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(gemeente Velsen).
Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Aad
weduwe van Adriaan de Jong
in de leeftijd van 72 jaar.
Veel dank aan het verplegend personeel van Huis
in de Duinen en Huisartsenpraktijk dr. Paardekooper, dr. Hermans en in het bijzonder dr. Luderhoff voor de goede zorgen.
Kinderen en kleinkinderen
30 december 1998
Correspondentieadres:
Y. Hanning-de Vries
Max Euweslraat 61
2042 RB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

2-1-1997

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben pp maandag 21 december vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 52 & 53 door B&W genomen
besluiten is op maandag 4 januari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

2-1-1999

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergadering is:
- donderdag 7 januari 1999, 20.00 uur, commissie Organisatie, Toerisme & Verkeer
-maandag 11 januari 1999, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling &
Milieu
- dinsdag 12 januari 1999, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn & Onderwijs
- woensdag 13 januari 1999, 20.00 uur,
commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
- donderdag 14 januari 1999, 20.00 uur,
commissie Financiën

Klaas Koper
Het leven gaat door
De tranen gedroogd
De leegte verdampt echter nooit

In liefdevolle herinnering
8-1-1996

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62. Tijdens de vergadering
zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren.

8-1-1999

Petrus Alphonsus van Meelen
Wij houden van je.
En missen je.
Riet en de kinderen

2-l-'97 f

Opa

De Welstandscommissie vergadert donderdag 7 januari 1999 om 15.30 uur.De plaats
van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort. Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Ruimte en
Onderhoud, afdeling Ontwikkeling en Beheer,
telefoon (023) 574 01 00.
AANVRAAG PARKEER-

VERGUNNING BIJ GEMEENTE

Vanaf 1 januari 1999 dient het aanvragen van
een parkeervergunning op grond van de Verordening Parkeerbelastingen te geschieden bij
de Centrale Balie van het Raadhuis en niet
meer bij het politiebureau.

Burgemeester en Wethouders maken bekeno
dat de raad van de gemeente Zandvoort op 22
december 1998 de verordening staangeld
1999 heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de eerste
dag na de datum zoals vermeld op dit blac.
Het besluit is opgenomen in de ordner "veroideningen" op 23 december 1998.
Het besluit ligt tijdens de reguliere openingstijden
kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Eenieder
kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan leges hiervan een afschrift verkrijgen.

WERKZAAMHEDEN

VAN LENNEPWEG

Op 4 januari 1999 worden aan de Van, Lennepweg, tussen de Van Speijkstraat en de Hofdij<straat, en aan de Hofdiikstraat nabij de Van
Lennepweg werkzaamheden verricht. De
werkzaamheden duren 1 a 2 weken. De uitvoering is afhankelijk van de temperatuur; bij
vorst worden de werkzaamheden vertraagd of
zelfs uitgesteld.
Het werk bestaat uit het aanleggen van een
gasleiding in het noordelijk voetpad van de
Van Lennepweg, waartoe de Van Lennepweg
twee keer wordt overgestoken, een gedeelte
van het viaduct nabij de A.J. van der Moolenstraat wordt gesloopt en het voetpad aan de
noordzijde van de Van Lennepweg wordt tijdelijk opgenomen en na aanleg van de gasleiding
weer aangebracht.
Het verkeer wordt tijdens de. werkzaamheden, waar nodig, geregeld door middel
van verkeerslichten en afzettingen.
De Hofdijkstraat is in deze periode afgesloten bij de Van Lennepweg.

GEMEENTE

nooit vergeten
Aksel

VERORDENING
BEGRAAFPLAATS AANGEPAST
De gemeenteraad van Zandvoort 'heeft aanpassingen vastgesteld voor de Beheersverordening Begraafplaats, het Uitvoeringsbesluit voor
de grafbedekking en het Uitvoeringsbesluit
graven, asbezorging en gedenkplaatsen.
De hierboven genoemde verordening en uitvoeringsbesluiten treden, met terugwerkende
kracht, in werking vanaf 1 januari 1999.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen een kapvergunning verleend voor:
- Duinrooslaan 6 (Bentveld)
2 bomen
- Duinrooslaan 8 (Bentveld)
4 bomen
- Westerduinweg 28 (Bentveld) 3 bomen
- Ebbingeweg 8 (Bentveld)
1 boom
- Duindoornlaan 28 (Bentveld) 3 bomen
- Parnassialaan 12 (Bentveld)
3 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandyoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen. Het bezwaarschrift dienst te zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten:
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegben bezwaar wordt
aangetekend en de gronden van het bezwaar.
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
3e Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek oravoorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogerieten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht. De eerstvolgende ophaaldag is
dinsdag 12 januari 1999.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08. 1 5 - 09.00 uur
Corn. Slegersstraat
09.15 - 10.00 uur
Schuitengat
1 0. 1 5 - 1 1 .00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
11.15 - 12.00 uur
Tolweg
12.45 - 13.30 uur
Sophiaweg
13.45 - 14.30 uur
Van Lennepweg/
J. P. Thijsseweg
14.45 - 15.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
15.45 - 16.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

DOKTERSBERICHTEN

RUUD JONKER

J. G. Anderson, huisarts
Afwezig van
14 jan. tot 3 febr. 1999
Waarneming
Dr. F. B. Weenink tel: 5712499

DE CONTACTLIJN

Schilders- en afwerkingsbedrijf
Muurcoatmgs • Wit en Spuitwerk • Behang en Beglazing
Stucadoor* en Timmerwerk» amheden - Stoffering en planmatigc.iderhoud

Wij wensen u een heel
goed 1999!
Hannie Schaftstraat 2
2033 PD Haarlem
Tel.: 023-533 09 44

ïfl!

IRKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

B.g.g. of in de weekenden tel.: 5730500

ADVERTENTIES

BAR-D1SCOTHEEK
CHIN - CHIN

INGRID

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Conlactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem •
luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die
een serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

IngridKeur
30 jaar

Haltestraat 20

Vrijdag 8 januari
aanvang 19.00 uur

2e DART TOERNOOI
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inschrijfgeld ƒ 10,De winnaar krijgt de pot
ledereen is van harte welkom
(ook dames)

Zandvoorts Nieuwsblad
.>M

V/orv

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

V/on. <ms allemaal

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al ! 00 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.

uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 - 532 87 50

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"

Stationsplein 6, Zandvoort

Restauratie

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
l UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

Roelof Reemeijer

Fa. P. Klein

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

Uitvaartcentrum Haarlem
a! 100 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging

Zandvoort

ZATERDAG 9 JANUARI

Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

Hartelijk Gefeliciteerd

JIM

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Na een arbeidzaam leven is, slechts dertien dagen
na hel overlijden van zijn vrouw, overleden onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader
Roei
t Haarlem,
-V Hoogeveen,
9 december 1910
2 januari 1999
M. Reemeijer
H. A. Reemeijer-Bosman
B. J. Reemeijer
C. Reemeijer-Karclol t
R. Reemeijer
J. Reemeijer-Derlagen
E. M. A. van der Reijden-Reemeijer
A. K. van der Reijden
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
K. M. A. van der Reijden-Reemeijer
Oranjestraat 9 rood
2(M2 GR Zandvoort
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 6 januari van 20.00 uur tot 20.30
uur in het Uitvaartcentrum aan de Postslraat te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op clonderclag 7 januari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 11.45
uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in een der ontvangkamers.
Vertrek vanuit de Postslraat omstreeks 11.00 uur.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

In liefde gedenk ik
mijn vader

Huisartsenpraktijk Noord, tel.: 5719507
Spreekuren volgens afspraak.
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

CENTRAAL TELEFOONNUMMER

Adriana Josina
de Jong-de Zanger

Na het vervullen van zijn laatste wens, het opzoeken van het warme zonnige zuiden, is van ons
heengegaan mijn lieve man en zorgzame vader

Arnoldus Jacobus Stouten

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parkiaan 36, 2011 KW Haarlem.

Weekmedia 17

Bank geeft
Jüirm-munt uit
ZANDVOOBT - Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij (Knrm) verschijnt op
8 april een speciale munt. De
Rabobank geeft de zogeheten
'redder' uit in plaatsen waar de
Knrm actief is, zoals in Zandvoort. Op l mei is een groots
feeest gepland. Ook bestaat
het plan om op 11 november
een gedenksteen te onthullen
bij het taotenhuis.
Overigens bestaat niet alleen de landelijke Knrm 175
jaar, maar Zandvoort is een
van de weinige gemeenten
waar ook de lokale organisatie
zo oud is. De Knrm is op 11
november 1824 opgericht na
een mislukte redding van het
fregat De Vrede bij Huisduinen. In Zandvoort bestond
toen al een boot voor het redden van schipbreukelingen en
voor het bergen van lading.
Deze boot ging verder onder
de vlag van de Knrm. De eerste
redding van de Zandvoortse
Knrm was op 5 februari 1825
toen elf personen van het schip
Virgina werden gered.
Tegenwoordig rukt de Knrm
jaarlijks vijftien tot 25 keer per
jaar uit. Vorig jaar kwam de
Knrm negentien keer in actie,
soms voor de kust van Zandvoort, soms ook verder weg. In
totaal werden 54 mensen gered. 25 Van hen waren geen
echte slachtoffers, omdat dit
een demonstratie betrof. Opvallende acties waren de redding van tien opvarenden van
een vissersboot bij Den Helder
en de zoekactie naar een kind
in Noordwijk. Voor het kind
kwam de hulp net te laat.

Prijswinnaars

ZANDVOORT - „De ondernemers van Zandvoort wensen
u witte Kerst en een gezond
1999." Zo luidt de oplossing
van de kerstprijsvraag die het
Zandvoorts Nieuwsblad in samenwerking met de Ondememers Vereniging Zandvoort georganiseerd heeft.
Uit de vele inzendingen zijn
twee winnaars getrokken. Bep
Hendriks uit de Van Leeuwenhoekstraat mag voor honderd
gulden gaan dineren bij het
Wapen van Zandvoort. K. Muider uit de Keesomstraat heeft
een waardebon van honderd
gulden gekregen om te besteden bij Cortina Modes.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Wie dol is
pp verzamelobjecten, kan terecht op de verzamelbeurs.
Deze maandelijkse beurs
wordt op zondag 10 januari
van tien tot vijf uur gehouden
in het Gemeenschapshuis in
de Louis Davidsstraat. Er zijn
ook experts aanwezig die bemiddelen of taxeren. De toegang is gratis.

woensdag 6 januari 1999

'In muziek en proeven zit allebei logica'
Op de rand van de
eenentwintigste eeuw
hebben vijftigplussers een
heel ander leven dan hun
grootouders, die deze
leeftijd zelfs soms niet eens
haalden. Ger de Vries uit
Zandvoort is 77 jaar. Hij
kruipt beslist niet weg
achter de geraniums, maar
leidt een druk leven. Onder
andere als organist in de
Hervormde Kerk en als
laborant-vrijwilliger op de
universiteit.

JL de groepen zaten er alleraardigste exemplaren tussen. Pas ver boven mijn vijftigste verjaardag
begonnen
vrouwen iets bij me los te maken," vertelt de 77-jarige Ger
de Vries geanimeerd. Inmiddels is de doctor in de scheikunde en begenadigd organist
alweer bijna twaalf jaar getrouwd.

Goedkoper
bodemonderzoek

Ger de Vries speelt thuis op een uniek orgel dat 150 jaar oud is

lijks een boekenmarkt gehouden, waar studenten goedkoop
studieboeken op de kop kpnden tikken. „Ik stelde een lijst
samen van de ingrediënten die
ik moest hebben om weer andere expirimenten uit te voeren. Ik spaarde van mijn zakgeld, een kwartje per week, om
de benodigde spullen te kopen."
De onderzoeker wist al op
jonge leeftijd dat hij scheikunde wilde studeren. Voor de hbs
was geen geld. Zijn vader was
een eenvoudige politieagent,
bovendien had hij suikerziekte. In die tijd moest men zelfde
medicijnen bekostigen en insuline was duur. De mulo
bracht uitkomst, want daar
werden de boeken in bruikleen
gegeven. Daarna kwam 'de
toen zestienjarige De Vries te
werken op de School voor Suikerindustrie, waar hij tegelijkertijd een peperdure cursus
mocht gaan volgen.
„Samen met mijn vader zijn
we alle laboratoria van Amsterdam afgelopen en hier
mocht ik meteen beginnen.
Het was 1937 en er heerste een
enorme werkloosheid, dus het
was een lot uit de loterij. Ik
deed de lopende analyse van
producten voor de suikerfabrieken. Tegelijkertijd mocht
ik een tweejarige studie gaan
volgen, die wel tweeduizend
gulden kostte. Dat was in die

ADVERTENTIE

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kamerbrede collecties, huizenhoge kortingen: het is nu
opruiming op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt' op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.

BAAIBE8GEN, HOUWELING INTERIEUR. MIJNDERS,
MONDIIEDER, MONTÈl, OASE, VAN REEUWIJK, SIAAPKAMER CENTRUM. STOK MEUBEICENTER, VAIHAL
Info: (020) 69093 16

Dieven halen overdag flat overhoop
ZANDVOORT - Op klaarlichte dag (tussen twee en drie
uur) is woensdag een inbraak
gepleegd in een flat op de Hogeweg. Uit een woning verdwenen sieraden, geld en bankpasjes. De toegangsdeur is met
grof geweld opengebroken en
het appartement werd volledig
overhoop gehaald.

Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, André
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Tïudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend' maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

Laborant Ger de Vries speelt
al bijna halve eeuw orgel
ken," glimlacht de Vries, „'s
Avonds en 's nachts deed ik
proeven en overdag was ik
huisknecht in de Valeriuskliniek, die aan het laboratorium
grensde. Het was een kliniek
voor psychisch gestoorden,
dus ik dacht dat men daar niet
zo snel een inval zou doen. Zo
had ik in de hongerwinter in
ieder geval elke dag een warme
maaltijd. Ik kwam daar elke
ochtend met mijn jas aan binnen, omdat niemand mocht

Zo speelde hij in de Pniëlkerk,
Keizersgrachtkerk en de Koningskerk in Amsterdam.
Al heel vroeg in zijn jeugd
ontdekte de oudste zoon De
Vries het orgelspelen. In het
gereformeerde gezin stond namelijk een harmonium. „Op
mijn vierde jaar speelde ik mijn
eerste kerstversje op dat huis' orgeltje." Mevrouw De Vries
toont trots een vergeelde foto
van een kleuter achter de toetsen in een matrozenpakje. Zijn

Op nieuwjaarsdag is een inbraak ontdekt in de Tollensstraat. Wat de dieyen .meegenomen hebben, is niet bekend.
In de nacht van l op 2 j anuari is
er ook ingebroken in drie auto's die in de Lorentzstraat geparkeerd stonden. De autokraker nam geluidsapparatuur en
cd's mee.

ZANDVOORT - „Een aardige actie van de bewoners van het
Keesomplein," zegt wethouder Oderkerk (WD), verantwoordelijk voor woonwagenzaken. „Het is een echte WDwagen doordat ze die spreuk 'vrijheid, gerechtigheid en vrede' eraan vastgemaakt hebben. Al had ik wel een luxere
wagen verwacht," zegt hij plagend.
Oderkerk vat het plaatsen
van een Pipowagen voor het
raadhuis maandag sportief op.
Veel kan hij de bewoners van
het Keesomplein echter nog
niet bieden, zegt hij. „Ik weet
precies wat ik wil. De overdracht van de wagens aan woningbouwvereniging EMM is
in voorbereiding en dan kan
ook de sanering van het Keesomplein beginnen. Maar ik
heb geen ambtelijke capaciteit
op dit moment. We zijn druk
op zoek naar een geschikte
ambtenaar." Dat is volgens
hem de reden waarom de bewoners niets meer van hem gehoord hebben sinds het laatste
gesprek vier maanden geleden
ondanks zijn belofte dat hij

snel wat voor hen zou doen.
Oderkerk benadrukt dat hij
enig geduld van de woonwagenbewoners vraagt. „Bovendien," zegt hij, „zouden ze mij
en zichzelf al een heel eind
kunnen helpen als ze hun huur
gaan betalen."
Sommige bewoners van het
Keesomplein weigeren de huur
van hun standplaats te betalen, omdat ze vinden dat de
gemeente eerst het achterstallig onderhoud moet wegwerken. Daarover wordt al jaren
gepraat. Volgens de wethouder heeft de kantonrechter inmiddels bepaald dat de bewoners geen reden hebben dm de
huur achter te houden.

ypörbereidipgen voor Kroatiï

voeten zweven hoog boven de
vloer en zijn enige broertje zit
naast hem op een stoel.
„Ik ben ingetrokken bij mijn
vrouw, die al in Zandvoort
woonde en weduwe was. Maar
er moest ook plaats gemaakt
worden voor mijn orgel. De pijpen waren te hoog voor dit plafond. Er moest een aannemer
aan te pas komen om een stukje zoldering te verwijderen,"
lacht de gepensioneerde chemicus terwijl hij langs het orgel
omhoog wijst.
Boven de pijpen van het orgel is kunstig een halve maan
uit het plafond gesneden. Het
orgel zelf is een museumstuk.
Hij dateert uit 1850 en is van
dezelfde maker als het orgel
uit de Hervormde Kerk waar
hij thans speelt. Op de standaard ligt Bach, zijn favoriete
componist.
„Voor het spelen van muziek
en doen van proeven in het laboratorium moet je analytisch
kunnen denken. Er zit in beide
vakken logica. Natuurlijk komt
daar een gevoel voor ritme en
voor klank bij kijken in het eer-

ste geval, maar ik zie wel overeenkomsten. De Poolse componist Padereswky was ook
chemicus en organist, dus
deze combinatie komt vaker
voor. Ik doe het allebei even
graag. Daarom heb ik tot aan
mijn pensionering nooit tijd
gehad voor vrouwen. Ik speelde als kind ook nooit op straat.
Ik maakte wel lange fietstochten met mijn vader."
Op de eettafel in de lichte
serre ligt een zonnige reisbrochure opengeklapt. „We houden van reizen. We willen nog
zoveel mogelijk in Europa ontdekken," zegt mevrouw de
Vries enthousiast. Het is moeilijk voor te stellen dat er op dit
stralende en actieve echtpaar
het woordje 'bejaard' al een
tijdje van toepassing is.„Mijn
vrouw rijdt auto en ik lees de
kaart," vult de organist, die
volgend jaar zijn vijftigjarig jubileum viert, haar aan. „Alleen
gaan we dit jaar maar niet
meer kamperen", zegt hij terwijl zijn vrouw instemmend
naar hem knikt.
Nelleke van Koningsveld

ADVERTENTIE
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Brandweermannen
krijgen medaille

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft dinsdagavond onderscheidingen
aan vijf vrijwillige brandweerlieden uitgereikt op de jaarlijkse receptie van de Zandvoortse brandweer.
Hoofdbrandwacht M.H.
Terpstra heeft de meeste
dienstjaren. Hij is al 35 jaar
brandweerman. Hoofdbrandwacht A. Bruijnes heeft een
medaille gekregen wegens 25
dienstjaren. C.W. van Limbeek
is ook 25 jaar bij de brandweer.
Hij is inmiddels hoofdbrandmeester eerste klas. P. van
Keulen (onderbrandmeester)
en G. Scholten (hoofdbrandwacht) zijn beiden 12,5 jaar bij
tiet korps.

Expositie

VERKOOP
Mie topnierken met
tot

"Hoofddealer,van p'.a;/ ;, . .. -.
-'••ySstens^'Aüping-Bôyal • An^er Magnitude
?»,:f?ullnóiap' ••fStréftch'.Tóp (waterbedden) • Norma
"• Durilópljjo * kuperüs • Exclusief Italiaans bedtextiel

ZANDVOORT - Yvonne Sebregts-van Koningsbruggen
exposeert tot en met 30 januari
in de bibliotheek. Zij maakt
olieverfschilderijen die water
als thema hebben. De expositie is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek op de Prinsesseweg.

Concert
ZANDVOORT - Bariton
Wim de Vries geeft op 17januari een concert in Gebouw De
Krocht. Het concert begint om
kwart over twee. De kaarten
zijn te besteUen op telefoonnummer 571.3949 of een half
uur voor aanvang aan de zaal.
De Vries treedt op met zijn
zangleerlingen, Ruut Westhof,
Martha Koper, Nicolette
Vroon en Minoeska Sas. Samen geven zij het concert onder de naam 'La vita musicale'.
Het repertoire is heel breed:
van opera tot musical.
ADVERTENTIE

Jan Evertsenstraat 4 - 8 • Amsterdam • Tel. (020J 616 77 57
Geop.:' Dl. t/m Vrij,; 10.00:-.17.45, Zat. 10.00-^7.gD„MaV gesloten en Do. koopavbnd:'

Clmema Cirem
7 t/m 13 januari

Van der Heijden gaat
naar Kroatisch dorp
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden gaat van 29
tot en met 31 januari op werkbezoek in het Kroatische dorp
Biljé. Hij is uitgenodigd door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en het IKV om mee te helpen de lokale gemeente
weer op poten te zetten. In Kroatië wordt al enige jaren niet
meer gevochten.

' Advertentieverkoop: H. van Zanten (managec); M^Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw' Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
.Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321. MicroTXTmarkt schriftelijk opgeven (zie bon in de krant).

Biljé telt tienduizend inwoners, vijfduizend minder dan
Zandvoort. Biljé ligt in OostSlavonië, niet ver van de Servische grens. Deze streek heeft
toeristische mogelijkheden,
want er zijn veel bossen. Daarnaast is het een landbouwgebied. De dichtsbijzijnde grote
stad heeft ongeveer honderdduizend inwoners.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Qelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uil 1941. Aangesloten bl| de Nederlandse Nieuwsbladpers.

Foto Andró Llrberom

weten dat ik een onderduiker
was. Alhoewel ik niet de straat
op kon, heb ik het toch goed
vol kunnen houden. Ik had ook
een radio en luisterde elke
nacht hoopvol naar Radio
Oranje. Na de oorlog mocht ik
terugkomen op de universiteit,
dat vond ik een hele eer. Ik
werd daar uiteindelijk hoofdanalyst. Ik heb er meer dan
veertig jaar gewerkt."
Na de oorlog kon De Vries
zijn andere passie, het orgelspelen weer oppakken. Hij
volgde met succes het conservatorium en werd daarna een
veelgevraagde
kerkorganist.

ZANDVOORT - Bedrijven
kunnen de grond onder hun
bedrijf goedkoper kunnen laten onderzoeken. Dat zegt de
regionale
ondernemersclub
BSB Noord-Holland. Leden
van BSB betalen 25 procent
minder voor het onderzoek.
Bovendien geeft BSB gratis
advies.
BSB wil hiermee voorkomen
dat bedrijven overvallen worden door de eis van de overheid om de grond te laten onderzoeken.

TIRST-CLASS ; IN C O M F O R T B E D S

uur.

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

tijd een astronomisch hoog bedrag.
Helaas brak de Tweede Wereldoorlog uit en in 1942 kon
het wonderkind, dat inmiddels
een teenager was geworden,
opgeroepen worden voor de
zogenaamde Arbeitseinsatz.
Dat betekende dat elke jongen
boven de zestien op transport
naar Duitsland gesteld kon
worden om daar te moeten
werken. De jonge analyst besloot onder te duiken in het
laboratorium van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
„Een betere plek om onder
te duiken kon ik me niet inden-

Oderkerk schrikt niet
van Tipo-woonwagen'

ADVERTENTIE

Uw krant
niet
ontvangen?

Dierenbescherming
opent jacht op
fazantenjagers
ZANDVOORT - De dierenbescherming ijvert voor meer
controle op het jachtverbod op
fazanten. Staatssecretaris Faber heeft hier inmiddels een
brief over ontvangen. Bovendien heeft de dierenbescherming de bevolking opgeroepen
om bij een speciaal opgericht
meldpunt te laten weten waar
fazantenfokkerijen gevestigd
zijn. Het meldpunt is dag en
nacht bereikbaar op telefoonnummer 070-314.2812.
Volgens de dierenbescherming worden jaarlijks 250 duizend fazanten geschoten. On:eveer de helft wordt hier speciaal hiervoor gefokt en vervolgens uitgezet. Fazanten uitzetten voor de plezierjacht
mag volgens artikel 58 van de
iachtwet niet. Toch is er een
ontsnappingsclausule.
Als
nesten uitgemaaid zijn, mag
het wel. De dierenbescherming
verdenkt zelfs jachtopzieners
irvan dat zij ook meewerken
aan deze praktijken.

MAAKTE nooit on4 TTBH Kwen
derscheid tussen yrouen mannen. Bij bei-

In de Hervormde Kerk van
Zandvoort luistert hij de diensten op met zijn orgelspel. En
alhoewel hij allang gepensioneerd is, schrijft de Vries nog
altijd wetenschappelijke artikelen en werkt hij vrijwillig een
dag in de week op de Vrije Uniyersiteit van Amsterdam. Daar
is hij meestal te vinden in het
laboratorium waar hij onderzoek verricht. In 1995 kreeg de
muzikale wetenschapper het
eredoctoraat in de scheikunde
voor zijn bijzondere presaties
op dit gebied.
„Hij heeft me een keer meegenomen om te laten zien
waarmee hij bezig is, maar om
de waarheid te zeggen snap ik
er nog steeds het fijne niet
van," zegt zijn vrouw To levendig.
In de tijd dat anderen druk
waren met 'blikje trap' of 'putje verwisselen' op straat, was
de kleine Ger al aan het experimenteren. „Op mijn tiende
jaar deed ik al mijn eerste
proef. Die had ik uit een plantkundeboek gehaald van mijn
oom die de hbs had gedaan. Ik
wilde met behulp van j odium
en alcohol zetmeel aantonen in
bladeren van planten. Jodium
had ik wel, maar mijn vader
moest op pad voor de alcohol.
En alhoewel hij zelf nooit een
druppel dronk, kwam hij thuis
met een fles jenever. Mijn eerste proef mislukte daardoor
jammerlijk, want ik had natuurlijk pure alcohol moeten
hebben."
Toen hij iets ouder was
kocht hij'•zijn boeken-'op de
Oude Manhuispoórt in Amsterdam,
zijn
toenmalige
woonplaats. Daar werd dage-

Zandvoorts
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flans van Pelt

Van der Heijden is samen
met burgemeesters uit Haarlem, Utrecht en Renkum gevraagd voor het ondersteuningsproject. Voorlopig gaat
de Zandvoortse burgervader
eerst inventariseren wat er nog
over is van het gemeentelijk
apparaat na de oorlog en daarna kan hij pas adviezen geven,
zegt hij.

„Het is niet eenvoudig voor
de bevolking om verder te leven," legt de burgemeester uit.
„Serven, Kroaten en vluchtelingen moeten nu samen een
democratie opbouwen. Dat levert problemen op. Ik zie mezelf hierin als intermediair.
Aan een jumelage (stedenband, red.) denk ik in eerste
instantie nog niet, maar misschien is het wel mogelijk om
ook buiten de gemeentelijke
structuren contacten op te
bouwen. Dat moeten we bezien."
Eigenlijk was het de bedoeling dat Van der Heijden half
december zou gaan, maar het
bezoek is uitgesteld op verzoek van de gastheren en gastvrouwen in Biljé.

Dagelijks
13.30 & 15.30
De jongste held van ncdcrland

AL) Nederlands Gesproken

Do t/m Di 19.00
Dagelijks 21.30

there's
somethlng

about

Cameron Diaz en Mail Dillon

Woensdag 13 januari
om 19.30 uur:

Der Mann Der
Sherlock Holmes
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Geselecteerd door
HUBRECHT DUIJKER
In zijn wiinalmanak 1999

BORDEAUX
BARRIQUED'OR
Prachiige paaisiode
wijn. Mei oen heeiüjko
smaak van Iruil en een
bouquet van vanille.

WINTERSEIZOEN

Uil Hongarije en wereldberoemd!

EGRIBIKAVÉR
EGERVIN
Deze rode kwaliteilbwijn uil
Hongarije, ook wel slierenbloed gehelen, is een vurige
wijn welke kan bogen op een
500-jarige traditie uil hel wijn
bouwgebied Eger. Hel volle
karakter en mooie bouquet
worden bereikl door de Iradilionele bewerking en rijping
op eikenhouten valen.

wijn met een heerlijk Iris
bouquet. Enigszins droge
smaak welke ook goed past
bij visgerechlen en salades,

SCOTCHMAN
WHISKY-40% alc.

kleur: dieprood;
bouquet: vanille;
smaak: iniens vol

WINTERSPORT
MICHAEL LIJESEN
INTERSPORT MICHAEL LIJESEN KERKSTR.l 6 ZANDVOORT

7 DGN P/W GEOPEND
OLIFANT
JONGE JENEVER

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid.

heeSt alle dranken!

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.

HAARLEM: Calilorniéplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heet! meer dan 50 slijterijen, bet voor ome overige vestigingen: 0172-447300
j AJteaaf

Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de

Nieuwsbladen van Weekmedia.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpmj

Bel voor meer informatie over succesvolle pcrsoncclswcrving
ons kantoor.

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.
Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon'ns op de koffie,

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet,

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond

Dit is e e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e SIRE t e l e f o o n : 0 8 0 0 - 0 0 1 3 , I n t e r n e t : h t t p : / / w w w . r l v . n e t / s l r e

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis,

l

eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

\

DE

MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.
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Een fiets vol vlees

Met

oog
en

oor

Als de lapjes maar op tijd in de pan konden, dan was
het goed. In deze aflevering van zijn serie in het
Zandvoorts Nieuwsblad vertelt Thys Ockersen over zijn
yakantiebaantje bij slagerij Spiers in de jaren zestig. De
jeugdverhalen van Ockersen zijn gebundeld in het boek
'Zimmer mit Frühstück'. Deze verhalenbundel is sinds
kort te koop bij Bruna.

de badplaats door
Monique van. Hoogstraten

Vrolijke verkoop
Een vrolijke noot in donkere dagen doet het erg goed, zo blijkt
uit de verkoop van het humoristische boekje 'Lust je nog thee,
muts'. Het boekje van Mark van den Oever uit Zandvoort (onder
het pseudoniem Van Koningsveld-Have) is in één maand al drie
keer herdrukt. Dat betekent dat er nu zo'n zevenduizend exemplaren in het hele land door mensen gelezen worden. Dagelijks
gaan er honderd over de toonbank. Mark laat weten dat hij erg
trots is en zeker doorgaat met het verzinnen van woordspelingen.

Gehandicapten gestrand

Thys koesterde veel bewondering voor slager Spiers

4 ~fB•

De slagerij in de Haltestraat rond 1965

Katten en honden hebben meer
last van drukte dan van rotjes
ZANDVOORT - Van het

vuurwerk tijdens de jaarwisseling hadden de inwoners

van het Kennemer Dierentehuis niet bijzonder veel last.
Omdat de gebouwen van het
asiel en het pension aan de
Keesomstraat 5 goed zijn geisoleerd dringt er namelijk

maar weinig geknal en herrie
door tot de gastverblijven.
Een groter probleem vormde
echter de overbevolking. Zowel in de honden- als in de
kattenafdeling is het nog

nooit zo druk geweest als gedurende de afgelopen feestdagen.
„En we zitten nog altijd
mud- en mudvol," verzucht beheerder Marcel Carels. „We
hebben momenteel zelfs meer
dieren dan hokken, zodat we
ook andere plekken gebruiken
om al onze levende have onder
te brengen. Net zoals de asiels
in de omgeving trouwens, naar
ik heb gehoord. We moeten
dus allemaal roeien met de riemen die we hebben."
Als een verrassing kwam de
toeloop naar het pension voor
hem niet. Vanwege de vakanties van hun eigenaars logeren
met de Kerst immers altijd
veel honden en katten een
poosje in het dierenhotel. Net
zoals tijdens bekende piekperiodes als de krokusvakantie
en de bouwvakantie.

Minder vanzelfsprekend is
evenwel dat ook de opvang van
aangelopen en aangeboden
dieren zo propvol zit. „Wat be• treft de hondenafdeling is dat
voor een deel te verklaren uit
het recente overlijden van een
Beverwijkse fokker,", vertelt
Carels. „Die man liet tientallen
Duitse staanders na. Hier in
Zandvoort zijn daarvan een
stuk of tien ondergebracht, die
nu gretig op een nieuwe baas
of bazin zitten te wachten." Hij
zegt er echter geen idee van te
hebben waarom ook de kattenafdeling zo overbezet is.
„Tja, misschien komt het
door de vakantietijd, waardoor
veel mensen zo overbezet zijn
dat ze minder snel geneigd zijn
even bij ons langs te gaan om
een huisdier uit te zoeken. Weilicht hebben ze zoiets van: ach,
dat komt later wel weer." Uiteraard hoopt hij waarachtig
dat zich dezer dagen een
stroom van aspirant-eigenaars
bij het dierentehuis meldt, om
tal van tijdelijke bezoekers aan
een gastvrij onderkomen te
kunnen helpen. Toch krijgt
niet elke bezoeker zomaar een
viervoeter van hem mee.
„Want ik wil als het even kan
graag voorkomen dat de mensen tot een impulsaankoop
overgaan," verklaart Carels
met klem. „Daarom voer ik
vooraf altijd een heel gesprek,
waarbij ik onder meer zorgvul-

dig kijk naar de thuissituatie.
Het is voor alle partijen tenslotte van doorslaggevend belang of het dier daarin past. Zo
moetje een typische buitenkat
natuurlijk nooit in een flatwoning op tien hoog plaatsen en
evenmin een bijtertje in een
gezin met kleine kinderen."
Nochtans is er voor praktisch
iedereen wel een geschikte levenspartner in het tehuis te
vinden.
„Het grote voordeel van
asieldieren is dat er vaak heel
wat over hun achtergrond en
karakter bekend is," stelt Carels. „Zodat we het met eventuele kopers vooraf over zowel
de pluspunten als de meer negatieve kanten kunnen hebben." Indien alles klikt krijgt
men een pntwormde, ingeente
en volledig door de dierenarts
nagekeken hond mee voor de
standaardprijs van tweehonderd gulden, en een evenzeer
gezonde kat voor het bedrag
van tachtig gulden. In alle gevallen dient overigens een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd, zodat het asielbeheer zorgvuldig kan bijhouden waar de dieren blijven.
Wie in het Kennemer Dierentehuis een keuze wil maken uit
de asielbevolking kan daarvoor van maandag tot en met
zaterdag terecht tussen 10 en
13 uur en tussen 14 en 16 uur.

N DE Haltestraat had been te scheiden.'
je slagerij Spiers. In de
Als een echte vakman ging
zomer van '64, '65 en '66 hem dat gemakkelijk af. Maar
JL verdiende ik er wat geld omdat hij altijd met een vlijmbij als slagersjongen. De klan- scherp mes naar zich toesneed
ten plaatsten per telefoon hun en slechts een schort over zijn
orders en die bracht ik 's och- jas droeg, rilde ik bij de getends aan huis. Ik had mijn dachte wat er kon gebeuren als
vaste route door Zandvoort en het mes uitschoot. Om uit te
wist die te veraangenamen benen moet je een enorme
door de nodige pitstops te ma- kracht zetten en het was niet
ken waar ik koffie dronk. Echte onwaarschijnlijk dat dit ongehaast had ik niet. Als de vlees- luk kon gebeuren.'
waren-maar tegen het middaguur op tafel stonden en de lap'Slagersjongens schijnen aljes op tijd in de pan konden. tijd de nieuwste hits te fluiten.
Het was een dienst van onge- Ik zong ze en dat waren in die
veer half negen tot één uur.'
tijd de nieuwste Beatlesongs:
'A hard day's night' en 'Help'.'
'Met een grote bakfiets
'Vlees rondbrengen lijkt de
sjeesde ik door de straten van eenvoudigste baan op aarde te
Zandvoort. Als ik na afloop de zijn, maar het kon ook wel eens
fiets wegzette in het steegje goed mis gaan. Ik kan moeilijk
achter de winkel, passeerde ik beweren dat ik een expert was
een grote stapel beenderen die in het onderscheiden van de
lang in de zon hadden gelegen. vleessoorten. Ja, pekelvlees en
Ik moest me verweren tegen gelardeerde lever kan ik nog
een indringende stank en mas- uit elkaar houden, maar zeker
sa's vliegen die zich op de in die tijd toen ik nooit zelf inbeenderen hadden gestort. kopen deed, had ik geen flauw
-Maar afgezien van dit ene on- benul van wat ik rondbracht.
aangename moment kon ik me Op zich niet zo erg als je het
geen betere zomerbaan wen- goede zakje maar bij de juiste
sen. In de namiddag kwam ik klant bracht. Totdat het een
nog terug om te kijken of er keer radicaal fout ging.'
wat nabestellingen waren en
'Vlees is zwaar, vooral als het
nat is. Op zaterdagochtend
die bracht ik alsnog weg.'
'Meneer Spiers was een ge- was de fietsmand half gevuld
moedelijke man die met vrouw met vlees voor het weekend.
en dochters tot op hoge leeftijd De fiets was nauwelijks mazijn winkel runde. Daarna, noeuvreerbaar. Het vlees lag in
toen hij de zaak had verkocht, stapeltjes op elkaar met briefkon hij het werken toch niet jes voor welke klant de bestellaten en bleef hij een aantal ling bestemd was. Voorzichtig
jaren voor Hotel Bouwes vlees leverde ik mijn vleeswaren aan
uitzoeken en inkopen. Het de vaste adressen af maar in
rook altijd fris in zijn zaak en ik het Tranendal kwam de catakeek vol bewondering naar de strofe. Aangezien er in die tijd
handelingen die hij verrichtte in die wijk geen hoge hekken of
als hij virtuoos het mes han- _ bomen waren, moest ik de fiets
teerde om het vlees van het tegen een laag hekje laten leu-

Emoe

Burgerlijke stand
Periode: 25-31 december 1998
Geboren: Rachel, dochter van
Remco Voswijk en Tamara Johanna Nathalie van Leeuwen.
In ondertrouw: Michael Johannes Theodorus Gijsbers en
Claudia Koppert. Johan Frederik Limonard en Laura
Hoekstra.
Getrouwd: René Johannes
Wilhelmus Thomas Franciscus
van Liemt en Marianne Rebel.
Cornelis Joannes Aloysius Maria Joseph Bruijn en Veronica
Martina van der Storm.
Overleden: Mattheus Johannes Ransijn, 52 jaar. Petronella
Koning, 95 jaar. Hendrica Valke-Voorn, 95 jaar.

nen en waar ik altijd al bang
voor was geweest, gebeurde.
De fiets kantelde en het vlees
viel door elkaar.'
'Het was een grote chaos in
de mand, waarbij de vleeswaren tegen elkaar plakten en de
diverse soorten vlees door mij
niet meer te onderscheiden
waren. Met een stapeltje vlees
in de hand liet ik de klanten
uitzoeken wat ze hadden besteld. Niet één van mijn succesvolste dagen in het slagersvak.'
'Ook gebeurde het een keer
dat iemand van een flat op de
boulevard had verzocht het
vlees in een kastje op de galerij
te leggen, maar de dame belde
aan het eind van de dag op
waar haar karbonades toch
bleven. Ik had ze keurig in het
kastje gelegd en de enige conclusie die we konden trekken
was dat een hond van de buren
heel erg genoten moet hebben
van de extra lekkernij, die hij
die middag had gevonden.'
'Met de opkomst van de
vleesafdelingen in de superrharkten werd de wijk van meneer Spiers steeds kleiner. En
zo eindigde na een paar jaren
mijn zomerbaan als slagersj ongen. Ik kan nog steeds in een
slagerij geboeid staan kijken
als een slager een groot kadaver staat te villen. Ik blijf het
een ware kunst vinden.'

Pieter Joustra is pisnijdig, vertrouwde hij me tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente toe. Hij vindt dat het college van
Burgemeester en Wethouders zo snel mogelijk wat moet doen
aan de lift op het station. Gehandicapten kunnen wel met de
trein tot in Zandvoort komen, maar daarna stranden ze. De trap
is voor rolstoelen geen optie en de helling naast het stationsgebouw is veel te steil. Er zit bovendien een oude goederenlift in
het gebouw, maar die is al enige tijd buiten gebruik. „Terwijl op
het station van Heemstede notabene twee liften bijgebouwd
worden, gebeurt hier niets. Te gek voor woorden," aldus Joustra
die een dezer dagen een brief aflevert op het gemeentehuis. Het
college moet snel bij de NS aan de bel trekken, vindt hij.

Missie volbracht
Het Comité Haarlemmerstraat heeft zich inmiddels opgeheven.
De missie is volbracht. Volgende week bespreekt de politiek
namelijk een rioleringsplan voor onder andere de Haarlemmerstraat. Zodra er nieuwe riolering komt, krijgt de Haariemmerstraat ook een nieuwe indeling, zo is altijd beloofd. De praatlustige Haarlemmerstraters blijven echter samenscholen. Ze vormen voortaan een klankbordgroep voor allerlei onderwerpen.
En er is nog een verandering: Ronald Zuurendonk is geen woordvoerder meer. Dat is misschien tot opluchting van vier bewoners, die onlangs een brief naar wethouder Hogendoorn stuurden omdat ze vonden dat Zuurendonk hun belangen niet goed
vertegenwoordigde.

Lullige titel
Hans Bossink heeft vorige week woensdag de illustere titel 'Lul
van het jaar' in de wacht gesleept, omdat hij in 1998 zo weinig
dobbelgeluk heeft gehad. Tijdens de boerenkoolmaaltijd in Café
Koper riep werd hij uitgeroepen tot verliezer. De titelverdediger
van vorig jaar, Herman Minden, ontbrak bij de maaltijd volgens
een ingewijde om volstrekt onbekende redenen.

Grijs of groen?

Wie zijn groene bak deze week buitenzette, heeft ongetwijfeld
Thys Ockersen gemerkt dat de gemeente deze week de grijze bakken leegde.
Een rekenkundig foutje van de Zandvoortse kalender is daar
Dit is het achtste verhaal van Thys debet aan. De laatste week van 1998 ging als week 53 de geschieOckersen in deze serie. Voorafgaande afleveringen verschenen in het denis in. Deze week is echter week l begonnen. De grijze bakken
Zandvoorts Nieuwsblad van 30 sep- moeten op alle oneven weken buiten staan. Voor de duidelijktcmber, 14 en 28 oktober, 11 en 25 heid: volgende week haalt de gemeente wel groene bakken (met
november, 9 en 22 december. Deze en veel overblijfselen van het kerstdiner) op.
andere verhalen zijn gebundeld in
'Zimmer mit Frühstück', voor 24,95
gulden verkrijgbaar bij Bruna.

Communicatie

Een onderzoek van de politie heeft enige onrust opgeleverd. De
laat jaarlijks door een extern bureau een telefonische
Weekenddiensten politie
enquête houden. Sinds 28 december is het onderzoek aan de
gang. Alleen wisten de dienders op het bureau en het publiek
dat nog niet, een communicatiefoutje. Dat leverde dus een hoop
POLITIE: Alarmnummer 112. verwarring op. Het onderzoeksbureau vraagt burgers aan de
telefoon of ze problemen in hun buurt signaleren, of ze zich wel
Anders tel. (023-) 5745111.
BRANDWEER: Alarmnum- veilig voelen en of ze het slachtoffer van een misdrijf zijn gewormer 112. Anders (023-) den. Maar de enquêteurs willen ook weten of de politie wel goed
functioneert.
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.

Gewoon mooi

HUISARTSEN: (in het week- Wat was het druk op het strand op l januari. Het leek wel of half
In het Kennemer Dierentehuis end en 's avonds) (023-) Noord-Holland een kijkje in Zandvoort wilde nemen bij de
nieuwjaarsduik of een fijne strandwandeling wilde maken. Wie
zit een hond die luistert naar 5730500.
het uithield tot een uur of vijf op het strand, werd echter wel
de opmerkelijke naam Emoe.
beloond. Een oranje bol kleurde langzaam roze en eindigde tot
Hij is op zoek naar een nieuwe GEZONDHEIDSCENTRUM
eigenaar, die hem een leuk be- (tel. 5716364): uitleenmaga- slot in een prachtig wolkendek dat romantisch weerspiegelde in
staan wil geven. Want dat ver- zijn: 13.00-14.30 weekdag., de zee... Wat kan iets eenvoudigs toch mooi zijn.
dient deze zwarte Labrador spoedgevallen za en zon: dokRetriever zeker. Emoe is pas tersdienst 0900-1515.
een jaar oud. Hij kan redelijk
Zandvoortse
goed met andere honden op- APOTHEEK:
schieten. Of hij ook in een ge- Apotheek, J. Mulder, tel.
zin met grotere kinderen en (023)-5713185, openingstijden
katten past, is niet helemaal (alleen voor recepten): zat
zeker. Emoe is in elk geval nog 11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, Hervormde Kerk: zondag 10 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
jong genoeg om eraan te wen- zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00 Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: SOW, ds J.P. Dondorp.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur: geen dienst.
nen. Wie deze hond of een an- uur. Info (023-) 5713073.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor D. Duijves. Zondag
dere een plekje wil geven, kan
meer informatie krijgen bij het WIJKVERPLEGING: (spoed- 10.30 uur: pastor D. Duijves, kinderkoor.
Kennemer Dierentehuis, Kee- gevallen in weekend en 's Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur: dienst
verzorgd door eigen leden, nieuwjaarsontmoeting.
avonds) tel. 0900-1515.
somstraat 5, 571.3888.

ai®

Kerkdiensten

Het seizoen is geopend voor receptietij

Hapje, drankje, strijkje. Belangrijke ingrediënten van de
openbare nieuwjaarsreceptie op het raadhuis. Maar nog
Johan Schaaphok belangrijker zijn uiteraard de bezoekers. 'Tout Zandvoort'
was er maandagavond: politici, kunstenaars, De Wurf in
klederdracht en carnavalsvereniging De Schuimkoppen in
officieel kostuum. Echte reeeptietijgers gaan niet alleen
naar de party van de gemeente, maar laten juist zoveel
mogelijk hun neus zien.
E
GOEDLACHSE aantal uitnodigingen. Het burBrabander Peer Sips gemeestersechtpaar ontvangt
kan kwartetten met tussen de vijftien en twintig inde uitnodigingen die vitaties. „De eerste twee wehij krijgt. „Als VW-directeur ken van het jaar zijn altijd erg
vragen ze me elk jaar voor tien druk voor ons. Maar ik vergetot twaalf recepties. Ik bezoek zel mijn man niet altijd, hoor,"
ze niet naar allemaal, want dat glimlacht mevrouw Van der
is niet te doen. Wel bezoek ik Heijden.
Haar echtgenoot vindt de realtijd de recepties van de gemeenten waar onze VW werk- cepties niet alleen gezellig,
zaam is en ga ik naar de Kamer maar ook nuttig. ,,Je ontmoet
mensen in een
van Koophanongedwongen
del. Die gesfeer en kunt
meenten zijn
nog eens een
immers mijn
afspraak mabazen en dus
ken." Ook anvind ik het
deren maken
een principedankbaar gekwestie. Mijn
sterrenbeeld
---^-- ~^~~~~~™^~~ bruik van de
is maagd. Daarom tors ik zo- netwerkfunctie van recepties
veel principes mee. Maar," en borrels. „Na het uitwisselen
zegt hij enigszins gehaast, „nu van de beste wensen, gaat het
moet ik als een speer door naar toch vaak al snel over zaken
want ik ben accountant," zegt
Bloemendaal."
De gastheer en gastvrouw de vrolijk uitgedoste Peter, advan de gemeentelijke receptie, judant van prins carnaval Gemeneer en mevrouw Van der rard I en zijn gemalin prinses
Heijden, spannen vermoede- Sandra I.
Het fleurigste van Bert van
lijk de kroon wat betreft het

D

'En nu moet ik
door naar de
volgende borrel'

Drukte in het asiel
Foto archief Woekmediu

Pieter Joustra (vanwege zijn vele maatschappelijke functies vast ook een rcceptieüjser) proost op het
nieuwe jaar met leden van De Wurf
Foto Ancliv Lu'bornm

der Veldens outfit is zijn stropdas met wilde dieren. De
plaatsvervangend gemeentesecretaris en sectorhqofd van
de gemeente heeft zich met
een klein ploegje rokende
ambtenaren teruggetrokken
achter een schot. Een echte re-

ceptietijger zal hij nooit worden, bekent hij. „Nee, ik ben
geen liefhebber. De gesprekken blijven altijd zo pppervlakkig op zo'n receptie. Ik hou
meer van wat diepgang."
Monique van Hoogstraten

Wie zich HOK 'n liet socictylcven van
Zandvoort wil storten, kan HOR naai
de receptie van de WD op donderdag ~ januari van 17-1!).00 uur in Mickeys Paddock Club op het circuit,
van ZFM op zaterdaR !»januari van
12-13.00 uur in café Nciif of van de
zcilclnu op zondag 10 januari van Ui18.00 uur m café Jansen en Janssen.
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Oase ruimt
slaapkamers op!

lnc

'-'«vering en montafie'

150 cm
Alpine *-

WeursKHKmbree
3-tors 225 cm brcec "•

ng

nnenvermg maira

80 /200

nbodem 80/200
+ schuimrubber matras
90/200 cm Nu, 395.
v

ersle/baar.
Andere breedte- en
lengtematen legen
meerprijs leverbaar

Slaapkamer Speciaalzaken
Vestigingen op de woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d lJssel
Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdaro/Aïexandrium - Slièdrecht - Son/Eindhovën J
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk, Hoefweg 137

4-Seizoenen
wollen dekbed
l pers. 135/200
Meeneemprijs Fl. 199,1 pers. 135/220 Fl. 225.2 pers. 200/200 Fl. 295.-

Nieuw Postcodespel met Ron Brandsteder

Kans van
e Leven
Vanaf 7 januari ziet u 13 weken lang elke donderdagavond
om 20.30 uur bij RTL 4 het splinternieuwe spelprogramma
van de Nationale Postcode Loterij: De Kans van je Leven. In
dit nieuwe programma, met Ron Brandsteder als presentator,
krijgen deelnemers van de Postcode Loterij de kans een
droomprijs te winnen. Die droomprijs mogen de spelers zelf
uitzoeken!

Als onderdeel van de show is er
ook elke week een cijferspel.
Komen de cijfers van uw postcodelotnummer voor in de getrokken
getallen van het programma? Dan
maakt u, als deelnemer van de
Nationale Postcode Loterij, kans
op prachtige verrassingsprijzen.
Ook kunt u een uitnodiging winnen voor een luxe studio-arrangement! U brengt dan een volledig
verzorgd bezoek aan de studio en
maakt natuurlijk ook kans op
fantastische prijzen.
Wat u kunt winnen hoort u per
uitzending van Ron Brandsteder,
want elke week zijn er nieuwe prijzen in het gratis Postcodespel. Pak
uw nieuwe kansen als deelnemer
in de Nationale Postcode Loterij.
Heeft u nog geen loten? Vul dan nu
de bon op deze pagina in en stuur
hem op!
Ron Brandsteder: "Kijk mee naar mijn
nieuwe show De Kans van je Leven,
elke donderdag om 20.30 uur op RTL 4.'

BON VOOR MILJOENEN
D
D
D
CH

4 x ƒ 12,50
3 x ƒ 12,50
2 x ƒ 12,50
1 x ƒ 12,50

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:

._

Postcode: .
l l Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
D
D
D
D

ƒ 40,/ 30,/ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

Schuimrubber
matras 90/200
Polyether
matras 90/200

30 tot 50% korting op diverse ühöwroo

Lils-jumeaux 240/200 Fl. 350.Lils-jumeaux 240/220 Fl. 395.-

l l J3, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodelVliljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.

. levering en monfa„

Plaats:

_

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel
boven f 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
Datum:
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
Handtekening:
secretariaat: Nationale Postcode Loterij:
0900 - 300 15 00, Grote Sponsor Loterij:
099 - 300 14 00
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij - Antwoordnummer 19503 -1100 VM Amsterdam.

Uitslag trekking december

1998

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van december verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen
worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

SponsorBingo ,
3 januari 1999

2101
2103
2103

11 '.35

40

28

10 20 03

26

05

31~ 06

27
19 '

16

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.000,De Bingo getal 23 t/m 36

37 f 10.000,25 f 1.000,14 f 100,29
f 50,34
f 40,24
f 30,21
f25,-

01
13
44
23
32
38
04

f 20,-,
f 10,f9,-

f 8,f7,f6,-

f 5,-

De auto:
002199677 in Cuijk

GASTONS SURPRISE

boek
Johan Cruijff
SponsorBingo
zondag 10 januari

19.00 op RTL 4
Kijk, bel en win
"Je moet schieten, anders
kun je niet scoren'

150.99.01

Stand Mega
Jackpot ;•';-'•';

6 miljoen
Postcode Loterij
op locatie:
12 t/m 17 januari
Vakantiebeurs
Utrecht
16-17 januari
Love & Marriage
Den Haag
. Zetfoutenvoorbehouden

25,-

3073 SK
3074 BH
3075 NW

25,- 4204 XP
25,- 4223
VOO,- 4251 GG

'<

50,- 5051 JA
70,- 5095 BZ
700,- 5104
5122 GM
5141 MV
5142 CB
5142 TJ
5143 CS
5161 ZB
5213 TH

500,25,-

5986 ND 7000,- 7038 BB
6004 XV
700,- 7038 CJ
70,6006 MH
50,- 7061 CZ
700,- 6013 RW
25,7135 KH
50,6030
70,- 7161 AR
25,6031 NZ
25,7241 KT
700,- 6095
70,- 7250
25,6114 BH
700,- 7251 BK
50,6141 BK
25,7261 NB
25,6165 RA
25,7271 KJ
5215
70,6176
70,7322 SC
5216 HK
25,6191 PD
50,7331 NX
5223 RJ
500,- 6212 AT
50,7371 CB
5246 CP
25,- 6213 JK
25,7383 DG
5275 BX
50,- 6219
70,7391
25,- 7412 CE
5282 SW 700,- 6227 SB
50,- 5283 ES
70,- 7423 EA
25,- 6230
500,- 5301 NA
50,6235 AG
50,- 7431 PB
70,- 5306 BE
25,- 6361 CC
50,7433 AL
25,- 5321 RR
25,6438 BG
700,- 7461 CV
70,- 5345 LV
70,25,- 6441
7462 NB
70,- 5383
50,- 7478
70,- 6444 AW
50,5402 KB
25,- 6462 VA
50,- 7521
25,- 5403 TH
70,- 7551 DR
25,- 6469
500,- 5421 TA
652S PZ
50,- 7558 RR
25,700,- 5434
25,- 7559 KB
70,- 6525 SH
70,- 5454 HE
25,- 7577
50,- 6542 WV
25,25,- 7581 TA
5473
70,- 6544 NW
25,5476 VP
25,- 6572 AZ
25,- 7600
50,5501 CJ 7000,- 6591 EW
25,7631 BG
700,- 5501 CW
6603 DJ
50,- 7642
25,25,6626 AG
50,- 7651
5511
70,25,5551 PC
25,6651 KJ
50,7661
25,5556 W
25,- 6671
70,7670
7734 PH
7739

Mega Jackpot
-5 miljoen

• 22 33 ' 41 "; 08 43

* 1 7 " 09 - 15

25,-

100,-

v

Da Bingo getal 1 t/m 22

*

MR
SB
TC

6951 AD 193 in Dieren
2161
2171 XA
2215

2224 AD
2225 BA
2241

2243 BD
2264 MG
2271 BA
2271 XK
2273 DN
2280
2282
2312 CJ
2313 AX
2332
2332 RZ
2342 AP
2387
2404
2408 HA
2421 BS
2481 KD
2501
2513 GW
2516 TP
2518 PG

2533 HK
2541 TR
2541 XJ
2542
2546 XW
2547 SP
2548 AP
2563 VL
oc7A
ui/
to/4 nr\
2622 BA
2628 SN
2631 AX
2678 KK
2681 BE
2740
2771 MS
2802 TH
2811 PJ
2821 LC
2901 RN
2912 N J
2964
3032 BJ
3036 VL
3054 TB
3062 SC
3067 KP
3071 AT
3072 HK

KANJER

10,-

100,10,-

3085 EN
3131 LG
3135 VK

25,- 3150
25,- 3161 JB
10,3171 DJ
100,- 3192
25,- 3201
25,3201 KH
25,3204
1000,- 3207
10,- 3207 AD
10,- 3214
25,3221 VG
3280
25,10,- 3297 GD
25,- 3315 JB
100,- 3318 JD
10,- 3341 TG
10,- 3411 JX
50,- 3431 RE
50,3432 ZL
500,- 3433 ZN
10,3454 BA
25,3514 AX
50,3523 ST
50,3531 TJ
500,- 3581 HD
3621 AH
50,50,3628 NJ
10,- 3631
100,- 3632 XE
25,- 3705 ZC
1000,- 3721 MA
7000,- 3723
inn
lUv,"
O/OO
100,- 3741 EE
50,- 3742 WT
500,- 3764 VH
50,- 3771
1000,- 3771 BG
10,- 3831
25,3835
25,- 3844 NE
50,3881 SL
25,3902 CX
25,3930
25,3984 AT
10,- 3991
25,- 4053
25,- 4100
100,- 4101 CJ
25,- 4181 BR
25,- 4191 VE
25,4197 HH
50,- 4204 GM
O7HC

25,- 4264 AM
4333 AG
4363
4385 KL
4386
100,- 4386
10,4413 GC
70,4453 RA
50,4493 BN
70,- 4503 BC
70,- 4507
50,- 4511 CH
70,4571 HV
700,- 4641 BT
70,- 4651 DS
25,- 4661 NK
25,4661 SE
25,4661 VG
50,50,10,50,-

50,25,-

Maandprïjs
f 1OO.OOO,-

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

x

25,25,-

25,25,25,500,70,-

BB O38

70,-

4671 HR
4671 TV

4708 CE
4711

500,-

4750

70,-

4771
4791
4814
4817
4817

70,50,25,-

25,70,- 4827
700,- 4834
70,-

70,70,-

700,25,50,50,-

25,-

8112
8151
8161
8162
8162
8172

de postcode 5101 BB een
troostprijs van ƒ 1.000,-

IV,'

25,700,-

7822
7943 EX
7944
7948 AD
8012 AJ
8022 DP
8071 ZR
8081 VK

en voor iedere deelnemer in

70,-

25,-

7801

\.

51O1

700,-

4fl

-

4841
4871

4072
4875
4904
4907
5025
5046

50,-

5591 EH
5614

700,25,- 5642
70,5652 KA
70,- 5655 JL
70,5657

HC
25,5661
NH
25,5674 PB
CJ
25,5684 XH
WK 700,- 5700
EP
25,- 5705 AZ
ML
25,- 5735 CR
JP
50,5803 LK
HH
'25,- 5821 BW
CM
50,- 5836 CA
CC
50,- 5861 CE
BB 7000,- 5912 GM
ZH 500,- 5922 EK
RB
50,- 5925 HK
EH
25,- 5944 EM

25,70,-

70,50,50,70,-

6681

6686 CD
6703
6713 PV

70,-

6717
6717 JG
6811 JP

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

6826 EJ
6828
6828
6851 GC
6851 MN
6874

25,-

6911
6911

50,25,25,-

50,25,25,-

6983

qnoc
oddü
8225
25,- 8225
70,- 8232

70,-

50,70,50,50,-

7000,70,70,25,25,-

70,70,70,-

70,-

6991 VG
6991 WR

25,25,-

7004 AW
7009 ET

25,700,-

8251

PJ
BB
VL
ZG
CV
l^A
KA
ML
TN
EA
PJ

8255
8256 GC
8256 PE
8262 CS

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

8271
8316

10,25,10,10,100,10,10,10,8413 CT
50,8431 EP
25,8443 AX
25,8449
10,8461
10,8517 HZ
25,8539
10,8621
10,8701 GP
50,8802 BA
25,8861 BR 500,8897
10,8916 HE
50,8925 BE
25,8937
10,9001 BT
50,9004
10,9013 CS
25,9074
10,9104
10,9204 CP
25,9244 EN
25,9402 CJ
50,9403 XM
50,9439
ÏOj9454
10,9483 PC
100,9503 CG
50,9526
10,9533
10,9561 LT
25,9605
10,9641 HW
25,9663 EL
100,9671 JK
25,9675 AD
25,9687
10,9693
10,9714
10,9715 BW
50,9715 JR
500,9794
10,9842
10,9852 TD
50,9904
10,9971
10,B
• •
NM

8326
8339
8355 AR
8386
8390
8404

^.
~v
~+
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•
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23,8 MILJOEN
DE RIJKSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

Weekmedia 17

woensdag 6 januari 1999

Citroen Xantia HDi
m

A-klasse met twee motoren
Mercedes heeft de kersverse Formule 1-wereldkampioen Mika
Hakkinen onder zijn gelederen. Tevens wist het merk met de
ster dit seizoen de constructeurstitel in de Formule 1 voor zich
op te eisen. Reden voor het Duitse merk om zijn twee coureurs
Mika Hakkinen en David Coulthard te belonen met een
Mercedes A 190Twin.

Directe doordouwer

Dit is een studiemodel op basis van de A-klasse die is voorzien
van twee motoren. De prestaties van deze auto zijn daardoor
vergelijkbaar met die van echte sportwagens. De A 190 Twin
heeft onder de motorkap en achterin de nieuwe 1,9 liter viercilinderrnotor. De auto heeft in deze configuratie vierwielaandrijving, 250 pk vermogen en een koppel van 360 Nm. Dit maakt
een acceleratie van O naar 100 km/u mogelijk in slechts 5,7
seconden en geeft de A een topsnelheid van 230 km/u. Met
recht een auto voor Formule 1 coureurs dus.

Geen Porsche op Le Mans

N SOMMIGE AUTO'S krijg je het gevoel dat de motor niet
zo goed met de rest van het voertuig overweg kan. Er
zijn daarentegen ook wagens waar de krachtbron zo
goed bij past, dat je nauwelijks beseft dat er überhaupt
een motor in zit. De Citroen Xantia HDi is een typisch
voorbeeld van die laatste categorie.

I

Direct ingespoten dieselmotoren
hebben de toekomst. Geleidelijk
aan nemen ze de plaats in van
Specificaties
Citroen Xantia HDi Break

Motortype:

viercilinder lijnmotor met
"turbo
Cilinderinhoud- 1.997 crn3
80 kW/110 pk.
Vermogen:
bij 4.000 tp.m.
Max. koppel: • 250 Nm bij
1.750 tp.m.
Acceleratie: .
12,8 sec van
0-100 km/uur.
186 km/üur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 5,7 ltr/100 km.
Prijs:
#61.540,-

Bijzonderheden
uitrusting ,
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening '
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
vóór
Elektrische rechterbuitenspiegel
Stuur verstelbaar
Achterfaank-|ieerklapbaaFr=-,'?s',!,-<;vi
Getint'glas '^";' ,V v< -J''-C'~r
Airconditioning
.
',
ABS' V ' - . ; \ ,
' ; ' '- '
Twee airbags
Zij-airbags
•

de indirecte diesels, die daardoor
steeds minder bestaansrecht krijgen. Ook bij Citroen is dat het
geval. De splinternieuwe 2.0 HDi
komt niet naast de oude 2.1
Turbodiesel in het leveringsprogramma, maar verwijst met zijn
komst die motor naar de eeuwige
jachtvelden. Terecht, want de HDi
is een juweel van een diesel.
Citroen heeft veel aandacht
besteed aan de geluidsisolatie en
dat merk je. Buiten de auto is
slechts een bescheiden dieselbrom hoorbaar en binnenin komt
de geluidsproductie zelfs verdraaid dichtbij die van een benzinemotor. Des te opmerkelijker als
je weet dat direct ingespoten diesels lange tijd niet toepasbaar
waren in personenauto's vanwege het kabaal dat ze voortbrachten. Moderne technieken als .
common rail (waardoor de brandstof onder zeer hoge druk wordt
ingespoten) hebben de directe
diesel van schreeuwlelijk tot fluisteraar gemaakt.
Diesels staan bekend om hun
trekkracht. Die reputatie maakt
deze HDi helemaal waar. De
motor mag dan kleiner zijn dan
rz'n^voorganger.-hij heeft bij lage
toerentallen aanzienlijk sterkere
spierballen. Bij 1.500 toeren per
minuut ligt het koppel (=de maat
voor trekkracht) maar liefst 32
procent hoger dan bij de scheidende motor. Het maximale koppel

Porsche heeft besloten in '99 niet deel te nemen aan Le Mans.
Volgens de directie van de sportwagenfabrikant zijn de regels
dermate veranderd dat het niet meer interessant is om mee te
doen in de GT-klasse. In plaats daarvan gaat Porsche zich
alvast richten op de ontwikkeling van een open sportwagen voor
deelname aan Le Mans in het jaar 2000. De fabriek blijft wel de
talloze particuliere teams steunen die met een GT2 auto (opgevoerde Porsches waarin de 911 nog als zodanig is te herkennen) meedoen aan Le Mans in '99. Door het besluit om niet
mee te doen onderbreekt Porsche een zegereeks die al vanaf
1994 voortduurde. Porsche is met 16 overwinningen op de 24uurs race van Le Mans nog altijd recordhouder.

Chrysler Voyager uitgebreid
Chrysler heeft de uitrusting van zijn populaire MPV, de Voyager,
uitgebreid. Vanaf modeljaar '99 is de ruimtewagen leverbaar
mét zes comfortabele stoelen die in drie rijen van twee achter
elkaar worden geplaatst.
van 250 Nm (aanzienlijk meer
dan, bijvoorbeeld, de gemiddelde
GTI) wordt al bij 1.750 toeren per
minuut bereikt. Typisch een auto
die genoeg zou hebben aan twee
of drie versnellingen. Maar vrees
niet, de Xantia HDi heeft er
gewoon vijf. Al dat geweld vind je
niet terug in het benzineverbruik,
dat ligt volgens Citroen gemiddeld op 5,7 liter per 100 kilometer
(1 op 17,5) en voor de Sedanversie zelfs op 5,5 1/100 km (1 op
18,2). Wij haalden het niet, maar
dat lag aan onszelf. Door zijn
sterke karakter nodigt de kracht-bron namelijk uit tot 'benzinemotor-rijgedrag'. En dat kost liters,
HDi of geen HDi.
De eerste rit in een Citroen
Xantia begint steevast met een
lichte onwennigheid. Het is dan

ook een erg eigenzinnige wagen.
Zo doet het ultra-lage dashboard
vermoeden dat de stoel in de
stand 'torenhoog' staat, tot de
ruime afstand tussen hoofd en
dak het tegendeel bewijst. Verder
verdient het aanbeveling de remmen uit te proberen voordat je je
voor het eerst in druk verkeer
waagt. Een aai met de kleine
teen over het rempedaal is namelijk al voldoende om de gewenste
vertraging te krijgen; elke extra
teen die je in de strijd werpt kan
ongewenst contact tussen de
voortanden en het stuur veroorzaken. Maar het went allemaal
snel en binnen de kortste keren
ontpopt de Xantia zich als een
heerlijk rijdende, extreem comfortabele automobiel. Met een dieselmotor waar je 'vous' tegen
zegt.

Peugeots Partner en Expert
krijgen nieuwe diesels

M

Het meest opvallende van de
1.868 kubieke centimeters tellende diesel is echter de trekkracht.
Het maximale koppel bedraagt
125 Nm. Belangrijker is, dat tussen 2.000 en 3.500 toeren per
minuut altijd minimaal 120 Nm
beschikbaar is. Daardoor biedt de
motor veel souplesse. Veelvuldig
schakelen is overbodig.
De motor is verkrijgbaar in alle
versies van de Peugeot Partner
e
n Expert, zowel op geel als op
9njs kenteken. De prijslijst begint
bij 19.250 gulden (excl. BTW)
v
oor de. Partner 170C. De perso'tenauto-versies zijn onlangs in
Prijs verlaagd; de Partner Combi
Space met benzinemotor kost nu
^10 gulden minder dan voorheen
e
n met dieselmotor staat hij voor

Cliniclowns krijgen
50.000ste Renault
OOR RENAULT kan
1998 niet meer kapot.
Sinds 1979 zijn er niet
meer zo veel auto's verkocht als dit jaar. De magische grens van 50.000 is
zelfs doorbroken. Renault
Nederland heeft daarom
besloten om de vijftigduizendste, een Kangoo,
cadeau te doen aan de
organisatie Cliniclowns.

V

De auto is onlangs overhandigd
aan twee Cliniclowns die hun
lachwekkende fratsen aan het
vertonen waren in het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam.
Piet de Roos, directeur verkoop
van Renault Nederland heeft de
gele Kangoo aan het duo
geschonken. "Het fantastische
werk dat de Cliniclowns verrichten en het feit dat ze dit jaar hun
vijfjarig jubileum vieren, waren
voor ons aanleiding om hen extra
in het zonnetje te zetten", aldus
De Roos.
De Kangoo is ideaal. Met zijn
eigenwijze karakter en uitgebreide gebruiksmogelijkheden past
hij perfect bij het werk van de

EER KRACHT UIT
minder kubieke centimeters inhoud. Dat is
de voornaamste verdienste
van de nieuwe dieselmotor
die onder de kap van de
Peugeots Partner en Expert
komt. De beide modellen,
die op geel of grijs kenteken verkrijgbaar zijn, worden er nog een stuk aantrekkelijker door.
De nieuwe krachtbron, met codenaam 'DW8', debuteerde enkele
maanden geleden in de Peugeot
206. In die auto bewees de motor
al een prettige reisgenoot te zijn.
Bovendien is het geluids- en trillingsniveau ten opzichte van de
oude 'XUD9'-motor aanzienlijk
gedaald. Het brandstofverbruik
ging met drie procent naar beneden.

De HDi-motor doet zijn werk stil en soepel en is bovendien een
zeer gematigd drinker.

De Peugeot partner beschikt
nu over een krachtigere dieselmotor. Tegelijkertijd zijn de
prijzen omlaag gegaan.

35.010 gulden in de prijslijsten,
1.020 gulden minder dan vroeger.
Voor dat bedrag is de auto uitgerust met onder meer getint glas,
een deelbare achterbank, hoofdsteunen achter, een rolgordijn
boven de bagageruimte en ruitenwissers achter. De Peugeot
Expert tenslotte kost met de nieuwe DW8-motor 29.375 gulden.
De Partner-club wordt in de toekomst nog verder uitgebreid. Al in
februari 1999 start in de Spaanse
fabriek de productie van de
Partner met zijschuifdeur.
Bovendien verschijnt een maand
later de variant met vierwielaandrijving, aangeduid als Partner
4x4. Speciaal voor de avontuurlijk
ingestelde automobilist of de
bezorger met klanten in moeilijk
bereikbaar terrein.

De gebruikelijke interieurindeling gaat uit van twee voorstoelen
een tweezits bank in het midden om de instapJe vergemakkelijkeh en een driezitsbank. Het was al mogelijk om op de tweede
rij twee stoelen te plaatsen. Dit behoort nu op de derde rij van
de LE- en LX uitvoering echter ook tot de mogelijkheden voor
een meerprijs van 900 gulden. Deze stoelen bieden meer comfort en kunnen op vele manieren versteld worden. Tevens blijft
het mogelijk alle stoelen, behalve die van de bestuurder, te verwijderen. Hierdoor ontstaat een zeer grote laadruimte.

Cliniclowns. De grote bagageruimte komt enorm van pas. Door
de assymetrische deuren aan de
achterkant, de schuifdeuren aan
de zijkant en de dakklep kunnen
er zonder passen en meten allerlei spullen worden meegenomen.
Toen de Kangoo kwam waren de
Cliniclowns Bram en Hansje net
bezig met het opvrolijken van de
patientjes in het Sophia

Kinderziekenhuis. De auto was
versierd met een gigantische
strik. Nadat zij de sleutels hadden
gekregen, reden de clowns eerst
een rondje over het parkeerterrein. Dat beviel. "Jaarlijks bezoeken wij honderden kinderen in
tien ziekenhuizen in het hele
land. We rijden dus heel wat af
en de Renault Kangoo komt dan
ook goed van pas", aldus Bram
en Hansje.

De Cliniclowns Bram en
Hansje zijn blij met hun
Renault Kangoo.
Ook de kinderen in Sophia
Kinderziekenhuis hebben
cadeautjes gekregen. De Kangoo
was beladen met een aantal
grote verrassingspakketten met
super speelgoedgarages en
Dinky Toys.

Nieuw testcomplex voor Daimler-Benz
AIMLER-BENZ AG heeft een nieuw
testcomplex in gebruik genomen. In
een tijdsbestek van 43 maanden is in
Rapenburg, net over de grens bij
Groningen, het grootste testcentrum van
Europa gerealiseerd. Het terrein meet 870
hectare en heeft een ovaalvormig circuit
van 12,2 kilometer.

worden uitgevoerd. Daaraast is het handig dat alle
meetgegevens van de diverse tests onderling vergelijkbaar zijn. Naast het circuit is er een tractietestroute, een remtest, een lange-afstandsparcours,
een natweerbaan, een handlingbaan, een geluidsmetingsroute, een gravelparcours en enkele routes
met hoogteverschillen in uiteenlopende stijgingspercentages.

Op het terrein zijn verschillende parcours en meetvlakken aangelegd. Er wordt 24 uur per dag, zeven
dagen per week getest. Daimler-Benz AG investeerde zo'n 260 miljoen DM in het complex.

"We zullen nooit een auto op de markt kunnen brengen die geheel virtueel is ontwikkeld, zonder deze in
de praktijk te hebben getest", aldus Helmut Petri, lid
van de Raad van Bestuur van Daimler-Benz AG.
"Die tests kunnen natuurlijk niet op de openbare
weg worden uitgevoerd; enerzijds met het oog op
de veiligheid, anderzijds met betrekking tot de eenduidigheid van de verkregen meetgegevens."

D

Het voordeel van het nieuwe testcentrum is dat alle
metingen en testritten op dezelfde locatie kunnen

Op het nieuwe testcomplex kunnen de modellen
van Mercedes uitvoerig aan de tand worden
gevoeld.

Bij de keuze van een locatie voor het testcomplex
werd gekeken naar de benodigde hoeveelheid ruimte en naar het milieu-aspect. Tegelijk met de bouw
van het complex investeerde Daimler-Benz in een
omvangrijk milieumanagement-programma. Op die
manier is het milieu zoveel mogelijk gespaard.
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Uw gasbedrijf adviseert

STOOK A KT S E '98/'99
uitgerekend voor U!

Streefverbruik voor de week van 28-12 t/m 03-01
Normaal
jaarverbruik

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

23
28
34
40
45
51
56
62

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

68
73
79
85
90
96
102
107
113
127
141
155
169

183

Totaal
vanaf
l november

Kosten
deze
week

230
289
346
397
462
520
577
634
693
748
809
866
923
981
1039
1097
1154
1300
1442
1587
1731
1876

12,42
15,12
18,36
21,60
24,30
27,54
30,24
33,48
36,72
39,42
42,66
45,90
48,60

51,84
55,08
57,78

61,02

THORBECKESTR AAT 38

68,58

Op loopafstand van centrum, zee, strand en boulevard gelegen groot woonhuis met uitzicht op zee.
INDELING:
Drie appartementen met woonkamer, slaapkamer,
keuken en badkamer. Ruime zolderverdieping met
dakkapellen.
Aangebouwde maisonette met op de begane grond
een woonkamer met open keuken, badkamer met
douche, toilet en wastafel: op de eerste verdieping
een slaapkamer.
Er zijn vier parkeerplaatsen op eigen terrein en een
stenen schuur.

76,14
83,70

91,26
98,82

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Bel ons!

nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Eventueel samen met nummer 40 (ƒ 575.000,-) te
koop.
Vraagprijs: ƒ 795.000,(incl. moderne verhuur-inventaris)

THORBECKESTRAAT 40
Groot woonhuis dichtbij zee en centrum gelegen met
uitzicht op zee.
INDELING:
Begane grond: entree, vestibule, gang, toilet, woonkamer, keuken, douche, slaapkamer en een groot
terras op het westen.
1e verdieping: woonkamer met gasopenhaard en
balkon aan oost- en westzijde, nette keuken, toilet en
bergkast.
2e verdieping: hal met vaste kast, 3 slaapkamers,
waarvan 2 met balkon, badkamer met douche, toilet
en wastafel.
3e verdieping: ruime zolderverdieping te bereiken
met vlizotrap.
Parkeerplaats voor 3 auto's op eigen terrein.
Eventueel samen te koop met nummer 38
(ƒ 795.000,- incl. modern verhuur-inventaris)
Vraagprijs: ƒ 575.000,-

VAN LENNEPWEG 2/17

VAN GALENSTRAAT 102

Leuke eengezinswoning met boerenlandhuiskeuken
en een grote zonnige tuin met vijver.

Op de begane grond gelegen 2 kamer-appartement
met een zeer ruim zonnig terras op het westen.

INDELING:
Begane grond: entree, toilet, woonkamer met open
keuken met inbouwapparatuur.
1 e verdieping: 2 slaapkamers, zeer ruime badkamer
met ligbad, douche, toilet, wastafel en sauna.
2e verdieping:
* overloop met wasmachine-aansluiting, ruime zolderkamer, berging met c.v.-opstelling
* badkamer met sauna
* zeer diepe tuin met vijver
* transport 6 weken na oplevering nieuwbouw verkoper (circa eind 1999)

INDELING:
entree, gang, woonkamer met plavuizenvloer, ruime
slaapkamer, moderne keuken met inbouwapparatuur, moderne badkamer met bad, wastafel en toilet.
* moderne keuken (1998)
* zonnig terras op het westen
* servicekosten ƒ 270,- per maand
* afgesloten parkeerterrein
* opp. appartement ± 60 m', terras ± 50 m1
Vraagprijs: ƒ 239.000,-

Vraagprijs: ƒ 445.000,-

Cense &
van Lingen

OOK l N 1999

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

wenst u
een
voorspoedig

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Fris begin
van het
ieuwe jaar?
Zo 'n goed voornemen wordt bij Brugman

ZEESTRAAT 54 A
Mooie karakteristieke benedenwoning, gelegen in
het centrum van het dorp op loopafstand van het
strand en station.
INDELING: beg.grond: entree/hal en gang, woonkamer met originele houten vloer, een serre met fraaie
granito vloer en openslaande deuren naar voortuin
en een open keuken met diverse inbouwapparatuur.
Badkamer met douche, toilet en wastafel, een grote
L-vormige slaapkamer (vh 2 kamers) en een bergkamer met aansluiting voor wasmachine en c.v. opstelling
* voortuin met sierbestrating
* keuken met dubbele spoelbak en apparatuur 1997
*• slaapkamer met aansluiting voor TV
Vraagprijs ƒ 259.000,-

i**

is Cense & van tingen thuis
in uw toekomstig huis!

teit voor ongekend scherpe prijzen tot en

direct beloond. Want we kunnen u het

met 33 januari. Dus kom snel naar de

beste wénsen voor 1999... Maar we kun-

showroom en begin het nieuwe jaar extra

nen het u ook bieden! Absolute topkwali-

fris én voordelig.

1999

DR. C. A. GERKESTRAAT 36 ZW
Leuke benedenwoning met royale tuin op het zuiden
en voorzien van vele originele details.
INDELING:
entree, gang, toilet, kamer-en-suite met parketvloer,
moderne keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer en een stenen schuur.
* c.v.-combi (1998)
* goed onderhouden
* originele details (glas-in-lood, paneeldeuren)
* eigen entree
* het dak wordt vernieuwd
* oplevering medio 1999

Mooie karakteristieke bovenwoning gelegen in het
centrum van het dorp op loopafstand van het strand
en station.
INDELING: entree/hal, woonkamer met open keuken en balkonnetje, ruime slaapkamer achter met
ruim balkon op het zuiden, badkamer met douche en
toilet, bergkast met combi cv-ketel.

CENSE&
NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

Vraagprijs ƒ 245.000,-

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vraagprijs: ƒ 298.000,-

/Badkamer Jersey

ZEESTRAAT 54 B

Badkamer Tahiti

Luxe witte badkamer. Bestaande uit: ligbad met douchevlak, badscheidingswand,
functioneel badmeubel met wastafel,
wandclosetcombinatie en kranen.

Luxe complete witte badkamer. Bestaande
uit: hoekbad, kwart-ronde douchebak met
scheidingswand, wandcloset, badmeubel
met spiegelkast, wastafel en kranen.

6.495,-

9.995,-

130

5O

„Soc. de MANEGE"
Zat. 9 januari a.s. hebben wij

soorten

soorten
vleeswaren

vlees

Live uit Engeland

*"-~-**"
Modern en functioneel meubel 90 c:
cm
breed, wit hoogglans. Met ruime onder'
kast, wastafelblad met luxe wastafel,
planchet en praktische spiegelkast.
Uit voorraad leverbaar.

Luxe douchecabine met zij- en hoofddouche, nek-, schouder- en voetmassage,
Turks stoombad, kruidenstoombad, hete
luchtfunctie, verlichting, radio- en computerbedieningspaneel. Incl. plaatsing.

-2.195,-

JAAR

15.950,'

KEUKENS & BADKAMERS

A L L E S

K A N

M E T

B R U G M A N .

BESTE ADVIES
'-- -jj
BESTE DEAL
BESTE MATERIAALlQQ"/, BESTE GARANTIE
mCHTSTHUZUNDE BKUGMAN SMOVi «OOMS:
HOOFDDORP. Kriiiswcj; 78') C. 020-f>.r>:i:U!!2.
/AANDAM. l'idrr Gliijsniiuan 11/l'nivincialnvc». 075-f>H5">92U.
XOETKKWOUDK. HIIJB- Kijmlijk l'J.i. (171-5411054.
Orcriirr adressen rindl n in </<• (ïouden GiW.s-,

„mes EU/W
in de Pianobar duo „To the Points"
onze DJ Ge en Maurice en onze keuken
staan weer garant voor een gezellige
single dance night.

KILO MAGER RUNDERGEHAKT
i KILO VERSE HOLLANDSE KIPFILET

Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf 30 jaar.
Correcte kleding,
entree 25,- all in.
TEL. 5716023

SAMEN
BOUCHERIE

,

KrOCht 5r7

Zahdvoort
«r^.1 crT^Anf?-T

T6I. 5719067

9

-°°tot 18-°°uur-

• . zaterdag,
van 9.00 tot 17.00 uur

"AMBACHTELIJKE KWAÜTEITSSLAGERIJ

Attii- ^rldl 'han 4 i-imiari t/m { t januari 1999. Vra.i|> naar tk' acüfvoorwaardt-n. Druk- en zi'lfouten voorMiouik'n.

VOOR HET MOOISTEVLEES, VLEESWAREN, EN SffEGIAUTEITEN^
1

•'**$?'
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'Warme' koude duik

ZVM geeft
voorsprong
van 3-0 weg
ZANDVOORT - Wat nie- einde de scheidsrechter, en
mand voor mogelijk hield, niemand weet waarvoor, SIZO
gebeurde gisteravond toch. een strafschop toekende was
Het zaterdagteam van Zand- het hek van de dam. De strafvoortmeeuwen speelde te- schop werd benut en de gegen SIZO de eerder dit sei- moederen raakten behoorlijk
zoen gestaakte wedstrijd uit verhit.
en gaf een 3-0 voorsprong geZandvoortmeeuwen verloor
heel uit handen. Een totaal
gedesoriënteerde
defensie het koppie en vooral uit hoekgaf vier doelpunten weg en schoppen ontstond heel veel
tot grote vreugde van de aan- gevaar. De lange SIZO spitsen
hang van SIZO gingen de konden vaak geheel vrij inkopdrie punten naar Hillegom. pen en meerdere treffers kónden vrijwel niet uitblijven. Uit
een van die hoekschoppen
De wedstrijd werd twee werd de bal tegen de lat gemaanden geleden halverwege kopt. De Zandvoorters kregen
stopgezet toen Dirk Jan Ter- voldoende kans om de bal weg
maat na een grove charge met te werken, maar de paniek was
een zware armblessure naar enorm groot. De bal kwam
het ziekenhuis werd vervoerd. voor de voeten van de SIZOSpelers en scheidsrecehter be- spits die keihard inschoot, 3-3.
Zandvoortmeeuwen
leek
sloten toen om de strijd te staken.
Zandvoortmeeuwen nog goed weg te komen en
speelde toen uitstekend voet- scoorde, maar ook dit keer
ging de vlag omhoog en bleef
bal en leidde met 3-0.
het fluitsignaal niet achterweNu ging het totaal anders on- ge. In blessure tijd forceerde
der het fantastische kunstlicht SIZO wederom een hoekschop
van de Zandvoorters, alhoewel en opnieuw kopte de Hillebeide teams er ook dit keer gomse spits ongehinderd in, 3stevig tegenaan gingen. Het 4. De Zandvoorters trokken
lag echter niet alleen aan de nog wel ten aanval, doch er
defensie, want nadat SIZO al was te weinig overleg in het
snel tegen had gescoord, kre- spel.
gen de Zandvoorters diverse
„We hebben het volkomen
mogelijkheden de strijd te beslissen. Te individueel spel uit handen gegeven," aldus
deed te kansen teloor gaan, een zeer teleurgestelde Fred
terwijl SIZO tot tien minuten van Rhee. „De spelers waren
voor het einde geen kans meer totaal niet in de wedstrijd. De
zag gevaarlijk te worden. Zo achterhoede was slecht en de
was Ferry van Rhee een paar voorhoede bracht ook te weimaal voor het doel te vinden en nig. Eigenlijk heeft de hele
ook Pieter Keur vond niet de ploeg gefaald. Zo'n voorsprong
mag je niet weggeven, maar
juiste richting.
misschien was het wel beter
Even leek het er op dat om met een 0-0 te starten,
Zandvoortmeeuwen ging voet- want nu dachten we er al te
ballen zoals het kan. De bal zijn. Zo goed als we enkele
ging rond en Rob van der maanden geleden de eerste
Bergh liet een paar goede ac- helft speelden, zo slecht was
ties zien. Het goede spel was het nu. We staan wéér met beivan te korte duur, want de de benen op de grond. ZaterZandvoorters vervielen weer in dag tegen ABN AMRO hebben
het spel van de lange ballen we wat recht te zetten. We
naar voren, hetgeen veel bal- gaan er in ieder geval van alles
verlies opleverde. Bovendien aan doen om mee te blijven
stak de Hillegomse grensrech- strijden in de top."
ter bij elk dreigend gevaar de
vlag om hoog, of het buitenspel
was of niet. De scheidsrechter
maakte ook geen sterke indruk
en floot meestal dan wel af.
Toch moet de deceptie bij de
Zandvoortse spelers zelf gezocht worden. De Zandvoortse
achterhoede maakte, zoals al
eerder vermeld, een zeer matige indruk. Nerveus en paniekerig werd gereageerd op de aanvallen van • de Hillegommers.
Toen tien minuten voor het

Züandvoorts
IMïeuwsblad

Basketbal voor
zes basisscholen
ZANDVOORT - Zaterdag
aanstaande organiseert de
basketbalvereniging
The
Lions het jaarlijks toernooi
voor de Zandvoqrtse basisscholen. De scholieren tonen
hun kunsten in de Koryer
Sporthal aan de Duintjesveldweg.
Voor zowel de meisjes als dé
jongens van de zes Zandvoortse scholen wordt een halve
competitie gespeeld. Alle
scholen komen een keer tegen
elkaar uit in het veld. De ervaring leert dat het ook deze keer
een geweldig spektakel gaat
worden in de nieuwe sporthal.
De eerste wedstrijden staan
om tien uur op het programma, terwijl de prijsuitreiking zo
rond vier uur is.

Duel tussen ZHC
en ambtenaren

ZANDVOORT - De Zandvoortse voetbalteams krijgen
weinig rust. Van een gebruikelijk winterstop is dit jaar
geen sprake. De kerstkalkoenen en de oliebollen zijn nauwelijks verwerkt of de teams
moeten weer aan de bak het niet te onderschatten tegenstander. De Zandvoorters kunkomende weekend.
nen met een overwinning hun
koppositie op de ranglijst nog
IJs en weder dienende gaan meer verstevigen.
De voetballers van Zandde voetbalteams proberen hun
posities te verbeteren of te voort '75 krijgen nog een paar
consolideren. Het zaterdag- weekjes vrijaf. Dit team heeft
team van Zandvoortmeeuwen, vrijwel alle wedstrijden in de
dat dinsdagavond al de ge- eerste helft van de competitie
staakte wedstrijd tegen SIZO gespeeld en mag voorlopig in
afmaakte, gaat zaterdag op be- de wachtkamer. De concurrenzoek in Amsterdam bij de AB- tie gaat een paar weken inhaN/AMRO. Dit is een lastige en len. De Zandvoorters gaan

Korte vakantie voor
voetbalverenigingen
echt volop in training en spelen enige oefenwedstrijden om
te trachten beter voor de dag
te komen dan tot nu toe. Zaterdag staat de eerste oefenwedstrijd op het programma.
Rijnsburgse Boys komt op bezoek voor een wedstrijd die om
half drie begint.
Voor zowel Zandvoortmeeuwen als voor TZB staan zondagmiddag enorm belangrijke
wedstrijden op het programma. Zandvoortmeeuwen, dat

ZANDVOORT - De traditionele hockeywedstrijd tussen een ZHC-team en een
mixedploeg gemeenteambtenaren vindt in 1999 op zonAndere jaren is het nog weieens dag 10 januari plaats op het
in degradatiestrijd is verwik- zo koud op l januari dat de
complex van de Zandvoortse
keld moet eigenlijk de drie voeten van de zivemmers blauw Hockey Club.
punten in Zandvoort zien te van de kou zijn, maar deze keer
houden. Tegen het op bezoek was het heerlijk weer. Daarom
De wedstrijd wordt geleid
komende RCH wordt het heel stond het strand vol
door Bertus Balledux, erelid
zwaar, maar is het niet onmo- toeschouwers en deden er bijna van ZHC. Het duel begint om
gelijk. Aanvang wedstrijd om honderd mensen mee aan de 39- 14.45 uur. Voorafgaand aan de
e Nieuwjaarsduik.
twee uur.
ontmoeting komen tal van anZwemvereniging Rapido droeg
dere ploegen van ZHC in actie.
Koploper in de zevende klas- een spandoek mee dat verwees Dat betekent dat er zondag
se is TZB. Heemstede heeft naar de affaire Clintondoor jong en oud gespeeld
echter minder wedstrijden ge- Lewinsky
wordt. Van benjamin tot vetespeeld en minder verliespunraan. De eerste wedstrijd beten. De Zandvoorters kunnen
gint om 11.45 uur. Vooral het
Foto Chris Schotanus recreatieve aspect telt op deze
in de thuiswedstrijd tegen
Heemstede goede zaken doen
hockeydag.
door de punten in de kuip aan
de Kennemerweg te houden.
Het zal er om spannen in deze
wedstrijd die ook om twee uur
begint.

Brevetten voor kunstzwemsters
De Zeeschuimers

Oliebollen en vaantjes
voor meeuwen-jeugd
ZANDVOORT - Het jaarlijkse Oliebollenternooi voor de
jeugd van Zandvoortmeeuwen viel erg in de smaak. De voetballende jeugd van de meeuwen speelde een onderling
toernooi.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Sportvereniging TZB houdt op vrijdag 8
januari de eerste klaverjasavond van dit jaar. Tijdens de
bijeenkomst vindt ook een loterij plaats. Het inschrijfgeld
bedraagt tien gulden per koppel. De opbrengst komt ten
goede aan de softbalafdeling.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Hans Paap, 023- De ploeg van Internazionale Milan, winnaar van de D-poule
571.7397.

Foto: Ben Ruckert

In de Korver Sporthal was
het een geweldige drukte. Om
half tien waren het de F-pupillen die de spits afbeten. De
spelertjes werden in teams ondergebracht met namen van
zeer beroemde clubs. Arsenal,
Liverpool of Manchester United zijn clubs met historie. De
voetballertjes speelden met
hart en ziel hun partijtje. Natuurlijk was de overwinning
belangrijk, maar voor iedereen, winnaar of verliezer lag
een vaantje en een oliebol te

wachten. Niet alleen de F-jes
kwamen in actie, ook de E- en
D-pupillen toonden hun strijdvaardigheid. Geweldige partijen tussen Real Madrid en Barcelona speelden zich af pp de
mooie vloer van de nieuwe
sporthal.
Ook de C-, B- en A-junioren
kwamen aan hun trekken en
zorgden voor heel aantrekkelijk zaalvoetbal. Op de foto de
trotse D-junioren met hun
vaantje.

ZANDVOORT - Bij de Zwemvereniging De Zeeschuimers
hebben jonge synchroonzwemsters hun brevetten weten te
behalen. De jeugdige zwemsters van deze vereniging lieten
heel leuke en mooie oefeningen zien.
Tijdens het normale lesuur
op de vrijdagmiddag werd afgezwommen voor de eerste
brevetten. Voordat aan wedstrijdzwemmen
meegedaan
kan worden wordt eerst in de
recreatieveafdeling de beginselen van het synchroonzwemmen bijgebracht. Na het behalen van drie brevetten kan
deelgenomen worden aan het
kunstzwemmen op wedstrijdniveau en daar zijn nogmaals
acht diploma's te behalen.
Claudia Borstel. Martina
Rutgers en Lindsey Verschoor
deden enorm hun best om aan
te tonen in aanmerking te komen voor hun brevet. Ondanks
de zenuwen behaalde Claudia
Borstel haar eerste brevet.
Martina Rutgers kreeg haar
tweede brevet en Lindsey Ver-

schoor ging met haar L U I .
en derde brevet huiswaarts.
Zowel Martina als Lindsey
gaan nu naar de wedstrijdafdeling e,n gezien de getoonde
kwaliteiten wordt in de toekomst het nodige verwacht.
Door deze doorstroom is er
nu weer plaats voor nieuwe le•den bij de recreatieveafdeling
van de Zeeschuimers. In deze
afdeling wordt op een leuke
manier een begin gemaakt met
de techniek van het synchroonzwemmen. Ook het
zwemmen op muziek is hier
een onderdeel van. Liefhebbers van deze zwemsport kunnen op vrijdagmiddag van vijf
uur tot kwart voor zes een
proefles krijgen in zwembad
Aqua Romana van Gran Dorado, ingang parkeerterrein.

Handbalsters ZVM laten voorsprong glippenStanden voetbalclubs
Tweede klasse A zaterdag:
ZOB 8-22, CSW 9-22, Zuidvogels 8-15, Kennemerland 9-15,
AFC '34 10-15, ZCFC 9-14, Vlug
en Vaardig 11-14, EVC 11-14,
Blauw Wit 10-12, WVHEDW 910. RCH 11-8, Zandvoort '75 111.

ZANDVOORT - De handbalcompetitie blijft op volle toeren
draaien. De handbalsters van ZVM-Rabobank speelden een
eneverende partij tegen de reserves van Aalsmeer maar
verloren, na een 9-2 voorsprong, met 17-21. De Zandvoortse
handballers speelden een prima partij tegen het tweede van
WGGV en wonnen met 19-15.
Een overwinning leek er ook
voor de Zandvoortse vrouwen
in te zitten. In de strijd om een
voorlopige derde plaats kwam
ZVM-Rabo flitsend uit de
startblokken. Tot 2-2 wist
Aalsmeer bij te blijven maar
toen kwam ZVM-Rabo los en
speelde een kwartier lang werkelijk perfect handbal. In een
hoog tempo werden de aanvallen opgezet en vrijwel elk schot
was raak. De Zandvoortsen liepen uit naar een riante 9-2
voorsprong.
Tussen het aanvallende geweld door moest de Zandvoortse doelvrouwe Anita
Reumann enige keren haar talenten laten zien. Zelfs enige
strafworpen keerde Reumann.
Na dit kwartier ging het wat
stroever met ZVM. De scheidsrechters voelden de strijd in
het geheel niet aan en zorgden
voor veel irritatie in het Zandvoortse team. Dat leverde de
Zandvoortsen vele strafminuten op en zelfs speelde ZVM
met vier vrouwen tegen zeven.
Mede daardoor lukte het
ZVM-Rabobank niet de grote
voorsprong te consolideren.
Bij de rust was de stand 10-7.
In de tweede helft werd het
een sinderende strijd. Ook nu
een hoofdrol voor de scheidsrechters die zeker niet op de
hand van de Zandvoortsen waren. Vele strafworpen en tijdstraffen hetgeen het ritme van
ZVM niet ten goede kwam. Tot
16-15 wist het team van coach
Rijk Oppelaar aan de goede
kant van de score te bly'ven.
Een zoveeelste tydstraf werd

toen funest voor het Zandvoortse team. Aalsmeer, dat
zeker geen slechte tegenstander was, profiteerde dankbaar
van deze situaties en kwam op
een 17-18 voorsprong. ZVM
had toen weer op gelijke hoogte kunnen komen maar een
strafworp werd gemist. Het
Zandvoortse team speelde in
de slotfase alles of niets, en het
werd ook niets. Aalsmeer
plaatste een paar snelle breakouts en de eindstand werd op
17-21 bepaald.
„Deze wedstrijd hadden we
praktisch gewonnen," stelde
Rijk Oppelaar. „We hadden
zo'n voorsprong niet meer uit
handen mogen geven. De
scheidsrechters hebben echter
de wedstrijd voor ons totaal
verknald. We hadden ons fantastisch ingesteld op deze
wedstrijd en het liep als een
trein. Door het fluiten van de
scheidsrechter raakten speelsters geïrriteerd en liepen we
tegen te veel tijdstraffen op.
Op normale en fatsoenlijke
vragen werd door de scheidsrechters heel raar geantwoord.
Dat was niet leuk meer. Wat de
wedstrijd verder betreft, we
speelden in de^eerste helft een
heel goede wedstrijd, maar de
tweede helft moeten we maar
in de prullenbak gooien."
In de uitwedstrijd tegen
WGGV 2 speelden cie Zandvoortse mannen een ijzersterke eerste helft. Vanaf het eerste fluitsignaal, van heel goede
scheidsrechters, walste ZVMRabobank over de tegenstander heen. ZVM domineerde de

Vierde klasse A zaterdag:
Zandvoortmeeuwen
8-19,
SIZO 8-19, ABN/Amro 8-13.
KDO 6-11, Alliance '22 7-10,
EDO 8-10. NFC 8-10. AMVJ 8-

10, Legmeervogels 8-8, DCO 72, Bloemendaal 6-0.
Derde klasse B zondag: KHFC
10-20, Haarlem 10-18, Purmersteijn 9-17, Hoofddorp 9-16,
RCH 10-16, Zilvermeeuwen 1015, HBC 11-14, Velsenoord 910, Zandvoortmeeuwen 10-9.
Ripperda 9-5, IW 10-0.
Zevende klasse A zondag: TZB
10-21, Heemstede 8-20, DSC
'74 9-18, Arsenal 7-16. De Germaan 9-16, KLM 9-13, ASR 9-6,
HYS 9-3, BDK 9-0.

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

Met deze fraaie actie scoort ZVM een van de zeventien doelpunten
Fut": Hol) KnnttiM'

partij en liep vlot weg van
WGGV. Vooral John Terpstra
en een weer volledig van een
blessure herstelde Martijn
Hendrikse hadden er zin in de
kogelde de ballen in het doel,
terwijl ook verdedigend beide
Zandvoorters, hun mannetje
stonden. Bij de rust was de
partij al gespeeld, 2-8.
Tien minuten verder in de
tweede helft leidde ZVM zelfs
met 2-11. Voor de Zandvoorters was er geen vuiltje meer

aan de lucht en werd het gas
dicht gedraaid. Daardoor kon
WGGV wat terug doen en via
6-15 en 8-16 leek de spanning
nog een beetje terug te komen.
WGGV verkleinde constant de
marge, doch ZVM-Rabo hield,
ondanks dat de scherpte verdwenen was, de voorsprong
bekwaam vast. Wat WGGV
ook probeerde verder dan de
schade beperken tot een uiteindelijke 15-19 stand, zat er
niet meer in.

„In de eerste helft en het begin van de tweede helft hebben
we heel scherp en goed gespeeld," vertelde coach Dirk
Berkhout na afloop. ,,Met uitgespeelde acties werden heel
mooie doelpunten gescoord.
Dat deze fysiek sterke tegenstander nog wel wat terug kon
doen lag aan ons. We werden
op een gegeven moment heel
erg nonchalant en namen te
veel gas terug. Toch heb ik
geen moment het gevoel gehad

dat we deze wedstrijd uit handen zouden geven. We staan
nu stevig op de tweede plaats
en krijgen koploper Vqlendam
nog tweemaal. Dus misschien
zit er nog meer in."
Doelpunten vrouwen: Mireille Martina 5, Claudia Paap 5,
Sylvia Blom 3,'Maaike Cappel
2, Suzanne Bruijnzeel 2. Mannen: Martijn Hendrikse 7, John
Terpstra 5, Edwin Berkhout 4,
Patrick Terpstra 2, Marcel
Reumann 1.

Maandag tot en met donderdag:
00.00-07:00 ZFM Nonslop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonslop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
1 1 .00-1 2.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-Off.OO ZFM Nonstop
08.00-10.00 Broekophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neut)
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
18.00-19.00 Tussen Pits & PaddocR
19.00-20.00 DeCocquerell
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
21.00-24.00 Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM
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Opening van nieuw combi-bedrijf
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levestigd te Amsterdam Werkzaam in reclame/muziek/boe<en en telecommunicatie-industne Vanwege onze nieuwe
danten o a Walt Disney, zwembaden, bioscopen, sporteen
ra, horeca, videotheken, telecommunicatie en andere mdusneen, zoeken wij ca 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
werkzaamheden zoals klantenservice, PR, vertegenwoordiging, marketing, promotie, distributie, chauffeurs/bezorgen,
'erkoop en ass managers Opleiding en ervaring is geen
'ereiste Servicegencht en een commerciële instelling wel
Schoolverlaters zijn ook welkom
Bel nu voor een afspraak TDA Tel 020 4657350
Parttime medewerker gevr
voor reisbureau KVSA Zandvoort voor 2 dagen p w
Schriftelijke reacties aan
Reisbureau KVSA, t a v
directie, Postbus 504,
1970 AH Umuiden

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant

Doorbreek de sleur! Spring uit
de band' Neem contact op
met mij' Een vnjgezellige
olondine van 29 jaar jong
Wat zoek ik9 Een vnjgezellige
vent rond de dertig jaar Wil jij
mij beter leren kennen tijdens
een gezellige afspraak?
Boxnummer 987198
Een studerende jongeman,
dat ben iki Slank en luisterend
naar de naam Arnold Ik ben
1 74 lang, slank en zie er
goed uit Heb bruine haren,
bruine ogen en ik wil jou
graag leren kennen tijdens
een gezellige date
Groetjes uit Amsterdam1
Boxnummer 213177

Gebonden,
dus ervaren,
maar nog alle tijd voor een
1
vriendje extra Ik ben een molOproepen - Mededelingen
lige vrouw van 38 en zoek een
lekker spannend maatje in de
omgeving van Den Haag Als
Dames gevr 20-50 jaar die regelmatig hun haar kleuren en je een leuke suggestie hebt,
mee willen doen aan een marktonderzoek in Amstelveen U wil je die dan heel snel doorkrijgt hier een vergoeding voor Inlichtingen 020 6654447
geven9 Boxnummer 800327
>ingend gezocht volw en • Uw particuliere Micro bon Hallo, met Gerti Ik ben een
*inderkledmg voor weeshuis per post verstuurd bereikt leuke vent van 52 jaar en zoek
~el 023-5717177
ons pas over 3 a 4 dagen jou' Ik zoek een lieve en warme vrouw voor gezelligheid
Gevraagd voor marktonder- Opdrachten die te laat
uit en thuis' Mijn motto alles
zoek dames, 30 50 jaar m be- binnenkomen worden
mag, niets hoeft1 Denk jij er
zit van huisdieren Tegen ver- automatisch de week
daarop geplaatst
ook zo over9 Neem dan SNEL
goeding Tel 0297-569899
contact met mij op1
3
ersonen van alle leeftijden VWO MARKTONDERZOEK Boxnummer 352390
Gevraagd
jonge
mannen
die
gevraagd voor diverse marktbegint pas bij 40'
onderzoeken Uw mening is na hun studie een job m de Het leven
9
geld waard per slot van reke- computerbranche gaan zoe- Toch Trefwoorden spanken
Het
gaat
om
een
kort
ning, humor, integer, ruimning
Bel Probitas
tel
marktonderzoek tegen ruime denkend, zachtaardig, gezel020-4622000
financiële vergoeding
lig, zon, strand, cultuur, naBel
voor
deelname tuur Hans, 40, slank, jeugdig,
(dit miinmei is m< | \ ooi be/oi <;kla< liten) of /enden aan.
026-3815036, vraag naar Ro- dat ben ik1 Vrolijk, intelligent,
Uitgaan
Mi* ro's Wi'i -k n HM l ia
bert (Ook 's avonds)
spontaan, speels, dat ben jij'
i>(>*tl>u* 156 - 1000 Al) AiiHti'nlimi
Boxnummer 421080
Ook Mior ri'm-lH'es mei hriel'iiiiinnicr
toncert 17 januari gebouw • Wij behouden ons het
De shntiiifistijdcn gelden \ooi pId.ilMii£ in dt/elfde Heek
De Krocht Wim de Vries en recht voor zonder opgave van In het rijke bezit van een kleredenen teksten te wijzigen dingzaak Wat doe jij in het
Vooi de hetahnjï omringt n een «K icplpu ok.iart
eerlmgen ml 020-5713949
of niet op te nemen
dagelijks leven9 Ben je een
Honderd 7 jan nieuwjaarsleuke knul9 Hoe zie jij eruit9
Dal/dansen/ontmoeten voor
Houd
je net als ik ook van
Woninginrichting
alleenstaanden m gratis hapavondjes uit9 Ik ben ünda, 23
Schoonmaakpersoneel gevraagd
es De Ossestal, Nieuwelaan
jaar en benieuwd naar jouw
34, Osdorp, v a 20 uur
reactie Boxnummer 908570
T k a ronde eiken eethoek
Gevraagd MEDEWERK(ST)ERS voor schoonmaakwerkzaamZoek
mass 4-teens kolompoot Jij, alleenstaande mani
heden op project in Uithoorn Tussen 1730-1930 u
Markten/braderieen ƒ295,- Tel 0235719300
jij ook een maatje9 Ben je
Multihygiene Oudenrijn Tel 0575-491775
groter als 1 85 en houd je net
als ik ook van gezellige dmBeeld en geluid
gen9 Ben je half 40 en denk je
Zon 7-2, VLOOIENMARKT
Commercieel en administratief
af en toe nog als half 209 Dan
Kudelstaart
'Proosdyhal'
personeel gevraagd
wil
ik, Tanja, jou graag beter
1000-1600 uur Kraam ƒ45,'Rean' Evenm 010-4328696 Uitverkoop rest losse hifi o a leren kennen tijdens een
Harm/Kardon, Teac, SonyEs, date' Boxnummer 813317
Rotel, Technics, Medevoort,
Amstelstad Jeugdhulpverlening zoekt per direct een
MuziekLuxman, JBL, JMLab, Infinity • De advertentie-afdeling
CARIDAX HIFI, Adm de Ruy- behoudt zich het recht voor
instrumenten
terweq 131, Asd 020-6837362 advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
Voor 16 uur per week Werktijden woensdag en donderdag
weigeren (art 16 Regelen
van 0845 tot 17 15 uur
Onderhoud,
voor het Advertentiewezen)

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

A. Telefoniste / Receptioniste

Functie-inhoud bedienen van telefooncentrale, ontvangen
van bezoekers, in- en uitschrijven van de post, overige werkzaamheden
Salariëring bij 16 uur, maximaal ƒ 1603,84 bruto per maand

B. Regiosecretaresse Zuid/Nieuw-West
Voor 14 uur per week Werktijden woensdag en donderdag
Functie-inhoud alle voorkomende werkzaamheden voor de
regiomanager en overige medewerkers van het regiokantoor

PIANO
SPELEN

reparatie,
doe-het-zelf

U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

<nuffelbeervan 1 80+ Ben je Dagelijks seksen hete meistussen de 35 en 40 en9woon- es 18 op onze livelijn' De
achtig m Zuid Holland REA- heetste i 99cpm 0906-0603
GEER1 Ik ben een beetje molDirect contact met
ig, niet dik en gek op theater,
stoute vrouwen
paardrijden, skiën, bioscoop
0906-50 222 21 (1 gpm )
3nz ' Heb een dochter en 2
katten Reageer jij op mijn
Direct contact met
box9 Boxnummer 967900
vrouwen thuis'
0906-5022221 (1 gpm)
Lieve vrouw, prima opleiding,
slank, slim en flexibel, zoekt
Doorgeschakeld
|ou, man boven de 50 jaar
met vrouwen thuis
Het liefst zonder baard, snor
0906-50 222 21 (1 gpm)
en sigaretten Natuurlijk ben
Een spannend
ie een echte warme lieverd Ik
contact m de buurt
wacht op een originele reac0906-5022204 (1 gpm)
tie en wie weet maken we
kennis Boxnummer 883231
Ik ga door, waar anderen
Naam Manon. Leeftijd 31 stoppen' Schaam me nerjaar Signalement halflang gens voor en wil harde SEKS'
donker haar, blauwgroene Hamel' 99cpm 0906-9794
ogen He jij daar1 Leuke goed
1
uitziende,
sportieve, sponta- jve Black, beautiful en hot'
1
Voor
de liefhebber van zwarne vent Houd je van modieuze kleding en heb je humor? te vrouwen 99cpm 0906 0601
Laat snel wat van je horen'
Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
Boxnummer 913660
seksafluisterhjn v Holland
9
Wat ik mis JOU" Ik wil sa- 0906-9722 Secret' 99cpm
men met jou een fijne relatie
opbouwen Wie ik ben9 Een Ontdek de duistere wereld'
41 jarige, gescheiden moeder SM Meesteres live' Zij wijdt
van 2 grote kinderen (16 en 18 jou m 99cpm 0906-9626
jaar) Heb een hond, een kat POSTCODE DATING' Rijpe
en veel gezelligheid
Spreekt vrouwen zoeken sekscondit alles jou aan9 Bel mij eens' tact Bel 0906-18 44 (80 cpm)
Boxnummer 913891
Welke blonde, spannende
man uit Noord Holland wil met
me daten9 Ik ben een 22 jange lekkere blonde meid en
heb zin m een date Ik heb
nog even tijd voor ik op vakantie ga, dus wie weet kunnen we nog wat afspreken
Ben je vrolijk en lief9
Boxnummer 375381
Wil jij kennis maken met de
godin van de liefde, dan moet
je verder lezen Ik val op mannen maar zo nu en dan ook
op een mooie vrouw Ik zoek
niet zomaar een date, maar
wel echt iets spannends Ik
heb donkerblond lang haar,
50 kg, 1 75 groot
Boxnummer 941814
Wil jij net als ik ook weer eens
lekker verliefd en uitgedaagd
worden9 Ben je zelfstandig,
goed opgeleid
en een beetje
speels9 Reageer nu' Ik 40,
Carolien, ongebonden, eigenwijs, humoristisch, avontuurlijk Hobby's reizen, knuffelen Boxnummer 925260

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
• Rubneksadvertentie op- wordt aan Weekmedia, Postgeven9 Zie voor adres en/of bus 156, 1000 AD Amstertelefoonnummer de colofon dam Dit voorkomt vertraging
in deze krant
m de behandeling

Bloemen, planten en tuinartikelen

Mike de Groot

Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
• ANNULERINGEN van ad-complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
Salariëring bij 14 uur maximaal ƒ 1479,76 bruto per maand
Massage
vertentie-opdrachten kunt u
beplantingen en-schuttingbouw.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
Functie-eisen voor beide functies passende opleiding en
richten
aan
Micro's
WeekmeGRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
ervaring, ervaring met tekstverwerking, goede contactuele Sportmassage, ontsp mas
dia, Postbus 156, 1000 AD
GARANTIE OP AL ONS WERK ing K v K
sage Shiatsu, voetreflex
vaardigheden, van aanpakkenk weten
Amsterdam.
Tel. 023-5714092
HET IS MOGELIJK BEIDE FUNCTIES TE COMBINEREN TOT
EEN FUNCTIE VAN MAXIMAAL 36 UUR PER WEEK

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Mode

Als u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u telefonisch solliciteren op donderdag 7 of vrijdag 8 januari tussen
13 00 en 16 00 uur bij Helen Houttuin en Sandra van Tweel
van onze afdeling P&O, tel 020-6446661 Reacties via E-mail
uiterlijk 11 januari 1999 naar werving@Amstelstad nl

Monet Strijkservice

Te koop
gevraagd
diversen

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Gevraagd klem vriesDe sollicitatiegesprekken worden gehouden op 12 en 20 Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken kistje Tel 0297-282184
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkjanuari
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
Uitzendburo De Werkstudent
1700 uur Voor info 023-5717177 of 0652502188
Financien en
zoekt een planner/admmistratief medewerker m/v voor het
team op luchthaven Schiphol
Deze collega heeft contact
met onze uitzendmedewerkers, ondersteunt de manager en verzorgt zelfstandig di
verse administratieve taken
Functie-eisen
- HAVO/VWO
eventueel
MBO
- werkervaring is een pre
- open en flexibele instelling
- kennis Word/Excel

Winkelpersoneel
gevraagd

Opleidingen/cursussen

V o l k s universiteit . A m s t e rda m

• Uw rubneksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant

Taal - Creatieve - Algemene
cursussen
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
Doe Zelf cursussen

Divers personeel gevraagd

DEKAMARKT
Voor ons filiaal op de Oranjestraat 4 te Zandvoort zijn wij op
zoek naar

Boetiekmedewerkers
Boetiekcheffin
Caissières en Winkelmedewerkers m/v
Weekendhulpen
Wij zoeken met spoed enthousiaste mensen (m/v) met mimmaal een opleiding op Mavo niveau Leeftijd vanaf 17 jaar Wi
bieden zowel parttime- als fulltime functies, de arbeidstijden
zijn in overleg met de bedrijfsleider
Dekamarkt biedt een goede werksfeer, prima arbeidsvoor
waarden en 10% korting op aankopen m onze filialen

Interesse?
Bel dan met ons filiaal en vraag naar de bedrijfsleider,
mevrouw M H H Juffermans 0235-73 06 65 Even de winke
binnenlopen kan natuurlijk cok

In Centrum van Z'voort, zomerhuis, achterzijde tuin, met
eigen ingang en CV, volledig
ingericht Huur ƒ 975 p m Je
handelszaken
hoeft alleen je eigen kleding
mee te nemen 023-5730825/
06-55345340 per 2-1-1999
T h (bedr pand) gem woning
V A ƒ75 - DORSMAN
m centrum boven disco, 1
blijft toch goedkoper'
pers, eigen opgang, douche,
Bel nu 023 - 5714534
toilet, keuken, TV + TV-aan• Rubneksadvertentie
op- sluitmg aanw ƒ750,- p m
9
geven Zie voor adres en/of mcl gas, water, licht
telefoonnummer de colofon 1 maand borg
Tel 06-53344660
m deze krant

Autoverzekering

Gevr vlot jong winkelmeisje
voor werkzaamheden
in
Drog in A'dam voor 20 u p w
Inl vanaf dond 0206648612

• De advertentie-afdeling
behoudt Z'ch het recht voor
Uw schn'telijke reactie met advertenties eventueel zonc v kunt u richten aan
der opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
Uitzendbuio De Werkstudent voor het Advertentiewezen)
t a v mevrouw C E Vermeulen, Leidsegracht 110, 1016 • Rubrieksadvertentie opCT Amsterdam Inlichtingen geven7 Zie voor adres en/of
dhr M Paehlmg
telefoonnummer de colofon
(020) 6530506
in deze krant

Nieuw Programma1
Winter en Voorjaar 1999

Programma af te halen bij
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
en boekhandels vanaf 29 dec
Inschrijving start dinsdag 5 januari
Start cursussen vanaf 28 januari
Open ma t/m vrij 10-16 uur en
donderdagavond 7, 14, 21 en 28 jan
van 17-1830 uur
Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam
Engels v beginners + halfgev, ƒ 6 p/u Begin 11,12,14
jan Progress 020-4124800

Vakantie buitenland
10 daagse drielandenreis naar winters ITALIË al va ƒ898,Incl busreis, rustiek hotel, HP, muziekavond en mooie excursies naar o a Karinthie (Oostenrijk), romantisch Venetië en
Kransjka Gora (Slovenië) Vertrek 22-29/1, 5-12-19-26/2
DHTW 172 Bel De Harde's Tours 020-4707771
5 dagen naar het Duitse SACHSEN v a slechts ƒ 398-I
Inclusief busreis, fraai hotel, verzorging HP (ontbijtbuffet en 3gangen diner), gnllavond, muziekavond, mooie excursies
naar o a Freiberg, het Ertsgebergte en Dresden Vertrek 25/1,
22/2 DHTW 181 Bel De Harde's Tours 020-4707771

Verhuizingen

8 dagen LANGLAUFEN m TIROL (Oostenrijk) v a slechts
f 698,- Inclusief busreis, prima hotel, HP, langlaufles en
• begeleiding, gebruik langlaufmateriaal, video-avond, fakkelGevr bijles wiskunde voor TE HUUR gr verhuiswagen + wandeling, muziek-/dansavond en fraaie excursies naar o a
leerling Mavo III, ƒ 12 50 p u , chauff, ƒ 250 p d Ook met Westenorf, Pertisau, Seefeld en het Zillertal Vertrek 30/1,
2 a 3 uur p w , tijd in onderl verhuizers Tel 0653208374 5-20-27/2 DHTW 182 Bel De Harde's Tours 020-4707771
overleg Belangstelling''
X Y Z BV verhuizingen en
Tel na 18 00 u 0235730725 kamerverhuizingen'transport
Auto's en
0906-Nummers
TEKENEN EN SCHILDEREN Voll verz Dag-nachtservice
auto-accessoires
020-6424800 of 06-54304111
Algemeen, model
0206722121, Vincent
0906-9889 Rijpe Sjaan DD• De advertentie-afdeling
cup, zkt jgns 18 jr v| livesex
behoudt zich het recht voor
Voor
een
perfecte
SAAB
• Rubrieksadvertentie
op- advertenties, eventueel zonGrijp onder m'n rok 99cprn
7
SAAB
SERVICE
MOLENAAR
geven Zie voor adres en/of der opgave van redenen, te
Rep,
onderhoud,
APK
40 cpm1 Binnen 5 seconden
telefoonnummer de colofon weigeren (art 16 Regelen
Eigen revisie-afdeling
vrouwen 30+, direct live aan
n deze krant
voor het Advertentiewezen)
Motoren/versn bak
de hjni 0906-17 15
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL
CLASS
SAAB
Dans- en balletlessen
44 cpm1 Thuiscontact vrouTel 023-5614097
wen (20-59) zoeken een afspraak thuis 0906-17 13
Ontdek de magie van de Argentijnse Tango
Rijles auto's
44
cpm1 Wijkdatmg vrouwen
GRATIS PROEFLES door Rob en Inez, ma 11endi 12jan,
uit
jouw wijk zoeken een afen
motoren
2000-21 00 uur Zondag 17 jan 1400 1500 uur
spraaki 0906-1711
CMA Beyersweg 28, Amsterdam Opgave niet nodig
Info 020-6277930 / 050-3023939
Afspreken in jouw
Alblas Verkeersscholen
postcode-gebied
0906-5022204(1 gpm)
Kennismaking
UW RIJBEWIJS
BEL DAMES THUIS
Nieuwkoop, 0172-408361
In heel Nederland
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER9 • Zie de colofon voor opgaGEHEEL PRIVÉ
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week ve van uw rubieksadvertentie

in 5 dagen

Ervaren CHAUFFEURS ( F T ) gezocht met groot rijbewijs
Aantoonbare werkervaring m geconditioneerd distributiewerk
Uitsluitend nationaal transport
Geen onregelmatige werktijden
Wat moet u doen9
EURO PIZZA PRODUCTS, Smederij 13,1185 ZR Amstelveen 1 Kies een leuke advertentie
Diversen
t a v Mw A Guhckx tel 020 • 3473888
2 Bel met 0906 50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie Mr LAMA, betaling na resulvan uw keuze
taat Afnk internat medium
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
biedt hulp bij terugkeer geliefde, bescherming, carrière,
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen examen, geluk enz Alleen
met 0900 899 85 99
ser klanten 020-6684461

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

0906-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag 440 en 450

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-5015156 (1 gpm)
Biseks, buurvr en buurmeisje
18 Hun spelletjes worden
harderi 99cpm 0906-9526

**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611
SM-CONTACTLIJN Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact 0906-18 33 (80 cpm)
Spannende date1?
0906-50 15 15 6
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
STUDENTES geven telnr
voor sekscontact'
Bel'0906-18 22 (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak?
09065022204 (1 gpm)

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

Wat jij wilt
0906-9789
Je zeqt 't maar, lOScpm

Diverse clubs
Luxe privé huis1 Topmeisjes
10 01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam 020-6723022
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet OD te nemen

"DE MAATSCHAPPIJ
ZOU VEEL MEER
MOETEN DOEN VOOR
OUDEREN".
Dat klopt. Ga maar na. Krijgen ouderen het
respect dat ze verdienen? Kunnen ze veilig over
straat? Hebben ze altijd een zitplaats in de tram?
De maatschappij moet veel meer doen
voor ouderen. Maar wie is die maatschappij?
Dat zijn wij. Dat ben jij.
DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

"t SIRE

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contacthjn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de meuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

voor de particuliere
en zakelijke markt
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorls Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor ledere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per legel hele woorden of lettergrepen
U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschnjvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaait
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naai •
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16 00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel. 020-5626271,
fax: 020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT)
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een week later
geplaatst/uitgezonden.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)

EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
Vm 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39
Will u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle pi ijzen zijn mcl 17,5% BTW
Naam:
Adies:
Postcode:
Telefoon:
S.v p m iiibrick:

Plaats:

woensdag 6 Januari 1999

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

1-15

Behalve bergen staat water bovenaan het verlanglijstje van actieve vakanties

Een sportieve wandeling in de bergen is één van de meest favoriete vakantieactiviteiten

annegangers wi
Van
pool
tot evenaar, we
reizen
wat af.
Het land
dat zich in
de gunst
van de toerist mag
verheugen,
verschilt per
jaar. De reiziger is nogal grillig.
Nu al vertellen wat de
vakantietrends van
dit jaar zijn, is niet zo
eenvoudig, zegt Coen
Janssen (33), projectleider
Vakantieonderzoek
bij het NIPO. Het
gezaghebbende marktonderzoekinstituut definieert vakantie als: 'een
periode van vier dagen of langer,
met overnachtingen buitenshuis
voor niet-zakelijke doeleinden'.
Een gortdroge benaming voor wat
juist de vrolijke tijd moet zijn waarin je de sleur van het dagelijks werk
doorbreekt. Actie is in, luieren raakt
uit.
«RENDS
/OORSPELLEN op vakantiegebied is
moeilijk," zegt Coen Janssen
van het NIPO. Het kiezen van
de vakantiebestemming is
gewoonlijk een ingewikkeld
proces, waar gezinsleden en
vrienden bij betrokken worden. Janssen: „Je hebt de
impulsplannen, bijvoorbeeld
een weekendje weg naar
Engeland, België of andere
met te verre landen.
Daarnaast heb je de exotische,
verre bestemmingen, gebieden waarvan men droomt om
er naartoe te gaan, maar niet
direct op korte termijn," aldus
Janssen.

honderd exposanten uit circa
honderd landen zich présenteren onder het motto 'Heel de
wereld komt naar de
Vakantiebeurs.' Duizenden
Nederlanders komen er
ideeën opdoen en informatie
inwinnen over de vele mogelijkheden en de te verwachten
trends, die nooit helemaal zijn
te voorspellen: kiest men voor
een fluisterboot in Giethoorn,
een jeugdherberg m de Alpen,
een bootreis langs de Noorse
kust of een dagje uit naar
Oost-Vlaanderen?

„De trend naar multi-actieve
vakanties zet door, waarbij
plezier en snelle kicks de
voornaamste
belevingsaspecten zijn," zegt
Hij zegt, dat het weer in
Berend Simons
Nederland ook een grote rol
speelt. „Bij goed weer blijft
van Travel
Expres, doormen in de buurt, bij bar weer
wordt geboekt naar de zon.
kneed m het
samenstellen
Waar ik zelf vorig jaar met
van actieve reivakantie was? Thuis, ik werd
zen. „Water en bergen staan
vader en kreeg een ander
bovenaan het verlanglijstje,
huis. Nu ga ik met vrouw en
kind m februari naar een zonwaarbij canyoning en hydrobestemming."
speed - een spectaculaire
variant op raften, waarbij men
zich laat meesleuren door
Uit het NIPO-onderzoek over
1997 en 1998, bleek dat 68 pro- wildstromend water, dwars
door kloven over uitgesleten
cent van de bevolking vorig
rotsen - favoriet zijn. De doeljaar op vakantie was. De (32
groep? Jongeren tussen twinprocent) thuisblijvers gaven
tig en 25 jaar. Het is opvallend
de meest uiteenlopende redenen op: ziekte, financiën, stu- dat jongeren in eerste instantie kiezen voor
die/werk en verhuizing. 12
procent gaf als antwoord niet
een strand/dis- ^ ~\ x
covakantie,
van vakantie te houden. Die
zijn ongetwijfeld tevreden met maar daarna
toch liever
eigen huis en haard.
actief
Op de Vakantiebeurs die van , bezig
woensdag 13 tot en met zondag 17 januari in de Utrechtse
Jaarbeurs wordt
gehouden, zullen
zestien-

zijn." Fietsen wordt ook
steeds belangrijker in de
vakantie. Niet het rustig peddelen naar het
Drielandenpunt en stoppen
voor een kopje koffie by de
uitkijktoren. „Nee," zegt Frits
Deben van
Cycletours/Sindbad, „de Baby
Boom Bicyling en fietsen op
extreme bestemmingen, zoals
China inclusief de Chinese
Muur, zijn trends."

van. Voor wie de vaderlandse
oliebollen liever niet thuis
nuttigt, heeft NBBS een reeks
van millennmm-hotels in zijn
nieuwe brochure. Zo kan er
geboekt worden in hotels in
onder meer Barcelona,
Istanbul, Londen, Parijs en
Praag.
Een trend is al jaren de zoge-

Enkele reisorganisaties springen al in op de mogelijkheden
rond de eerstvolgende, unieke
jaarwisseling. Veel
Nederlanders schijnen er
naar te snakken

mogen we
nog altijd zelf
kiezen De
Vakantiebeurs
Utrecht kan
daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn
Leni Paul
Vakantiebeurs
Utrecht, van wocnsdag 13 tot en met zondag 17 januari. Geopend
van 9.30 tot 17.30 uur. Op dondcrdag en vrijdag is de beurs ook 's
avonds open, tot 21 30 uur.
Entreeprijs bedraagt twintig gulden. De beurs is gemakkelijk per
trein te bereiken en er is een Rail
idee, met korting op de toegangsprijs.

En wie graag gezond bezig is,
zou eens kunnen denken aan
de actie in Saarburgerland:
'Die Woche teilen mit
Freunden.' Waarbij je slaapt en
eet op de boerderij, en passant
je kennis verrijkt op het
gebied van brood bakken,
paddestoelen zoeken en
kaas maken en als herboren thuis schijnt te
komen

Cultureel bezig zijn lukt dit
jaar ook heel goed in België.
Voorafgaand aan 2000, als het
Karel de Vijfdejaar wordt
gehouden, viert men dit jaar
m Brussel en de Ardennen het
Jaar van de Folklore en wordt
onder meer in Brussel aan de
schilder Ensor een belangwekkende tentoonstelling gewijd.
Een trend is ook het steeds
beter voorbereid op reis gaan.
De 'Wijs op Reis'-wijzer van
het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, en voorlichting door gezondheidsorganisaties over mogelijke risico's in een bepaald gebied,
worden ter harte genomen
Rob Ligthelm, internist bij de
Rotterdamse Travel Clinic,
maakt melding van de speciale consumentenlijn: 0900503 4090, die voor een gulden
per minuut informeert over
aanbevolen inentingen en risico's bij het nalaten hiervan.
In tegenstelling tot de 'huisjesmarkt' in Nederland, die
door het grote aanbod enigszins verzadigd lijkt, zien we
een sterke opkomst in het
'thuis-op-vakantie-alternatief',
een voordelige variant van
vakantie vieren waar men
maar wil.
„Tijdelijke
womngruil
begint een
grote vlucht
te nemen,"
zegt Sandra
Meijer van
BemiddeImgsbureau Anno in
Krommeme, dat is aangesloten bij het wereldwijde IHEA
(International Home
Exchange Association). „Dit
jaar gaan we ons ook richten
op gehandicapten, die, bijvoorbeeld door rolstoelen, afhankelijk zijn van speciale voorziemngen. We beginnen in
Nederland."

naamde themareis. Het aanbod is voor 1999 onuitputtelijk. Er zijn reizen naar speciale spookgebieden, naar huizen
van beroemde componisten en
schrijvers Maar ook naar
plaatsen waar men kan leren
koken, schilderen en tumieren. Waarbij ontspanning en
educatie worden gecombineerd.
Ook dit jaar is er voor iedere
smaak en beurs een groot aanbod in verblijfsmogelijkheden.
Wat hierin de trend zal zijn, is
moeilijk te voorspellen. Men
kan chique en super-chique
slapen Maar ook overnachten
in een tent of in een Finse
iglo, gemaakt van ijsblokken.
Er zijn, ook buiten Engeland,
veel Bed & Breakfost-mogelijkheden.

Actief zijn op vakantie is een
must, zo lijkt het, maar ook je
cultureel verrijken. Zo viert
men bij de oosterburen het
Goethejaar en kunnen reizigers m de voetsporen treden
van Duitslands bekendste
dichter en schrijver, die zelf
ook altijd op reis was, op zoek
naar nieuwe dingen.

Canyoning en
hydrospeed zijn bij
jongeren in trek

Jongeren kiezen het liefst voor een vakantie, waarin ze actief bezig zijn

'2000' op een speciale manier
te vieren. „Men wil daar ook
fors voor betalen," zegt
Yvonne Huizinga, van cruisespeciahst AMCA in Den
Haag „Er is al een speciale
brochure met dertien millenmumbestemmingen voor pittige prijzen. Vooral reizen rond
de datumlijn, ten oosten van

Actief zijn is 'in', lekker lui
mets doen lijkt uit Maar
gelukkig

Je mee laten sleuren door wild

stromend water...

Nieuw-Zeeland, zijn in trek,
want daar kun je tot tweemaal
toe de nieuwe eeuw inwijden."
Of een imllenniumvakantie
werkelijk een trend gaat worden. is de vraag. In ieder geval
loopt ook de NBBS al op oudejaarsvond 1999 vooruit. Deze
reisorganisatie werd destijds
opgezet voor studenten, maar
inmiddels maken zelfs hoogbejaarden er graag gebruik
VEN KOFFIEDIK kijken. Welke sportieve
rages halen 2000? De
ervaring leert ons dat twee
voorwaarden noodzakelijk zijn
om een rage levenskracht te
geven Eén: de rage moet
afkomstig zijn uit Amerika, en
twee: de beoefenaar moet er
flitsend uitzien Trimmen bijvoorbeeld zit nog steeds in de
lift. Ooispronkelijk gepromoot
door Amerikaanse presidenten en te beoefenen in felgeklcurde en buitengewoon
strak zittende kleding: kan
met missen, trimmen haalt
2000.

..dwars door kloven over uitgesleten rotsen

met gezien worden door je
buren. De paar Bnsk Walkeis
die het Bos onveilig maakten
worden steeds mmdei gesignaleerd, en op steeds vroegere
tijdstippen Wij vrezen voor
hun uitsterven
Steppen haalt het ook met
Deze vorm van eenbenig iielsen ziet er wat merkwaardig
uit Niet meikwaardig genoeg
om dodelijk te zijn, maar steppen komt niet uit Amerika en
dan kom je er niet, als rage

E

Skeeleren lijkt ook goed te
zitten Een superAmenkaanse afkomst, heftige
kleding en een vaart waarbij
de trimmers weer oude mannen lijken. Maar voor skeeleven heb je veel ruimte nodig
en dat is er niet zoveel bij
Amsterdam. In het weekeinde
is er in het Amsterdamse Bos
op de overvolle fiets- en wandelpadcn nauwelijks plaats
voor breed uitwaaierende
skeelers. Steeds hetzelfde
rondje m het Vondelpark gaat
ook vervelen. Wellicht gaat

Rages
het skeelcren ten onder aan
die verveling en aan de kapottc knieën van de beoefenaren.
Skeelcren haalt 2000 nog wol,
daarna wordt het sappelcn
Brisk Walking haalt het niet
Deze opgevoerde vorm van
snelwandelen is weliswaar
afkomstig uit Amerika, maar
heeft één onoverkomelijk
nadeel: het ziet er niet uit. De
bewegingen zijn hoekig en
niet sierlijk, de koppen van de
lopers vertrokken in een
krampachtige grijns. Zo wil je

Een lage die van mij 2000
mot mag halen is Indoor
Cyclmg. De gekte ten top.
overdag ga je m de auto naar
je werk. 's avonds ga je in de
axito naar de litnessclub, daar
klim je op een voor het raam
opgestelde hometrainer en al
trappend kijk je naar de fielsers die op straat vooibi]
komen zoeven Laat die auto
dan gewoon staan als je zonodig wil fietsen. Fiets naar je
werk en ga 's avonds moe
maar voldaan voor de TV hangen. Indoor-fietsers komen er
bij ons m het Bos mooi met
m'
Remco Daalder
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL- l zangstem. 6 verrukkelijk, 12 knoei. 14
mondwater, 15 schcepszijde: 17 vr munt, 18 vcrh toon. 20 gcti],
21 zangnoot; 22 alstublieft, 24 afstandspaal. 27 speelgoed, 28
tobbe; 30 naaigeiei, 31 scxbom. 32 daai, 33 Ver Staten, 35 kunt-twerk; 36 reeds. 37 selenium, 38 luchten, 40 beneden. 43 terp. 44
pi o.d. Veluwe, 46 pi in Duitsland, 48 ai. 50 uitroep, 52 maanstand, 53 wilde haver, 55 zangnoot: 56 water in Friesland. 57
twijg; 59 geld ontvangen, 61 bevlieging, 63 vr. munt, 64 rubnceren; 66 hevig. 67 m orde, 68 voorz.. 69 trek, 70 slee, 72 mihtan, (
73 familielid, 75 onbegroeid, 77 zenuwachtig, 78 vleermuis

1

VERTICAAL l bast, 2 godsdienst, 3 visgerei, 4 uitdrukking. 5
oosterlengtc, 7 omroep, 8 nobel: 9 zeehond. 10 laatstleden, 11
vaartuig; 13 zuigbuis, 16 vlijt, 18 gebergte, 19 riv op Sicilië: 21
af en toe, 23 omneetb. getal: 25 lekkernij: 26 ]ongcnsnaam. 27
familielid; 29 niksen, 31 pi. m Drenthe. 34 lus: 36 slang. 38
vooi z.; 39 pi. o d. Veluwe; 41 niets. 42 hort; 45 betamelijkheid, 47
omgang, 48 loopstok, 49 insect, 51 vis, 54 schande. 5(i insecteneter: 58 voegw.; 59 vooiz.; 60 neon, 62 gereed, 64 homngbi). 65
faam; 68 ter attentie van: 71 snel, 73 titel: 74 uitroep. 75 vogel:
76 vr. maat.
Winwoord kruiswoordpuzzel 16 december:
SCHOOLTELEVISIE
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REVED INTERNATIONAL
Gespecialiseerd in het organiseren van
golfevenementen
is op zoek naar een full time

ADM. MEDEWERKER m/v
(leeftijd: 17-22 jaar)

't Strandcafé

Eisen:
MAVO, goede beheersing van de Nederlandse taal, ervaring met MS Office '97, goede
typeyaardigheid.
Kennis van de Engelse taal en/of de golfsport
strekt tot aanbeveling!
Uw schriftelijke sollicitatie voor 21 januari
a.s. richten aan:

Reved International
BINNENKORT IS DE OPENING VAN ONS NIEUWE GRAND-CAFÊ
WIJ ZOEKEN 'NOG ENKELE ZEER ENTHOUSIASTE W/OF ERVAREN
(AANKOMEND) KOKS, SERVEERSTERS, LÊmiNGKO^OBERj, »
WEEKENDHULPWEN OPROEPKRACHTEN, DmÏÏE
PLEZIER OP HET MOOISTE PUNT VAN ZANDVOOèT

.Herengracht 47*1,1017 BS Amsterdam

VOOR MEER INFORMATIE OF VflORHETMAKEN VAN EEN AFSPRAAK
VOOR EEN SOLLICITATIEGESPREK BELLEN MET 023-571 8995
EN VRAGEff NAAR
WILLEM OFMARTINE VAN DER WERFF
UW EVENTUELE SCHRIFTELIJKE REACTIE GRAAG NAAR1

't Strandcafé STRANDWEG i, 2042JA ZANDVOORT

UBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN
SECRETARIAAT.BEDRIJFSADMINISTRATIE,
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
J U R I D I S C H E D I E N S T V E R L E N I N G , LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

1998 Hein de Kort

Wil je ook kranten bezorgen ?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij met spoed op woensdag

BEZORG(ST)ERS
met sofinununer

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

GOEDE VERDIENSTE
Bel nu: 020 - 613,8444

INTERLANDEN SPREIGROEP

Zet een stap op weg naar een nieuwe carrière
Begin een praktijkgerichte beroepsopleiding (MBO)

Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304,1060 VD Amsterdam

Opleidingen en cursussen op diverse niveaus
Opleidingen volgens verschillende leerwegen (werken Stieren, school &stage)
Dag- en avondopleidingen, Bedrijfsopleidingen
Opleidingen voor schoolverlaters en volwassenen
Enkele opleidingen voor volwassenen starten ook in februari!

zaterdag 30 januari 1999, n.00-16.00 uur
Ieder uur starten voorlichtingsrondes; veel extra activiteiten
Roelof Hartstraat i,

Secretariaat

1071VE Amsterdam
tel.: 020-662.77.98
de trams}, j, 12.20 en 24 sloppen voor de deut

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Admiraal de Ruijterweg4io,

Juridische dienstverlening

Schipluidenlaan 20,

Achter het Hoofdbureau aan de Marnixstraat bouwt de Politie Amsterdam-Amstelland het modernste van het
modernste Centrale Cellen Complex. In het voorjaar van 1999 opent de Hoofdcommissaris dit gloednieuwe cellenhuis.
De vraag is: wie sluit ze aan het eind van de dag weer af? We zoeken 40 Arrestantenverzorgers. Na een gedegen opleiding
word jij met je collega's verantwoordelijk voor de verzorging van arrestanten die op de bureaus verspreid over Amsterdam zijn
ingerekend. Je haalt ze op, boekt ze in en geeft ze te eten en te drinken. Kortom, in de korte tijd tot ze worden voorgeleid, geef je ze de
verzorging en begeleiding die nodig is. Daarbij word je ook ingezet op de Districtsbureaus.

Gezocht: Arrestantenverzorgers m/v die
niet alleen voor water en brood gaan.

1055 ND Amsterdam
tel.: 020*682.98.55
tram 12 stopt voor de deur

1062 HE Amsterdam
tel.: 020-516.16.16

Logistiek
Automatisering
Beveiliging (ook: opleidingen voor

station le\v\aan (s vlakbij, tram l stopt daar ook

politie, landmacht en marcchausse)
WALRAVEN VAN HALL COLLEGE
P O S T B U S 9006, 1006 A A A M S T E R D A M
C E N T R A A L I N F O R M A T I E N U M M E R : 020-516.16.16

Dat we onze arrestanten niet meer op water en brood zetten, zal
je niet verbazen. Maar dat we ze nu in een Centraal Cellen Complex onderbrengen misschien wel? En het verbaast je wellicht het
meest dat het werk van Arrestantenverzorger eventueel een job
voor jou zou kunnen zijn. Een baan waarmee je in wisseldiensten
- je gaat volcontinu werken - meer dan droog brood gaat verdienen.
Afhankelijk van je leeftijd en ervaring kun je rekenen op maximaal
ƒ 4.197,' bruto per maand. Daarnaast ontvang je een interessante
onregelmatigheidstoeslag.

18 januari a.s. aan ons op. Je wordt dan opgeroepen voor een
voorlichtingsbijeenkomst. Wil je eerst nog wat meer weten,
bel dan met de Teamleiders van het Bureau Arrestantenzorg,
telefoon (020) 559 20 93.
Ons adres: Politie Amsterdam-Amstelland, Bureau Mobiliteit,
t.a.v. de Projectcoördinator, de heer R.J. ter Meulen, kamer 2.100,
Gebouw De Eenhoorn, Postbus 2287, 1000 CC Amsterdam.
De aanvraag moet vóór 18 januari a.s. bij ons binnen zijn.

maakt deel uit van /^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg.
Wü je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. 023-5717166.

We zoeken mannen en vrouwen: witte, zwarte, bruine en gele,
die in ieder geval ouder zijn dan 20 jaar en minimaal een diploma
MAVO-D of MBO hebben behaald, en in het bezit zijn van een
rijbewijs B. Dit is een baan die een mooie opstap voor een carrière
bij de politie kan zijn. Een baan voor mensen die verder willen in
het leven. Die zin hebben om te studeren en weten wat het is om
je dienstbaar op te stellen.

oude Jongeren
Je leeftijd ligt ergens tussen de 20 en 35 jaar, en je hebt de ambitie
je via een studie MBO/HAVO te kwalificeren voor de opleiding
tot Agent. Je toont dat je initiatiefrijk bent en tegen een stootje kunt;
zo werk je mee aan de veiligheid en leefbaarheid van onze regio.

Jonge Ouderen
Je bent de 40 gepasseerd en denkt aan een nieuwe kans in je
carrière. Na het dienstverband van drie jaar als Arrestantenverzorger
wil jij straks de opleiding tot Surveillant volgen. In ons korps lever
je zo een blijvende bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in
Amsterdam en omstreken.
Val jij (m/v) in een van deze twee categorieën en ben je geïnteresseerd? Vul dan onderstaande coupon in en'stuur deze nog vóór

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas".of Marjan van Heuvelen 020-562 :SOr..i7ii$

LITI E
Politie Amsterdam-Amstellancl.
werken aan veiligheid en leefbaarheid.

l Q
ik heb er wel oren naar om Arrestantenverzorger
*•^ ^*"/ op het nieuwe Centrale Cellen Complex aan de
Marnixstraat te worden. Graag ontvang ik de uitnodiging
voor de voorlichtingsbijeenkomst.
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Diploma:
Leeftijd:
Werkervaring: nee/ja, aantal jaren:

m/v

020-1)47 34 22
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BDO CampsObers is met 20
vestigingen en circa 1.000 medewerkers een
vooraanstaande Nederlandse organisatie op
het gebied van accountancy, belastingadvies
en consultancy. We bieden een compleet
pakket diensten aan, waarbij service en
dienstverlening voorop staan.
Het cliëntenbestand is gevarieerd,
zowel qua branche als qua omvang.
We richten onze dienstverlening vooral op
het MKB en specifiek het familiebedrijf, maar
daarnaast ook op grote ondernemingen,
not-for-profitorganisaties en overheden.
Internationaal maken we deel uit van
BDO International, een mondiaal samenwerkingsverband van vooraanstaande
accoun tantskan toren.

Je carrière

Het werken bij BDO CampsObers
kenmerkt zich door ondernemerschap,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
een breed takenpakket op alle niveaus.
Kenmerkend voor onze werksfeer is:
informeel en direct, een organisatie met
korte lijnen en een no-nonsense mentaliteit.
Binnen onze vestiging Amsterdam, waar
62 collega's in een prettige, informele sfeer
samenwerken, is ruimte voor nieuwe collega's.

Belastingadviseur
>Je .hebt een universitaire titel, 2 0 3 jaar ervaring
in een Internationale belastingadviespraktijk of
BTW-adviespraktijk en de ambitie om je verder
te ontwikkelen. Het spreekt je aan om in een
jong team door te groeien naar een eigen positie
i met ruimte en verantwoordelijkheid.
•, Je wordt in je ontwikkeling ondersteund als het
' gaat om je adviesvaardigheden, je vaktechniek
en de uitbouw van je commerciële kwaliteiten.
Kom eens praten met Tom van der Kooi of
Sonja Verburg over de mogelijheden die BDO
jou kan bieden.

(Toekomstig)
accountant-adviseur
voor onze MKB-praktijk
Je bent nog bezig met één van de opleidingen
voor accountant of hebt deze inmiddels afgerond. Je bent toe aan het beheer van een eigen
gevarieerde cliëntenportefeuille met de daarbij
behorende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. BDO kan je helpen dit direct of binnen
afzienbare termijn, afhankelijk van je ervaring,
te realiseren. Vooral interne, maar ook externe
^opleidingen dragen bij tot je ontwikkeling tot
'.Volwaardig professional. Kom eens praten met
Rob Karlas over de mogelijkheden die BDO
kan bieden.

Wim
Wolthuis:
'Ik verkoop
en repareer
ook brommers en
scooters'
Foto Jaap Maars

'Ik ben tweewielerspecialist'

(Toekomstig)
accountant-adviseur
voor onze
controlepraktijk
Je bent pragmatisch, commercieel en communicatief vaardig en je bent toe aan een volgende
stap in je carrière. Als je al behoorlijk gevorderd
bent met je studie en ongeveer 5 jaar ervaring
hebt, bieden we je goede groeikansen.
Reinder Brummelman wil graag aangeven welke
variëteit in cliënten aanwezig is. Er liggen vele
verschillende taken voor toekomstige collega's.

A
BDO

CatnpsObers
heeft
uestigingen

Is puur en alleen een fïetsenmaker wil eigenaar Wim
Wolthuis van Pretorius
Tweewielers niet bekend
staan. „Nee, want omdat ik
ook brommers en scooters verkoop en repareer, richt ik me
immers op een veel breder
segment van de markt. En
bovendien houdt mijn werk
natuurlijk veel meer in, dan
alleen maar fietsen repareren.
Je kunt mij dan ook beter een
tweewielerspecialist noemen."

meteen daarna zoek je weer
samen met een andere klant een
splinternieuwe fiets of brommer
uit. Geen dag is ooit hetzelfde."
Wim Wolthuis, die aanvankelijk
als etaleur zijn brood verdiende,
kwam in 1971 op verzoek van
zijn schoonouders in de rijwielzaak werken. „Gelukkig heb ik
altijd een technische inslag
gehad, zodat ik me in de praktijk
vrij snel wist om te scholen.
Temeer, omdat ik toen één dag in

in Alphen aan
den Rijn

Interesse?

Amsterdam

Ben jij één van de nieuwe collega's die wij
zoeken? Sluit je achtergrond aan op onze
profielschets en beschik je over een cliëntgerichte instelling eri goede communicatieve
vaardigheden? En zie je onze uitstekende
arbeidsvoorwaarden, zoals een prima salaris,
een 13e maand, een ruime onkostenvergoeding,
een gunstige studieregeling en een PC-Privé
project, wel zitten? Stuur, fax of e-mail dan je
sollicitatie met een uitgebreid cv naar:
BDO CampsObers, afdeling Personeel &
Organisatie, t.a.v. Patrick Dierings, P<5O-adviseur,
Postbus 182, 5600 AD Eindhoven.
E-mail: pz@bdo.nl - fax: 040-2436314.
Wil je meer informatie, neem dan contact met
hem op, telefoon 040-2433914 of raadpleeg
onze site op internet http://www.bdo.nl

Apeldoorn
Arnhem
Breda
Dordrecht
Eindhoven
Geleen
's-Gravenhage
Groningen
Helmond
's-Hertogenbosch
Lelden
Maastricht

In zijn rijkgesorteerde zaak aan
de Pretoriusstraat in
Amsterdam-Oost, werkt de 53jarige Wolthuis naar eigen zeggen gemiddeld zo'n zeventig uur
per week. „En dat geldt ook voor
mijn vrouw Yvonne. Als zelfstandig ondernemer moet je namelijk lange dagen maken om alles
naar wens te laten verlopen.
Maar daar zitten we niet mee,
hoor. Elke dag weer gaan we met
plezier aan de slag. Wat het zo
leuk maakt, is de enorme variatie. Je krijgt tenslotte allerlei
soorten mensen in de winkel.
Het ene moment sta je iemand te
helpen met een lekke band, en

de week de BOVAG-opleiding tot
fiets- en bromfietsmpnteur deed,
en daarna tevens mijn patronaatsdiploma haalde. Ik mag wel
zeggen, dat dit me een echte
vakman heeft gemaakt. Je moet
je namelijk niet alleen een hoge
mate van precisie eigen maken,
maar je ook op allerlei andere
gebieden thuisvoelen om het in
je eentje te kunnen rooien." •
Tot zijn vaste bezigheden behoren niet alleen de verkoop en de

Naaldwijk
Nijmegen
Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

BDO

BDO CampsObers
Accountants Si
Belastingadviseurs &
Consultants &

Kies voor de opleidin
tot verzorgende IG.
Verder leren en Werken in de praktijk!
In onze verpleeghuizen wonen honderden mensen,

De hele opleiding duurt 36 maanden. Na je diploma

vooral ouderen, met allemaal hun eigen leuke én

ben je zeker van een vaste baan. En als je hierna

minder leuke kanten. Allemaal hebben ze op een of

nog ambities hebt, denken we graag met je mee

andere manier hulp nodig, jouw hulp! Dat laten we

over een loopbaan bij ons. Bij ons kun je leren en

natuurlijk niet aan de eerste de beste over. Wie iets voor

werken bij Verpleeghuis Gaasperdam (Zuidoost),

onze bewoners wil betekenen, krijgt eerst een goede

Verpleeghuis Slotervaart (West) of Centrum voor

opleiding. Iets voor jou? Kies dan voor de gratis

verpleeghuiszorg De Die (Noord).

opleiding tot verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Je bent welkom vanaf 16 jaar met een MAVO- of

Interesse? Bel voor een sollicitatieformulier of

VBO-diploma (VBO met 2 vakken op C-niveau) op zak.

schrijf een brief naar de afdeling PZ of de afdeling

Je begint aan een theorieopleiding van 7 maanden

Praktijkopleidingen van de vestiging waar je graag

en ontvangt meteen al een aantrekkelijke ver-

wilt werken. Of kom langs op een van de onder-

goeding. Daarna volgt het praktijkgedeelte van de

staande informatiebijeenkomsten.

opleiding waarbij je tegelijk leert en werkt.

U Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam West,
telefoon (020) 346 2111
U Verpleeghuis Gaasperdam, Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam Zuidoost,
telefoon (020) 697 93 11
•
Cl Centrum voor verpleeghuiszorg De Die, Loenermark 900,
1025 VR Amsterdam Noord, telefoon (020) 637 05 07

Q 21 januari en 17 februari 1999
om 13.30 uur
U 21 januari en 11 februari 1999
om 14.00 uur
CJ 25 februari en 8 april 1999
om 14.00 uur

De opleiding start op 19 april 1999. Tot 17 april a.s. kunt u zich nog telefonisch bij de vestigingen aanmelden.
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Kies voor een baan als verzorgende bij de SVA. Dan beteken je wat!
«s»**
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voorraadbeheersing, maar pok
het leidinggeven aan de drie
vaste personeelsleden in de
werkplaats. „En daarnaast
natuurlijk de boekhouding, hè.
Plus het voeren van een actief
publiciteitsbeleid, omdat ik weet
hoe belangrijk het is om vrij veel
te adverteren. Daardoor ben ik
erin geslaagd om nog maar voor
hooguit 40 procent buurtgebonden te zijn. De rest van mijn
klanten komt tegenwoordig
elders vandaan."
Volgens Wolthuis zit er een
goede boterham in zijn vak, voor
wie tenminste even hard en serieus als hij wil werken. „Zeker
hier in Amsterdam, dat met z'n
anti-autobeleid de mensen
geweldig stimuleert om te gaan
fietsen. Al is het natuurlijk wel
weer negatief, dat we hier zo vreselijk geteisterd worden door
fietsendiefstal. Momenteel is dat
weer heel erg, met als gevolg dat
veel klanten haast geen nieuwe
fiets meer durven kopen. Zeker
niet als ze ertoe veroordeeld zijn
het ding buiten te stallen. In
plaats van voor een volwaardige
vervanging, kiezen ze dan ook
vaak maar voor een of ander
goedkoop model."
Johan Schaaphok

GRUNDIG 100 HERTZ
BREEDBEELD KLEUREN-TV

pfll
M

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv/2095.-

999.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301; Stereo, teletekst
met geheugen. Adv"2795.-

70 cm 1 0 0 H E R T Z
BREEDBEELDSTUNT!
l Grootbeeld, HiFi-slereo,
l T X T . Adviesprijs'3659.-

CAMCORDER STUNT!
32x motorzoom. Adv." 1099.-

MW70; 70cm super platte beeldbuis,
Megalogic techniek, 40 Watt HiFi stereo,
Perfect Clear en eenvoudige bediening,
teletekst met geheugen. Adviesprijs'3659.-

699.-

ana progi.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501; Teletekst. Adv 1645.-

M
M

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv'745.-

.

.
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BREEDBEEL-D

SONY T R A V E L L E R
TR401;HiFi geluid. Adv'1330.-

799.-

~ 958.-

MOS 3O4AVRO 31O VARA OIO KRO 33O
IS 350 VOO 300 EO
37
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SONY STEADY SHOT!
TR620; 15x zoom, 3 program AE.Adviesprijs'1890.-

••»»•?

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling. Bespaarloets. '1348.-

*

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's. Ruimevulopening. Milieuvn'endelijk.
Deurbeveiliging. Adv.'l 079.-

SONY +LCD SCHERM
TRV24; CamcorderSteady
shot. Adviesprijs'2450.-

Op alle computers*
zolang de voorraad strekt!

PHILIPS 100HERTZ SONYHi-8 HIFI STEREO
B R E E D B E E L D K T V TR780; STEADY SHOT,
PW9501 ;Tvvan 't jaar!70cm topklasse camcorder. '2530.Black-line S, 100 Hz digital scan,
stereo. TXT. Adviesprijs'3895.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-line S grootbeeld,
stereo, teletekst. Adv.'2795.-

-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv.*1449.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centri :
fugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv.'l 199.-

•Tot SOOMHz/m.u.v. Adv. modellen

SHARP DIGITAAL!
DC1; 10,1 cm LCD scherm,
afsl.bed. Adviesprijs'3499.-

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28WX; 70CM Super Trinitron, stereo, TXT. Adv/3299.-

845.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.-

ZANUSSI WASAUTOMAAT

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT. Adviesprijs'1595.-

FL922C; Luxe wasautomaat,
hoogtoerige centrifuge, RVS trommel, regelbare thermostaat en
centrifugesnelheid, correctiesysteem. Adviesprijs* 1179.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1 349.-

898.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviesprijs'1 650.-

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen SuperTrilogic
montage videorecorder.'1550.-

BCC heeft veg

569.-

ISn lïederlands &°

639.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1199.-

799.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.•

, Nlini-Disc re-

ARISTONA S T E R E O ]
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.*945.-

519.-

SONYVIDEORECORDER
E105; Afstandbediening. '610.-

••

" "1M '

~ 1199.-

.
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[KOM LANGS VOOF
JEEN DEMONSTRATIE

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D;Automatischeontdooiing. Adviesprijs"749.-

468.

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv."985.-

GSF341; 3 programma's. Va- j
riabele indeling. Adv.'l 099.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden. *1 348.-

MIELE VAATWASSER
TopWasse.6Programma's. Waterontharder en waterstop. '2099.-

1249.-

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER
3 programma's en aquastop. Adyïesprijs'2095.-

^1449.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

299.-

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

AUDIO-TAPE 10 STUKS
.

: ^B^'979ïTTggQjnö *'?•.

MV*VKJ
CONDENSDROGER

nlng-Aövleso

iS/v
MAXIMA

•

ARISTONA VIDEO SHOWVIEW EN PDC
SB; 2 koppen, 99 voorkeuzezenders, Direcl-Record,
6 prog.blokken/31 dagen, afstandbediening. '545.SONY STEREO VIDEORECORDER
SLVE720; Super Trilogie, showview en PDC, Jog
Shuttle, alstandbediening. Adviesprijs" 1100.ARISTONA 70CM STEREO KLERUREN-TV
70TA; Flat Square beeldbuis, computer controlled
teletekst. 60 voorkeuzezenders. Adviesprijs*1445.SONY HI-8 CAMCORDER STEADY SHOT
TR820; 15x 30x digital zoom, stereo, 6 program Al
standen, incl. accessoires en afstandbed. '2450.-I

l fi"" 'e=* *"• , •V-fc .

369, MILIEUHEFFING

669,
899,
1379,

per 1 januari 1999
Als gevolg van het "Besluit
verwijdering wit- en bruingoed" van
VROM zijn wij wettelijk verplicht op
een aantal producten een zgn
"Verwijderingsbijdrage" te heffen.
(De in onze advertentie vermelde prijzen zijn exclusief deze bijdrage)

379.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak^ 140 liter irihoud, CFK-vrij. Adv."729.-

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en: aquastop. Adviesprijs. *1299.-

849,-

278.-

ATAG
FORNUIS

178.-

FG1;

Gasfornuis met
elektrische
oven,
incl. grill en
sierdeksel.
Adv.'l 450.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVSlrommel. '1 799.-

Inclusief afneembaar
frontpaneel. Adviesprijs*:

333.-

998.-

CENTRIFUGE
2800toeren, RVStrommel.'249.

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

349.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
"" capaciteit, CFK-vrij.

A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
4800DPI. Adviespriis'149.-

449.-

85.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11kg
invriescapaciteit. Adv."848.-

CANON PRINTER !
BJC2; Kleurenprinter. Adv'249.-

529.-

179.HP INKJETPRINTER

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.'595.-

299.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W;Topklasse! '821 .-

B C C B E T E R E N G O ED K O P E R

I

199.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT ' - ! ;
Met restwarmte indicatie.

ETNA KOpKPLAAT
4 pits met 2 delige branders.

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1 099.-

2179.

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
• '
Rivièradreef 37 (Superstore)

499.-

INBOUWGASKOOKPLAAT
Metvóhkontsteking.*499.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-deligepannendragersen
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

BAUKNECHT DROGER
Instelbaar tot 140 minuten.
Kreukbescherming. Adv.*949.-

PHILIPS AUTORADIO
CD-SPELER

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT;
;
RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899.-

549.-

Geen afvoer nodig! RVStrommel. Adviesprijs'999.-

^ÏBCCPRiJ^
MUZIEK CD-R 5 STUKS

BASF

349.

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv.*699.ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

SIEMENS300MHZPC!
32MBintem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor.'2999.-

Méér budget :door dë;gratis' '
' " " ' ' '.
Aan vraag-f older inde win kei !

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603; 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegenwaterovertast. Adv*949.-

INBOUW
APPARATUUR

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak. "699.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. '714.-

1979.-

428.-

239--

3Ct,unieKdesign,

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

IBMAPT1VATOPKLASSE!
K6-233MMX, 32MB, CD-Rom,
fax/modem, 15"monitor.'3999.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 1 2couverts. '899.-

279.-

359.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2; Dome Sound, TXT
me', geheugen. Adv.'1499.- STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g .

478.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill.Dus I
ontdooien, koken, bakken, bra- j
den en gratineren. Adv."999.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing.
Adviesprijs*529.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161: Afstandbed. Adv'645.-

399.

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar.
Adviesprijs"849.-

949.-

WAS/DROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. AdV1549.-

PHILIPS SHOWVIEW |
VR165; +PDC, afst.bed. '745.-

PANASONIC KTV TXT
i'1 S1; 55cm FSQ. Adv/849.-

298.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunkties. Adviesprijs'699.-

649.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv.'l 649.-

SAMSUNG STEREO!
SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.r

218.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minuten timer, auto. programma's.

679.-1

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs' 1099.-

SONY PORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. Adv'550.-

168.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610;DIGITAAL18literin- |
houd, 800 Wvermogen, autom.
rogramma's. Adv.'349.-

BAUKNECHTVAATWASSER

779.-

•- neuc'"** *

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 17 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv.'l 179.- l

..^.aa^

SONY HIFI STEREO
E705; SuperTrilogic, 4 kopen, Showview+PDC. '1200.-

SONY LONGPLAY
E260; Showview+PDC. '780.-

875.-

478.-

• _ _ . > * i iki/^ Wil
SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron. "990.-

1245.-

NOFROSTKOELKAST
Nooit meerontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil.
Adviesprijs' 1499.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

659.579.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT. '1440.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 literinhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij.
Adviesprijs"1849.-

678.-

SONY 63CM STEREO JVC HIFI STEREO
KV25; Super Trinitron, HRA6; Hi-Spee Drive. Adv'989.teletekst, afst.bed. Adv.'l 399.-

M
M

595.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1248.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud..
CFK-en HFK-vrij. Adv'1399.-

PHILIPSHIFISTEREO
VR665; Showviewt PDC, 4 koppen,FpllowTV,longplay.'1095.-

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1; SuperTrinitron,
stereo, TXT. Adv.'2990.-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv.'949.-

775.-

IGEI m

DIGITAAL STUNTS!
Sony en JVC modellen
incl. accessoires.

PHILIPSMATCH-LINE
VR7;Turto-Drive,stereo,montage.Jog&Shullle. TXT.' 1495.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 ;61 cm SuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv.'2440.-

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving. "-sterren invriescapaciteit. Adv. 899.-

'^ i

PHILIPS TELETEKST
PT155; 37cm, afst.bed. '595.-

SONY72CM HIFI STEREO
KV29C1; Super Trinitron,
TXT.
Adviesprijs'1880.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en •••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs*279.-

I ZAANDAM . ; . . '
BEVERWIJK
ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper! II SOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat és • .
. ' l Westzijde 55 (onder pirk v.d. Broek)

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis,grill, thermostaat en sierdeksel.'1199.-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

498.SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden. Adviesprijs"495.-

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
3 standen eni vetfilter.
vetfilter.'259.'259.-

138.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

ETNA WASEMKAP
•MKAP
AVANCE;3-standen.'135.inden. "135.-

299.-

78.-

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN -ALKMAAR BEVERWIJK- HAARLEM • ZAANDAM - DELFT •
BADHOEVEOORP - DEN HAAG •
ZOETERWOUDE-ZOETERMEER- . '
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEKHILVERSUM • UTRECHT - ZEIST

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag. . . .,
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag . ; .... ; . . .
KOOPAVONDEN
donderdag ... .....'.

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur09.30 tot 17.00 uur

, 19.00 tot 21.00 uur

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 571 9067

BOUCHERIE

malse Gelderse VARKENSHAAS

Zandvoorts

kilo 199!95
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 13 januari 1999
Datum

HW

14 jan
15 jan

01.30
02.15

16 jan
17 jan
18 jan
19 jan
20 jan

02.49
03.25
04.06
00.26
00.55

LW

12.05
04.39

HW
13.40
14.22
14.59
15.38
16.38
16.15

05.16

12.40

09.26
10.04
10.55
11.24

01.30
05.55
13.55
06.37
14.36
22 jan
02.06
Maanstand: NM zo. 17 jan 16.46 u.

21 jan

LU

LW

21.10
22.15

23.15
23.45

De stilte past
bij mysterieuze
sfeer Bentveld

--' Ina Vos kruipt
) v; al tien jaar
in andere huid

16.48
17.25
18.07
18.48

l

HW wo 20 jan 17.25 uur. NAP +124 cm.
LW vr 22 jan 18.07 uur. NAP -91 cm.

De verf is soms al
lang en breed opgedroogd; een ander is
nog steeds met de decoupeerzaag in de
weer. Langzaamaan
begint de eerste
straat in de nieuwe
wijk Park Duijnwijk
gestalte te krijgen.
Een reportage.

Los nummer 2 gulden

pagina 3

pagina 5

En verder:
Voor derde keer
op rij beste
basketballers
pagina 11

Deze week:
16 pagina's

Pagina 9

Nog geen uitsluitsel
over stank in Noord
ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland wacht
nog steeds op een rapport
over de stankklachten in de
wijk Nieuw-Noord. Als blijkt
dat de stank komt van de
naastgelegen zuiveringsinstallatie (Awzi) aan de Kamerlingh Onnesstraat en er
is sprake van een overtreding, dan kunnen er pas
stappen ondernomen wor-

Onder invloed

den. Het onderzoeksrapport
had er eind vorig jaar moeten
zijn. In plaats daarvan start
de gemeente dit jaar een onafhankelijk
geurenonderzoek.
De stankoverlast in de wijk is
al jaren een ergernis voor vele
bewoners. Uit de diverse onderzoeken is echter niet gebleken dat de stank bij de zuive-

Gemeente wil nu
zelf starten met
geurenonderzoek

ZANDVOORT - Een 63-jarige Zandvoorter is zaterdagavond omstreeks tien uur op
de Vondellaan aangehouden
op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Een
ademtest wees uit dat de man
1,4 promille in zijn bloed had.
Zijn rijbewijs is afgepakt en er ringsinstallatie voor het afvalis een proces-verbaal opge- water vandaan komt. Een gezamenlijk onderzoek van gemaakt.
meente en Rijnland in 1996 leDuwen en slaan
verde in dat opzicht geen zeZANDVOORT - Een hon- kerheid. Gedacht werd aan het
dengeleider van de politie zag eigen rioleringstelsel. De
zondagmorgen"
omstreeks meest verdachte locaties van
twee uur in de Kerkstraat een het gebied werden om die reruzie ontstaan tussen twee den in 1998 onderzocht. Alle
groepen jongeren. Er werd putten in Nieuw-Noord werover en weer geduwd en gesla- den nagelopen op het al dan
gen. De politieman wist de niet ontbreken van stankgroepende scheiden. Daarna schermen. In juni zijn vijftig
hebben acht- politie-agenten nieuwe schermen geplaatst. In
toezicht gehouden in het centrum.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 57171 66

y

V

olgens mij... hoorde ik
om mij heen zuchten van
verlichting slaken. De
feestdagen zijn weer achter de
rug. Het gemis van een partner voelt men dan juist tijdens
deze dagen het meest. Bedenken wat je met de Kerst zal
gaan eten met als resultaat
overvolle winkels en gesjouw
met zware boodschappentassen. Da's nu voorbij.
Het einde van de feestdagen
betekent ook het einde van
nog een andere verlichting. De
kerstlampjes worden weer uit
de bomen geplukt en de straten zijn weer saai en donker.
Alhoewel de 21-e eeuw pas
begint op l januari 2001, is
voor veel mensen de komende
jaarwisseling een magische
datum, een datum met veel
(computer) verwarring. Dit
nieuwe jaar begint trouwens
ook met algehele verwarring.
In de eerste week van 1999 is
het lente. Sneeuwklokjes
schieten als paddestoelen uit
de grond. Direct daarna volgde er weer sneeuw.
Niet alleen de natuur is in de
war maar ook het ophaalschema van de vuilnisman. Moest
ik nu de groene of de grijze
vuilnisbak buiten zetten. Uiteraard had ik verkeerd gegokt en zit ik nu met overvolle
bakken.
In 1999 zal het millenniumcadeau wel weer uitgebreid
aan de orde komen. Komt de
kinderboerderij er nu wel of
wordt het een straatnamenboek? Hoe gaat de nieuwe bestrating van de Grote Krocht
eruit zien? Gaan de voetbalclubs nu eindelijk fuseren? Allemaal onbeantwoorde vragen. Maar een ding is wél zeker: op de gemeentelijke informatieborden kan men lezen
dat de paasraces op 5 april
1999 gepland staan. Prettig
om dat alvast te weten. De
niaand april is er sneller dan u
denkt.
NelKerkman

Te snel
OVERVEEN - Bij een snelheidscontrole op de Zeeweg
zijn van de 312 passerende auto's er 34 gefotografeerd.
Hoogste snelheid was 110 kilometer; dat was dertig kilometer te hard. De controle vond
vorige week dinsdagmiddag
plaats tussen vier en vijf uur. 's
Avonds werd overigens tussen
zeven en negen uur gecontroleerd op een wegdeel waar een
snelheid van vijftig kilometer is
toegestaan. Van de 1080 wagens die passeerden werden er
170 gefotografeerd. De hoogste
snelheid die werd gemeten,
was 97 kilometer.

het kader van het onderhoud
zijn ook alle rioleringen in de
wijk schoongemaakt.
Ondanks alle maatregelen
blijven bewoners klagen over
stank. De meeste melders wyzen nog steeds in de richting
van de zuiveringsinstallatie.
De gemeente komt tot de conclusie dat de Awzi op de Kamerlingh Onnesstraat op zijn
minst een rol speelt in het
stankprobleem. De gemeente
Zandvoort wil nu de werkelijke
overlast van de stank aan het
licht brengen doormiddel van
een onafhankelijk geurenonderzoek. Want als er geen oorzaak is te vinden, dan valt er
niets op te lossen.

Gestolen auto
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag zijn in Amsterdam
zijn twee mannen aangehouden die de maandag ervoor in
Zandvoort een Volkswagen
Polo hadden gestolen. De
mannen, 27 en 23 jaar oud,
hebben geen vaste woon- of
verblijfplaats. Voor nader onderzoek zijn ze overgedragen
aan de Zandvoortse politie. De
23-jarige man bekende de diefstal; tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Een woordvoerder van het
hoogheemraadschap wil niets
zeggen over het geschil met de
gemeente. Hij verwijst naar de
provincie, in haar rol als bemiddelaar. De provincie moet
als handhaver yan de milieuwet eerst duidelijkheid hebben
over de oorzaak van de stank.
„We zitten nog steeds te wachten op de beloofde resultaten
van dat onderzoek. Als daaruit
blijkt dat de zuiveringinstallatie de overlast veroorzaakt en
er is sprake van een overtreding, dan kunnen we pas in het
kader van de milieuvergunning
stappen ondernemen."

Snee in neus

ZANDVOORT - Een 86-jarige vrouw uit Bentveld is vorige
week woensdag omstreeks
drie uur 's middags ten val gekomen bij het oversteken van
de busbaan op de Louis Davidsstraat. De Bentveldse
kwam met haar gezicht op de
troittoirband terecht waardoor zij een snee in haar neus
opliep. Ze is voor een behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Terugkeer van de zandverstuiving

Naast Groot Bentveld
komt maar één villa

Een duin is niet zomaar een hoopje zand. Dat blijkt uit de nieuwste
De bomen en het zand krijgen een tweede leven. De dennen worden
ontwikkelingen in het Kraansvlak. De zandverstuivingen moeten
verzaagd tot planken. Het zand gaat onder andere naar het nabij
gelegen circuit om er geluidswallen van te maken in de vorm van
weer terugkomen in de Kennemerduinen vindt het
waterleidingbedrijf PWN. Dat brengt het Kraansvlak dichter bij de nieuwe duinen. Zij moeten het geluid absorberen, zodat het geluid
natuur.
van de races niet enige honderden meters verderop over de
Daarom wordt de bovenlaag van de duinen afgeschraapt en zijn er Zandvoortse bevolking neerdaalt. Voor de geluidswallen is 308
duizend kubieke meter zand nodig. Tot l februari zullen er dan ook
BENTVELD - Er komen gemeente heeft echter een honderden dennenbomen gekapt. Die bomen staan er pas sinds
heel wat vrachtwagens met zand heen en weer rijden.
geen zes woningen op land- nieuw bestemmingsplan ont- werklozen ze in 1936 tijdens de zogeheten 'Werkverschaffing'
goed Groot Bentveld. Een worpen waarop datrijtjeont- verplicht plantten. De bossen waren juist bedoeld om
Foto Chris Schotanus
publicatie in het Haarlems breekt, omdat de gemeente de zandverstuivingen tegen te gaan.

Dagblad hierover heeft zoveel commotie veroorzaakt
dat de gemeente de omwonenden een brief heeft gestuurd om hen gerust te stellen.

Naast het landgoed Groot
Bentveld, tegenover de moderne villa's aan de oprijlaan, mag
in de tuin van de familie Enschede wel een nieuwe 'bosvilla' gebouwd worden. De nieuwe woning is midden in het bos
gepland. De bouwkavel is
twaalf bij vijftien meter. Het
huis mag niet hoger dan vijftien meter worden volgens de
gemeente.
Op het oude bestemmingsplan, uit 1950, stond een rijtje
huizen tegenover de pas gebouwde villa's getekend. De

oprijlaan mooi wil houden en
het bos wil behouden.
In het bos staan monumentale eiken en bijzondere kleine
stinzenplantjes, zoals boshyacinten. Die zijn specifiek voor
dit gebied en komen niet vaak
op andere plaatsen voor.
De familie Enschede heeft
ernstige bezwaren tegen de
beperkte bouwmpgelijkheden.
De Enschedes zijn bang voor
waardevermindering van hun
bezittingen. Ze willen dat de
gemeente hen schadeloos stelt
of minimaal vier woningen toestaat. Wat de gemeente gaat
doen, zal in maart blijken volgens ambtenaar R. Stam, die
de zaak onder zijn hoede heeft.
Hij wacht nog op een externe
taxatie van de waardevermindering.
Zie ook pagina 3

ZANDVOORT - Zes architectenbureaus
hebben
maandag hun werk gepresenteerd aan het dagelijks
bestuur van Zandvoort. De
zes zijn uitgenodigd om te laten zien hoe zij de invulling
van het Masterplan Zandvoort denken aan te pakken.
Met name hun werkwijze op
het gebied van communicatie en inspraak is van belang.
Over de identiteit van de zes
hullen B en W zich nog in
zwijgen.
Volgens burgemeester Van
der Heijden was de presentatie
„uitermate interessant". Het
ging daarbij niet zozeer over de

Architecten
praten over
hun werkwijze
visie die de architectenbureaus hebben op de invulling
van de middenboulevard.
Maar meer over hun manier
van werken. De gemeenteraad
wil herkenbaarheid. Er moet
een samenhang zijn tussen het
toerisme en de leefwereld van
de eigen bevolking.
Bij de voorlopige keuze van
de architectenbureaus zijn
echter geen bewonersgroepen
geraadpleegd. Het college zal

in eerste instantie met een advies naar de gemeenteraad komen. Pas bij de presentaties in
de gemeenteraad kunnen bewoners hun zegje doen. Van
der Heijden schat in dat één
van de zes, qua werkwijze, in
de smaak valt. Het college zelf
heeft ook nog geen visie over
het Masterplan ontwikkeld.
Niet zeker is of het Eurotel, casino of watertoren in het Masterplan betrokken wordt.
Wat het Eurotel betreft: zolang er geen duidelijkheid is
over het erfrecht van de pas
overleden eigenaar Schale,
blijft het gissen. Wie het hotel
overneemt en of de nieuwe eigenaar het wil verkopen, is
daarvan afhankelijk.

'Toen ik de vlammen zag, moest ik wel even slikken'
„Fikkie stoken op het
strand, dat was mijn eerste
kennismaking met vuur,"
zegt de 34-jarige
onderbrandmeester Peter
van Keulen. „Aan het einde
van het seizoen bleef er veel
hout achter en daar konden
we een mooi vuurwerkje van
maken. Ik was toen een jaar
of tien. Bang ben ik nooit
geweest voor vuur." Nu
moet de ondertorandmeester
juist voorkomen dat er
ergens brand uitbreekt en
de boel blussen als het toch
gebeurt.
E BRANDWEER in
Zandvoort
draait
voornamelijk op vrijwilligers. Dinsdagavond ontvingen vijf brandweermannen een onderscheiding.
Hoofdtarandmeester
W.A. Bruijnes voor 25 dienstjaren, hoofdbrandwacht H.
Terpstra voor 35 dienstjaren,
ouderbrandmeester P. van
Keulen voor 12,5 dienstjaren,
hoofdbrandmeester
eerste
klas C.W. van Limbeek voor 25
dienstjaren en hoofdbrandwacht G. Scholten voor 12,5
dienstjaren.
Gillende sirenes, blauwe
zwaailichten en met een razende vaart door de bocht scheuren in een roodglimmende
brandweerwagen,
daarbij
stoplichten en stoptekens negerend; dat is het cliché-beeld
van het vak brandweerman.

D

Daarbij moeten brandweermannen stoere mannetjesputters zijn die als acrobaten gebouwen in en uit klimmen.
„Je hebt eigenlijk steeds
minder fysieke kracht nodig
om een goede brandweerman
te worden," ontzenuwt hoofdbrandmeester Cor van Limbeek die heroïek. „Er moet
juist meer in de studieboeken
gesnuffeld worden om alle
nieuwe technieken te bestuderen. We hebben dan ook vier
vrouwen in ons korps en daar
zijn we best trots op. Vroeger
was het bijvoorbeeld een
zwaar karwei om de afsluiters
van de slangen te lichten, die
zijn nu allemaal van kunststof
en in een handomdraai te openen. De hersenen komen tegenwoordig meer aan bod dan
de spieren."
In 1974 was het de beurt aan
hoofdbrandwacht Harry Terpstra om het geleerde in praktijk te brengen. „Ik herinner
me de brand in het oude
Bouweshotel nog goed. Het
hotel is toen volledig uitgebrand. Met behulp van de
brandweer uit de randgemeenten hebben we de vlammenzee
uiteindelijk kunnen bedwingen. Ik liep met perslucht. We
hebben zeker negentig a honderd mensen uit het gebouw
kunnen bevrijden, zegt Terpstra, die liever niet over zijn
heldenmoed praat.
Beveiligingsbeambte Peter
van Keulen kwam via een toenmalige collega in aanraking

Geen autogordel
ZANDVOORT - De politie
heeft in de Thorbeckestraat
vorige week donderdag tussen
één en twee uur 's middags gecontrole erd op het dragen van
autogordels. Er zijn 29 overtredingen geconstateerd.

ADVERTENTIE

DAMESBOOT
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MEER ACHTERGRONDEN
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krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

De jubilarissen
van de

Zandvoorts
d EMieuwsblad

brandweer.
Van links naar
rechts: G.
Scholten, P.
van Keulen, W.
Bruijnes, H.
Terpstra en C.
van Limbeek
Foto Nathalic
Visser

met de mannen met de zwarte voert het bevel over de zogehelmen. „Ik ben een keer mee- naamde 'uitruk' en hij bepaalt
gekomen en nooit meer wegge- de inzet, dus hoeveel personen
gaan. Het was zeker nooit mijn en materieel ingezet moet wordroom geweest om bij de den. „De eerste keer als bevelbrandweer te gaan, maar de voerder staat in mijn geheugen
uitdaging trekt me aan. Je gegrift," vertelt Van Keulen.
weet nooit wat je te wachten „Evenals mijn eerste grote uitstaat; elke brand is weer an- slaande brand."
ders."
„Het was met Kerst ongeIn Zandvoort is de brand- veer drie jaar geleden. Er
weer het afgelopen jaar onge- kwam een melding van de
veer driehonderd keer uitge- Kostverlorenstraat. Een gasrukt. De onderbrandmeester kachel in de slaapkamer van

Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats:

een woonhuis was in aanraking
gekomen met de gordijnen en
had voor een enorme brand gezorgd. We hebben het vuur
kunnen blussen. De bovenverdieping was zwartgeblakerd en
goed verdronken, zoals wij dat
zeggen. De bewoners konden
zonder problemen wegkomen.
Maar toen ik de bocht doorreed en de vlammen uit het
raam zag slaan, moest ik toch
wel even slikken. Ik dacht: nu
moet je het écht gaan doen."

Telefoon:
l
Giro/Banknr.:

l

l

l

l

l

j

l

l

l

l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere larieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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Eén compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
Na een geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan onze schoonzuster en tante

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 4 |anuan vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 1 door B&W genomen besluiten is op maandag 11 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Dankbetuiging
Door de tranen van dit uur,
sluipt de glimlach der herinnering.

Francina Elisabeth Jansen-Frenay

Bep
Een dank aan iedereen, die op wat voor manier dan ook,
ons het gevoel heeft gegeven, dat onze moeder en oma
een heel bijzondere vrouw was.
Kinderen en kleinkinderen
Haarlem, januari 1999

L

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

of crematie voor een éénmalige

Jobje Schuiten
weduwe van J. J. van Sluisdam
14 juni 1922
12 januari 1999
Uit aller naam:
A. van Sluisdam
Correspondentieadres
M eesten Troelstrastraat 62 flat 9
2042 BT Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 15 januari van 19.00-19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op
zaterdag 16 januari om 11.30 uur op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraal te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer op de begraafplaats.

\\r

OPHALEN HUISVUIL
Omdat het jaar 1998 voor het eerst sinds lange
tijd een extra week telde (week 53) was het
nodig het ophaalschema aan te passen in de
eerste week van januari Omdat de laatste
week van 1998 en de eerste week van 1999
allebei een oneven nummer hebben is het
legen van de groene rolemmers een week
overgeslagen De reden hiervoor is dat de
gemeente het huidige ophaalschema wil
handhaven Het huidige ophaalschema houdt
m dat het GFT afval m de even en het zogenaamde qrijze afval in de oneven weken wordt
opgehaafd

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
DOKTERSBERICHTEN

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgea van een begrafenis

C. A. Jagtenberg, huisarts

Helaas hebben wij verzuimd u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Wij bieden
onze excuses aan voor het ongemak en
hopen dat vanaf heden het ophalen naar
wens kan geschieden.

'•.-.V.v ; ;of crematie.
••'•'.
Direct hulp bij een sterfgeval.

afwezig van 18 januari t/m 25 januari 1999

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
F OMSTREKEN

Waarneming van 8.00-17.00 uur

Dr. P. C. F. Paardekoper

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat m de
week van 11 tot 17 januari (week 2) de groene
emmers worden geleegd en in de week van
18 tot 24 januari (week 3) de grijze In week 4
weer de groene emmers enzovoorts

Parklaan 36» 2011 KW Haarlem.

en

Dr. M. D. M. Hermans
tel. 5732023
Waarneming 's avonds of in het weekend tel. 5730500

HORECA SANCTIEBELEID VAN
DE GEMEENTE ZANDVOORT

Te huur aangeboden
\ 80 m2 bovenwönihg

De gemeente Zandvoort is voornemens een
Horeca Sanctiebeleid vast te stellen Dit beleid
is geformuleerd om overlastexcessen van horeca-gelegenheden in de toekomst adequaat
aan te kunnen pakken Daartoe zal overeenkomstig het beleid tegen horeca-ondernemers
die bij herhaling overlast veroorzaken, direct
bestuursrechtelijk worden opgetreden

ADVERTENTIES

CURIESTRAAT
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Voor inlichtingen:

Alvorens het beleid definitief vast te stellen
worden belanghebbenden m de gelegenheid
gesteld binnen twee weken na publicatie van
dit bericht hun zienswijze omtrent het beleid
schriftelijk kenbaar te maken aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Gedurende deze periode
ligt de notitie ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat)

J. Kroon

A. LAVERTU

Tel. 06-53175104

NATUURSTEENBEDRIJF 8e
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons ol uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

SLAPEN IS ONS VAK

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar'wordt aangetekend en
de gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient
ook de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden
vermeld

Met een afvaardiging van de bewoners en de
ondernemers van Zandvoort, waaronder de
Stichting Leefbaar Zandvoort en het Ondernemers Platform Zandvoort - bestaande uit Horeca Groep Zandvoort, Strandpachtersveremging, Ondernemersvereniging Zandvoort en de
Stichting Zandvoort Promotie - is het beleid
reeds uitvoerig besproken

Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwylde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

MELDING WET MILIEUBEHEER

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is m de maand december 1998 op grond
van artikel 8 40 van de Wet Milieubeheer ontvangen de navolgende melding voor
1 het wijzigen van een slagerij gelegen aan de
Grote Krocht 5-7 te Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling leefomgeving
en handhaving, werkeenheid bouwtoezicht en
milieu, tel (023) 574 01 00

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

De volgende aanvraag is ontvangen
- Bramenlaan 3 - 5 bomen

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van
besluiten als bedoeld in artikel 18 in de
Wegenverkeerswet 1995 het Besluit admmistratieve bepalingen inzake het wegverkeer en
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

- intrekken van het besluit van 23 september 1996 tot toewijzing van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de
Kostverlorenstraat t.h.v. nr. 71 en het
verwijderen van het bij de parkeerplaats
geplaatste bord.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
99001B Kamerlingh
Onnesstraat 7
99002B Fazantenstraat 7
98208B Julianaweg 4
98209B Frans Zwaanstraat 32

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten, naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar Wanneer u zich door een
derde laat vertegenwoordigen dient tevens de
naam, het volledige adres en hettelefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een kopie van het
bezwaarschrift Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter by voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
98200M Brederodestraat 93 bouwen schuur
98165M Dumdoornlaan 35 bouwen bergruimte
98194B Curiestraat 2a
plaatsen roldeur
98197M Parnassialaan 12 wijzigen raam m
deurkozijn

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Zandvoortselaan 323 - 1 boom (verzonden 31 december 1998)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhu.s, gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een
derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Uw gasbedrijf adviseert

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

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

De Slaapvoortichter voor Kennemeriand
Rijksstraatweg 67-71, Haarlem. Tel. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

• j ( ^ 16 Januari 1999

Piet Logmans 80 jaar

Normaal
jaarverbruik
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000'
6500

VERHUIZEN?

kinderen
kleinkinderen

/^

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

en

achterkleinkinderen

WEKELIJKS EUROPA

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04
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VERHUIZERS
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•••..'•• Aah-vërkpöp, :
huur-verhuur,
beleggingen

• Geopend ma. - vrij. 8.30 - 20.00 uur, zat. 10'.OO -: 17.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort,tel. 023-5732630
Email: allround.vastgoed@worldonline.nl

erhuizingen

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
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Specialiteit
schoonmaak
van
'ozenwosser/
'
' ,-»•
Sjouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

Week

Totaal
vanaf
1 november

Streefverbruik
(kolom 3)
22
28
33
39
44
50
56
61
67
72
78
83
89
94
100
105
111
125
139
153
167
180

252
317
379
436
506
570
633
695
760
820
887
949
1012
1075
1139
1202
1265
1425
1581
1740
1898
2056

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!

- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

R^ U&

B B B B B B ik

^*

Streefverbruik voor de week van 04-0 1 t/m 1 0-0 1

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

II

uitgerekend voor U!

Voordat u ccn ander huis gaat kopen is het verstandig te
weten wat uw huidige woning waard is.
Onze onroerend goed adviseur kent de huuenmarkt en
kan u adviseren over uw mogelijkheden.
Wanneer u ons bcll, komt on/c adviseur vrijblijvend bij
u thuis (ook 's avonds en in het weekend !!).
Natuurlijk kunt u voor aankoop van een andere woning
ook bij ons terecht.
Voor ccn persoonlijke en deskundige begeleiding komt
u naar Allround Vastgoed Advies in Zandvoort.

van MEEUWEN

kk,

STOOKAKTIE '98/'99

iiïï >voningverkopen

20 tot 40% KORTING

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

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

oprichten bednjfswoning
vergroten dakkapel
bouwen serre
plaatsen dakkapellen

Kosten
deze
week
ƒ 11,00
ƒ 1 4,00
ƒ 16,50
ƒ 19,50
ƒ 22,00
ƒ 25,00
ƒ 28,00
ƒ 30,50
ƒ 33,50
ƒ 36,00
ƒ 39,00
ƒ 41,50
ƒ 44,50
ƒ 47,00
ƒ 50,00
ƒ 52,50
ƒ 55,50
ƒ 62,50
ƒ 69,50
ƒ 76,50
ƒ 83,50
ƒ 90,00
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van leer tijdens
onze opruiming.

kunnen aiKiscivn en liiloniicrcn. m;i;ir (lic in de eeiMe |>l;i;ils «oed iiii.ir iw
wensen kunnen luisteren

Koiloin. niet de JVallilmlr \,in Mondileder

Slwilenlieek worden :il u\\ wensen HM'uild onuliil w i j n noml MM /uilen \erkopen Onldck hoe wi| de/.e weken umi' n \,in leer Hekken en pi ol lieer ook \iin
huw koningen op (opmerken ;iK
Jnri. (ielderland, l.iihel.

(«isshiii.

Zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Dinlel. Koll Ken/.. deSede, Monlis.
Mondileder Stoutenbeek Diemen. Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag Si 13. Telefoon (020) 600 87 59. Soestcrberg. Amersfoortsestraat 76. Telefoon (0346I 35 20 07. Bezoek ons ook op Internet: www.stoutenbeek.nl

mondilcdcr

Stoutenbeek

Wij komen graag bij U thuis.

Weekmedia 17

Rolstoelers
willen lift
in station
ZANDVOORT - De WDfractie heeft het college om opheldering gevraagd over het
feit waarom rolstoelers op het
station in Heemstede wél over
een lift beschikken en in Zandvoort niet. „In deze tijd waarin
wij de mond vol hebben over
onze klantvriendelijke gemeente en waar kortgeleden
nog is besloten om speciale
rolstoelen voor het strand aan
te schaffen, komt het vreemd
over als gehandicapte bezoekers aan Zandvoort op het perron blijven steken. Nog afgezien van het feit dat gehandicapte inwoners van Zandvoort
niet meer met de trein kunnen
reizen," aldus fractievoorzitter
Pieter Joustra in zijn brief aan
het college.
Volgens Joustra staat dit
klant-onvriendelijk optreden
van de NS in grote tegenstelling tot het NS-station in
Heemstede. „Daar zijn onlangs twee mooie liften gerealiseerd voor personenvervoer.
Zijn de contacten tussen de
NS en het gemeentebestuur
daar soms beter?" De WDfractie heeft het college gevraagd om stappen te ondernemen, zodat personen die afhankelijk zijn van een rolstoel
weer met de trein kunnen.
Joustra wil ook dat Zandvoort eens naar een Amstelveens plan kijkt om gehandicapten een mobiele telefoon te
geven. Met hun aangepaste
voertuigen kunnen ze zelfstandig op pad zonder dat ze uren
moeten wachten op hulp als
hun scootmobiel een technische storing of lekke band
krijgt.

Cadeau voor
millennium 'geen
onsje méér'

woensdag 13 januari 1999

De stille renovatie van Groot Bentveld
Links komt een vliegtuig
over. Rechts verscheurt een
kraai de stilte. Twee honden
slaan aan. Boomtakken
kraken zachtjes als de wind
door het winterse bos
blaast. En dan is het stil, op
wat kinderstemmen in de
verte na. De stilte past bij de
mysterieuze sfeer van het
meer dan duizend jaar oude
landgoed Groot Bentyeld. Al
jaren doen zich de wildste
verhalen over het landgoed
de ronde. Maar daar blijkt
weinig van waar. Het enige
dat werkelijk klopt is dat
het landhuis van Groot
Bentveld gerenoveerd
wordt.

Kinderdisco

ZANDVOORT - Op de eerste kinderdisco van het jaar m
activiteitencentrum 't Stekkie
treedt de hippe Jerry Swingei
met zijn mooie vrouwen op
Ouders zijn deze keer welkom
en mogen blijven kijken hoo
hun kroost 'uit het dak' gaat
De disco is bedoeld voor kinderen tussen de zes en twaall
jaar oud. Een toegangskaartje
kost 3,50 gulden, pasjeshouders betalen een gulden minder. De disco begint om zeven
uur 's avonds en duurt tot negen uur. Voor informatie' tel
571.7113.

Braden in Croma

Steigers bij het 'kopgebouw' van Groot Bentveld

Groot Bentveld staan namelijk
op de rijksmonumentenlijst.
Ze mogen niet zomaar veranderd worden, al is dat vóór het
bestaan van deze lijst wel gebeurd.
Het oorspronkelijke landgoed was trouwens ook veel
groter dan tegenwoordig. Er is
nu nog 5 hectare van over.
Vooral in deze eeuw is er
steeds meer van het landgoed
afgesnoept. Groot Bentveld
trekt zich terug in de richting
van het landhuis.
Het mooiste voorbeeld daarvan is de poort die in de 19-e
eeuw nog aan de Zandvoortselaan stond. Inmiddels zijn er
volop huizen gebouwd achter

de Zandvoortselaan. De poort
is daarom verhuisd naar het
begin van de Taxuslaan, de
nog bestaande oprijlaan. De
huidige eigenaar heeft bij twee

gemeenten (één pilaar van de
poort staat op Bloemendaals
grondgebied en één op Zandvoorts grondgebied) een vergunning aangevraagd om de
poort te verplaatsen naar het

kortingen tot 50%
Bel voor openingstijden en het
dichtstbijzijnde filiaal (020) 355 59 44

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie. Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Over de nieuwste aanpassingen heeft de Rijksdienst voor
Monumentenzorg op 13 mei
1998 zijn zegen gegeven. „Het
restauratieplan is opgesteld
met veel respect voor de bouwgeschiedenis. Het is een sobere

en terughoudende restauratie
zonder wezenlijke aantasting
van een uniek en fraai gesitueerd
rijksmonument,"
schrijft Monumentenzorg in
het advies aan de gemeente,
die de bouwaanvraag inmiddels goedgekeurd heeft.
De 'fraaie situering' krijgt
mogelijk nog een extra impuls.
Als alles doorgaat worden er
linden geplant langs de Zuidlaan. Mocht er ooit een Liesje
in het landhuis komen wonen,
dan kan zij Lotje tenminste leren lopen op de lange lindelaan. In alle rust

ZANDVOORT - „Mensen
genieten meer als ze voor de
wintersport hun conditie opvijzelen en hun spieren versterken," zegt gymleraar
Bob van Heijningen. Hij geeft
vanaf dinsdagavond elke
week van acht tot negen uur
skigymnastiek in de oefenzaal van de Oranje Nassauschool.
In een groepje worden oefeningen gedaan die bijvoorbeeld de beenspieren versterken. Bovendien krijgen de cursisten de kans om alvast
'droog' bochtjes te draaien en
de balans te verbeteren. De
laatste les is op een kunstskibaan.
Volgens Van Heijningen
komt dat allemaal goed van

pas als skiers eenmaal in de
sneeuw op de lange latten
staan. „Als je nooit aan sport
doet en dan ineens een week
gaat skiën, vraag je om moeilijkheden. Dankzij trainingen
kun je meer genieten van je vakantie en heb je minder spier-

'Meer gemeten,
minder spierpijn'
pijn." Wie op een andere manier zijn conditie wil verbeteren. kan terecht tijdens de
skeeler- en conditietrainingen
die ook op dinsdagavond gegeven worden. Deze lessen vinden zolang het slecht weer is

ZANDVOORT - 'Houd je
van Nederland, braad je in
Croma' heet de voorstelling
van het cabaretduo De Garde
Het duo komt vrijdag 29 januari naar Gebouw De Krocht
Grote Krocht 41. De voorstel ling bevat korte, snelle scènes
zonder de gebruikelijke omlijsting van liedjes en aan de piano. Absurdistische telefoongesprekken, een cursus sm voor
alleenstaanden, extreem geweld en een parodie op Jambers. De uitvoering houdt het
midden tussen cabaret en toneel. De Garde gooide m 1992
hoge ogen op het Groninger
Studenten Cabaret Festival
De voorstelling begint om acht
uur 's avonds. Toegangskaarten kosten 12,50 gulden.

Cursus poëzie

ZANDVOORT - Bij de Stichting
Activiteitencentrum
Zandvoort wordt een cursus
poëzie gegeven. Er wordt stilgestaan bij bekende en minder
bekende gedichten. Naast veel
Monique van Hoogstraten informatie krijgen de deelnemers ook de kans persoonlijke
ervaringen uit te wisselen Op
dinsdagavond tussen acht uur
en half tien. De kosten zijn vijftig gulden. Aanmelden onder
nummer 571.7113.

Politiek café

ZANDVOORT - Er wordt
deze maand geen Politiek Café
plaats in de gymzaal, maar zo- gehouden. Volgens de organidra het 's avonds langer licht sator is het deze maand orgawordt'en het beter weer is, ver- nisatorisch onmogelijk.
plaatsen ze zich naar buiten.
Van Heijningen richt zich vooral op skate techniek en minder
ADVERTENTIE
op skeelertechniek. Skates zijn
vergelijkbaar met hockey- en
kunstschaatsen, skeelers met
noren. De skeeler- en conditietrainingen zijn van zeven tot
acht uur op dinsdagavond. De
skitrainingen van acht tot negen uur Ze vinden plaats in de
gymzaal van de Oranje Nassauschool in de Lijsterstraat
en worden georganiseerd door Cinema GÜBSUILS
het sportbureau de stichting
14 jan. t/m 20 jan.
CMS. Tien lessen kosten 95
gulden. Deelnemers kunnen
eerst twee gratis proefskigymnastieklessen volgen. Meer informatie:
Rob
Drommel,
571.4318.

Bredschneyder
over Nazifilms
Fred Bredschneyder. filmcriticus en
chef Filnizakcn van
de KRO, geeft vandaag een lezing
over de populariteit
van Nazi-amusemcntsfilnis. Deze
lezing bij de filmclub Simon van
Collem is ook toegankelijk voor nietleden en begint om
half acht in de bioscoopznal van het
Circus. Na afloop:
de film 'Der Manii
der Sherlock Homes war'

uur.

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel. (023) 571.7166
Fax (023) 573.0497. E-mail' wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdelmg: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020) £62.6278.
Fax 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

there's
something
about

Toto T Ockoison

Woensdag 20 januan
om 19 30 uur

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En .. de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

Stichting Vrienden van Groot
Bentveld komt 'Benetfelda' al
in 960 na Christus voor in kerkelijke archieven. Nicolaas van
der Leur, hopman bij de artillerie van Prins Maurits is in 1596

eigenaar van het landgoed.
Ruim zestig jaar later koopt
Lord William Graven de grond
met hofstede, boomgaard, weilanden, vijvers en een gracht.
Een deel van die hofstede is
anno nog steeds intact, al hebben latere eigenaren flink gesloopt en bijgebouwd. Het huidige landhuis bestaat uit een
hoofdgebouw met twee vleugels en wat aanhangsels.

'Skigymnastiek maakt
wintersport leuker'
OP = OP

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg.
Directeur/uitgever: C A. Pelle.

einde van de Taxuslaan.
De geschiedenis van Groot
Bentveld gaat echter verder
terug dan de 19-e eeuw. Volgens een publicatie van de de

ADVERTENTIE

Zolang het nog kan: Grijp uw kans!

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto Kaï m Schut

Rijksdienst voor Monumentenzorg
prijst opknapbeurt oud landhuis

Inbraakpoging
OVERVEEN - Bij een bakkerij aan de Bloemendaalseweg
heeft vorige week donderdag
een inbreker geprobeerd om
de achterdeur te forceren. Dat
gebeurde omstreeks vijf uur in
de ochtend. Omdat het alarm
afging is de inbreker vermoedelijk gestoord bij zijn werkzaamheden.

ZANDVOORT - De Stich
ting Welzijn zoekt vrijwilligers
voor de Belbus. Het is de kans
voor mensen met veel vrije tijd
om hun jongens- of wellicht
meisjesdroom, om een echto
bus te besturen, alsnog waar l < •
maken. Het gaat om een maai
per week of een maal m d'veertien dagen. Met vragen
over het vrijwilligerswerk kan
men terecht bij Mini de Woll
tel. 571.5878.
ZANDVOORT - Dorpsom
roeper Klaas Koper zal zaU'i
dag 16 januari hoogstpersoonlijk de Zandvoortse Kunst- en
Cultuurkalenders signeren die
bij boekhandel Bruna aan d<
Grote Krocht worden vei
kocht. Tussen half twee en hall
drie 's middags. De kalender is
een typisch Zandvoorts pro
duet; veel plaatselijke kunstenaars werkten er belangeloos
aan mee.

Z

ZANDVOORT - Het Millenniumcomité moet met hele
zware argumenten komen als
het een ander mülenniumcadeau Mest dan de bewoners
willen. Dit zei burgemeester
Van der Heijden na het wekeüjks college-overleg. Burgemeester en Wethouders hebben het comité, dat inmiddels
een nieuwe voorzitter heeft,
hierover zelfs een brief gestuurd. Het plan voor een kinderboerderij, de eerste keuze
van de bevolking, is door een
meerderheid van het comité
afgewezen omdat de exploitatie niet opgebracht kan worden. Het college hecht er waarde aan dat de andere opties,
een muziektent, een met bloemen gekleurde wyk of een informatietent, serieus worden
Aan de renovatie zijn vele jaonderzocht.
ren van overleg met de ge„Als keuze één wegvalt," zo meente voorafgegaan. De
zegt Van der Heijden „dan grond en de gebouwen van
moetje verder gaan met nummer twee. Anders stel je mensen teleur." Hij gaat ervan uit
dat het comité dat ook gewoon
zal doen. Financieel zal het comité zich ook binnen de kaders
houden. Het geld is geoormerkt. „Het mag beslist geen
onsje méér zijn," aldus de burgemeester.

Jongensdroom

Kalender

ANDVOORT
KENT
veel mooie plekjes om te
wonen, maar een van de
meest idyllische plaatsen bevindt zich in het rustieke
Bentveld. Achterin het villadorp hoor je het verkeer van de
Zandvoortselaan niet meer. De
hectiek en chaos van de Randstad lijken ver weg. Er komen
alleen mensen die hun hond
uitlaten of een wandelingetje
op zondag maken.
Het landhuis van Groot
Bentveld staat tussen eeuwenoude bomen die fluisteren:
„Dit is geen plek voor pottenkijkers." In de bouwkeet op
het terrein willen twee jonge
mensen dan ook weinig loslaten. Ze zitten gebogen achter
een computer en vertellen alleen dat het landhuis straks
hun kantoor wordt. Ze verwijzen door naar meneer Bakker.
Die naam duikt vaker op.
Ook meneer Van Leeuwen, die
in een van de vleugels van het
huis woont, verwijst naar hem.
Een overbuurvrouw weet te
vertellen dat Bakker en Van
Leeuwen zwagers zijn. Bakker
zou ook in het landhuis gaan
wonen. Hij blijkt directeur van
de vennootschap Groot Bentveld, de officiële eigenaar van
het landhuis. Een toelichting
op de renovatie wil hij echter
niet geven. Pas bij de gemeente wordt meer duidelijk.
De steigers staan niet voor
niets tegen de gevel van het
landhuis, zo blijkt op het raadhuis. Het is de bedoeling dat
onder andere het zadeldak en
het pleisterwerk van de muren
flink opgeknapt worden. Ook
de binnenkant krijgt een facelift. In de zuidvleugel komt een
zwembad. Naast het huis worden paardenstallen neergezet.
De renovatie gaat een paar
jaar duren.

Zandvoorts
iMieuwsblad

B A A I S E R G E U , HOUWEUHG INTERIEUR.

Hans van Pelt

MOIIDIIEDER. MOHTÊX OASE, VAN REEUWIJK.
SUWKA.MES CENTRUM. STOK N'EUBEICENTEI
Inlo (OIO) 620 33 16

Regie Wa>nc\Van»
Met Jerem) Iroilb .S. Gons: L

FILMCLUB

woensdag 13 januari
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Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

'BÖUCHERIE
AMBACHTELIJKE
KWALITEITSSLAGERU

iVQOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00

uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

1999

1 kilo
malse Gelderse
VARKENSHAAS

Wil je graag zakgeld verdienen?

thuiszorg

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoeken wij met spoed
op WOENSDAG

^LRAVEN VAN HALL COLLEGE

OEPSOPLEIDINCEN
SECRETARIAAT.BEDRIIFSADMJNI-STRATIE
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
J U R I D I S C H E DIENSTVERLENING, LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2 500 klanten
Wilt u huishoudelijke zorg geven aan ouderen?
Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
<
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om uw kwaliteiten
. •
op het huishoudelijke vlak op een professionele manier te benutten
x
U gaat zelfstandig op pad m een aantrekkelijk werkgebied waarbij
u door uw werk ouderen ondersteunt in het zelfstandig blijven wo1
i
nen
Momenteel hebben wij binnen onze huishouddienstteams in
Zandvoort en Bloemendaal behoefte aan

MEDEWERKERS HUISHOUDELIJKE ZORG

BEZORG(ST)ERS

MBO-Beroepsopleidingen

voor minimaal 12 uur per week.

Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?

"

Bel dan ons kantoor

• op diverse niveaus, van i tot 4 jaar
• volgens verschillende leerwegen (werken & leren, school & stage)

j ''

telefoonnummer 023 - 5717166

• dag- en avondopleidingen
H voor schoolverlaters en volwassenen

',

B sprinttrajecten (HAVO-instroom)

l

"•

B per r februari starten opleidingen voor secretariaat, bedrijfsadministratie,
brugjaar politie en dagopleiding Praktijk Diploma Boekhouden (PDB)

ZATERDAG 30 JANUARI 1999/11.00-16.00 uur
;élk uur herhaling van het programma

Secretariaat

Roelof Hartstraat i,
1071VE Amsterdam
tel 0206617798
dctramsj 5 12,2ocn 24 stoppen voorde deur

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Admiraal de Ruijtenveg 410,
1055 ND Amsterdam
lel 020 682 98 55
tram 12 en de bussen ij«i iS stoppen voor de deur

Juridische dienstverlening
Logistiek
Automatisering

Schipluidenlaan 20,
1062 HC Amsterdam
tel 020 516 16 16
station Lelylaan is vlakbij, train : stopt daar ooi

7 In hefSverkgebied^verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
•Bent u verzorgende en zoekt u meer zelfstandigheid en afwisseling in uw werk?
~%j >( Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gelegen»., 5 !' heid.
4^
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om uw kwaliteiten
" * *Jj m zorgverlening verder te ontplooien.
^ * n'f
U maakt deel uit van een klem team waarin ieders inbreng telt.
«?,/"?
V t* \ Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werk»-.' t zaam bent aantrekkelijk.
•s* * " Momenteel hebben wij binnen onze huishouddienstteams in
Zandvoort en Bloemendaal behoefte aan
5

VERZORGENDEN voor DAGDIENSTEN
VERZORGENDEN voor AVOND-/WEEKENDDIENSTEN
^OPROEPKRACHTEN

Beveiliging (ook opleidingen voor

Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden m overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
Wii zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft m een verzorgende functie.
Heeft u ervaring in een verzorgende functie maar geen diploma?
Dan kunt u eveneens bij ons aan de slag en zich door middel van
opleidingen verder ontwikkelen.
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van ervaring maximaal ƒ 3.612,- per maand (bij een fulltime dienstverband van
37 uur). Uitloop naar ƒ 3.807,- per maand behoort tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt m de kosten van kmderopvang.
Solliciteren'' Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe.

politie landmacht en marechausse)
WALHAVEN VAN HALL C O L L E G E
POSTBUS 9006, 1006 AA AMSTERDAM
CENTEAAL I N F O R M A T I E N U M M E R : 020-516.16.16
maakt deel uit van £ ^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij |ou m de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren
Maak gebruik van onze meer dan 30-jange ervaring SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.
DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

thuiszorg

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke
verzorgende en verplegende diensten waardoor
klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen
blijven wonen
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor
de eigen leelsteer van de klant en professionaliteit van
de dienstverlening
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied

KENNEMERLAND
ZUID
In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers, waarvan 500 alphamedewerkers,
jaarlijks zorg aan circa 2 500 klanten
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
* werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u
schoolgaande kinderen hebt?
* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerkei helpt ouderen en/of zieke mensen bij huishoudehjke werkzaamheden die zij zelf niet kunnen doen
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied
Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen
Het salaris is ƒ 15,85 netto per uur voor 23-jangen en ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8 799,-- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 8 30 en 12 30 uur

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1 Aerdenhout
Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout

Tel 023-5213421
Fax 023-5213499

Internet http //home wxs nl/~tkz
E mail tkz®wxs nl

• • 5 Stichting
stichting Thuiszorg
i nwszorg Kennemerland
Kennemenana Zuid
zi heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
% l • ƒ Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
<f.

/

Van Lennepweg 1, Aerdenhout
Postbus 12,2110 AA Aerdenhout

\

Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Postbus 12,2110 AA Aerdenhout

lij

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

Internet. httpV/home wxs.nl//-tkz
E-mail: tkz@wxs nl

II

Tel 023-5213421
Fax 023-5213499

IN

Internet http //home wxs nl//~tkz
E-mail tkzèwxsnl

Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

COMBi BOOMGAARD
FANTASTISCH

Tijdelijk werkster gezocht i.v.m. ziekte
5 dagen per week van 12.00-14.00 uur
f 15,- per uur.

FOTO EN VIDEO

Combi Boomgaard te Zandvoort is een
speciaalzaak op het gebied van foto en video

Tel.:023-5719250

Service en kwaliteit is ons handelsmerk
Om ons team te versterken, zoeken wij met spoed
100% gemotiveerde, fulltime

WERK

ALLROUND
MEDEWERKER (m/v)
Alsjij:
- in hoge mate klantvriendelijk bent en gevoel
voor service hebt
- affiniteit hebt met fotografie en video;
- goed Nederlands, Duits en Engels spreekt;
- in teamverband kunt werken;
- jonger dan 30 jaar bent.
Schrijf mij dan uiterlijk 25 januari een sollicitatiebrief, voorzien van c.v. en pasfoto.

COMBi BOOMGAARD
FANTASTISCH

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden m overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u
- ervaring heeft m huishoudelijk werk
- in staat bent om zelfstandig te werken
- beschikt over goede contactuele eigenschappen
- bereid bent om de opleiding Thuishulp A te volgen
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van ervaring maximaal ƒ3130,- per maand (bij een fulltime dienstverband van
37 uur)
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt m de kosten van kmderopvang
Solliciteren'Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke
en verzorgende diensten en verpleging (m samenwerking met andere organisaties), waardoor klanten zo lang
en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor
de eigen leefsfeer van de klant en professionaliteit van
de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam m de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied

^VOORLICHTING

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende diensten waardoor
klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen
blijven wonen
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect
voor de eigen leefsfeer van de klant en professional!teit van de dienstverlening
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal. Heemstede en
Zandvoort Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied

KENNEMERLAND
" ZUID

Voor de verspreiding van het

J

19,95

IN

FOTO EN VIDEO

t.a.v. Menno Gorter
Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort

de krant helpt

u op weg

Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid heelt het Keurmerk Kwaliteit van da
Landelijke Vereniging voorThuiszorg

Stichting Kinderdagverblijf

is een gesubsidieerd kinderdagverblijf voorO tot4jarigen.
We hebben een baby-, dreumes- en peutergroep.
In totaal is er plaats voor 32 kinderen per dag
Wij zoeken op korte termijn

enthousiaste groepsleld(st)ers
• die goed in teamverband kunnen werken,
• flexibel inzetbaar zijn op de diverse groepen/
• en een professionele werkhouding hebben.
voor de functies:
1 oproepkracht
2. groepsleid(st)er op de babygroep (16 uur per week) tot 1 augustus 1999

Functie-eisen:

• ervaring in het werken met 0-4-jangen,• op de functie gerichte afgeronde mbo-opleiding.

'

Wij bieden:

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

• salariëring conform CAO-welzijn,
• afwisselende baan in enthousiast team met zorg voor verantwoorde kinderopvang,
• een goede werksfeer,
• werkbegeleiding

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.

Voor meer informatie kunt u op dinsdag en vrijdag bellen met mw R. Adegeest,
tel. 023-5713665.
Uw sollicitatie, voorzien van c v kunt u richten aan de sollicitatiecommissie, p/a
Burgemeester Nawijnlaan 101,2042 PZ Zandvoort.
Uw schriftelijke reactie dient binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie m ons bezit te zijn.

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30 76, Amstelveen:

020-347 34 22

woensdag 13 januari 1999
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Wat is leuker dan in huid van ander kruipen?'
„Die spanning als ik op het toneel sta
vind ik een prettig1 gevoel. Nog weken
later zwaaien er mensen naar me op
straat of ze komen even naar me toe om
te zeggen dat ze zo genoten hebben van
mijn optreden. Die aandacht vind ik best
wel leuk. Ik heb het publiek ook echt
nodig. Tijdens de repetitie ben ik lang zo
fanatiek niet als wanneer er mensen
komen kijken," zegt Ina Vos. De actrice,
die al tien jaar lid is van de
toneelvereniging Wim Hildering,
beantwoordt hiermee de vraag die Chiel
Koops enkele weken geleden in deze serie
aan haar stelde: 'Wat voor een gevoel
geeft het je om op het toneel te staan?'

Chiel Koops vraagt aan
Ina Vos:
- Wat voorgevoel geeft het
je om op het toneel te
staan?

„Hoewel de Australische wijze van bereiding hier vrij ontaekend is schijnt het heel lekker
te zün," aldus Michel Konings.
„En daar willen we onze bezoekers dan ook graag mee kennis
laten maken." De mede-eigenaar van het aan de Haltestraat 58 gevestigde eetcafé

Willem Fransen bemiddelt
voor zowel bedrijven als particulieren bij de aan- en verkoop
van huizen en panden. Tevens

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Branding

Ina Vos vraagt aan Henk
Vlaming:
- Heeft de komst van de
garnalenpelmachine je leven veranderd?
Ina Vos: „De
jeep vloog
over het
strand als
een luciferdoosje"
Foto
Andre Lieberom

het runnen van de zaak. In het
voorjaar van 1980 sloeg het
noodlot toe.
„Ik had nachtdienst en ik
hoorde op de radio dat er een
enorme storm zou losbreken.
Ik belde af en toe naar Ronald,
die samen met zijn broer de
wacht hield in de tent. 'Het
gaat harstikke goed' zei hij
steeds als ik hem aan de lijn
had Om half acht 's ochtends
was ik thuis en ik zou net naar
bed gaan. Ik belde voor de zekerheid nog een keer. Ronald
zou nog een bakkie nemen en
dan ook naar huis komen om
te slapen Een half uur later lag
de hele strandtent plat. Er was
niets meer van over."
„Ronald zat op een duin met
enkel nog de telefoon in zijn
hand. Het was een grote puinhoop. Flonders dreven voorbij
op de golven, de bedden spoelden helemaal in Katwijk aan.
De jeep vloog over het strand
als een luciferdoosje. We hadden alleen nog een koelkast en
een toilethuisje over. Van de
een op de andere dag was alles
in een klap weg. We hadden
niets meer. De verzekering

dekte toentertijd nog met de
maanden buiten het hoogseizoen."
Het onfortuinlijke stel ging
niet bij de pakken neerzitten.
Ze kochten een oud clubgebouw van een tenmsverenigmg
in Hillegom en zette dat in de
plaats van het vergane strandpaviljoen. De hele familie hielp
met schilderen, want de houten keet bleek alle kleuren van
de regenboog te hebben.
„Toen het seizoen begon ston-

r
m

Berichten
c
en tips voor
..-.
deze rubriek met
&•)*•
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

somt met smaak het menu op
dat morgenavond zal worden
opgedist. „We beginnen met
een walnotensoep, waarna we
als hoofdgerecht gemarineerde lamsnbbetjes serveren met
gevulde aardappelen, in beslag
gebakken courgettes en een

een goede tijd. Ik heb veel geleerd van de oude Zandvoorters, vaste klanten die me dan
uitlegden wat voor weer er op
komst was. 's Ochtends kwam
de olieman langs en de vuilnisman. Er was altijd wel aanloop.
In de stille uurtjes ving ik garnalen, tongetjes en scholletjes.
Maar de gewone dingen van
het leven, naar een verjaardag
gaan bijvoorbeeld, daar hadden we nooit tijd voor. In de
winter stonden we met een

'Ik mocht Maria spelen, omdat
ik zo tekstvast ben'
den we weer. Er moest per slot
van rekening brood op de
plank komen."
Niet een storm maar het verlangen naar een rijker sociaal
leven maakte dat de paviljoenhouders na elf jaar de tent sloten. „Het was heel hard werken. In de zomer draaiden we
als de zon scheen wel zestien
uur op een dag. Het was ook

vegetarische bonensalade. En
als nagerecht is er tenslotte
een verrukkelijke grape and
apricot cream."
Dit alles is te verorberen
voor de standaardpnjs van
32,50 gulden. Wie zin heeft om
de maaltijd te laten vergezellen door een glas echte Australische kwaliteitswen, kan overigens een beroep doen op de
vertegenwoordiger van de
Bloemendaalse slijter Molenaar, die ter plekke het kostelijke vocht van de Chardonnay
Yalomba presenteert. De
avond in La Bastille wordt bovendien opgeluisterd door
Wim Peeters en diens karaokeinstallatie. „Dat betekent dat
men tussen de gangen door
dus lekker kan zingen," aldus
Michel Konings. „Precies zoals
men dat in Australië gewend
is."

'koek en sopie-tent' op het
strand. Elke vrijdagmiddag
stond er tachtig liter erwtensoep de pruttelen op mrjn fornuis."
Na het sluiten van de strandtent trok Ina de stoute schoenen aan en meldde zich aan bij
Wim Hildering. Bij het eerste
stuk was ze wel bij de repetities, maar had ze nog geen rol.

schakelt hij zijn deskundigheid
in bij huur- en verhuur en op
het gebied van beleggingen.
Bovendien verstrekt luj' adviezen op het vlak van onroerend
goed. Taxaties verncht hij echter niet. „Nee, want daarvoor
moet je beëdigd makelaar
zijn," verklaart Fransen. „En
dat ben ik nog niet, al zal het
hooguit een kwestie van maanden zijn voor ik over dat diploma beschik."
Dat hij het in z'n eentje zo
goed doet, dankt hij aan het
feit dat hij geheel zelfstandig
werkt. „Dat biedt de klant het
grote voordeel dat hij alleen en
uitsluitend met mij te maken
krijgt, hetgeen de kans cp hiaten verwaarloosbaar maakt.
Temeer omdat ik niet al te veel
zaken tegelijk aanpak. Voor

Willem Fransen: 'De loop zit er al goed in'

mij is de kwaliteit van mijn bemiddelmg namelijk heel belangrijk. Ik zal mijn clientèle
nooit knollen voor citroenen
verkopen."
Hij zegt elke dag weer met
oprecht plezier aan het werk te
gaan. „Het leuke van mijn taak
is het contact met de mensen.
Ik begeleid ze immers by het
nemen van een vaak emotionele beslissing en dat kan heel
dankbaar zijn. Zeker als ik ze
voor een miskoop weet te behoeden." Als geboren en getogen Zandvoorter beperkt
Fransen zich overigens niet tot
zijn woonplaats. Zijn werkgebied bestaat uit de hele regio
Zuid-Kennemerland. Wie van
zijn diensten gebruik wil maken, kan hem bereiken op het
telefoonnummer 573.2630.

Daarna was ze niet meer van
het podium af te slaan.
„Wat is er leuker dan twee
keer per week in de huid van
een ander te kruipen," zegt ze
met stralend blauwe ogen „Ik
ben met zenuwachtig, ik heb
absoluut geen plankenkoorts.
Als kind stond ik al te zingen
tussen de schuifdeuren. Op
school mocht ik in het kerstspel Maria spelen, omdat ik zo
tekstvast was "
„Maar ik heb nooit de ambitie gehad om actrice te worden. En nu nog niet, hoor. Ik
zou ook nooit naar Haarlem
gaan om daar in een amateurgezelschap te gaan spelen. Hildering is één grote familie. We
lachen wat af met elkaar. ledereen gunt elkaar succes Ik
moet er niet aan denken om m
dat echte toneelwereldje te zitten van haat en nijd. Ik vind de
dorpse kant van deze veremging heel belangrijk. Ik heb
daardoor de echte Zandvoorters ook beter leren kennen. Ik
woon deze maand precies
twintig jaar in Zandvoort en ik
vind het fijn dat ik min of meer
in de gemeenschap ben opge-

BurgerlijkCStand,

nomen."
De enthousiaste toneelspeelster komt als wijkverpleegster bij de patiënten
thuis. „Ik bezoek zo'n zeven a
acht mensen per dag. De echte
Zandvoorters zijn niet zozeer
stug, maar ze kijken net als
Groningers eerst de kat uit de
boom. Als ze je eenmaal kennen, dan is het ouwe-jongenskrentenbrood Als ik ergens
binnenkom, zeggen ze vaak: jij
komt niet voor de verzorging,
maar gewoon voor de gezelligheid. Dan schenken ze een
bakkie koffie voor me in. Het
geeft me enorme voldoening
dat ik de meeste ouderen al
snel voor me gewonnen had."
De vraag die Ina Vos tot slot
wil stellen aan Henk Vlaming,
stamt uit de periode dat zij en
haar partner een strandtent
hadden „Als ik garnalen pelde
voor onze gasten, dan verzuchhte ik vaak: ik wou dat er een
garnalenpelmachine bestond.
Ik dacht dat het de schoonvader van Henk was die zo'n machine heeft uitgevonden. Henk
werkt nu in dat bedrijfje dat
garnalen pelt met behulp van
dit apparaat. Mijn vraag luidt,
heeft de komst van de garnalenpelmachine je leven veranderd?"
Nelleke van Koningsveld
Dit is het zevende deel van de serie
De Branding. Eerdere afleveringen
verschenen op 7 en 21 oktober, 4 en 18
november en 2 en 16 december.

Bekende Zandvoorter
Snoppy, de hond met de sjaal om zijn nek, die elke dag voor de
kledingwinkel Rosanto op de Grote Krocht voor de deur lag, is
niet meer. Vier maanden geleden werd deze Zandvoortse persoonlijkheid getroffen door een hersenbloeding, daarna ging het
snel bergafwaarts met hem Bijna vijftien jaar oud werd hij
Waarom hij zo bekend was in het dorp? „Hij maakte altijd zijn
eigen wandelingetje door het dorp," vertelt zijn bazin Else. „We
zijn er toen hij nog jong was mee begonnen Op een gegeven
moment ging hij zelf op pad." Snoopy had veel trouwe vriendjes
Else: „Veel kinderen, maar ook ouderen, kwamen speciaal langs
om Snoppy gedag te zeggen." En de sjaal' „Veertien jaar geleden gezien m Frankrijk. Snoopy was de eerste in Zandvoort. Hij
was er zo aan gewend, ging er altijd rustig voor zitten "

Politie op pad
Zonder gordel rijden in het dorp kan heel gevaarlijk zijn. Een
ongeluk zit immers in een klem hoekje, zegt de politie altijd
Daarom controleert de pplitje extra op mensen die zonder gordel njden. Een van de vrijwillige chauffeurs die Tafeltje Dekje
rondbrengt is ook betrapt. Uitleggen dat hij elke tien meter een
maaltrjd aan de deur moest brengen en dat ouderen met veel
smart op hun eten wachten, hielp niet. Een lezer opperde een
aardig idee: laat de politie een dagje per week stagelopen bij de
chauffeurs. Is tevens goed voor de contacten.

Nat
Ook op het circuit gaat de verhoging van de waterstand ellende
opleveren als PWN stopt met de waterwinning m de Kennemerdumen. Tussen de Nissan en de Mitsubishibocht staat nu al
vaak water. De bedoeling is om een dramagesysteem aan te
leggen dat het water wegpompt naar de effluentvijver. Maar ja.
die zitten ook erg vol. Het wordt wel erg nat in die buurt dus

Weekenddiensten

Even anders
Burgelijke stand
Periode 1-8 januari 1999
Geboren: Midas Kramer, zoon
van Albert Kramer en Maria,
Elisabeth, Johanna van der
Lee.

POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5745111
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders (023-)
5740260.

In ondertrouw: Enk," René
Henstra en Tanja Paap.
Overleden: Elizabeth Zwemmer-Van Keulen (77 jaar).
Adriana, Josina de Zanger (72
jaar). Susanna,
Johanna,
Christina Harman (55 jaar).
Bob, Jan Raave (77 jaar). Arnoldus, Jacobus Stouten (85
jaar). Johannes van Staveren
(82 jaar). Mina Cadel (80 jaar).
Nicolaas, Petrus Schelvis (85
jaar). Angele Zwartser-Geleerd (78 jaar). Jacobus Landzaat (88 jaar).

'Ik verkoop geen knollen voor citroenen'
ZANDVOORT - Na jarenlang bij makelaarskantoors
ervaring te hebben opgedaan
achtte Willem Fransen afgelopen zomer de tijd rijp om
voor zichzelf te beginnen. En
daar heeft hij bepaald geen
spyt van, want zijn aan de
Professor Zeemanstraat 7
gesitueerde firma Allround
Vastgoed Advies W.A. Fransen draait uitstekend. „Ja, de
loop zit er al goed in," bevestigt de 32-jarige ondernemer.
„Ik ben zo gelukkig reeds een
heel eigen klantenkring te
hebben gegenereerd."

oor

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Australisch dineren bij La Bastille
ZANDVOORT - Welke
heerlijkheden de AustraUsche keuken voortbrengt, is
morgenavond te proeven in
eetcafé La Bastille. Vanaf 17
uur staat daar de van het Casino-restaurant
bekende
chef-kok Fred Drogtrop achter het fornuis om de gasten
van een typisch 'down-under'-menu te voorzien. Omdat het om een eenmalig gebeuren gaat, is het verstandig te reserveren.

oog
en

E

EN TONEELSPELER
krijgt aandacht van
het publiek In het dagelijks leven geeft Ina
juist veel aandacht aan anderen. Ze is namelijk verpleegster. „Ik kom, zoals je wel aan
mijn accent nog kunt horen,
oorspronkelijk uit Groningen.
Ik volgde daar de opleiding tot
ziekenverzorgster. Na mijn diploma moest ik verplicht ontslag nemen omdat er in die tijd
te veel verpleegsters waren in
dat deel van het land. Eerst
heb ik een tijdje in Apeldoorn
gewerkt met demente bejaarden. Dan moetje ook een beetje toneel kunnen spelen, vooral
improviseren. Door middel van
spel kun je contact maken met
zo'n patiënt en er daardoor
voor zorgen dat iemand bijvoorbeeld op tijd aan de eetafel verschijnt."
Daarna ben ik in Nieuw Umcum terecht gekomen. Dat
project was in eerste instantie
voor jongeren bedoeld en dat
trok me ter afwisseling wel
aan. Ik werd er met open armen ontvangen. Ik was zelf net
twintig, dus ik ik kon me goed
in de problematiek van die
mensen, die vaak door een ongeluk gehandicapt geraakt waren, inleven. Ik betrok een kamer in de Plemingstraat. Het
was niet altijd even makkelijk
in het begin. Ik stond er overal
in mijn uppie voor."
Maar het alleen wonen duurde niet lang. Na ongeveer een
jaar liep de jonge blonde verpleegster in de armen van haar
huidige x levensgezel ^Ronald
Cats. „Hij had een strandtent
en een jeep; dat vond ik reuze
spannend."
Het tweetal woonden jaren
op het Schelpenplemtje in een
piepklein bovenhuisje. In haar
vrije uurtjes was Ina te vinden
m de strandtent met de aanlokkelijke naam Eldorado.
Daar hielp ze haar partner met

Met

Dading
Dar is een afkorting voor Darling. Zo heet de hond van de
week voluit. Alleen klinkt Darling wat vrouwelijk, terwijl
Dar toch een echt mannetje is.
Deze rode Engelse Cocker
Spamei is op zoek naar een
nieuw baasje. Dar is drie jaar
oud, is een klein beetje verwend en slecht opgevoed. Men
kunt het als minpunten beschouwen of als een uitdaging
om er een goed opgevoede
hond van te maken, pars karakter is goed: vrolijk, lief,
aanhankelijk en sociaal. Informatie bij het Kennemer Dierentehuis, tel. 571.3888.

AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.
HUISARTSEN: (m het weekend en 's avonds) (023-)
5730500.
GEZONDHEIDSCENTRUM
(tel. 5716364)- uitleenmagazjjn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor iccepten)
zat
11.00-1300 en 17.00-18.00 uur,
zon 1130-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
WIJKVERPLEGING (spoedgevallen m weekend en 's
avonds) tel. 0900-1515.

„Ik heb er goed over nagedacht," zegt Eugène Weusten over zijn
negende plaats op de provinciale verkiezingslij st van NoordHolland Anders/De Groenen. „Het is geen plaatselijke partij
maar een provinciale. Dat leek me wel leuk." Weusten kreeg
anderhalve maand geleden het verzoek van Roei van Duijn om
zich verkiesbaar te stellen voor de provinciale verkiezingen op 3
maart Noord-Holland Anders is een coalitie van lokale groepen
Weusten stond eigenlijk bij de eerste zes, terwille van een vrouw
schoof hij een paar plaatsjes op. „Er had zich maar één vrouw
verkiesbaar gesteld en dat is toch te weinig," vond Weusten. De
partij, opgericht op basis van een manifest, noemt hij idealistisch „Dat manifest beviel me wel. Met name de goede yoor/,ienmgen voor ouderen en jongeren, een aaneenschakeling van
groene gebieden en de stimulans voor kleine bedrijven Waarom
dat laatste' Mensen zijn dan meer gemotiveerd en daarom
gelukkiger," aldus de Zandvoorter.

Regel ouderwets
Zandvoort wil duidelijke regels voor de bouw van dakkapellen
Daarom zoekt het college naar een regeling die tegelijkertijd als
toetsingskader kan fungeren. Fractievoorzitter Gert Toonen
van de PvdA vindt dat flauwekul. Afmeting en vorm van een
dakkappel mag niet louter afhankelijk zijn van het aantal dakpannen. „Dat is pure willekeur. Kijk ook of het bouwsel in de
omgeving past. Datzelfde geldt voor zwembaden " Volgens de
PvdA'er is stedebouwkundig beleid moeilijk in regels te vangen
In de commissie Ruimtelijke Ordening gaf hij aan dat ook de
smaak van bijvoorbeeld een welstandscommissie per decennia
verandert. „Simpelweg 50 procent dakkappel is daarom geen
maatstaf."

Onbehagen na steekpartij bij postkantoor
ZANDVOORT - Een aantal Zandvoorters is geschrokken van de steekpartij voor
het postkantoor aan de Cornelis Sleegerstraat. Daar
werd zaterdagmorgen een
man gestoken omdat hij zijn
pincode niet wou prijsgeven.
Hij meldde zich even later bij
het politiebureau aan de Hogeweg.
De pinautpmaat van het
postkantoor is een muurautomaat, voor Postbank-klanten
de enige waar zij na sluitingstijd terecht kunnen. Het deel
van de Cornelis Sleegerstraat
waar de automaat is gevestigd,
roept met name bij oudere
Zandvoorters een gevoel van
onbehagen op. Het is er donker; overvallers kunnen met
hun auto snel vluchten. Pinners kunnen van een afstand
worden geobserveerd.
Het voorval van zaterdag
heeft de mening, om op die
plek vooral niet te pinnen, nog
eens versterkt. Of dat gevoel
over onveiligheid terecht is,
daar twyfelt een woordvoerder
van de politie aan. „Wat zaterdag is gebeurd, dat is eigenlijk
een vreemd geval. Zoiets hseft
zich nog nooit eerder voorgedaan. Ik denk niet dat ouderen
hierna meer gevaar lopen."
Het slachtoffer, dat bij de
politie vertelde door drie mannen te zijn gestoken omdat Wj
niet wilde meewerken aan hun

Ouderen angstiger om te
pinnen
na
overval
Foto Karin Schut

verzoek om met zijn pinpas
geld uit de muur te halen,
bleek de mannen te kennen.
De 29-jarige Zandvoorter had
bij bij de Schouwtjesbrug in
Haarlem een lift gekregen van
het drietal. In de buurt van zyn
woning werd hij plotseling met
een pistool bedreigd en onder
dwang meegenomen naar het
postkantoor aan de Cornelis

Sleegerstraat.
Volgens de Zandvoorter
werd hij onderweg op het
hoofd geslagen in een poging
zijn pincode te ontfutselen.
Toen hij die ook bij het postkantoor niet wilde geven, werd
hij gestoken met een scherp
voorwerp. Voor de behandeling van zijn verwondingen
werd de Zandvoorter opgeno-

men in een ziekenhuis in Haarlem. Van de mannen ontbreekt
elk spoor.
Volgens de politie heeft er
nooit iets dergelijks bij het
postkantoor
voorgedaan.
„Wat er gebeurde, heeft niets
te maken met het postkantoor
zelf. Als de man in het bezit
was van een ander bankpasje,
dan waren ze naar een andere

pinautomaat gereden Het
postkantoor staat niet bekend
als een punt met een verhoogde onveiligheid "
PTT-woordvoerder
Sterk
van het hoofdkantoor in
Utrecht kon, volgens zün zeggen, niet reageren op de gevoelens van onveiligheid. Hij nam
deel aan een commerciële dag
m de RAI.
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Flexibel werken is voor veel
mensen een absolute voorwaarde. Bijvoorbeeld omdat je
schoolgaande kinderen hebt.
Of omdat je nog studeert.
Amsterdam Thuiszorg biedt
die mogelijkheid. Door middel
van onze Flexpool kun je zelf
bepalen waar en wanneer je
werkt en voor hoeveel uur per
week. Ook kun je aangeven of
je bij voorkeur overdag, 's avonds
of in het weekend aan de slag
gaat. Van ons krijg je een
arbeidsovereenkomst volgens
de Thuiszorg-CAO en we verwachten van jou dat je minimaal iz uur per maand

beschikbaar bent. En dat je
bereid bent om je met hart en
ziel in te zetten voor onze
cliënten. Dit zijn met name
ouderen die dringend behoefte
hebben aan verzorging, verpleging of een helpende hand in
de huishouding, of mensen
die revalideren na een ziekenhuisopname. Heb je ervaring
in de zorgsector? Dan kunnen
we je goed gebruiken. Mensen
zonder relevante opleiding zijn
eveneens van harte welkom. In
dat geval stomen we je door
middel van een scholingsperiode klaar voor werk in de
thuiszorg.

l J; ,

Hugo de
Haan: 'Als
chef-kok
heb je
vooral een
sturende
functie'

ja, ik wil graag meer weten.
Naam:_

:
Adres: ;

m/v

Foto Jaap Maars

:

'Leuk als je je gasten ziet smullen'

Postcode:
Woonplaats: ____
Telefoon: _

_

atuurlijk is het vak van
chef-kok een heel creatief beroep, waarbij je al
je talent in de receptuur
kunt leggen. Maar ik
denk dat de oprechte
wens om het mensen
naar de zin te maken,
voor mij toch de belangrijkste drijfveer was om
in de horeca te gaan.
Niets is namelijk zo leuk,
om vanuit de keuken discreet naar binnen te kiiken en je gasten tevreden
te zien smullen. Want dan
weetje 100 procent zeker
datje het goed doet,"
aldus Hugo de Haan yan
het Hollandse specialiteitenrestaurant Haesje
Claes.

Opleiding:Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar: •
Amsterdam Thuiszorg, t.a.v.
Flexpool, Antwoordnummer 46193,
1060 WB Amsterdam.
•

l
|
|
l
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Amsterdam
Thuiszorg . ;•«•

bel voor een baan
Thuiszorg-flexpool
( 0 2 0 ] 5 6 4 81 67

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE UITDAGING?!
WIJ ZOEKEN NIEUWE COLLEGA'S VOOR DE
FUNCTIES:

VISITEUR (m/v)

Hij heeft er dagelijks een
hele toer aan, om alle gasten van het 350 couverts
tellende zalencomplex aan
de hoofdstedelijke

Voor het uitvoeren van veiligheidscontroles van de reguliere vluchten op Schiphol. O.a. fouilleren en visiteren
van vertrekkende passagiers en hun bagage.
FUNCTIE-EISEN:
Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift, enige kennis van de Engelse taal, onbesproken
gedrag, flexibel inzetbaar over alle 7 dagen van de
week, woonachtig binnen een straal van 60 km rond de
luchthaven.

Spuistraat, naar wens te
laten bedienen. „Temeer,
omdat het hier vaak een
kwestie van hollen of stilstaan is," voegt de 34-jarige
chef-kok eraan toe. „Zo
dacht ik een uurtje geleden
nog,dat we het vanavond
tamelijk rustig zouden krijgen. Maar sindsdien heb ik
alweer drie boekingen binrien voor gezelschappen
van elk een man of dertig,
die vandaag één of ander
congres bezoeken in de
RAI."
Hoewel hij een zekere
stressbestendigheid geen
overbodige luxe acht, is het
juist de grote afwisseling
die zijn beroep voor De
Haan zo aantrekkelijk
maakt. „Enerzijds kom je
voortdurend in contact met
allerlei verschillende mensen en gasten, anderzijds
ben je bezig om de hele
gang van zaken in het res-

taurant zo geolied mogelijk
te laten verlopen. Want in
tegenstelling tot wat veel
mensen denken, sta je als
chef-kok niet per se zelf te
koken. Natuurlijk bepaal je
in grote lijnen wat er op
tafel komt, maar in de
praktijk heb je tegenwoordig veel meer een sturende
functie."

te kennen. „Zo hier en daar
steek ik regelmatig een
handje uit." Dat hij, als
neef van de oprichter van
het restaurant, in het familiebedrij f carrière maakt
lijkt vanzelfsprekend te
zijn. „Maar daar leek het
eerst helemaal niet op,
hoor," lacht De Haan.
„Juist omdat mijn hele
familie in de horeca zit,
dacht ik: laat ik dan maar
eens een buitenbeentje
zijn. Daarom ben ik
geschiedenis gaan studeren, om er tenslotte alsnog
Omdat de tien a twaalf
voor te kiezen om hier te
koks in de keuken van
gaan werken. Een opleiHaesje Claes tijdens piek- ding voor mijn huidige
uren op hun eigen taak zijn functie heb ik dus niet
gefixeerd, dient De Haan
gevolgd, al heb ik natuurhet grote overzicht te
lijk wel het vestigingsdiplobehouden. „Al heb ik toch ma van de Stichting
iets teveel temperament • Vakonderwijs Horeca op
om als een voetbaltrainer
zak. Als autodidact heb ik
voortdurend langs de lijn
het beroep op zich echter
te blijven staan," geeft hij gewoon in de praktijk

geleerd. Maar ik moet er
direct bij zeggen, dat er
vandaag de dag v.eel meer
naar papieren wordt
gevraagd dan vroeger. Zo
heb ik laatst een verplichte
cursus moeten doen op het
gebied van hygiëne en
voedselbewaring."
Dat hij zich in Haesje
Claes grotendeels moet
beperken tot Hollandse
klassiekers, zoals kabeljauw met mosterdsaus en
bitterkoekjespudding, zegt
De Haan absoluut geen
probleem te vinden.
„Integendeel, ik vind het
juist een uitdaging om met
bekende produkten van
eigen bodem iets te bereiden. Dat net even anders is
dan de mensen thuis zijn
gewend. Zo staat er vandaag bijvoorbeeld een
spitskooltaartje op het
menu.'
Johan Schaaphok

HIGH RISK FLIGHT AGENT (m/v)

Voor specialistische controles bij vluchten met een ver.hoogd veiligheidsrisico op Schiphol. O.a. veiligheidsinterviews, vliegtuig- en platformbewaking, visiteren en
fouilleren van passagiers en handbagage.
FUNCTIE-EISEN:
Bovenstaande functie-eisen aangevuld met: HAVO/
MBO niveau! Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Geschikte kandidaten krijgen INTERNE OPLEIDINGEN! (o.a. ABM diploma en Basis Opleiding Luchtvaart
Security).
Heeft u interesse in één van deze vacatures? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief, C.V. en pasfoto:
SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V.
T.a.v. Marjolijn Baltus, Postbus 9021, 1006 AA AMSTERDAM.
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'SECEUROP
l NEDERLAND

BDO CampsObers is met 20
vestigingen en 1.000 medewerkers een
vooraanstaande Nederlandse organisatie op
het gebied van accountancy, belastingadvies
en consultancy. BDO CampsObers biedt
een compleet pakket diensten aan, waarbij
' service en dienstverlening voorop staan.
Het cliëntenbestand is gevarieerd, zowel
qua branche als qua omvang.
BDO CampsObers richt haar dienstverlening

Automatiserin
• >"*

Voor diverse opdrachtgevers in de regio Amsterdam
zijn wij op zoek naar:

Ass. Netwerkbeheerders/Support Medewerkers

vooral op het MKB en specifiek het familiebedrijf, maar daarnaast ook op grote

Windows'95/NT, Novell
De ITé Groep maakt onderdeel'
uit van KSt International en Is
met ruim 200 medewerkers de'
• grootste gespecialiseerde t
V . leverander vantijdelijk"•
i. , automatiseringspersoneel •

' op MBO en MBO* niveau'., j
Tot onze klanten behoren de
top 300 uit het Nederlandse

ondernemingen, not-for-profitorganisaties
en overheden. Internationaal maken we deel
uit van BDO International, een mondiaal
samenwerkingsverband van vooraanstaande

De geschikte kandidaat voldoet aan:
m interesse en ervaring in automatisering
• kennis van de gangbare (MS Office) applicaties
• kennis van DOS, Windows 3.11 en Windows '95
• kennis van Novell en/of Windows NT
r goede communicatieve vaardigheden
' klantvriendelijke instelling

accountantskantoren.

••"''.
- *«*'/«**»«•,.; W// Weden de gejeWtte kandidaat:
, ITé heeft vestigingen In f
''
Utrecht, Eindhoven
• een jaarcontract met optie op vast dienstverband

Den Haag, Rotterdam,
Arnhem, Amersfoort en
Amsterdam, <
ITé Groep B.V.
ta.v. Bas Reslnk
Coengebouw, Be etage
Kabelweg 37 •
1014 BA Amsterdam
tel. (020) 586 44 33
fax (020) 586 43 33 ,
e-mail: infoeite.nl ,
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Verdien een
goed salaris met
salarissen!!

• een prima salaris
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
de mogelijkheid van een auto van de zaak
> studiemogelijkheden

Werken bij de winnaars? Pak die kans en zend uw CV naar
het hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere informatie.
Kijk voor vacatures ook op onze home-page:
http://www.ite.nl
t

Het werken bij BDO CampsObers
kenmerkt zich door ondernemerschap,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
een breed takenpakket op alle niveaus.
Ondanks de groei van de afgelopen jaren zijn
we erin geslaagd de werksfeer te behouden
die zo kenmerkend voor ons is: informeel
en direct, een organisatie met korte lijnen en
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Salarisadministrateur
Je bent de vraagbaak met betrekking tot salarisadministraties voor zowel onze cliënten als
collega's. Je onderhoudt zelfstandig contacten
met diverse instanties. Je onderhoudt contacten
met cliënten inzake aanpak, verwerking en
voortgang van de salarisadministraties. Ervaring
met het werken met ADP-programmatuur is

een pre.
Je profiel: Je hebt een HAVO/MEAO-oïploma
en (studerend voor) het praktijkdiploma
loonadministratie, alsmede enige relevante
werkervaring. Verder heb je een financiële .
achtergrond, cijfermatig inzicht en eventueel
al enige ervaring opgedaan met salaris- '•
administratie. Natuurlijk ben je accuraat en
heb je goede communicatieve vaardigheden.
Herintredende kandidaten nodigen wij ook
uit om te solliciteren.

BDO

CampsObers
heeft
vestigingen
in Alphen aan
den RIfn
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Dordrecht
Eindhoven
Geleen

Interesse?

's-Gravenhage

Wil je een aantrekkelijke functie in een prettige,
informele werksfeer met een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden? Stuur, fax of e-mail dan
je sollicitatie met een uitgebreid cv naar
BDO CampsObers, afdeling Personeelszaken
t.a.v. Patrick Dierings, P&O-adviseur, Postbus 182,
5600 AD Eindhoven. E-mail: pz@bdo.nl fax: 040-2436314. Wil je meer informatie
dan kun je met hem contact opnemen,
telefoon 040-2433914 of raadpleeg onze site
op internet http://www.bdo.nl

Groningen
Helmond
•s-Hertogenbosch
Leiden
Maastricht
Naaldwijk
Nijmegen
Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

een no-nonsense mentaliteit.
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Om aan de groeiende vraag naar onze diensten
te kunnen voldoen hebben we op onze
vestiging Amsterdam ruimte voor ambitieuze
salarisadministrateurs!

BDO
-

BDO CampsObers
Accountants 8
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Adverteren? bel met: • Amsterdam:
Wilfred
Elciibaas
of Marjan
van ' Heuvelen
020-562
30
76,
Amstelveen:
.
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Fiat

ultipla: Koppelaar

Toyota toonaangevend
Toyota Motor Corporation geniet wereldwijd een uitstekende reputatie. Zowel vorig jaar als dit jaar riep het Amerikaanse tijdschrift
Fortune Magazine Toyota uit als de meest toonaangevende autofabrikant ter wereld. Onlangs viel het Japanse merk een soortgelijke
eer ten deel door de beroemde Britse businesskrant Financial
Tirnes. In haar uitgave van 30 november publiceerde deze krant de
resultaten van een onderzoek naar de reputatie van grote ondernemingen. Hierbij is ook een lijst van de meest gewaardeerde bedrijven gepubliceerd. Toyota staat op de vijfde plek en is volgens deze
lijst tevens de meest gewaardeerde autofabrikant.

Geen Porsche op Le Mans
Porsche heeft besloten in '99 niet deel te nemen aan Le Mans.
Volgens de directie van de sportwagenfabrikant zijn de regels dermate veranderd dat het niet meer interéssant is om mee te doen in
de GT-klasse. In plaats daarvan gaat Porsche zich alvast richten
op de ontwikkeling van een open sportwagen voor deelname aan
Le Mans in het jaar 2000. De fabriek blijft wel de talloze particuliere
teams steunen die met een GT2 auto (opgevoerde Porsches waar-,
in de 911 nog als zodanig is te herkennen) meedoen aan Le Mans
in '99. Door het besluit om niet mee te doen onderbreekt Porsche
een zegereeks die al vanaf 1994 voortduurde. Porsche is met 16
overwinningen op de 24-uurs race van Le Mans nog altijd recordhouder.

E

R IS EEN TIJD geweest, niet eens zo lang geleden,
dat auto's steeds meer op elkaar gingen lijken. Het
verkeersbeeld werd er niet vrolijker op. Gelukkig is
het tij enkele jaren geleden gekeerd en hebben de autofabrikanten weer de moed gevonden om durf en creativiteit
in hun ontwerpen te stoppen. De Fiat Multipla is één van
de meest bizarre ontwerpen die we ooit hebben mogen
aanschouwen.

De Multipla verscheen enkele
jaren terug als prototype, om de
reacties te peilen. Deze creatie
was onwaarschijnlijk breed en
hoog en had een soort 'kraag'
onder de voorruit met daarin het
grootlicht (dat overigens fel
genoeg is om een vuurtoren
jaloers te maken). Al snel volgde
het nieuws dat de Multipla daadwerkelijk op de markt zou komen.
Specificaties
Rat Multipla 1.61 BV SX

Bijzonderheden
uitrusting
Centrale vergrendeling'
Stuurbekrachtiging
•.
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Elektrisch verstelbare buiten- •
spiegels,'
Stuur in hoogte'verstelbaar
Elektrisch in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel' , " ,
Zonwerend glas
ABS

' '

Chrysler heeft de uitrusting van zijn populaire MPV, de Voyager,
uitgebreid. Vanaf modeljaar '99 is de ruimtewagen leverbaar met
zes comfortabele stoelen die In drie rijen van twee achter elkaar
worden geplaatst. De gebruikelijke interieurindeling gaat uit van
twee voorstoelen een tweezits bank in het midden om de instap te
vergemakkelijken en een driezitsbank. Het was al mogelijk om op
de tweede rij twee stoelen te plaatsen. Dit behoort nu op de derde
rij van de LE- en LX uitvoering echter ook tot de mogelijkheden
voor een meerprijs van 900 gulden. Deze stoelen bieden meer
comfort en kunnen op vele manieren versteld worden. Tevens blijft
het mogelijk alle stoelen, behalve die van de bestuurder, te verwijderen. Hierdoor ontstaat een zeer grote laadruimte.

Normaal gesproken filtert een
autofabrikant dan de meest extreme details weg uit het prototype,
zodat het uiteindelijke model wat
conservatiever wordt. Maar de
Multipla bleef zoals hij was. Bizar.
Deze Fiat past perfect in het
beleid dat het Italiaanse concern
nu volgt. Roberto Testore, de
grote baas van de Fiat groep,
verkondigde reeds jaren geleden
dat het merk Fiat zich door vernieuwende ontwerpen zou gaan
onderscheiden. De baas heeft
zijn zin gekregen.

Motortype:

, viercilinder-- - /
lijnmotor *
Cilinderinhoud: -1.581 cm3~:
Vermogen:»
76. kW/103 pk
bij 5.750 t.p.m.
Max. koppel:
144 Nm
bij 4.000-t.p.m.
Acceleratie: ', 12,6 sec van,
0-100 km/uur. > '
Topsnelheid:,-« • •170 km/uur.-.-'»,-.,Gem. verbruik: 8,6 ltr/100 km.'
Prijs:"
ƒ 39.950;-; \

Chrysler Voyager uitgebreid

We zouden nog vele pagina's
over het uiterlijk van de Multipla
kunnen vullen, maar de hamvraag 'is ie mooi of is ie lelijk'
moet ieder voor zich beantwoorden. Voor de rij-eigenschappen
hoeft niemand hem in ieder geval
te laten staan. De Italiaan ligt als
een massief blok beton op de
weg. Dat is mede te danken aan
de grote spoorbreedte (de
afstand tussen linker- en rechterwiel). Vooral de zeer geringe neiging tot overhellen in de bocht
valt op.

Multipla in de regen. Het grootlicht, onder de voorruit, is fel genoeg om vliegtuigen te misleiden.
volgend slachtoffer van de
beruchte elandproef ziet, de uitwijktest waarvan sommige auto's
'ondersteboven' bleken te zijn,
vergist zich dus danig. Een knappe prestatie voor een auto die zo
hoog en bovendien niet al te stug
geveerd (en dus erg comfortabel)
is.
Rijden in de Multipla is een
onverdeeld genoegen. De motor
(die in onze handen gemiddeld
een liter per 12,3 kilometer verorberde, nog minder dan de fabriek
belooft!) blinkt uit door souplesse
en biedt voldoende kracht. De
koppeling behoort tot de beste
van de autowereld. Wie hiermee
niet 100% schokvrij kan (ont)koppelen zal het nooit leren. De versnellingspook ligt precies onder
handbereik op het dashboard en
laat zich prettig bedienen.

Wie in de Multipla een potentieel

'• .

Twee airbags (waarvan Vechter
exemplaar extra groot i.v.m. middelste voorpassagier)
Zes hoofdsteunen

Goede service & .
Uitgebreide Garantie

®
©
®
0

Het interieur is bijzonder gezellig
door de speelse vormgeving en
door de drie stoelen voorin. Een
unieke opstelling, waarmee je als
bestuurder uitstekend je gevoelens jegens de voorpassagier kan
uitdrukken: zijn die gevoelens niet
zo warm, verwijs hem/haar dan
naar de rechterstoel om een veilige afstand te bewaren. Als toegift
zit hij/zij daar tegen een grote lap
ruit aan te kijken waar de ruitenwisser niet bij kan. En door de
persoon in kwestie op de zeer
nabije middelste zetel te laten
plaatsnemen laat je subtiel doch
onmiskenbaar je genegenheid blijken.
Zo ontpopt de Multipla zich als
een heuse koppelaar, die nieuwe
liefdes kan ontketenen. En wie
daar absoluut geen prijs op stelt,
kan in plaats van de middelste
voorstoel een koelkast bestellen.
Zonder meerprijs.

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Gladdere lijnen voor Peugeot 806

AN'DE rij-eigenschappen van de 806 heeft
L Peugeot niets veranderd. Daar was ook geen
enkele reden toe. De
Fransen hebben echter wel
het uiterlijk aangepast,
zodat de ruimtewagen ook
qua verschijning helemaal
up-to-date is.

A

Het doel van de face-lift was om
de familiebanden met de overige
modellen sterker tot uiting te
brengen. In die opzet is Peugeot
geslaagd. Vooral de neus heeft
ingrijpende plastische chirurgie
ondergaan, met als resultaat een
andere grille, modernere koplampen (die inderdaad geheel in lijn
zijn met, bijvoorbeeld, de 406) en
een meegespoten bumper.
Peugeot heeft een leuk stilistisch

Dankzij de uiterlijke veranderingen, en dan vooral de nieuwe koplampen, oogt de 806 weer helemaal
up-to-date.
grapje met de achterruit uitgehaald. Die lijkt nu om de hoek
van de carrosserie te lopen,
waardoor het geheel een stuk
moderner oogt. Achterop de 806

is voortaan duidelijker te zien om
wat voor merk het gaat; de naam
Peugeot staat in zeer royale letters onder de nummerplaat afgebeeld. Boven diezelfde plaat tref-

Zakelijke baggeraars van BMW en Audi

De Audi allroad quattro is de jongste in het 'allroad'-segment. Hij gaat begin 2000 in productie.

V

OOR AUTOLIEFHEBBERS is dit
een prachtige tijd. Vierwielers worden steeds spannender en gewaagr, ook in het van oudsher conservatiezakenauto-segment. De autofabrikanen hebben zelfs een compleet nieuwe
'lasse uitgevonden: die van de off-road
•akenauto's. Volvo had er al een, de V70
C. BMW en Audi volgen nu op de voet
ïet respectievelijk de X5 en de Allroad
uattro.

pet idee om een 'gewone' auto te verhogen, een
Ptoerder uiterlijk te geven en de aandrijfkrachten

naar alle vier de wielen te sturen is niet nieuw.
Fiat en Volkswagen pasten het recept eind jaren
tachtig toe met als resultaat de Panda 4x4 en de
Golf Country. Volvo was de eerste die het met
een zakenauto uithaalde en presenteerde in
1998 de V70 XC (Cross Country). Een auto die
het comfort van de standaard V70 combineert
met redelijk goede terrein-eigenschappen. Het
billboard waarop hij werd aangeprezen gaf de
bedoeling van de XC treffend weer: het toonde
een V70 XC die in volle vaart door een plas
modder denderde met daarboven de tekst "Leuk
hè, zakendoen".
Een auto voor de zakenman die na een lange

Op basis van de 5-serie Touring, maar met een heel eigen gezicht: de BMW X5.
werkdag het attachékoffertje in de hoek gooit, de
stropdas losrukt en in een ondeugende belhamel verandert. De volgende ochtend even de
auto door de wasstraat en hij kan weer zonder
schroom bij de klanten voorrijden.
Onlangs presenteerde ook BMW een dergelijk
model, de X5. De wagen is weliswaar gebaseerd op de 5-serie Touring, maar heeft een duidelijk afwijkende carrosserie. Het Beierse merk
is dus net een stapje verder gegaan dan de concurrentie, hetgeen ongetwijfeld in de (nog niet
vastgestelde) prijs naar voren zal komen. De X5
kan besteld worden met zescilinder benzine- of

dieselmotor of van de 2,7 liter metende V6 biturbo benzinemotor worden voorzien. Met zijn aangepaste bumpers, wielkasten, dorpellijsten en
grille oogt de auto stoer en massief. Aan de achterzijde springen vooral de twee uitlaatpijpen
(één links en één rechts) in het oog. En vanzelfsprekend heeft ook deze auto vierwielaandrijving.
De jongste zakenbaggeraar komt van Audi. Het
De plotselinge opkomst van deze nieuwe catemerk maakte op de drempel van het nieuwe jaar. gorie auto's weerspiegelt de tijdgeest: het leven
bekend dat de Audi allroad quattro (op basis van bestaat niet alleen uit werken, vrije tijd is minstens zo belangrijk. Zelfs voor de hardwerkende A6 Avant) vanaf februari 2000 in productie
gaat. Ook hier geen kneuzen onder de motorden die zich een Volvo, BMW of Audi kunnen
kap: de allroad quattro kan van de 2.5 TDI V6
veroorloven.
dieselmotor of met de machtige V8 die we uit de
540i kennen. De rij-eigenschappen staan volgens BMW op een zeer hoog niveau. Dankzij
diverse systemen, zoals ASC+T (tractiecontrole)
en DSC 3 (stabiliteitscontrole), kan de X5 zowel
op alledaags asfalt als in ruw terrein prima uit de
voeten.

fen we het Peugeot-embleem
aan. Het merk laat niets aan het
toeval over.
Binnenin beperken de veranderingen zich tot nieuwe bekledingsstoffen en opklaptafeltjes
aan de rugleuning van de voorstoelen (alleen op de ST-versie).
Handig als het regent en je wilt
toch picknicken. De standaarduitrusting is nog altijd omvangrijk.
Elke 806 (het gamma begint bij
de SR) beschikt over airconditioning, twee airbags, elektrische
ramen vóór, centrale vergrendeling met afstandsbediening en
buitenspiegels die je gerust multifunctioneel mag noemen: ze zijn
niet alleen elektrisch bedienbaar
en verwarmd, maar ook nog elektrisch inklapbaar. De luxere ST
voegt daar onder andere nog
elektrische ramen achter en mistlampen in de voorbumper aan
toe. Bovendien is, in tegenstelling
tot voorheen, ABS standaard op
deST.
Het rijden met de 806 gaat als
vanouds. De auto weet zijn menner een gevoel van superioriteit
te geven, wat mede aan de hoge
zitpositie en de enorme ruimte
om de bestuurder heen te danken is. Bovendien is het comfort
van grote klasse. Je moet enorm
te keer gaan met dit ruimtewonder om jezelf of je passagiers
ongerief te bezorgen. Onder de
motorkap is alles bij het oude
gebleven. Op benzinegebied
bestaat de keuze uit twee tweeliter benzinemotoren, waarvan één
zonder en één met turbo. Met die
laatste haalt de 806 een top van
195 echte kilometers per uur en
accelereert in slechts 10,1 seconden naar de honderd. Een aparte
ervaring met een wagen van dil
formaat. Wie de voorkeur geeft
aan dieselen heeft de keuze uit
een 1,9 en een 2,1 liter, beide
met turbo. De prijzen voor de vernieuwde 806 beginnen bij 57.350
gulden voor de versies met benzinemotor en bij 62.350 gulden
voor de diesels.
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WINTERKORTING
Santana is de unieke vloerenwinkel van Nederland. Bij Santana
hebt u altijd de beste kans van slagen. Want Santana is Europa's
grootste specialist in parket, laminaat en kurk. Kies uit meer dan 500 vloeren
van alle t.opmerken. Doe het nu met grote korting op heel veel top merken.
Kom dus snel langs en profiteer van onze hartverwarmende winteropruiming.

WINTERSEIZOEN

Junckers
Massief Parket
Ruim 150 keuzemogelijkheden in afmeting
en houtsoort van alle
bekende merken!
Nordico, Junckers,
Tarkett, Deco-Marty,
Wicanders, 3 floor

VINTERSPOKT

Ipowood
Lamelparket
Afm. 190x2190 mm.
Hevea 3 strooks. Gelakt
en gehard.

Quick Step
Uniclic

p.m'

100% verhuisbaar. In 10
dessins. Beuken 3 strooks.

69."

p.m! varu997-

:XX

SPORTCENTRUM

'o

A. J. v.d. Moolenstraat 47, 2041 NC ZandvoortTel. 023 - 571 58 29

a
(D

co

o

b
o
<D

cdi

Ook in 1999
hét adres voor
gezond bewegen!

"D Interesse?
O) Bel voor meer info met 5715829 ol" met 571970[ (aerobics & ballet).
uiteraard ook langs komen in de A. J. v.d. Moolenstraat 47.
D JeTotkunt
ziens !
O

Afm. 182 x 2520 mm.
Beuken 3 strooks.
Dikte 14 mm. Gelakt en
gehard. 10 jaar garantie.
p.m2 van 1-09^-

Ipowood
Lamelparket

D

Afm. 190 x 2190 mm.
In Afzelia 3 strooks.
Gelakt en gehard

84?

p.m2 vanaf

met meer dan 100 dessins.
Pergo, Quick Step,
Lamett, Ipokctt,
Poliface, Alloc,
Luxfloor

Luxfloor Classic
Afm. 195 x 1285 mm.
In Grenen met noest.
p.m- van .29*

22.95

Luxfloor Classic
Afm. 195 x 1285 mm.
In Kersen 3 strooks,
Beuken 2 strooks of Eiken
plank met noest.

1001 mogelijkheden in
kleur en afmeting.
Slijtvast, stil, warm,
geluidsisolerend.
Santana, Ipocork,
Wicanders, Robinson.
Afm. 300 x 300 mm.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

Afm. 195 x 1285 mm.
In ahorn, rood, groen
en blauw.
")Q95
p.m: van-39?5 £mfm

Geniet van onze
voorjaarblo eier s
ze zijn er weer, bij

Junckers
Massief Parket
Lengte 900 - 2520 mm.
100% verhuisbaar.
Beuken naturel, 22 mm.

;SterK in perfect fotowerk

?.

van Ideinteeld kleurenfilms

BtOGMSIERKUNSr

De specialist in
al uw bloemwerken

JöluflS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Vraag ook naar de

PRESTIG E-FOTO

Afm. 195 x 1285 mm.
In Ahorn 3 strooks.

,

W5
p.m-van-D:?.

5
2Q9
Ar7«

Afm. 900 - 2520 mm
100% verhuisbaar door
uniek clipsysteem. Beuken
lichtbruin gestoomd,
22 mm.
«f A >|
p.rrrvan.i4<-iU*fr.*

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
:

Rosarito

Poliface

Dêco Marty
Eiken planken

i H.P.L 15 jaar garantie
'[Verkrijgbaar in Grenen
jplank of rood Eiken,
i Aktieprijs!
ja ** nc
Nu p.m:
*frfc»

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Afm. 182 x 2520 mm.
Kersen 3 strooks. Gelakt
en gehard. 10 jaar
garantie. Dikte 14 mm.

heeft

Zandvoorts Nieuwsblad

p.m- van -ru.~

J^«

Wicanders
Zwevend kurklamel parket

Lengte 900 - 2520 mm.
100% verhuisbaar. Beuken
kersenrood, 22 mm.

Afm. 184 x 2660 mm.
Gerookt en geborsteld.
Gelakt en gehard. ..
Dikte 14 mm. «fl^n
p.m2 vanJL&9.- Ifc'-r»

BUDGET- 'HRESTIG6 BUDGET 'PRESTIGE:; BUDGET PRESTIGE' -BUDGET PRESTIGE

Afm. 300 x SOOmm.
Kurk met kunststof
toplaag. 10 jaar garantie.
CO
i
76^
^fe^* •"

H.P.L. 15 jaar garantie
Wicanders
Lamel
Berken 2 strooks.
Afm. 150 x 900 mm.
Aktieprijs!
/|"}
95
Nu p.m;
Kurk met Kersenhout en
kunststof toplaag.
10 jaar garantie. £/\95
p.m; van 58r 3»r •

Junckers
Massief Parket

met nieuwe film voor slechts ] 3,"

HANDWÉRKÉW
Reparatie
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

Junckers
Massief Parket

Roomwitte plavuis.

Wicanders
Luxfloor Design Tegel

Poliface (NIEUW)

BUDGET
KLEURENFOTO'S

(D

Zeestraat 48
Tel. 5720072

H.P.Laminaat met
aluminiumverbinding.
20 unieke dessins.
100% verhuisbaar.
15 jaar garantie.
p.m- varvc!?.

Luxfloor Design Dikte 4 mm, massief.

conditietraining clip-dance
SINGEREN

Afm. 130 x 2200mm.
100% verhuisbaar.
Eiken plank, 21 mm.

Alloc Zweeds
Patent

Ipocork Kleur

co

ir
0)
"ö

Junckers
Massief Parket

59*°

95 De Europese topmerken

Tarkett Zweeds
Lamelparket

CD^
i
CD

ö)
^ Gratis proefles.
N
^ Zeer verschillende
'NL
tT
mogelijkheden.
-^ Goede deskundige begeleiding.
^ 's Ochtends kinderopvang.
^ Trainen wanneer je maar wilt.
ö"
^ Kinderlessen vanaf 4 jaar.
o
En nog veel
o,
Begeleiding van
meer
een diëtiste
mogelijk !

p.m2 van-iOC-

Nu ook op zondag
geopend

"ö
•i

p.m'vatvM?0

Afm. 184 x 2660 mm.
Gelakt en Gehard.
Dikte 14 mm.

wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

ENAMJU CD

/y*

Deco Marty
Maple Esdoorn

Auto Strijder Carwash

49.

H.P.L. 15 jaar garantie
Verkrijgbaar in Mozaïek
en Marmerdessins.
Diverse kleuren,
p.m- vanaf

Afm. 182 x 2520 mm.
Eiken 3 strooks. Gelakt
en gehard. Dikte 14 mm.
10 jaar garantie.

INTERSPORT MICHAEL LIJESEN KERKSTR.l 6 ZANDVOORT 7 DGN P/W GEOPEND

H.P.L. 15 jaar garantie
In licht Eiken en
9
Eiken antiek.
VIO95
p.m2 van^-59.-

Poliface

p.m2 van

Tarkett Zweeds
Lamelparket

MBCHAEL LIJESEN

••£• fitness aerobics judo

Afm. 130 x 2200mm.
100% verhuisbaar door
uniek clipsysteem.
Merbau plank, 13 mm.

Poliface

Afm. 185x900 mm.
Mahonie breedstrook/
Harmony white.
10 jaar garantie.
p.m2 van

Poliface
H.P.L. 15 jaar garantie '
Beuken 3 strooks, plank
p.m- van

Poliface
H.P.L. 15 jaar garantie
Maple 3 strooks,
Elzen 2 strooks,
Kersen licht en donker!

DIVERSE
RESTANTEN MET
KORTINGEN

TOT 50%
p.m : van
Aanbiedingen geldig t/m 14 februari (zolang de voorraad strekt)

p.m- van

1-UURS SERVICE

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

'30% op al onze bekende merken
l

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

kunnen nu
snel klqar

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

COMBI BOOMCAARP
FANTASTISCH

IN

FOTO

EN

VIDEO

Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel. 023-5730600

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Bij inlevering van
deze advertentie

«

10% extra korting
Grote Krocht 20b
Telefoon 571 56 97

Valschermkacle 4,
1059 CC Amsterdam,
telefoon 020-6695823
OPENINGSTIJDUN
maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00-18.00
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00

. zaterdag van 9.00-17.00
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Een rij witte en z andgele huizen slingert
langs de nieuwste
straat van Zandvoort:
het Kromboqmsveld in
Park Duijnwijk.
Snerpende decoupeerzagen, getimmer en
geklop. Een verfkwast
valt in een pot latex.
De nieuwe bewoners
zijn druk bezig met
het inrichten van hun
nieuwe huis en tuin.
Ralph Kras is al klaar,
maar in huize
Molenaar wordt nog
volop gewerkt.

De nieuwste straat van Zandvoort, het Krombosveld in Park Duijnwijk, is nog een zandpad
Foto Karin Schut

Pim Zwemmer krijgt 'hulp' van zijn zoontje bij het bestralen
van zijn voortuin aan het Krombosveld
Foto Karin Schut

groene vingers. Het enige wat ik daar van
krijg, zijn zwarte klauwen," grinnikt hij.

EES MOLENAAR is een muurtje aan
,,,„ het verven met een roller aan een
,'!&?„ lange steel. Zijn schoonvader is samen
met een vriend in een andere ruimte
aan het werk. De feestdagen zijn net voorbij.
Op een tafel tussen verfblikken, kwasten, terpetine, oude doeken en afplaktape ligt verlo'•7:7 WARTE HANDEN heeft in ieder geval
ren een plastic zakje met een paar appelflap,../' op dat moment de vader van Erik
pen.
J,1™ -; Lommerde. Hij is in de voortuin van
Boven klinkt gestommel. „Ria, een goede
zijn zoon, een paar panden verderop,
vriendin van mijn vrouw, is boven aan het
glasscherven aan het verzamelen. „Die werkschoonmaken. Boven moet het nu netjes blrjlui hebben waarschijnlijk een ruit gebroken,
ven. Mijn vrouw is met mijn oudste dochter
maar denk maar niet dat ze dat dan ook opruinaar Amsterdam om accessoires voor de badmen," zo verklaart hij zijn niet voor de hand
kamer op te halen," zegt Kees opgewekt.
liggende klusje. De nieuwbakken eigenaar,
zoon Erik, loopt in rubberlaarzen en een met
Een onwetende voorbijganger die langs het
kersverse Kromboornsveld in het nieuwbouwverfvlekken bespatte spijkerbroek heen en
project Park Duijnwijk zou lopen, zou niet
weer tussen de garage en de tuin.
kunnen vermoeden dat de achtertuinen van
In de garage is nog allesbehalve plek voor
een auto. Een
deze woningen
,
„
„„„
,„,,„,
uitkijken op een
witgekalkte
zandvlakte met
betonmolen met
Bevvônefè vérvolraaken^hun
staketsels van begapend gat staat
ton en wappeóp non actief
rend isolatietussen houten
3tL»
materiaal. Zo af
latten, karton,
oogt de straat aan de buitenkant op het eerste
zakken cement en allerhande gereedschap.
gezicht.
Alles voorzien van een laagje gruis. Zijn hpogHet 'zijwandje' van Park Duijnwijk staat. De
zwangere vrouw Petra stapt de voordeur uit
huizen van de eerste en de tweede fase zijn
om te kijken of ze nog iets kan doen.
verkocht. De derde fase zal komend voorjaar,
begin zomer van dit jaar op de markt gebracht
„Alhoewel ze over twee maanden al moet
worden. De slinger van witte en zandgele huibevallen heeft Petra heel wat geschilderd binzen met de exotische namen als type Byzannen. Maar wel op waterbasis natuurlijk," zegt
de vader in spe, die zelf medische biologie
tium, Campania en Athene vormen de Kromheeft gestudeerd. „Met de kleine op komst
boomsveld, de eerste fase. Door deze straat
begint de wijk concrete vormen aan te nemen.
zochten we naar een grotere ruimte, dus dit
Het wordt ineens gemakkelijker voor te stelwas een mooie gelegenheid. We komen van
len hoe de de hele buurt eruit zal gaan zien.
een huurflat uit Haarlem. 7 januari gaan we
De voortuinen zijn niet helemaal klaar en er
verhuizen, dan is er geen weg meer terug.
worden hier en daar steentjes in de grond
Maar het bevalt ons nu al hier. We hebben een
getimmerd, maar er kan niet gesproken worleuk contact met de buren. Je bent allemaal

Voor Erik en
Petra begint de
tijd te dringen.
Petra is hoogzwanger en
verwacht over
twee maanden
de baby; voor
die tijd moet er
toch een aantal
klusjes zijn
afgerond
Foto Karin Schut

den van een grote wanorde. Binnen de muren
van de nieuwbouwhuizen heerst er echter een
bedrijvigheid van jewelste. Eenmaal over de
drempel van de voordeur blijken familie en
vrienden de handen ineen te hebben geslagen, om van de desbetreffende woning een
paleisje te maken.
Melanie van negen jaar oud, de jongste dochter van de familie Molenaar, kijkt bewonderend toe hoe haar vader de ene na de ander
wand een kleurtje geeft. „Ik vind de trap zo
mooi hier en ik krijg een grotere kamer. Alles
wordt in het geel, want dat vind ik zonnig en
ik mag nu het bed van mijn grote zus hebben.
Dat is lekker hoog en dan kan ik daaronder
mijn spulletjes neerleggen," vertelt Melanie
een beetje verlegen.
„In de Gerkestraat waar wij vandaan komen,
is alles gelijkvloers," vertelt Kees. „Dus die
trap vinden ze prachtig. Ons vorige huis
beviel ons overigens prima, 's Zomers zat ik
heerlijk in de zon met een biertje in de hand
naar de voorbijtrekkende files te kijken. Onze
tuin lag heerlijk uit de wind en beschut tegen
het lawaai van de weg. Mijn schoonouders
gaan nu in dat huis wonen. Maar goed ook,
want mijn schoonmoeder is een paar dagen
geleden voor het eerst van de trap gevallen.
En dit is natuurlijk een lot uit de loterij, zo'n
kans krijgen we geen tweede keer. In feite zijn
we nu allemaal doorstromers, " vertelt Kees.
Dan weerklinkt er een hels kabaal dat vader
Molenaar even de mond doet snoeren.
Schoonpapa had voor een moment de decoupeerzaag ter hand genomen.
„Aan deze tuin moet nog heel wat gebeuren,"
vervolgt Kees terwijl hij door het venster naar
een troosteloos veldje van zwarte aarde blikt.
„Maar dat gaat mijn vrouw doen, die heeft

met hetzelfde bezig en dat schept direct een
band. We hebben met vier buren gezamenlijk
de muur in onze achtertuin laten neerzetten.
Je hebt het niet voor het uitkiezen, maar ik
ben blij dat het zo klikt tussen ons," zegt hij
terwijl hij buurman Pim Zwemmer begroet.

' T- < WEMMER moet nog een stukje voorl > tuin bestraten. Het grootste gedeelte is
/ . „ ' al voorzien van kleine rode steentjes in
een mooi patroon aangelegd. „Ik doe
alles zelf, behalve het schilderwerk, want mijn
vader is schilder. Ik vind het leuk om te doen
en gelukkig ben ik nogal handig," zegt hij
met een lachje.
De allerbovenste verdieping lijkt op een soort
glazen tuinhuisje dat bij dit type huizen op de
tweede woonlaag staat. Er blijft daardoor
ruimte over voor een dakterras. „Van die
kamer op de derde woonlaag heb ik een studio gemaakt om te verhuren. Er zit een keukentje in met een douche en toilet. In de
Burgemeester Engelbertsstraat, waar we hiervoor woonden, verhuurden we ook altijd al
een gedeelte. Het is hier een stuk rustiger.
Mijn zoontje van vier kan nu buiten spelen in
de tuin."
„De Engelbertstraat is een racebaan geworden, daar durf je je kind niet met een gerust
hart de straat op te laten. De buurt is erg achteruit gegaan. We hadden veel last van het
publiek dat van en naar The Yanks gaat. Je
wil het niet weten wat die gasten midden in
de nacht lopen te schreeuwen met hun dronken koppen. Hij zal nu ook meer vriendjes
krijgen, want dit belooft een kinderrijk buurtje te worden."

De familie
Kras kan
onderuit zakken: zij zijn
klaar met de
inrichting van
hun nieuwe
huis in
Duijnwijk
Foto Karin Schut

Het zoontje heeft zich bij zijn vader gevoegd
en helpt hem met stenen aan te reiken. 'Jong
geleerd oud gedaan,' moet hij gedacht hebben.
Hopelijk is hij net zo handig als zijn vader.

een ijspaleis. Alle wanden, plafonds en trappen zijn blinkend wit geschilderd.
Deurklinken en vensters gaan schuil onder
een laagje afplaktape en de traptreden zijn
omzwachteld niet gescheurde spierwitte badjassen. Hier en daar wat zwarte voetvegen, als
pasbetreden sneeuw, van het heen en weer
lopen. De bungelende halve mouwen, die tussen de treden hangen doen denken aan randen van ijspegels. Bovendien is Rob bezig een
witte kast naar de tweede verdieping te zeulen.

"!„i / r OG HANDIGER is de familie Kras.
, > Hun huis is al helemaal spik en span
J, \ in orde, compleet met een kerstboom
versierd met roze strikken. Een beetje
meewarig kijkt Ralph Kras toe hoe zijn buren
lopen te ploeteren. „Ik begrijp het niet hoor.
Wij waren binnen een week klaar. Het is
„Die badjassen zijn van een vriend van ons,
gewoon een kwestie van organiseren.
een hoteleigenaar, geweest. Na een seizoen
Iedereen weet eenjaar van tevoren al datje
gebruikt hij ze niet meer en hier komen ze
gaat verhuizen. We hebben allemaal hard
dus goed van
doorgewerkt, ook
pas."
mijn zoons van 7 :'
Trots toont
en 9 jaar. Geen
,Ricardo heeft alle kamers
Rob de slaapgezeur, gewoon ;
kamer van zijn
meehelpen."
met champagne besprenkeld
zoontje
„Alleen de keu- \
Ricardo, die
ken is niet hélewel al bijna af is. Wit met blauw behang wordt
maal af, hè pap," zegt zoontje Richard met
onderbroken door een horizontale reep waareen koortsblosje op zijn witte snoetje. Hij en
op raceauto's staan afgebeeld. „Hij mocht zelf
zijn broertje zijn herstellende van een griepje.
uitkiezen wat hij aan de muur wilde hebben,"
Aan de groen met grenen keuken is met het
zegt Rob met een liefdevolle blik als hij over
blote oog niets verkeerds te ontdekken. Ze
zijn zoontje spreekt.
lijkt zo te zijn weggelopen uit een meubelgids,
evenals de rest van het trendy interieur.
De vrachtwagenchauffeur, die door zijn internationale trips vaak van huis weg is, heeft
„Mijn vrouw heeft het meeste uitgezocht. Van
vakantie opgenomen om de boel verhuisklaar
de tuin weet ze nu ook al precies waar elk
te maken. „Ook omdat ik zo vaak van huis
plantje en potje moet komen te staan, dus als
ben, maar ook omdat we het belangrijk vinhet even lekker weer wordt dan leggen we die
den om ons kind bij belangrijke gebeurtenistuin in een dagje in elkaar." zegt Kras stellig.
sen zo veel mogelijk te betrekken, hebben we
het huis samen officieel ingewijd zodra we de
sleutel hadden. Ricardo heeft alle kamers met
champagne besprenkeld."
If J" OOR ROB BIJL zijn die uitspraken
%/
nog verre toekomstmuziek. Het nog
v
Nelleke van Koningsveld
? kale huis lijkt op het eerste gezicht wel

Kees
Molenaar
krijgt hulp van
Ria, een
vriendin van
zijn vrouw, bij
het schilderen
van zijn nieuwe huis.
Dochter
Melanie
(rechts) is verguld met de
kleurkeuze
van haar
vader
Foto Karin Schut
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Zo werkt het nieuwe
Postcodespel
De notaris trekt voor het Postcodespel 12 cijfers in
volgorde. Aan de hand van de eerste trekking in het
Postcodespel van 7 januari kunnen we u de spelregels
makkelijk uitleggen.

Resultaat eerste trekking Postcodespel

Het gaat erom uit de getrokken cijfers het postcodegetal van uw postcode-lotnummer te kunnen
samenstellen. Dat mag met elk groepje van 4 aaneengesloten cijfers. In dit geval kan de postcode 8380
worden gevormd. En postcode 3801 kan ook.
Om precies te zijn, uit deze cijferreeks zijn de volgende postcodes te maken:

8380 - 3801 - 8015 - 1577 - 5770 - 7708 - 7089
Elke goede postcode wirit sowieso ƒ 50,-Maar als u belt met:

Kijk naar De Kans
van je Leven
met Ron Brandsteder
Ron Brandsteder is een televisiekanjer die u al vele jaren kent.
Met zijn geweldige charme en gevoel
voor humor is hij de aangewezen
man om voor de Postcode Loterij de
Kans van je Leven te presenteren.
Vanaf nu bent u elke donderdag om
20.30 uur op RTL 4 te gast bij Ron
Brandsteder. En als u meespeelt in

BON-VOORMILJOENEN
l l \J&, ik wil meedoen met het
Postcodespel en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.
D
D
D
D

4x
3x
2x
1x

ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 12,50

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

[J Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
D
D
D
D

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)
150.99.21

Au b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement,
verkri/gbaar bil het secretariaat, tel 0900 300 1500135 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
D de heer

d mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

Tel:

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam.

de Postcode Loterij, kan dat een persoonlijke ontmoeting worden!
In De Kans van je Leven speelt u
mee met een nieuw, gratis spel voor
leden van de Postcode Loterij, gepresenteerd door Ron's charmante assistente Valerie Zwikker. In dit Postcodespel zijn elke week vele prijzen
te winnen zoals een fantastische

auto - een bijzondere Ford Mustang,
een bezoek aan de studio bij één van
de volgende opnames en steeds wisselende verrassingsprijzen. Hiernaast
kunt u er alles over lezen.

de Postcode Loterij Spellijn
0909 0055 05 cpm)

maakt u bovendien kans op een geheel verzorgd
bezoek aan de TV studio voor één van de opnames
van De Kans van je Leven. Tijdens de opnames zijn
ook nog vele fantastische studioprijzen te winnen!

Duizenden extra prijzen
Maar er is meer! Als u de eerste twee cijfers van
uw postcode-lotnummer kunt maken is dat óók al
goed voor kans op een extra prijs. En het mooie is dat
die twee cijfers niet direct naast elkaar hoeven te
staan. U mag cijfers overslaan. Als zij maar in de juiste
volgorde van links naar rechts staan. Kijkt u even
mee? 83.. is goed en 88.. ook. Zelfs de eerste 8 samen
met het laatste cijfer 2. Dat geeft 82...
Voor de volledigheid ziet u hier de winnende
combinaties uit het Postcodespel van 7 januari:

83.. -88.. -80.. -81.. -85.. - 87.. - 89.. - 82..
38.. -30.. -31.. -35.. -37.. - 39.. - 32..
15.. - 17.. - 10.. - 18.. - 19.. - 12..
57.. -50.. -58.. -59.. -52..
77.. -70.. -78.. -79.. -72..
92..

Om mee te spelen met het
Postcodespel moet u wel lid zijn van
de Nationale Postcode Loterij.
Elke week mogen alle leden van de Postcode
Dan krijgt u meteen alle kansen op
Loterij die met de winnende postcodes meespelen,
de Postcode-Kanjer, de Mega
bellen voor een kans op alle prijzen waaronder elke
Jackpot, het wekelijkse Postcodeweek een schitterende Ford Mustang!
Miljoen en vele duizenden andere
Bel dus de Postcode Loterij Spellijn 0909 0055 (95 cpm)
prijzen. En zoals u weet keert de
Postcode Loterij 60% van uw inleg uit
aan de vele goede doelen!
Lees snel hiernaast verder en .
kijk elke donderdag!
NATIONALE
De trekkingsuitslagen van de Nationale
Postcode Loterij en de Bingogetallen van
10 januari van de Grote Sponsor Loterij,
vindt u deze week op NOS-Teletekst
pag. 525 of RTL-Text pag. 882-883.

LOTERIJ
Meer informatie? Bel 0900 300 1500 (35 cpm)
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Zandvoortmeeuwen pakken belangrijk puntje
ZANDVOORT - In een niet
op hoog peil staande, maar
wel spannende wedstrijd
hebben Zandvoortmeeuwen
en RCH de punten broederlijk verdeeld, 2-2. Beide
teams kregen kansen om de
strijd te beslissen, maar lieten die liggen. Voor Zandvoortmeeuwen
betekende
het een belangrijk punt in de
strijd tegen de degradatie.
Op deze prachtige winterdag speelden Zandvoortmeeuwen en RCH op een hier en
daar bevroren veld geen hoogstaande wedstrijd. RCH was
technisch wat beter en Zandvoortmeeuwen compenseerde
de mindere techniek met een
prima inzet. De eerste minuten
waren voor Zandvoortmeeuwen maar daarna pakte RCH
een yeldoverwicht. Echt veel
doelrijpe kansen ontstonden
er niet in deze fase van de
strijd.
Zo halverwege de eerste
helft kwam er meer leven in de
brouwerij. Van Zandvoortmeeuwen kwam de meeste
dreiging door een aantal vrije
trappen, terwijl RCH dichterbij een treffer was met een
schot op de paal. De bal plofte
voor de voeten van een Heemsteedse voorwaarts, doch die
schoot zo slecht, dat de bal ver
naast het vrijwel lege doel ging.
Een paar keer slaagde Zandvoortmeeuwen er in een aardige combinatie op de mat te
leggen. Over rechts werd Jeffrey Koper de diepte ingestuurd en diens voorzet had
een treffer moeten opleveren.
Tim van der Hoogen tikte de

Noordhollanders
stranden in rally
AMSTERDAM - De Noordhollandse motorcrossers Bas
Burger en Gerard Coers zijn
weer terug in Nederland. De
eindstreep van de rally ParijsDakar hebben ze niet gehaald;
ze strandden in de woestijn
door motorpech en blessureleed.
De beide Noordhollanders
barstten vóór de rally nog van
het zelfvertrouwen maar Gerard Coers uit Driemondbrak
direct aan het begin van de
race zijn pols. Burgers motor
gaf er de brui aan. Een kapot
lager in het motorblok was de
oorzaak. Amsterdammer Burger kreeg zijn motor niet op
tijd gerepareerd om in de volgende etappe te kunnen starten.
De rally Parijs-Dakar is nog
steeds bezig. Burger, die 40
mille investeerde in zijn deelname, volgt de rally nu met gemengde gevoelens op de tv in
zijn Amsterdamse woning.

bal echter voor langs in plaats
van in het doel. Toch zou
Zandvoortmeeuwen een 1-0
voorsprong nemen. Raymond
Holzken, de beste man van het
veld, zette goed door, werd op
tijd aangespeeld, omspeelde
de doelman en scoorde fraai.
Lang genoten de gastheren
niet van de voorsprong want
een paar minuten later lag de
gelijkmaker achter doelman
Mare Buchel. Bij een vrije trap
werd onvoldoende de dekking
toegepast waardoor er een
misverstand ontstond, waarvan RCH profiteerde door de
bal in te tikken, 1-1.
In de tweede helft zette RCH
aan voor een offensief. Zandvoortmeeuwen kwam onder
zware druk te staan en een
doelpunt hing in de lucht. Een
RCH voorwaarts kwam in botsing met doelman Mare Buchel maar kopte de bal toch
nog in. Timo Greeven voorkwam een treffer door de bal
van de doellijn te werken. De
volgende aanval was toch raak.
Na een vloeiende aanval over
rechts werd de bal voorgezet
en onhoudbaar voor Buchel ingekopt, 1-2. De Zandvoorters
waren even aangeslagen en
moesten alle zeilen bijzetten
om niet verder achterop te raken. Met een prima inzet
slaagde Zandvoortmeeuwen
erin de bakens te verzetten.
Ivo Hoppe werd ingezet en
Marcel Paap maakte na een
lange periode van blessureleed
zijn rentree.
Paap zou een belangrijke rol
gaan spelen in het verdere verloop van de strijd. Toen een
Heemsteedse verdediger mistastte was Paap er als de kippen bij om de bal in het doel te
schieten, 2-2. In de slotfase van
deze spannende partij kregen
beide teams kansen op de
overwinning. Jordi Heidebrink
plaatste de bal, uit een goede
positie, voorlangs en RCH Zandvoortmeeuwen en RCH deelden de punten eerlijk
raakte nogmaals de paal. Het
bleef echter bij de gelijkestand
en dat gaf de verhouding goed
weer.
„Na de 1-2 hebben niet de
kop laten hangen," aldus trainer Alex Heesemans. „Het gelijkespel vond ik terecht. We
hebben het maximale eruit gehaald. We hebben er hard voor
gestreden en hadden zelfs
kans op meer. Toch mag ik niet
ontevreden zijn met het gelijkespel. Het gaat best goed,
maar de beleving moet nog
meer worden in dit team. Ik
denk dat de resultaten nog beter zullen worden als iedereen
vanuit zijn taak speelt. Het
was een goede start van het
nieuwe jaar en met deze groep
moeten we het kunnen redden.
Over twee weken gaan we vol
goede moed naar de belangrijke uitwedstrijd tegen Velserbroek."

Topscorer

Hoger dan de A-lijn kunnen
de leden van de bridgeclub
niet komen maar de strijd op
de titel mag er altijd zijn. Mevrouw Molenaar en de heer
Koning zetten hun opmars
voort en legden met 59 procent
beslag op de eerste plaats. De
tweede plek was met een procent minder voor de heren Emmen en Van der Meulen.

Kampioen in deze lijn werden de dames Van der Meulen
en Spiers. Zij behaalden in totaal 444 procent. De heren Emmen en Van der Meulen hebben het in de laatste wedstrijd
wel geprobeerd maar moesten
met een achterstand van negen procent genoegen nemen
met de tweede plaats. Vier paren degradeerden naar de Bujn.
In de B-lijn waren mevrouw
Koper en de heer Luijks goed
op dreef. Met zestig procent
pakten zij de eerste plek. Het
echtpaar Van der Moolen werd
op een procent achterstand
goede tweede. De dames De
Leeuw en Peeman vertoonden
deze competitie een constante
vorm, hetgeen resulteerde in
de totaaloverwinning met 444

ZANDVOORT - In een boeiend handbalduel hebben de
vrouwen van ZVM-Rabobank
een verdienstelijk 12-12 gelijkspel behaald tegen WGGV D<>
Zandvoortse handbalsters keken tot vlak voor het einde tegen een achterstand aan.
Door een uitstekende positieve instelling bleven de
Zandvoortsen tot het laatste
fluitsignaal strijden voor een
goed resultaat Vanaf het beginsignaal leidde WVGV de
wedstrijd met een minimale
voorsprong. In deze fysieke
partij handbal knokte ZVMRabo zich telkens terug van
een achterstand. Bij de rust
was de stand 7-6 in het voordeel van WVGV.
In de tweede helft was het
opnieuw WVGV dat de dans
leidde en zelfs een 10-7 voorsprong nam. ZVM-Rabo bleef
erin geloven en knokte zich terug in de wedstrijd, 10-10. In de
spannende
slotfase
nam
WVGV wederom een voorsprong (12-10), maar de Zandvoortsen bleven geloven in een
goede afloop. Met een sterk
slotoffensief werd de achterstand weggewerkt tot 12-12
„Door de positieve instelling
hebben we een verdiend gelijkspel uit het vuur gesleept,"
vond coach Rijk Oppelaar
„We keken wel steeds tegen
een achterstand aan, maar we
bleven erin geloven. We gaan
nu voor minimaal een derde
plaats."
Toto Rob Knotter

Zeeviskampioenen gehuldigd
ZANDVOORT - De Zeevis
Vereniging Zandvoort heeft de
kampioenen van 1998 in het
zonnetje gezet. Tijdens een gezellige avond in Hotel Faber
kreeg een aantal leden van de
visclub een fraaie bokaal in
handen.
Ook in het jaar 1998 hield de
Zandvoort Visclub vele wedstrijden. Zo visten de Zandvoorters vanaf de pier in IJmuiden, vanaf het Zandvoortse strand of voeren met een
boot de Noordzee op. Bij alle
onderdelen waren de vangsten
het afgelopen jaar behoorlijk
goed. Niet alleen visten de vissers in de Nederlandse wateren, ook werden wedstrijden
gehouden in Noorwegen en
Denemarken.
Voor de meeste competities

Mischa Tibboel (TZB) 12 X
Riek de Haan
(TZB) 12 X

(ZVM.zat)

©

9X

Ferry van Rhee

(ZVM.zat)

@

8X

Stein Metzelaar

(TZB)

@

8X
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heer Santoro promoveerden
zij naar de B-lijn.
In de competitie op donderdagmiddag begonnen mevrouw Hoogendijk en de heer
Huijbers de eerste wedstnjd in
de derde competitie uitstekend. De eerste plaats met 61
procent was hun deel. De
tweede plaats met 57 procent
werd gedeeld door de dames
Stocker en Versteege en mevrouw Janssen en de heer Santoro.
In de B-lijn was het echtpaar
Kerkman duidelijk te sterk.
Met een mooie score van 62
procent behaalde het echtpaar
Kerkman de eerste plaats De
dames Philippo en Spinoza
scoorden vier procent minder
hetgeen goed genoeg was voor
een keurige tweede plaats.

ZANDVOORT - De zaterdagvoetballers van Zandvportmeeuwen
herstelden
zich goed, na de deceptie tegen SIZO en wonnen de uitwedstrijd van ABN/Amro
met 5-3. De Zandvoorters
blijven daardoor aansluiting
houden met koploper SIZO
uit Hillegom.
De klap van vorige week
dinsdagavond kwam hard aan.
SIZO zette de Zandvoorters
toen te kijk door een 0-3 achterstand om te buigen in een 43 overwinning. De uitwedstrijd
tegen runner-up ABN/AMRO
was voor de Zandvoorters een
uitstekende gelegenheid om
even wat recht te zetten. Zandvoortmeeuwen liet m bepaalde
penodes zien wel degelijk een
voorname rol te kunnen spelen
in de vierde klasse.
Aanvallend zat het meteen
goed in de strijd tegende Amsterdammers
Zandvoortmeeuwen voetbalde m een
hoog tempo en dat leverde al
snel twee doelpunten op. Na
een kwartier legden de Zandvoorters een perfecte aanval
op de groene mat. De bal ging
over veel schijven en belandde
ten slotte bij Pieter Keur, die 01 liet aantekenen.
Tien minuten later was het
opnieuw raak. Bob Brune brak
over de vleugel door en gaf een
voorzet op maat. Ferry van
Rhee kopte de bal met een
snoekduik m het doel, 0-2. De
Zandvoorters dicteerden tot
aan de rust het spel. De Amsterdammers probeerden het
spel te verplaatsen en deelde
zo nu en dan wat plaagstootjes

uit. Daaruit bleek dat de Zandvoortse defensie nog met in allerbeste doen stak.
Na de rust werd het matige
ingrijpen van de Zandvoortse
verdediging resoluut afgestraft. Binnen een kwartier
was doelman Michel Winter
tweemaal gepasseerd, 2-2. Het
had zelfs nog erger kunnen zijn
voor Zandvoortmeeuwen. Een
Amsterdamse voetballer werd
in het zestienmetergebied gevloerd, waardoor de scheidsrechter genoodzaakt was een
strafschop uit te delen. Gelukkig voor de Zandvoorters koos
doelman Winter de goede hoek
en pareerde de inzet.
Zandvoortmeeuwen
was
wakker geschud, Rob van der
Bergh kwam in het veld en de
de strijd werd weer met meer
inzet aangepakt. Van den
Bergh net m het veld bleek een
gouden wissel. Hij scoorde 2-3
en was de motor op het middenveld. Pieter Keur zortgde
vervolgens, na een pass van
Ferry van Rhee, voor 2-4 en de
strijd was beslist. ABN/AMRO
kwam nog wel even terug tot 34 maar de overwinning van de
Meeuwen kwam niet meer in
gevaar.
De Amsterdammers drongen wel aan, maar de Zandvoortse defensie gaf nu geen
kans meer weg. De aanvallen
van de badgasten bleven gevaarlijk en het was Rob van der
Bergh die aan alle onzekerheid
een einde maakte door 3-5 te
scoren. In de laatste vijf minuten van deze spannende partij
voetbal, speelde Zandvoortmeeuwen de bal goed rond en
boekte zodoende een verdiende overwinning

„Het was een spannende en
mooie pot voetbal," stelde
coach Fred van Rhee. „Verdedigend lieten we nog wel wat
steken vallen, maar aanvallend
zat het weer goed. Maar zoals
ik al zei, we krijgen te veel doel-

punten tegen. Dat komt ook
wel, omdat we aanvallend zijn
ingesteld. Over deze wedstnjd
ben ik zeker niet ontevreden
Ik kan wel stellen dat we ons
goed hersteld hebben van de
nederlaag van vorige week."

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-1 1 00 De Watertoren
11 00-1 2 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
1 2 00-1 3 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag:
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12 00-18 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & PaddocR
1900-2000 DeCocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM

Beatrixschool wint voor derde keer op ry basketbaltoernooi

bestond een grote belangstelling en met het vangen van een
ZANDVOORT - De Beatrixbepaalde lengte vis, werden school was de grote winnaar
punten uitgedeeld. Zo won van het basketbaltoernooi
Gerrie Driehuizen de Noord- voor de Zandvoortse basiszeecompetitie en zegevierde scholen. In de Korver SportCoen Mpllenberg in de pier- hal zegevierde de Beatrixcompetitie. Mollenberg was school voor de derde op
toch succesvol want ook tij- eenvolgende keer en kwam
dens het vissen vanaf het definitief in het bezit van de
strand toonde hij zijn meester- wisselbeker.
schap en won.
De
bodemviscompetitie
werd een nipte overwinning
voor Gerard Bluijs, terwijl Peer
van Warmerdam de rode
draadcompetitie winnend afsloot. Alles bij elkaar opgeteld
werd de overallbokaal een
prooi van Coen Mollenebrg op
de voet gevolgd door Van Warmerdam.

Doelpunten: Wendy van Straten G,
Mireille Martina 4, Sylvia Blom 2.

Knap herstel van ZVM-zaterdag

PieterKeur

procent. Zij promoveerden
hierdor naar de A-lijn, evenals
de dames Gotte en Verburg, de
heren Holtrop en Van de Pas
en de dames Van den Nulft en
Scipio. Voor drie paren viel het
doek, zij degradeerden naar de
C-lijn.
Het echtpaar
Kerkman
kwam in de C-lijn met 58 procent als overwinnaar uit de
bus, op korte achterstand gevolgd door de dames Van der
Rijst en Bruijn. Dat de dames
Verhage en Visser als eerste
zouden eindigen was geen verrassing want zij behaalden
maar liefst 459 prcoent en bleven nummer twee, de dames
Kleijn en Veldhuizen zestien
procent voor. Tezamen met de
dames Eijkelboom en De Fost
en mevrouw Janssen en de

SPORT
Handbalsters ZVM
slepen punt uit vuur

Fel gevecht om promotie en degradatie
ZANDVOORT - In de laatste wedstrijd in de tweede
competitie van de Zandvoortse Bridgeclub vielen de
beslissingen over promotie
en degradatie. Tot aan de
laatste kaart bleef het spannend en was het onduidelijk
wie voor een lagere of hogere
klasse in aanmerking kwam.

Zandvoorts
IMieuwsblad

In de sporthal aan de Duintjesveldweg werd door zowel de
meisjes als de jongens op het
scherpst van de snede gestreden voor een goed resultaat.
De sporthal stond bol van het
geluid, dat voortkwam uit de
aanmoedigingen door scholieren, leerkrachten en familieleden van de
spelers
en
speelsters. In

Uiteindelijk bleken de meisjes van de Mariaschool veruit
de beste te zijn en eindigden
op de eerste plaats, gevolgd
door de Oranje Nassauschool.
Deze school had evenveel punten als de Beatrixschool, maar
scoorde een beter doelsaldo.
De Hannie Schaftschool pakte
de vierde plek, terwijl De Duinroos en de Nicolasschool respectievelijk vijfde en zesde
werden.
Ook in de strijd bij de jongens waren er wedstrijden met
heel veel krachtsverschil, maar
ook wedstrijden die tot aan het
laatste fluitsignaal boeiend en
spannend waren. Zo overklaste de Beatrixschool De Duinroos met 40-2 en had de Hanme
Schaftsch001
geen

Korver-hal

moeite met
de
Oranje
werï e r° bf
Staat bul VER
Nassauzonder leuk
school, 43-4.
gespeeld en
De Beatrixvele
fraaie
school was in
doelpunten konden genoteerd alle wedstrijden veruit de
worden.
sterkste en won dit toernooi
In de meisjesppule vielen In de onderste regionen maakenige ruime overwinningen op ten Mariaschool en de Nicovan de Mariaschool. Zo be- laasschpol er een spannende
haalde de Mariaschool een 32- wedstrijd van. De Maria zege2 overwinning op De Duinroos vierde met 8-5.
en ook de 14-0 zege op de Nicolaasschool mocht er zijn. Ook
Na de Beatrixschool legde
waren er spannende partijen de Hannie Schaftschool beslag
te zien. De Beatrixschool en de op de tweede plaats, met de
Oranje Nassauschool kwamen Oranje Nassauschool als gpetot een verbeten gevecht en de derde. De vierde plaats ging meisjes als de jongens waren
hielden elkaar op 2-2, terwijl de naar de Mariaschool en vijfde opgeteld bleek de BeatrixOrarrje Nassau na een span- en zesde werden de Nicolaas- school de meeste punten vernend duel de Hannie Schaft- school en De Duinroos. Nadat zameld te hebben en mocht
school met 8-7 de baas bleef. de resultaten van zowel de zoals eerder vermeld de wisselP

U

het geluid

De prijswinnaars met hun fraaie bokalen

De schoolteams,
toonden veel inzet in
het basketbaltoernooi
Foto Chi is SchoUimis

beker definitief in ontvangst
nemen.
De sportiviteits/aanmoedigingsbeker, beschikbaar gesteld door de Sportraad Zand-

voort en uitgereikt door Jaap
Kerkman, kwam in het bezit
van de moedige meisjesploeg
van de Nicolaaasschool. Chris
van den BroekA voorzitter van

de organiserende vereniging
The Lions, was ook dit keer
zeer tevreden over het verloop
van het toernooi, dat m grote
sportiviteit werd verspeeld
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Het kan vriezen; sneeuwen, regenen of hagelen^ de bezorgers van onze krant laten zien dat zij een stootje kunnen hebben.
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•Al'is het buiten nog zo guur, zij slagen er tóch maar in om iedere
week ruim een half miljoen Weekmedia-bladen bij onze lezers te
bezorgen.
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Daar nemen wij ons petje voor af.
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woensdag 13 januari 1999

Weekmedia 2-3-4-5-6-7-10-11-13-14-15-17

Kijken naar historisch zeilschip in aanbouw
Op een tijdelijke werf naast het
Scheepvaartmuseum, wordt de clipper Stad
Amsterdam afgebouwd. Een snel zeilschip,
dat klaar moet zijn voordat in augstus 2000
Sail Amsterdam begint. Museumbezoekers
mogen nu al het sloependek betreden, vanwaar zij een blik kunnen werpen op vaklieden die de komende anderhalfjaar bezig
zijn met de voltooiing van het schip.

De Stad Amsterdam is een aangepaste reconstructie
van de clipper Amsterdam uit 1854. De bouw van het
schip markeerde indertijd de hoogtijperiode_ van de
grote ijzeren zeilschepen voor de koopvaardij, voordat
deze aan het einde van de negentiende eeuw volledig
plaats moest maken voor de stoomvaart.
De Stad Amsterdam heeft zeven reizen gemaakt. April
1866 laadde het schip rijst in Rangoon en vertrok voor
de terugreis naar Amsterdam. Tussen Sint Helena en
Engeland raakte het schip vermist en is naar men aanneemt met man en muis vergaan.
De bouw van een model naar een historisch zeilschip
uit de negentiende eeuw vult een leemte in het overzicht van nautische geschiedenis van Amsterdam en
Nederland door de eeuwen heen. Van eerdere periodes
uit de scheepvaartgeschiedenis bestaan wel replica's,
zoals de Batavia uit 1625 en VOC-schip de Amsterdam
uit 1745.

In 2000 zal de 'Stad
Amsterdam' als paradeschip de manifestatie
Sail Amsterdam aanvoeren. „Maar dit schip
wordt zó snel, dat de
rest het niet kan bijhouden," zegt toekomstig
kapitein Pieter Brantjes
op de speciale werf
naast het
Scheepvaartmuseum,
waar momenteel de clipper wordt afgebouwd
Foto Jaap
Maars

P DE HELE wereld is
nergens nog een clipper
te vinden die varen kan.
Wat dat betreft wordt
het zeilschip Stad
Amsterdam dus uniek.
In 2000 moet het de
Parade of Sail aanvoeren, maar er is één
probleem. „Dit
schip wordt zó snel,
casco op de
dat de rest het niet
Nista werf in
kan bijhouden," zegt toekom- De 'Stad Amsterdam' voor het Nederlands Scheepvaartmuseum. De dwarsgestig kapitein Pieter Brantjes tuigde drie-master is een aangepaste reconstructie van de clipper 'Amsterdam' Amsterdamuit 1854
Illustratie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam Noord.
vrolijk.
Veertig werkvan clippers. Eind vorige
clipperfregat, dat in 1854 te
zoekenden en schoolverlaters
eeuw waren clippers de snelwater werd gelaten bij
hebben in deze fase werkervaZolang er aan het schip
ste handelsschepen, waarmee
Oostenburg.
ring opgedaan als lasser en
gewerkt wordt, kan het
de wereldzeeën bezeild werDe bouw van de nieuwe clip- beginnend
ijzerwerker. Voor
publiek de afbouw van dichtden. De eerste werden ontwor- per, is een initiatief van de
zover ze nog geen
bij volgen. Over enige tijd zal
pen in Amerika en Engeland,
gemeente Amsterdam en
andere baan gevonmen op de steigers bij het
maar na verloop van tijd
Randstad Groep.
den hebben, kunmuseum bok beginnen aan de begon men ook in Nederland
nen ze nu aan de
tuigage, het snijden van het
clippers te bouwen.
Het Scheepvaartmuseum
slag voor het vol.sierwerk en het boegbeeld.
Amsterdam heeft ruimte ter
gende project bij
Hoogtepunt wordt ongetwrjDe Hollandse rederijen wilbeschikking gesteld voor de
Nista: de bouw
feld het plaatsen van de drie
den daarmee voldoen aan de
speciale werf. Het project is
van alweer een
masten.
groeiende vraag naar snel ver- onder meer bedoeld voorjonclipper-casco,
voer op Nederlands-Indië. De
geren die werkervaring willen
In het museum zelf, is nu de
clipper Stad Amsterdam is
opdoen. Van de totale bouwpe- maar nu voor de
clipper-expositie 'Zeilend over een aangepaste reconstructie
riode, geschat op ongeveer
Wereldzeeën' ingericht, waar
tweehonderdduizend uur, zijn
van de oorspronkelijke
men meer te weten kan
'Amsterdam', het eerste in
reeds 35 duizend manuren
komen over de geschiedenis
Amsterdam gebouwde ijzeren
besteed aan de bouw van het

O

Zijn eerste pijp kocht
hij op zijn vijftiende in
een warenhuis, voor
nog geen vijf gulden.
Sindsdien is de liefde
voor het gesteelde
rookartikel nimmer
meer geweken bij
Amsterdammer Don
Duco, zoals duidelijk te
merken is in zijn bijzondere pijpspeciaalzaak Smokiyana aan de
Prinsengracht. Niet
alleen verkoopt hij
daar ruim tweeduizend
moderne pijpen. Hij
heeft er tevens een
enorme verzameling
antieke exemplaren
ondergebracht, alsook
een unieke bibliotheek
met antiquarische en
recente geschriften.
Voor de liefhebber van
smaakvol puffen is de
zaak dan ook een waar
eldorado.

„Mijn interesse in het pijprokcn is eigenlijk nooit verflauwd," geeft Duco te kennen. „Voor mij heeft het artikel een heel aparte uitstraling. Er hangt namelijk iets
mystieks omheen, een sfeer
van rustig genieten en je
terugtrekken in jezelf. Op
vrijwel iedereen heeft de pijp
zo'n relaxte uitwerking. Dat is
dan ook meteen het grote verschil met de sigaret.
Pijprokers zijn genietende
rokers, terwijl sigarettenro-

deel van dit schip. Het krijgt
dezelfde eigenschappen als de
vroegere clippers, maar wij
gebruiken hedendaagse materialen en kunnen dus ook aluminium gebruiken. En in
plaats van natuurlijke touwsoorten als manillahennep,
hebben wij de beschikking
over sterkere en duurzamere
kunstvezels."

Project ook bedoeld voor jongeren
die werkervaring op willen doen
ca

van een specifiek schip. Het
resultaat is volgens de
scheepsarchitect een historisch verantwoord schip, dat
voldcet aan de modernste
eisen.

!

Brantjes wijst op een cirkel
waar de grote mast moet
komen te staan. „De
ondermast wordt
van staal en verder naar boven
van aluminium. Dat is
het
voor-

?hiP
smoet

voldoen aan alle geldende veiligheidseisen en wordt geregistreerd als zeilend passagiersschip. Het biedt ruimte aan 72
passagiers en een bemanning
van 25 koppen, en zal onder
meer gebruikt worden voor
promotionele acties en het
opdoen van werkervaring. In
voor- en najaar gaat het varen
in de omgeving van
Amsterdam, 's Winters zal het
zijn steven wenden naar zuidelijker streken, als de
Canarische Eilanden en het
Caribisch gebied. De vaste ligplaats komt op de kop van het
Java-eiland.
Jan Pieter Nepveu

Een vereenvoudigde weergave van het zeilplan van de clipper
'Stad Amsterdam', een traditioneel hooggetuigd driemast volschip. Een volschip wil zeggen, dat aan alle drie de masten
rechthoekige razeilen zijn bevestigd. Het schip is volledig

dwarsgetuigd. Aan de voorste mast, de fokkemast, kunnen op
ruime koersen bovendien lijzeilen worden bijgezet, die door
hun extra oppervlak het schip nog sneller doen gaan
Illustratie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Clippenverf Stad Amsterdam is te
vinden naast het
Scheepvaartmuseum,
Kattenburgerplein l, Amsterdam.
Openingstijden: dinsdag tot en met
zondag van 10-17 uur. Tijdens
schoolvakanties en van half juni tot
half september ook op maandagen
geopend. Telefoon OZO-523.2222.
De bouw van het schip kan men
volgen op de website van de clipper
Stad Amsterdam: www.stadamsterdam.nl

Uitslag Eindejaarspuzzel
liebollenkraam. -Dat
is de oplossing van
de Van Dale
Eindejaarspuzzel, die we
in de krant van 22 december 1998 publiceerden.
Het aantal oplossingen
dat bij de redactie is binnengekomen, is enorm:
ruim 4500. Hieruit zijn
vijftien (gelijk aan het
aantal uitgaven van
Weekmedia) eerste, tweede en derde prijswinnaars
getrokken.

O!

Bram de Hollander Fotografie

In de praktijk zijn er maar
weinig vragen waar Duco
geen antwoord op weet. Want
sinds hij zijn eerste trekje
nam, heeft hij zich grondig in
de materie verdiept. Zijn studie kunsthistorie rondde hij
zelfs af met een scriptie over
de Goudse pijp. Daarna
schreef hij vijf boeken en zo'n
tweehonderd artikelen over
het onderwerp. Vervolgens
was hij twaalf jaar lang als
conservator aan het Leidse
Pijpenkabinet verbonden,
toen hij twee jaar geleden met
pipeshop Smokiyana begon.

Pieter Brantjes heeft ruime
ervaring opgedaan op zeegaande zeilschepen als de
Europa en

de Oosterschelde. Hij heeft
bovendien aan het roer
gestaan van Greenpeace's
Rainbow Warrior. Komende
tijd is hij bij de afbouw van de
Stad Amsterdam aanwezig en
zal zonodig aanwijzingen
geven. „Ik noem maar wat:
praktische dingen als veiligheidsvoorzieningen. Je
kunt
hier en
daar
een
red-

'Pijprokers zijn
genietende rokers'

Don Duco: „Het is natuurlijk geen gezicht als een klein mannetje een veel te grote pijp hanteert"
K DAAG IEDEREEN uit
om ergens ter wereld
: een soortgelijke winkel
te vinden," aldus Don Duco.
„Met net zo'n combinatie van
antiek en modern, en net zo'n
breed en diepgaand assortiment. Want ik verkoop niet
alleen pijpen, maar ook alles
dat er mee samenhangt. Zoals
tabak en tabaksdozen, foudralen, schoonmaakartikelen en
dergelijke. En daarnaast probeer ik hier een antwoord te
geven op de vele vragen, die
mij als prjphistoricus worden
gesteld. Overal vandaan weet
men mij daarvoor te vinden."

Braziliaanse Marine.

dingsboei hangen, maar als
kapitein kun je uit ervaring
zeggen waar ze het best
geplaatst kunnen worden,"
aldus Brantjes.
Het nieuwe zeilschip zal de
beste eigenschappen van
diverse negentiende-eeuwse
voorgangers in zich verenigen. De Amsterdam wordt dus
uit-

kers verslaafden zijn die
voortdurend nicotine in hun
bloedbaan willen brengen."
Dat ook pijproken niet
bepaald bevorderlijk is voor
de gezondheid, weerspreekt
Duco niet. „Ach nee, natuurlijk komt er wel wat nicotine
in je maag via de smaakpapillen en de keel. Maar dat is
maar heel weinig in vergelijking met wat de longen van
sigarettenrokers te verwerken
krijgen. Pijprokers inhaleren
namelijk niet, en dat maakt
het risico natuurlijk een stuk
kleiner." Een uitzondering op
deze regel vormen de gebruikers van soft drugs, waarvoor
Duco in zijn winkel een aardig voorraadje hasjpijpen
heeft uitgestald. Hetgeen
hem niet door elke klant in
dank wordt afgenomen.
„Met name Fransen reageren daar buitengewoon anti
op," vertelt Duco. „Die vinden
dat ik die spullen niet zou
moeten verkopen. Maar ja, ik
zie niet in waarom ik onderscheid zou moeten maken
tussen het gebruik van hasj
en tabak. Tenslotte verkoop ik
ook eeuwenoude opiumpijpen
uit China. Bovendien levert
het hasjeiland, zoals ik mijn
liggende vitrine noem, hier
een substantieel deel op van
de omzet. Zo sturen de coffeeshops hier even verderop
nog weieens wat klanten
langs. En ik moet zeggen, dat
het in het algemeen leuke
mensen zijn die op dit deel
van mijn handel afkomen."
Door hen wordt de passpiegel
in de winkel zelden gebruikt.
Menige koper van een tabakspijp geneert zich daarentegen

niet om met behulp van de
weerkaatsing te bezien of het
uitgezochte exemplaar wel
goed staat. „En dat is heel
verstandig," benadrukt Duco.
„Want het is natuurlijk geen
gezicht als een klein mannetje een veel te grote pijp hanteert. En andersom harmonieert het ook van geen kant,
als iemand met grote handen
een bescheiden pijpje rookt.
Dat luistert allemaal nauw,
net als de combinatie van kop
en tabak. Als die niet goed bij
elkaar passen, krijg je al gauw
vocht in de steel en de volgende dag blaren op je tong."
Dat menige aspirant-gebruiker na zo'n onsmakelijke
ervaring zijn pijp aan
Maarten geeft, betreurt Duco
in hoge mate. Hij zegt zich
dan ook ijverig te willen
inspannen om de populariteit
van het pijproken te vergroten. „Ik overweeg om hier
cursussen te gaan verzorgen,
waarbij men alle fijne kneepjes van het vak leert kennen.
En daarnaast wil ik een nationaal netwerk voor pijprokers
opzetten, met speciale rookavonden, een eigen site op
Internet alsmede een regelmatig verschijnend magazine.
Daarbij ga ik ervan uit, dat ik
het aantal pijprokers in
Nederland de komende tien
jaar kan verdubbelen."
Johan Schaaphok
Pipeshop 'Smokiana',
Prinsengracht 488 (bij
Leidsestraat), Amsterdam. Van
woensdag- tot en met zatcrdagmiddag (12-18 uur), is Don Duco in zijn
winkel aanwezig voor ccn goed
gesprek over de pijp of de meer dan
honderd soorten tabak.

De EERSTE PRIJS, het uit
drie delen bestaande Van Dale
Groot Woordenboek der

Nedeiiandse Taal +
Scrabble
woordenlijst, gaat
naar:
Chr. van
der Laan,
Amsterdam;
R.W. Zwaan,
Amsterdam;
T. Daalder-Vos, Amsterdam; J.
Kemna, Amsterdam; A.
Jodha, Amsterdam; Hans
Commandeur, Amsterdam;
E. Steenbeek, Amsterdam; J.
Oud-Hensen, Amsterdam; J.C.
Klok, Amsterdam; J.M.
Soeting, Diemen; D.M. van
Dpuwe, Amstelveen; G.G.
Visser, Aalsmeer; A. Kager,
Uithoorn; W. Moen, Vinke-

ADVERTENTIE

WILLSM
ONTHULT
MIDDAOTARIEF!
Will Smith in de spannende actiethriller:
"Enetny of the State".
:
•
Nu te zien in de bioscoop.

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze vóórdelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pml
Raadpleeg de-plaatseltjke bioscoopagenda voor het fllmaanbod en aanvangstijden.
Pathé bioscopen in Amsterdam: Bellèvuo Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski.
U vindt alie adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS. .
'

veen; Joke van ZonZwemmer, Zandvoort.
De TWEEDE PRIJS,
het Van
Dale Groot
woordenboek hedendaags
Nederlands,
gaat naar:
Mevrouw
Van Roy,
Amsterdam;
K.N. Snoek, Amsterdam;
Th.M. de Waard, Amsterdam;
A. van Dijkhuizen, Amsterdam; C.F. Lor, Amsterdam;
C.v.d. Niet-Muller, Amsterdam; C. Molly, Amsterdam; R.
Bosma, Abcoude; H. van der
Baan, Amsterdam; Régine
van den Broek, Diemen; C. de
Vries, Ouderkerk; E.
Straathof-Stokman,
Kudelstaart; Simone
Vredegoor, De Kwakel; Mevr.
I. de Boer-V.d. Ham,
Mijdrecht; A.J. van der Werff,
Zandvoort.

De DERDE
PRIJS, het
Van Dale
Handwoordenboek
hedendaags
Nederlands, gaat
naar:
C.M.
Westerhuis,
Amsterdam; J. Sandbergen,
Amsterdam; Thomas
Amelung, Amsterdam; E.H.
van West, Amsterdam; T.
Harlaar, Amsterdam; Ella van
de Heuvel, Amsterdam; I.J.H.
Omanette, Amsterdam; C.
Eyeraert, Amsterdam; P. de
Wit, Amsterdam; I. Llamas,
Duivendrecht; A. van
Leeuxven, Amstelveen; A. Bos,
Rijsenhout; K.M.J. Geerlings,
Uithoorn; L.R. HoutmanHartog, Wilnis; I. Schrama,
Zandvoort.
De winnaars krijgen binnenkort hun prijs thuisbezorgd.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l oproer; 6 getrek; 12 aanlegplaats; 13 hulst;
14 aankomend; 16 edelknaap; 18 profeet; 19 slee; 20 werkplaats;
22 borduurwerk; 24 vogel; 25 spraakkunst; 27 taille; 28 vogel; 29
Ned. rivier; 31 keurig; 32 metaal; 33 pi. i.d. Betuwe; 35 egge: 36
lekkernij; 37 visnet; 39 eil. i.d. Oostzee; 41 vrg. koning; 44 bouwwerk; 46 broodsoort; 48 rangtelw.; 50 insecteneter; 51 pi. in
Groningen; 53 draaikolk; 54 loop; 55 Ned. provincie; 57 groente;
58 voorz.; 59 vinnig; 60 metaal; 62 reeds; 63 soepel; 64 uniek; 66
lichtkroon; 67 verrijzen.
VERTICAAL: l eten; 2 pers. vnw; 3 kraan; 4 pi. in N.-Holland; 5
zin; 7 pi. in Israël; 8 kledingstuk; 9 bijb. vrouw; 10 uit; 11 regenscherm; 15 zuivelproduct; 17 loven; 18 pi. i.d. Betuwe; 19
zangstuk; 21 schil; 23 maal; 24 kind (Mal.); 26 teugel; 28 enten;
30 onderwijzen; 32 riv. in Frankrijk; 34 plezier; 35 haaruitval; 38
onvruchtbaar; 39 handvatten; 40 innerlijk; 42 godheid; 43 schijnen; 45 kijken; 46 vogeltje; 47 schreeuwend; 49 rustteken; 51
Europese; 52 lekkernij; 55 zoutig; 56 verenbed; 59 uitroep; 61
aanw. vnw.; 63 Multiple Choice; 65 bevel.
Oplossing kruiswoordpuzzel 6 januari:
WINTERKOLLEKTIE
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woensdag 13 januari 1999
Oproepen
Mededelingen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
i

Mirn>-mlvrrlciiti< s kunm-n worden (ic/cl nvi-r l of 2
kolommen hm'<ll<' in diverse ItMlrr^roollrii.
Particulieren vcrwij/.rn wij naar de spei-iale bon < > j > de

papmi „MICKO'S".
Plaatsing is mogelijk itt dt- vnl^rntle cdiiic:
XANI)VO<)HTSMKl!WSHl,AI)/0.nr)|H.r,nillimeler.
Sluitingstijd: imiainlaf: 17.01) uur'.
II k u n t uw lekst lelefouiscli opgeven: 0^;i-.r)7l 7166 of af^(•ven/7.ctitlen aan:
*•
Zamlvmtrts Nieuwsblad. Gastlmis-pirin 12. 2042
J M /anilvnnrl:
Plaatsinfi is moelijk in de volgende <>ditii> en rditieeomhiiialii'.s:
\V2, Zamlvonrls Nieuwsblad. Amstelveen* \\eeklilad.
llithoorn.se ('ourant.de Koude Vener. Aalsmt-erder
Courant, alle edities van
liet
Amsterdams
Stadsblad, ƒ (t.'A'Z per nnlliinclei1.
Sluitingstijd: maandag 15.0(1 uur.
*
Informatie overon/eoveri»e aantrekkelijke ad\erU'ntM'pomlunalH's in de Mirro's 7,1 j n op aanvraag o|i
on/e kantoren verkrijgbaar.
*
Voor brieven onder nummer wordt l re»rl exlrji ïu
rrkeninp f-ebrarhl, alsmede j H.50 adm.kosten.

*

Bij plaatsing in de Mirro's worden "«-en bewijsnnmmrr.s verstuurd. Op vr-r/.ork wordt aan adverteerdcrs buiten !u:l rrrspmdingsgebirtl <V>u kranl
verstuurd. Hiervoor wordt ƒ 6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen rxcl. 17.5% BTW
U kunt de lekst van uw Micro-advertentieeombinatie /-

telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer is nii't voor hczor^klachtvn) of /ruilen aan:
Micro's WtM-knieciia
Postbus 1 5 6 - 1000 AD Anisti-rdiiiii
Ook voor r<Nictic«*s in<*t hrirfimninirr
De .sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfdi- weck
Voor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Winkelpersoneel
gevraagd

Drogisterij/Parfumerie Duffels
Gevraagd hulp in de huishou- B.V. zoekt verkoopster, beding te Zandvoort, 1 ochtend slist met ervaring in onze
branche, 4-5 dgn p.w. Geen
p/w. 023-5737433.
avondverkoop. Buitenveldert• Zie de colofon voor opga- selaan 162, A'dam. Tel.
ve van uw rubieksadvertentie. 020-6422947.

Horecapersoneel gevraagd

CAFENEUF
zoekt t.b.v. restaurant en café
MEDEWERKER/STER BEDIENING
fulltime en parttime
Tevens hebben wij plaats voor een afwasser.
Info: tel. 023-5713722.
Afwashulp gevraagd in La
Bastille. Tel. 023-5715111.
Met spoed gevr. pers. voor in
de bediening, afwashulp en
pizzabakker voor Italiaans
rest.
CESARIO. Tel.
023-5731456 of 06-53819097.

• Bedankt Zandvoortse middenstandü Carla, Mary, Tineke, Loes (Z'vrts vrouwenk.).
Dringend gezocht volw. en
kinderkleding voor weeshuis.
Tel. 023-5717177.
Gewichtskorting in La Bastille. ledere woensdag in
januari.
Mossel en Mathieu doe je
best die 14 dagen. Groetjes
Beau.
• Nico en Wim: welkom thuis.
Groetjes, De Fanclub.

Monet Strijkservice

Opleidingen/cursussen

V.o l ks universiteit Amsterd a m

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.
Veel plezier Fred en doe je
best met koken in La Bastille
a.s. donderdag. Michel.

Bedankt lieve mensen
namens de Polen. Hans en
Henriette.

Felicitaties

Nieuw Programma!
Winter en Voorjaar 1999
Taal - Creatieve - Algemene
cursussen
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
Doe-Zelf cursussen
Programma af te halen bij:
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
en boekhandels vanaf 29 dec.
Inschrijving start dinsdag 5 januari.
Start cursussen vanaf 28 januari.
Open: ma. t/m vrij. 10-16 uur en
donderdagavond 7, 14, 21 en 28 jan.
van 17-18.30 uur.
Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam

Dans- en balletlessen

Niets aan te doen. Ben
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Abeelen gaat met pensioen.
Dikke Zoen. Netty, Marian
Nico, Annet, Ronald, Trudie
SCHILDER heeft nog tijd v. TUINMAN, STRATENMAKER
Paul. Nog vele jaren!!
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. biedt zich aan voor al uw tuinprijsopgave.
en straatwerk, voorjaarsbeurMarkten/braderieën Bellen na 18.00 uur: 5719800. ten van klein klusje tot comGratis advies en
• ANNULERINGEN van ad-plete aanleg.
prijsopgave aan huis.
vertentie-opdrachten kunt u vrijbl.
GROTE VLOOIENMARKT UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.
AMSTELVEEN OOST snuffel, richten aan Micro's WeekmeDE KLUSSENBUS
curiosa, verzamel en antiek. dia, Postbus 156, 1000 AD Voor iedere klus, bellen dus.
zo. 17 jan. 10-17 uur,
Amsterdam.
Tel.: 023 - 5713780.
Escapadehal (Escapade 1).
Inl.: Midland BV 033-4751167.

Kennismaking
Zon. 7-2, VLOOIENMARKT
Kudelstaart
'Proosdijhal'
10.00-16.00 uur. Kraam ƒ45,'Rean' Evenm.: 010-4328696. REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Woninginrichting

Als je werkelijk iets anders
wilt, omdat je bent uitgekeken op het alledaagse, dan
moet je eens contact met mij
zoeken! Mijn naam is Sandra.
Ik ben op zijn tijd prettig
gestoord, maaar toch op
T.k.a. 2-zitsbank, leder,
zoek naar een vaste relatie!
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienst- bordeauxrood van ƒ 4250 Boxnummer 206673
verlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder voor ƒ 950; eettafel rond met
andere receptionistes / telefonistes. Wij zijn voor de regio 4 kuipstoelen, ƒ 450; salon- Ben jij die ene jongedame
rond de 34 en zoek je via
Amsterdam op zoek naar:
tafel, glas, ƒ 150.
deze weg iemand voor een
Tel. 5716442 of antw.app.
fijne vriendschap of relatie?
Witte legkast, 80x180, ƒ50. Misschien zijn wij dan op zoek
Tel. 023-5716194.
(afroep, parttime, fulltime)
naar elkaar! Ik ben een rustiWij nodigen ook speciaal
ge, sportieve man van 34 jaar
herintreders en studenten uit te reageren.
en woonachtig in het westen
Kunst en antiek
van het land! Boxnr 956871
UW PROFIEL
Gek doen, lol maken en af en
- U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
*Veilinggebouw Amstelveen* toe ook serieus zijn. Lijkt 't je
vaardigheden.
Heden INBRENG voor veilng wat? Ik ben Sandra, 28 jaar en
- U heeft een representatief voorkomen en een goede
woonachtig in Revoland.
1 en 2 feb. Spinnerij 33,
telefoonstem.
Amstelveen. 020 - 6473004. Houdt jij net als ik ook van
- U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de
gezelligheid, motorrijden en
werktijden.
squash? Bel mij dan eens en
- U heeft een goede mondelinge beheersing van de
wie weet hebben wij een
Verhuizingen
Nederlandse en Engelse taal.
date! Boxnummer 859785
- U heeft een opleiding op minimaal MAVO niveau en
relevante werkervaring.
He, jij daar! Leuke vent, ik wil
TE HUUR gr. verhuiswagen + jou
beter leren kennen! Wie ik
chauff.,
ƒ250
p.d.
Ook
met
WIJ BIEDEN U
ben? Yvonne, 38 jaar, ververhuizers.
Tel.:
0653-208374.
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling.
zorgd, gebonden en zie er
- Een aantrekkelijke werkomgeving.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en goed uit. Jij toch ook?! Wij
- Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. kamerverhuizingen/ transport. houden allebei van een lekker
- Functiegerichte trainingen.
Voll. verz. Dag-nachtservice. glas wijn, kaarslicht en mu- Een uitgebreide inwerkperiode.
020-6424800 of 06-54304111. ziek. Hoor ik wat van je?
Boxnummer 892391
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
He, jij daar! Zoek jij een leuke
Massage
het werken in de dienstverlening? Stuur dan binnen 10 dagen
lieve Amsterdamse jongeuw brief met motivatie, CV en pasfoto aan:
man van 23 jaar? STOP!! Dan
VNV Services B.V., Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam,
Sportmassage, ontsp. mas- ben je bij mij aan het goede
t.a.v. mevrouw T. van Putten.
adres! Wat ik zoek? Een
sage Shiatsu, voetreflex.
spontane meid rond de 23
Tel. 023-5714092.
jaar. Ben jij dat en ook gek op
Gevestigd te Amsterdam. Werkzaam in reclame/muziek/boede bioscoop. Reageer op
ken en telecommunicatie-industrie. Vanwege onze nieuwe
mijn
boxnummer! Boxnr
Sport, spel en
klanten o.a. Walt Disney, zwembaden, bioscopen, sporteen490077
ontspanning
tra, horeca, videotheken, telecommunicatie en andere indusHe, stop!! Misschien ben ik
trieën, zoeken wij ca. 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
degene die jij al tijden zoekt!!
werkzaamheden zoals klantenservice, PR, vertegenwoordiRICK'S MASSAGE
Bianca. Een 20-jarig half
ging, marketing, promotie, distributie, chauffeurs/bezorgen,
verkoop en ass. managers. Opleiding en ervaring is geen Ontspanning voor mannen bloedje uit Amsterdam! Bruivereiste. Servicegericht en een commerciële instelling wel. 0228-543417 (N.H., gn seks) ne ogen, lang krullend bruin
haar. Jij bent gezellig en
Schoolverlaters zTjn ook welkom.
houdt van alle leuke dingen.
Bel nu voor een afspraak TDA. Tel. 020-4657350.
Bel en je krijgt van mij een
reactie terug!
Boxnummer 804696

RECEPTIONISTES/TELEFONISTES m/v

Opening van nieuw combi-bedrijf

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

f en pruik als het
nodig is!

Personeel
aangeboden

Verloren en
gevonden
Heeft iemand op 29 dec. mijn
beige beertje gevonden, ik
ben haar tussen half 8 en 8
uur kwijtgeraakt, t.h.v. El
Sombrero, Haltestraat. Zij is
± 15.cm groot en heeft een
grote emotionele waarde.
Tel. 023-5268046.

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg. Gratis advies en
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

Uitgaan
Elke donderdag dansen en Veel plezier Fred en doe je
ontmoeten v. alleengaanden best met koken in La Bastille
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- a.s. donderdag. Michel.
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
Zingen doen we a.s. donderMusical opera operette
17 januari De Krocht. Inl dag in La Bastille. Ook wij
doen mee. Mossel en flobin.
5713949, Wim de Vries.

* aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
Koorwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenfmqatjwerken
Dinsjaqs gesloten
Heemsledeslraat 28
b.h. Hoofddotpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-6157107

Ik ben Jaqueline, wil jij weten
wat mijn grootste hobby is? Ik
ben wild, 22 jaar en verlang
ernaar om met wildvreemde
mannen telefonisch contact
te hebben. Ik wil de rol van
jouw dromen vervullen. Ik heb
er gevoel voor, hoor maar !
Boxnummer 853165
Ik ben een leuke taboeloze
vrouw van 38 en ik wind er
beslist geen doekjes om. Dat
kun je ook horen in deze oproep op de lijn Ik ben een
vrouw uit de Randstad en hou
van een grof contact of in een
afspraak of evt. via de telefoon. Boxnummer 820016
STOP! Misschien ben ik degene die jij al tijden zoekt!
Een lieve vrouw met een warme persoonlijkheid. Ik heb
een parttime baan, ben van
HBO niveau en gek op koken.
Jij? Jij bent een leuke vent
van 50+. Houdt jij ook van
zee, kunst en cultuur?
Boxnurnmer 337256

In Amsterdam, daar woont
Kimberly! Een slanke, jonge
vrouw van 35 jaar, 1.75 lang of
kort. Blonde haren, blauwe
ogen. Hoe zie jij eruit? Heb je
een donkere huidskleur? Dan
moet je zeker reageren! Misschien hebben wij binnenkort
een date. Boxnr 380613.

Rijles auto's
en motoren

POSTCODE DATING! Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact. Bel: 0906-18 44 (80 cpm)
**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611
SM-CONTACTLIJN. Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18 33 (80 cpm)
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

0906-98.50

Mike de Groot
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot
complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw.
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
GARANTIE OP AL ONS WERK. ing. K.v.K.

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074
Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
T.h. (bedr.pand) gem. woning
in centrum boven disco, 1
pers., eigen opgang, douche,
toilet, keuken, TV + TV-aansluiting aanw. ƒ750,- p.m.
incl. gas, water, licht.
1 maand borg.
Tel. 06-53344660.

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Alblas Verkeersscholen

Bloemen, planten en tuinartikelen

Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
• De advertentie-afdeling
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie behoudt zich het recht voor
van uw keuze.
advertenties, eventueel zon4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen voor het Advertentiewezen).
met 0900-899.85.99.

T.k. 3-delig keukenblok, beige, tevens tafelm. koelk., gaskookpl., hete luchtoven (Moulinex), pannen. Alles i.z.g.st.,
pr. n.o.t.k. Tel. 5719657.

Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.

Vakantie
STUDENTES geven telnr.
Wat ik zoek? Eeen mollige of
buitenland
voor sekscontact!
zeer mollige vrouw met van
Bel: 0906-18 22 (1 gpm).
boven een maatje meer!
Deze goed verzorgde, leuke, Stacaravans te huur in de
Vanavond al een
vlotte, aantrekkelijke, fors ge- ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
fijne afspraak?
bouwde, 48 jarige, 1.90 lange, week all in. Inl. 043-4591598.
0906-50.222.04 (1 gpm).
grijzende Ram is waarschijnlijk op zoek naar liefde van
Beluister anoniem
Bedrijfsjou! TOT HORENS!!
advertenties 18+
Boxnummer 368743
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
onroerend goed
• Reflectanten op advertente koop - te huur
Biseks, buurvr. en buurmeisje
ties onder nummer gelieven
18. Hun spelletjes worden
ervoor te zorgen dat het numharder! 99cpm 0906-9526
Te
huur
in
Umuiden:
mer in de linker-bovenhoek
(nieuwbouw) v.v. Dagelijks seksen hete meisop de envelop staat vermeld loods
en dat de brief geadresseerd 220/380, opslag/werkplaats. jes 18 op onze livelijn! De
heetste! 99cpm. 0906-0603.
wordt aan: Weekmedia, Post- Beg. grond: 10x4 meter;
bus 156, 1000 AD Amster- verdieping: 7.5x4 meter.
Direct contact met
dam. Dit voorkomt vertraging Inl. 023-5717940.
stoute vrouwen
in de behandeling.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

• Anneke en Rien, Veel geluk
SALSA, Argentijnse TANGO, Merengue, Lindy Hop
in jullie nieuwe huis in
Nieuw alleen bij ons de SALSA-TANGO o.l.v. Raoul & Soo Jin.
Bourtange. Yvonne.
Open Huis: 17 & 24 jan., 17 uur, AMP danscafé KNSMIaan 13.
• Echt waar onze opa wordt Cursus v.a. 25 jan., 6 dagen lessen, 8 dansniveaus.
pas 65 jaar. "COOL". Stefan, Diverse Les en party locaties in A'dam. Folder Academia de
Laurie, Serge, Iris, ?? XXX. salsa & tango: 020-6437948.

• Uw rubrieksadvertentie
Oppas gevraagd/
kunt u zowel schriftelijk als
aangeboden
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de adverLECARMA
tentiepagina van deze krant. Oppascentrale
zoekt oppassen v.a. 18 jr in
geheel Nederl. 0475-326413.

Divers personeel gevraagd

Ik wacht op serieuze reacties!
Wilma dat is mijn naam! Ik
Te koop
ben 39 jaar jong en zoek
aangeboden
iemand voor een fijne relatie.
diversen
Hoe zie ik eruit? Kort donkerbruin haar, donkerbruine
ogen en een slank figuur.
Vondellaan 7
te
Aarzel niet maar reageer op Door omstandigheden
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken mijn box! Boxnurnmer 916262 koop: een snorfiets, ook
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Rijpe vrouw zoekt goed ge- nieuw merk SUNDIRO met
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot bouwde jongeheer in de om- elektr. start, alarm + kofferset, ƒ2000; Philips zonne17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
geving van Den Haag. Als je hemel, nieuw, koffermodel,
meer wilt weten over mijn fan- ƒ 1400. Tel. 023-5275589,
tasieën dan zul je even moe- b.g.g. 06-51260845.
Hobby's en verzamelingen
ten luisteren en daarna ga je
natuurlijk een fijne reactie T.k. wit tienerbureau met 3
TREIN/MODELAUTOBEURS, Almere-Stad-West, zon. 17 jan. voor me inspreken! Ik wacht laden ƒ 50. Tel. 0297-282184.
op je. Boxnummer 955447
10-15 u., Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 250 tafels!

Mode

Te gekke avond a.s. donderd.
in La Bastille voor iedereen
die van lekker eten houdt.

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

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

Wat jij wilt

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. livesex.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan
Noord Holland: getionden de lijn! 0906-17.15.
vrouw, 30 jaar, goeduitziend
en mooi slank. Ik zoek een 44 cpm! Thuiscontact: vrouspannende manier om mijn wen (20-59) zoeken een afliefdesleven weer wat op te spraak thuis. 0906-17.13.
vijzelen. Als jij begrijpt wat ik 44 cpm! Wijkdating: vrouwen
bedoel dan voelen we elkaar uit jouw wijk zoeken een afnu al perfect aan. Laat me spraak! 0906-17.11.
snel meer weten!
Boxnummer 906208
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
• Zie de colofon voor opga0906-50.222.04 (1 gpm)
ve van uw rubieksadvertentie.

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame. Met spoed
dames v.a. 18 jr gevraagd +
chauffeurs. Tel. 020-6322452.
www.angel-escort.com 24 u.
GOLD ESCORT
Superstunt
ƒ 150- Heel Noord-Holland
-geen reiskosten
-geen chauffeur
- all creditcards/cheques
Tel. 06-22207255
Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 672 30 22.

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de adverLive! Black, beautiful en hot! tentiepagina van deze krant.
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 0906.0601. • Rubrieksadvertentie opNieuw! Sleutelgatseks! De 1e geven? Zie voor adres en/of
seksafluisterlijn v. Holland. telefoonnummer de colofon
in deze krant.
0906-9722. Secret! 99cpm.

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel. 020-5626271,
fax:020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT)
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een week later
geplaatst/uitgezonden.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakclijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

ed 17

t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
tfm 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.

S.v.p. in rubriek:

Goede
voornemens ?
Profiteer van 2 gratis kennismakingslessen bij
CMS, Oranje Nassauschool
19.00-20.00 uur skeeler- en conditietraining
20.00-21.00 uur (ski) conditietraining
* Thema wisselt
Inschrijving deze maand levert u 20% korting op
onze dagevenementen.
Inl. tel. 540 12 04 / 5714318

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

UU

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen,
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

üdO.N.T.

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

enz.

van Petegem

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
TeL/Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Restaurant Queenie
Kerkplein 8
Zandvoort
Alle woensd., dond. en Vrijdagen

„DINER VOOR TWEE"
een 7-gangen yerrassingsmenü
voor ƒ 85,- per twee personen

,
;

Voor reserveringen enlofinl. tel. 5713599

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertentles van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nleuvvsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties Hoor een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt vla 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant,

Adres:

Telefoon:

Openingstijden: dinsd. t/m dond.: 8.30-17.30 uur.
vrijdag:
8.30-21.00 uur.
zaterdag
8.30-14.00 uur.
Met of zonder afspraak

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Verkoop nw/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
Tel. 023-5614097.

t/m 3 regels ƒ 5,82

Postcode:

Voor dames en heren

Diverse clubs

Zandvoorts Nieuwsblad

Naam:

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(023)5714040

0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

voor de particuliere
en zakelijke markt

De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

i0

Deskundig advies.
Tel.
5713612-5715068.
Brederodestraat 60
• Wij behouden ons het
Werkplaats Schelpenplein
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
Te huur in Umuiden:
loods
(nieuwbouw) v.v. of niet op te nemen.
220/380, opslag/werkplaats.
Beg. grond: 10x4 meter;
Auto's en
verdieping: 7.5x4 meter.
Inl. 023-5717940.
auto-accessoires
de énige échte drukkerij in Zandvoort

0906-Nummers

Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zand voorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.

COIFFEURS
international

Plaats:

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)
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Nieuwsblad

Uitgavo Wootumodia BV, Gasthuisploin 12, Postbus 20, 20-M AA Zandvoort, tolofoon 023 571.6648.
Bezorging: 571.7166. 59-c jaajtjafig nummer 1. oplage 5,'"25 Eddio 17

Los nummer 2 guldöti
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krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 "710371 "017003"
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SAMSUNG HIFI STEREO
VIDEORECORDER

SONY TOPKLASSE HIFI COMBINATIE
RXD700 "Champagne Gold"; Eenvoudig te
bedienen 3-in-1 deck, bestaande uit: 110 Watt
versterker, RDS-tuner en CD-speler. Voorzien
van timer en afstandbediening. Adv*1 1 1 0.PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv/2095.-

CAMCORDER STUNT!
32x motorzoom. Adv.' 1099.-

INDESIT WASAUTOMAAT
SONY TRAVELLER
TR401; HiFi geluid. Adv' 1330.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301; Stereo, teletekst
met geheugen. Ad V 2795.-

70 cm 1 0 0 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT. Adviesprijs"3659.-

SV700XK; "Jet-Drive-Techniek",
4 koppen, vliegende wiskop,
audio dubbing, showview en
PDC,
shuttle
bediening.

WE1108;
1100 toeren wasautomaat,
16 programma's, RVS trommel, regelbare
temperatuur en centrifugegang. Adv*1 1 99.-

SIEMENSWASAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreeling. Bespaartoels. '1 348.-

SONY STEADY SHOT!
TR620; 15x zoom, 3 proramAE. Adviesprijs' 1890.-
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PHILIPS 100HERTZ SONY Hi-8 HIFI STEREO
B R E E D B E E L D K T V TR780; STEADY SHOT,
P W950 1 ; Tv van 't jaar! 70cm topklasse camcorder. "2530.Black-line S, 1 00 Hzdigital scan,
stereo, TXT. Adviesprijs'3895.-
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~

579.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501 ; Teletekst. Adv'1 645.-

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv'745.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's. Ruimevulopening. Milieuvriendelijk.
Deurbeveiliging. Adv.'l 079.-

SONY+LCDSCHERM
TRV24; Camcorder Steady
shot. Adviesprijs'2450.-

1799.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820;Black-lineSgrootbeeld,
stereo, teletekst. Adv. '2795.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv.'l 199.-

SHARP DIGITAAL!
DC1 ; 10,1 cm LCD scherm,
atst.bed. Adviesprijs'3499.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv."22_99.-

MAGNETRON 700 WATT

Consumenton Helpdesk voor Inforrnatle en
advies. Tevens melden van storingen aan

17 liter, draaiplateau, 30 minuten timer.
Adviesprijs*299.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1 349.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7; Turbo-Drive, stereo, montage, Jog & Shuttle, TXT.'1495.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 ;61cmSuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv. '2440.-

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder."! 550.-

ZANUSSI WASAUTOM
FL700; 750 toeren centrif
uge. RVS trommel, schok
dempers. Adviesprijs*949.
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SONY100HZBREDBEELD KLEUREN TV
KV23WX; 70CM Super Trinitron, stereo, TXT. Adv."3299.-

149.-

SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv.'l 399.-

SONY 55CM STEREO
X2101;Trinitron,TXT.'1440.-

669.-

SONY55CMTELETEKST

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij.
Adviesprijs'1849.-

1245.-

NOFROST KOELKAST
Nooit meer ontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil.
Adviesprijs* 1499.-

875.-

INDESIT WASAUTOM
WN400; 10 programma's
4,5 kg inhoud. Adv.'799.

WHIRLPOOL.
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. AdviespriisM435.-

ARISTONA STEREO
B605;4koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.'945.-

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar.
Adviesprijs'849.-

428.-

Z A N U S S Il 2-DEURS
2-DEURS
Z180/4D; Automatische
itomatischeontontdooiing. Adviesprijs"749.viesprijs"749.-

BOSCH KOELKAST
ELKAST
180 liter. Variabele
ïle indeling.
Zuinig en stil. Adv.'985.
Adv.'985.-

78.-

569.-

—
r^,

'

-~

' .

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

279.-

'•
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ARISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

PANASONICKTVTXT
21S1; 55cm FSQ. Adv.'849.-

299.-

W H I R L P O O L KAST
130liter, metvriesvak.'699.-

3piy|j|8ffiilfflSI|EEN DEMONSTRATIE

^^m^lWlfiU^

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC, afst.bed. '745.-

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs"495.-

~ Z58.-

^n^^

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-
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349.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv.'699.-

379.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv.'729.-

~

EV^UI<^e>f^VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv.'l 099.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden.' 1348.- |

MIELE VAATWASSER
TopMasse.6ProgrBmma's.Waterontharder en waterstop. '2099.-

~1249.-

INBOUW
APPARATUUR 1^

stop, Adviesprijs. *1299.-

PRUSi

849.-

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs'899.- ."••;. ..

LPRUSt

499.-I*

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking.'499.UJSi

199.-

KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie.

549.-J
PELGRIM KOOKPLAAT |
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

BAUKNECHT DROGER
Instelbaar tot 140 minuten.

278.-

ETNA KOOKPLAAT |
4 pits met 2 delige branders.

~~

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g .

EXCLUSIEF BIJ B C C I - J A R I G H O L D A Y G A B E M E N T SONYRADIO-CD-COMPO
Digitale tuner, cassettedeck en CD-speler, bassMET GRATIS* BELLEN IN HET BUITENLAND!
rellex, alstandbediening. Adviesprijs*370.*Fl. 50.. Bellen in het ^i
buitenland
'J PieluiaiUS: Baten 0,45 peinniiil
Philips of Bosch topkwaliteit ^
.GSM toestel t.w.v. 699,- *

IBMAPTlVAEZiTIP
K6-233MMX, 32MB, CD-Rom,
fax/modem, 15"monitor."3999.-

2199.-

:

Voor nnnvrnng nbonnctncnton zijn vereist: Geldige
legitimatie, bankafschrift (z
"

JVC VIDEORECORDER
HRJ; Best Picture, 2 koppen, scart-aansluiting,
alslandbediening. Adviesprijs'494.SONY STEREO MONTAGE VIDEORECORDER
SLVE920; 7 koppen, vliegende wiskop, diverse
edit mogelijkheden, showview en PDC. *1650.PHILIPS 100 HZ BREEDBEELD KLEUREN-TV
16:9 Ultra Flat Black-line S, Crystal Clear III,
70 Watt stereo, teletekst met geheugen. *2695.

CONDENSDROGER
Wasdroger met RVS trommel,
tijöklokenJlemperatüreo.
i099.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeer stil . Adviesprijs* 1099.-

ATAG
FORNUIS

178.-

FG1;
Gasfornuis met
elektrische
oven,
incl. grill en
sierdeksel.
Adv.'1450.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel. '1 799.-

CENTRIFUGE
2800 toeren, RVStrommel.'249

SIEMENS300MHZPC!
32MBintern,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. '2999.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

2099.-

349.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
"" capaciteit, CFK-vrij.

A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
4800DPI. Adviesprijs'149.-

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11 kg
invriescapaciteit. Adv.*848.'

CANON PRINTER !
BJC2; Kleurenprinter. Adv'249.-

179.PORTABLE KTV 37cm
Olf. Ned. Philips gar.'495.-

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603; 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegenwateroverlast.Adv'949.-

429.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! RVS trommel. Adviesprijs'999.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237;ExpressProDigi.'714.PANASONICSTEREOKTV
XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv.'l 499.-

LUXE VAATWASSER
Ne.derlands toprherk; 3 proiramma's, 12couverts. "899.- j

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing.
Adviesprijs'529.-

L
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PHILIPS VHS-VIDEO
VR1 61 ; Afslandbed. Adv'645.ARISTONA 55CMFSQ
TA4311; Stereo, teletekst,
afstandbed. Adv.'1245.-

548.-

H 1449.-I*

0

SONYVIDEORECORDER
E1 05; Afstandbediening. "61 0.-

478.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill.Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv.'999.-

INBOUWVAATWASSER

WAS/DROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1 0OOtoeren. Adv"1 549.-

SONY PORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. Adv"550.-

SONY LONGPLAY
E260; Showview+ PDC. '780.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook(unkties. Adviesprijs'699.-

TOPMERK INBOUW! •
VAATWASSER
3 programma's en aquastop.Adviësprijs*2095.-|-X-

AEG BOVENLADER
1 000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv.'l 649.-

SAMSUNG STEREO!
SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.-

218.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minuten timer, auto. programma's, l

~~ 679.-

468.-

JVC HIFI STEREO
HRA6; Hi-Spec Drive.Adv'989.

168.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610; DIGITAAL. 18literinhoud,800Wvermogen,autom.
programma's. Adv.*349.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv." 1179.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met
regelbare
centrifuge-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 17 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

~ 649.-
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SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 koppen,Showview+PDC. *1200.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaar |
draaiplateau. Adviesprijs'279.-

595.- ~~ 298.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1248.-

voorts

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv.'2990.-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv.'949.-

845.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montae, TXT. Adviesprijs'1595.-

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviesprijs" 1650.-

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving.--sterren invriescapaciteit. Adv. 899.-

775.-

CALL CENTER

PHILIPS HIFI STEREO
VR665; Showview+PDC, 4 koppen, FollowTV, longplay." 1095.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en •••• sterren invriescapariteit. Adviesprijs'999.-

MIELE KOELKAST
KI 321 S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv'1399.-

DIGITAAL STUNTS!
Sony en JVC modellen
incl. accessoires.

PHILIPS TELETEKST
PT155; 37cm,afst.bed. '595.-

SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'1880.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamal617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv.' 1 449.-

529.-

HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl.sheetteeder.'499.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.'595.-

249.-

299.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W;Topklasse! '821 .-

469."

ZAANDAM
1500m2 Superstore Beleren goedkoper!
Westzijde 55
(onder. Dirk 'v.d. Broek)

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

498.SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden. Adviesprijs*495.-

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
3 standen enivetfilter/259.vetfilter. "259.-

138.;MKAP

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

ETNA WASEMKAP
.AVANCE; 3-standen.
,nden."135.'135.-

299.-

78.-

2O ELEKTRO-SUPERS
: - IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR BEVERWIJK- HA'ARLEM'
ZAANDAM -DELFTBADHOEVEDORP - DEN HAAG V ZOETERWOUDE- ZOETERMEER-.
LEIDSCHENDAM-MAARSSENBROEK-^

HILVERSUM - UTRECHT - ZEIST

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS l
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. "1199.-

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag l/m vrijdag. . .
..

13.00.tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur

donderdag .

. 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag
i»«Ai«.«
KOOPA V

Zandvoort
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 3, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 20 januari 1999
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Datum:
21 jan

HW
01.30

02.06

22 jan
23 jan

UW

HW

UW

05.55
06.37

13.55

18.07

14.36
15.15

18.48
19.40

l
l
Z
UI

Oud Noord wil
wel meedenken
over opknapbeurt

02.56
07.19
16.06
03.24
08.09
20.36
25 jan
04.14
09.10
16.54
21.46
26 jan
05.25
18.04
22.51
10.15
27 jan
06.25
19.14
11.26
28 jan
00.05
07.49
12.35
20.34
29 jan
01.15
13.38
21.54
09.05
Maanstand: EK zo. 24 jan 20.15 u.
Hoogwater za 24 jan 19.40 uur. NAP +113 cm.
Laagwater vr 23 jan 15.15 uur. NAP -90 cm.

24 jan '

Pomp-botsing door
uitwijkmanoeuvre

Oase was dé
plek voor
jaren zestig

Pagina 3
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ZANDVOORT - Het piepkleine grijze zeehondje dat

door de Zandvoorter Wim
Kruiswijk
vorige
week
woensdag aan het einde van
het naaktstrand is aangetroffen, maakt het goed. Volgens
Lenie 't Hart van de zeehon-

gen in het onderwijs zullen

spectie stellen." Met name in

basisscholen treffen. „We
willen hiermee een signaal af-

ge kinderen en een verandeHet zeehondje 'Wim' is gerende maatschappij, hebben noemd naar zijn redder, de
zij voortdurend het gevoel te- Zandvoorter Wim Kruiswijk.
kort te schieten en het zelden Deze trof de grijze huiler nog
goed te doen.
aardig fit aan bij kilometerEen deel van de leerkrachten paal 70. Wel was Wim gewond
is lid van de onderwijsbond. Zij aan zijn linkeroog. Kruiswijk
moeten zich eerst laten regis- seinde de politie in, die het
treren in Haarlem. Dan gaat diertje zo snel mogelijk ophet richting Utrecht, naar de haalde. Daarna werd Wim door
manifestatie in de Utrechtse de reddingsbrigade uit NoordJaarbeurshallen. Rob Siebe- wijk overgebracht naar Pieterling van de Beatrixschopl be- buren.
nadrukt dat de staking in onWim is daar inmiddels onderwijsland eigenlijk uniek is.
„We doen het nooit. Je denkt dergebracht in Geerts Palace.
altijd: waar moeten die men- „Dat onderkomen is genoemd
sen met hun kinderen naar naar de maker ervan; hij is een
toe? De kinderen zijn hier al- van onze medewerkers," vertijd de dupe van."
duidelijkt Van 't Hart lachend.
Een aantal leerkrachten op Volgens haar maakt Wim het
de Beatrixschool inventari- goed. Ze schat het diertje nog
seerde maandag nog of er loka- geen drie weken oud. „Hij
le acties komen. Scholen die woog 13,5 kilo, terwijl hij eigendaar behoefte aan hebben, lijk 55 kilo had moeten wegen.
konden zich melden met hun Het is duidelijk dat hij weinig
moedermelk heeft gehad."
plannen.
Ton Bavinck van de Oranje
Het opvangcentrum wordt
Nassauschool heeft nog geen
negatieve reacties van de ou- momenteel overspoeld door
ders ontvangen. „Vrijdag heb- jonge zeehondjes die hun moeben we alle ouders een brief der kwijt zijn. Van 't Hart: „We
gestuurd. De medezeggen- hebben er momenteel 83. Verschaps- en ouderraad zijn don- moedelijk zijn de dieren door
derdag al telefonisch ingelicht. de storm hun moeder kwijt geEen aantal ouders zal het ver- raakt en van de Waddeneilanvelend vinden omdat de sta- den afgedreven. Ook zijn bij
king ten koste gaat van hun Engeland zeehonden 'opgekinderen. Dat vinden wij ook. merkt' door onderzoekers. Dat
Maar er blijft ons weinig an- heeft waarschijnlijk ook de
ders meer over. Als je een dui- rust in de groep verstoord."
delijk signaal wilt geven, dan
De grijze zeehonden komen
moet je wel naar dit middel
over het algemeen op onze eigrijpen."
Interim-directeur van basis- landen voor. De halfwitte huischool Duinroos aan de Fle- ler die in Zandvoort is gemingstraat heeft sinds de aan- strand, is vermoedelijk van de
kondiging nog geen negatieve Engelse kust weggedreven.
geluiden gehoord vanuit de ou- Wim blijft ongeveer twee a drie
ders. „Ze waren er eigenlijk al maanden in Pieterburen vooreen beetje op voorbereid. De dat hij weer wordt losgelaten.
meesten namen het gewoon Hij zit voorlopig nog even aan
ter kennisname aan."
de vispap.

geven naar de overheid. En
daarbij gaat het niet alleen
om meer loon," zeggen de
leerkrachten. „Het gaat ook
om zaken als werkdruk, kortingen op zieken- en einde-

jaarsuitkeringen en de vele
veranderingen waaraan het
onderwijs
steeds wordt
blootgesteld."

Mercedes weg

olgens mij is de aan- en
afvliegroute van Schiphol
overzee verplaatst over
het woongebied van Zandvoort. Na een welverdiende
nachtrust valt het mij ineens
op. Vliegtuigen die om de vijf a
tien minuten over ons huis
gaan. Het zware geluid
stroomt de nog rustige kamer
binnen. Mijn katten zijn inmiddels al wakker en staan te
mauwen voor de deur.
De straatgeluiden veranderen ook. Auto's rijden met zoefend en rammelend geluid
langs. Brommers scheuren er
rustig op los. Ook timmergeluiden bereiken mijn oren. De
buurman start aarzelend met
een begin van een verbouwing.
De wekkerradio verwelkomt
me met jazzmuziek. Een kakafonie van geluiden vult nu
langzamerhand onze woning.
Met myn rust is het gedaan.
Terwijl de kerkklok met een
schor geluid de zondagsmis
aankondigt, gaan mijn gedachten naar de zaterdagavond. De Zandvoortste kerken gaven gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken
om de kerkklokken te luiden
uit protest tegen het zinloze
geweld op straat in de afgeloPen week. De klokken hadden
die avund van mij nog harder
en langer dan anders mogen
klinken om uitdrukking te geven aan al onze gevoelens.
In die één-minuut-stilte gingen mijn gedachten uit naar
de nabestaanden. Ouders en
familie van deze jongens en
meisjes. Het üjkt zo ver weg
maar het is toch beangstigend
dichtbij. Gorinchem een dorp
zoals zovele dorpen. Het had
°ok Zandvoort kunnen zijn.
Nel Kerkman

Zeehoncy e Wim
doet het goed
in Pieterburen

morgen ook de Zandvoortse de jaren negentig, met mondi-

In Zandvoort kwamen dinsdagmorgen om kwart over zeven twee auto's met elkaar in
botsing op de Martinus Nijhoffstraat.
Ook reed een 36-jarige Zandvoorter tegen een lantaarnpaal. Dat gebeurde 's avonds
omstreeks acht uur.

~"\ "JTolgens
V
-. „IJ

Sportpagina

ZANDVOORT - De stakin- de eisen die overheid en in- groeien.

ZANDVOORT - De sneeuwval van vorige week heeft in de
regio Kennemerland-Zuid niet
tot ernstige ongelukken geleid.
De politie heeft vijf aanrijdingen geregistreerd, deze betroffen voornamelijk blikschade.
Er vielen geen slachtoffers.

Op verdenking van lokaalvredebreuk werd hij aangehouden en meegenomen naar
het politiebureau. Daar kreeg
hij een proces-verbaal.

DEZE WEEK
16 PAGINA'S

dencrêche in Pieterburen eet
het diertje al gemalen vis en
begint het een beetje te

Blikschade

ZANDVOORT - De politie
heeft donderdagavond een
man opgepakt die dronken in
een uitgaansgelegenheid aan
het Badhuisplein stond te
schreeuwen. Hij kreeg het aan
de stok met het personeel
waarna hem verzocht werd hét
pand te verlaten. Hij weigerde,
ook de politie kon hem niet tot
rede brengen.

Jojoën was
vroeger ook
al een rage
Uit & Vrije Tijd

sluiten

Zie ook pagina 5

Teveel drank

En verder:

Esplanada of Stopera

ZANDVOORT - De 51-jarige
Zandvoorter die vrijdagavond
de Shellpomp aan de Boulevard Bernaart ramde, waarbij
zijn 38-jarige passagiere en
plaatsgenote ernstig gewond
raakte, moest met zijn Rover
uitwijken voor een andere
auto. De man vertelde dat
dinsdagmorgen aan de politie
tijdens een verhoor. De andere
auto reed vanaf de pomp eerst
in noordelijke richting. Plotseling keerde hij voor de middengeleider ter hoogte van de garage.
De politie is nog steeds op
zoek naar getuigen van het ongeval.

ZANDVOORT - De eigenaar
van een zilvergrijze Mercedes
Benz, van het type 124 T combi, deed donderdag aangifte
van diefstal. De auto is ontvreemd vanaf het Burgemeester van Fenemaplein, tussen
tien uur 's morgens en één uur
's middags.

De basketballers van
Lions verloren
weliswaar met 64-68
van Alkmaar
Guardians, maar het
geleverde spel van de
Zandvoorters was
pure winst. Het
verschil tussen de
nummer laatst en de
nummer twee was
klein.

Los nummer 2 gulden

De Welstandscommissie had het laatste woord, dus wordt hotel
Esplanada aan de Burgemeester Engelbertstraat een modern
gebouw. De slopershamer heeft inmiddels al korte metten gemaakt
met het uit 1948 stammende gebouw. Eind mei hopen de eigenaars
het nieuwe hotel weer in gebruik te nemen. Van de 34 kamers
blijven er 25 over. De kamers worden echter wel ruimer, beschikken
over een badkamer, kortom: volkomen aangepast aan de

hedendaagse eisen. Naast lounge, receptie, bar en restaurant is aan
de straatkant ook een brasserie gepland. „Het wordt een compleet
nieuw hotel," vertelt eigenaar Beekelaar. Hij vindt het nog steeds
jammer dat het oorspronkelijke plan, om er een gebouw neer te
zetten dat een beetje in de buurt past, niet is goedgekeurd. „Onze
architect moest eens naar de Amsterdamse Stopera kijken. Als
voorbeeld van hoe het óók kan"
Foto Andrô Lieberom

Nieuw sportpark kost drie miljoen
ZANDVOORT - Drie miljoen gulden zal er volgens B
en W nodig zjjn om een multifunctionele sportaccommodatie tussen de Lorentzstraat en het circuit van
Zandvoort aan te leggen.
Vrijdag praat het college met
de provincie. B en W willen
weten of GS steun verlenen
aan dit ambitieuze plan d9or
een bestemmingswijziging
toe te staan.

over. Hierin staat aangegeven
hoeveel sportaccommodaties
er moeten komen en welke
clubs er gebruik van kunnen
maken.

Vooralsnog wil de gemeente
naast zo'n vijf voetbalvelden,
waaronder een trainingsveld,
een negen-holesgolfbaan onderbrengen op het complex.
Voor de voetballers is er een
trainingsveld van kunstgras
gepland; er komen nieuwe
kleedruimten en een jeugdDe plannen voor de sportvel- honk.
den ten noorden van het dorp
Van de drie miljoen die het
maken een snelle ontwikkeling
door. B en W bespraken maan- college denkt te investeren
dag tijdens het wekelijks over- moet l miljoen uit de pot
leg een ambtelijke notitie hier- stads- en dorpsvernieuwing

komen. Waar de andere 2 miljoen vandaan moet komen, is
nog niet duidelijk. Wethouder
A. van Marie van Financiën
gaat uit van een budget-neutrale investering. De gemeente
denkt de exploitatie rond te
krijgen door de huur die" de
clubs gaan betalen. Zij ziet het
als een buitenkansje dat een
dorp met zo'n zestienduizend
inwoners straks de beschikking krijgt over een sportpark
waar plek is voor de tennis-,
hockey-, golf- en voetbalsport.
Een voorwaarde voor het gebruik van multifunctionele
sportpark is dat de twee voetbalclubs ZVM en Z'75 fuseren.
Anders wordt de zaak uitgesteld.

Jaap Methorst, die gevraagd
is om dit fusieproces te begeleiden, is hoopvol gestemd.
Het fusiegesprek dat twee jaar
geleden al is gestart, is vorige
week donderdag weer serieus
opgepakt. De tijd dringt want
op l juni moeten de fusiestatuten klaar zijn. De Knvb is uitgenodigd om de fusiepartners
tijdens het proces met adviezen te begeleiden.
Op l september moet de
nieuwe vereniging zich hebben
aangemeld bij de voetbalbond.
Als de plannen doorgaan dan
kunnen de voetballers in september 2000 al trainen op het
pas ingezaaide- of kunstgras.

De actiebereidheid in een
plaats als Zandvoort is groot.
Dat bleek al halverwege december. Toen staakten de
scholen niet mee met de landelijke actie omdat het teveel gevolgen zou hebben voor de activiteiten die ter ere van de
feestdagen waren gepland.
Deze week wordt opnieuw gestaakt, nu per regio. NoordHolland is morgen aan de
beurt en de Zandvoorters staken mee.
Op de Beatrix-, Hannie
Schaft-, Nicolaas-, Oranje Nassauschool en Duinroos blijven
de deuren een dag lang dicht.
De Gertenbach-mavo laat in
Zandvoort verstek gaan omdat
een deel van de leerkrachten,
die in een dependance in Lisse
lesgeeft, daar al staakt.
Volgens de Zandvoortse stakers lopen ze al geruime tijd
achter met hun salarissen. „Er
mag dan tegenover staan dat
we nogal wat vakanties hebben, maar dat neemt niet weg
dat ons werk behoorlijk zwaar
is geworden. We hebben veel
vergaderwerk, moeten cursussen volgen om op peil te blijven
en steeds maar te voldoen aan

Uw krant
niet
ontvangen?

LUMBERJACK

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

'Ajacieden dachten dat de foto's van mij kwamen'
T

OEN DE Zandvoortse
journalist Paul van Gageldonk drie jaar geleden
moest onderduiken in een
Utrechts hotel omdat de harde kern van Ajax hem pp de
hielen zat, wilde hij nooit meer
over hooligans schrijven. Inmiddels ligt zijn tweede boek
'Geen woorden maar daden',
waarin hij de geweldadige
dood van Ajax-supporter Picorni uit de doeken doet, toch
in de winkel. „Als journalist
vond ik het nodig om dat boek
te schrijven. Om nog eenmaal
te vertellen over het hoe, wat,
waarom en de gevolgen ervan."
Van Gageldonk maakte zijn
intrede bij weekblad Nieuwe
Revu als algemeen verslaggever. Daarna volgden vijfjaar in
de sportverslaggeving tot hij
alle beroemde figuren al drie
maal had geïnterviewd en er
genoeg van kreeg.
„Halverwege de jaren tachtig ging ik me bezig houden
met sociale reportages. Ik
schreef over oorlogen, rampgebieden, en terreurbendes
zoals de ETA en IRA. Begin
jaren negentig legde ik me toe
op subculturen als skinheads,
death-methalfans en hooligans." Begin 1991 liep Van Gageldonk drie maanden mee
met de harde kern van de
Ajax-supporters. „Het viel me
op dat zij met enig ontzag
spraken over de Feyenoordsupporters." Hy raakte geïnteresseerd in de achtergronden

Het boek van
de
Zandvoortse
schrijver ligt al
in de winkel
Foto André
Lieberom

van deze groep en trok twee
seizoenen intensief met ze op.
Zijn eerste boek 'Hand in
hand' laat een beeld zien van
de fanatieke Feyenoord-supporters. Van Gageldonk volgde hen thuis, op feesten, bij
wedstrijden en in de gevangenis. „Hun leeftijd is grofweg
geschat tussen de 15 en 35
jaar. Er zijn traditionele volksjongens bij, huisvaders, ook
bijvoorbeeld een groenteboer
van AH op de hoek. Bijna allemaal zijn het seizoenkaarthouders." Uit zijn beschrijvingen blijkt dat velen een ding
gemeen hebben: ze houden
van geweld. „Hun motieven
zijn vaak verschillend. Bij de
een staat voetballen voorop,
bij de ander juist de relletjes.
Wat de verschillen ook zijn: ze
zullen allemaal de club-eer

verdedigen als ze vinden dat
die in gevaar komt," aldus de
schrijver.
Zijn boek over de Feyenoorders viel na allerlei publicaties, in niet zo'n goede aarde
bij met name Ajax-fans. „De
grote hoeveelheid informatie
die ik van binnenuit die Feyenoordgroep had, was een van
de redenen om het boek te
schrijven. De publicaties veroorzaakten veel ophef onder
Ajacieden. Er kwamen bedreigingen binnen en bij de uitgever sneuvelde een aantal ruiten. Toen ik aan het boek begon, had ik het er wel bij ingecalculeerd, tenminste dat er
gescholden en gedreigd zou
worden."
Van Gageldonk, die eigenlijk
het hoofdstuk over hooligans
wilde afsluiten, merkte daar-

entegen dat de strijd tussen
beide groepen zich juist ging
verharden. „Het was in die periode dat bij Feyenoord alles
verkeerd ging en Ajax door de
media werd opgehemeld. 'De
Godenzonen' werden ze genoemd. Het onbehagen bleef
hangen tot in januari 1997 het
beruchte Ringweg-incident
zich aandiende. „Daar was ik
ook bij, het was ook weer snel
afgelopen. Want de vijftig Ajacieden hadden weinig kans tegen driehonderd Feyenoordfans."
Al gauw zou blijken dat de
Amsterdammers, die in eigen
stad door de Feyenoorders
werden verslagen, op wraak
zinden. Het treffen, dat al weken in de lucht hing, vond uiteindelijk bij Beverwijk plaats.
„Het was angstaanjagend hoe

de twee groepen in sneltreinvaart elkaar te lijf gingen. Voor
mijn gevoel duurde het een
half uur, in werkelijkheid
duurde het minder dan drie
minuten." De dood van een
oudere Ajax-fan, Picorni, was
er het gevolg van.
Voor de Zandvoortse journalist brak een angstige tijd
aan. „De Ajacieden dachten
dat de foto's van die veldslag
bij mij vandaan kwamen. De
werkelijke fotograaf hield zich
schuil. Wat ik wel kan begrijpen. Als ik in zijn schoenen
stond, zou ik het ook doen.
Van de Centrale Informatiedienst van de Recherche
(CID) hoorde ik dat ik door
Ajax-fans werd gezocht. Met
mijn vrouw heb ik toen een
week doorgebracht in een
Utrechts hotel."
Van Gageldonks eerste reactie om niets meer over de zaak
te schrijven, zelfs niet voor de
Nieuwe Revu, heeft hij na een
jaar los gelaten. „Als journalist
vond ik het toch nodig om te
doen. Over het hoe, wat en
waarom." Aan het eind van
zijn nieuwe boek 'Geen woorden maar daden' waarschuwt
hij overigens dat er een nieuwe
generatie hooligans opstaat.
,Ze zijn op zoek naar kicks,
hoorden al die. verhalen en
hebben zoiets van: was ik er
maar bij geweest."
'Geen woorden maar daden' is uitgcgeven door Nijgh en van Ditnutr en
in Zandvoort bij de Brunabockhaiidcl aan de Grote Krocht te koop.

zwart/bruin suède
ƒ189,95
^

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

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Naam: (m/v) |
Adres:
l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
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Giro/Banknr.:
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l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 Cl halfjaar/35,40
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D jaar ƒ 61,75

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN
Strijd moet er zijn,
't Verlies was er al voorliet einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam,
wij voelden mee jouw sul verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
Na een leven van /orjj en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is van ons heenKujïaan mijn
dierbare man, on/e lieve vader, fijne opa en overjjroolopa

Gijsbert Keur
Gijs
* 31 maart 1912
t Hi januari 1999
J o kin Keur-Komlóssy
Bub enTineke
Jacquelinecn Boudewijn
Vincent
Steven
Toni en Cincly
Jesse Dylan
I re n en Bob
J ohm en Frecl
Terry
Mariene
Correspondentieadres:
Kostveriorenslraat 88
2042 PK Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Postslraat 7 te Zandvoort, alwaar
geen bezoek.
De crematieplechligheid zal plaatsvinden op clonderdag 21 januari om 13.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Geen bezoek aan huis.

•ff Zandvoort,
t Sneek,
28 april 1918
16 januari 1999
Vanaf 9 maart 1984 weduwe van Jan Smit
"Frittemastate",
Frittemaleane 4-24
Beek Ubbergen:
Guus
Sneek:
Huub en Marjan
Elvera
Ilona
De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 20 januari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats,
Van Lennepweg te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren nadien in de aula van
de begraafplaats.
Correspondentieadres: Johan de Wittstraat 14,
8603 BK Sneek
Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwkaart
te sturen, wil diegene dan dit bericht als zodanig
beschouwen.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

Krijntje van Dijk-Hameeteman
Ouddorp 21-01-1902
Zandvoort 17-01-1999
Dicken Janny
Marvin en Marian
Sandy en Michiel
Nico en Sarina
Kenny en Niekje
Nancy en Ray
Dicky
Correspondentieadres:
Dr. C. A. Gerkestraat 22
2042 KV Zandvoort
Moeder is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te
Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 22 januari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Wcslerveld. Tijd van samenkomsl aldaar
13.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in één van de ontvangkamers.

ADVERTENTIES
AD EN MONIQUE
ALWEER 1 2 / J A A R
(w.uir vind je ze nog)

HERMAN

Naar aanleiding van de commissievergadering Organisatie, Toerisme & Verkeer op donderdag 7 januari is besloten tot het houden van een extra vergadering van deze commissie Deze wordt gehouden op

Rijksstraatweg 67-71, Haarlem. Tel. 023-5254956/
Geopend dinsdag t/m zaterdag Donderdag koopavond.

- donderdag 21 januari 1999, 20.00 uur, commissie Organisatie, Toerimse &
Verkeer
De vergadering wordt gehouden in de commissiekamer m het Raadhuis Het enige
agendapunt voor deze vergadering is de overeenkomst tussen de gemeente Zandvoort
en ECP Zandvoort b v en/of Circuitpark Zandvoort b v

fitness aerobics judo
o
•__
'

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op maandag 11 januari vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en van de-veidere in week 2 door B&W
genomen besluiten is op maandag 18 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de Centrale Balie
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Ook in 1 999
hét adres voor
gezond bewegen!
Gratis proefles.
Zeer verschillende
mogelijkheden.
Goede deskundige begeleiding
's Ochtends kinderopvang.
Trainen wanneer je maar wilt.
Kinderlessen vanaf 4 jaar.
En nog veel
Begeleiding van
meer ......
een diëtiste

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

T3

De Welstandscommissie vergadert donderdag 28 januari om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud, afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon (023) 574 01 00

RIOLERINGSPLAN CENTRUM

Afgelopen maandag, 18 januari, is met een week vertraging, begonnen met de uitvoering van het vervangen van de riolering op het Raadhuisplein, een van de onderdelen
van het rioleringsplan centrum De bij deze werkzaamheden behorende verkeersmaatregelen zijn inmiddels getroffen Voor zowel de bevoorrading in de Kerkstraat als de
Haltestraat zijn omleidingsroutes aangegeven Mits het werk niet wordt vertraagd door
vorst is dit voor Pasen gereed

N

GEMEENTE

N,
CJ

=•
CD"

DAMES WINTER COLLECTIE

nu tot 40% korting
HEREN OVERHEMDEN
2 HALEN 1 BETALEN

mogelijk!
"ö
Interesse?
O) Bel voor meer info met 5715829 of met 5719701 (aerobics & ballet)
uiteraard ook langs komen in de A. J. v.d. Moolenstraat 47.
Zj t1 JeTotkunt
ziens '
O)

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

conditietraining clip-

Bedroefd hebben wij afscheid genomen van onze
lieve, zorgzame man en vader en onze trotse opa

Bertus Kemp
Engelbertus Johannes
ie 14 april 1918
f 12 januari 1999
Zandvoort:
C. J. Kemp-Koomen
Enkhuizen:
Marianne Botman-Kemp
Cees Botman
Robert
Antoon
Leonie
Zandvoort:
Linda Tamerus-Kemp
HenkTamerus
Correspondentieadres:
Gasthuisstraat 13
2042 JP Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van

Jack Wernars
Wij zullen je heel erg missen.
Onze deelneming gaat uit naar Nolly, kinderen en
verdere familie.
Het Wapen van Zandvoort

Ze heeft haar strijd gestreden
Heel erghaar best gedaan
Maar nu de rust gevonden
Wij kunnen haar laten gaan
Bedroefd, maar dankbaar voor ailes wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 71-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Elizabeth Jacobs-Terol
Lies
weduwe van Klaas Jacobs
Jasperdina en Karel
Martin en Mariska
Lisa
Mirjam en Willem
Romy
Ans en Roger
Armand
Klaas en Martha
Wendy, Klaas
14 januari 1999
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 114
2041 TN Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in creniatorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)

"+"j , A. J. v.d. Moolenstraat 47, 2041 NC Zandvoort Tel. 023 - 571 58 29
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van harte gefeliciteerd
vele jaren m goede gezondheid!

van MEEUW EN

De Slaapvoortichter voor Kennemerland

d
0

HANSIE,

EXTRA COMMISSIEVERGADERING ORGANISATIE,
TOERISME & VERKEER

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

CO

-Harte
Dmy en John
Miirtijn, J.Tipcr on Benjjmm
Petra, Oert, Sascru en Rohm

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 - 16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

20 tot 40% KORTING

.-

Na een korte, ernstige ziekte is plotseling overleden onze lieve moeder en oma

Augustina Johanna
Smit-Bisenberger

S L A P E N IS ONS V A K

Dankbaar voor alles wal zij voor ons betekende,
geven wij kennis van hel overlijden van onze moeder, schoonmoeder en liefste oma

Uw gasbedrijf adviseert

V

STOOKAKTIE '98/'99

m

uitgerekend voor U!

*"

Streefverbruik voor de week von 11 -01 t/m 17-01
Normaal
jaarverbruik

Vefen onder uzuU0rtmtjf wel&em' v

Van harte gefeliciteerd
met je eerste 3 grijze haren
Victor Thomas Brouwer

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Platform Vliegoverlast Amsterdam
Dinsdag 26 januari 1999 om 20.00 uur
Vondelkerk (bij het Filmmuseum)
Manifestatie tegen vliegtuigen laag over de
stad: forum met Paul Rosenmöller, Rob van
Gijzel, wethouder Groen, vertegenwoordigers
van de Klachtenlijn (CGS) en Schiphol.
Voorzitter: Cox Habbema.
KOMT ALLEN - LAAT UW STEM HOREN

Body&
Mind
Profiteer van 2 gratis kennismakingslessen bij
CMS, Oranje Nassauschool
* 19.00-20.00 uur skeeler- en conditietraining
* 20.00-21.00 uur (ski) conditietraining
* 21.00-22.00 uur Body en Mind
* Thema wisselt

Inschrijving deze maand levert u 20% korting op
onze dagevenementen.
Inl. tel. 540 12 04 / 571 43 18

gessien of ontmoet hebben^
Vanuit Blôemendaal werk ik al
tientallen jaren samen met
Uitvaartcentrum Haarlem aan de
Parklaan,
Uitvaartcentrum Haarlem is al
100jaar een oerdegelijke Nederlandse
onderneming voor uitvaartverzorging
en daardoor een begrip in Haarlem
en ver daarbuiten.
Wij staan garant voor een tot in de
puntjes verzorgde uitvaart,
met oog voor details en tradities.
IkIcan u verzekeren: vooreen
begrafenis of crematie volgens
uw eigen wensen kunt u met een
gerust hart een beroep op ons doen.
Ons uitvaartcentrum is altijd
bereikbaar voor directe hulp bij een
sterfgeval. Tezamen met onze
medewerkers zijn wij daarom op
alle dagen van de week
24 uur per dag beschikbaar.

800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)
26
32
39
45
52
58
65
71
78
84
91
97
104
110
117
123
130
146
162
178
194
210

Totaal
vanaf
1 november

ƒ 13,00
ƒ 16,00
ƒ 19,50
ƒ 22,50
ƒ 26,00
ƒ 29,00
ƒ 32,50
ƒ 35,50
ƒ 39,00
ƒ 42,00
ƒ 45,50
ƒ 48,50
ƒ 52.00
ƒ 55,00
ƒ 58,50
ƒ 61,50
ƒ 65,00
ƒ 73,00
ƒ 81,00
ƒ 89,00
ƒ 97,00
ƒ 1 05,00

278
349
418
481
558
628
698
766
838
904
978
1046
1116
1185
1256
1325
1395
1571
1743
1918
2092
2266

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Bel ons!

Kosten
deze
week

^
/y'.gar
~^\mmmm*m . n . , s , ,
V*^-"'
nv Energiebedrijf

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

^eioIS^si'la0

Auto Strijder Carwash

023 • 532 87 50

wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
" • .•';
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

Nu ook op zondag
geopend

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

2041 KP ZANDVOORT
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Parkeervergunning
ZANDVOORT - Mevrouw
Paap van de Kostverlorenstraat 71 is haar parkeerplaats
voor de deur kwijt. In plaats
daarvan krijgt zij een andere
plaats even verderop. De gemeente besloot tot het intrekken van de vergunning die ooit
was gegund aan de overleden
partner van de vrouw, omdat
de auto de deur van een buurman blokkeerde. Die kon er
niet meer in of uit. Omdat mevrouw Paap zelf niet rijdt,
maar regelmatig door haar
zoon wordt opgehaald, oordeelt de gemeente dat op
steenworp afstand parkeren
geen probleem oplevert.

Geld voor museum
ZANDVOORT - Burgemeester en Wethouders willen 205
duizend gulden uittrekken
voor de herinrichting van het
Zandvoorts Museum. Het college probeert hiervoor een
dekking te vinden door een
structurele besparing van 135
duizend gulden voor komende
tien jaar. Daarnaast is er nog
70 duizend gulden over van
1998 en 1999. Het voorstel
wordt nog in de commissies
besproken.

Oud Noord mag zelf met buurt aan slag
De gemeenteraad wil
bewoners van de wijk Oud
Noord van begin af aan
betrekken bij de plannen
voor de verbetering van hun
woonomgeving. Voor
Zandvoort nieuw want tot
voor kort beperkte de
inspraak van de bewoners
zich tot het moment waarop
kant-en-klare plannen van
bovenaf werden gedropt.
Om de bewonersmbreng op
gang te helpen haalt de
gemeente ervaren hulp in
huis. Een Maarns bureau
maakt een
communicatieplan, een
draaiboek, begeleidt
bewoners en best9okt
vervolgens politici,
verenigingen en bewoners
met folders, nieuwsbulletins
en uitnodigingen. Op 28
januari kruipen zo'n 28
bewoners en professionele
'karrentrekkers' om de tafel.
Om de eerste lijnen uit te
zetten.

Geen 300 GSM's

ZANDVOORT - Het college
is niet van zins om driehonderd zaktelefoons inclusief
abonnementen aan te schaffen
voor gehandicapten in Zandvoort. Het voorstel van de
WD'er Pieter Joustra is niet
geheel van de tafel geveegd. Er
moet eerst gekeken worden
wie voor zo'n toestel in aanmerking komt en wat de consequenties van eventuele voorwaarden zijn. Wethouder Van
Marie kon zich indenken dat
gehandicapten die alleen pp
pad gaan op stille weggetjes
zo'n GSM mee kunnen krijgen
voor de veiligheid. Wellicht in
combinatie met een telefoonkaart.
Het plan van Joustra vergt
nadere bestudering.

Luchtkussen

ZANDVOORT - Op het Burgemeester Fenamaplein komt
een luchtkussen. De ondernemer die hiervoor vergunning
heeft aangevraagd krijgt deze
voor de duur van een jaar. Er
zijn echter beperkingen. Er
mogen geen frisdranken worden verkocht. Ook wenst het
college geen schadeclaims tegemoet te zien wanneer de vergunning na eenjaar niet wordt
verlengd.

Zmlk in 't schip

ZANDVOORT - De Rabobank
Zuid-Kennermerland
heeft de regionale school voor
zeer moeilijk lerende kinderen
(Zmlk) De Schelp in Haarlem
een speeltoestel geschonken in
de vorm van een piratenschip.
De school wilde de eigen kale
speelplaats opknappen maar
had daarvoor geen geld. In het
kader van het honderdjarig bestaan van de bank is besloten
een handje te helpen.

Revolver weg
ZANDVOORT - Bewoners
van de Stationsstraat hebben
aangifte gedaan bij de politie
omdat een inbreker hun zilverkleurige revolver met munitie
had meegenomen. Door de
voordeur te forceren verschaftte de inbreker zich toegang tot de woning. Dat gebeurde tussen acht en tien uur
's avonds. De bewoner verklaarde het wapen illegaal in
zijn bezit te hebben. Hij had
het kortgeleden' aangeschaft
voor zijn eigen beveiliging.

M

EVROUW

buurtwinkel. Zo'n tokootje
waar je van alles kunt kopen."
Enthousiast over de bewonersmbreng (participatie) is
Herman Heldoorn van de Nicolaas Beetslaan. Ook hij heeft
zich opgegeven voor de bewonersgroep „Ik zit ook in de ledenraad van de woningbouwveremging en beschik al over
veel contacten. Die participatie is een goed idee; de toekomst zal uitwijzen of het
lukt." Heldoorn heeft zelf al
een paar ideeën die hij via de
bewonersgroep wil aandragen.
De tuin bij een voormalig
schoolgebouwtje achter zijn
huis, waar nu het Rode Kruis
in is gevestigd, wil hij graag
ombouwen tot speelveldje. „Er
liggen nu alleen maar wat oude
stenen. En misschien is het
mogelijk om samen met bewoners en gemeentewerken de
buurt eens goed schoon te maken. Als ik in de bewonersgroep kom, zal ik zoiets wel
voorstellen."

H.

SCHUURING
woont al 31 jaar tot
volle tevredenheid
in de Hasebrpekstraat. Ze is
niet naar de informatieavond
geweest, want ze heeft weinig
wensen. „Het is hier een rustige straat," zegt ze. „We hebben weinig last van dronken
jongeren, die komen langs de
Vondellaan." Ze herinnert zich
dat ze 25 jaar geleden zelf het
initiatief heeft genomen om de
gemeente om bomen te vragen. „Ik vond de straat wat
kaal en de buren hadden geen
bezwaar. Er kwamen vier bomen." Een eerste vorm van bewonersinbreng.
In die periode was de buurt
nog kinderrijk. Nu zijn het
voornamelijk ouderen die in
dit deel wonen. En deze bewonersgroep vreest dat de verder
oprukkende nieuwbouw een
einde maakt aan hun rust.
„Het wordt hier een racebaan," voorspelt mevrouw
Schuuring. In dat opzicht
heeft ze wel een wens. „De aanleg van drempels. Maar het
mooist zou eenrichtingsverkeer zijn."
Dezelfde angst leeft bij moeder en dochter Borstel uit de
A.J. van der Moolenstraat.
„Qua wopngenot is het hier
ideaal," vindt dochter Marion.
Ze roemt de rust en het goede
nabuurschap in het bijna vijftig jaar oude buurtje. Mevrouw
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Jan Deutekom, een zoon van
een bekende Zandvoortse gemeente-architect, vertrok elf
jaar geleden samen met zijn
vrouw naar Lelystad om zijn
droom, de bouw van een
scheepswerf, waar te maken.
Vanaf de botenshpw in Dusseldorf verklaart hij zijn keuze.

* -

Borstel-Paap heeft hier vanaf
het begin met veel plezier gewoond. Beiden wijzen naar
buiten. „In onze straat staan
nu nog weinig auto's. Maar
door die nieuwbouw komt
daar verandering in. Ik heb begrepen dat elk huishouden de
beschikking krijgt over één
parkeerplaats. Dan gaan hun
bezoekers uitwijken. Nee, de
afwikkeling van het verkeer en
de Z/mmer-frej-afdeling kunnen nog wel eens problemen
opleveren," zeggen zowel moeder als dochter.
Ze merken het nu al. „Gisteravond, toen het zo glad was,"
vertelt Marion, „kwam er nog
zo'n idioot op twee wielen de
bocht door vliegen." Een pplossing zien ze wel in fleurige
bloembakken. Als verkeersremmer en decoratie. „Maar
dan moeten ze er wel zeebestendige bomen en struiken in
zetten. En 's winters winterbe-

planting. Dan krijg je toch wat
fleur in de straat." Ze reageren
positief op het idee van de gemeente om bewoners te betrekken bij het opknappen van
hun woonomgeving. Deze zelfwerkzaamheid sluit perfect

„Voor de reparatie van een
zeil- of kieljacht heb je een haventje nodig. Zandvoort heeft
er geen, vandaar dat we verder
moesten kijken. Het werd Lelystad."
Deutekom was voor zijn vertrek een bekende aannemer in
het dorp. Daarnaast was hij
een van de oprichters en bijna
25 jaar voorzitter van de nog
steeds bloeiende watersportvereniging op het Zuid-strand.
Op een gegeven moment besloot hij van zijn hobby zijn berpep te maken. Hij verkocht
zijn aannemersbedrijf aan zijn
rechterhand Louis Rijnders en
begon met het importeren en
verkopen van zeejachten. Na
zijn vestiging in Lelystad pendelde de familie dagelijks op
en neer naar de Zandvoortse

Aan de andere kant van de
Vondellaan, op een hoek tegenover het spoor, woont mevrouw F. Kraayeroord-Swart.
Ze kijkt uit op een klein plantsoentje en langs de spoorbaan
op een strook groen. „Ik woon

Gemeente betrekt bewoners intensief
bij opwaarderen van woonomgeving
aan op het reeds buurtgevoel.
„We lopen bij elkaar de deur
niet plat maar helpen elkaar
wel over en weer."
En omdat de gemiddelde
leeftijd van de buurt vrij hoog
is, wordt een buurtwinkel node
gemist. Er zijn nu nog veel ouderen die auto rijden, maar
voor de mensen die straks
moeilijk ter been zijn, wordt
het boodschappen doen moeilijker.

Marisstraat. Lang hielden ze
dat niet vol vanwege de intensieve verkeersdrukte. Uiteindelijk besloten Jan en Hetty en
hun twee zoons zich permanent in de Noordoostpolder te
vestigen. Bij Deko Marine, een
afkorting van Deutekom, werken nu acht mensen. „Naast de
reparatie van schepen op onze
werf importeren we ook Amerikaanse Catalina- en Morganjachten," verduidelijkt Jan
Deutekom. „Twee jaar geleden
hebben een eigen jachthaven
gebouwd met zo'n vierhonderd ligplaatsen. De helft
daarvan is bezet. We verwachten na drie jaar helemaal vol te
liggen."
De grote vraag naar jachten
wekt in een watersportland als
Nederland geen verbazing.

hier nu tien jaar en ik vind het
een prima buurt. Alleen staan
's zomers hier tegenover wel
veel auto's geparkeerd. O ja, en
overal ligt hondenpoep. Daar
zouden ze eens wat aan moeten doen." De bewoonster van
Oud Noord is redelijk tevreden
met haar buurt. „In Oud
Noord zijn niet zoveel problemen. Het is zoals overal: je
moet geven en nemen " In de
verbeterplannen heeft,ze niet

VanWesterloo
stapt uit raad
ZANDVOORT - De fractievoorzitter van de Socialistische Partij, Jeannette
van Westerloo, zegt de actieve politiek om persoonlijke redenen vaarwel.
Haar plaats in de gemeenteraad wordt opgevolgd
door nieuwkomer Kees
Hoed. Huub van Gelder
wordt de nieuwe fractievoorzitter.
„Ik wil het raadswerk alleen voor de volle 100 procent doen. En door persoonlijke omstandigheden
ben ik bang dat het me
niet langer lukt. Omdat we
in de persoon van Kees
Hoed een uitstekende vervanger hebben, besloot ik
me uit de gemeenteraad
terug te trekken."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie' Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend' maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

van Lent Zandvoort B. V.
Kam. Onnestraat 15,
Zandvoort-Noord, tel. 023-5715346
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Heemsteedse Dreef 261, 2101 KH Heemstede,
tel. 023-5281550

zoveel vertrouwen. „De gemeente belooft veel, maar
meestal komt er weinig van."
„Ik ben wel naar de informatieavond geweest," zegt mevrouw H. van Duijn van de Tollensstraat. „Het is een heel
goed initiatief. Ik heb me meteen opgegeven voor de bewonersgroep. Ik wil wel graag
meedenken." Het idee om de
wijk autovrij, wat groener, veiliger en kindvriendelijker te
maken, spreekt haar wel aan.
Daarnaast worden ook het
straatwerk en rioleringsstelsel
aangepakt. De klus zal zo'n zes
a zeven jaar in beslag nemen
en wordt daarom in fasen uitgevoerd. „Zo'n 26 jaar geleden
kwam ik hier zo'n beetje als de
jongste wonen," zegt Van
Duijn. „Het is een leuke wijk.
Je helpt elkaar, doet wat mantelzorg en houdt elkaar in de
gaten. Alleen mis ik wel een

Darten Z'75
ZANDVOORT - Voor do
tweede maal organiseert vootbalveremging Zandvoort '75 de
Open Zandvoortse Dartkampioenschappen. Het toernooi
wordt gehouden op 30 januari,
om half acht 's avonds, m de
kantine Het is bedoeld voor
leden als zowel met-leden. Inschrijven kan tot twee uur vooi
het toernooi.
Belangstellenden voor het
toernooi kunnen informatie
krijgen in de kantine, tel
571.8078

SalsaNight

ZANDVOORT - Dance Club
Yanks houdt vrijdagavond 29
januari een Salsa Night. Liefhebbers kunnen ook meedoen
aan een Salsawedstnjd De
dansavond wordt overigens
georganiseerd in samenwerking met de Haarlemse dansschool Griffioen. De entree is
gratis, voor de wedstrijddansers zijn originele prijzen te
verdienen. Yanks is te vinden
Volgens Anneloes Nieuwen- aan de Kosterstraat.
huizen, de communicatieadviseur van het Maarns begeleidingsbureau AEtypos, zal de Cursus varen
eerste nieuwsbrief over het
ZANDVOORT - Onder leiverloop van de bewonersm- dmg van de IJmuider Zeezeibreng half februari bij de men- lers gaat op 3 en 4 februari de
sen in Oud Noord in de bus cursus Vaarbewijs weer van
vallen. „We maken in samen- start. Op de eerste cursusaspraak met bewoners een vond worden de cursisten wegraamplan. In grote lijnen staat wijs gemaakt in het verdere
daarin aangegeven wat moet verloop van de cursus. De curgebeuren en wat de bewoners sus wordt gehouden in het gebelangrijk vinden voor hun bouw Velserduin, Velserdumbuurt. Ik kan me zo voorstellen plein 3 in IJmuiden. Kosten
dat dat per hoofdstukje, bij- 350 gulden. Informatie onder
voorbeeld over groen, het ver- nummer 0255-524.440.
keer, wordt aangegeven. Die
hoofdstukjes trek je weer in
detail door tot aan drempels Dia's van duinen
ZANDVOORT - Onder het
en stoeptegels. Als het raamplan er is, mogen de bewoners motto 'Geniet van Zandvoort,
opnieuw reageren. We hopen geniet van de natuur' organidat nog voor de zomer klaar te seert Eugène Weusten een diahebben."
middag over de Amsterdamse
HoutDe nieuwe vorm van bewo- Waterleidingduinen.
nersdeelname, zo denkt Nieu- zwamdeskundige Tom Puts
wenhuizen, zal voor zowel be- zal aan de hand van dia's alles
woners als ambtenaren wen- vertellen over wat er in de Amnen zijn. „Niet alleen bewoners sterdamse Waterleidingduigaan overleggen, maar ook nen te vinden is. De diabeelden
ambtenaren. Datzelfde geldt over het unieke van dit uitgevoor leren luisteren. Het ver- strekte natuurgebied worden
eist een andere houding." De vertoond in de grote zaal van
commisie Ruimtelijke Ontwik- zorgcentrum Huis in de Duikeling is vorige week akkoord nen. Op zaterdagmiddag 23 j agegaan met een voorberei- nuari, Om half drie. Het zorgdingskrediet van driehonderd- centrum is te vinden aan de
duizend gulden. Het geld komt Herman Heyermansweg 73 in
grotendeels uit het Fonds Zandvoort. De toegang is graDorpsvernieuwing.
tis.
Joyce Schreuder

Rechter vindt
uitspraak over
slipschool moeilijk
ZANDVOORT - De kan- sloten vergaderd. Dat gebeurtonrechter heeft een paar de op initiatief van de PvdA'er
maal de zitting over de Slip- Gert Toonen, die net als de
school van Rob Slotemaker meeste fracties een oplossing
opgeschoven. Als alles goed voor de slipschool wil. Toonen
gaat wordt vandaag de zaak wees in de commissie voor
in Haarlem behandeld en zal Toerisme en Verkeer erop dat
morgen de uitspraak bekend de stukken die hij van de slipschool had gekregen een ander
zijn.
beeld van de situatie schetsen
Volgens een woordvoerder dan de stukken die hij als
van de slipschool liggen de af- raadslid had. Hem is ook gespraken en beloften tussen bleken dat andere gemeenten
slipschool en andere partici- standaard-vrijwaringen afgepanten zoals provincie en ge- ven. Er zijn ook toezeggingen
meente vrij gecompliceerd. gedaan door de provincie.
„Er zijn uitspraken van de pro- Toonen heeft inmiddels het
vincie waar de gemeente geen gevoel dat de belangen van de
rekening mee houdt. De rech- slipschool jarenlang ondergeter heeft van ons veel huiswerk schikt zijn gemaakt aan die
gekregen in de vorm van een van het circuit
De slipschool. waarvan de
boekwerk. Hij wil deze zo goed
mogelijk bestuderen voor hij gemeente het huurcontract
heeft opgezegd, zou moeten
een uitspraak doet."
Gisteravond hebben overi- verhuizen naar een plek waar
gens de fractievoorzitters be- jarenlang vuil is gestort.

Taarten maken

ZANDVOORT - Bij het Aktiviteitencentrum Zandvoort is
er een workshop waar belangstellenden leren hoe zij taarten
en toetjes kunnen maken. De
cursus begint pp 8 maart en
bestaat uit vier lessen op
maandagmorgen tussen elf
uur en kwart voor een. Informatie onder telefoonnummer
5717113
ADVERTENTIE

Cinema Circes
21 t/m 27 januari
Dagelijks

1330

VAN
Nederlands Gesproken

l©
Dagelijks
1530

Rijk: geen vaste paviljoens
IJKSWATERSTAAT
WIL voorlopig geen vaste en verplaatsbare
strandpaviljoens in de eerste
duinenrij langs de kustlijn. In
de Vierde Nota Waterhuishouding staat dat alle ongewenste
en onomkeerbare bouwactiviteiten worden geweerd.
In deze vierde nota geeft het
Rijk aan wat de uitgangspunten zijn van het kustbeheer.
De regering wil een effectieve
samenwerking van betrokken
overheden. Op het gebied van
permanente bebouwing langs
de kustlijn is de nota duidelijk.
Dat wordt niet toegestaan.
Het Rijk verwacht dat provincie en gemeenten actief aan
dit beleid meewerken door
geen vergunningen meer af te
geven. Departementen, water-

R

beheerders, provincie en gemeenten praten inmiddels
over de manier waarop nieuwe
permanente bebouwing tegengehouden kan worden. Zonodig door het beleid aan te
scherpen.
Zolang dit overleg gaande is,
zullen 'ongewenste en onomkeerbare' bouwactiviteiten op
het strand niet worden toegestaan. Vergunningen voor verplaatsbare strandpaviljoens
mogen vooralsnog niet meer
omgezet worden in vergunmngen voor het hele jaar. Een uitzondering wordt gemaakt
voor bouwsels binnen de bebouwde kom. Die mogen wel
zolang ze passen binnen het
vingerend bestemmingsplan,
aldus de nota van het mmisterie

ADVERTENTIE

i De jongste held van Medcrland l
mar het bock \an
Anmc M O bchmidt

CL)
Do \Jm Di
1900

p\ Anionio B.irulera1; it
Anlhonv Mopkin:,

Dagelijks 21 30

there's
something

about

mary
Malt Dillon Ben Stiller
\ Cameron Dia?

@

Woensdag 27 janiun
om 19 30 uur

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen- ƒ 19,60 per kwartaal;
f 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
1
9,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

Kamerbrede collecties, huizenhoge kortingen: het is nu
opruiming op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!

Bezorgmg: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aanges
'oten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

van Lent Heemstede B. V.

Participatie in Oud Noord

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel. (023) 571 7166.
Fax- (023) 573 0497. E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdelmg: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel. (020) 562.6278.
Fax- 562 6283.
Micro advertenties- (020) 5626271. Fax:
665.6321.
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Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J M Pekelhanng
Directeur/uitgever C A Pelle
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Oprukkende nieuwbouw van Park Duijnwijk maakt een einde aan de rusl in de A..I. van der Moolenstraat

Oud-Zandvoorters winnen
bedrijventrofee Lelystad
ZANDVOORT - Jan en
Hetty Deutekom hebben de
jaarlijkse trofee van de Bedrijfskring Lelystad in de
wacht gesleept. De oudZandvoorters mogen een
jaar lang op het predikaat
'Company of the year' voeren. De prijs kregen ze van
hun
collega-ondernemers
omdat ze met veel risico een
scheepswerf annex jachthaven hebben opgezet.
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BMIBESGEN, HOUWtlING INTERIEUR, MIINOESS.
MOMHIEDEU MONTtl, OASE, VA.N V.-MW. SIAAP

Hans van Pelt

KAMER CENTRUM. STOK WEUBEICENTER, VAlHAl

The

Crucible
Danul Da>-l c\us
Wtnoiu R) der

^

FILMCLUB .„
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woensdag 20 januari 1999

Weekmedia 17

mnvs J-G ow wt ovi ESI
Aan-en verkoop,
'• huur; ^'ve'rhuuiyptt
:• beleggingen* föfiti
Geppend maï-vrij/8.30-20.00 uur, zat^lO.OO-17.0

COIFFEURS
international

Het hooghccmrandtclwp Aimlcl, Gooi en Vecht n verantwoordelijk voor
het u/aterkwanMcilibchccr, uinlcrkwalilciltbchecr en vfinnvrgbchrcr in
het zuidoostelijk drcl van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(023)5714040
Voor dames en heren
Openingstijden: dinsd.t/m dond.:
vrijdag:
zaterdag

8.30-17.30 uur.
8.30-21.00 uur.
8.30-14.00 uur.

deel van de provincie Utrecht en een klein drcl van de provincie Zuid
Holland De werkzaamheden voor hel hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is
in Amsterdam en Hilversum

Openbare
commissievergadering

Gijsbrecht van Aemstel /
JONGE JENEVER

De Commissie voor advies en bijstand van het hoogheemraadschap

Met of zonder afspraak

BELL'S 8 YEARS OLD
SCOTCH WHISKY

Amstel, Gooi en Vecht vergadert op woensdag 27 |anuan a s. m het
kantoor van het hoogheemraadschap aan de Larenscweg 30 te

Restaurant Queenie

Hilversum De vergadering begint om 9 30 uur.

Kerkplein 8
Zandvoort

•
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LET OP! ELDERS 3 JAAR OUD _2êï9ST

Agenda
De volgende punten komen aan de orde

:

'

/

'

" ' '

Krediet voor aanleg van een baggerdepot Breukelcveense Plas

.

Krediet voor fosfaatmaatregelen op de RWZI De Ronde Venen

•

Subsidieregeling riolering recreatiepark Liemeer

•

Bijdrage riolering Achttienhoven

DE KUYPER
VIEUX

ELDERS 25^9
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
Fa. P. Klein

pp^ecffl^gangen verrassingsmenu

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOMAR

^jjjl^^^^^pw^wêé personen •

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Voor reserveringen en/of inl. tel. 5713599

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Fa. Gansner & Co.

T. Goossens

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

R. Koolhof, secretaris Commissie voor advies en bijstand,
tel. 035 647 76 22.

PINOT GRIGIO

Jaarmandaat 1999

ELDERS &95

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht heeft op 8 december 1998 aan de directie van de Dienst

Schitterende bleekgele wijn met
een volle, zachte smaak Een
[ijke geur van peer en abnkoos
Deze wijn past uitstekend bij
wilvlees en visgerechten
maar ook heel goed als aperitief

Waterbeheer en Riolering (DWR) het jaarmandaat 1999 verleend
Daarmee heeft het dagelijks bestuur de beleidsvoorbereiding en
•uitvoering van de taken van het hoogheemraadschap voor het jaar
'999 opgedragen aan DWR. Het mandaat houdt m dat de directie

Geselecteerd door
HUBRECHTDUIJKER
In zijn wijnalmanak 1999

van DWR de begroting van het hoogheemraadschap voor het jaar

Alle merken

Gran Dorado
(Supermarkt)

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Vondellaan 60, Zandvoort

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

DU RHONE

Vondellaan 2*, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Inzage
U kunt het besluit inzien op de vestigingen van het hoogheemraad-

Deskundig advies.

Circus Zandvoort
„Het Statjon"
Restauratie

Werkplaats Schelpenplein

Gasthuisplein 5, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

0,7 LITER
ELDERS 16^5

regular of light
LITERFLES

ELDERSB85

ELDERS J^§-

f49

schap aan de Larenseweg 30 te Hilversum en de Spaklerweg 18 te
Amsterdam. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60

BERENTZEN
APFELKORN

HERO CASSIS

kleur: granaalrood,
bouquet complex,
smaak: stevig en vol

HER1TAGE

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

enz.

1999 uitvoert. De directie is ook bevoegd verklaard om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van DWR.

Shell Geerling

DOUROFEIST TINTO
Deze Portugese wijn is afkomstig
uil de Douro streek waar ook de
pon gemaakt wordt Van onze port
leverancier brengen we nu een
schitterende rode wijn De wijn
arden bevinden zich m het
rt van de Douro met zijn diepe
dalen en ruige heuvels De
typische druivensoorten zoals o a
Tinta Ronz en Tinta Barroca worden
her gebruikt Hel is een granaat
kleurige stevige volle wijn met een
complex aroma Deze voortreffelijke
wijn past uitstekend bij rood vleesgerechten en oude kazen

CAMPAGNOLA

J C Kapteyn, DWR, Directieondersteuning, hoofd Beleidsadvies en
juridische zaken, tel 035 647 76 n.
Hilversum, 20 januari 1999

JANNEKE
6 FLESSEN

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ELDERS J&5

heeft alle dranken!

HAAHLtM ualilorniepiein l / (naast u reizen) •
ZANDVOORT. Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIIIheeft meer dan 50sltilenien tel voor onze overge vestigingen 0172 447300
Allôaanbie<!ngenïi|ngekfgtrn3l januan lolang de voonaad s! reW Druk

soorten
«vleesri.-»:

.soorten
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VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50

^otermalse

(giefstuk

20-woensdag 21rdónderdag 22-vrndag
Rollade
HaasScholroomsaus
karbönade
filet
Zaterdag a.s. onbeperkt
•''.'• supërmösselen«_ ^^
sauzen +fritesII. ji5

25,
Showroom keukens
tot 70% korting!

Jfagere *Varkens

«piletrollade

Ongekende korting maar wél een uitstekend ad-

roommodellen de deur uit. Met kortingen die op

vies? Uw droom zeer voordelig waargemaakt en

kunnen lopen tot maar liefst

tóch met gebruikmaking van de beste materialen?

alvast twee voorbeelden van onze aanbiedingen.

Tot en met 31 januari 2999 gaan weer vele show-

70%.

25-maahdag
Goulasj

14,

Hieronder

Ontdek 't zelf dat alles kan met Brugman.

BETAALBARE
KWALITEIT

26-dinsdag
Nasi
saté

Dagelijks geopend 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638

95

zaterdag
van 9JÖO tol 17.00 uur
AMBACHTELIJKE KWALtTEirSSLAGERU
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWARN EN SPECIALITEITEN

v_

• .\'_

'_

'.- '

10% TOT

30%

SKI-JACKS
SKI-BROEKEN/RENNHOSES
SKI-OVERALLS
Een exclusieve en strak uitgevoerde, kunststof keuken

i AAR

SNOWBOARDKLEDING

Een schitterende, sfeervolle, hndekleurige keuken

Bmgman

VOOR DE KINDEREN
OVERALL
: ^HMT- ƒ79,95
rARKAJACK
'
jv®?- f 99,95
.FLEECE
,
" :jXS? ƒ69,95

KEUKENS & BADKAMERS

CARVE SKI-SETS
INCLSKIIINOINO
VANAF

,„«•'•'
ƒ399,-

SKI-SETS

VANAF

ƒ249.-

SKI-SCHOENEN

VANAF

ƒ 179.-

SHOWBOARDS

VANAF

ƒ349,-

OHDERHOUD

VANAF

ƒ29,-

Kerkstraat 19 Zandvoort

A L L E S
Itibüuwapn.iratuur

K A N

M E T

B R U G M A N .

Vanaf 21 januari

GRATIS BEZORGD
in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout

BESTE ADVIES '-"-^f BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 1QQ % BESTE GARANTIE

Ons complete assortiment: o. a.
PIZZA'S, PASTA'S, VLEES, VIS en SALADES
(bij minimale besteding van/ 15,-)

DICHTSTBIJZIJNDE B R U G M A N SHOWROOMS:
A M S T E R D A M , Stadhouderskade 74, 020-6752956 HOOFDDORP'-, Kruisweg 785 C, 020-6533462
ZAANDAM , Pieter Ghi|senlaan n/Prouncialeweg, 075 6157867 ZOETERWOUDE'-, Hoge Rijndi|k 195, 071-5892086
ook Badkanit.1 s/ioiwoom Ovcngc artiesten vindt u in de Gouden Gids
Oj (ijk voor mn'r iii/oMimtie op intcmel \mv\v brugman n!
'Vil/

Actie geldi \ a n 4 j a n u a n l/m 31 ]anunn 1999 Vraag naar de aclie\oon\aarden in de showroom Druk- en zetfouten voorbehouden

tel. 023-5731456
van 16.30 -21.45 uur

\MJ

Tijdens de wintermaanden dinsdags gesloten

[WINTERSPORT - OUTDOOR - TRENDS]

FRANTZeN

SKHOEOMG • SXTS •
SNOWIOMD • SCHAATSEN
• MUNE-SKATES • ONDERDO
SLIJPEN EN VERHUUR»

AMSTERDAM, Churchilllaan 83, 020 6625 981
BUSSUM, Vlietlaan 50, 035 6911 397
GEOPEND: MA. T/M ZAT. KOOPAVOND: DONDERDAG AMSTERDAM, VRIJDAG BUSSUM;

Zandx/oorts
Nieuwsblad
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'De Oase Dazen'
De film 'De Oase Dazen' is helaas verloren gegaan.
Jammer, vindt Thys Ockersen, die mooie herinneringen
heeft aan de bar waar de film zich afspeelde: de
oasebar. In deze aflevering van zijn serie in het
Zandvoorts Nieuwsblad vertelt Thys over de hipste
Zandvoortse bar van de jaren zestig.
965 WAS het jaar voor
mij van de grote veranderingen. Ik verliet
na zeven jaar het
Coornhert Lyceum met een diploma op zak en ik werd toegelaten tot de Nederlandse Film
Academie in Amsterdam.
Daar zou ik worden opgeleid
tot cineast. Die overgang van
mijn bestaan van het dorp
Zandvoort naar de grote stad
was al een gigantische sprong.'
'Tegelijkertijd begon voor
mij het kroegleven in Zandvoort. Mijn vriend Ben was
barkeeper geworden in een
knijppie in de Kosterstraat,
dat Oasebar was genoemd.
Hoewel ik negentien was, was
ik nauwelijks door de wol geverfd. Ik kwam niet in bars of
cafés. Ja, één keer had ik een
bezoek gebracht aan de Grot
in Haarlem en mijn klasgenpten hadden het erover dat ze in
Brinkman aan de Grote Markt
gingen biljarten. Voor mij was
dat een wereld die ver van mij
vandaan stond.'
'Bovendien ging al mijn zakgeld zitten in de aanschaf van
acht-millimeterfilmrolletj es
om mijn speelfilms te maken.
Maar nu Ben barkeeper was
geworden in de Oase, begon er
voor mij een nieuw leven. Als ik
's avonds bij mijn ouders thuis
kwam na de lessen op de NFA,
dan hield ik het nog even uit bij
de tv en spurtte dan om een
uur of negen naar de Oasebar.'
'In mijn vorige leven van
Coprnhert-scholier had je
huiswerk en moest je de volgende dag om negen uur present zijn. Maar mijn ouders begrepen niet veel van mijn nieuwe leven op de NFA, waar leerlingen in de klas zaten te roken, waar geen huiswerk was
en waar nooit een leraar zijn
mond ook maar durfde open te
doen tegen een leerling om
commentaar te leveren op zijn
uiterlijk, terwijl op het Coornhert Boudi (Boudewijn) de
Groot sterk bekritiseerd werd
om zijn lange haar. Op de NFA
hadden we allemaal lang haar.
Het leven was voor mij totaal
anders geworden en mijn brave ouders berustten in mijn
nieuwe levensstijl dat inhield
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dat ik vele uren doorbracht in
de kroeg.'
'In het toen nog gezapige
Zandvoort waren er een paar
nieuwe etablissementen. De
Scotch Inn en de Boedah.
Maar de Oase was echt de plek
om te zijn in het midden van de
jaren zestig. Of dat nu in de
namiddag was als het strand
leeg liep of in de avond en
nacht, daar gebeurde het. De
eigenaar was Willem Drogtrop,
die in de eerste jaren een absoluut gat in de markt had gevonden en met zijn broer Ko
de zaak draaiende hield.'
'Ik was nog maar nauwelijks
ingeburgerd in het Oasebar-leyen of ik vernam dat een aantal
jongens een bezoek had gebracht aan een caravan op het
circuit. Hier had een groepje
bezoeksters van de Oase, verpleegsters, hun vakantie-optrek. Nog vele jaren daarna
werd er smeuig verhaald over
de orgie die de Oase-jongens
daar hadden beleefd. Dit waren de sixties, man en van aids
had nog niemand gehoord, dus
dit was het helemaal. Er is zelfs
een huwelijk uit voortgekomen. De participanten kregen
nog lang daarna wazige blikken in hun ogen als ze aan die
nacht terugdachten. Tot grote
jaloezie van degenen die er niet
bij waren geweest.'
'Iedereen was het erover

eens dat de hoogtijdagen in de
Oase van 1965-1970 die waren
met Ben Fijma en Henk als
barkeepers. Ben was in het leger geweest en had op de Willem Ruys gevaren. Henk kwam
net van school - uit mijn klas en had een natuurlijke aanleg
voor het barkeeperswezen.
Ben en hij vermaakten de gasten en sprongen zelf behoorlijk
uit de band. Niemand kon aan
dit vrolijk duo tippen. Ze waren zeer populair, waardoor iedereen naar de Oasebar trok.'
'Tot grote hilariteit van de
bezoekers had Ben vaak een
witte muis in zijn borstzak, die
af en toe tevoorschijn kroop
om te kijken hoe dronken de
bargangers al waren. Hoewel
men dan niet het delirium had,
zag men toch een witte muis.'
'Duitse badgasten brachten
hun dochters naar de bar om
zich dan zelfverder in het dorp
te begeven. Of ze hun lievelingen al dan niet ontmaagd terugkregen, scheen ze nauwelijks te interesseren. Als ze ze
maar kwijt waren. Sommige
meisjes bleven heel braaf
wachten tot de bar diep in de
nacht gesloten werd om dan
met de barkeepers nog verder
door te zakken of de koffer in
te kruipen... Ja, het was een
onstuimig bestaan.'
'In Amsterdam moest ik
vaak na schooltijd een veilig
heenkomen zoeken als de mariniers op reltrappers insloegen. De NFA stond in de Oude
Hooghstraat en via de Dam
moest ik naar het Centraal
Station. In Zandvoort leek er
geen revolutie te bestaan.
Daar klaagde hooguit een
klant over de rekening die te
lang gestaan had en te hoog
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oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Ondercontrole

Barkeeper Ben Fijma

opgelopen was. In de Oase zag
ik relaties ontstaan en verbroken worden, werd ik op zaterdagavond dronken, had je vaste klanten die hun eigen, fles in
een kastje bewaarden, zaten
meisjes in bikini aan de bar,
sloegen Schotten en Engelsen
liters bier achterover in de veronderstelling dat net als in hun
eigen land de bar om tien uur
dicht ging, om dan tot drie uur
door te zakken. In de Oase
brandde de gloednieuwe bovenverdieping af op de avond
nadat de eerste satés werden
verkocht, werd er nog pils geschonken voor een piek, werden er excursies gehouden
naar de Amstel-brouwerij en
werd barkeeper Henk tijdens
een Oase-vakantie naar Spanje door een stier op de horens
genomen. Kortom het was een
onvergetelijke tijd.'
Van Willem kreeg ik de opdracht om een acht-millimeterfümpje te maken over de
Oase. Veel verhaal hadden we
niet. Het ging eigenlijk alleen
maar over de lust en drang van
jongelui om naar de Oase te
gaan. We noemden de film 'De
Oase dazen' en niets was ons
te dol. Voor één van de eerste
scènes lieten we een boot met
jongens en meisjes op het
strand van Zandvoort arrive-

'Burgerlijke stand

Filmscène uit de 'Oase Dazen'

Burgemeester Van der Heijden ziet geen noodzaak voor hot
ophangen van camera's in het uitgaansgebied van Zandvoort
„Ons eigen gebied is goed te controleren," antwoordde hij op
een vraag van WD'er Pieter Joustra naar aanleiding van cl^
schietpartij m Gormchem. Van der Heijden is verantwooidehjk
voor de veiligheid Hij zegt zijn ogen niet te sluiten voor mogelijke escalaties „We blijven alert." De vrees van de WD dat het
ministerie van Binnenlandse Zaken met een advies over camoFotoTh>sOckcisen ra's in uitgaanscentra komt, acht hij met reëel.
ren. Ze hadden ontzettende
dorst, dus naar de Oase. Maar
nog doller werd het toen ik een
klasgenoot van de NFA gebruikte om door de straten van
Zandvoort te kruipen. Dit leverde één van de meest yermakelijke opnamen op die niet
misstaan zou hebben in Candid Camera. Marcus van
Hoorn kroop door de Kerkstraat. Daar liep toevallig de
notoire dorpsagent Babyface.
Zogenoemd omdat hij tussen
alle oude dienders opviel door
de jeugdigheid en tomeloze
ambitie. Wij stonden met de
camera verdekt opgesteld in
een zijstraat om Marcus zo
spontaan mogelijk door de
goot te laten kruipen in de
hoop dat er wat leuke reacties
van voorbijgangers zouden komen. Maar we hadden nooit
kunnen vermoeden dat Babyface zijn tegenspeler werd. De
jonge agent was verbaasd over
de gek die door de goot kroop
en die hem ook nog een duw
gaf. Babyface begon met 'Wat
moet dat, wat is er met je?' en
Marcus die zijn lachen nauwelijks kon verbergen, kroop
verder. Babyface keek wat beteuterd toen hij uit de droom
werd geholpen dat het om een
filmopname ging. Maar de scène bleek later het hoogtepunt
van 'De Oase Dazen' te zijn.

Marcus kroop verder naar de
Oase en stortte zich daar op
een tafel die helemaal afgeladen was met volle bierglazen.
Hij kwijtte zich ijverig van zijn
taak en begon ze als een beest
leeg te slurpen Weer een
mooie scène. Het eindproduct
duurde ongeveer een half uur
en ging onder grote belangstelling in de Oasebar in première.
De film zou daarna nog vele
malen vertoond worden. Hij
bleef in het bezit van Willem
Drogtrop tot hij spoorloos verdween. We weten niet waar hij
is en we praten er nog altijd
over. De Oasebar is nog vele
keren in andere handen overgegaan, maar zo leuk als in het
begin was, werd het nooit
meer. Maar als je een oude bezoeker tegenkomt, dan komen
de verhalen te voorschijn. ledereen heeft zo wel zijn eigen
Oaseverhalen opgeslagen. De
Oase was in die tijd meer dan
een bar, het was een way of
life.

Bouncer

Weekenddiensten

Periode 9-15 januari 1999
Geboren: Tim Sander, zoon
van Peter Pennings en Saskia
Foto Thys Ockersen Wilhelmina Paap.
In ondertrouw: Sebastiaan
Matthijs van der Donk en Josefa Eulina da Silva.
Overleden: Abraham Cluwen
(84 jaar). Pieter Jan van Duijn
(87 jaar). Maria Lambrechtsen-Hoogervorst (91 jaar).
Gerda Marjan Genet (51 jaar).
Engelbertus Johannes Kemp
(80 jaar). Elizabeth Yda de
Zwaan-van der Keemel (92 Een stuiterende rottweiler,
dat is Bouncer. Deze reu van
jaar).

Stella Maris wordt grand-café
ZANDVOORT - Het is een
hele omschakeling voor Willem en Martine van der Werff
om de nieuwe uitbaters te
zijn van het voormalige restaurant Stella Maris. Voorheen was het Zandvoortse
echtpaar namelijk acht jaar
lang de baas van een bakkerij
in Schalkwijk. „Maar daar
hadden we schoon genoeg
van," verklaart mevrouw Van
der Werff. „We wilden per se
iets anders gaan doen en het
allerliefst de horeca in."
Het kwam dan ook goed uit
dat vorig jaar september de inmiddels naar Hoorn verhuisde
familie Bernath het etablissement aan de Strandweg l te
koop aanbood. Prompt hapten
Willem en Martine toe, om het
gebouw onmiddellijk aan te
passen aan hun eigen inzichten. „In plaats van een enigszins verlopen visrestaurant
maken we er nu een stijlvol
grand-café van," aldus de
vrouwelijke helft van het echtpaar. „Met een heel stemmig
interieur en mooi meubilair
waarin men gerieflijk de bestellingen kan nuttigen."
't Strandcafé, zoals de zaak
in het vervolg heet, zal geen
maaltijden meer verstrekken.
„Maar wel hebben we een zogenaamde kleine kaart," vertelt Martine. „Met lekkere
broodjes en zo." Ze zegt ervan
overtuigd te zijn dat het grandcafé in een flinke behoefte zal
voorzien. „We zitten daar immers op een steengoede plek,
waar iedereen langs komt die
het strand bezoekt. Bovendien
zit er in onze omgeving héle-

maal niets ariders, dus is het
meer dan logisch dan men bij
ons aanlegt." Het is de bedoeling dat 't Strandcafé eind februari de deuren opent voor de
eerste gasten.

Mini-lab bespaart
Combi Boomgaard
handenvol werk

ZANDVOORT - Wie zijn
foto's laat ontwikkelen en afdrukken bij Combi Boomgaard, mag sinds kort een
nog beter resultaat verwachten dan voorheen. In de speciaalzaak aan de Grote
Krocht 26 heeft eigenaar
Menno Gorter halverwege
vorige maand namelijk een
zogeheten mini-lab geinstalleerd, dat binnen een mum
van tijd voor een onberispelijke serie kiekjes zorgt.
Bovendien biedt de machine
meer mogelijkheden dan het
oude apparaat waarmee de
klant binnen een uur van zijn
afdrukken werd voorzien.
Volgens Menno Gorter was
het mini-lab zijn forse investering van drie ton zeker waard.
„Het punt was dat mijn oude
machine, die reeds negen jaar
oud was voor ik hem afdankte,
niet al te nauwkeurig werkte.
En als het resultaat niet deugde moest ik yanalles bijstellen
om het wel in orde te maken,
wat telkens opnieuw een heidens karwei was. Bij deze machine is het echter allemaal in
één keer perfect en-dat scheelt
me uiteraard handenvol werk.

m.

Berichten
en tips voor
^
deze rubriek met
*uzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

Helemaal nu ik alleen in mijn
winkel sta, omdat het me maar
steeds niet lukt om een geschikte medewerker te vinden."
Een bijkomend voordeel van
het nieuwe, computergestuurde afdrukapparaat is dat nabestellingen er exact zo uitzien
als het oorspronkelijk materiaal. Tevens is de mini-lab in
staat om vergrotingen tot en
met twintig bij dertig centimeter te maken. „En dat is een
stuk groter dan het maximale
formaat van vijftien bij 21 centimeter dat ik met mijn oude
machine kon leveren," constateert Gorter innig tevreden.
„Terwijl ik er ook niet meer
eerst de hele boel voor hoef te
verbouwen."
Hij benadrukt dat zijn klanten uitsluitend voordelen ondervinden van de nieuwe werkwijze. „Dat ding heeft me dan
wel een lieve cent gekost, maar
dat betekent absoluut niet dat
de foto's er duurder van zijn
geworden. Het ontwikkelen en
afdrukken gaat nu alleen maar
een stuk sneller en beter dan
voorheen."

Kerkdiensten
HERVORMDE KERK:
Zon 10.00 uur: SOW, ds C. vd
Vate mmv New Choir Singers.
GEREFORMEERDE KERK:
Zon 10.00 uur: SOW in Herv.
Kerk.
NIEUW UNICUM:
Zat 10.45 uur: geen dienst.
AGATHA PAROCHIE:
Zat. 19.00 uur: pastor C. v. Polvliet.
Zon. 10.30 uur: pastor C. v. Polvliet mmv koor.
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zon. 10.30 uur: mw BrostromBruin uit Boskoop.

drie j_aar oud springt alweer
een tijdje bij het Dierentehuis
rond. Bouncer is een leuke, enthousiaste hond. Gaat redelijk
tot goed met andere honden
om, hoewel het gedrag van een
andere reu ook een grote rol
speelt. Hij is waaks, beschermend, zachtaardig en vriendelijk tegen de verzorgers, toch
lukt het maar niet om hem aan
de man of vrouw te helpen.
Bouncer past wel in een gezin,
maar dan een gezin zonder
jonge kinderen, want die
springt Bouncer omver. Hoe
zijn gedrag tegenover katten
is, is onbekend. Naast Bouncer
zijn er trouwens nog vijftien
andere honden die een nieuw
tehuis zoeken. Informatie over
hen is te krijgen bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
tel. 023-571.3888.

Dit is het negende verhaal van Thys
Ockersen in deze serie. Voorgaande
afleveringen verschenen m het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 september,
14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9
en 22 december en 6 januari. Deze en
andere verhalen van Thys zijn gebundeld in 'Zimmcr mit Fruhstuck', voor
24,95 gulden te koop bij Bruna.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 0235159500 of- voor info overdag (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. ScipioBlaume, F Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16 30 uur,
aen tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is met nodig.

Foto Karin Schut
Meestal staat Claudette van Duijn achter de toonbank bij Albert
Heijn brood te snijden. Maar af en toe slaan de kriebels toe
Vooral als er weer eens zo'n onverlaat een brandende lucifer of
sigaret in een papierbak gooit. Dan komt er een brandweerwagen met jonge mensen aanrijden. Vorige week was het opnieuw
raak en moest onze spuitgast(e) de boel langs de Louis Davidstraat letterlijk nat houden. Wie zei ook weer dat vrouwen met
een schort aan achter het aanrecht horen' Wij vinden zo n
uniform achter zo'n grote container ook wel leuk staan

Restafval

Niet alleen de stammen maar ook de toppen van de dennen die
momenteel in het duinengebied het Kraansvlak worden omgezaagd, hebben restwaarde. De eigenaars van strandpaviljoens
gebruiken deze als mooie natuurlijke wallen om de zandverstuivingen op het strand tegen te gaan. De bomen zelf worden
verzaagd tot planken. Zo gaat er geen stukje verloren van het
Tandarts: Hiervoor de eigen hout dat tijdens een werklozenproject m 1936 is aangeplant om
zandverstuivmgen te voorkomen
tandarts bellen.

Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag, spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.

Volgens de politie is een
klapband vermoedelijk de oorzaak van het ongeval dat vrijdagavond omstreeks tien uur
plaats vond. De Zandvoorter is
daarna met zijn auto tegen een
middengeleider aangereden,
slipte en reed in volle vaart het
middenpompeiland van het
benzinestation uit de grond.
Tegen een stalen pilaar kwam
de auto daarna tot stilstand.

Menno Gorter van Combi Boomaard bij zijn nieuwe mini-lab, een soort fotomachine

Brood en brand

POLITIE: Alarmnummer 0611. In andere gevallen: tel.
(023-) 5713043.

nen. „Dat gebeurt altijd als er
een ruit breekt, met een vriend
ben ik ernaar toe gereden. We
wisten niet wat we zagen. Die
vrouw in die totaal vernielde
auto, al dat bloed Binnen twee
tellen waren politie, drie
brandweerwagens en een ambulance ter plekke Het slachtoffer had een slagaderlijke
bloeding, een gebroken heup
en ook een hoofdwond. De
auto was total loss."

De 28-jarige Zandvoortse
heeft een vier uur durende
operatie ondergaan Haar toestand is momenteel stabiel.
Voor Timmer werd maandag
pas duidelijk waar hij aan toe
was toen bleek dat acht tankposities (slangen) vermeld waren. „Ik had gehoopt dat Shell
de pompen vandaag zou komen repareren. Maar ze hebben ze niet meer in voorraad.
In september/oktober was wel
een verbouwing gepland. Maar
Na de klap maakte de man hoe dit nu verder gaat verlozich uit de voeten en meldde pen, daar heb ik nu nog geen
zich pas de volgende ochtend zicht op."
telefonisch bij de politie. Hij
Een geluk bij een ongeluk
verklaarde door het ongeval
van slag te zyn geraakt en noemt Timmer het feit dat de
daardoor te zijn weggelopen. pompen vergrendeld waren
met terugslagklemnien zodat
Hij wordt nog verhoord.
geen benzine vrijelijk de straat
Bij de eigenaar van het op kon stromen. „Gelukkig
pompstation, Enno Timmer, wel, anders was de ramp niet
zit de schrik nog in de benen. te overzien. Nu blijft het nog
Hij kreeg vrijdagavond tegen beperkt tot zo'n twee ton vertien uur een alarmmelding bin- schoven staal."

Gebakken hond

Soms kunnen burgemeesters vreemde opmerkingen maken De
Zandvoortse burgervader hoorde in de commissie Bestuurszaken het gemeenteraadslid Gert Toonen geruime tijd aan Toonen ageerde tegen het plaatselijke politie-optreden. Strandpachters mogen hun auto's niet meer op de strandafgangen parkeren, laat staan hun hond op het strand los laten lopen. In een
poging om Toonen de mond te snoeren - „u spreekt hier als
gemeenteraadslid en niet als strandpachter, meneer Toonen" adviseerde Van der Heijden diens achterban om de hond m de
strandtent op te sluiten, of anders maar in de kofferbak van de
auto. Vooral het laatste wekte grote hilariteit. Zou de burgeThys Ockersen meester zelf zijn eigen teckeltje? Ach nee, dat geloven we met. Of
misschien toch?

Zwaargewonde na
rammen Shell-pomp
ZANDVOORT - Een enorme ravage en brokken verkreukeld staal. Dat is zo'n
beetje wat is overgebleven
van de pompeilanden voor
de Shellpomp aan de Boulevard Barnaart. De ravage
werd vrijdagavond veroorzaakt door een Zandvoorter
die na het ongeval van de
schrik wegliep, zijn vrouweIrjke passagiere gewond achterlatend.

Opdeknieh
Een gemeentelijk excuus kom je niet zo vaak tegen. Daarom is
het des te opmerkelijker dat Zandvoort een persbericht rondstuurt over het feit dat bewoners niet tijdig zijn gemformeeid
over het aangepaste ophaalschema m de eerste week van januari. Het vorige jaar telde immers 53 weken in plaats van de
gebruikelijke 52. Zowel de laatste als eerste week hadden een
oneven nummer. Het gevolg: bewoners bleven met hun groene
'bakkie' zitten. Die zijn nu vorige week opgehaald Deze week
zijn de grijze weer aan de beurt, en dan weer de groene enzovoort. De gemeente heeft er echt spijt van.

Shell heeft dit
type pomp aan
de Boulevard
Bernaart niet
in voorraad
Foto Gillis
Schotanus

woensdag 20 januari 1999

Weekmedia 17

Binnen de divisie somatische zorg Leo Polakhuis, hebben wij
vacatures voor

aktiviteitenbegeleiders m/v
a. in het verzorgingshuis, 17 uur
en/of
b. in het verpleeghuis, tijdelijk voor 6 maanden, 16 a 20 uur
fulltime en parttime
Taken:
• Het doelgericht ondersteunen en begeleiden van een groep
bewoners bij individuele en groepsaktiviteiten.
• Het stimuleren en (re)activeren van individuele en groepen
bewoners.
• Het ontwikkelen van een aktiviteitenprogramma.
• In samenwerking met de verzorging het begeleiden van een
groep bewoners bij (recreatieve) uitstapjes.
• Indien gewenst deelnemen aan het Multidisciplinair overleg.
Profiel:
U heeft een afgeronde MBO opleiding gericht op
aktiviteitenbegeleiding. U heeft affiniteit met de ouder
wordende mens en u bent in staat vanuit een multidisciplinair
team te werken.
Voor vacature b. dient u tevens ervaring te hebben als
aktiviteitenbegeleider, het liefst opgedaan in de ouderenzorg.
Ook dient u in staat te zijn zowel zelfstandig als in
teamverband te werken.
Arbeidsvoorwaarden en Salariëring:
Vacature a. betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Vacature b. betreft een tijdelijk dienstverband ter vervanging
wegens ziekte, voor de periode van 6 maanden.
U kunt solliciteren op de vacatures afzonderlijk, het is echter
ook mogelijk de functies te combineren.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het
Ziekenhuiswezen. Salariëring is gebaseerd op FWG 35,
maximaal ƒ 3996,00 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband.
Informatie en Sollicitatie:
Voor nadere informatie over vacature a. kunt u tussen 8.00 en
11.00 contact opnemen met mw. H. de Bruyn,
afdelingsmanager zorg; tel.: 020-6195272.
Voor vacature b. kunt u contact opnemen met mw. R. Cruber,
afdelingsmanager zorg of mw. M. Windt,
aktiviteitenbegeleider, tel.: 020-6195333.
Uw sollicitatie kunt u, onder vermelding van vacature a.,
vacature b. of combinatie, richten aan het Leo Polakhuis, t.a.v.
mw. A. Rensen, personeelsadviseur, Ookmeerweg268, 1069
MZ AMSTERDAM.

Geef uw carrière tie juiste richting.
Thyssen De Reus BV is een Nederlandse
onderneming, die zich onder de vlag van
het Duitse Thyssen-concern zelfstandig
bezighoudt met advies, ontwerp, produktie, montage, onderhoud en reparatie van
o.a. liften, roltrappen, toneelinstallaties en
interne transportsystemen. De onderneming is onder meer één van de grootste
producenten van trapliften in Europa. Bij
Thyssen De Reus B.V. zijn 400 medewerkers in dienst, die samen een omzet van ca.
95. ml'n. realiseren.
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De unit liften van Thyssen De Reus BV
verzorgt met ca. 45 monteurs de montage
van liftinstallaties van uiteenlopende aard
en omvang in geheel Nederland en (soms)
daarbuiten. De unit service is met ca 90
servicemonteurs verantwoordelijk voor het
periodiek onderhoud aan enkele duizenden
installaties. In verschillende regio's hebben
wij plaats voor

Liftmonteurs

:|Kofws:ondó^^

Iffjijfl^^

(m/v)
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die in teamverband zullen worden ingezet
bij de montage van liftinstallaties of zelfstandig verantwoordelijk willen zijn voor
het optimaal funktioneren van liften in een
"eigen" onderhoudsrayon.

iAiTistèröarrii'Stad

Onze gedachten gaan uit naar jonge mensen met een afgeronde MTS-E opleiding (of
gelijkwaardig), die een buitendienstfunktie
zoeken. Geschikte kandidaten zullen in de
praktijk door ervaren collega's worden
opgeleid en de mogelijkheid krijgen hun
theoretische kennis uit te breiden door het
volgen van vakgerichte cursussen.
Wij bieden een passend aanvangssalaris
met prima groeimogelijkheden en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een onkostenvergoeding en een
bedrijfsauto die ook privé mag worden
gebruikt.
Als je belangstelling hebt, stuur dan je solJicitatiebrief naar de heer M. van der Laan,
Hoofd PZ van

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE UITDAGING?!

Ü hebt de ambitie, wij helpen u op weg

WIJ ZOEKEN NIEUWE COLLEGA'S VOOR DE
FUNCTIES:

VISITEUR (m/v)

Voor het uitvoeren van veiligheidscontroles van de reguliere vluchten op Schiphol. O.a. fouilleren en visiteren
van vertrekkende passagiers en hun bagage.
FUNCTIE-EISEN:
Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift, enige kennis van de Engelse taal, onbesproken
gedrag, flexibel inzetbaar over alle 7 dagen van de
week, woonachtig binnen een straal van 60 km rond de
luchthaven.

HIGH RISK FLIGHT AGENT (m/v)

Voor specialistische controles bij vluchten met een verhoogd veiligheidsrisico op Schiphol. O.a. veiligheidsinteryiews, vliegtuig- en platformbewaking, visiteren en
fouilleren van passagiers en handbagage.
FUNCTIE-EISEN:
Bovenstaande functie-eisen aangevuld met: HAVO/
MBO niveau! Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Geschikte kandidaten krijgen INTERNE OPLEIDINGEN! (o.a. ABM diploma en Basis Opleiding Luchtvaart
Security).

THYSSEN

THYSSEN DE REUS BV
v. Utrechtweg 99, Postbus 4,
2920 AA Krimpen aan den IJssel
Telefoon 0180-53 02 11

Heeft u interesse in één van deze vacatures? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief, C.V. en pasfoto:
SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V.
Ta.v. Marjolijn Baltus, Postbus 9021, 1006 AA AMSTERDAM.

S

SECEUROP
NEDERLAND

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
"Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Postcode-Kanjer 1999 start op 23,8 miljoen

Nieuw jaar, nieuwe Kanjer.
En dit bedrag kan nog heel 1999 groeien!
Profiteer van een vroege start en begin
nog deze maand met het sparen van
Kanjerpunten, want elke maand dat u
meespeelt spaart u bij de Postcode
Loterij een Kanjerpunt. En om die
Kanjerpunten gaat het als de Kanjer
straks op uw postcode valt.

De Kanjerwinnaars: 'Doe ook mee en win de
Postcode-Kanjer van 1999!'
De Postcode Kanjer 1998 van 23,8 miljoen is eruit. Vier winnaars in het
Brabantse Teteringen wonnen samen de
grootste prijs van Nederland. Meer dan
15 miljoen daarvan ging naar de winnares die meespeelde met 8 loten. Maar de
nieuwe Postcode-Kanjer ligt alweer op u
te wachten en dit jaar start hij bij maar
liefst 23,8 miljoen!

PostcodeSpel
Natuurlijk is er ook het nieuwe PostcodeSpel in de razend spannende tv-show de
Kans van je Leven, gepresenteerd door
Ron Brandsteder en Valerie Zwikker.
In dit nieuwe spel maakt u met uw postcode kans op droomprijzen, zoals een
prachtige sportwagen die u elke week
kunt winnen!

PostcodeMiljoen

Maar ook de eerste twee cijfers van uw
postcode kunnen u al winnaar maken!
Vind u uw postcodecijfers terug in de
getrokken getallen?
Bel dan direct de Postcode Spellijn
0909-0055 oscpm). Want uw kans op de
auto, de vele verrassingsprijzen en de
uitnodigingen voor de studio-opnames
van De Kans van je Leven laat u toch niet
voorbij gaan? Vul vandaag nog de bon in
en stuur hem op. Want winnen doe je bij
de Postcode Loterij!

PostcodeSpel

7009 ND
in DOETINCHEM
Stand Mega Jackpot:

6 miljoen
14 januari 1999
Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
van vorige week:
5842
2480
3079
8424
4803
4248
8030
G0fel!ci*r«rd! U heeft
ƒ 50,- per lo\. gewonnen.

i Kijk naar De Kanis van]é Leven & het PostcodeSpel
elke donderdag 20>3Ö uur RTL 4.

Extra winnaars
Postcode beginnend met:
20.. 29.. 40.. 48.. 53.. 73.. 84..

BON-VOOR-23,8-MILJOEN
ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en de gratis
extra kansen in het Postcodespel.
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Industriecentrum
Legmeer, Smederij 12-14
;{biJWestwijk)
Amstelveen
tel. 020-5035030
,SHQWOQM
mat/m vrij S.00-17,30 u,
za10,00-n.QQu.

D mevrouw

150.99.01

.1 Ö

KERAMAG - DANSANI - MASTRI & MEASTRI - HOESCH - UCOSAN - SPHINX

Naam: _...

42..

49..

54.,

79..

87..

33.,

43..

50..

57.

80..

88..

27..

37.
39,

44..

52.. 58..

82..

89..

47..

53..

83..

93..

59..

Kans van je Leven
woensdag 21 januari
20.30 uur RTL 4

Adres:
Postcode:

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win de auto!

Plaats:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Ik machtig u hierbij tot wederopzegging Geboortedatum:
eenmaal per maand de inleg van
(dag-maand-jaar)
nevenderstaande rekening af te schrijven.
Datum:
Handtekening:

PbstcodeWeekprijs:
Bel en win een
Waterproof camera
met Zoomlens

Postcode Loterij
oplokatie

NATIONALE
LOTERIJ

30.,

24..

28..

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm)

U vindt ons
in de Gouden Gids

rfö^

D de heer

23..

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l
l

25-28 januari Vakbeurs
Recreatech - Utrecht
Zetfouten voorbehouden

T—
I
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Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

*Grote groep leerlingen
komt helaas niet op de
juiste plek terecht'
Leerlingen in groep acht van de basisschool moeten
de komende tijd hun vervolgopleiding kiezen. Die
keuze is moeilijk, alleen in Amsterdam zijn er al
meer dan dertig scholen in het voortgezet onderwijs.
Ondanks de zorgvuldige begeleiding, komen er altijd
toch nog kinderen op de verkeerde school te zitten.
Moeten zij doormodderen, of valt er nog een mouw
aan te passen?

Rector Ko
Ariëns: „Wij
doen ons
uiterste best
om verkeerde
plaatsingen
tegen te
gaan"
Foto Jaap Maars

is bezweken onder het gezeur van
ouders, die hun kind op een
bepaalde school wilden zien. Die
blijkt dan inderdaad te hoog
gegrepen te zijn. Ariëns: „Ouders
denken helaas wel eens, dat het
uitoefenen van druk in het belang
is van hun kind."

elaas moeten wij constateren,
dat een in onze ogen te grote
groep leerlingen niet op de juiste plek terechtkomt," zegt Ko
Ariëns, rector van het Bredero
Nieuwendam in AmsterdamNoord, tevens bestuurslid van
het OSVO, de vereniging van
schoolbesturen in het
Amsterdamse voortgezet onderwijs. Zo'n verkeerde plaatsing
kan verschillende oorzaken
hebben. Een kind kan bijvoorbeeld tijdens de Cito-toets net
een goede of slechte dag gehad
hebben. „Dus dan is de score
niet in overeenstemming met
zijn werkelijke capaciteiten."

Om vergissingen zoveel mogelijk
te voorkomen, hebben alle scholen onderlinge afspraken gemaakt
- de zogenaamde kernprocedure en onderhoudt het voortgezet
onderwijs nauwe banden met de
basisscholen in Amsterdam. Zo
stuurt het Bredero Nieuwendam
drie jaar lang de rapporten van
hun leerlingen naar de basisscholen waar zij vandaan komen.

van de leerlingen komt niet
meteen op de goede school
terecht," aldus Ariëns. Een leerling die verkeerd zit, kan gedurende het eerste jaar nog vrij eenvoudig wisselen van afdeling of
school. Veel voorkomend is de
stap van de mavo naar het vbo.
„Als de school beide opleidingen
in
huis heeft, geeft dat geen grote
Een leerling die verkeerd zit, kan gedurende het eerste jaar nog vrij
problemen. De leerling blijft dan
eenvoudig wisselen van afdeling of school. Een veel voorkomende '
mogelijk zelfs in hetzelfde
stap is die de mavo naar het vbo
' Foto Jaap Maars gebouw, met dezelfde docenten.
Maar als de school niet beide
wijs. Verder hebben we een volMankeert het aan één van beide, opleidingen in huis heeft, zal men
leybaltoernooi, waarvoor we de
dan zal de gekozen school probe- van school moeten veranderen. In
docenten van basisscholen uitno- ren er in een gesprek met de
ieder geval is het voor de leerling
digen, om zo over en weer de
basisschool uit te komen, of moet een nederlaag, werkt het demotidrempel zo laag mogelijk te
de leerling een soort toelatingsverend en is van school verandemaken."
examen afleggen.
ren nog eens een extra handicap."

Maar gelukkig is het advies van
de basisschool het belangrijkste
criterium. Het gebeurt echter ook,
dat de basisschool niet geheel
juiste adviezen gegeven heeft. Of

„Wij hebben gedurende het eerste jaar gesprekken met de docenten van de achtste groepen. Wij
geven de basisscholen ook informatie over de laatste ontwikkelingen in het voortgezet onder-

Wil een leerling zonder meer toegelaten worden tot bijvoorbeeld
het vwo, dan behoort volgens de
kernprocedure zowel het advies
van de basisschool als de uitslag
van de Cito-toets positief te zijn.

„Wij doen ons uiterste best om
verkeerde plaatsingen tegen te
gaan. Maar we zijn er nog niet in
geslaagd om het aantal zodanig
terug te brengen, dat wij tevreden
zijn. Een behoorlijk percentage

Andersom kan het natuurlijk ook
gebeuren dat een leerling te goed
is en een zwaardere opleiding kan
volgen. „In het eerste jaar bieden
veel scholen de mogelijkheid op
te stromen, zoals dat heet. Op het

Bredero Lyceum bijvoorbeeld,
hebben wij het systeem van brugklaskoppels, waarbij je een mavobrugklas koppelt aan een
havo/ywo-brugklas. Ze hebben
dezelfde boeken en dezelfde
docenten. Dan is het makkelijk
om een leerling, die het beter
doet dan was voorzien, over te
plaatsen van de mavo naar de
havo of het vwo."
Een leerling, goed of slecht, die
werkelijk helemaal op de verkeerde school terecht is gekomen, zal
tussentijds overgeplaatst moeten
worden. Daartoe zoekt de school
contact met andere scholen.
Ariëns: „Wij mogen niemand zonder meer van school verwijderen,
maar moeten er voor zorgen dat
een leerling op een andere school
een plek vindt. En dan uiteraard
op een school waar hij wel op zijn
plaats is."
Jan Pieter Ncpveu

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.
DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Bezoek onze open dagen!
Opleidingen (*):

A L R A V E N VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN

S ECRETARIAAT.BEDRIJFSADMINISTRATIE,
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
J U R I D I S C H E DIENSTVERLENING. LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

MBO-Beroepsopleidingen
• op diverse niveaus, van i tot 4 jaar
• volgens verschillende leerwegen (werken & leren, school & stage)
• dag- en avondopleidingen
• voor schoolverlaters en volwassenen

1. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)/
Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LOO)
2. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
a. Bloemschikken
b. Tuincentrum
c. Plantenteelt, Bloementeelt, Bollenteelt
d. Handel in sierteeltproducten
e. Groene ruimte (hoveniersopleiding)

Omdat je een warm hart hebt
en toch het hoofd
koel kunt houden!

• sprinttrajecten (HAVO-instroom)
• per i februari starten opleidingen voor secretariaat, bedrijfsadministratie,
brugjaar politie en dagopleiding Praktijk Diploma Boekhouden (PDB)

;!^EED4^3O^

Middelbare Tuinbomvschool Aalsmeer

* MBO a.b.c en d
Linnaeuslaan 2 1431 J V Aalsmeer
Telefoon: 0297 - 3246SS
• 29 januari 1999 onderwijsinformatieavond
van 19.00-21.00 uur
• 30 januari 1999 onderwijsinformaticdag

van 11.00 - 15.00 uur

Sloten
*VMBO
Meer en Vaart 5 1068 KV Amsterdam (Osdorp)
Telefoon: 020-6190255
• 21 januari 1999 van
l S . 3 0 - 2 i . 3 0 uur
• Elke woensdag rondleiding en inschrijven tussen

Naarden

* MBO
Deeltijdopleidingen a.b en e
Tenierslaan 2 I 4 1 2 J L - Naarden
Telefoon: 035 - 6943680
• 2 3 j a n u a r i 1999
van 10.30-l4.30 uur

14.00 en 16.00 uur

elk uur herhaling van het programma ,
Secretariaat

Roelof Hartstraat i,
1071VE Amsterdam
tel.: 020-662.77.98
lielmms}, 5.a.20 ai 24 sloppen voordedeur

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Admiraal de Ruijtenveg^io,
1055 ND Amsterdam
tel.: 020-682.98.55
tram 12 en de bussen 15 en iS stoppen voor de deur

Juridische dienstverlening
Logistiek
Automatisering

Schipluidenlaan 20,
1062 HE Amsterdam
lel.: 020-516.16.16
station Lelyhan is vlakbij, tram i stopt daar ook

de Groenstrook
* VMBO
Jac. P. Thijsselaati I S 1431 KE Aalsmeer
Telefoon: 0297 - 384949
• 3 februari 1999 14.00 - 16.30 uur
en 19.00-21.00 uur

Linnaeus
* VMBO en MBO
Deeltijdopleidingen: a.b.c en e
Archimedesplantsoen 87 1098JZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 6929060
• 13 maart 1999 van 11.00 - 14.30 uur

Haarlem
S. G. Haarlem
* Deeltijdopleiding: a
Verspronckweg 1502023 BH Haarlem
Telefoon: 023 - 2614%
• 17 februari l W

van 15.00 - 17.00 uur en van 10.00 - 21.00 uur

onderwijs
dat lééft
opleidingen voeding, natuur & milieu

FLORENS COLLEGE

Je verzorgt, verpleegt en begeleidt de bewoners,
ledere bewoner is uniek en vraagt zijn/haar
eigen benadering. Het is knap wanneer je je zo
kunt inleven dat een bewoner zich gehoord en
begrepen voelt. Niet iedereen kart dat. Je moet
jezelF enigszins kennen, bereid zijn j e z e l F te
ontplooien en te groeien als professional maar
ook als mens.
Samen met het Europa College verzorgen wij in
ons p^cho-geriiitrisch verpleeghuis de opleiding
tot verzorgende I.G. Leren en werken, een unieke
combinatie. Duur van de opleiding is 36 maanden.
Je bent zeker van een baan.
Heb je MAVO of \BO opleiding met tenminste 2 vakken op C-mveau, waaronder Nederlands? En ben
je minimaal 16 jaar en 8 maanden als de opleidmg begint? Reageer dan! Als je goed voor
jezelf kunt zorgen dan kun je dat ook voor anderen!
Tijdens de theorie Fl. 7SO.- zakgeld per maand.
D a a r n a s a l a r i s v a n a f F l. 1.683.- bruto per
maand tot Fl. 2.^66.-. Afhankelijk van je leeft i j d wordt dit e v e n t u e e l a a n g e v u l d tot het
minimum (jeugd)loon. Je kunt ook een kamer
huren in onze personeelsFlat.
.Belangstelling? Laat het ons direct weten.
SchrijF oF bel ons. Wij sturen je zo gauw mogelijk
onze brochure met meer inFormatie. Vaag naar
Ans Gravendaal of naar de dienst P&O.

voor opleidingen in natuur en groen

Beveiliging (ook: opleidingen voor
politie, landmacht en marcchaussc)

W A L H A V E N V A N HALL C O L L E G E
POSTBUS 9006, 1006 AA A W S T E K D A W
C E N T R A A L I N F O R M A T I E N U M M E R : 020-516.16.16

maakt deel uit van

"

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30 76,.Amstelveen;3

labitha

Jan Bonga^traat Iy.
1067 HZ Amsterdam
Telefoon: 0 2 0 - 6 1 1 0 0 11
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,'Amsterdams Stadsblad
•'^ ^'..Dierner Courant

Aalsmeerder Courant

ffi/óe

Uithoornse Courant

Nieuwe Bijlmer

1

•*AM H Nieuwsblad Gaasperdam
*
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V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

Amstelveens Weekblad

'"

•'

Buiténveldertse Courant

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Dankzij de hoge kwaliteit van onze producten en diensten maken wij een gezonde groei door in de top
van de ICT-markt. Op dit moment zoeken wij voor onze vestiging in Almere:
>• Oracle specialisten (Ontwikkelaars en beheerders)
*• Tandem specialisten (Ontwikkelaars en beheerders)
> IBM Mainframe specialisten (Ontwikkelaars en beheerders)

Barst jij van de ideeën over goede zorgverlening?
...Dat komt goed uit want wij zoeken collega's
met een diploma
In Amste/hof werkt Aart
op een kleine psychogeriatrische afdeling
met 22 bewoners, Josee
op een grote psychogeriatrische afdeling en
Monique op een somatische afdeling, met
beiden 35 bewoners.
De zorg voor deze
bewoners wil/en zij
optimaal geven. Dat is
ten eerste goed voor
de individuele bewoner
maar ook voor de familie en, niet te vergeten,
voor hen zelf.
Werken in Amstelhof,
een prachtig historisch
pand in hartje Amsterdam, heeft zijn charme

>• Netwerk specialisten (Ontwikkelaars en beheerders)
*• Internet specialisten (Java, C++, Delphi, HTML)

ziekenverzorgende,
MDGO-VP of
bejaardenverzorgende

Interesse? * Bel voor een afspraak met Mia Seijbel (036-5460080) of stuur een bondige brief met C.V.
naar de KSI Groep, t.a.v. Peter Morcus, Tyro House, Monitorweg 13,1322 BJ Almere.

die goede zorg belangrijk vinden. Maar ben je toe aan
een nieuwe uitdaging? dan kun je solliciteren naar de
functie van

Onder het motto 'Van data naar informatie!'

Eerst meer weten? >• Surf naar http://www.ksi.nl of bel voor een uitgebreid informatiepakket.

ontwikkelt KSI International N.V. toepassingen

teamleider m/v

in opdracht van financiële instellingen,

Als teamleider werk je niet alleen voor onze bewoners
maar ben je ook verantwoordelijk voor de organisatie
van de zorg voor een groep bewoners en geef je leiding
aan je collega's. Je hebt behalve het diploma Ziekenverzorgende, Verpleegkundige of MDGO-VP een relevante vervolg opleiding zoals managementopleiding.

en telecommunicatiebedrijven. Binnen

openheid en gedrevenheid. De medewerkers

KSI International N.V. is actief in de gehele Benelux. Onze medewerk(st)ers worden waar mogelijk

Behalve bovenstaande functies zijn er. nog enige
opleidingslaatsen vrij voor
i
i_I
i/-k

opereren (inter)nationaal vanuit de vestigingen

ingezet in hun eigen regio. Ook is KSI een warm en actief voorstander van tele-/thuiswerken of

IJsselstein, Best, Almere, Grouw en Brussel.

deeltijdwerk. Dat spaart tijd, geld en het milieu!

handelsondernemingen, industrie, transportKSI International werken op dit moment ruim

KSI zoekt ICT-ers M/V die hun tijd beter
kunnen gebruiken dan in de file te staan

400 mensen in een resultaatgerichte en
informele cultuur die zich kenmerkt door

ook zijn beperk/n- leerling verzorgende IG

gen. Je kunt nu eenmaal
niet zomaar iets aan het
gebouw veranderen.
De team/eden barsten
van de ideeën om de
zorg te verbeteren maar
komen helaas handen
tekort. Zonder collega's
die hetzelfde willen, kunnen ze dus alleen maar
het noodzakelijke doen.

Een opleiding met een combinatie van leren en werken
in een verpleeghuis. In drie jaar tijd kun je het diploma
Verzorgende I.G. halen.
Er is meer dan alleen salaris zoals ...een leuke werksfeer, vriendelijke collega's en prettige arbeidsvoorwaarden zoals gunstige regeling voor openbaar vervoer,
mogelijkheden voor kinderopvang bij gastouders,
gunstige voorwaarden bij het afsluiten van verzekeringen en een premie- en spaarloonregeling.
Meer weten over deze functies? Bel met Arnstelhof,
tel: (020) 622 51 51, en vraag naar Marjolein Lotsy, zorgmanager.
Je weet genoeg? Schrijf dan een brief met je gegevens
en motivatie naar Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof, afdeling Personeel & Organisatie,
Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam.
Wie weet: tot ziens in Amstelhof

BT Nederland

Onze relatie, BT Nederland B. V. in Ede, is een
zelfstandige werkmaatschappij van de Zweedse
multinational BT Industries.
Sinds 1965 is BT vertegenwoordigd op de Nederlandse markt met een compleet leveringsprogramma intern transportmaterieel.
In Nederland werken ruim 165 mensen bij BT.
Wereldwijd is BT marktleider op het gebied van
intern transportmaterieel.
Naast een hoogwaardige kwaliteit van de trucks
staat BT bekend om haar op maat gesneden
servicepakket.
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ZORG VERLENEN;
WIE DOET DAT NIET?
Om deze talenten van jou om te zetten
in professioneel handelen starten wij op
19 april 1999 met de 3-jarige opleiding
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg
Wij hebben nog enkele plaatsen open dus:
* ben je gemotiveerd;
* heb je minimaal een VBO-diploma met 2 vakken op
C-niveau en 4 vakken op B-niveau;
* ben je minimaal 16 jaar en 8 maanden?
Bel of schrijf naar:
Stichting Antaris
t.a.v. Mevr. E. A. Tanoesetiko
Louis Bouwmeesterstraat 377
1065 NS Amsterdam
Tel.: 020-6177405

Of» dit moment is &r plaats voot eert nieuwe collega,
16 uw per week.
Gemiddeld 4 dagen per week
Door de week
3 uur fier &aKtendIn. Ket weekend4 uur f>er otktend.
De werktijden, of> de (yaktenden. door de week zijn.
variabel: bv.
van 07.00
tot l O.OÖ
van 07.30
totlO.SO
vanOS.OO
tot 11.00
In. het weekend, wordt om. 07.00 begonnen.
Nadere informatie:
Indien, uw belangstelling uitgaat naar deze functie kunt u of werkdagen. telefonisok contact opnemen, met ket secretariaat onder telefoonnuMmer. 023-5719535, en vragen, otn. een. soüiaitatieformulier, of u schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar:
Plcuj-In. Circus Zwufvoort
Postbus 446
2040 OK ZONDVOÖRT

Om de service organisatie, met inmiddels 60 servicemonteurs, gelijke
tred te laten houden met de verkopen zoeken wij voor onze klant
BT Nederland B.V. een actieve en klantgerichte

Servicemonteur m/v
in deze regio.
Als servicemonteur bent u werkzaam in de buitendienst waar u bij
klanten van BT Nederland preventief onderhoud verricht. Dit onderhoud wordt door u zelf ingepland. Daarnaast bent u verantwoordelijk
voor het verhelpen van storingen. Tevens vervult u een signaalfunctie
op commercieel gebied ten behoeve van de verkoop binnendienst en
de rcgiovertegenwoordiger. U werkt samen met een team van servicemonteur die per regio worden begeleid door een seniormonteur. Het
is voor u een u i t d a g i n g om middels een klantgerichte werkwijze het
i n t e r n e t r a n s p o r t m a t e r i e e l van BT Nederland B.V. voor de klanten
o p t i m a a l productief te houden.
Wij /oeken een actieve servicemonteur met een groot gevoel voor
dienstverlening die uiteraard de techniek 'in z'n vingers' heeft.
De technische kennis heeft u verkregen door het volgen van bijvoorbeeld de opleiding MTS-WTB of LTS-Elektro met aanvullende vakgcrichte cursussen. Ervaring als onderhouds- en storingsmonteur met
i n t e r n t r a n s p o r t is een pré.
BT zorgt voor een gedegen inwerkperiode en biedt een prettige
werksfeer. De serviccmonteur met kennis en ervaring krijgt de
mogelijkheid om een gewaardeerde medewerker te worden die BT
goed beloont. Daarbij hoort een servicewagen van het bedrijf, goede
secundaire arbeidsvoorwaarden en in- en externe opleidingsmogclijkheden.
Spreken ileze vooruitzichten n aan?
Stuur dun binnen 7 dagen in\'schriftelijke reactie naar:
Slnrt Uitzendbureau in Ede,
Telcfoonweg 74, 6713 AL Ede,
tel. (031 S) 61 5588.

„ 4V
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UITZENDBUREAU

Werkt zeker

Wizzl is een winkel op het station waar naast vervoersbewijzen ook een breed assortiment produkten
en diensten wordt aangeboden. De winkel is 7 dagen
per week geopend (dus ook op zondag), van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Voor onze filialen op
de stations Beverwijk, Heemstede-Aerdenhout en
Zandvoort zijn wij op zoek naar enthousiaste:

Onze cliënt Bose BV in Edam is de Nederlandse verkooporganisatie en tevens het Europese hoofdkantoor van Bose®
Corporation USA. De muzieksystemen van Bose® zijn bekend om hun klasse, kwaliteit en baanbrekende technieken. Deze
systemen verzorgen een levensechte geluidsweergave voor huiskamergebruik en professionele toepassingen.
Door de vooruitstrevende producteigenschappen en een fris, modern ondernemingsbeleid is Bose in de loop der jaren met veel
van haar producten marktleider geworden.
Voor de afdeling Finance op het Europese hoofdkantoor zoeken wij namens Bose BV een ambitieuze

Financial Analyst m/v

WINKELMEDEWERKERS M/V
FULLTIME, PARTTIME, HULPKRACHTEN EN OPROEPKRACHTEN

Werkzaamheden bij Wizzl:
• verkoop van treinkaartjes en geven van
reisinformatie;
• beheren en bestellen winkelvoorraden;
• goederenpresentatie in de winkel;
• zorgdragen voor onderhoud/hygiëne;
Funktie-eisen:
• opleiding op middelbaar nivo (MAVO);
• service- en klantgericht kunnen handelen en
denken;
• ervaring in vergelijkbare detailhandel;
• representatief;
• stressbestendig/flexibel (ook flexibel m.b.t. te
werken uren/dagen);
• leeftijd vanaf 18 jaar;
• woonachtig binnen een straal van 10 km. van
het station.
Wil je een afwisselende baan met eigen verantwoordelijkheden en veel kontakten met mensen en ben
je inzetbaar gedurende de openingstijden van de
winkel? Haal dan het sollicitatieformulier van Wizzl
in de filialen op de stations van Beverwijk,
Heemstede-Aerdenhout en Zandvoort.
Je kunt tot 7 dagen na verschijning van deze
advertentie via het sollicitatieformulier reageren.

De functie
De Financial Analyst is verantwoordelijk voor de consolidatie
en analyse van financiële rapportages van de Europese dochter-ondernemingen en van het Europese hoofdkantoor. Ook
behoort het opstellen van budgetten en forecasts, alsmede
het samenstellen van de jaarrekening tot de taken.
Hiernaast verzorgt de Financial Analyst "ad-hoc" rapportages
en de informatievoorziening, inzake financiële gegevens naar
de diverse afdelingen en Europese dochterondernemingen.
De functie-eisen
- Opleiding op HBO-niveau (bv. HEAO-BE/AC)
- Twee a drie jaar relevante ervaring bij een internationale
onderneming of een "Big Five" accountantskantoor
- Kennis van SAP en/of Hyperion is een pré
- Analytisch denkvermogen
- Nauwkeurige en pro-actieve stijl van werken

- Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift
- Goede communicatieve vaardigheden
De voorwaarden
Bose biedt naast een uitdagende functie een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens kan een
internationale carrière tot de mogelijkheden behoren.
Interesse?
Indien de functie u aanspreekt, dan verzoeken wij u, binnen
10 dagen, een bondige brief en uw curriculum vitae te zenden aan RC Recruitment Company BV, R. Nightingalelaan 6,
3818 LV te Amersfoort, t.a.v. de heer R. Caspers.
Voor nadere inlichtingen kunt u de heer Caspers bereiken
onder nummer 033 4659799.

RccruitiueiiL Company BV

Wizzl BV, Postbus 2842, 3500 OV Utrecht

met: Amsterdam: Wilfired Elënbaas of Marjaii van Heuvelen..Ó2p-62?

aïÉ den Boven-kamp Ü20-347 34 'l'l
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Willem Pyper
sterkste bij
indoorroeien

dinsdag 19 januari 1999

Lions-basketballers komen routine

ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
leverden goede prestaties.
De Zandvoortse vrouwen
waren veel te sterk voor de
reserves van Lisse en wonnen met 62-48. De sterk spelende basketballers deden
het knap tegen het geroutiDe Nederlandse Amstel neerde Alkmaar Guardians,
Ergo Head indoorroeikampi- maar verloren nipt met 64-68.
oenschappen werden in Amsterdam gehouden en de vertegenwoordiging van Fitness
De Lions basketbalsters
Paradise deed weer van zich speelden een uitstekende parspreken. Deze kampioen- tij. De uitwedstrijd ging verloschappen stonden in grote be- ren, doch op deze overwinning
langstelling van de fitness- viel niets aan te merken. Vanaf
roeiers en de waterroeiers, het begin zat het gemotiveerde
waaronder de Nederlandse se- Lions in de wedstrijd en was
lectie, die meedeed als voorbe- belust op revanche. „We moereiding voor de wedstrijd op ten er meteen tegen aan," zei
het water.
coach Olaf Vermeulen voor het
De deelnemers moesten een begin van de wedstrijd. Dat
afstand roeien van zesduizend was niet tegen dovemansoren
meter. Willem Pijper, die de gezegd. De voorsprong stond
tweeduizend meter wedstrijd op het scorebord en die is niet
in december liet schieten om meer verloren gegaan. Halverzich op deze wedstrijd voor te wege de eerste helft leidde
bereiden, gooide weer de hoog- Lions al met 17-10.
ste ogen. De Zandvoorter beLisse was echter geen eenhaalde bij de fitness-roeiers voudige tegenstander en vocht
een eerste plaats in het overall verbeten voor de puntjes.
klassement in een uitstekende Daardoor ontstond er een
tijd van 19 minuten en 54 se- wedstrijd die het aanzien volconden. Na afloop werd hij komen waard was. Lions hield
aangesproken door een afvaar- toch het beste van het spel en
diging van de rpeibond met de zette snelle en doeltreffende
vraag, hoe hij zich had voorbe- aanvallen op. Via 22-13 ging
reid op deze wedstrijd, gezien het team van coach Vermeulen
zijn grandioze resultaat.
rusten met een 32-18 voorIn de categorie 30 plus zette sprong.
Pieter Schijff de vierde tijd
De Zandvoortse vrouwen
neer van 20 minuten en 44 se- dachten er al te zijn, maar dat
conden. Sebastiaan Borman kan tegen een goed team als
behaalde in de categorie 20 Lisse fout aflopen. Lisse
plus een mooie derde plaats in bracht Lions even in de proble22 minuten en 14 seconden, men. De concentratie was even
terwijl anderhalve minuut la- weg en binnen een paar minuter Martijn van Bavelgem als ten was het gat naar drie punvijfde eindigde. Martin van ten gebracht, 35-32. Coach
Bergen Henegouwen behaalde Vermeulen moest wel een
een keurige zesde plek in de time-out nemen om zijn team
categorie 40 plus met een tijd weer op de rails te zetten. „Leg
van 22 minuten en 29 secon- het accent op de verdediging
den.
en vandaar uit verder werken,"
Bij de vrouwen werden uit- prentte hij zijn speelsters in.
stekende prestatie geleverd Het werkte want de rust keerdoor Sandra Aries en Wanda de terug en de strijd nam Lions
Poots. In de categorie boven weer in handen. De aanvallen
dertig, werd Sandra Aries als waren fraai waardoor ook de
tweede genoteerd en Wanda scores weer konden genoteerd
Poots pakte een verdienstelij- worden. Met speels gemak
ke derde positie. De onge- maakte Lions aan alle onzedwongen en sportieve sfeer kerheid een einde en won verwas een stimulans voor de diend met 62-48.
deelnemers, die tot grote pres„We hebben collectief goed
taties kwamen.
gespeeld," ging een tevreden

ZANDVOORT - Tijdens
indoorroeiwedstrijden hebben leden van Fitness Paradise zich laten gelden. Willem Pijper toonde weereens
zijn grote klasse en won met
overmacht.

Olaf Vermeulen verder. „Het
was een heel leuke partij waarin we heel goed basketball
hebben laten zien. Dit geeft
weer hoop voor de volgende
wedstrijden. Blijven we zo spelen als in deze wedstrijd dan
kan het dit seizoen nog erg
leuk worden."
Het onderaanstaande Lions
mannenteam kreeg de moeilijke wedstrijd voor de kiezen tegen het op de tweede plaats
staande Alkmaar Guardians.
Een zeer positief ingesteld
Lions was in het geheel niet
minder dan de bezoekers uit
Alkmaar en met een beetje
meer geluk had er zelfs een
overwinning ingezeten. Coach
Joop van Nes zag een gelijkopgaande partij waarin Lions na
tien minuten op gelijkhoogte
stond met Alkmaar Guardians, 11-11. .,Het ging wónderbaarlijk goed," vond Joop van
Nes. Bij de rust keek Lions tegen een 25-26 achterstand aan.
In de beginfase van de tweede helft leek het mis te gaan.
Alkmaar Guardians liep vlot
weg naar 29-39 doch de Zandvoorters hadden er zin in en
knokten voor elke meter. Na
tien minuten waren de kansen
voor Lions teruggekeerd en
stond er zelfs een 49-46 voorsprong op het bord. Vooral
Rqn van der Meij en Philip
Prins schoten met scherp.
De Alkmaarders beschikten
echter over een zeer geroutineerde ploeg en bepaalden in
de slotfase toch de wedsrtijd.
Ondanks de uiteindelijke 64-68
nederlaag sprak caoch Van
Nes zijn tevredenheid uit over
de prestatie van het jeugdige
Zandvoortse basketballteam.
„We hebben als team gebasketbald. De wil om te winnen
was aanwezig en ik mag dan
ook wel zeggen dat we een behoorlijke prestatie hebben
neergezet. Er moet wat meer
rust in het team komen, meer
routine dus, en dan gaat het
wel lukken. Vandaag zag ik dat
de spelers plezier in het spelletje hadden. Blijven we zo spelen dan is een plaats in de middenmoot nog best haalbaar."

handbalclub
ZANDVOORT - Voor het
elfde seizoen is de handtaalvereniging ZVM-Rabobank
klaar voor een tennisseizoen
op de verharde velden in het
circuitterrein. Eind april
staat de opening gepland,
doch nu reeds is er een programma gemaakt en kunnen
nog kandidaat tennissers
zich melden.
Ook dit jaar hebben bestuurscoordinator Gerard Seders en tenniscoordinator
Jaap Methorst een fraai en
overzichtelijk informatiebulletin in elkaar gedraaid. In dat
bulletin staat duidelijk vermeld wat de trainingstijden
zijn en net zoals in voorgaande
jaren worden diverse evenementen georganiseerd waaronder de clubkampioenschappen.

Het herentcam van The Lions verloor met vier punten verschil van Alkmaar Guardians: 64-(i8

Na een slecht gespeelde opening had Kees Koper, na een
snel kwaliteitsverlies, het geluk weer eens aan zijn zijde en
door volharding veroverde hij
de dame van de sterke Paul
Pancras. Koper speelde daarna bekwaam naar winst en
scoorde het eerste Zandvoortse punt. Kees Koper is door dit
resultaat de topscorer van de
Zandvoortse formatie met vier
punten uit vijf wedstrijden.
Aangezien Mare Kok de reeds
vooruitgespeelde wedstrijd remise had gespeeld leidde
Chess Society met 1,5 tegen 1.
De voorsprong werd spoedig
met een punt vergroot toen
Chris van Bockel, in zijn beste
partij van dit seizoen, binnen
twintig zetten eveneens het
volle punt pakte. De voorsprong werd weer kleiner omdat Boudewijn Eijsvogel het

Sfeervolle
Pas de Deux

op het eerste bord niet redde.
Chess Society kwam door Jacob de Boer, die eveneens in
een gelijkopgaande strijd een
sterke partij speelde, op een
grotere voorsprong. Het eindspel van De Boer was uitstekend en leverde een fraaie zege
op.
Ton van Kempen speelde
een ongelukkige partij waarin
hij bijna de gehele partij beter
stond. Van Kempen sloeg
daardoor een remiseaanbod af
en verloor vervolgens door een
onnauwkeurigheid in het eindspel. Daar Simon Bosma eveneens een nederlaag leed tegen
de sterke schaker Teo was de
tussenstand met nog een partij in evenwicht, 3,5-3,5.
Chess rekende zich rijk omdat Wim Brugman op het
tweede bord een gewonnen
eindspel op tafel had staan.
Een toren en vijf pionnen tegen
een toren en twee pionnen was
het voordeel voor Brugman.
Ook nu weer bleek dat het
eindspel van een schaakpartij
zeer moeilijk is. Al snel verdwenen twee pionnen van het bord
waarna de partij door geen van
beide schakers meer te winnen
was en de eindstand op 4-4

De opening van het seizoen
is op vrijdagavond 23 april aanstaande om half acht en dan
wordt meteen het instructieteam voorgesteld. Aan de traiFoto: Chris SchoUmus ningscursussen kan deelgenomen worden in alle leeftijdscategorieen. De tennisafdeling
van de handbalclub organiseert voor de zevende keer de
tennis-intensive week. In de
week van 5 tot en met 9 juli
worden vele onderdelen van de
vrouw Molenaar en de heer tennissport behandeld.
Koning het voortreffelijk. Met
goed spel pakten zij de tweede
Naast de vele activiteiten is
plaats. Naast het in ontvangst er nog ruimte voor vrij tennis.
nemen van een geldprijs, Liefhebbers van het tennisspel
plaatsten zij zich bovendien kunnen dan een baan huren.
voor de landelijke halve finale Informatie over training of vrij
en piomoveerden naar de tennis kan verkregen worden
hoofdklasse. Het echtpaar Van bij Gerard Seders, telefoon
der Meulen was niet op dreef 5718451 of Jaap Methorst, teleen eindigde als elfde.
foon 5713365.

ZBC: start van voorlaatste cyclus

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub zijn begonnen aan de
derde en voorlaatste competitie van dit seizoen. In de
diverse lijnen werd een
voortvarende start gemaakt.
In de gemengde parencompetitie in het district Kennemerland plaatsen twee paren
zich voor de finale waarin beTopscores vrouwen: Aniecke hoorlijk werd gescoord.
van Litsenburg 23, José Koper
12, Sabine Dijkstra 9. Mannen:
Ron van der Meij 29, Philip
In de A-lijn hadden de heren
Prins 23.
Emmen en Van der Meulen er
veel zin in. Zij legden met 64
procent beslag op de eerste
plaats. De dames Groenewoud
en Smit lieten zich ook van hun
goede zijde door met zestig
procent als tweede te finishen.
In de B-lijn vielen hoge scores te noteren. De heren Bakker en Brandse schoten in deze
lijn uit hun slof. Met 67 procent
werd bepaald. Chess staat nu waren zij veel te sterk voor de
op een zesde plaats en kan zich concurrentie. De tweede
tegen HWP uit Zaandijk vol- plaats ging, met vijf procent
gende maand, bij een goede minder, naar de dames Boon
uitslag, handhaven in de eerste en Koning. Deze zijn vast van
plan hun verloren positie in de
klasse.

Schakers Chess Society krijgen
met remise eigenlijk te weinig
ZANDVOORT - De scha-,
kers van Chess Society Zand-'
voort speelden knap met 4-4
gelijk tegen het sterke Haarlemse tweede' team van
HWP. Met deze uitslag kregen de Zandvoorters duidelijk een half punt te weinig.

Zandvoorfcs
IMïeuwsbiad

A-lijn te heroveren.
Ook in de C-lijn noteerde de
wedstrijdleiding een winnend
paar met zeer ruime voorsprong. De dames Bruijn en
Van der Rijst behaalden een
fraaie score van 66 procent. De
dames Sikkens en Van deiMeer waren tevreden met hun
resultaat van 62 procent, hetgeen goed genoeg was voor de
tweede plaats.
In de competitie op donderdagmiddag werd de tweede
wedstrijd van de derde cyclus
gespeeld. In de A-lijn ging de
overwinning naar de dames
Boon en Van der Meulen. Zij
behaalden een mooie score
van 65 procent, waarmee zij
nummer twee, mevrouw Muider en de heer Koning negen
procent voorbleven. Mevrouw
Hoogendijk en de heer Huijbers gaan hier aan de leiding
voor mevrouw Janssen en de
heer Santoro.
Het echtpaar
Kerkman
kwam in de B-lijn voor de
tweede opeenvolgende keer

als overwinnaar uit de bus. Zij
scoorden zestig procent, hetgeen een procent meer was
dan het resultaat van nummer
twee, het echtpaar Lanting. De
ranglijst wordt aangevoerd
door het echtpaar Kerkman,
dat een voorsprong van zes
procent heeft op nummer
twee. de dames Philippo en
Spinoza.
In het district Kennemerland werd de gemengde parencompetitie gehouden. Voor
ZBC deden hier drie paren aan
mee. Over twee voorrondes
van elk 28 spellen moesten 24
paren de strijd met elkaar aanbinden om in aanmerking te
komen voor twaalf plaatsen in
de finale. Mevrouw Hoogendijk
en de heer Van Leeuwen haalden het helaas niet, maar de
andere paren hadden meer fortuin. Mevrouw Molenaar en de
heer Koning eindigden als
tweede, terwijl de tiende plek
voor het echtpaar Van der
Meulen ook voldoende was
ZANDVOORT - De topper
voor het bereiken van de finale. tussen het vierde team van
Volendam en het handbalIn deze finale deden me- team van ZVM-Rabobank
werd een teleurstellende
aangelegenheid
voor de
Zandvoorters. Lang kon
ZVM-Rabo bij blijven, maar
uiteindelijk werd de nederprogramma. Een maand later laag ruim, 25-15.
gaan de temas tafeltennissen
en mocht er een vorstperiode
Vooraf had Volendam de
komen dan wordt meteen een Zandvoorters al een mentale
schaatswedstrijd
georgani- dreun uitgedeeld. De Volenseerd bij Gran Dorado.
dammers zijn nog ongeslagen
Ook in het basketbal, voet- in deze competitie, maar hebbal, hockey, softbal, handbal, ben toch al vier punten in minbadminton en volleybal zullen dering gekregen wegens het
de teams proberen elkaar de opstellen van ongerechtigde
baas te blijven. Voorop blijft spelers. Op de zaterdagavond
echter wel staan dat er in een werd ZVM opgebeld met de
gemoedelijke sfeer wordt ge- mededeling' van een bestuurssport. Alle teams zijn dan ook lid van Volendam dat zijn team
verplicht twee vrouwen in de zich teruggetrokken had uit de
selctie op te nemen. De teams competitie. De Zandvoorters
willen wel winnen, maar de ge- hoefden de reis op zondag dan
zelligheid blijft voorop staan. niet te maken.
Zo heeft de initiatiefnemer
Coach Dirk Berkhout vond
Ruud Luttik het bedoeld en zo het maar vreemd in trok op
wil hij het ook houden. De co- zondagmorgen aan de bel. Het
ordinatie van dit sportevene- bleek dat Volendam van niets
ment ligt dit jaar in handen wist en dat er gehandbald
moest worden. Geen al te besvan Kees Visser.
te voorbereiding voor het
Zandvoortse team dat zeer gehaast naar Volendam afreisde.
Toch speelden de Zandvoorters een sterke eerste helft. De
opening was zelfs flitsend en al
snel stond er een 0-2 voor-

Volendam heeft
iets meer routine

Tweede editie in maak van 'Sportploeg van het jaar'
ZANDVOORT - Het suc- de politie.
Het was vorige week een
ces was groot. De eerste
strijd om de titel 'Sportploeg drukte van belang in Hotel Favan het jaar' viel dermate in ber aan de Kostverlorenstraat
de smaak dat eind januari waar de teams officieel werden
een begin gemaakt gaat wor- gepresenteerd. Ook op deze
avond bleek dat dit sportfesden met de tweede editie.
tijn in een behoefte voorziet.
Ook dit jaar heeft de Kenam- De voorzitter van de Sportju het initiatief genomen om
dit sportfeest in goede banen
te leiden. In de vorige editie
van 1998 namen zeven teams
deel, maar de animo is groot en
dit jaar treden tien teams aan
de start en bestrijden elkaar
op de diverse sportonderdelen. De ZRB, ZHC, ZVM-handbal, Sportclub van den Nulft, raad, Jaap Kerkman, deed de
TZB-softbal en de Kenamju presentatie en stelde namens
doen voor de tweede keer mee. de Sportraad de beker 1999 beNieuw in deze strijd .zijn The schikbaar.
Het evenement heeft een
Lions, TZB, Zaalvoetbal Zandvoort Noord en een team van grote omvang genomen zodat

de sponsoring van harte weikom was. Marcel Meijer slaagde erin een aantal middenstanders te interesseren waardoor er op elke sportavond wel
wat te winnen valt. Elke
maand wordt een bepaalde tak
van sport gespeeld op de diverse lokaties in de badplaats.

Tien teams komen
aan start
De eerste aflevering wordt
op zaterdag 30 januari aaflstaande gehouden bij de Kenamju aan de A.J. van der Molenstraat. Daar staat de conditietest voor de teams op het

sprong voor ZVM-Rabo op het
scorebord. Het geroutineerde
en fysiek zeer sterke Volendam
ging er stevig tegenaan en nam
het initiatief. De Zandvoorters
hielden de Volendammers
goed bij en met een achterstand van 9-7 bij de rust was er
nog van alles mogelijk.
In het begin van de tweede
helft was er ook nog geen sprake van enig krachtsverschil. De
scheidsrechters voelden deze
stevige partij handbal niet altijd goed aan en dat leverden
de Zandvoorters veel strafminuten op. Toen Volendam
daarvan profiteerde was het
snel gedaan. Alleen John Terpstra wist zich staande te houden maar dat was te weinig om
tot een goed resultaat te komen. Volendam besliste de
strijd in de slotfase en liep uit
naar een ruime 25-15 overwinning.
..Als je zo'n wedstrijd wil
winnen dan moeten we allemaal in goede doen zijn," aldus
coach Berkhout. ..En er zaten
te weinig spelers goed in de
wedstrijd. Bovendien, en dat is
geen excuus, de scheidsrechters drukten een behoorlijke
stempel op de wedstrijd."
Doelpunten: John Terpstra
7. Peter Pennings 2. Edwin
Berkhout 2. Patrick Terpstra
2, Marcel Reumann 1. Martijn
Hendrikse 1.

ADVERTENTIE

E PAS de Deux-wedstrijd bij Ruitersportcentrum Ruckert was fenomenaal. De combinaties van
paard en ruiters zorgden voor
een fantastische sfeer en er
werd nog prima gepresteerd
ook.

fa u>ee£" nïef w«£"/ij' Jvorïft?
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

De combinaties waren in de
ban van sprookjes, politie, farao's, zeemannen en nog veel
meer. De proeven werden verreden met twee combinaties
op muziek en alle deelnemers
waren verkleed. Het zag er dan
ook sprookjesachtig uit in het
ruitersportcentrum aan de
Heimansstraat. De 22 ruiters
hadden zeer veel werk gemaakt van hun outfits en het
jurylid, Miriam van Exter, was
zeer onder de indruk van de
combinaties, maar kwam uiteindelijk toch tot een goede
beoordeling.
De eerste prijs was voor de
combinatie Elise Wilkes met
Tico en Lisa Wisker met Falco,
die als Jungle book optraden.
Goede tweede werden Sascha
Grondijs met Belle en Nicole
Arnoldi met Gazi. Zij voerden
de proeven uit als de Farao's.
De proef van Paula Gakeer
'fiet Jolonja en Yolanda Koning met Anoeska, als de militairen, was goed genoeg voor
een keurige derde plaats.

Maandag tot en niet donderdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-2000 ZFM Nonstop
20.00-2200 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb i Vloed

Fraai
uitgedoste
deelnemers
aan de Pas de
Detix\vcdslrijd hij
Ruitcrsportcentruni
Rucküi-t
FoloClins
Schotunus

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-1500
15.00-1700
17.00-1800
18.00-1900
19.00-20.00
20.00-22 00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM ^ (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Euiobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
08.00-1000
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
2000-2400

ZFM Nonótop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits S Paddock
De Cocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09 30-10 00
10.00-12.00
1200-17.00
17.00-19.00
19.00-2400
21 00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM
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Accord Type-R
uit twee werelden

Jaguar overtuigend
leider in topklasse
Jaguar Nederland kan terugkijken op een uitzonderlijk goed 1998.
Er zijn maar liefst 771 nieuwe Jaguars en Daimlers afgeleverd. Met
dit aantal voert het Britse merk de topklasse aan. Bijzonder hieraan
is dat dit met uitsluitend V8-modellen bereikt is. Dit absolute record
past goed bij het succes dat de Engelse fabrikant op het ogenblik
wereldwijd oogst. Ook bijzonder is het hoge aantal orders dat de
Regionale Jaguar Centra nu al in portefeuille hebben voor het
komende jaar. Een groot deel hiervan betreft het nieuwe S-type die
eind maart naar ons land komt. Voor 1999 verwacht de
Nederlandse importeur een verdubbeling van het verkoopresultaat
in 1998.

i PIERWIT, een enorme achterspoiler, brede banden en
> t wee polsdikke uitlaatpijpen. Dat zijn de opvallende
'kenmerken van de Honda Type R. Ze laten geen enkele ruimte voor twijfel over de aspiraties van de auto. Deze
Honda veegt de vloer aan met vrijwel iedere auto die hij
tegenkomt. Echter niet zonder slag of stoot. Het vergt
enige oefening om de Type R op het scherpst van de
snede te rijden.

De Accord Type-R is een auto
met een gespleten persoonlijkheid. Onder de motorkap ligt
namelijk een 2,2-litermotor die
van de Type-R bij normaal
gebruik een vlotte, maar niet
direct een snelle auto maakt. Het
venijn zit in de staart. Na een
korte kennismaking laten we de

krachtbron in de toeren klimmen,
want daar in de hoogste toerenregionen zitten maar liefst 212 pk
verscholen, weten we. En inderdaad even nadat de wijzer van de
toerenteller de 5.800 toeren
gepasseerd is, verandert de
krachtbron van klank. Van
beschaafd roffelend tot metalig
en rauw schreeuwend. De Type
R schiet er als een raket vandoor.
De pret is van korte duur, want bij
7.200 omwentelingen van de krukas per minuut komt het maximale vermogen vrij en voor je het
weet hangt de Honda hikkend en
proestend in de toerenbegrenzer.
We rijden dan overigens al met
hoogst illegale snelheden.
Doorschakelen is het devies. We
zetten ons schrap voor weer een
enorme versnelling, maar een
lichte teleurstelling wacht. We
worden niet direct getrakteerd op
een volgende duw in de rug. De
krachtbron heeft even tijd nodig
om terug te klimmen naar de
6.000 toeren om daar de inzittenden een nieuwe schop te geven.
De krachtige vuist van de Honda
zit te ver weg en de werkelijk
hevige versnelling van de auto is
van korte duur. De Type-R is te
lang een vlotte gezinsauto en net

SPECIFICATIES:
Honda Accord Type-R
Motortype: Viercilinder-lijnmotor
met zeslienkleppen, een bovenliggende nokkenas en elektronische brandstofinspuiting
Cilinderinhoud: 2.157 cm3
Vermogen:
156 kW/212 pk
bij 7.200 t.p.m.
Max. koppel: 215 Nm bij
6.700 t.p.m.
7,2 sec. van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
228 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 9,8 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 80.990-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Verstelbaar stuur
Recaro kuipstoelen voor
lederen stuurwiel en versnellingspookmanchet
Centrale portiervergrendeling
Getint glas
ABS -f EBD
Twee Airbags
Elektrisch bedienbare portierruiten voor
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Lichtmetalen velgen
Stuurbekrachtiging

Compacte MPV van Opel: Zafira
Ook Opel komt met een compacte MPV, de Zafira, op de markt. De
auto is gabaseerd op het platform van de'Astra en biedt plaats aan
zeven personen. De wagen beschikt over een innovatief interieur.
Met een druk op de knop is het namelijk mogelijk om de achterste
zitrij in 15 seconden te laten verdwijnen in de bodem van de Zafira.
De bagageruimte bedraagt dan tussen de 490 en 640 liter afhankelijk van de stand van de middelste zitrij. Deze is op zijn beurt
namelijk 20 centimeter te verschuiven. Daarnaast is het ook mogelijk de middelste zitrij in 40/60 verhouding neer te klappen.
Neergeklapt meet de inhoud van de bagageruimte (tot aan het dak)
dan maar liefst 1.700 liter. De veelzijdige Opel Zafira komt later dit
jaar op de markt.

Nieuw management
voor Hyundai en Kia

Het uiterlijk van de Honda Type R spreekt boekdelen.
te kort een ongetemd beest.
Toch is het bijna verslavend de
Honda steeds maar weer in de
toeren te jagen. Alleen al om de
plotselinge omslag in het karakter
van de auto te ervaren. Van lekker vlot naar pijlsnel. De Accord
geeft je een beetje het gevoel dat
je kreeg van vroegere turbomotoren met hun enorme turbogat;
lange tijd gebeurde er niet veel in
het vooronder, maar wee degene
die bleef aandringen. Deze werd
plotsklaps, van het ene op het
andere moment verrast door een
explosie van brute kracht. Zo
gaat het ook in de Type-R.
Het interieur van de snelste
Accord die Honda in het programma heeft, hinkt op twee
gedachten. Het gitzwarte dashboard lijkt rechtstreeks overgenomen uit minder vermogende
Accords en doet wat gewoontjes
aan. Slechts witte wijzerplaten en
carbonstrips op het dashboard,
rond de versnellingspook en op
de portierbekleding maken duidelijk dat we met een Type-R sturen. De voorstoelen zijn van een
geheel andere orde. Echte
Recaro racekuipen omklemmen
het lichaam adequaat en geven

veel steun bij snelle exercities.
De Type-R onderscheidt zich verder van mindere goden door een
aluminium pookknop.
Qua standaardvoorzieningen laat
de Type-R weinig te wensen over.
Zaken als een airconditioning,

een routenavigatiesysteem en
airbags waren alle aan boord van
ons testexemplaar. De Type- R
biedt eigenlijk het beste uit twee
werelden; de verwende automobilist heeft de beschikking over
alle luxe die zijn hart begeert en
de sportieve bestuurder heeft met

de top-of-the-range Accord een
raceauto voor de openbare weg.
De laatste moet echter wel even
oefenen om het onderste uit de
kan te halen, gezien het motorkarakter van de Honda. Maar ja, zo
blijft de auto wel heel lang spannend!

Na de overname van Kia door Hyundai is het nieuwe management
van beide bedrijven bekend gemaakt. .Chung Mong-koo, voorzitter
van de Hyundai Groep en oudste zoon van oprichter Chung Juyung, is benoemd tot voorzitter van Hyundai Motor Co. en Kia
Motors Corp. Als voorzitter van het consortium gaat hij leiding
geven aan de auto-activiteiten van Hyundai, Kia en Asia. Chung
Mong-gyu, voorzitter van Hyundai Motor, wordt vice-voorzitter van
Hyundai Motor en Kia Motors. Beide concerns blijven in de praktijk
afzonderlijk van elkaar auto's ontwerpen en onder de eigen naam
op de markt brengen.

Saab verbreekt productierecord
OOR HET EERST in haar 51-jarige bestaan heeft Saab
meer dan 100.000 auto's binnen één jaar geproduceerd. Vrijdag 4 december rolde het 100.000e exemplaar in de fabriek te Trollhattan van de band. De eer viel
te beurt aan een Saab 9-5 Griffin.

V

De aanhoudend toenemende
vraag naar de nieuwe Saabs 9-3
en 9-5 is de belangrijkste reden
van dit productierecord. De
Zweedse fabrikant verwacht dit
jaar wereldwijd 120.000 Saabs te
verkopen, een stijging van een
kleine twintig procent.
"Het is natuurlijk prachtig dat we
voor het eerst in onze geschiedenis meer dan 100.000 Saabs
hebben gebouwd, maar wij zijn er

aeuwe

net zo trots op dat we tegelijkertijd het kwaliteitsniveau hebben
verhoogd," stelt Lars Danielsson,
vice-president Productie bij Saab
Automobile. Dit jaar maakte Saab
bekend 360 miljoen gulden te
investeren in de uitbreiding van
de productie, onder meer door
plaatsing van een vijfde productielijn in Trollhattan.
Het zijn met name de Europese
verkopen die sterk bijdragen aan
de groei van Saab. In Italië en
Duitsland steeg de afzet met
meer dan veertig procent.
Nederland blijft daarbij niet achter
met een verkoopstijging van maar
liefst 44 procent. En in Frankrijk,
dieselland bij uitstek, werd een
verkooptoename van zelfs 71
procent gerealiseerd.
Saab produceert in Trollhattan
alle Saab modellen, uitgezonderd

Een 9-5 Griffin ging strijken met de eer en was de 100.000e Saab van dit jaar.
de 9-3 Cabrio die door het Finse
Valmet Automotive Inc. in

Uusikaupunki gemaakt wordt.
Saabs vorige productierecord

dateert van 1997 en bedraagt
85.737 stuks.

BMW 3-serie naar beneden afgerond

IT VOORJAAR PRESENTEERT Opel de nieuwe verJsie van de Vectra. De opvolger van de best verkochte middenklasser van Europa krijgt zijn publieksprimeur tijdens de komende AutoRai van 4 tot en met 14
februari.
Volgens Opel is de Vectra voor '99 op talloze punten verfijnd. De
wagen heeft kleine en grote aanpassingen meegekregen zoals
chroom accenten in de grille, andere verlichtingsblokken en een
opnieuw ontwikkelde aërodynamica met nieuwe bumperspoilers en
zijstrips. Ook de motoren zijn onder handen genomen en doen hun
werk rustiger en met meer souplesse. Daarnaast zouden ze tot 10%
zuiniger met brandstof omspringen. Aangepaste besturingstechniek
en een andere afstelling van schokdempers en vering moeten zorgen
voor een beter weggedrag.
Opel levert de vernieuwde Vectra vanaf komend voorjaar in drie carrosserievarianten: hatchback, sedan en stationwagon. Deze worden
naar keuze geleverd met twee direct ingespoten turbodiesels voor-

L±

van Lent Zandvoort B. V.

Kam. Onnestraat 15,
Zandvoort-Noord, tel. 023-5715346

MW HEEFT weer een
3-serie sedan voor
minder dan zestig
mille in de prijslijst: de 316i.
58.950 gulden wil BMW
ervoor hebben, een prettige
prijs voor een auto die nog
altijd prima prestaties
levert.

B
De vernieuwde Vectra beleeft zijn debuut tijdens de AutoRai
die van 4 tot en met 14 februari gehouden wordt.
zien van zestien kleppen of benzinemotoren met een inhoud van 1,6tot 2,5-liter. In het interieur kan men kiezen uit drie hoofdtinten: zwart,
grijs of beige.
Op het gebied van veiligheid is de Vectra ruim voorzien van de laatste vindingen. Airbags, side-bags (standaard in de CDX-uitvoering),
gordelspanners en ABS zijn aan boord. In de loop van het jaar worden zelfs actieve hoofdsteunen leverbaar. Deze helpen whiplash
voorkomen door bij een botsing automatisch verder naar voren dichter bij het hoofd dus - te bewegen.

van Lent Heemstede B. V.
Heemsteedse Dreef 261, 2101 KH Heemstede,
tel. 023-5281550

Het programma van BMW's nieuwe 3-serie begon dit jaar met de
318i, die leverbaar is vanaf ƒ
62.950,-. Met de introductie van
de 3161, op de komende AutoRAl,
speelt BMW in op de behoefte
aan een model onder de grens
van ƒ 60.000;-.
Qua uitrusting is de 316i te vergelijken met de 318i. De nieuwkomer heeft standaard twee airbags, side- en hoofdairbags en
BMW's automatische stabiliteitsen tractiecontrolesysteem ASC+T.
Een radio/cassettespeler, elek-

Uiterlijk verschilt de 316i niet van zijn duurdere broers
trisch te bedienen portierramen
voor en centrale portiervergrendeling met afstandsbediening zijn
eveneens aan boord. De
Executive-uitvoering voegt nog

een aantal luxe zaken aan de uitrusting toe zoals airconditioning
en een alarmsysteem.
Onder de motorkap zijn de verschillen tussen de 316i en de

318i klein. Beide auto's hebben
een 1,9 litermotor met een vermogen van 77 kW/105 pk. De
Executive-versie staat te boek
voor ƒ 66.600,-.
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die krant moet ik hebben.
5 Omdat ik graag wil weten wat ;:idi in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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Naam: (m/v)

[ J )

| | | j |

A

^m
| | ] |

Adres: .

I

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

I

|

1_J_L.I

I

I

I

!

LJ

i

-,.•..

l_J_l._LJ_J_L_L_LJ

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ S5.-10 n jaar ƒ 61.75
* Voor postabonneesgelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: OIM-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, l (XX) l'A
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 '710371' 017003' 1
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VERZORGINGSHUIS 'T HUIS AAN DE POEL
POPULIERENLAAN 21, 1185 SE AMSTELVEEN,
ZOEKT ZO SPOEDIG MOGELIJK

maaltijdbezorgers (m/v)
HERHAALDE OPROEP

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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die bereid zijn op een of meerdere dagen per week warme
naaltijden te bezorgen in Amstelveen bij ouderen die niet
neer zelf kunnen koken
De benodigde tijd voor het rondbezorgen van deze maaltijden bedraagt ca 1 Vb uur per dag
De aanvangstijd is 11 30 uur

Dans- en balletlessen
ACADEMIA DE SALSA & TANGO
O l v Raoul & Soo Jm Open huis zo 24 jan Cursus v a
25 jan Kinderopvang 8 dansniveaus Folder 020-6437948

Dieren en
dierenbenodigdheden
Gratis af te halen
DWERGKONIJN + hok,
bruin/wit Tel 5715325

Massage
Sportmassage, ontsp massage Shiatsu, voetreflex
Tel 023-5714092

12

Vakantie
buitenland
TALIE, t h nabij L Maggiore,
4 pers vakantie- zomerhuisje
v a ƒ 450,- p w , vrij tot 24/7
Tel 0523-241754

PARK ZANDVOORT

Auto's en
auto-accessoires

CRAN DORADO GROUP \\

• Zie de colofon voor opgaVoor een perfecte SAAB
ve van uw rubieksadvertentie SAAB SERVICE MOLENAAR
„I \ l M /l M. Il II l lll
Rep , onderhoud, APK
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Eigen revisie afdeling
Kennismaking
IM / i m h
Motoren/versn bak
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
l 'l i u -i n j i- ini>r' li|l. in ilc \.il,:i mli i ihln i n i ihliiimn
Verkoop nw/gebr. ond
M Eerbeek, clusterhoofd voeding, op werkdagen tussen 8 00
lm. .u. ROYAL CLASS SAAB
en 1630 uur, tel 020641 9351
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Winkelpersoneel
Rosalie en Nicky
Tel 0715411251
de, bescherming, carrière,
Cran Dorado
personeel
gevraagd
Getrouwde, mollige, volslan- nen? Boxnummer 946484
examen, geluk enz Alleen
ke dame van 41, zoekt via Stijlvol, creatief, slim,
gevraagd
ser klanten 020-6684461.
Markten/braderieen
deze weg een telefoonrelatie fantasievol,
humoristisch,
BOEKENVOORDEEL vraagt
met lieve man Welke welbe- kwetsbaar, vrouwelijk, sterk,
voor
fil
Haarlem
VERKOOP
0906-Nummers
spraakte man heeft zin, tijd emotioneel,
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GROTE MODELAUTOBEURS, Amstelveen-Zuid Kom racen
1
WERKZAAMHEDEN
op grote modelracebaan Zon 24 januari (10 - 15 uur)
Het leveren van warme en koude dranken aan in en extern Keizer Karel College, Elegast 5
Bloemen, planten en tuinartikelen
wonende ouderen die het restaurant bezoeken Het opdekken en afruimen van tafels Het verrichten van schoonmaak- GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zat 23 januari
v.erkzaamheden in het restaurant en de werkruimte U werkt (10 - 15 uur) Keizer Karel College, Elegast 5
onder leiding van een gastvrouw
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BRIEVEN ONDER
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NUMMER KOSTEN
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maandag 16.00 uur):
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
Opleidingen/cursussen
WERKTIJDEN
F 9,99 (ICL. BTW)
exemplaien
complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, 'vijvers,
Kantoor Zandvoons
U we. kt volgens wisselend rooster van maandag t/m vrijdag
beplantingen en schuttingbouw
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, EXTRA
(u dient er rekening
(van U 45 1345 uur) en lx per 2 weken op zondag (van
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
De adveitentie wordt geplaatst onder een passende
2041 JM Zandvoort.
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1000 1445 uur)
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
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vakje
blad als l regel bij uw
nisch of per fax opgegeven
Conform de CAO verzorgingshuizen afhankelijk van oplei
Nieuw Programmal
tekst
gerekend wordt).
Laat na icdei woord, punt of komma een vakje vrij.
worden (tot uiterlijk dinsdag
ding en eivarmg schaal 2 (maximaal ƒ2870 bruto per
Winter en Voorjaar 1999
Schnjf per legel hele woorden of lettergrepen.
12.00 uur), tel 020-5626271,
maand op fulltime basis)
Wij zijn niet aansprafax. 020-6656321.
Taal Creatieve Algemene
Te koop aangeboden diversen
kelijk voor fouten ontU kunt by uw advertentie een Euro-, Giio- of betaalINLICHTINGEN kunt u inwinnen bij de heer Eerbeek, clustercursussen
staan door onduidelijk
NT2 Nederlands aan Anderstaligen
hoofd Voeding op werkdagen van 800
1630 uur tel
cheque bijsluiten (beslist geen overschrijvmgskaarten
Indien uw advertentie ons op handschrift.
020641 9351
Doe Zelf cursussen
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
tijd beieikt. volgt plaatsing in
T k z g a n Relax stoel met • Wij behouden ons het
Wij behouden ons het
dezelfde week op woensdag
Uw SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIE ontvangen wij graag 27
Programma af te halen bij
uitklapbare voetenbank en recht voor zonder opgave van
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
(vanaf 18 00 uur op ATS TXT) recht voor zonder
januari 1999 Uw brief Kunt u richten aan Stichting Bejaarden
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
neksteun, kl oud rose Tel redenen teksten te wijzigen
naar
Opdrachten die na sluitingstijd opgave van redenen
of niet op te nemen
teksten te wijzigen of
?orrj Amstelveen Pooulierenlaan 21 1185 SE Amstelveen
en boekhandels vanaf 29 dec
5717183, na 1700 uur
Micio's Weekmedia. Postbus 156, 1000 AD
bij ons binnenkomen worden niet op te nemen.
Inschrijving start dinsdag 5 januari
Amsieidam
automatisch
een
week
later
Start cursussen vanaf 28 januari
geplaatst/uitgezonden.
Open ma t/m vrij 10 16 uur en
Divers personeel gevraagd
Onroerend goed
donderdagavond 7, 14, 21 en 28 jan
te koop aangeboden
van 17-1830 uur
Voor het gebruik van uw auto ontvangt u een onkostenvergoeding van ƒ 1,30 per bezorgde maaltijd Tijdens de werkzaamheden zijn u en uw auto verzekerd

Vele uren zwemplezier
tegen een
aantrekkelijke prijs?

r

in 5 dagen

Tel.'020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Remco Car Stereo

Tandartsassistente

0906-98.50

Woonvorm
Amsterdam

0906*0611

Oproepkrachten

"DE MAATSCHAPPIJ
ZOU VEEL MEER
MOETEN DOEN VOOR
OUDEREN".

Wat jij wilt

Monet Strijkservice

restauranthulp m/v

voor de particuliere
en zakelijke markt

Mike de Groot

Vo \küümvérsitei f A m s t e r da m

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

HOTEL MERCURE
AMSTERDAM AAN DE AMSTEL
Een bruisend internationaal 4 sterren hotel zoekt (m/v)

* Assistent F&B Manager

Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam

Open Dag La Verna

* Medewerker bediening

* Aankomend Chef de Partie

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

ed 17

Diaconiehuisstraat 6

La Verna franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling,
houdt zaterdag 23 januari open dag van 14 00 tot 17 00 uur Er
Een echte startersfunctio voor een HHS er
Midden m het centrum gelegen woonhuis
is gelegenheid om te proeven van de cursussen van dit
niet parkeerplaats en schuur
voorjaar zoals mandalatekenen, dans, meditatie, keltische
spiritualiteit en eneagram
Indeling ruime L woonkamer 10x4 1 - 3 1 , toilet,
Derkindenderenstraat 82 1062 BJ Amsterdam
Tevens ONTBUTMEDEWERKERS gezocht
keuken, badkamer, was/berging,
Informatie 020 346 75 30 http //biz inter nl net/laverna
ketel 96 m aparte ruimte
boven 3 slaapkamers, 3 1x3 9m - 35x27m
ANJA
4 3x2 9m, alle ramen hebben dubbelglas
Workshops/Groendecoratie
Afgeronde SVH opleiding
MuziekBeneden is m '96 gerenoveerd
Wmterkrans maken, ƒ45 inc!
instrumenten
Uw schriftelijke reactie met uitgebreid CV en pasfoto kunt u 27 jan 20 00 u en 28 jan 9 00
Vrpr ƒ425000
en 20 00 u Tel 5730933
richten t a v de directie
Joan tvluyskcnweg 10 1096 CJ Amsterdam
Cursus Hebreeuwse psalmen
E mail info amstel(« mtrcure hotels com
0235717820
zingen Kennis Hebr of muVoor telefonische informatie 0206658181
zieknot onbel 0204635827
0622110471
l dl' l do' is op /oek naar een
SCHRIJVENDERWIJS biedt
REPRESENTATIEVE MEDEWERKSTER die ons team op vnj- individuele begeleiding aan
dag en ?aterdag komt versterken Lijkt het u een uitdaging schrijvers van (levens)veroen bruid perfect te adviseren bel dan 020 6766540 of schrijf halen Vraag vrijblijvend
Financien en
Onroerend goed
U kunt bij ons al va ƒ270,'
ons een briefje Beetho\enstraat 105 1077 HX Amsterdam ,nfo 023-5641869
handelszaken
en woonruimte
voor het eerste half jaar
een goede piano huren
te huur gevraagd
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnumZelfst wwonruimte gevr voor
Amsterdamseweg 202
V A ƒ75 - DORSMAN
mer de colofon op de adver
werkende j vr Graag een beblijft toch goedkoper1
AMSTELVEEN
tentiepagina van deze krant
richtje op 06-55725150
020 • 6413187
Bel nu 023 - 5714534

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoort - Centrum

Autoverzekering

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
l/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook mum. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle pnj/.en ^ijn mcl. 17,5% BTW.
Naam
Adies.
Postcode'
Telefoon
S.vp in uibiick

Plaats.

1_2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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woensdag 20 januari 1999

'Jojoën was eeuwen geleden al een rage'
Dat de jeugd van tegenwoordig veel meer speelgoed heeft
dan die van vroeger, blijkt een misvatting te zijn. De
tentoonstelling 'Het kinderspel behaagt ons wel', in het
Archeologisch Museum in Haarlem, laat veel bekend oud
speelgoed zien. Zoals tollen, knikkers, ballen en poppen.
Maar ook vreemde voorwerpen: de zoemschijf, de tiepel, de
snorrebot en het miniatuur-treefje. En wie weet nu nog wat
pinkelen is, of bikkelen?
ET ALLEROUDSTE
stukje speelgoed dat
op de expositie is te
zien, is een schaakstuk van walvisivoor uit de
twaalfde eeuw, dat ergens in
Brabant is gevonden. De
meeste tentoongestelde voorwerpen stammen echter uit de
zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw.
Vrijwel allemaal zijn ze volgens
museum-vrijwilligster
Heleen Borgwat afkomstig uit
oude beerputten, waarin ze al
dan niet per ongeluk zijn verzeild geraakt. „Het merendeel
van wat hier is te zien, komt uit
Amsterdam en Haarlem. Maar
ook uit de rest van het land
hebben we allerlei spullen. Zowel jongens- als meisjesspeelgoed voor binnen én buiten, en
zowel rijkeluisspeelgoed als
hele eenvoudige dingen."
Tot die laatste categorie horen tal van eeuwenoude ballen,
tollen, pinkels, tiepels en
speelschijfjes. Gemaakt van
eenvoudige materialen als
hout, been en leisteen. Ook het
tentoongestelde setje bikkels
zal weinig hebben gekost,
want het bestaat uit een taalletje plus de vier hielbeentjes
van een schaap.
„Duizenden jaren lang is er
in allerlei culturen spelletjes
gespeeld," vertelt Borgwat.
„Waarbij de spelregels varieren van heel erg simpel tot bijzonder ingewikkeld. Maar ook
de jojo is al heel erg oud. Er
bestaat zelfs een afbeelding
van een jongen met een jojo uit
de tijd van de oude Grieken."

H

Zo'n tweeduizend jaar later
werd de jojo vervaardigd die
achter het vitrineglas van het
museum de aandacht trekt.
Dit veertiende eeuwse exemplaar werd in de buurt van
Kampen teruggevonden. Het
bijbehorende touw is allang
vergaan, maar het ding zelf
lijkt zó klaar voor gebruik.
„Bij rondleidingen is het
hartstikke leuk om kinderen
erop te wijzen, dat jojoën vroeger ook al een echte rage was,"
glimlacht mevrouw Borgwat.
„Daar krijg ik altijd leuke reacties op. Net als wanneer ik ze
wijs op de kolfstok, die een duidelijke voorloper is van de tegenwoordige golfclub."
Sinds de opening in oktober,
hebben al heel wat mensen de
expositie in de kelder van de
voormalige vleeshal aan de
Grote Markt in Haarlem bezocht. „Er komen bijvoorbeeld
veel grootouders een kijkje nemen met hun kleinkinderen,"
zegt Borgwat. „Maar de belangstelling van de kant van
scholen uit de wijde omgeving,
is toch wel het grootst. Wij zorgen dan ook bijna dagelijks
voor rondleidingen, terwijl we
ook speurtochten uitzetten en
de kinderen leren archeologisch te tekenen."
Zelf spelen met de geexposeerde bodemvondsten zit er
echter niet in. „Nee, dat kan
natuurlijk niet," stelt Heleen
Borgwat vast. „Maar dat hoeft
gelukkig ook niet om de aandacht te vragen. Als je die kinderen een beetje stuurt en ze

T

Heleen Borgwat demonstreert 'snorrebot', een eeuwenoud spelletje waarbij een botje
van een edelhert of schaap tussen een touwtje wordt gedraaid en daarna met een
zoemend geluid
Foto Jaap Maars

als het ware dwingt om bewust
naar iets te kijken, vinden ze
het vanzelf geweldig leuk."
Tot de favoriete objecten
van de hedendaagse jeugd,
hoort volgens haar de prikslee,
waarvan de 'ijzers' bestaan uit
de opvallend goed geconser-

veerde kaken van een paard.
En de houten katapult, waarmee aan het eind van de vijftiende eeuw al het nodige kattenkwaad zal zijn uitgehaald.
Ook het exclusieve speelgoed voor telgjes van bemiddelde ouders, valt volgens de

Verzameling speelgoed uit de zeventiende en achttiende eeuw, gevonden bij
opgravingen in Amsterdam
rotuKMfic.Ios Fielmich

rondleidster danig in de smaak
bij de jonge bezoekers. Deze
voorwerpen van koper, tin en
porselein, zoals 'poppegoet' en

Op de tentoonstelling is deze afbeelding te zien van Durgerdammer Klaas Bording en zijn twee zonen,
die in 1849 twee weken op een ijsschots op de Zuiderzee ronddobberden
Foto Zuiderzeemuseum Enkhuizen

'Ijspret en narigheid'
De winter kent leuke en minder leuke kanten. Enerzijds het
plezier op het ijs en anderzijds de ellende die sneeuw en ijs
kunnen veroorzaken. De tentoonstelling 'Ijspret en
narigheid' in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, geeft een
historische impressie van het leven in het Zuiderzeegebied
tijdens het seizoen van sneeuw en ijs.
AN DE HAND van
prenten, schilderijen,
foto's en zilverwerk,
maar ook door het exposeren van unieke collecties
sledes, schaatsen en andere
gebruiksvoorwerpen, wordt de
bezoeker meegevoerd langs alles aspecten van het dagelijks
leven in de wintermaanden.

A

kris kras over de binnenzee.
Slechts één zoon overleefde de
barre tocht.

SAN DRA BULLOCK
EN NICOLE KIDMAN
VOORAL'S MIDDAGS
Sandra Bullock en Nicolé Kidman in
de romantische film "Practical-'Magie".
Nu te zien In de bioscoop. . V

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
__ middagtarieven 'bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
• • . ' • • • • . .
voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
. Raadpleeg d« plaatselijke bióscoopagenda voor het filmaanbod en aanvangstijden.
. Pathê bioscopen in Amsterdam: Bellevue Cincrama / Calypso. Cinema. 'City en Tuschinski. •'•
•
U vindt alle adressen van PnthóCinemas in.do GOUDEN GIDS.'
. " . •• •

JJ l B • • • • B i • • • • B i l B •••••••••

waarin Urker vissers een speciaal voor dit jaargetijde ontwikkelde ijsvlet over de ijsschotsen voorttrokken, tot
hen daarbij het bloed lettenjk
in de laarzen stond. De afgevroren ledematen en het 'vastgevroren tong aan de brug verhaal', het hoort allemaal bij de
keerzijde van de ijspret.
Klimaatsveranderingen en
het proces van aanvankelijke
verzilting en later ontzilting
(na het voltooien van de Afsluitdijk), hebben door de eeuwen heen hun effect gehad op
het dichtvriezen van de Zuiderzee. Na het eindenvan de
Middeleeuwen was er zelfs
sprake van een 'Kleine Ijstijd'
met extreem koude winters.
De Zuiderzee vroor toen 's winters regelmatig voor langere
perioden dicht en maakte
tochten over het ijs mogelijk
van Enkhuizen naar Stavoren.
Speciaal vervaardigde zilveren
voorwerpen herinneren nog
aan deze plezierreisjes.
Zulke koude winters zijn
overigens ook in de twintigste
eeuw nog wel voorgekomen.
Zo was er in 1929 en 1963 tijdelijk autoverkeer over het ijs
mogelijk van Enkhuizen naar
Urk. In 1963 was er een heus
pompstation op dit traject ingericht. Op het ijs is de wegenverkeerswet niet van kracht.

allerlei kerkelijke attnbuten
die bij het spelen van 'misje' of
'priestertje' werden gebruikt,
zijn vaak bijzonder fijnzinnig
bewerkt.

Wat de expositie uniek (en
met te missen) maakt is dat
het leeuwendeel van de geexposeerde voorwerpen nooit
eerder voor het grote publiek
te zien is geweest Dat geldt
„Maar het grote verschil met zelfs voor de spulletjes die de
nu is dat het vaak om exacte Amsterdamse
stadsarcheokopieën gaat van huisraad loog Jan Baart een paar jaar
voor volwassenen, alleen een geleden opgroef in de achterstuk kleiner," tekent Borgwat tuin van het voormalige woonhierbij aan. „Die bonte versie- huis van Rembrandt in de
Aangenomen
ring van tegenwoordig, met hoofdstad
vrolijke afbeeldingen van Jip wordt dat dit speelgoed (twee
en Janneke of
knikkers, een
kannetje en
die beertjes
van Dick Brueen
mimana, vind je bij
ri
,.
.,
i
tuur-zoutvat)
dat
oude aFKOmSTig UIT OUCle werd gebruikt
speelgoed
~"— T..*...,
door
Titus,
nergens
teRembrandts
uGGTPUttGn
rug " Wat wel
m 1641 gebotot de ver- "~
""•~~~~~^~~ ren zoontje,
beelding spreekt, is de enorme die opgroeide in het huis aan
variatie die de stelling weerlegt de Jodenbreestraat waar de
dat men kinderen vroeger lou- schilder tot 1658 woonde
ter beschouwde als volwassenen in het klein. „Kennelijk
„Helemaal zeker is het nahebben ouders het altijd be- tuurlijk niet dat het echt van
langrijk gevonden dat hun Titus was," erkent Heleen
kroost ergens mee kon spe- Borgwat. „Want er lag in die
len," concludeert mevrouw zeventiende eeuwse afVallaag
Borgwat dan ook. „Want an- natuurlijk geen briefje bij.
ders hadden ze die spullen na- Maar zeer aannemelijk is het
tuurlijk nooit gemaakt"
wel."
Johan Schaaphok
Overigens lijkt niet alles wat
er ligt bestemd te zijn geweest
De tentoonstelling 'Het kinderspel
voor kinderhanden Weinig op- beliaagt
ons wel', is nog tot en met 14
voedkundig oogt althans de mei te bezichtigen
in liet Archeolobenen dobbelsteen, die zoda- gisch Museum aan de Grote Markt
nig met lood is gemanipuleerd, 18k in Haarlem. De toegang is gratis.
museum is geopend van woensdat hij bij het werpen steevast Het
dag tot en met zondag van 13-17 uur.
op de 'zes' belandt.

danig m verlegenheid. De dooi
maakte een voorlopig einde
aan deze lacune m de wet. In
1996 werd voor het laatst, onder overweldigende belang-

stelling, een grote IJsselmeertocht gehouden.
IJspret is voor schilders en
fotografen in de loop der tijd
een geliefde onderwerpskeuze
geweest. Oude Hollandse
meesters als Hendrick Avercamp en Jacob Cats trokken er
in respectievelijk het begin van
de zeventiende eeuw en aan
het einde van de achttiende
eeuw al op uit om de winterse
taferelen te vereeuwigen
Avercamp deed dit m de buurt
van Kampen, Cats in de omgevmg van Amsterdam. Een selectie van hun prenten is op de
tentoonstelling te zien.

Je denkt aan botsende
spreeuwen, aan gespietste
sperwers, aan lamme eenden
Dus probeer je op te staan
Het lukt Een paar vooizichtige stapjes. Je poten zijn nog
heel. Je gaat het redden
Remco Daaldei

foto Jeonmne Govaers

Liesbeth List
Ie zien
Mede debet aan hel succes van List is de in
1994 ontstane samenwerking met Frank
Boei|en en zi|rrbegeleidmgsband De Nieuwe
Mannen De eerste cd 'List' leverde in 1995
dan ook een Edison op en haar cd
'Noach'U 996) werd bekroond met de
Visserneerlandiapri|s Deze pri|s ontving List
voor haar jarenlange inspanning het
Nederlandse lied op een kwalitatief hoog
gehalte len gehore te brengen
In haar nieuwste theatertoernee wordt List
begeleid door De Nieuwe Mannen

'Ijspret en Narigheid', i/m 14 maart
1999, Zuiderzeemuseum, Wierdijk
12-22. Enkhuizcn. Openingstijden dagelyks van 10-17 uur.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL' l vogel, 6 pi
m Gelderland: 11 vogel. 13 bedwingen, 14 vr maat. 16 gindse. 17 ontsloten: 18 kilometer:19 laagte; 21 ontwijken: 23
plaksel: 24 nobel: 26 kleurling:27 rijstdrank, 28 neerslag.
30 loop: 31 familielid, 32 verdaging; 34 aansporen, 35 voertuig; 36 hoofdpersoon: 37 kleinehoeveelheid; 40 bijb fig.. 43
beschadigde, 44 nog eens,
46Am goudmunt; 48 theorie:
49 zeuren. 51 aardig: 52eikenschors. 53 wuiven, 55 muurholte: 56 vice-president, 57vrucht.
58 lichtsoort; 60 motorrace. 61
schaden: 62 uier: 64 jagersnaam; 65 vroeger
Priksleeën op het ijs in Volendam omstreeks 1900-1910
Koto Zuuloi m-museum Knkhui/on

In het hok overdenk je je
toekomst Hoeveel collega's
kwamen al met om bij vliegongelukken' Mensen denken dat
vliegen zo makkelijk is, jawel
Moet je eens naar de spreeuwen kijken als ze 's avonds boven de Dam cirkelen Moet je
eens opletten hoeveel botsingen en bijna-botsmgen er m
die zwenkende zwermen gebeuren Schiphol zou meteen
gesloten worden En denk
eens aan de sperwers, die
woeste roofvogels die in de
bossen kleine vogels proberen
te vangen. Je zal de sperwers
de kost moeten geven die
zichzelf in een razende achtervolging op een tak spietsten
En denk aan al die eenden en
ganzen die aan komen vliegen
nog niet doorhebben dat het
gevroren heeft en m volle
vaart landen op een stijfbevioren plas Kegelen wordt dat
En gebroken poten.

In het Nieuwe de !a Mar Theater is op dms
dag 2 en woensdag 3 februari het nieuwste
theaterconcert van
'La Grande Dame de la Chanson'

Affiche van de tentoonstelling 'Us- en Wintersport' uit 1905
Toto Zuiclei zeemuseum Enkhuizen

Deze gebeurtenis sprak tot Dit maakte het tot een uitstede verbeelding van veel kun- kende oefenbaan voor autostenaars en schrijvers. Een mobilisten, zelfs wanneer deze
aantal prenten en schilderijen met in het bezit waren van een
dat deze gebeurtenis tot the- geldig rijbewijs, met alle brokEr bestaat een schril con- ma heeft, is op de tentoonstel- ken van dien.
Deze situatie bracht de vertrast tussen de vrolijke oud- ling te zien. Of wat te denken
autoriteiten
Hollandse schaatstaferelen en van de bekende 'bloedreizen' antwoordelijke
de droevige verhalen van de
vissers op de Zuiderzee. Dat
van de Durgerdammer Klaas
Bording bijvoorbeeld uit 1849.
Tentoonstelling laat leuke en
Hij kwam met zijn twee zonen
op een ijsschots terecht. Twee
minder leuke kanten winter zien
weken lang schoofde wind hen

ADVERTENTIE

OEN JE OPSTEEG
viel het weer OOR wel
mee Maar al snel virlen de eerste sneeuwvlokken De sneeuw weid
dichter Je zag steeds mmdei
En jij vliegt nog altijd op zicht
Dichter bij de grond ging ie
vliegen, steeds dichtci. op
zoek naar een goede landmgsbaan. In de verte een gpschikte plek een sloot met weinig
ijs Maar de grond was al te
dicht bij. Plotseling een hoge
wegberm, het landingsgestel
gaat niet meer op tijd uit een
buiklanding
Daar zit je dan, als rechtschapen fuut. In een wegberm
m het Amsterdamse Bos Je
bent gebouwd op watei en
lucht, op het land ben je vnjwel hulpeloos Lopen gaat
maar moeilijk en opstijgen
lukt ook niet op zo'n hobbehge startbaan vol molshopen
Gelukkig arriveren de hulpploegen al snel' twee boswerkers van het CCB vervoeien je
naar de reparatie-werkplaats
op de boswachtenj. Onheistelbaar beschadigd, luidt de
eerste diagnose. De poten zijn
kapot en een fuut zonder poten redt het met Je wordt
toch maar even in het hok gezet. Even kijken hoe het gaat

VERTICAAL l bergruimte, 2
voormiddag. 3 vogeleigenschap: 4 dagdelen: 5 Eur.
hoofdstad. 6 schaakstuk: 7
voorteken, 8 lidw ; 9 de onbekende. 10 cijfer. 12 armee; 13
bouwwerk, 15 elkeen. 18 ogen,
20 holle, 22 insecteneter. 23
beigplaats. 25 leeswaar, 27
schoeisel, 29 pelsdier. 31 gemene, 33 sluis, 34 maand. 37 plooi:
38 onbevoegde, 39 verbond: 41
pi m Fiankri]k, 42 pol. 43 plakken. 44 pi m 't Gooi. 45 nv. in
Frankiijk, 47 vogel, 49 Emopeaan, 50 pi m Gelderland, 53
nul. 54 ongaarne: 57 via, 59
bi)b flg., 61 decimeter, 63 eerw
heer
Oplossing vorige puzzel:
KRANTENBEZORGER

Lezers van deze kranl knigen tegen mleve
ring van onderstaande bon een korting
van vijf gulden oo de normale loegongs
pri|zen van 35,30, 25 en 20 gulden (maxi
maal vier kaarten per bon/niet m combma
lie met andere kortingen)
Oe voorstelling begint om kvrort over acht
Kaarten voor deze voorstelling ziin verkrijg
baar aan de centrale kassa van Tneoler
Bellevue en het Nieuwe de la Mar Theater
telefoon 020-530 5302
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ZANUSSI WASDROGER
TD100, 5 kg inhoud, LED indicatie, tijdklok, antikreuk programma, beveiligd
tegen oververhitting Adviespnjs*699 -

"TJ PHILIPS BREEDBEELD
»V1 PW6301 6 1 c m B I L m e S
LI >o teletekst Adv "2095V^lii
., PHILIPS BREEDBEELD
f '
70CM K L E U R E N TV
f W f a 3 ) 1 Stereo teletekst
11] hi i. gen Adv'2795

70 cm 1 0 0 H E R T Z
BREEDBEELDSTUNT!
Grjotbeeki Hifi stereo
l 'T Adviespnjs'3659

PHILIPS 100HERTZ
'BrtEEDBEELD KTV
j r V f ~ 3 1 Tvvan t|aari70cm
ti iliinS lOOHzdigitalscan
i l ^ L j TXT Adviespn|S'3895

.PHILIPS 100HZ KTV
, PT ! ~l BlarklmeSgrootbeeld
•-t rc.o teletekst Adv "2795
r

>j "

PHILIPS 70CM STEREO
rf-JjO! Teletekst Adv'1645-

51CM KTV TELETEKST
O ^ooixeuzezenders Olf
NeJ Ph lips garantie Adv"745

CAMCORDER STUNT!
32xmolorzoom Adv '1099 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 loeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
malen bestgetest1 Adv '1449 -

SONY TRAVELLER
TR401 HiFi geluid AdV1330

~~ 958.-

• 4 maanden
abonnement

t w v 99 80

SIEMENS WASAUTOM.

WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
leling Bespaartoets '1348-

SONY STEADY SHOT!
TR620 15x zoom 3 pro
qrarn AE Adviespri|s'1890
• Aansluitkosten
t w v 10869

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780 STEADY SHOT
topklasse camcorder '2530

SHARP DIGITAAL!
DC1 10 IcmLCDscherm
afst bed Adviespri|S"3499

• 12/24 Volt autolaadsnoer
1WV4995

ARISTONA STEREO KLEUREN-TV
BLACK LINE S
63TA5212, 63cm ultra platte beeldbuis,
100 voorkeuzezenders,
50 Watt stereo, teletekst met
geheugen Adviespnjs*1795

DIGITAAL STUNTS!
Sony en JVC modellen
mcl accessoires

BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1 Super Trinitron
stereo TXT Adv "2990 -

SONY 100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28WX 70CMSuperTrim
tron stereo TXT Adv "3299 -

SONY 63CM STEREO
KV25 Super Trinitron,
teletekst afst bed Adv "1399 -

K1SONY55CM STEREO
'-^ X2101 Trinitron.TXT "1440-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive stereo montage TXT Adviespnjs'1595 -

1548.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma's "1349

898.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centnfuge RVS trommel, schokdempers Adviesprijs"949 -

."••

SONY HIFI STEREO
E810 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder '1550 -

, MET _

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80,
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid Adviesprijs'1099 -

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie 4 koppen Showview+PDC "1200-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper' 4 koppen
Showview + PDC Adv"1199-

799.-

659.-

JVC HIFI STEREO
HRA6,Hi-SpecDnve Adv"989 -

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435 -

ARISTONA STEREO
B605,4koppen,SHOWVIEW
j-PDC,longplay Adv "945 -

AEG BOVENLADER

— 1199.-

ram

WASOROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme,1000toeren Adv*1549 -

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviesprijs'495

258.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs"649

448.-

BBJ^Mi^it*l'aBMy*Tl f
A U D I O - T A P E 10 STUKS

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviesprijs"649 -

11 -l OOffJ.

MUZIEK CD-R 5 STUKS

wmKZjff

78.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak

Siemens C-10 topmodel
GS_M toestel t.w.v, 799-

ARISTONA STEREO VIDEORECORDER SB605
A koppen bhowview prog en PDC long play On
Screen Display ilslandbedienmg Adv *945SONY BREEDBEELD KLEUREN-TV KV16WT1
Super Trmilron 41 cm beeldbuis Smait zoom
CCT teletekst scan aansluiting A d v * 1 1 1 0
SONY NIGHTSHOT CAMCORDER CCDTR511

A;
Gf
**

^
^

18x 72x dic |lale

r

J ™™

^*iV^

rnonten zijn woroiil Goldigo
clirilt (zonder bcdr.igcn)!

4D, Dübbetas Wast met
ruim vriesvak CFK-vi|
AriiiiQpnriipinQQ .

GSF341 3 programma's Variabele indeling Adv "1099 - l

849.-

~~ 1249.INBOUW rt
APPARATUUR

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. "1299.-

279.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing
Adviespnjs'529 -

349.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

379.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud,CFK-vnj Adv "729 -

ATAG 'INBOUW GAS
R VIS met vonkontsteking.
Adviesprijs-899.- Vlj^

499%

rUBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. "499.-

199i

INBOUW KERAMISCHE

KOOKPLAAT: *?§:
Wiet restwarmte indicatie.

5491
PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs"490 -

278

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders

628.-

ATAG
FORNUIS
FG1,

Gasfornuis met
elektrische
oven
mcl grill en
sierdeksel
Adv "1450 -

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVS trommel "1799-

1248.-

CENTRIFUGE
JGE
VStrommeT2492800toeren, RVStrommel
"249 -

hand

schoen alstandbedienmg en

158.90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

2099.

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
"""" capaciteit CFK-vrij

BCCPR/JS;
A4 SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner
4800pPIAdviespri[S"149 -

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas elektra fornuis grill thermostaat en sierdeksel "1199-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv"695 -

BOSCH VRIESKAST

97.50

GSD1300, 3 laden, 11kg
invnescapaciteit Adv "848 -

CANON PRINTER !
BJC2 Kleurenprinter Adv"249

179.HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder "499 249.'
OKI LASERPRINTER
Okipage4W, Topklasse' '821 -

OPZETVRIESKAST
Handig' 50 hier Adv "595 -

SCHOUWWASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden Adviespnjs'495

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
3 standen enl vetfilter "259-

469.-

~- PORTABLE KTV37CM

B G C B ET E R E N G O E D K O P E R
\anvraag-folder In de winkel!.

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603, 3 programma s,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast Adv'949 -

3 programma's en aquastop.Adviesprijs'2095.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeerslil Adviesprijs'1099 -

ZANUSSI KOELKAST

SIEMENS300MHZPC!
32MBintem 3 2GB 4MBAGP
CD rom 15 monitor '2999-

Meer budget door de gratis

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 3 pro
grarnmas 12couverts "899- j

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER; &x:y:

578.-

EKCLUS1EF BIJ BCC i-JARIG HOLIDAY m AB01EII SONY PORTABLE MINIDISC MZR35
Vele aansluitmogeli|kheden mcl mei accu netMET GRATIS' BELLEN IN HET BUITENLAND!
adapter en hootdtel met atslandbed Adv *670
,. .
,
* Fl, 50.- Bellen m het
IS7 d ' t e i buitenland
Pi b- '5 O J -lUjp.iriUL

J-1 KTV37CM+TELETEKST

548.-

468.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbeschenming Adv "949 -

=

6 maanden abonnement
-

PORTABLE KTV 37cm
'' OH Nod Philipsgar '495

478.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime3m1combimagnetron l
metheteluchtovenengnll Dus j
ontdooien, koken bakken bra
den en gratineren Adv "999

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6Programmas Water
ontharder en waterstop "2099-

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi RVS trommei Adviesprijs'999 -

T-A'MHH T1 l

PANASONIC KTV TXT
2 1 S1 55cm FSQ Adv "849 -

2199.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud, Vele kook(unkties Adviespnjs'699

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en
lage verbruikswaarden "1348- j

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak "699-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161 Afstandbed Adv"645-

K6-233MMX 32MB CD Rom
fax/modem 15 monitor "3999 -

218.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minu
ten timer auto programma s

428.

299.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC,afstbed "745-

IBMAPTIVAE2BT8P

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs"849 -

1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv '1649 -

879.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

168.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18literm
houd SOOWvermogen autom
programma s Adv '349 •

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012, RVS interieur
4sproeiniveaus Adv "1179- j

949.-

SONYVIDEORECORDER
E10S,Afslandbediening "610-

PANASONICSTEREOKTV
XD2 Dome Sound TXT
iretgeheugen Adv '1499 -

875.-

R2V18, 17 liter inhoud
5 stanoen en kookboek

BAUKNECHTVAATWASSER

SONY LONGPLAY
E260,Showview+PDC "780-

1

1245.-

NOFROSTKOELKAST
Nooit meerontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vnesladen en maarliefstZSO liter
inhoud Zuinig en stil
Adviesprijs" 1499 -

SHARP MAGNETRON

, ,•: i

VAS-

JVC SHOWVIEW+PDC
A237 Express ProDigi "714 -

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100, Digitaal gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vrij
Adviespnjs"1849

478.-

Vi SONY PORTABLE KTV
•fvj M1400 Afstandbed Adv'550-

ARISTONA55CMFSQ
' T A 4 3 1 1 Stereo teletekst
a standbed Adv "1245-

775.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv "799

SONYMONTAGETOP!
E920 7 koppen Super Trilogic vliegende wiskop HIFI
Stereo Adviespnjs'1650 -

W SONY55CMTELETEKST SAMSUNG STEREO!
'„"j M21 Hl BlackTnnitron "990- SV600, Videorecorder met
PDC Adviespri|S"699 -

ARISTONASTEREOKTV
TA4412 63cm beeldbuis,
teletekst Adviesprijs'1595 -

595.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO 220 netto inhoud,
2 vnesladen Adv'1248-

845.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv "2299 -

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV longplay "1095 -

M
Ö SONY

565.-

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vrij Adv'1399-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7 Turbo Drive, stereo monlageJog&Shuttle, TXT "1495-

SONY BREEDBEELD
2WS1 61cmSuperTrmitron
stereo teletekst Adv '2440 -

698.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
enSOIitervriezen Adv "949-

568.-

Voor aanvraag abonnement zijn vereist Geldige legitimatie, en
bankafschrift (zonder bedragen)!

'PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afst bed '595 -

i
SONY72CMHIFISTEREO
i * KV29C1 Super Trinitron
~ _ | T \ T Adviespnjs"1880 -

848.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900, Instelbare centnfugegang regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfremigende pomp Adv" 1199 -

• 1 -jarig abonnement
• Bellen m heeel Nederland en m het buitenland
• Speciaal laag weekendtanef

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving ••-• sterren invnescapaciteit Adv 899-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800,15 programma's Ruimevulopening Milieuvnendelijk
Deurbeyeiliging Adv '1079 -

SONY-i-LCD SCHERM
TRV24 Camcorder Steady
shot Adviespri|S°2450

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeelte met
2 vakken en •••• sterren mvnescapaciteit Adviespnjs"999

SAMSUNG
M A G N E T R O N OVEN
M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplaleau Adviespnjs"279

I

:

Hfi*RLE.M.- -•;.••'••••"•.'-'•.•'• ^••'•.' •'•:'•
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2etages).'-.-.-,. ; : ' ;: -.'' ':' '•'.""'•.
Rivièradre«f 37 (Suptrstort) '

I

BEVERWIJK ;
ISppmZ Superstore Beteren goedkoperl
Breestraat65
;
•

IZAANDAM
1 1500mZ Superstore Beter en goedkoperl
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen
inden "135"135 -

299.-

78.-

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR -

XÏPENINCSTIJDIEN

maandagmiddag.....
dinsdag t/m vrijdag

BEVERWIJK-HAARLEM-ZAANDAM-DELFT- Zaterdag . . . . . . . ...
BADHOEVEDORP - DEN HAAG '• ' " .
ZOETERWOUDE - ZOETERMEER 'tfnn^v'nnnftt'' "•
LEIDSCHENDAM - M.AARSSENBROEK - . KOOPAVONDEN

HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

138.;MKAP

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

' donderdag . . . . . . . .

13.00 tot 18.00 xiur
. 09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur

. 19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt met
SPOED

BE2ORG(ST)ERS
Woensdag 27 januari 1999
Datum:
UI

O

28
29
30
31
01

i
ai

jan
jan
jan
jan
feb

HW

LW

00.05

07.49
09.05

01.15

02.16
03.08
04.34
02.06
02feb
05.17
03 feb
05.59
04 feb
06.38
05 feb
Maanstand: VM, zo

02.06
01.55

16.05
16.47

17.28
18.09
03.15
18.49
31 jani. 17.07 uur.
Max. HW: din 2 jan 16.47 uur, +123 cm,
Mm. LW: woe 3 jan 13.15 uur, -94 cm.

l
UI

10.04
10.55
01.15

HW
12.35
13.38
14.36
15.21

02.24

LW

Beroemde Parnassia
komt weer terug
in het Kraansvlak

20.34
21.54

22.44
11.39
12.30
13.15
14.16
14.45

'Karatekid' Stemp
*' heeft grote
ambities
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ZANDVOORT - Aanhoudende regen leidt tot grote
problemen op de volkstuintjes in de Keesomstraat. De
situatie is nu nog ernstiger
dan in november. Slechts
drie tuinen van de 102 zijn
nog droog. Inmiddels zyn wel
twee wethouders en de burgemeester gaan kijken pp
uitnodiging van de volkstuinders, maar zij zeggen dat ze
op korte termijn geen soelaas kunnen bieden.

Veel bonnen

ZANDVOORT - De politie
controleert extra in het centrum. Dat heeft dit weekend
ertoe geleid dat 37 mensen een
parkeerbon hebben gekregen.
De meeste bekeuringen werden in de Oranjestraat uitgedeeld. Ook in de Westerparkstraat,
Kostverlorenstraat,
Schelpenplein, Nieuwstraat,
Kruisstraat en bij het Gasthuishofje zijn bonnen uitgeschreven.

Veilig wonen

Zo ziet het circuit er vanaf april vanuit de lucht eruit als de slipschool wel op tijd weg is. Nieuw zijn de lus in de baan, een vijver met
eilandje, de parkeerterreinen en de geluidswallen.
Computerfoto Hofmeester/Hoekstra

Opening circuit hangt af van uitspraak

ZANDVOORT - Nu is het
nog een zandpad waar
vrachtwagens overheen tuffen, maar begin april moeten
er de snelste bolides op raEr wordt hard gewerkt
Amsterdammertjes cen.
aan de nieuwe circuitbaan
ZANDVOORT - Twee toe- van 4320 meter, want er moet
nsten zijn op de Vondellaan alleen al 12,5 miljoen kilo asaangehouden omdat ze met falt gelegd worden.
een Amsterdammertje, een
anti-parkeerpaaltje, liepen te
slepen. De 21-jarige man uit
In de raadsvergadering dinsWienngerwaarder en de 23-ja- dagavond komt ook de schenrige Amsterdammer hebben king van een müjoen gulden
een bekeuring gekregen.
van de gemeente waarschijnlijkrond. Maar als de uitspraak
over de slipschool niet snel
Centerfold
komt, ontstaan er problemen,
ZANDVOORT - Op vrijdag 5 verwacht
circuitvoorlichter
februari treedt Centerfold op Dirk Buwalda.
in het casino. De bekende
vrouwengroep zingt vanaf half
De uitspraak van de rechter
elf 's avonds voor het publiek hierover is al drie keer verzet
van het casino. Toeschouwers „We hebben de grond van de
mogen gratis naar binnen. Zij slipschool echt nodig en het
moeten zich wel kunnen legiti- mag niet te lang meer duren,
meren en fatsoenlijk gekleed want met de Paasraces moet
zijn.
er een grindbak en een geluidswal liggen. Anders kunnen we
het nieuwe circuit met in gebruik nemen," zegt Buwalda.
Er is inmiddels wel met de ei-

V

DEZE WEEK
14 PAGINA'S
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Water staat nu
hoger dan in

ZANDVOORT - Negen
Zandvoorters zijn deze week
op straat uitgenodigd door het
bureau Van Hellemond en Co
om woensdagavond m het Palace-hotel hun mening te geven over internationaal vervoer en de rol van bijvoorbeeld
de Betuwelijn of een vliegveld
in zee. Bureau Intomart voert
het onderzoek uit. Wie de opdrachtgever van het onderzoek is, wil een woordvoerder
van Intomart niet zeggen.

olgens mij is het even
wennen aan de immens
grote zandbak midden m
het dorp. Niets vermoedend
ging ik van de week boodschappen doen. Opengebroken straten en klinkers die
rmjn normale route opeens
blokkeerden. Verwonderd
keek ik om mij heen. Hoe
moest ik nu naar de overkant?
Een oudere dame in het bezit van een rollator en met een
radeloze blik in haar ogen
vroeg aan my of ik haar wilde
helpen. Zy durfde niet over de
wankele houten plankiers te
lopen. Ik kon haar gelyk geven
want zelfs ik had daar moeite
mee.
De mevrouw vroeg aan mij
hoelang deze puinhoop zou
duren Ik moest bekennen dat
ik dat ook niet wist. Misschien
kunnen we met koninginnedag op deze zandwoestyn wel
een strandrolstoel-wedstryd
organiseren, grapte ik naar
haar. Ze keek rmj niet begrijpend aan.
Samen ploeterden we moeizaam naar de overkant. Daarna vervolgden we beiden onze
eigen weg. Toen ik bü de viskar arriveerde ging het gcsprek dit keer niet over het
weer. Er werd duidelijk over
de enorme zandhopp gesproken. De mannen die altijd
naast Jupiter op het 'leugenbankje' zitten, krijgen het
druk. Zij zullen hun aandacht
öioeten gaan verdelen tussen
de werkzaamheden op het
Zwarte Veld en op het Raadhuisplein. De slogan 'Zandvoort meer dan strand alleen'
is nu wel érg toepasselijk.

En verder:
Bewoners mogen
meepraten over
verkeersproblemen
pagina 3
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Onderzoek

ZANDVOORT - In Zandvoort-Noord hebben 271 bewoners (28 procent) een advies
van de politie gevraagd over
inbraakbeveiliging. Daarnaast
zijn er 36 Zandvoorters uit andere wijken die ook een advies
wilden. De politie heeft 18 bezoeken gebracht aan mensen
die al eerder veiligheidstips
hadden gekregen. Zij wilden
alsnog in aanmerking komen
voor het officiële certificaat
Veilige Woning, waarmee ze
korting op de verzekering knjgen.
Tijdens de projectweken
(van 8 december tot 15 januan) is er slechts een keer ingebroken in een huis dat nog niet
extra beveiligd was.

Zijn opa heeft de
garnalenpelmachine uitgevonden.
Henk Vlaming is er maar
al te blij mee. Via veel
omzwervingen kwam hi|
uiteindelijk toch bij de
garnalen uit. Een
Zandvoorter over zi|n
bijzondere leven in de
interviewserie De
Branding.

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 4, oplage 5.425 Editie 17

genaar van Slotemakers Anti
Slipschool gesproken, maar
die wil volgens Buwalda eerst
de uitslag van de rechtzaak afwachten.
Behalve de geluidswallen op
het terrein van de slipschool,
moeten er meer geluidswallen
worden aangelegd. De werkzaamheden daarvoor zijn in
volle gang. Er wordt 340 duizend vierkante meter grond
voor verplaatst.
De wallen zijn noodzakelijk

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

volgens de gemeente en de
provincie. De gemeente heeft
zelfs geld aan het circuit hiervoor geschonken. In totaal
krijgt het circuit een miljoen
gulden.
Daarvan moet ook geld gebruikt worden voor de aanleg
van 2500 parkeerplaatsen. Die
komen achter de tribune, op
het terrein van de slipschool en
op Paddock 3. Gisteravond
heeft de gemeenteraad een
overeenkomst aangenomen
hierover en over het gezamenlijk aanpakken van de promotie.
In de overeenkomst staat
ook dat de gemeente opnieuw
gaat onderhandelen over de
hoogte van de erfpacht van het
circuitterrein, omdat het circuit inkomsten krijgt uit de
parkeerterreinen.
Niet alle politieke partijen
zijn het eens met deze passage
m de overeenkomst. Zo vindt
Piet Keur (Gemeente Belangen Zandvoort), zo bleek tydens de commissievergadenng, het onverstandig om het

erfpachtcontract open te breken. Keur wil liever een aparte
afspraak maken over de afdracht van parkeergelden.

Volgens de tuinders komt
het met alleen door de regen
dat de tuinen blank staan,
maar ook doordat de nabygelegen effluentvyvers overvol
zitten. Die kunnen slechts
mondjesmaat geleegd worden.
Rein Drommel, secretaris
van de Volkstuinvereniging, is
ten einde raad. „De oogst is
verloren en ik weet met wat het
moet worden met de bollen die
in het voorjaar de grond in
gaan. De grond is helemaal
verzuurd. We hebben de leden
al kunstmest beloofd."
Hy heeft vóór Kerst alle pohtieke partijen aangeschreven.
„Want de gemeente is verantwoordelijk. De gemeente verhuurt de grond immers aan
ons. Maar ik heb niets gehoord."
Hij is bang dat de leden van
zijn vereniging geen huur meer
willen betalen. „Binnenkort
stuur ik de rekeningen weg,
maar ik vrees het ergste. Ik heb

ADVERTENTIE

Aerdenhouters slaan
Demmers in elkaar
ZANDVOORT - Het raadslid Michel Demmers (Gemeente Belangen Zandvoort) en zijn jongere broer
zijn donderdagavond in elkaar geslagen met een honkbalknuppel.

Zaterdag en zondag a.s.:

Kortingen op
eenzame hoogte

De 45-jange Demmers heeft
een hersenschudding Zynjongere broer (34 jaar) is zwaargewond geraakt. Hij heeft gebroken nbben, een doorboorde
long, een zware hersenschudding en een hoofdwond.
De politie heeft inmiddels

10% extra korting
Het laatste weekend van de winteropruiming m ons wooncentrum Daarom geven
we zaterdag 30 januari vanaf 930 uur en zondag 31 januari vanaf 12 00 uur,
extra korting 10% korting bovenop de korting tot reeds 65% die op de prijskaartjes staat Deze laatste unieke kans laat u toch niet zomaar voorbij gaan1
Bmderij 2,
Amstelveen
020-6412505

doen, hoe erg we dat ook vinden," vult zijn collega Hans
Hogendoorn aan.
De hoge grondwaterstand
zorgt inmiddels ook elders m
Zandvoort voor bezorgde burgers Zo vrezen de bewoners
van de Meeuwen (Nnhoffstraat
Nog maar
en Beetslaan) dat hun kelders
onderlopen. By Ron Klaasse
drie droge
Bos staat er tien centimeter m
de kruipruimte. „Mijn gereedvolkstuinen
schap en ordners in het souterrain roesten al." Hij is bang
voor optrekkend vocht en aan„Mijn schuurtje is nu ook al tastmg van de fundering als de
nat. Ik kan mijn collega's van grondwaterstand nog meei
de Zeevisvereniging wel uitno- gaat stijgen.
digen," grapt tuinder Willem
Mmkman. „Als het zo doorgaat, kunnen we onze verem- Melkerij dicht
ging wel opdoeken. Je kunt wel
wat grond erop storten, maar
ZANDVOORT - Melkenj
dat moet dan wel een heleboel Manenbosch op de Hogeweg
zijn. Bovendien is het lastig gaat op 27 februari dicht De
met de leidingen die mensen buurtwinkel is in 1926 opgericht door de ouders van de
zelf al aangelegd hebben "
Het college van B en W wil huidige eigenaren, de familie
nog geen toezeggingen doen Warmerdam.
over het storten van zand.
Wethouder Oderkerk vindt Wegens gezondheidsprobledat er een totaalplan voor de men en een gevorderde leeftijd
waterhuishouding moet ko- hebben de Warmerdammers
men, omdat de waterstand besloten te stoppen.
nog sterker gaat stijgen als het
Provinciaal Waterleidingbe- Zy verwijzen klanten graag
dnjf stopt met water winnen in door naar Hans Kruup, die een
de Kennemerduinen. „Op kor- buurtwinkel op de Tolweg
te termijn kunnen we mets heeft
al geluiden gehoord dat een
heleboel leden met willen betalen Ze zeggen dat ze geen vijver maar een stuk grond huren."

van der horst
W

O

O

N

E

N

U

vier verdachten, vier Aerdenhouters, aangehouden. Zi]
worden verdacht van mishandeling van de gebroeders Demmers en van vernieling van hun
zaak.
Aan de mishandeling liggen
geen politieke redenen ten
grondslag, maar zakelijke onemgheid. De familie Demmers
is eigenaar van restaurant De
Albatros en van Fisherman's
Fnend in de Haltestraat. In
hun zaak en op de Kanaalweg
vond de afrekening plaats, die
begon na een woordenwisseling op straat.

ADVERTENTIE

M

Moeder: 'De leraren staken vast niet voor niets'

OPEN DAG 10 FEBRUARI

Donderdagmorgen tien uur. Een opa heeft twee kinderen
aan de hand. Hij loopt op de Thijsseweg richting de duinen.
Bij het speelplaatsje in de Max Euwestraat hangen twee
meisjes op een hek. Normaalgesproken spelen kinderen
donderdagmorgen niet op straat, maar vorige week hadden
ze geluk: de school was dicht. Hun juffen en meesters staakten. Ze willen een hoger salaris, minder werkdruk en meer
waardering.
T T OOR HET EERST in de
\l geschiedenis zijn alle zes
V de Zandvoortse scholen
een dag dicht geweest. De
meeste tamtam veroorzaakte
de Beatrixschool, die eigenhjk
ook met de Mariaschool had
willen strijden maar wegens
ziekte ging dat niet door. Het
onderwijsteam van Beatrixschool deelde dpnderdagmorgen poffertjes uit op het politiebureau.
Voor de gelegenheid waren
de zoete tractaties omgedoopt
in Boffers. „De agenten hebben meer geluk dan wrj. Zij
hebben al een CAO," legt Babeth van der Veldt uit achter
de baktafel voor de deur van
het politiebureau op de Hogeweg. De agenten krijgen op l
februari een extra periodiek en
hun loon stijgt volgend jaar
met 2 procent.

Agent Oudhuis ziet de humor van de actie wel in. „Hartstikke leuk, toch?" Hij voelt
zich solidair met het onderwijspersoneel. „De werkdruk is
de laatste jaren alleen maar
toegenomen. Wij moeten tayvoorbeeld sinds oktober in 36
uur hetzelfde doen als in 38
uur. Daarom hebben we de
Nel Kerkman pauzes afgeschaft. We drinken

nu koffie tijdens de vergaderingen. Dat valt op zich wel mee.
Ik verwacht deze zomer dat we
meer van de werkdruk zullen
merken."
Rota Siebeling beaamt dat
de werkdruk de leerkrachten
parten speelt. „We moeten
steeds meer kinderen met problemen opvangen, omdat we
ze minder snel naar het speciaal onderwijs mogen doorsturen. Bovendien proberen
we voor elk Mnd het hoogste te
bereiken." Hij vindt dat de landehjke media de werkdruk te
weinig belichten. Het gaat niet
alleen om extra geld, maar ook
om de waardering, meent hij.
Ton Bavmck, directeur van
de Oranje Nassauschool is het
roerend met hem eens. „Weinig jongeren vinden het onderwijsvak nog aantrekkelijk.
Daardoor zijn er geen invallers
te krijgen. Wie in Hoofddorp
begint, krijgt er een lease-auto
bij. Mensen die tien of twintig
jaar uit het onderwijs zijn, worden weer gevraagd om les te
geven. Dat is toch waanzin?"
Hij ldjkt niettemin tevreden
terug op de stakingsdag. „Het
is opvallend hoe weinig negatieve reacties ik van ouders
heb gekregen over de staking.

TSTjfllf"UUT*1lll£ die krant moet ik hebben.
x ^ UI,M.U.B. ÜJA»-J Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

ESiieuwsbBad
Naam- (m/v)

i i

Adres
l l l
Postcode/PlaatsTelefoon:
[_

l

L

Giro/Banknn:
De leerkrachten Kob Siebeling, Annelies Faber, Muriel Blokker, Joke Koelman, Greet Vastenhouw,
Babeth van der Veldt en (niet op de foto) Dick van As en Sonja Leder voeren actie voor meer geld en
meer waardering
Foto s Lodei

Namelijk geen," zegt Ton Bavmck, directeur van de Oranje
Nassauschool vrijdagmiddag.
„Ik ben de hele dag op school
geweest, zodat mensen me
konden bellen. Maar niemand
heeft
gebeld.
Misschien
scheelt het dat we op tijd waren met een brief. Iedereen

wist het dus van tevoren, net
als bij vakanties."
Of de eisen van de leerkrachten terecht zijn, kan Ranghild
Markovic met beoordelen,
vindt ze. Ze is moeder van de
vier jaar oude Luka die op de
Mariaschool zit. „Ik heb er wel
begrip voor. Deze mensen sta-

ken vast niet voor mets. Lastig
voor werkende ouders' Voor
mij niet, want donderdag is
mijn vaste vrije dag. Anders
past mijn moeder op " Luka
heeft evenmin bezwaren tegen
de staking. „Die vond het wel
leuk om een dagje vrij te hebben," aldus moeder Markovic.

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen posUegel te plakken 8 "710371"017003"
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een eenmalige

Pankbaar en blij melden wij u
{'' s 'ƒ,.*~• Ae geboorte van

'

'x

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

El&émleke Alexandra
"y' Pe trotse opa's, oma's en ooms;
:, \*,~, Tineke en Bas Berger-Van der Wilt
\• , . 'Y,,
Kinie en Jan van Pijk-Hilhorst
i' ', x
'•'
/
Jeroen Berger
\... .---.

.._-. ..-•-..'

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Martijn van Dijk

x
' • x -Vr *
Zwanenburg, zondag 24 januari 1999

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijze n e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

ADVERTENTIES

"Het om wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

100 J AAK TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

„^

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Dag en nacht bereikbaar .voor •
het verzorgen van een begrafenis
• '.-•'• • of crematie.'
Directhulp bij een sterfgeval.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5714160

Tel. 023-5714168

voor meer informatie:

Parklaan 36> 2011 KW Haarlem.

OPEN HUIS
DR. J. G. MEZGERSTRAAT 131,
zat. 30/1 van 11.00-13.00 uur.
Fraai vierkam.app. op de 2e etage van een
goed onderh. app.complex, gelegen nabij
centrum, station en strand. Ópp. 100 m2. Ind.
Hal: woonkam. (40 m2); balkon (met houten
vlonders) op het zuidoosten; open keuken
met afzuigkap, en candytrio; 3 slaapkam.;
badk. met douche en wastafel; bergkast; toilet. Het gehele app. is v.v. een plavuizen vloer
en wordt gestoffeerd opgeleverd.
Vraagprijs ƒ 369.000,- k.k.

130
soorten
' vlees ~"'*

50

soorten
vlees»
waren

De gemeenteraad vergadert dinsdag 2 februari 1999 in het openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raacf
huis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- Nieuwjaarsrede
- Onderzoek geloofsbrieven van de heer
C.J. Hoed
- Voorstel tot eerste wijziging Algemene
Plaatselijke Verordening Zandvoort 1996
- Voorstel tot het vaststellen van een
Drank- en Horecaverordening
- Voorstel inzake Project Oud Noord
- Voorstel tot grondruil t.b.v. bouwplan
"De Zwaluw"
- Voorstel tot vaststellen van voorbereidingsbesluiten voor:
- Max Euwestraat 65
- Landgoed Groot Bentveld (ged.)
- Curiestraat 2n
- Dr. C.A. Gerkestraat 39/42
- Van Lennepweg 2/10/11
- Meerjarenprogramma wegen en riolering
- Voorstel tot het aangaan van een huurovereenkomst met BP Nederland VOF
- Voorstel tot het vaststellen van overeenkomsten tussen de gemeente Zandvoort
en ECP Zandvoort B.V. en/of Circuitpark
Zandvoort Beheer B.V.
- Voorstel tot het vaststellen van verordeningen inzake Monumenten in Zandvoort
N.B.! Het kan gebeurden dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij
het bureau Voorlichting, tel. (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar.

cjLamsbout

VAN

Afvalstoffenheffing betaalt u omdat de
gemeente Zandvoort uw huisvuil ophaalt en
afvoert.
Met ingang van het belastingjaar 1999 is bij de
Afvalstoffenheffing een apart tarief opgenomen voor eenpersoonshuishoudens en
bedraagt f 260,52 per woning per jaar.
Meerpersoonshuishoudens betalen f 355,80
per woning per jaar.
Wie komen voor het tarief éénpersoonshuishouden in aanmerking?
Voor het tarief eenpersoonshuishouden
komen in aanmerking personen die op 1 januari 1999 in de woning waarvoor de aanslag
Afvalstoffenheffing wordt opgelegd alleen
wonen.
Wijziging in het aantal personen dat in de
woning woont na 1 januari 1999 is niet van
invloed op de hoogte van het aanslagbedrag.
Personen die na 1 januari 1999 belastingplichtig worden voor de Afvalstoffenheffing en op
het moment dat de woning bewoond wordt
alleen wonen, komen eveneens in aanmerking
voor het lage tarief.
Wat moet u doen om in aanmerking te
komen voor het tarief éénpersoonshuishouden?
Wanneer u vanaf 1 januari 1999 belastingplichtig bent voor Afvalstoffenheffing en deze
betaalt via de maandelijkse voorscnotnota's
van het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland,
ontvangt u medio februari 1999 hiervoor een
aanslagbiljet op basis een meerpersoonshuishouden. Op het aanslagbiljet treft u een
'alleenwonendeverklaring heffingsjaar 1999'
aan. Dit biljet dient u volledig ingevuld aan de
gemeente terug te sturen. Vervolgens zal, mits
uiteraard e.e.a. akkoord is, het tarief éénpersoonshuishouden aan u in rekening worden
gebracht.
Als u in de loop van 1999 belastingplichtig
wordt ontvangt u op een later tijdstip een aanslagbiljet, waarna u alsnog om het tarief
éépersoonshuishouden kunt verzoeken.
Indien u de Afvalstoffenheffing niet betaalt via
het EZK maar rechtstreeks via de gemeente
Zandvoort, hoeft u pas om toepassing van het
lage tarief te verzoeken nadat u dit aanslagbiljet heeft ontvangen (mei 1999).
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de Centrale Balie die is gevestigd in het
Raadhuis, Swaluëstraat 2 in Zandvoort, telefoonnummer(023)57401 00.
De Centrale Balie is geopend van maandag tot
en met woensdag van 08.30 tot 16.00 uur,
donderdag van 08.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08'.30 tot 12.30 uur.

19,

95

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9
februari 1999
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
Brederodestraat/
10.15 - 11.00 uur

GEMEENTE

It onze cRippengrill
VERS

«gegrillde
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

2 stuks

15,

00

AMBACHTELIJKEKWAUTEITSSLAGERU'

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Duirooslaan 5 - 7 bomen
(vergunning verzonden op 12 januari
1999)
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een
derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen Bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar. Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Duinwindelaan 5

- 1 boom

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen zijn bij het College van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99003B Diaconiehuisstraat 21 veranderen
woning
99004B Witte Veld 19
veranderen
berging
vergroten
99005B Dr. C.A. Gerkeatelier bij
straat 169
woning
plaatsen
99006R Zandvoortselaan
345-347
reclamebord

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

COIFFEURS

Uw gasbedrijf adviseert

V

STOOKAKTIE '98/'99

M

uitgerekend voor U!

^*

international

Voor dames en heren
Openingstijden: dinsd. t/m dond.: 8.30-17.30 uur.
vrijdag:
8.30-21.00 uur.
zaterdag
8.30-14.00 uur.
Met of zonder afspraak

Streefverbruik voor de week van 1 8-0 1 t/m 24-0 1
Normaal
jaarverbruik

G/ozenwosser

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

Totaal
vanaf
1 november

'/

Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

800

1000
1200
1400
1600
1800

- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (023) 5714040

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

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

14.45-15.30 uur
15.45- 16.30 uur

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Fes. Gansner & Co,

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

11.15- 12.00 uur
12.45-13.30 uur
13.45- 14.30 uur

DAT ZIE IE ZO...

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Grote Krocht 5-7 Openingsti|den^
Zandvoort
Tel. 5719067
a
~• van 9.00 tot 17.00 uur

BOUCHERIE

Friedhoffplein
Tolweg
Sophiaweg
Van Lennepweg/
J.P. Tijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

#

ALLEENSTAANDENKORTING
AFVALSTOFFENHEFFING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 18 januari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 3 door B&W genomen besluiten is op maandag 25 januari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

«Vers uit «Wales

9f eel «Kilo

NVM'

De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 4 februari om
10.00 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar.

KENNISGEVING

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

v

voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

23
28
34
40
45
51
57
62
68
74
79
85
91
96
102
107
113
127
141
156
170
184

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

301
377
452
521
603
679
755
828
906
978
1057
1131
1207
1281
1358
1432
1508
1698
1884
2074
2262
2450

Kosten
deze
week
ƒ 11,50
ƒ 14,00
ƒ 17,00
ƒ 20,00
ƒ 22,50
ƒ 25,50
ƒ 28,50
ƒ 31,00
ƒ 34,00
ƒ 37,00
ƒ 39,50
ƒ 42,50
ƒ 45,50
ƒ 48,00
ƒ 51,00
ƒ 53,50
ƒ 56,50
ƒ 63,50
ƒ 70,50
ƒ 78,00
ƒ 85,00
ƒ 92,00

x7:
MPm/mf'
~**fmmm-tium n « r . i ,
\****'
nv Energiebedrijf
1

^eïols^ll'ls'

Kerkplein 8
2042 JH Zandvoort
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Alle woensd., dond. en vrijdagen

„DINER VQÖR TWEE"
een:7-gangen verrassingsmenu
voor ƒ 85,- per twéé personen '
Voor reserveringen en/ofïnl. tel. 5713599
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

LJU

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen.
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
U G f KUIJl Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

LidO.N.T.

SCHIPPER

KOZIJNEN

ALUMINIUM-KUNSTSTOF
Kozijnen - Schuifpuien - Dakkapellen
Winteractie loopt tot 31-01-1999 (alleen voor particulieren)
OPMEER Middelweg 11-13
0226-35 1252
!
AMSTELVEEN Binder!) l/s
020-441 81 95
GRONINGEN Oosterhamfiklaan 53
0 5 0 - 5 7 3 6 7 57 . - . . . - •
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Parkeerplaats
leidt tot
verwarring

Parnassia kan weer groeien in het Kraansvlak

ZANDVOORT - Door een artücel over een invalidenparkeerplaats in de Kostverlorenstraat is vorige week verwarring ontstaan. In het artikel
wordt gesproken over mevrouw Paap in de Kostverlorenstraat, terwijl in het bericht
ook gegevens zijn opgenomen
over mevrouw Keur uit de Willemstraat. Inmiddels is gebleken dat er twee zaken bij de
gemeente spelen over invalidenparkeerplaatsen.
De gemeente vindt dat mevrouw Paap geen recht meer
heeft op een invalidenparkeerplaats omdat haar man overleden is. De parkeerplaats stond
op naam van haar man, bevestigt wethouder Hpgendoorn.
„Als mevrouw Paap in aanmerking wil komen voor een invalidenparkeerplaats, dan moet
ze een aanvraag bij de gemeente indienen. Die moet vergezeld worden van een medisch
rapport dat ze de parkeerplaats tegenover haar huis nodig heeft," legt de wethouder
uit.
Meneer Paap, de vroegere eigenaar van het beroemde etablissement De Vijverhut, is anderhalf jaar geleden overleden.
Het besluit om de invalidenparkeerplaats op te heffen dateert van 23 september. Hogendoorn: „Als dat inderdaad
zo zou liggen, dan is dat niet
goed. Dan hadden we zorgvuldiger moeten zijn. Maar daar
kan ik eigenlijk niets over zeggen, want ik ken de precieze
toedracht niet."
Daarnaast heeft de gemeente onlangs besloten de invalidenparkeerplaats van mevrouw Keur te verplaatsen.
Enige tijd geleden ontstond
daar commotie over omdat de
auto de toegang naar een pand
verspert in de Willemstraat.
„De zoon vant mevrouw Keur
rijdt in de auto. Hij is niet gehandicapt," zegt Hogendoorn.
„Daarom nebben we besloten
de parkeerplaats vijftig meter
te verplaatsen."
Volgens de wethouder is er
veel vraag naar invalidenparkeerplaatsen. „Meer dan we
kunnen realiseren. Burgers
zijn dan ook erg kritisch als het
gaat om parkeerplaatsen van
anderen. We kijken daarom erg
zorgvuldig wie wel een plaats
nodig heeft en wie niet."

Vier wethouders, drie raadsleden, twee biologen, een
voorlichter en een journaliste lopen in de Kennemerduirien achter een duinwachter
in een groen pak aan. Fijne
zandkorreltjes snijden als
mesjes in de ogen. De windvlaag doet de mensen met
contactlenzen gepijnigd het
hoofd afwenden. Maar bioloog Bart Korf, hoofd Beleid
en Onderzoek van het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN), is
enthousiast. „Kijk hoe het
zand nu al stuift." Hij wijst
met een breed gebaar naar
een duintqp verderop. De
toekomst is al begonnen.
PWN wil dat een deel van
het Kraansvlak, het duingebied achter het circuit, weer
een zandverstuiying wordt.
Terug naar de tijd van de
Blanke Top der Duinen, wilde orchideetjes en de roemruchte Parnassia.

De Vries op
derde plaats

ZANDVOORT - Zandvoorters moeten meer de kans krijgen om hun mening te spuien. Dat vindt het college
van Burgemeester en Wethouders.
Daarom gaat wethouder Hans Hogendoorn samen met bewoners een nieuw
verkeersplan opstellen. Donderdagavond komt de stuurgroep Gemeentelijk Veryoers- en Verkeersplan voor het
eerst bij elkaar.

ZANDV9ORT - Bob de
Vries, oprichter van de ouderenpartij
AOV, staat op de derde 1 plaats van de kandidatenlijst van AOV/Unie 55 plus. Hij
doet mee aan de provinciale
verkiezingen op 3 maart.
Ook Peter Boevé (raadslid
van de ouderenpartij in Zandvport) staat op de kandidatenlijst. Hij staat op de dertigste
plaats. Cees Harms heeft een
plek op de 27-e plaats en H.
Stroobach-Kingma op de 29-e
plaats gekregen.

H

ET LIJKT een gotspe: natuur maken
met behulp van bulldozers. De zeven
raadsleden die op uitnodiging
van PWN door het Kraansvlak
lopen, moeten er dan ook even
aan wennen. Pieter Joustra
(WD), Andries van Marie
(WD), Cees Oderkerk (WD),
Fred Henrion Verpoorten
(WD),
Marijke
Herben
(PvdA), Gert Toonen (PvdA)
en Hans Hogendoorn (CDA)
sjouwen een uur rond over een
stoppelige kale vlakte waar
vrachtwagens af en aan rijden
om de overtollige grond weg te
brengen naar de nieuwe geluidswallen van het circuit.
Duinwachter Van der Bijl
vertelt dat er, ondanks het
bulldozergeweld, ook aandacht is voor de huidige dieren
van het gebied. Een paar kleine salamandertjes en padden
met gele strepen op de rug zijn
gered uit een paddenpoel.
Honderden
omgezaagde
dennenbomen liggen keurig in
het gelid. Ze zijn nog geplant in
1936 door Amsterdamse werklozen. Een van de politici vindt
het jammer dat ze gesneuveld
zijn. PWN-voorlichter Stef Pes-

Het witte,
fragiele
Parnassiabloempjc zal
over enkele
decennia weer
terugkeren in
het Kraansvlak.
Bij het
Vogelmeer, in
de buurt van
paviljoen
Parnassia,
bloeit hij 's
zomers al
Foto C. van
Deursen

sels begrijpt dat het pijn doet
om de voorheen zo statige
stammen in een ontluisterende pose te zien. „Maar," zegt
hij, „er blijven nog genoeg bosjes over. Het is niet zo dat we
de enige boom omgekapt hebben."
PWN wil de politici met eigen ogen laten zien wat de recentelijk opgebloeide natuurliefde inhoudt. Het waterleidingbedrijf vindt dat de duinen na honderd jaar niet langer nodig zijn voor de
waterwinning. Nu al is de waterwinning in de Kennemerduinen, waar PWN eigenaar
van is, teruggebracht van 15
naar 5 miljoen kubieke meter
per jaar. Als het goed is komt
er vanaf l januari volgend jaar
geen druppel kraanwater meer
uit het natuurgebied. Ondertussen stijgt de grondwaterstand flink en worden de duinen natter.

In de nieuwe duinmeertjes
Het afschrapen van de bokunnen nog meer salaman- venlaag voorkomt de groei van
ders, padden en blinkertjes ongewenst onkruid. Bovengaan spelen. Het gebied wordt dien kan daarmee tevens een
bovendien weer voor vogels en ander zeldzaam fenomeen teinheemse plan_
ruggebracht
tensoorten in"
worden: een
teressant.
zandverstui„Als we niets
ving.
„Die
zouden doen,
zandverstuibereiken
we
,
ving bestaat
uit zogeheten
niet wat we wil113111111
len," probeert ___^_______
________ paraboolduiPWN-biologe
nen, valleien
Marieke Kuipers de scepsis omzoomd door duintopjes.
van de raadsleden weg te poet- Het bijzondere van deze duisen. „Op veel plaatsen zullen nen is dat ze kunnen wandebrandnetels en distels de over- len. De wind waait het zand
hand krijgen. Zij profiteren van over de oude top en vormt een
de humuslaag die door men- nieuwe. Zo verplaatsen de duisen is aangebracht om duin- nen zich langzaam in de loop
piepers te telen. Bijna elke der jaren."
duinvallei in de KennemerduiDe zandverstuiying die de
nen is een voormalig aardap- Zandvoortse politici bekijken
pellandje. Voor mij was het een is zo'n 22 voetbalvelden groot.
verrassing om dat te ontdek- Het draagt de toepasselijke
ken."
naam 'Verlaten Veld', want het

blijft voor het grote publiek gesloten. Wel bezoekt een gids
van PWN met een excursie het
Verlaten Veld soms.
„Het voordeel," zegt Korf,
„is dat in het afgesloten gebied
planten en dieren beter hun
gang kunnen gaan." Als de beroemde parnassia en de wilde
orchideeën terugkeren in de
duinen, worden ze minder snel
van hun steel gerukt.
Zolang de zandverstuiving er
als een steppe uitziet (met om
de paar centimeter de overblijfselen van een boom- of
struikwortel), zal de kleine plevier met zijn witte buik in alle
rust over de vlakte dribbelen.
Als er over enkele decennia
weer wat meer helmgras gaat
groeien, dan komen ook de kievit, de scholekster en de watersnip. Tot slot zal het paapje,
vogeltje, zijn oranje buikje
weer kunnen verstoppen tussen de kruidenplantjes.

„Maar dat zullen wij niet
meer meemaken, want dan liggen we met de knietjes in de
lucht," grapt Hans Hogendoorn. „Met de voeten in het
water," vult raadslid/strandpachter Gert Toonen aan, die
nu al droomt van een paviljoen
aan een duinmeertje.
De politici maken zich echter over dat water erg veel zorgen. Zij vrezen dat niet alleen
in het duingebied het water
stijgt, maar ook in Zandvoort.
„Slaan we niet naar de andere
kant door als de bevolking last
krijgt van het water, terwijl we
notabene al jarenlang vechten
tegen het water," vraagt Pieter
Joustra zich serieus af. De medewerkers van het waterleidingbedrijf proberen de onrust
te bezweren. Korf: „Pas op het
moment dat er genoeg maatregelen zijn getroffen, stopt de
waterwinning helemaal. Die
garantie geven we u." Kuipers
wijst op Bloemendaal, waar de
kelders ook dreigden onder te
lopen. „Na overleg zijn we daar
tot een oplossing gekomen."
Korf en Kuipers kunnen echter niet vertellen wie voor
Zandvoort de maatregelen
gaat betalen. „Wij zijn slechts
de uitvoerders van het beleid,
voor de rest moet u bij Provinciale Staten zijn."
Cees Oderkerk stelt zich pp
het standpunt dat de provincie, die eigenaar is van het waterleidingbedrijf, een belangrijke duit in het zakje moet
doen. „Bovendien moet de
provincie het initiatief nemen
om samen met ons een totaalplan voor de waterhuishouding op te stellen," zegt de
wethouder als het gezelschap
de botten opwarmt in paviljoén De Zonnehoek. „Maar
verder denk ik dat niemand tegen zp'n mooi natuurproject
kan zijn," troost hij Kuipers en
Korf. De wandeling over de
winderige zandvlakte is dan al
enige tijd voorbij. In het geheugen liggen nog de enthousiaste
verhalen van de natuurvorsers
van het waterleidingbedrijf.
Cees Oderkerk nipt aan een
glaasje water. Uit het Belgische Spa.
Monique van Hoogstraten

Zandvoorts
l\l i e uws b I a d

Zegelavond
ZANDVOORT - De ingrcdiënten van de maandelijks
postzegelavond, komende vrijdag: veiling, loterij en gezelligheid. Iedereen is welkom op de
zegelavond in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De bijeenkomst begint om 19.15 uur. De entree is
gratis.
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw H. den Duyn,
tel. 023-571.6456, en de heer H.
Bol, tel. 023-571.3241 (na 19
uur).

Verkiezingen
ZANDVOORT - Op 20 februari is er op het Provinciehuis in
Haarlem een open dag naar,
aanleiding van de provinciale
verkiezingen pp 3 maart. De
politieke partijen die aan de;
verkiezingen meedoen, presenteren zich op die dag. Zo is
er bijvoorbeeld een debat tussen de lijsttrekkers. Verder organiseren de medewerkers van
de provincie sport- en spelactiviteiten en rondleidingen door
het Provinciehuis.
ADVERTENTIES
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Burger praat mee over verkeersplan Koeien grazen in duinen

In de stuurgroep zitten tot nog toe de
wethouder, een externe verkeersdeskundige van het adviesbureau Ockema, Jannie List (Zandvoort-Noord), de heer Delst
(Zandvoortselaan), Hans Sandbergen
(Haarlemmerstraat),
Joop Berendse
(Zandvoort-Zuid) en mevrouw Nederlof

Heksenjacht
ZANDVOORT - Intrigerend,
ZANDVOORT - Er is nog
spannend en mooi is de film geen duidelijkheid over het
'The Crucible'. Deze film parkeervignet voor bewoners
draait bij de filmclub van- van de Zuidbuurt. Verkeersavond om half acht. De film wethouder Hans Hogenwordt vertoond in het Circus doorn wil over anderhalve
op het Gasthuisplein. Het ver- maand de bewoners een plan
haal gaat over de heksenjacht hierover voorleggen.
in een dorp op het platteland
in', de zeventiende eeuw. De
volkswoede trekt onschuldiDe wethouder vindt dat er
geh mee in een onmenselijk eerst informatie in Schevenincomplot. Arthur Miller schreef gen ingewonnen moet worden
h'ejt toneelstuk en vervolgens voordat hij iets kan zeggen
hét filmscenario van 'The Cru- over de prijs van een vignet en
de regels die de gemeente gaat
cible'.
hanteren.
„In Scheveningen speelt een
soortgelijke problematiek in
Zandvoorts
de kleine straatjes rondom het
Nieuwsblad
Circustheater als in de ZuidOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, buurt in Zandvoort," zegt HoBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op gendoorn. Ook de Zuidbuurt
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
bestaat uit kleine smalle
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
straatjes. De buurt wordt beDirecteur/uitgever: C.A. Pelle.
grensd door de Poststraat, de
Hogeweg, de Engelbertsstraat
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, André
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

(vertegenwoordigster van een groep puders die zich zorgen maakt over onveilige
verkeerssituaties in de buurt van scholen).
„Andere belangengroeperingen kunnen
zich ook aansluiten bij de stuurgroep,"
zegt Hans Hogendoorn. „Het is de bedoeling dat de vertegenwoordigers van de belangengroeperingen wel veel communiceren met hun achterban; Bovendien hopen
we dat ze over hun eigen belang, hun eigen straat kunnen heen kijken."
Dat dit laatste lastig is, beseft de wéthouder. Als de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld een wopnerf wordt, betekent dat
bijna automatisch dat het verkeer via de
Frans Zwaanstraat en de Cort van der
Lindenstraat gestuurd wordt. „De belangen van de ene straat kunnen botsen met

die van een andere. Het is uiteindelijk de
politiek die de knoop moet doorhakken."
Hogendoorn wil nog niet zeggen welke
straten hij als doorgaande wegen ziet en
welke hij liever met verkeersdrempels en
dertig-kilometerzones wil ontlasten.
Er komt eerst een nota met uitgangspunten voor een nieuw verkeersplan, gebaseerd op oude notities. Een van de
meest beruchte nota's uit het verleden is
de Hoofdwegenstructuursnota van Goudappel en Coffeng. Daarover struikelde de
WD bij de vorige verkiezingen, omdat de
WD hierdoor veel aanhang verloor in
Zandvoort-Zuid. Daar zou namelijk meer
verkeer komen als de gewraakte nota uitgevoerd zou worden. „Het ligt nog hélemaal open of we weer op deze indeling uit
komen," aldus Hogendoorn.

'Schevenings vignet
interessant voor ons'
weet hij nog niet. „In de buurt
zelf leven er ook verschillende
ideeën over. Ik heb prijzen van
tien tot dertig gulden per
maand gehoord. De prijs moet
maatschappelijk
aanvaardbaar zijn. Wat dat is? We willen
Dat verbaast de wethouder eerst de kostprijs bepalen.
niet. „Veel bewoners parkeren Maar dat is een flexibel benu buiten hun buurt. Het is een grip," geeft de wethouder toe.
hele sociale buurt. Als de buur„Je kunt je afvragen of bewovrpuw weggaat, geeft zij een
seintje aan een ander dat er ners ook moeten meebetalen
een plaatsje vrijkomt." Om de aan het onderzoek dat aan de
bewoners meer kans op een invoering van het vignet voorplek te geven, wil Hogendoorn afgaat en of de controles van
een vignettensysteem invoe- de politie eveneens in de kostendoorberekening
moeten
ren.
Hoe duur dat vignet wordt, zitten. Het ligt in elk geval niet

en de Kerkstraat. Er zijn 25 tot
30 parkeerplaatsen, maar uit
een enquête onder de bewoners is gebleken dat er behoefte is aan twee keer zoveel parkeerplaatsen.

in mijn bedoeling om de kosten van het onderzoek mee te
laten wegen in de prijs."
De Zuidbuurt is waarschijnlijk de eerste buurt die een parkeeryignet krijgt. Voor de Van
Speijkstraat, Park Duijnwijk,
de buurt rondom de watertoren en de Noordbuurt wordt
daarna gekeken welke oplossing het beste werkt.
Daarnaast is de gemeente
nog altijd bezig met een onderzoek naar parkeergarages. Inmiddels voelt de wethouder
veel voor een grote garage met
openbare
en
particuliere
boxen. „In Zandvoort is veel
vraag naar persoonlijke garages. Dat blijkt alleen al uit de
run op de garage onder het
Van Fenemaplein. Als daar een
box vrijkomt, staan de kopers
in de rij. Voor investeerders is
de bouw van een parkeergarage daardoor ook interessanter."

ZANDVOORT - Wandelaars en fietsers kunnen vanaf l juli in
de Kennemerduinen koeien tegenkomen op hun tocht door de
natuur. Het Wurmenveld en de Noordduinen (een deel van het
Kraansvlak) wordt deze zomer voor het eerst opengesteld voor
recreanten en dieren.

De koeien moeten ervoor zorgen dat de duinen minder vergrassen. In de Waterleidingduinen, ten zuiden van Zandvoort,
grazen al enige jaren koeien. De beheerders van de Waterleidingduinen zijn daar erg enthousiast over. Daarom wil PWN, eigenaar van de duinen ten oosten en noorden van Zandvoort, de
duinen ook laten begrazen.
Tussen l maart en 30 juni is het gebied echter gesloten om
broedvogels ongestoord de kans te geven hun jongen groot te
brengen.
Van l juli tot en met eind februari (volgend jaar) zijn het
Wurmenveld en de Noordduinen wel open voor de grazers,
fietsers en wandelaars.

| De jongste held van Nederland |
naar het boek van
Annle M.O. Schmldt

Dagelijks 19.00

there's
something

about

mary
^>. Matt Dillon, Ben Stiller [
ü* & Cameron Diaz

Dagelijks 21.30
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Croma-cabaret in De Krocht
ZANDVOORT - Cabaret is
niet zo vaak te zien in Zandvoort. Het Groningse duo De
Garde (Chris Bajema en Fedde Hoekstra) is daarom zeker
een opmerkelijke gast in Gebouw De Krocht. De voorstelling begint om acht uur. Kaarten kosten 12,50 gulden.
De Garde speelt de voorstelling 'Hou je van Nederland,
braad je in croma'. Daarin komen korte scènes in hoog tempo voorbij: 'amusant zapcabaret' volgens recensent Jacques
d'Ancona. De onderwerpen variëren van een cursus SM tot

®

Michad Douglas &
Viggo Mortensen

en met- 'Sesamstraat' en van
extreem geweld tot en met
'Jambers'.
Chris Bajema en Fedde
Hoekstra vallen onder de noemer •aanstormend talent. Zij
drongen in 1992 door tot de
finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. De
jury was destijds erg lovend,
maar Bajema en Hoekstra beFILMCLUB
sloten eerst hun studie af te
maken. Inmiddels hebben ze
.
,
,
.
^
dankzij regisseur Pieter van
tiuüipleln5,2042 JM,Zind»inort
Empelen (ex-Don Quishoc- .;Ou
king) een avondvullend pro- ;,:.^;::v^((M3(XS71«?86;^^
gramma gemaakt.
•WWW.CIRC0SZANDVOORt.Nitl

lylpdèrné kinderôppas

uur.

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

DAMESSCHOENEN
HERENSCHOENEN^
SNEEUWLAARZEN

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ

PANTOFFELS
SLIPPERS

2,7.

Bezorging: Vragen over bezorging donder
dag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zaridvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange^
sbten b!| de Nederlandse Nieuwsbladpers.

Hans van Pelt

Zandvoort - Haarlem Stad :- .Utrecht - Amstelveen.;--Haar|em^Gronje:ï)|pl

Voor onze opruiming
moet u even goed
gaan zitten.
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De finale is begonnen. Laatste kans!
Durlet, Rolf Ben/., dcScdc, MonUs.
Mondileder Stoutenbeek Diemen. Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113. Telefoon (020) 600 87 59. Soesterberg. Amersfoortse'straat 76. Telefoon (0346) 35 20 07. Bezoek ons ook op Internet: www.stoutenbeek.nl
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Wij komen graag bij U thuis

brasserie • uiijn-amuserij • specialiteltenrestaurant

l^et óp onze gezellige

DE EIZASSERTEENDMGSE

Valentijn Puzzel
VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50

in de krant van 10 februari

1 e prijs
Diner voor 2 pers. aangeboden door
Café Brasserie Del Mar
Haltestraat 13

27-woerisdag 28-dpnderdag
Wiener
Ikrtaar
schnitzel
+ ui

Wijn, spijs, eaux de vie en likeuren uit de Elzas.

29-vriidag
Kabëljaiiw
l filet

Met onder andere op:

Zaterdag
a.s.
" -'*' " •'• '
'
'
f*È '•' •'•
onbeperkt supermosseleii
fl.
sauzen + frites
1-maandag
2-dinsdag
Boerenkool
Saté j
+ worst
frites
; •
'• '

2e prijs
4 overheerlijke taarten
beschikbaar gesteld
door bakker J. PAAP,
Raadhuisplein

'

Dagelijks geopend 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638

BETAALBARE
KWALITEIT

Ons promotieteam deelt zaterdag
13 februari
een traktatie uit aan
het winkelend publiek

Vrijdag 29 jan:

Spectaculair openingsdiner met wijnen van
Zind Humbrecht

Zaterdag 30 jan:

Proeverij van het wijnhuis
Domaine Paul Buecher

*

Zondag 31 jan en
Maandag 01 feb:

Koken en proeven met eaux de vie

Woensdag 3 feb:

de Elzasser wijnbeurs

Vrijdag 5 feb:

Elzasser-zuurkoolavond

Zaterdag 6 feb:

Menu op basis van gans

Zondag 7 feb:

de gehele dag Elzasserbuffet

Tien dagen lang ligt de Elzas aan Zee.
Reserveer nu 023-5731700

"Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee, tel. 023-5731700 of 023-5731707

Bel elke week voor fantastische prijzen!

Sponsor Loterij op televisie

De Kans van je Leven met
het PostcodeSpel
De Kans van je Leven is een adembenemend spelprogramma, waarin kandidaten
kans maken op een zelf uitgekozen droomprijs. Maar ook u thuis kunt spelen en winnen. Elke donderdagavond tijdens de Kans
van je Leven maakt Ron's assistente Valerie
Zwikker de winnende cijfers van hetPostcodeSpel bekend. In totaal zijn er 12
cijfers waaruit verschillende postcodes
kunnen worden gemaakt. Speelt u in één
van die postcodes mee met de Postcode
Loterij? Dan wint u in elk geval 50 gulden
per lotnummer. En als u belt met de
Postcode Spellijn 0909 0055 (95 cpm)
maakt u kans op een auto, én op een volledig verzorgd bezoek aan de opname van
de Kans van je Leven, met diner in
ShowBizCity!
Speel elke donderdag mee met het PostcodeSpel, gepresenteerd door Valerie Zwikker.
Wilt u elke week kans maken op een geweldige auto, op een geheel verzorgd bezoek
aan de opname van de Kans van je Leven
in de tv-studio's van Aalsmeer én op
steeds wisselende verrassingsprijzen? Als
lid van de Nationale Postcode Loterij kan
dat allemaal als u elke donderdagavond
kijkt naar de Kans van je Leven met Ron
Brandsteder op RTL4.

UITSLAGEN^. ,
SPQNSQRBHSlGO

getal l t/m 22

PostcodeMiljoen

* ~44 42
' 21 35 '45
,20 '24 41
12 '33' 11

6225 C J
in Maastricht

De Auto
2922 VT 017
in Krimpen a/d IJssel

Trekking •
PostcodeSpel

Kunt u uit de 12 getrokken cijfers niet uw
gehele postcode vormen, maar ziet u wel
op volgorde de eerste twee cijfers van uw
postcodelotnummer staan? Ook dan kunt u
bellen om kans te maken op de auto en de
PostcodeWeekprijs. Dit kan een leuke
cadeaubon zijn, een bijzonder product en
zelfs een evenement! Maar natuurlijk kunt
u alleen winnen als u meespeelt in de
Nationale Postcode Loterij. En dat kunt u
direct regelen met deze bon. Stuur hem in
en speel mee!

9718
7181
1817

getal 23 t/m 36

• 28/10.000,- 25

ƒ20,-

17

ƒ10,-

16

ƒ100,- 37

ƒ9,-

Bingo spelen doet u bij SponsorBingo,
het nieuwe televisieprogramma van de
Sponsor Loterij. Presentatoren Stella
Gommans en Gaston Starreveld verwelkomen u iedere zondagavond om 19.00 uur op

10
04
13
22

ƒ50,- 39
ƒ 40,-' 06
ƒ30,- 07
ƒ25,-' 38

ƒ8,-

RTL 4.

43 ƒ1.000,-

8172
1728

Gefeliciteerd! U heeft
ƒ 50,- per lot gewonnen.

12.. 17.. 18.. 28.. 30.. 31..
37..
38.. 39.. 60.. 61..
62..
63.. 67.. 68.. 69.. 71..
72..
77.. 78.. 81.. 82.. 87..
89.. 91.. 92.. 97.. 98..
88..
32..

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invul/en
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 7500135 cpml

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

D mevrouw

150.99.01

Naam:
Adres:

Kans van je Leven
donderdag 28 januari
20.30 uur RTL 4

Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)

19.00 uur op RTL 4
Kijk, bel en win een

;
:

Espio
fotocamera
of een

zilveren fotolijst!

De Bingolijn

De Auto
^••'..

•'.'''' ':'.'•••;+.; . • ' . '

0909-0077(95 cpm)
'•' '

PostcodeWeekprijs

De uitslagen van de
Grote Sponsor Loterij

m NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

zondag 31 januari

en win:

Datum:
Handtekening:

l

advertentie
in deze krant.

ƒ6,ƒ5,-

GASTONS
SURPRISE

Postcode beginnend met:

BON-VOOR-23,8-M l LJOEIM

Meedoen is dus heel eenvoudig. En
winnen ook. Met uw bingoblokken in de
hand kijkt u iedere zondagavond naar
SponsorBingo voor de bingogetallen. Als u
de uitslagen wilt controleren, belt u de
Uitslagenlijn 0909-0044 (60 cpm) of u leest
het op deze pagina in uw huis-aan-huis
krant.
Presentatrice Stella Gommans verwelkomt u
iedere zondagavond op RTL 4.

BINGO

,

De winnende postcodes
in deze reeks:
6308
3089
8971

15 ' 14';'
08 32 -\
19 ,02 - '
18 •* -'j

Thuisbingo
van ƒ 25.000,-

' 2 1 januari 1099
Getrokken cijfers:

°30
26
03
34

v

. Heeft u met deze getallen :
een volle kaart, dan wint u de

Extra kansen

Q de heer

lijke bingoblokken. Mét deze blokken speelt
u iedere week mee voor vele duizenden prijzen. Wat dacht u bijvoorbeeld van Gastons
wekelijkse verrassingsprijzen en de auto?
Ook maakt u kans op de dagprijzen van
25.000,- en de weekprijs van een ton.

BINGO

Kijk naar De Kans van je Leven & het PostcodeSpel
|| J
elke donderdag 20.30 uur RTL 4;

, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en de'gratis
extra kansen in het Postcodespel.
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x / 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x / 12,50 (één lotnummer)

Nieuw!
SponsorBingo

Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm)

Speelt u nog niet mee? Begin dan vandaag en stuur de onderstaande bon in.

Wilt u meespelen met de Sponsor
Loterij? Als u de onderstaande bon instuurt,
ontvangt u binnen twee weken uw persoon-

, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, voor elke week kans op
meer dan tienduizend Bingoprijzen!

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

Adres:

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

Plaats:

40,- (vier lotnummers)
30,- (drie lotnummers)
20,- (twee lotnummers)
10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw licuzc aankruisen en verder invullen
in b/ofc/cltcrs. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 0900-300 1400 (35 cpm).

Kijk naar
SponsorBingo;
JEl^
• • .•'

'

*J

D mevrouw

• ' .'

• . •.

'

'

•••','•

'

• ';

150.99.01

Naam:
Postcode:
•.

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

i
Tel:

Datum:
Handtekening:

Op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
?.-.-;

;

Zetiottlenvoorbehouden

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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Za n d vo o rt s

Niemand kan de pelmachine nabouwen'
Ina Vos vroeg aan Henk
Vlaming:
- Heeft de komst van de
garnalenpelmachine je
leven veranderd?

„God zegene de greep, dacht ik vaak als ik
weer op de motor stapte," zegt voormalig
rij-instructeur Henk Vlaming. „Als je achter de leerling rijdt, hoopje maar dat alles
goed zal verlopen, want je kunt niet zoals
m een auto even bijremmen."
E DONKERHARIGE
Vlaming deed niet bepaald aan carrièreplanning. Hij leerde
voor automonteur op de ambachtschool in Amsterdam.
Daarna volgden de uiteenlopendste baantjes, waarbij hij
uiteindelijk op zijn vijftigste terechtkwam bij de mysterieuze
garnalenpelmachine. Deze bijzondere machine is nog steeds
in ontwikkeling. Het prototype
werd uitgevonden door de opa
van zijn vrouw, de zoon van
een garnalenvisser.
In Haarlem sleutelt Vlaming
verder aan de garnalenpelmachine en reist hij door Europa
om de verkochte machines
draaiende te houden. Zijn
loopbaan startte hij echter,
weliswaar dichtbij de garnalen, in Zandvoort aan zee als
badman. De enige voorwaarde
was dat hij goed kon zwemmen
en dat kon hij. Bovendien had en heeft hij nog steeds - een
bijzonder band met water.
Elke dinsdagavond is hij in het
zwembad te vinden met duikbril en snorkel bij de duikvereniging.
„Mensen moesten een kaartje kopen voor Bad-Zuid, terwijl
de rest van het strand gratis
toegankelijk was. Maar bij ons
was er de hele dag toezicht. Ik
voer op een bootje langs de
kustlijn. Dat was voor ouders
met kinderen ideaal. Het was
een echte familietent, reuzegezellig. Na een aantal jaar koos
ik om als zogenaamde stoelenman aan de slag te blijven bij
Bad-Zuid; een mens wil wel
eens wat anders.
Ik verhuurde de stoelen en 's
avonds haalde ik ze van het
strand. Dat waren toen nog
van die zware houten stoelen
en rieten korven. Dat was nog
eens sjouwen, heel wat anders
dan die lichtgewicht plastic
bedjes van nu."
„Op een avond was ik aan
het opruimen toen ik iets in
het water zag bewegen. Ik ging
kijken en er lag een lijk in het
water, al bijna aangespoeld op
het strand. Het was de eerst
keer in mijn leven dat ik letterlijk met de dood in aanraking
kwam. De man, een Duitse toerist, was al sinds de ochtend
vermist nadat hij op het Stille
Zuid was gaan zwemmen. De
hele dag was de Reddingsbri-

Branding
In deze serie leggen Zandvoortcrs elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.
Henk
Vlaming bij
'zijn'
garnalenpelmachine, een
internationaal
succes.
Veelvuldig is
Vlaming in
Europa op
weg naar
zijn klanten.
Hij geniet
van deze
nieuwe
wending in
zijn leven
Foto Karin
Schut
gade al naar hem op zoek."
„We sleepten hem op de
kant - hij was al helemaal stijf
en wit - en we dekten hem af.
We belden de politie, die transporteerde hem met een jeep
naar boven. Daar nam de ambulance het lichaam over. Het
was een indrukwekkende gebeurtenis. Maar ja, het leven
gaat verder."
In de winter zat de badman
binnen in de accufabriek in
Haarlem. „Dat was normaal
voor de seizoenswerkers in
Zandvoort. Zo heb ik ook nog
even bij de platenfabriek en de
suikerfabriek in Halfweg gewerkt, net zoals vele anderen."
Na acht jaar strand kwam de
van oorsprong automonteur
via een vriend bij een autorijschool in Schellingwoude terecht.
„Ik kreeg een lijst mét adressen in de hand gedrukt en daar
ging ik, op naar de eerste klant.
Pas later moest ik verplicht
een opleiding volgen, maar
toen werkte ik al jaren als rijinstructeur. Ik verzon ter plekke een opdracht en ik begon
veilig op een parkeerterrein
met iemand te oefenen. Ik ben
gelukkig nogal een rustig type,
ik raak niet zo snel in paniek."
„Soms moest ik achteraf ook
wel lachen als het bijna mis

Restaurant Les Pyramides
brengt Elzas dichterbij
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - „Bij culinaire
liefhebbers staat de Elzas
sinds jaar en dag bekend als
een gebied waar de heerlijkste gerechten vandaan komen. En terecht, want het is
inderdaad een erg mooie
keuken, die op een heel hoogstaande manier ingrediënten
als truffels en ganzenlever
verwerkt. Vandaar dat we
vanaf komende vrijdag een
Elzasser Tiendaagse houden, om iedereen te kans te
geven te komen proeven van
de typische menu's die we
gaan serveren," zegt Jos Koning, chefkok van restaurant-brasserie Les Pyramides (Zeeweg 80 in Bloemendaal aan Zee).
Koning maakt met veel plezier Duitse specialiteiten als
Flamkuchen (uientaart) en
choucroute alsacienne royal
(luxe zuurkoolschotel). „Voor
mij is het een echte uitdaging
om die gerechten zo perfect
mogelijk te bereiden," vertelt
de chef-kok, die sinds vijf
maanden aan Les Pyramides is
verbonden. „Gelukkig heb ik
genoeg ervaring, want ik sta
inmiddels al zo'n twintig jaar
in de keuken."
Tijdens de tiendaagse wordt
er bijna elke dag een ander
menu opgediend. Zo komt komende vrijdag een vijfgangendiner op tafel en zaterdag een
iets bescheidener maaltijd van
vier gangen. Vervolgens zal
Koning zich zondag en maan-

Henk Vlaming vraagt aan
Joke Faase:
- Wat vind je het leukst om
te doen: oliebollen bakken
of in de strandtent staan?

was gegaan. Zoals bij een
schippersvrouw, die gewend
was aan het rad van de boot te
draaien. Ze draaide zo snel en
plotseling, dat ik gewoonweg
geluk had dat we niet ergens
tegen te pletter zijn gereden."
„Ik voelde me ook vaak een
sociaal werker; de verhalen die
ik allemaal te horen kreeg tijdens die lessen. Maar het gaat

ZANDVOORT - Wie trek
heeft in een vakkundig bereide
Italiaanse maaltijd,.hoeft daarvoor niet per se de deur uit.
Eén telefoontje naar het in de
Kerkstraat 19 gevestigde res-

Burgerlijke stand

Zorro

'Weekenddiensten'

eens iets anders."
Maar toen kwam de garnalenpelmachine in beeld. De
oom van zijn huidige vrouw Nel
Veenhuijsen nodigde Vlaming
uit om in Haarlem te komen
werken. Oom Ilja, de zoon van
de uitvinder van de machine,
zet het werk van zijn vader,
meneer van Woensel, met veel
inspiratie voort. De machine
zit nog steeds in de expirimen-

'Ik begon veilig op een parkeerterrein
met iemand te oefenen'
bij mij het ene oor in en het
andere oor weer uit."
Toch kreeg de ogenschijnlijk
zo rustige Vlaming gezondheidsklachten. Vijftien jaar
lang lootste hij naïeve pupillen
door het steeds drukkere verkeer in auto's, vrachtwagens
en op het laatst ook per motorfiets. Bovendien maakte hij
lange dagen met onregelmatige tijden en elke weekend was
hij wel met een paar klanten in
de weer. Van zijn cardioloog
moest hij accuut stoppen met
werken anders zou zijn hart
het wellicht hebben kunnen
begeven. „Daar zat ik dan. Ik
was 49 jaar, zoek dan nog maar

r
m.

dag richten op gerechten
Berichten
en tips voor
C
waarin Elzassische eau de vie
deze rubriek met
-"-Uis verwerkt, waarna op woenszakennieuws kunt u sturen naar de
dag een wijnbeurs plaatsvindt
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
.waarbij men tal van plaatselijPostbus 26, 2040 AA Zandvoort,
ke wijnen kan vergelijken. Wie
of inleveren bij het kantoor op
echter de voorkeur geeft aan
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
een even voordelig als ongeof Faxen:023-5730497.
dwongen eetfestijn, dient zich
op vrijdag 5 februari bij Les taurant Cesario volstaat om
Pyramides te vervoegen.
per brornmerkoerier een smakelijke pizza of pasta te laten
„Dan maken we er een echte brengen. Sinds vorige week
Elzasser zuurkoolavond van," heeft de gelijknamige eigenaar
kondigt Koning geestdriftig van de zaak zijn dienstverleaan. „Waarop iedereen voor de ning namelijk uitgebreid met
eenheidsprijs van 34,50 gulden een bezorgservice.
gezellig kan aanschuiven. Als
nagerecht serveren we die
„Ik werd regelmatig gebeld
avond trouwens een wel heel door mensen die vroegen of ze
lekkere delicatesse, namelijk een bestelling konden laten
de Nid d'Abeilles, ofwel een ho- komen," aldus Cesario. „Dus
ningtaart in de vorm van een ik dacht: waarom zou ik daar
bijenkorf." Bijzonder is ook het eigenlijk geen gebruik van madiner dat op zaterdag 6 februa- ken? Tenslotte hou ik van hard
ri wordt aangeboden, omdat werken en het is een mooie geKoning in alle zes gangen die legenheid om nog meer mendit bevat ganzenlever zal ver- sen te bereiken." Behalve pizwerken. „Dus ook in het voor- za's en pasta's kan men via het
en het nagerecht," belooft de telefoonnummer 023-573.1456
kok. „Alleen in het dessert zal bij hem ook soep en verse salahet ontbreken, want dat moet des bestellen en diverse vis- en
uiteraard zoet zijn." Op zon- vleesgerechten. Wie precies wil
dag 7 februari wordt de tien- weten wat er allemaal op het
daagse tenslotte bekroond menu staat, kan vooraf een folder ophalen.
met een uitgebreid buffet.

Cesario bezorgt
pizza's ook thuis

tele fase en dat terwijl de machine op zich al twintig jaar
bestaat.
„Mijn opa begon in een klein
schuurtje en ontwierp een tafelmodel. Dat is nu uitgegroeid
tot een groot apparaat," legt
Nel, die lerares is op de Duinroos, uit.
Er zijn machines in gebruik
in Nederland, Duitsland, Engeland en Denemarken. Vlaming moet daar geregeld heen
om de machines een onderhoudsbeurt te geven, om reparaties uit te voeren of om op
een visserijbeurs te staan. „Ik
vond het werk direct leuk om
te doen. Mijn achtergrond als

automonteur komt goed van
pas. Je moet logisch en technisch kunnen denken," zegt
Vlaming enthousiast terwijl hij
een foto pakt van de machine.
Met een hecht team bestaande
uit zes man werkt hij dagelijks
aan het verder ontwikkelen en
verfijnen van deze garnalenpelrobot.
„Het apparaat werkt volautomatisch met lucht en vacuum. Er worden drie maten
van garnalen gesorteerd. Die
worden dan ingeprikt en daarna opengesneden met een
klein mesje. Dan worden kop
en staart uit elkaar getrokken:
de schillen vallen aan weerszij den naar beneden en de garnalen vallen in de bak."
Bevlogen toont de garnalenpelmonteur een korte video
waarop duidelijk te zien is hoe
ingenieus het apparaat in elkaar steekt. Garnalenpellen is
bijna chirurgenwerk te noemen. Per uur worden er tussen
de 350 en 720 kg garnalen gepeld.
„Niemand kan deze machine
nabouwen. Men heeft het geprobeerd in Duitsland, maar
de onderdelen alleen al moeten precies juist zijn. De meeste onderdelen maken we dan
ook zelf. Bovendien kan de machine zijn werk alleen goed uit-

voeren in een land waar men
garnalen heeft van dezelfde
omvang als hier in Nederland."
Op de vraag van Ina Vos 'Heeft de komst van de garnalenpelmachine je leven veranderd?' - antwoordt Henk Vlaming dan ook met een volmondig 'ja'.
„Behalve dat ik op mijn yijftigste een nieuwe uitdaging
aan kon gaan door deze nieuwe baan, heb ik ook meer vrije
tijd gekregen. Voor het eerst in
mijn leven heb ik de weekenden vrij, krijg ik te maken met
ATV-dagen en werk ik bij wijze
van spreke van negen tot vijf.
Sinds drie jaar heb ik weer tijd
voor de duikclub en ik heb me
meteen aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade."
„En voor het eerst heb ik een
man die eens gezellig met me
zaterdags kan gaan winkelen,"
zegt Nel lachend met een knipoog naar haar man die een verafschuwd gezicht trekt. „Met
dat fenomeen heb ik nu ook
kennis kunnen maken. Ik ga
wel eens mee, maar voor mij
hoeft dat niet met z'n allen pp
een kluitje winkeltje in en winkeltje uit."
De vraag die Henk Vlaming
wil stellen, heeft ook met een
omwenteling te maken en wel
in het leven van Joke Faase.
„Joke en haar man Harry hebben jaren met een oliebollenkraam rondgetrokken. Sinds
een aantal jaar hebben zij een
strandtent. Mijn vraag aan
Joke luidt: wat vind je het
leukst om te doen: oliebollen
bakken of in de strandtent
staan?"
Nelleke van Koningsveld

De pizzalijn is dagelijks (met
uitzondering van dinsdag) tussen 17.00 en 21.45 uur te bereiken. Wie voor vijftien gulden of
meer bestelt, hoeft geen bezorgkosten te betalen. Cesario
verzekert dat men in principe
nooit langer dan een half uurtje op de koerier hoeft te wachten.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10
uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: ds. J. van Selms.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur: ds. S. van der Meer.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: pastor D. Duijves. Zondag
10.30 uur: pastor D. Duijves
m.m.y. koor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur:
ds. S. van der Meer, wereldlepradag.

HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500.

De film van Zorro staat nu
weer in de belangstelling,
maar deze Zorro is veel leuker
dan in de film. Hij is namelijk
echt en je kunt hem aaien. Zijn
vorige eigenaren hadden helaas geen tijd meer voor hem,
zodat hij in het asiel is beland.
Zorro is een stoere bouvier
met een klein hartje voor zijn
baas, leuke yrouwtjeshonden
en katten. Hij houdt ook van
zwemmen en spelen. Wie meer
informatie over Zorro of over
een ander dier wil hebben, kan
terecht in het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

ZONDHEIDSCENTRUM (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zat
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
VERLOSKUNDIGEN:
Mevrouw S. Naron-Ngo Tjeck
en/of mevr. A.C.M. Gombert
en/of P.J. van der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
(023-) 5714437.
DIEREN: Vereniging v.h. weizijn der dieren (023-) 5714561,
Vermissingsdienst
023-5383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
(023-)
5713888.

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Weer thuis
Eén van de slachtoffers van de gruwelijke botsing tegen de
Shellpomp op de boulevard is inmiddels uit het ziekenhuis. De
28-jarige vrouw is thuis, maar het gaat nog niet zo heel erg goed
met haar. Ze is nog altijd aangeslagen door het ongeluk dat
vorige week vrijdag plaatsvond. De jonge vrouw raakte ernstig
gewond.
Inmiddels is gebleken dat de pezen van haar hand zijn doorgesneden en dat ze een hersenschudding heeft. Verder is ze bont
en blauw en heeft ze bijna overal pijn. In het ziekenhuis is ze aan
haar hand geopereerd. De vrouw zat als passagier in de auto, die
bestuurd werd door een 51-jarige man. Het schijnt dat de man
door de klap tegen de pomp uit de auto geslingerd is. Hij was zo
geschrokken dat hij in shocktoestand naar het dorp is gelopen,
de vrouw in de auto achterlatend terwijl de brandstof om haar
heen vloeide.
In het dorp is hij na het ongeluk gesignaleerd. Pas de volgende
dag meldde hij zich bij de politie.

Exotisch bezoek
Van alles zit er in de tuin van de familie Oderkerk: vogeltjes,
salamanders, eekhoorntjes. Een complete dierentuin valt er te
bespeuren vanachter het vensterraam. De welbespraakte WDwethouder Cees Oderkerk houdt echter het liefste de inheemse
levende have buiten. Hij was daarom nogal verbaasd toen hij na
de zomer op de vloer van zijn huiskamer een exotisch ogend
hagedisje tegenkwam. Eerst dacht hij dat het diertje in zijn
vakantiebagage meegelift was uit een warm land, maar sinds de
wandeling door de duinen met een biologe en een duinwachter
vorige week weet hij het zeker: (duin-)hagedissen komen ook in
Zandvoort en Bentveld voor.

Op de juiste tijd
Was de zee in de war of waren wij in de war? De afgelopen weken
is het een paar keer mis gegaan met de waterstanden in onze
krant. Maar dankzij een slimme lezeres, die de getij denbewegingen nauwlettend in de gaten houdt, is het weer gewoon op de
juiste tijd eb en vloed op onze voorpagina.

Mediaplein
We krijgen hele bijzondere nieuwe buren. Het Gasthuisplein
wordt straks 'Mediaplein', want de lokale omroep ZFM gaat
definitief verhuizen naar het pand naast ons. Boven komt de
studio, beneden de ontvangstruimte. Het is wel de bedoeling dat
er eventueel ook beneden programma's gemaakt kunnen worden.
De vrijwilligers van het radiostation zijn al druk bezig met de
eerste voorbereidingen voor de verhuizing, die in het voorjaar
moet plaatsvinden. Er klinkt af en toe al flink wat getimmer bij
de buren.
ADVERTENTIE

Zandvoorts Nieuwsblad Lezersmenu

= Diner =

actie loopt van 27 jan. t/m 28 feb.

Menu

runder carpaccio met pesto en oude geraspte kaas
Of

Ierse wilde zalm met een mierikswortelroom
B H H

romige kerriesoep met amandeltjes
B H H

gegrilde Noordzee-poon met
geconfïjte tomaat en kruidenolie
Of

lamsbiefstukjes gemarineerd met knoflook, uien,
piment en soyasaus waarna in de oven gebraden
Of

Zuid-Amerikaanse Prime-rib
met een hot-Chilisaus met dragon
B B BI
kaas assortie
B B B
cerise flambee
Prijs ƒ 77,50 nu voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezersmenu
Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

Nuttig
en lekker

\

\

Honderden meeuwen kregen
vrijdag een fecstmaaltijd
voorgeschoteld op het
strand. Via een buis werden
in een razend tempo allerlei
lekkernijen aangevoerd, zoals zeesterren en vissen.
Deze tractatie diende echter
een ander doel dan het ver, wennen van de meeuwen: al
een half jaar is er zand aangevoerd. Vrijdag was de
. laatste dag van de zandsup. pletic. In totaal is er tussen
Blocmendaal en het naaktstrand 275 duizend kuub •
zand opgespoten. Het is de
bedoeling dat een deel van
het zand weer een beetje
wegspoelt en vlak voor de .
waterlijn achterblijft als een
natuurlijke buffer

1

Cesario houdt van de Italiaanse sfeer in zijn restaurant, maar wie thuis deze sfeer ook wil proeven kan
voortaan thuis pizza's laten bezorgen

POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders (023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.

Periode 16 januari - 22 januari:
Geboren:
Eva
Catherina
Scharff, dochter van Benno
Scharff en Simone Adriana
Odilia Ruijs.
Getrouwd: Robert Simon van
den Berg en Tieneke Kollee.
Overleden: Elizabeth JacobsTerol (71 jaar), Maartje Jacoba
Wingender-Bol (81jaar),Krijntje van Dijk-Hameeteman (96
jaar), Jacob Hendrikus Cornelis Wernars (50 jaar), Gerrit
Willem Verboom (50 jaar),
Hendrik Cornelis Gerritsen (91
jaar), Cornelia Lefina Jantje
Hemelrijk-Dammen (79 jaar).

IMieuwsblad

FotoAndréLicbcrom
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POST & B L A I K E S T I J N PROJECTEN
n n w E n I K f 11 j 1 1 1 1 1 s El
Post & Blankestijn Projecten
is een toonaangevend
bureau op het gebied van
flexwerk Gespecialiseerd
m detachering voor
functies op het gebied
van produktie, administratie en techniek
Binnen onze resultaat
gerichte visie bestaat
uitsluitend ruimte voor
medewerkers die
affiniteit vertonen met
alles wat zij doen en
ondernemen Die
motivatie weten wij te
stimuleren door onze
werkgeversfunctie op
maatschappelijk betrokken
wijze m te vullen

Laat de vakman
maar schuiven.

l E

Post 6v Klinkestijn l'io]LLtLii /oekl \ooi LCII giote hmneiele instelling \ooi de
hookhkleliiig hypotheken ge\Lstigd in •\mstui.hm gemom eeide

Relatie beheerders
DL ikkhng
IX

ikkllllg ll\pOtll(-kLIlhLllLLI heelt de tllk TUL \\ellSeil \ 111 ik kllIltLIl IlICt

biliikkmg tot LLII lopende InpotliLLk uit tL \ÜLÈLII Onuht ik
\LISlllellknlllld 111 SOOI ten InpOtheklll 111 de itgelopell ]11L11 tllllk IS

toegenomen LH de klunen steeds kiitisLhei uoiden ik liLt om
diLiisUeikning gul ge\en il diL h\potheken hinden \ol \ \ e i k
IX hinitlL

\ls iel UIL beheeidei \\eikt tl in een teim dn \ e i int\\ooiikli]k is \ooi hm
UHLII h\p()thekenpoiteteiulle Alk \M)/igingLn, \ i igen e d omtient
ilgLslotLii hvpotheken komen bij uu teim binnen De lehtie beheeider heett
lui d\er/ieht, beint\\ooid /o\\el sebiiftelljk lis telefoniseh de gestelek \ngen
en \ e i \ \ L i k t ille \M|/igmgen/oig\ tildlg U \ \ e i k t \ o o i een oiginisitie \\ linn
l \\ iliteit en klintMiendelijkheid \ooiop sriin
IX kindidiu
Wij \ i igen een ifgeronde MBO opleiding
/eltstindigheid iniKtiseb \emiogen en stiessbesteiuligheid stun boog in
n\\ \ undel U beelr een tlexibele dienstxerlenende instelling en beselnkt o\ei
goede eommunieitiexe \Tiidigbeden U bent leem nt, beelt ithniteit met
eompiiteis en u \\ilt gi lig m teinnerbind \\erken ILVLIIS IILIIC tl beieid om
de benodigde \ ikopleidingen te \olgen U \\eet op eommemek \\ij/e de
kluit te bedienen /ondel dinbij de belangen \ in de instelling uit bet oog te
\eilie/en
sympath.eke verschijning

En dan hebben we het

De grote schuifdeur van de Kangoo Express maakt

Wij bieden
hen uitdigeiiLle runetie in een piettige intomiele \\eikomge\ing met een goed
silins en sLLiindiiie iibeids\ooi\\anden Bi) iimang een opleiding \an
6 \\eken en \ei\olgens ' tl iining on the job"

nog niet eens gehad over de wegliggmg van deze
het in- en uitladen voor iedere vakman nog eens
auto U zult verbaasd zijn over de prestaties van de
extra

gemakkelijk

Deze

compacte

auto

van
Kangoo Express Trouwens, u least al een Kangoo

Renault is voorzien van alle comfort

7

Bent u geïnteresseerd Bel of schrijf zo spoedig mogelijk naar:
Post tv BhnUsti]ii Prujcuui Hl B I huis Iol«et,26 i h ô I S k 1 R A I H O
kl m ()i41 S ó l i y y l i s i i r Oi41 S62Ï04

Bovendien heeft de Kangoo een opvallende en

Express vanaf NLG 499 -

^•^^^^•^••i

'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^un OOK 44 RENMJLTGÏFSl 6 jaar plaatwerkgarant e Leasetar ef voor de Kangoo
F,res5BU2QPbassvan.„Jl^^^^^^^

Afgebeelde velgen optoneel 'Inclusef schuifdeur

Antaris

Auto van Wegen Zandvoort B.V.

In het Leo Polakhuis, hebben wij een tijdelijke vacature
voor een

^iiet Zorgcentrum- Leo ;.
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RENAULT

Curiestraat 8-1 0, 2041 CD Zandvoort Tel 023-5712323, fax 023-57 16646

MANAGEMENT-SECRETARESSE AA/V
(18 uur per week)
De divisie somatische zorg Leo Polakhuis bestaat uit een
verzorgmgs- en een verpleeghuis Ter ondersteuning van de
manager van deze divisie zoeken wij m i v 1 maart a s een
tijdelijke secretaresse voor 3 maanden
Taken
- Ondersteuning van de manager bij het voorbereiden
notuleren en verzorgen van de follow-up van verschillende
vergaderingen, projecten enz
- Verzorgen van m- en uitgaande correspondentie
- Bestandsbeheer en tekstverwerking
- Agenda- en archiefbeheer
ProfielWij verwachten dat u m het bezit bent van een diploma op
minimaal Havo-niveau en dat u ervaring heeft opgedaan m
een vergelijkbare functie U dient met name ervaring te
hebben m net notuleren van vergaderingen U kunt overweg
met Windows en MS Word U bent in staat prioriteiten te
stellen en de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren
Daarnaast bent u accuraat en heeft u organisatievermogen
Arbeidsvoorwaarden en SalariëringHet betreft een dienstverband voor ongeveer 3 maanden m
het kader van ziektevervangmg
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Ziekenhuiswezen Salariëring is gebaseerd op FWG 35 of 40
maximaal ƒ 4 300,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband
Informatie en Sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
W Bosman directie-secretaresse, tel 020-6195333
Uw sollicitatie kunt u richten aan het Leo Polakhuis, t a v mw
A Rensen, personeelsadviseur, Ookmeerweg268 1069 MZ
AMSTERDAM

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

: Je voelt je alwetr wat beter. Je wilt je bed'uit. Lekker naar bulten. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) kan dat. Wsnt we
hebben een dakterras. Waar je onder begeleiding' Fijn kan spelen: Met de zon lekker op je. bolletje. Even yer/geten dat je ziek bent.
Wat

on

* betreft de meest pure vorm van lichttherapie. En kun je je bed niet uit, dan is dat ook geen probleem. Want door veel glas

in het gebouw-te gebruiken halen we buiten gewoon naar binnen. Zo heb je altijd een perfect zicht pp de kijktuih en het vele groen
rondom het ziekenhuis. Verder heeft het WKZ ook diverse speelka'mers. Zodat.een kind ondanks z'n ziekte een zo normaal mogelijk
• leven heeft. En spelenderwijs even vergeet dat hij ziek js. Daarom noemen onze medewerkers het WKZ liever geen ziekenhuis maar
een ziekenthuis. En deze kindvriéndelijke aanpak vindt je overal in de zorg én.het gebouw terug. Niet zo gek.natuurlijk als u beseft dat
kindvriendelijkheid voor ons een wezenlijk.onderdeél van dé behandeling 'is.. Want iedereen die hier komt is éérst kind en dan patiént.
Wilt ü het WKZ steunen?. Dat:kan door het beeldje "Willèmien" te bestellen. Maak fl. 59,50 over op girorekening
6M1 ten gunste van het AZU inzake "Willemien'; te Utrecht. U krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.
De-opbrengst komt volledig ten goede aan de ontwikkeling van kindgerichte activiteiten en faciliteiten zoals een
kindertheatercafé, kindert^levisie, speel-o-theek en een kindermagazine. Voor meer informatie kunt u contact met •
'onsopnemén, telefoon 0900-202 0041 (40 et'/.),
•»'
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Jubileum MX-5
Mazda komt met een jubileum-uitvoering van de MX-5 Met deze
Roadster dook mazda in 1989 succesvol m de niche van de compacte open sportauto's De Japanners zagen hun voorbeeld m de
jaren daarna gevolgd door talloze andere autofabrikanten Door de
tijdloze vormgeving kwam Mazda pas vorig jaar met een nieuw
model op de markt Een exclusieve auto, want er worden wereldijd
maar 7 500 gebouwd (Tot nu toe zijn er 500 000 stuks van de succesvolle MX-5 geproduceerd ) De speciale editie krijgt een 'closeratio' zesversnellmgsbak De auto is herkenbaar aan de nieuwe
blauwe Mica lak, speciale lichtmetalen wielen en een zwart/blauw
interieur Vanaf maart staat de jubileumuitvoenng bij de
Nederlandse dealers

Bora voor hockeyheren
De spelers van het Nederlands heren hockey-team hebben een
Volkswagen Bora m ontvangt mogen nemen Het team was genommeerd voor Sportploeg van het Jaar mede dankzij de recentelijk
behaalde successen (wereldkampioen tijdens het WK m Utrecht en
winnaar van de Champions Trophy) Volkswagen is officieel leverancier van het NOC'NSF en stelt als zodanig al jaren auto's aan
Olympische sporters ter beschikking De Bora is een sedan op
basis van de Golf en werd twee maanden geleden geïntroduceerd
De spelers van het heren hockey-team zijn de eerste sporters die
gaan rijden met de nieuwe Volkswagen

Ford Cougar V6

oge aaibaarheidsfact
ET ZIJN NEW Edge Design lijkt de Ford Cougar
agressief, maar zijn rijgedrag is poeslief. Een soepele motor, een perfect onderstel en traction control
zorgen ervoor dat deze coupé onder de meest zware
omstandigheden onder controle valt te houden.

M

De Ford Cougar is vernoemd
naar een bergpanter Alles draait
om prestaties en uiterlijk en die
biedt hij optimaal, zeker de door
ons gereden V6 Deze coupe is
een relatief nieuwe ster m de
show van Ford Met zijn geslaagde vormgeving trekt hij veel
bekijks, ten minste afgemeten
aan de vele vette vingers op de
zijruiten
Door de soepele zescilmder
motor voorwielaandnjvmg en de
messcherpe wegliggmg laat hij

zich heel makkelijk besturen
Gaat het te snel door een bocht
dan zorgt een soepel ingrijpende
traction control ervoor dat de
Cougar V6 m het juiste spoor
blijft
Stijl staat vaak haaks op functie
De Cougar maakt geen uitzondenng op deze regel Ook al zit er
een achterbank m, de zitruimte
blijft beperkt net zoals bij veel
andere coupes De royale kofferbak kan Ford echter als pluspunt
opvoeren Mensenkinderen daarin kun je een karrenvracht kwijt

Vernieuwde Audi A4 komt in februari
A UDI HEEFT ZIJN A4 in
i\ een andere jas gehesrmsen. Kort aansluitend
op de AutoRAl zal deze
auto al verkrijgbaar zijn. De
/eranderingen zijn echter
seperkt. Sterker nog, je
noet eigenlijk de vorige A4
rnaast zetten om de verchillen te ontdekken.

In alle opzichten is de Cougar
een verfijnde auto Ook het interieur is liefdevol vormgegeven Aan
luxe is er geen gebrek Zelfs een
automatische climate controle is
aan boord en we signaleren een
boordcomputer, cruise control en
zelfs stoelverwarming
De V6 van de Cougar loopt als
een naaimachine Stationair is die
haast onhoorbaar De beste prestaties levert hij bij hogere toerentallen Samen met de automaat in
de testauto is dat niet echt gelukkig Die telt vier versnellingen De
handgeschakelde vijfbak is mooier, want dan is het toerental altijd
hoog genoeg te houden
Het logo is om te stelen zo mooi
BIJ de Cougar is dat de kop van
een panter Gelukkig heeft Ford
dat alleen m de auto geplakt, op
het stuurwiel en op de portieren
Dat is wel zo veilig met het oog
op logoverzamelaars
De Ford Cougar is in Amerika te
koop onder de merknaam
Mercury Alleen een andere
naambadge op de kont en de
neus en een wat minder straf
geveerd onderstel zijn de verschillen met 'onze' Europese versie Het is echt wat je noemt,

.. ,udi is het merk er niet naar om
driftig te veranderen Zorgvuldig
vordt de eigen stijl bewaakt De
jnlle die een geheel vormt met
Je motorkap is een specifiek kentierk dat bij alle modellen is terug
e vinden Uiterlijke wijzigingen
daarom altijd zeer ingetogen
*lieuw aan de A4 zijn een andere
jnlle en een bumper met gentejreerde mistlampen Tevens zijn
ie koplampen nu achter helder,
lagenoeg reliefvrij glas,
jeplaatst Het ziet er bij elkaar
iet even strakker uit dan bij zijn
/oorganger
Het onderstel is ietsje verfijnd

BIJ neerklapte achterbank ontstaat zelfs een heus laadruim

HIJ oogt gemeen en is poeslief
TECHNISCHE SPECIFICATIES
FORD COUGAR V6:
een wereldauto De bodem en
het onderstel zijn nagenoeg identiek aan dat van de Mondeo En
het model is in een fabriek te produceren voor de hele wereld Een
slimme zet, want op deze manier
houdt Ford de kosten laag voor
een model waarvan de verkoopaantallen klein zijn

zescilmder
V-motor
Cilinderinhoud' 2544cm3
Max. vermogen 125 kW/170 pk
bij 6 250 tpm
Max koppel
220 Nm bij
4 000 tpm
Acceleratie
0-100 km/uur

Topsnelheid
Brandstof:

Motor.

Pnjs
(automaat

8,5 sec
225 km/uur
11,0 liter op
100 km
(gemiddeld)

ƒ 69 995,-ƒ 73 995,-)

Nissan geeft korting op LPi-autogassysteem
Audi heeft de A4 in een nieuw jasje gehesen. Uiterlijk is dat vooral te zien aan de grille en de andere
bumper.
Volgens Audi staat het comfort opeen hoger niveau Schokdempers
en vering zijn bij de achteras van
elkaar gescheiden Zonder te
veel in technische details te vallen dit komt het comfort ten

goede, terwijl de wegliggmg op
hetzelfde hoge niveau blijft
De veiligheid is uitgebreid Audi
heeft het Sidequard hoofdairbagsysteem nu ook beschikbaar voor

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

de A4 Het was al geïntroduceerd
op de vernieuwde A8 Het biedt
zowel voorin als achterin mzittenden extra bescherming bij een
aanrijding m de flank
De vernieuwde A4 beleeft zijn
premiere tijdens de AutoRAl, net
zoals de sportieve S3 Deze heeft
een viercilmder turbomotor,
bekend van de Audi TT Coupe
Verder is de S verlaagd en is het
onderstel aangepast aan de hoge
prestaties Ook een A6 met een
zescilmder biturbomotor van 230
pk beleeft zijn premiere tijdens de
AutoRAl Veel aandacht is gegeven aan souplesse De motor
levert zijn maximale trekkracht
tussen 1 700 en 4 600 tpm Deze
A6 biturbo komt m het voorjaar

OPERS VAN een nieuwe Nissan Primera
krijgen maar liefst vijftig procent korting op de
prijs van een LPi-autogassysteem. Nissan claimt dat
daardoor rijden op LPG al
interessant is voor automobilisten die 16.000 kilometer
per jaar rijden.

K

te rusten met het LPi-systeem
Ten eerste wordt de auto door
veel zakelijke rijders als een
goed alternatief voor concurre
rende modellen gezien Ten
tweede heeft de Primera een
kofferbak die ruim genoeg is om
een forse 70 liter LPG-tank te
herbergen zonder dat dit ten
koste gaat van de bagageruimte

Het grote voordeel van LPi-technologie is dat er geen voelbaar
verschil is tussen het rijden op
LPG of benzine De prestaties
zijn dus precies het zelfde Hitte
of koude hebben geen enkele
invloed op de LPi-mstallatie

De Primera Estate heeft een ring
vormige tank op de plaats van
het reservewiel De auto wordt m
dit geval geleverd met een set
waarmee de lekke band tijdelijk
te repareren en onder druk te
zetten is

De Nissan Primera met LPi-mstallatie maakt LPG-rijden voor
Deze is aangesloten op het
motormanagementsysteem van
de motor De brandstoftoevoer is

hierdoor nauwkeurig geregeld
Nissan heeft om een tweetal
redenen besloten de Primera uit

Nieuwe Mitsubishi Space Wagon

Dynamisch in leuke verpakken

Volvo kiest voor eigen dieselmotoren
als het gaat om brandstofverbruik Bovendien zullen diesels
met nieuwe technologie tegemoet
kunnen komen aan toekomstige
emissie-eisen in Europa

| f OLVO CAR
\i Corporation (VCC)
w heeft besloten zelf dieel motoren voor personenwagens te gaan ontwikkejlen. De nieuwe motoren zulen over een aantal jaren
|van de band rollen in de
fVolvo-fabnek in Skovde,
weden.
'e Zweden plukken de vruchten
'an het feit dat de bestaande
'enzmemotoren van begin af aan
;|
jn ontwikkeld met dieselvarianjten m gedachten "Hierdoor kan
ihet productieproces bogen op
een zeer hoge efficiëntie Door
öebruik te maken van bestaande
Productiefaciliteiten halen we
tevens schaalvoordeel' aldus
Tuve Johannesson, Managing
Director van VCC Het aandeel
van de dieselmotoren in de totale
j'T'otorproductie schat Volvo op
PO°O Dit komt neer op 100 000

Het mflatable curtain heeft in Groot-Brittame een prijs gekregen.
tot 150 000 stuks rond 2003
Voor Volvo heeft het in eigen huis
ontwikkelen van de zelfontbranders drie primaire redenen In de
eerste plaats vanwege toegenomen vraag naar personenauto's
met dieselmotoren Die zal de

komende jaren naar verwachting
nog verder stijgen Ten tweede
omdat het rendement van dieselen benzinemotoren in de komende vijf tot tien jaar aanzienlijk zal
verbeteren De laatste reden is
het gegeven dat een diesel supeneur is aan zijn benzmebroeder

Naast de plannen voor de productie van dieselmotoren is Volvo
in Groot Brittanie onderscheiden
voor iets wat al m haar modellen
wordt toegenast het Inflatable
Curtain (IC) In de negenjarige
historie van de Prins Michael
Awaid wist Volvo deze prestigieuze prijs al vijf keer in de wacht te
slepen Het IC is een opblaasbaar gordijn dat de hoofden van
alle inzittenden beschermd bij
een aanrijding van opzij In
slechts 1/25 000e van een seconde komt het tevoorschijn tussen
de voorste en de achterste dakstijl en dekt daarbij het glasoppervlak geheel af Het systeem
wordt toegepast m Volvo's nieuwe topmodel de S80

Suzuki Carry keert terug
P DE BEDRIJFSAUTOSHOW IN Brussel heeft Suzuki
zijn nieuwe Carry onthuld. Hiermee heeft het
Japanse merk na jaren van afwezigheid weer een
opvolger voor zijn destijds zeer populaire besteller.

O

De Carry stond bekend als het Suzuki busje Compact van buiten en
verrassend ruim van binnen waren zijn kenmerken De nieuwe is uiterlijk een slag groter en vooral breder HIJ is 3 675 millimeter lang, 1 475
millimeter breed en 1 800 millimeter hoog Daardoor past er m het
laadruim een europallet Het laadvermogen bedraagt 455 kilo
Heel handig zijn de beide schuifdeuren aan de zijkant Laden en lossen m een krappe straat gaat daardoor heel makkelijk Verder is het
laadruim toegankelijk via een grote deur aan de achterkant De Carry
gaat 16 795 gulden kosten Dat is exclusief btw In Nederland krijgt hij
standaard stuurbekrachtigmg De motor heeft een cilinderinhoud van
1,3 liter en levert 57,5 kW/78 pk
Carry, hij doet zijn naam eer aan. Deze Suzuki besteller kan heel
wat dragen

M

ITSUBISHI heen de
Space Wagon vernieuwd. Zoals het dan
gaat is de nieuweling groter
en ruimer dan zijn voorganger. De designers zijn er
daarbij in alle opzichten m
geslaagd om de Wagon
vloeiende lijnen te geven,
waardoor de auto er
bepaald niet pompeus uitziet en doet denken aan een
fors uitgevallen estate.

De maten vormen het bewijs de
Space Wagon is 4,60 meter lang
1,775 meter breed en 1 65 meter
hoog Dat is respectievelijk tien
centimeter, acht centimeter en
zeven centimeter meer dan het
voorgaande uit 1991 daterende
model
Groeiende belangstelling
De Space Wagon behoort tot de
categorie MPV's Dit type auto
geniet een groeiende belangstelling Logisch, want door de grote
ruimte is de MPV voor vele doelemden geschikt Belangrijk is het
comfort, zowel qua rijden als qua
zitten m de auto Wel, dat zit bij
deze Space Wagon van

De Space Wagon van Mitsubishi oogt als een forse estate dankzij de ingetogen vormgeving
Mitsubishi wel snor
Van binnen ziet de grootste ruimtewagen uit het gamma van de
Japanse producent er zeer aantrekkelijk uit Een mooi dashboard overzichtelijke meters met
veel informatie lekkere stoelen
dat soort zaken is gewoon goed
Voeg daar de ruime sortering
opbeigvakken en bekerhouders
toe en je begrijpt dat hier een
gebruiksvriendelijke auto wordt
beschreven Die bovendien heerlijk rijdt ook bij hoge snelheden
zeer stil is en zich bovendien nog

; : Goede service .& ;
U itgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

eens heel gemakkelijk laat
manoeuvreren Het is kortom een
dynamisch voertuig m een leuke
verpakking
Wij beschikten voor de eerste
kennismaking over de versie met
de krachtige 2 4 liter GDI motor
Het is voor het eerst dat deze m
Europa leverbaar is De 2 4 geeft
de Space Wagon dynamische njeigenschappen maar is tevens
een zegen voor de huishoudpor
temonnee Gemiddeld gebruikt
deze circa 1 500 kilo zware auto
9 3 liter per 100 km

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Dat soort cijfers illustreert waar
om Mitsubishi zoveel mspannin
gen pleegt om de direct ingespo
ten benzinemotor te promoten
De besparing van 20 procent ten
opzichte van gewone benzmemo
toren is de moeite waard In de
toekomst zullen dan ook alle
auto s van de Japanse producent
er mee zijn uitgerust De vinding
is door autojournalisten van
twaalf toonaangevende Europese
autobladen niet voor niets
bestempeld tot de meest innova
tieve ontwikkeling van 1997'
De Space Wagon is onder meer
verkrijgbaar met zeven zitplaat
sen waarbij zelfs nog een aan
(rekkelijke bagageruimte over
blijft Wie zoveel zitplaatsen niet
nodig heeft kan natuurlijk met
minder volstaan In de nabije toe
komst kan de Space Wagon ook
worden geleverd met zes stoelen
opdat de passagiers wel heel roy
aal kunnen zitten
De prijslijst van de Space Wagon
begint bij 57 445 gulden
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ZVM-zaterdag klopt
hardhandig KIK)
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft goede zaken
gedaan. Zelf wonnen de
Zandvoorters met 4-2 van
een veel te hard voetballend
KDO en bovendien leed koploper SIZO puntverlies door
gelijk te spelen. Pieter Keur
had een belangrijk aandeel in
de overwinning door driemaal te scoren.
Voor dit duel bestond een redelijke publieke belangstelling. De toeschouwers kregen
geen mooie partij voetbal
voorgeschoteld, maar wel een
keihard duel. Vooral van de zijde van KDO wist men wel raad
met het schoppen naar de tegenstander in plaats van de
bal. Ook werd veelvuldig een
schwalbe gemaakt, maar de
scheidsrechter had er redelijk
kijk op en trakteerde KDO op
vier gele kaarten en een rode.
Gevoetbald werd er tussen
de bedrijven door ook nog.
KDO maakte door het geweld
veel indruk op de spelers van
Zandvoortmeeuwen, die niet
echt het vertrouwde spelletje
konden spelen. De combinaties werden meestal ruw afgebroken. KDO kwam op een 0-1
voorsprong toen een speler in

het strafschopgebied werd gevloerd en de toegekende strafschop achter Michel Winter
werd geschoten.
Een paar minuten later was
het alweer gelijk en ook dat
doelpunt ontstond uit een
strafschop. Pieter Keur werd
neergelegd en de Zandvoortse
spits voltrok zelf het vonnis, 11. Zandvoortmeeuwen bleef
het meest in de aanval zonder
gevaarlijk te worden. De uitvallen van KDO waren enige
keren gevaarlijk. Het voetbal
van KDO kenmerkte zich door
de lange ballen naar voren,
maar uit een van-zo'n aanval
werd wel gescoord, 1-2.
De formatie van trainer Willem Buchel en coach Fred van
Rhee trok toch weer het initiatief naar zich toe zonder tot
hoogstaand voetbal te komen.
Vlak voor de rust werd echter
een prachtige aanval uitgevperd. Bob Brune werd de
diepte in gezonden en verzond
een voorzet op maat. Pieter
Keur weet nog altijd wel hoe
een bal gekopt moet worden
en liet dat ook even zien, 2-2.
Het provocerend spel van
KDO kreeg ook in de tweede
helft een vervolg, met als gevolg de rode kaart. Zandvoortmeeuwen liet zich niet meeslepen en hield nu het hoofd bij

Zandvoortmeeuwen
ging
voor de drie punten, maar
moest uiteindelijk genoegen
nemen met een punt. In de eerste helft hadden de Zandvoorters geen vat op het open aanvallende spel van Velsenoord.
Doelman Mare Buchel moest
een paar keer handelend optreden, maar was kansloos op
een geweldig h'ard schot in de
kruising, 1-0.
Na een kwartier voetballen
was de eerste aanval van de
Zandvoorters meteen raak.
Raymond Holzken brak- door
en zette de bal voor, waarna
Ferry Boom deze fraai inkopte.
Boom is slechts zelden voor de
Meeuwen beschikbaar in verband met militaire verplichtingen.
In deze wedstrijd toonde hij
een geweldige inzet en ook zou
hij de tweede treffer voor zijn
rekening nemen.
Velsenoord bleef in de eerste
helft de sterkste ploeg maar
zag geen kans het overwicht in
doelpunten om te zetten. De
trainers Lock en Heesemans
waren genoodzaakt in de rust
Marcel Paap en Willem van der
Kuijl te wisselen. Paap kreeg
weer last van een oude blessure en Van der Kuijl was aan het
eind van zijn latijn. Met de in-

vallers Dennis Meijer en Ivo
Hoppe kreeg Zandvoortmeeuwen meer controle op de strijd.
Zandvoortmeeuwen kwam
meer aanvallend voor de dag
en Ferry Boom zorgde voor
grote vreugde door 1-2 te scoren. De Zandvoorters hadden
vervolgens de wedstrijd kunnen beslissen maar speelden
een paar levensgevaarlijk aanvallen onvoldoende uit, waardoor kansen verloren gingen.
Na een half uur spelen kwam
Velsenoord toch op gelijke
hoogte. Op de rand van het
strafschopgebied mochten de
gastheren een vrije trap nemen.
De bal werd laag om de muur
gekruld net buiten bereik van

JTqpscorer J

Lammers weer naar Le Mans

Sandevoerde houdt
voor leden pittige
kaartleesrit

het voetbal. De Zandvoorters
kregen meer ruimte en drongen sterk aan om een beslissing te forceren. Vele aanvallen
daalden neer op het doel van
KDO en het wachten was op
de derde treffer van de badgasten. Die kwam tenslotte van de
voet van Ruud van Laere, 3-2.

de handen van doelman Buchel, 2-2.
In het laatste kwartier werd
er een soort wapenstilstand afgesloten. Beide teams namen
genoegen met de gelijkestand
en namen geen risico's meer.
Het gelijkespel gaf de verhouding aardig weer.
„Door schorsingen en blessures moesten we weer omzéttingen doen in het elftal," aldus Alex Heesemans. „Dat
komt het spel niet ten goede.
Het hoeft op dit moment ook
niet mooi want de punten zijn
belangrijker. Iedereen heeft
erg zijn best gedaan. We moeten het hebben van inzet en
dat was zeker aanwezig."

Mischa Tibboel (TZB) 12X
Riek de Haan
(TZB) 12X
Pieter Keur (ZVM.zat) 12X

Stein Metzelaar

(TZB)

©

8X

Ferry van Rhee

(ZVM.zat)

@

8X

Ruud van Laere

(ZVM.zat)

@

8X
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Drie van de vier voetbalteams kwamen in actie en daarbij was vooral
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen doeltreffend bezig. Van
de vier doelpunten nam Pieter Keur er drie voor zijn rekening
waardoor hij naast Mischa Tibboel en Riek de Haan aan de leiding
gaat. Zandvoort'75 kwam wederom niet tot scoren maar de zondagvoetballers van Zandvoortmeeuwen deden dat wel. Ferry Boom
zorgde, door twee keer te doelpuntte, er voor dat Zandvoortmeeuwen een 2-2 gelijkspel haalde. Boom is echter nog lang niet inzicht
van een plaats in de top vijf.

Een lekkere pittige rit, die
goed in elkaar stak en veel
vergde van de deelnemers. Het
eerste deel werd neutraal gereden maar dat drukte de pret
niet. Velen hadden de scherprijder in de Quarles van UTfordlaan over het hoofd gezien.
In de A-klasse legden taestuurder Wim Rappange met navigator Ruud de Beer beslag op
de eerste plaats. Zij scoorden
toch nog negentig strafpunten.
De tweede plaats ging naar
Jan Vink met navigator Jeff
Bluijs en de derde plaats was
voor bestuurder Karin Koper
met navigator Derek Visser.
In de B-klasse was net duo
Cor van Dijk en Frank Zuurendonk veel te goed voor de rest
van het veld. Op ruime achterstand werden Hans van Limbeek en Henny Schuuring
de 24 uurs race. Omdat hij dit jaar opnieuw een poging wil wagen, tweede, gevolgd op de derde
samen met Peter Kox (links) en Torn Coronel (midden) meedoen aan heeft hij gezocht naar sterke teamleden.
plaats door Jos Zwemmer en
de fameuze 24 uurs race van Le Mans in Frankrijk op 12 en 13 juni. „Ze hebben beiden bun capaciteiten al bewezen," aldus Lammers
Maike Schuiten.

Het drietal rijdt de ruim 5000 kilometer in een nieuwe Lola
maandag tijdens een persconferentie op liet circuit in Zandvoort
sportscar, aangedreven door een 600 pk Lotus turbomotor. Het
wordt Lammers' dertiende deelname aan de race. In 1988 won hij
Foto: Fntsvan Kldik

ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
zijn in geweldige vorm. Ook
het treffen tegen de reserves
van Akrides werd winnend
afgesloten, 46-38. De Zandvoortse basketballers kwamen ook in actie tegen AkriIn de tweede helft zette
des. Het derde team van Ak- Lions de opmars voort, met
rides bleef Lions de baas met goed lopende aanvallen ge57-49.
volgd door knappe scores van
vooral Sabine Dijkstra. De
Zandvoortsen sloegen een gat
In een keihard maar wel van acht punten en lieten de
sportief duel ging de strijd tus- voorsporng niet meer glippen.
sen de vrouwen van Akrides en Lions had defensief de zaak
Lions lang gelijk op. Lions had goed op orde en zette de wedin de eerste helft moeite met strijd geheel naar eigen hand
de spelopvatting van Akrides en won met 46-38.
„We hadden het in het eerste
en keek constant tegen een
achterstand aan. Na een kwar- kwartier erg moeilijk," vond
tier spelen stond Akrides op coach Olaf Vermeulen. „We
een 23-19 voorsprong. Vanaf kregen echter greep op de
dat moment kreeg Lions zicht wedstrijd en hebben toen de
op het spel en trok de stand wedstrijd met het koppie uitnog voor de rust in evenwicht, gespeeld. De overwinning was
verdiend. We draaien nu lekker
23-23.

Lions-basketbalsters
tonen uitstekende vorm

ZANDVOORT - Ook de
twaalfde wedstrijd van dit
seizoen
leverde
Zandvoort'75 geen overwinning
op. De Zandvoorters hielden
een uur lang meer dan goed
stand, maar verloren uitein- ties verliepen aardig en er ontdelijk zeer geflatteerd met 5- stonden wat kansjes. De juiste
0 van Vlug en Vaardig.
richting werd echter niet gevonden. In die eerste speelhelft was Zandvoort'75 de beDe Zandvoorters hadden tere en kreeg Vlug en Vaardig
een paar goede oefenwedstrij- vrijwel geen mogelijkheid.
Ook in het eerste kwartier
den achter de rug dus waren
met een licht optimisme afge- van de tweede helft zag het er
reisd naar Amsterdamn om geenszins naar uit dat de
Vlug en Vaardig te bestrijden. Zandvoorters een ruime neIn de eerste helft speelde derlaag zouden oplopen. In de
Zandvqort'75 een enthousias- tiende minuut ging het echter
te partij voetbal. De combina- fout. De bal werd na een onge-

ZANDVOORT - De karateleraar van de Kenamju, Jasper Stemp, deed zondag een
poging de nationale titel in
de wacht te slepen. Dat gelukte net niet maar de fraaie
derde plaats geeft hoop voor
de toekomst. Met dit resultaat plaatst Stemp zich voor
een plek in de nationale selectie die zich gaat voorbereiden op de Olympische Spelen.

Jasper Stemp
geeft zijn
leerlingen het
goede
voorbeeld
Foto: Karin Schut

te richting van de bal viel aan
de dreigende nederlaag niet te
ontkomen. Akrides sloeg een
gat van zeventien punten en
ondanks dat Lions later de
basket weer op de juiste plek
vond was het pleit beslecht. De
Zandvoorters toonden een geweldige inzet en vochten zich
terug tot 57-49 maar meer zat
er niet in.
„In de eerste tien minuten
van de tweede helft verzuimden we om te scoren," begon
coach Joop van Nes zijn verhaal. „Toen hebben we het laten liggen. Dat is jammer want
in dit team zit echt wel wat.
Het ontbreekt wat aan routine
maar ook in deze wedstrijd
hebben we een redelijke partij
basketbal gespeeld."

mee en omdat koploper Hillegom verloor is er weer perspectief op een hoge klassering."
De Zandvoortse basketbalIers traden ook aan tegen Akrides. The Lions en Akrides waren aan elkaar gewaagd en
schotelden het publiek een
aardig kijkspel voor. In het
Zandvoortse team zorgde Ron
van der Mije dat de score tot
aan de rust in evenwicht bleef.
Bij die rust was de wedstrijd
gelijk, 28-28.
De eerste tien minuten van
de tweede helft zou voor Lions
de nekslag betekenen. In die
Topscorers vrouwen: Sabine
periode scoorden de Zarid- Dijkstra 15, José Beereppot 7.
voorters niet en aangezien Ak- Mannen: Ron van der Mije 23,
rides wel raad wist met de juis- Philip Prins 9.

Zandvoort '75 loopt tegen
geflatteerde nederlaag aan

Jasper Stemp wil naar Olympische Spelen

Het is nog ver weg, maar de
leraar karate bij de sportschool Kenamju heeft als voornaamste doel gesteld, eenmaal
deel te nemen aan die Olympische Spelen. In 2004 zal karate,
een Japanse zelfverdedigingssport, voor het eerst op de spelen worden gehouden.
Jasper Stemp, die deze sport
al zo'n dertien jaar beoefent,
hoopt ooit nog eens als prof in
het karate te werk te gaan. Hij
hoopt, door het meer in de
aandacht brengen van karate,
dat deze sport in een beter
daglicht komt te staan. „Veel
mensen denken dat het een
vechtsport is, maar het is een
Prachtige verdedigingssport,"
vindt de gymnastiekonderwijzer. „Het gaat om snelheid, een
stukje discipline en je leert je
agressie beheersen. Bovendien
nioet je een hele goede conditie hebben. Je mag elkaar wel
raken, maar technisch moet
het goed zijn en de beheersing
van trappen en stoten moet zo
aijn datje elkaar niet blesseert.
Het is puur snelheid, je moet
eerder zijn dan je tegenstander."
„In het begin deed ik karate
ook puur om te vechten, maar
door goede training en begeleiding ga je er anders over denken, het verandert je karakter.
Het is echt een hele mooie
sport. Het groeit ook in Neder'and, Het zat in een dal, maar
nu doen zo'n veertienduziend
mensen aan karate. Net als

ZANDVOORT - Autosport
Vereniging Sandevoerde organiseerde een kaartleesrit
door Zandvoort. Het was een
goede rit waaraan de vele ieden van Sandevoerde hun
hart ophaalden.

KDO kwam enige malen gevaarlijk voor het doel, doch
doelman Michel Winter redde
een paar keer vreselijk mooi.
De beste kansen waren echter
voor de Zandvoorters. Pieter
Keur slalomde door de vijandelijke defensie en scoorde beheerst, 4-2. De strijd was beslist. In de slotfase kreeg Zandvoortmeeuwen de gelegenheid
de schade voor KDO nog groter te maken maar de kansen
bleven onbenut. De overwinning kwam echter niet meer in
gevaar.
„Het publiek heeft genoten
van een leuke pot," vertelde
Fred van Rhee. „Ik vond het
echter niet zo geweldig. Ik hou
niet zo van zulke schopploegen. Maar we hebben wel
enorm hard gewerkt en de
punten zijn dik verdiend. Bovendien waren de uitslagen
van de concurrenten voor ons
erg gunstig, dus mogen we niet
mopperen."
De bekende Zandvoortsc autocoureur Jan Lammers (rechts) gaat

Deling Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - In de
strijd tegen degradatie bielden Velsenoord en Zandvoortmeeuwen elkaar in
evenwicht. De 2-2 uitslag was
terecht want de eerste helft
was voor Velsenoord terwijl
het tweede gedeelte voor de
Meeuwen was.

Zand voorts
IMïeuwsblad

vaarlijke aanval onvoldoende
weggewerkt en vervolgens in
de touwen geknald. „Dit was
geheel tegen de verhouding
in," vond begeleider Joop
Paap, die even later zag dat
een identieke situatie een 2-0
achterstand betekende.
De teleurgestelde Zandvoorters waren toen niet meer bij
machte een vuist te maken.
Vlug en Vaardig had geen en-

kele moeite meer met de aangeslagen Zandvoorters. In vlot
tempo werd de achterhoede
van Zandvoort'75 nog driemaal uiteengespeeld en kwam
er een grote 5-0 eindstand op
het wedstrijdformulier
te
staan.
„Als je de uitslag hoort dan
denk je dat we weggespeeld
zijn," ging Paap verder. „Maar
dat is echt niet zo. We hebben
een uur lang heel goed en enthousiast gespeeld en waren
zeker niet de mindere. Het is
niet zo dat er gewonnen zou
zijn maar deze uitslag was niet
terecht en veel te groot."

Dames Götte en Verburg
verrassen bij bridgeclub
ZAND VOORT - In de tweede wedstrijd van de Zandvoortse
Bridgeclub zorgden de dames Götte en Verburg voor een
grote verrassing. Dit paar liet de gehele concurrentie de
hielen zien.
De dames Götte en Verburg
scoorden in de A-lijn een fraai
totaal van 63 procent. Vorige
week eindigde dit paar nog op
de laatste plaats, maar door
dit resultaat werkten zij zich
om hoog. De heren Groenewoud en Smit pakten de tweede plaats met 58 procent. De
heren Emmen en Van der Meulen blijven aan de leiding, terwijl de heren Groenewoud en
Smit opklommen van de vierde naar de tweede plaats.
De onderlinge verschillen
tussen de vijf hoogstgeplaatste
paren in de B-lijn waren erg
klein. De eerste plaats met 56
procent moest gedeeld worden
tussen het echtpaar Hoogendijk en de dames Verhage en
Visser. Na twee wedstrijden
leiden de heren Bakker en
Brandse. op de voet gevolgd
door de dames Boon en Koning.
De eerste plaats in de C-lijn
werd met 66 procent een prooi
voor de dames Van Dillen en
Heijdendaal. Hun voorsprongop nummer twee. de dames
Lanting en De Muinck bedroeg
vijf procent. In deze groep zijn
de dames Bruijn en Van der

Rijst lijstaanvoerder, terwijl de
dames Lanting en de Muinck
zich op de tweede plaats nestelden.
In de competitie op donderdagmiddag maakten de dames
Pellerin en Rooijmans in de Alijn de minste fouten, waardoor zij met 62 procent als eerste eindigden. Op een achterstand van acht procent legden
mevrouw Hoogendijk en de
heer Huijbers beslag op de
tweede plaats. Dit laatste paar
heeft na drie wedstrijden de
leiding in handen. Mevrouw
Janssen en de heer Santoro
volgen op zeven procent.
Mevrouw Busscher en de
heer Sweijen. die pas voor de
tweede keer met elkaar speelden. doen het goed in de B-lijn.
Zij eindigden op de meest begeerde plaats met 61 procent.
Het echtpaar Nooijen behaalde een procentje minder en
werd tweede. De hoogste
plaats in deze lijn wordt na
drie wedstrijden ingenomen
door het echtpaar Kerkman.
Mevrouw Busscher en de heer
Sweijen zijn door hun goede
resultaat opgeklommen naar
de tweede plek.

Nipte zege voor
ZVM-handbalsters

ZANDVOORT - Door nipt
te winnen van Monnickendam nemen de ZVM-Rabobank handbalsters nu een
derde positie in op de ranglijst. De Zandvoortsen hadden moeite met deze onderaan staande opponent, 16-15.
Het werd geen grootse partij
handbal. De eerste helft verliep nagenoeg gelijkop. ZVMRabo bezat constant een licnte voorsprong, maar Monnickendam vocht zich telkens terug in de strijd. Aanvallend
verliep het nog wel aardig en
ZVM scoorde er lustig op los.
Defensief werd echter niet geconcentreerd genoeg gespeeld
en daarvan profiteerde Monnickendam. Ruststand 10-9.
De tweede helft was een kopie van de eerste. Geen groots
handbal maar wel een spannend gevecht om de punten. In
deze periode kwam de ecjuipe
van coach Rijk Oppelaar zelfs
achter. Eerst met 11-12 en vervolgens met 13-15. Bij deze
stand leek het mis te gaan met
de Zandvoortsen. Bijtijds perste ZVM-Rabobank er een
slotoffensief uit , waardoor
Monnickendam teruggedrongen werd. De Zandvoortse
handbalsters kwamen tot 1515 terug en met nog enige minuten te gaan scoorde Suzanne Bruijnzeel de winnende
treffer, 16-15.
Doelpunten: Suzanne Bruijnzeel 5, Mireille Martina 4,
Maaike Cappel 3. Claudia
Paap 2, Mariele Peet 2.

Sportploegstrijd
start bij Kenamju

ZANDVOORT - Zaterdagavond begint de tweede editie
van de strijd om de titel 'Sportploeg van het jaar'. Het eerste
onderdeel wordt afgewerkt in
de sportzaal van Kenamju aan
de A.J. van der Moolenstraat.
Dit jaar nemen tien clubs het
tegen elkaar op in de diverse
takken van sport, pe spits
wordt dus afgebeten in de Kenamju waar de teams elkaar
bekampen in het onderdeel:
conditietraining. Vanaf zeven
uur gaan de teams er tegen aan
om de eerste punten te laten
noteren.

Aerts weer
naar Japan

ZANDVOORT - De kickboxer Peter Aerts van de
Zandvoortse sportvereniging
AfafA vertrekt zaterdag 30 januari met zijn traineren coach
Peter Koopman opnieuw naar
Japan. Op donderdag 4 februari komt de wereldkampioen
uit tegen McDonald. Deze
kickboxer. die geen familie is
van de beroemde Ronald McDonald. is tot nog toe ongeslagen.
Voor Aerts wordt het geen
gemakkelijke wedstrijd. Niet
alleen is McDonald een zware
tegenstander, ook krijgt Aerts
in Japan weinig tijd voor rust
na zijn lange vliegreis. Hij moet
optreden in diverse shows en
zich beschikbaar houden voor
interviews.

ADVERTENTIE

judo, moet karate meer onder
de aandacht gebracht worden."
Ook in de sportzaal van de
Kenamju blijkt dat karate in
trek is. De jeugdige leerlingen
doen zeer beheerst en op fraaie
wijze de bewegingen van leraar
Stemp na. „Ik geef nu vijfjaar
karate-les en dat is heel erg
leuk om te doen. Ik probeer de
kinderen te leren om creatief
bezig te zijn met deze sport,
het beheersen van de sport.
Het is als het ware een soort
dansen een schijn gevecht te-

gen meerdere tegenstanders.
Ja, het is heel erg leuk om te
doen."
Jasper Stemp wil de top halen in karatesport en heeft
daai- heel veel voor over. Keihard moet er getraind worden
om die top te halen en daarbij
gaan vele uren in zitten. „Ik wil
het maximale uit deze sport
halen en daarvoor moet je geweldig hard trainen. Elke dag
moet je bezig zijn, niet alleen
met karate maar ook met
krachttraining en looptraining
om de conditie op te voeren. In

Rene Oerlemans heb ik een
fantastische trainer, die je
weet te stimuleren."
Stemp behaalde al eerder
een bronzen plak bij de nationale kampioenschappen, werd
een keer derde van Europa en
bij de teamkampioenschappen van Nederland behaalde
hij met de Kenamju een mooie
derde plaats. Na de derde
plaats van afgelopen zondag
lonkt een plaatsje in de nationale selectie, die zich gaat
voorbereiden op de Olympische spelen.

„Karate is mijn grote hobby
en het is ieders droom om eens
op een Olympische spelen te
staan. Daar ga ik voor. ik wil er
alles uithalen. De sport bedrijven naast het werk is moeilijk
maar het gaat. Ik hoop in de
toekomst als prof verder te
kunnen gaan maar daar zijn
sponsors voor nodig. Als prof
kan je je helemaal toeleggen pp
deze sport en dat is eigenlijk
nodig om de top te halen. De
sport moet populairder worden want het is gewoon een
hele mooie sport."

Auto Strijder
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

&ÊA
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Weekmedia 17
BIERMAN'S CONFECTIE INDUSTRIE B.V.
zoekt voor direct een

10

Kunst en antiek

MAGAZIJN MEDEWERKER
* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
FEBRUARI-VEILING

(± 20 jaar)

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-a(hcrlci s kunnen worden (-c/et mrr l of 2
kolommen breedte in divcisc lettergrootten.
Particulieren MTWIJ/CII wij naur (Ir speciale bon op de
pagina „MICHO'S".
Plaatsing is mogelijk in de \olfiendc «'dille:
/ANDVOOKTS N I K U W S B L A I ) ƒ 0.55 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 17.1)11 nnr.
II knul uw tcksl trlcfomsi h O|IJ;«'M'II: 02:i-.r>717l66 of afB,-M-ii//i-n(li-ii «au:
*
X.indNoorts Ni.-imslilail. C;.iMlniis-|ilriii 12. 2042
JM XaniKonrt:
IMaatsni^ is ni«t;('lijk in <U' \olfjcndc cditi»- «-n cdilii'coinbiu.ilifs:
\\'2. /and\ooils Nu-imilil.nl. \iiisli'l\ccns Weekblad,
llitluxirnse Coni,int, de Houdc Vrncr. Aalsmeerder
Courant, alle edities \iin liet Amsterdams
Stadsblad, ƒ6.ÏJ |ier inilbnieter.
Sluitingstijd: mnand.if; 15.00 uur.
*
lnfornialieo>
n/e ovcrijir aantrekkelijke ad\eilentiei ombiiiaties in de Micro's /ijn op aam raag op
nn/e kantoren \erknj<;baai.
-k
Voor line\ en onder nummer \\ordt l rcf^el e\tra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 11.50 adm.kosten.
*
Rij plaatsing in de Micro's Molden ppen bc«ijsnuiiiniers vcrsluurd. Op \eivock wordt aan advcrlecrders builen bet \erspreidingsp'l)icd één krant
\erstniud. llier\oor wordt ƒ 6,1)0 in rekening gebracht.
Alle prijken e\ul. I7.5r/r BTW
U kunt de tekst van uw Micio-ad\erleiilieconibiiiatic Z
telefomsrb opgc\en:

FUNCTIE EISEN
- mavo-opleiding;
- rijbewijs en rijervaring in bestelwagen;
- bekend met Nederlands wegennet;
- energieke instelling en teamgeest.

o.a. antieke meubelen, klokken, tapijten (o.a. Herez
4.00x2.80 m), schilderijen, beelden, veel kleingoed enz., enz.
Op maandag 1 en dinsdag 2 febr., aanvang 19.30 uur.
Kijkdagen: vrijdag 29 jan., 14-21 uur, zaterdag 30 jan. en
Wij bieden afwisselende werkzaamheden in een gezellige zondag 31 jan., 10-16 uur.
werksfeer. Schriftelijke sollicitaties t.a.v. dhr. F.H.J. Hulst, Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen. 020-6473004.
Ringdijk 2-8, 1097 AA Amsterdam. Tel.: 020 - 694 83 33.
Adm. Thuiswerkers gezocht!1
Stuur uw reactie, met postz.
van 80 et naar: CAM, Postbus
12605, 1100 AP A'dam.

Personeel
aangeboden

MAGAZIJNMEDEWERKER
gezocht met affiniteit met
computers. Kans op vaste
aanstelling. Interesse?
Bel dan D I.T. Interim
Techniek 020-6817787

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg. Gratis advies en
vnjbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

L A

LOGE

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

VRIJMETSELARIJ
Loge La Paix, een van de oudste Vrijmetselaarsloges in Nederland, biedt u de gelegenheid om nader kennis te maken, met de
vrijmetselarij maar vooral met de mensen die
zich vrijmetselaar noemen.

(dit nummer is niet \oor lie/nrgklachtcn) of/enden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 Al) AiiisU-nliini
Ook \oor reaetiee» niet brieflllliliiner
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Frans van Mierisstraat 128, 1071 SB Amsterdam
tel.: 020-61951 04, E-mail: mvelsink@csi.com

(Para)medisch personeel gevraagd

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg. Gratis advies en
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

* aparte
posruimte
•*• ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

bezoek aan
huis of in
het

ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in

POPPENHUISMINIATUURBEURS
6 FEBRUARI

DE KLUSSENBUS
heren(mcpt)werken
Felicitaties
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.
Echte VAKMAN zkt schilder26
Oma zet de taart maar klaar werk binnen/buiten, 30 jr erv. Heenuledeslraal
b h. Hoofddorpplem.
In de BOC
want vandaag is opa 75 jaar. h. schilderskorting. 6202765. Amsterdam
V Leyenberghlaan 89, A'dam
Carola - Jessica.
exploiteert twee verzorgingshuizen, te weten
Van 11.00-16.00 uur.
SCHILDER heeft nog tijd v. Tel. 0206157107
T HUIS AAN DE POEL en DE OLMENHOF
Info. 020-6735073 entree ƒ 5,-.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
voor respectievelijk 150 en 97 bewoners.
prijsopgave.
Uitgaan
• Uw particuliere Micro bon
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Op de afdelingen Somatiek en Psychogenatne zoeken wij: per post verstuurd bereikt
Verhuizingen
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
Elke donderdag dansen en
Vakantie
binnenkomen worden
'ontmoeten v. alleengaanden
TE HUUR gr. verhuiswagen +
automatisch de week
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieubuitenland
chauff., ƒ250 p.d. Ook met
daarop
geplaatst.
welaan
34,
Osdorp,
v.a.
20
u.
(FULLTIME OF PARTTIME) GEDIPLOMEERD M/V
verhuizers. Tel: 0653-208374.

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

bejaardenhelpenden
bejaarden- en ziekenverzorgenden

Wij bieden een contract voor bepaalde tijd of een contract
voor vervanging wegens ziekte, met de mogelijkheid tot
omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd.

Markten/braderieen

Oppas gevraagd/
aangeboden

Tevens zoeken wij.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
ITALIË; t.h. nabij L. Maggiore, kamerverhuizingen/transport.
4 pers. vakantie- zomerhuisje. Voll. verz. Dag-nachtservice.
v.a. ƒ450,- p.w., vrij tot 24/7.
020-6424800 of 06-54304111,
Tel. 0523-241754.

GROTE
VLOOIENMARKT
AMSTERDAM Jan van Galen- Gezocht: lieve oppas, 40 +,
met ervaring, flexibele werktijhal (volgeboekt), Jan van
den. Inl. tel. 023-5731537.
,MET RUIME ERVARING (contract voor bepaalde tijd) M/V Galenstraat, afslag Bos en
Lommer (bij Lucas Ziekenhuis). Zo. 31 jan. 09.00-16.00
De salariëring geschiedt conform de CAO-VerzorgingsMassage
u. Midland BV, 033-4751167.
huizen.

KLAVERJASREIS! 5 dgn naar
Dieren en
het Oberaula
(Hessische
Bergland/Duitsland)
v.a
dierenƒ469,-. Incl. busreis, hotel HP,
benodigdheden
dansavond, elke avond klaverjassen en excursies naar
o.a. Alsfeld en Kassei (vertr. Vertederend, lieve honden uit
15/2, DHTW 153). Bel De
Zon. 7-2, VLOOIENMARKT
Spanje, die daar geen overSchriftelijke reacties ontvangen wij graag voor 10 februari Kudelstaart
'Proosdijhal' Sportmassage, ontsp. mas- Harde's Tours 020-4707771. levingsmogelijkheid hebben,
1999. Uw brief kunt u richten aan Stichting Bejaardenzorg 10.00-16.00 uur. Kraam ƒ45,- sage Shiatsu, voetreflex.
zoeken liefdevol tehuis hier.
Stacaravans te huur m de
Amstelveen, t.a.v O. Landstra, directeur, Populierenlaan 21, 'Rean' Evenm : 010-4328696. Tel. 023-5714092.
ARDENNEN vanaf ƒ 240 per Voor details bel: 020-6795474,
1185 SE Amstelveen.
week all in. Inl. 043-4591598. na 18 uur.

verzorgingshulpen

Woninginrichting

Winkelpersoneel
gevraagd

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevraagd betrouwbare hulp,
1 ochtend per week m gezin
met jonge kinderen. Tevens
inzetbaar als oppas voor onze
tweeling van 3'/2 jaar.
Tel. 023-5731740.
Gezocht ervaren hulp m de
huish., ma.- en wo.ochtend.
Inl. tel. 023-5731537.

Drogisterij Rob van Gelder,
van Woustraat 237-239 in
A'dam, zoekt winkelmedewerker (m/v) voor mm. 2 dagen per week. 020-6752616.

Wie wil ons op drukke middagen helpen in onze sfeervolle
winkel. In eerste instantie op
zaterdag en wellicht op andere middagen Ben je vlot en
vriendelijk en vind je het leuk
o Wij behouden ons het om met mensen om te gaan,
recht voor zonder opgave van bel dan even voor een afredenen teksten te wijzigen spraak Tel. 020-6180120.
of niet op te nemen.

Horecapersoneel gevraagd

Amstelpark Sport- en horecacentrum
Amsterdam Buitenveldert nabij Bosbaan
zoekt voor direct
Parttime en fulltime
Medewerk(st)ers bediening
Medewerk(st)ers afdeling afwas- en schoonmaak
Fulltime 38-unge en 5 daagse werkweek
Parttime naar beschikbaarheid
Wisseldienst, dag- avond en weekemddienst
Loon volgens Horeca-CAO
Ervaring gewenst
Reacties gaarne schriftelijk aan Amstelpark, Postbus
75663, 1070 AR Amsterdam voorzien van foto en C.V.

Divers personeel gevraagd

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG
25

SG
30

SG
35

SG
40

SG
45

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

99.105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

125.-

140.-

160,-

180,- 275,-

350,-

260,-

130,-

150,-

165,-

190,- 280,-

355,-

270,-

140,-

155,-

175,-

200.- 285,-

360,-

290,-

150,-

165,-

185,-

215,- 290,-

365,-

320,-

190,-

215,-

225,-

255,- 375,-

425,-

390,425,-

200,-

230,-

245,-

280.- 395,-

430,-

225,-

245,-

265,-

300,- 425,-

525.-

465,-

230,-

255,-

270.-

315.- 450,-

550,-

499,-

255,-

290.-

305,-

345.- 495,-

570,-

605,-

290,-

325,-

350,-

380.- 525,-

625,-

699,-

330,-

365,-

390.-

425,- 540,-

640,-

790,-

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 cm dik

VOOR ƒ 98jCompressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

MOBIELE SURVEILLANTEN
gevraagd bij1

Het HUIS moet LEEG opgeleverd'? Wi] doen het gratis m
ruil voor bruikbare spullen
Weinig spullen, u betaalt wat
bij, veel spullen, wi] betalen
wat bij Bel ons en wi] komen
vnjbl. langs- 020-6635394.

Een van de betere bewakingsbedrijven'
Waarom''
Omdat we een persoonlijke benadering kennen,
omdat we kwalitatieve opdrachten hebben,
omdat we onze medewerk(st)ers als mens zien
en niet als nummer,
omdat we meer doen dan de CAO voorstaat,
omdat u zich bij ons thuis voelt,
omdat we VCA * gecertificeerd zijn,
omdat we ISO gecertificeerd zijn.
Belangstelling''''''
Bel of schrijf naar
TRIBUUT BEWAKING BV
Amsterdamseweg 106
1182 HH AMSTELVEEN
Tel 020 - 643 68 53

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
Biseks, buurvr. en buurmeisje
18. Hun spelletjes worden
harder! 99cpm 0906-9526
Dagelijks seksen hete meisjes 18 op onze livelijn' De
heetste! 99cpm. 0906-0603.
Live! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 0906.0601.
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm.

Ontdek de duistere wereld!
Gezocht!! Iemand voor een SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.
serieuze relatie. Heb jij
interesse? Ik luister al 20
POSTCODE DATING! Rijpe
jaar naar de naam, Rene! Ik vrouwen zoeken seksconben 1.95 lang en gek op scoo- tact. Bel: 0906-18 44 (80 cpm)
ters. Hoe zie ik eruit7 Blonde
**Seks alarmnummer**
haren, blauwe ogen en ik
houd van alle leuke dingen. Snelseks direct live 99cpm.
Neem contact op met mij!
Boxnummer 347505.
SM-CONTACTLIJN. Hier zoeHeb jij tijd maar vooral zin in ken vrouwen & stellen SM
een OPWINDEND telefoon- contact. 0906-18 33 (80 cpm)
gesprekje met mij7 Ik heet
Spannende date?
Angelique, ben een stoute
griet en laat me graag verras0906-50.15.15.6.
Advertenties van
sen door het verhaaltje dat jij
vrouwen 18+. (1 gpm).
me gaat vertellen. Laat me
alvast weten in mijn box wat
jouw fantasie is.
Boxnummer 966721.
0906-9789
Ik ben een opwindende
Je zegt 't maar, 105cpm
gebonden vrouw en kom uit
Noord Holland. Ik zoek via
deze weg contact met man
voor een ondeugende afspraak. Ik ben m voor alles
dus ik hoop dat je me snel
gaat bellen met een onweerstaanbare reactie of fantasie!
Boxnummer 859238.

0906*0611

Wat jij wilt

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).

Beter onder dak bij de
Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

T.h. (bedr.pand) gem. woning
m centrum boven disco, 1
pers., eigen opgang, douche,
toilet, keuken, TV + TV-aansluitmg aanw. ƒ750,- p.m.
mcl. gas, water, licht.
Subaru mini, ƒ 4250. B.j. 8-'90,
1 maand borg.
apk, 52.300 km, wit, i.g.st.,
Tel. 06-53344660.
staat in garage: 06-22310370.

STUDENTES geven telnr.
voor sekscontact!
Bel: 0906-1822 (1 gpm).

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
T k compl Bruynzeel keukenblok, wit, ƒ 150,-. 0235732081, b.g.g. 020-4820112.

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2fl, Zandvoort

DeVonk

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"

Stationsplein 6, Zandvoort

Restauratie

VERHUIZEN?

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

voor de particuliere
en zakelijke markt
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Autoverzekering

Alblas Verkeersscholen

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

Haltestraat 9, Zandvoort

AKO

WEKELIJKS EUROPA

U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

in 5 dagen

Kerkstraat 12, Zandvoort

Verhuizingen

Rijles auto's
en motoren

V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

• ANNULERINGEN van ad
vertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Financien en
handelszaken

Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Mr. LAMA, betaling na resultaat. Afnk. internat, medium
biedt hulp bij terugkeer geliefde, bescherming, carrière,
examen, geluk enz. Alleen
ser. klanten. 020-6684461.

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99cpm 0906-9794.

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

Auto's en
auto-accessoires
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Verkoop nw/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
Tel. 023-5614097.

Diversen

Verhuizen is vakwerk!

Winkelen, films, uit eten, uitgaan en nog veel meer!
Houdt jij daar ook van? Ik
woon en werk in Amsterdam
en jij? Een 24 jarige meid, dat
ben ik. Mijn naam is Natasja
en hoe heet jij7 Wil jij mij beter
leren kennen tijdens een leuke date7 Boxnummer 835578

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame. Met spoed
dames v.a. 18 jr gevraagd +
chauffeurs. Tel. 020-6322452.
www.angel-escort.com 24 u.

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

de Groot

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088

Tribuut Bewaking/Surveillance B.V.

Bel me! Denk jij me op alle
vlakken te kunnen boeien
maar ook met je verschijning?
Ik vrouw, mooi, blond, verleidelijk, spannend, kwetsbaar,
boeiend, intelligent, geraffineerd, jong en afkomstig uit
het westen, verlang naar
reactie. Boxnummer 233236.
Doorbreek de sleur! Spring uit
de band! Neem contact op
met mij! Ik ben een mooie, 29
jarige, slechtziende vrouw.
Ik ben van HBO niveau en op
zoek naar een leuke man om
een mooie relatie mee op te
bouwen. Spreekt jou dit aan?
Boxnummer 969226.

Zeer lieve, beschaafde,
Bloemen, planten en tuinartikelen
1.72 lange slanke blondine.
Dat ben ik! Via deze weg
zoek ik een leuke kennismaking met een heer uit het bedrijfsleven. Ben je van enig
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot niveau, 50+ en bezit je ook
complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers, beschaving7 Laat snel wat
beplantingen en schuttingbouw.
van je horen en wie weet!!
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
Boxnummer 931076
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
• Reflectanten op advertenGARANTIE OP AL ONS WERK. ing. K.v.K.
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdani. Dit voorkomt vertraging
m de behandeling.

Alle afwijkende
maten mogelijk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

BEVEILIGINGSBEAMBTEN
en

pocket pockel Latex
damast badstof 14 cm

Maat en
dikte

40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan
de lijn! 0906-17.15.
44 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.13.

0906-98.50

Cursus Hebreeuwse psalmen
zingen. Kennis Hebr. of muzieknot. onbel. 020-4635827.

P A IX

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. livesex.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Monet Strijkservice

Een pruik als het
nodig is!

Diverse clubs

0906-Nummers

Gezocht!! Een leuke jongedame voor een seneuze relatie.
Heb jij interesse? Wie ben ik?
Een slanke, 34 jarige man van
1.80 lang. Heb blauwe ogen,
donker blond haar en geen 44 cpm! Wijkdatmg: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afbaard/bril/snor. Wil jij mij
Mode
beter leren kennen7 tijdens spraak! 0906-17.11.
een leuke afspraak
Afspreken m jouw
Boxnummer 379418.
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
Als je bang bent om verslaafd
aan een vrouw te geraken
BEL DAMES THUIS
Vondellaan 7
dan moet je beslist niet op mij
In heel Nederland
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
GEHEEL PRIVÉ
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken reageren. Ik weet nl. zeker
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- dat je bij mij verkocht bent!
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot Ik ben een stoute en ondeu24 u/pd (1 gpm)
gende meid, 56 kg, 1.60, 22,
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
Zie ook NieuwsNet 9
halfl. zwart haar en een flink
Kabeltekst pag. 440 en 450
voorkomen. Boxnr 903094.

Opleidingen/
cursussen

Oproepen - Mededelingen

Amsterdam: Gescheiden, 50
jaar, 1,76, dat alles ben ik!
In het rijke bezit van een uitwonende dochter en donker
blond haar. Waar ik van
houd? Dansen, gezelligheid
thuis, terrasje pikken, strand.
Ik wil jou graag beter leren
kennen. Bel mei
Boxnummer 445613.

Kennismaking

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel. 020-5626271,
fax: 020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT).
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een week later
geplaatst/u itgezonden.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

ed i?

Dans- en balletlessen

Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie.
ACADEMIA DE SALSA & TANGO o.l.v Raoul & Soo Jin 2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
Open huis 5 feb., v a 20 u Margantas, Reguhersdw.str. 108.
Cursus start 31 jan (er is kinderopvang) Folder- 020-6437948. 3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie.

Computerapparatuur en software

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899 85.99.

Opgelet" Dit is gericht aan
alle leuke mannen met een
gewone uitstraling1 Geen patsers maar ook geen doetjes.
Ik ben Gaby, 26 jaar jong en m
het bezit van
Alles moet weg op zaterdag van 10-16 uui m de Spaarnehal, Wil je dat ECHT weten? Bel
Carelsenplein 1 Hardware, Software, Videogames tegen me dan vandaag nog op:
dumpprijzen. Nieuwe en 2e-hands apparatuur met garantie. Boxnummer 358413
Pnjzenfestival Hoofdprijs Pentium II-PC t.w.v. ƒ2500,-. Info Wie durft het aan met een
InterExpo & Media tel. 070-3588929. http //www.interexpo.nl beetje dominante, 28 jaar jonge, hard werkende, enthouREDUCTIEBON ƒ5,- voordeel Inleveren aan de kassa.
siaste meid? Ik heb een grote
Naam. . .
bek en een klein hartje. Ben
Straat + Nr
gek op hardrock muziek, uitPoste. + Plaats'
gaan, lol maken, concerten.
Zandvoorts Nieuwsblad, 27-01-'99
Jij? Jij bent rond de 28. Bel
me! i Boxnummer 998430

267e PC - DISCOUNT
Haarlem - 13 februari
Dé Computer - koopjes beurs

Ik kom uit Zuid Holland, ben
net 36 jaar en altijd in voor
een leuk en gezellig gesprek'
Als jij wilt reageren? Graag!
Welke leuke man durft dit aan
en belt mij op mijn boxnummer? Jij soms7 Reageer dan
heel snel op mij!
Boxnummer 956775.
Kop van Noord-Holland.
Ik ben Anna. Ik ben een vrouw
van 1.75m lang, heb kort donker haar, groene ogen en
werk in de gezondheidszorg.
Mijn voorstel: jij en ik op een
terrasje, bos en strand!
Interesse' Bel me NU!
Boxnummer 463200.

t'm 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
\

S.v.p. in rubriek:

7-15
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Nuttig en gratis
•l" THOOR NIETS gaat de zon op. Toch zijn er op
\ / het Internet veel programma's te vinden die
V geen cent kosten. Gewoon omdat de schrijvers het een leuke hobby vinden. Of om het water
te testen voor een toekomstig commercieel programma. Wat de reden ook mag zijn: sommige
gecomputeriseerde handigheidjes maken het
leven on-line een stuk gemakkelijker en zo niet
dan toch minstens een stuk leuker. Natuurlijk is
dit slecht een zeer bescheiden selectie en er zijn
genoeg alternatieven. Zoals alles echter is dit een
kwestie van smaak en zoeken. Ter volledigheid,
de 'links' (adressen) werkten in januari '99.

FastZip
98

'Mn«h<

Beginnen we
met het belangcoai-rj/ii *998 Fïwflvara
rijkste. Om
ruimte te sparen worden de
programma's
over het algemeen 'ingepakt'
(gecomplimenteerd) op het net gezet. Ze zijn te herkennen aan het feit dat achter de programmanaam .zip staat.
Zo kan een stukje software dat 700 MB (megabyte) groot
is op het net gezet worden als 250 MB. Het tweede yoordeel is dat ze op die manier sneller over de modemlijntjes
de computer 'aan de andere kant' binnenvliegen. Want,
hoewel de programma's zelf gratis zijn, de telefoon, yooral buiten de daluren, blijft doortikken. Eenmaal veilig
binnengehaald, dan is er een speciaal programmaatje
nodig om ze weer uit te pakken.
Winzip is het meest gebruikte programma. Maar Winzip is
officieel Shareware (wat zoveel betekent dat je het programma een bepaalde tijd gratis mag gebruiken, maar
daarna moet betalen.) Nu ben ik nog nooit iemand tegengekomen die daadwerkelijk voor Winzip betaald heeft
(het programma blijft gewoon werken, ook na de 'uiterste
verkoopdatum') maar voor een echt schoon geweten, en
minstens zo goed, is FastZip 98 aan te raden. Dit programma is echt gratis.

8ack.

Fw-.'erdr-

Refoad

Home.

Search

Metscape

Plint
SmartUpdate (

Netscape

e are h | WsbMail

ownload

t>4y Nelscape

Netcenter
Vervelend.
De computer is helemaal
klaar voor contact met
het Internet.
De telefoonlijn is aangesloten, de modem staat
op scherp, de koffie is
klaar, de visite is afgezegd. De wereld kan binnenkomen.
Maar als de eerste verbazing van het plaatjes
kijken er een beetje af is
valt het allemaal wat
tegen. Waar bevindt zich
de informatie waar je
naar op zoek bent? Hoe
kom je in contact met
gelijkgestemde geesten
over de hele wereld?
Langzamerhand krijg je
het gevoel dat je toch
wel een echte deskundige moet zijn om echt
alles uit het Internet te
krijgen.
En is het Internet al die
moeite wel waard? Nu
we het er toch over hebben: is het Internet al
die drukte wel waard?

Mktptoce
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Behalve een prachtige naam is het ook nog een nuttig
programma. Wat doet het? Wanneer men iets wil binnenhalen ('downloaden') klikt men meestal op de naam van
het uitverkoren programma. Normaal gaat de browser
(Explorer of Navigator) dan aan de slag. Maar GoIZilla
grijpt dan in. Gekeken wordt of hetzelfde programma niet
ergens anders sneller in te laden valt. Want waar in
Europa (bijvoorbeeld) de digitale snelweg meer een landweggetje vol met kuilen is, kan het in Amerika op hetzelfde moment een vijfbaans-autoweg zijn zonder enig verkeer, omdat daar iedereen diep in slaap ligt. Dat kan
minuten (en bij een groot programma tientallen minuten)
schelen. En mocht het inladen om de een of andere reden
onderbroken worden, hervat GolZilla bij een latere
poging daar waar het de laatste keer onderbroken werd.
Stel, er is 95 procent van een programma ingeladen voordat men onderbroken werd. Bij een nieuwe poging gaat
GolZilla verder met de ontbrekende 5 procent waar een
ander programma weer bij de eerste procent van de honderd begint. Andere opvallende aardigheid. Komt er een
nieuwe versie van het binnengehaalde programma op de
markt, geeft GolZilla automatisch een seintje. En de
geluidseffecten zijn ook nog leuk.
Http://www.gozilla.com/v21.html

R IS FEITELIJK
niets erger dan een
beetje doelloos over
het Internet te dwalen.
Oké, sommige pagina's
zijn leuk om te zien, maar
jammer genoeg het
merendeel van de pagina's op het Web zijn noninformatief, zitten vol
met draaiende en bewegende tekeningen,
barsten van de ongewenste muziekjes, duren uren
om compleet op het
scherm te staan en zijn al
jaren niet meer bij gewerkt.
En dan is nog de vraag of je
echt zit te wachten op een lijst
met hobby's van Thor
Uvelude in Trondheim, een
foto van poes Mimi van~
Charlptte uit Miami of een
tekening van de knikkercollectie van 12-jarige
Werner nabij Hamburg.
Een avondje achter de
computer vol Thors,
Charlottes en Werners is
genoeg om het Internet
de rug toe te keren. Er
zijn leukere manieren
om je tijd te besteden.
Voor de televisie bijvoorbeeld.

Een persoonlijke startpagina als begin voor iedere Websessie
informatie op te sporen ligt
hebben in Engels concentreergens anders. Neem eens
ren we ons voorlopig op dit
een duik in de nieuwsgroeNederlandse contigent.
pen.
Ga naar de afdeling nieuwsgroepen van uw provider
De wat?
(start de browser, klik bij
Explorer in de balk bovenin
De nieuwsgroepen.
op 'Ga naar' en kies vervolgens 'Nieuwsgroepen', klik bij
Wat is een nieuwsgroep? Kort Navigator in de balk bovenin
gezegd, een nieuwsgroep is
op 'Communicator' en vervoleen groep waar mensen met
gens op 'Newsgroups'). Roep
een gemeenschappelijke inte- vervolgens het 'zoekprogramresse informatie uitwisselen,
ma' op (bij Explorer klik in de
vragen stellen, antwoorden
balk bovenin op nieuwsgroegeven of ruzie maken.
pen; bij Navigator klik in de
Volgens de laatste telling zijn
balk bovenin op file en dan op
er meer dan 25 duizend, maar subscribe) en ga op zoek met
dat was vijf minuten geleden. het trefwoord nl. (dus nl
Via een provider is er toegang punt). Inderdaad, nl staat voor
tot een fors aantal van die
Nederland.
nieuwsgroepen te krijgen. En
een beetje provider in
En ziedaar.
Nederland is welhaast verKeurig een lijst met
plicht om toegang te verschaf- Nederlandse nieuwsgroepen.
fen tot alle Nederlandse
Vanaf dit moment is het eennieuwsgroepen.
voudig.
Omdat we echter
nog geen
zin

Ter leering ende vermaeck
kies ik nl.culinair want ik heb
best trek.
Er zitten 96 ongelezen
berichten in de
nieuwsgroep
te

wachten. Iemand wil weten
hoe je spaghetti Canonara
moet maken en krijgt (bijna)
per omgaande antwoord (nou
vooruit, voor de volledigheid
het recept staat in een apart
kadertje)
Iemand klaagt dat de gemiddelde recepten altijd uitgaan
van vier personen. Is er nu
niet speciaal iets te vinden
voor twee personen? Een
plusje in het overzicht van
berichten geeft aan dat er
gereageerd is op de vraag. De
vragensteller krijgt de tip om
van alle ingrediënten een
kwart te nemen ('niet de helft
maar een kwart'). In een
andere reactie geeft iemand
het adres van zijn eigen
homepage met de aanbeveling dat deze vol staat met
kooktips. Allicht zit er ook
iets voor de vragensteller tussen. Die pagina proberen we
meteen uit. Dat is gemakkelijk, alleen al door het klikken
op het adres springt onze
browser in actie en voert ons
naar de gewenste locatie.
De schrijver blijkt culinair
docent te zijn. En zijn recepten zien er lekker uit (snel
een paar kopiëren). Nuttig

extraatje, hij geeft ook nog
een heleboel adressen (links)
van meer pagina's vol lekkere
dingen.
Op deze manier is het verzamelen van goede en informatieve pagina's reuze gemakkelijk. Voor je het weet heb je
een paar goede pagina's om
op te nemen in de bookmarks
van de browser. Vroeger kon
je iemand leren kennen aan
de hand van de inhoud van
zijn boekenkast, nu aan de
inhoud van zijn bookmarks,
maar dit tussendoor.
Via de nieuwsgroepen kom je
dus niet alleen bijna als vanzelf aan goede en handige
pagina's, bijkomend voordeel
is dat ze meestal goed bijgewerkt zijn, anders is zo
iemand echt niet actief in een
nieuwsgroep. Vaak ook zijn
het pagina's die niet te vinden
zijn met een van de vele zoekmachines op het net omdat ze
(nog niet) aangemeld zijn.
Het is wel aan te raden om.
wanneer men een ruimere
blik wil werpen op de wereld,
om wat huis-, tuin-, en keuken Engels onder de knie te
krijgen. Dan kan men ook vol

Als beginnende
internetter is het
dan ook verstandig om dit gedeelte van het World
Wide Web (hoe
aantrekkelijk
het ook kan
zijn) even links
te laten liggen.
De perfecte
manier om

Misschien een beetje
ouderwets nu de meestgebruikte browsers een
ingebouwde zoekfunctie
version: 2.1
hebben, maar
- f397
DataGrabber is een stuk
uitgebreider. Wat het
programma doet is in
feite eenvoudig. Zoekt
men iets op het
Internet, dan kan men
gebruik maken van
zogenoemde zoekmachines. DataGrabber heeft een enorme hoeveel zoekmachines vast in het geheugen zitten.
Activeer DataGrabber, kies de zoekmachine(s) van uw
keuze en wacht rustig tot de resultaten verschijnen. Als
het gezochte op deze manier niet gevonden wordt, dan
bestaat het niet.

DATA

Http://wvvw.wildcowpublishing.com/datagrab.html

Clipplus
Een bijzonder
handig stukje
software. Een
beetje websurfer
kopieert en plakt
tekst van een
webpagina naar
zijn eigen tekstverwerker. Dit
gebeurt via
Control C om te kopieren en Control V om te plakken.
Vervelend is dat Control C maar in staat is om één tekstgedcclte tegelijkertijd te bewaren. Clipplus is het antwpord. Men kan zo vaak op Control C drukken als men
wil, alles wordt keurig bewaard zodat men later op hot
gemak kan plakken, plakken en plakken.
Http://www.teleport.com/menglish/clipplus.html

Voor twee personen
half ons vers gemalen parmezaanse kaas
twee eigeel
peterselie
ongeklopte slagroom
een witte ui
mager gerookte spekjes
spaghetti
peper en zout
nootmuskaat
Kaas, eigeel, scheutje room,
peper en zout en beetje nootmuskaat, fijn, gehakte peterselie door
elkaar roeren met een vork.
Spekjes lekker
uithakken. Uitje apart fruiten.
Spaghetti koken en afgieten en
dan spekjes
ui en eiermengsel door elkaar
roeren van het vuur hoor. Goed
mengen en
opdienen.
Eet smakelijk

hartstocht de Engelstalige
nieuwsgroepen induiken. Pas
dan gaat de wereld echt open.
Met soms verrassende vondsten. En wie weet maakt u wel
vrienden. Misschien is het
Internet toch wel al die drukte waard.
Hero Blok

In Schouwburg Amstelveen speelt op zaterdag 30 januari om kwart over acht

De Dresser

Een nieuwsgroep kan een bron
vol informatie zijn

E-lcon98

DataGrabber

Spaghetti Canonara

Dankzij de firma Microsoft zien onze cornputers er allemaal hetzelfde uit. Natuurlijk
met het Pluspakket kan men via het
installeren van desktopthemes daar iets
aan doen. Met desktopthemes kan met
'het achtergrondje'van de computer veranderen door er bijvoorbeeld een foto neer te zetten. Ook de icpns ('Mijn computer', de 'vuilnisbak' etc krijgen een ander uiterlijk).
Echter bij Windows 95 is dit niet inbeI grepen (en moet men het pakket los
•• kopen). Er schijnt wel een freeware programma te zijn om dekstopthemes te
gebruiken zonder het pluspakket. Ik heb het
echter nog niet gevonden (tips zijn welkom!).
Om de computer toch een iets ander uiterlijk
te geven is E-Icons 98 echter een leuk beginnetje.

(oio Pon Sok

met Hans Dagelet en Porgy Franssen

Tot dusver zijn al mijn cd's gevonden. Dat zegt of iets over de hoeveelheid
titels opgenomen in de databank of over mijn
gemiddelde muzieksmaak.
Http://www.artech.se/mlt/software/

&

Imv,

Iedereen heeft een cd-speler op zijn computer
zitten. Voor de onvermijdelijke cd-roms, maar
je kunt er ook audio cd-s mee afspelen; muziek
terwijl u werkt (of speelt.) Het programmaatje
Notify CD Player heeft een leuk extraatje. Stop
de cd in de computer, zoek contact met het
internet en prompt verschijnen alle nummers
keurig ingevuld op het scherm. Er wordt
gezocht in een zeer grote databank, ergens op
het web.
Misschien nutteloos voor de gewone huis-,
tuin- en keuken muziekliefhebber. Maar de
specialist die keurig al zijn cd's inventariseert
kan het een hoop werk schelen. En voor degene een cd opneemt op cassette scheelt het heel
wat tikwerk als men een cassettehoesje maakt.

De regie is van lom Jonsen. Verder spelen
onder andere Yvonne van den Hurk en
Wim Jonssen mee.
P&P B0706
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Welk woord komt er in het balkje?

Http://webramp.softseek.cqm/DesktopEnhancements/Icons/Utilities-and-Tools/Revi
ew-20515-index.html

Notify CD Player

'De Dresser' speelt in een theater tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Een groot acteur
is lichamelijk en psychisch aan het eind
van zijn krachten, de kleder en schminker
is zijn vertrouwensman Hi| zal er voor
zorgen dat de acteur zi|n laatste rol, King
Leor, zal uitspelen.

IrfanView
Voor mensen die veel plaatjes op hun computer hebben en snel een compleet overzicht willen krijgen is er IrfanView. Het programma
heeft nog andere mogelijkheden. Het snel achter elkaar laten zien van de plaatjes ('de slideshow') en het massaal omzetten van bestandsformaten, van JPG naar TIFP bijvoorbeeld.
Wat bijzonder handig kan zijn als men de
plaatjes in een grafisch programma wil importeren.
Http://vvww.stern.de/computer/software/shareware/irfanview-2-85.htm

HORIZONTAAL: l huisdier:
4 vis; 8 iedere; 11 gebladerte;
13 pi. in N.-Brabant: 15 pers.
vnw.; 17 tennisterm: 18 zoogdier: 19 Ver. Naties; 20 rekenopgave; 22 gesteente; 24 tijdrekening: 25 bergpad; 26
bek: 28 weigering: 30 schraal:
32 riv. in Spanje; 33 welpenleider: 35 hooivork; 37 bijbeldeel: 38 open bosplck; 40
lichaamsdeel: 42 tegenwoordig; 43 houding: 44 afgemat:
45 voegw.; 47 in orde: 49 spocdig: 51 uitroep: 52 herkauwer:
54 volk: 57 chef; 59 gordel: 61
snel: 62 stijf: 63 bijl: 04 drank:
66 gevuld; 68 zeehond; 70
briefaanhef: 71 oplosmiddel:
72 droog; 74 numero; 75 taille;
77 zuivelproduct; 79 bek: 80
platte steen; 81 watervogel.
VERTIKAAL: l woning: 2
namelijk; 3 feestgewaad: 4

familietwist; 5 onderraad; 6
dwarshout: 7 akelig: 8 boom;
9 militair; 10 op een keer; 12
akker: 14 gemeen; 16 naclering; 19 bosgewas: 21 insecteneter: 23 visgcrei: 24 drank;
25 gevel: 27 vochtig; 29 lidw.:
31 visscrsplaats; 32 jong dier:
33 strelen: 34 pos. elektrode;
36 zeskant: 39 vaarwater; 41
voordat; 46 knorrig: 47 lofdicht; 48 bevel: 50 kloosterhoofd; 51 bijb. i'ig.; 53 muurholte; 55 vlaktemaat; 56 in
plaats van: 58 bloeiwijze; 60
boodschap; 62 einde; 63 ovoral; 65 slimheid; 67 mondwater; 69 unie; 71 ogenblik: 73
hert; 75 Chin. maat; 76 voorz.:
77 dierengeluid; 78 zangnoot.
Oplossing vorige puzzel:
ZAKENDOELEINDEN

Lezers krijgen legen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden op de normale pri|zen van respectieveli|k 42,50 gulden (l-e rang), 40 gulden
(2-e rang) en 37,50 gulden (3-e rang).
De kassa van Schouwburg Amstelveen is
geopend, maandag tot en met vrijdag van
tien tol drie uur Op zaterdag en zondag
von twaalf tot drie uur. Het reserveringsnummer is 020-547.5175.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

De Regiopolitie AmsterdanvAmsteliand is een dynamisch bedrijf, dat veiligheid als zijn
hoofdtaak beschouwt. Met duidelijke doelstellingen en targets streven de 5.300 korpsleden
naar een regio waar het goed en veilig leven is. De bedrijfsvoering is sterk gedecentraliseerd en
biedt voldoende mogelijkheden om flexibel in. te spelen op de lokale problematiek. De regio
AmsterdanvAmsteiland omvat Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder^Amstel en Diemen.
De totale politiezorg in die gebieden ligt in de handen van negen districten, onderverdeeld in 32 wijkteams,
die resultaatverantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn er centrale diensten die het politiewerk ondersteunen.

liliitlB^

zowel zitvlees als een goede conditie:
medewerker receptie & bewaking
Om te beginnen bent u een receptionist waar geen mens omheen

onze beloning:

kan. U staat bezoekers te woord, informeert hen en brengt ze zo
nodig met een van uw collega's in contact. Daarnaast regelt u de

Het salaris bedraagt maximaal ƒ 3.991,- bruto, per maand
afhankelijk van leeftijd en ervaring. Genoemd bedrag is exclusief
de toeslag voor wisseldiensten.

toewijzing van parkeerplaatsen en controleert iedereen en alles die
de toegangen passeert. Verder let u erop dat in beslag genomen
voertuigen niet door onbevoegden worden weggehaald. Tot zover
het zitvlees. Na kantooruren verricht u, naast receptiewerk,
controlerondes en onderneemt u actie bij geconstateerde
afwijkingen. Tot deze functie behoort ook het verrichten van alle
voorkomende transport- en verhuiswerkzaamheden en het plaatsen
van hekafscheidingen bij calamiteiten. U gaat bij ons werken in
volcontinuwisseldiensten. De functie kan in deeltijd worden
vervuld. Ook voor mensen die alleen de bewakingsdiensten willen

'Dit vak zou
ik voor
geen geld
ter wereld
met iets
anders willen ruilen'

Onze werkwijze:
Op de binnengekomen schriftelijke sollicitaties zal een briefselectie
worden toegepast, waarbij rekening gehouden wordt met de
functie-eisen, uw motivatie en oriëntatie. Wij beogen een zo groot
mogelijke diversiteit van het bureau, zodat wij de kwaliteit van de
dienstverlening in onze pluriforme omgeving kunnen verbeteren.

Foto Jaap Maars &O.ÏT

Tot de sollicitatieprocedure behoort onder meer een selectiegesprek en een milieu- £r antecedentenonderzoek.

*Ik krijg weieens een soejang'

verrichten ('s avonds en 's nachts) zijn er eventueel mogelijkheden.

Interesse?
uw sterke punten:

Stuur dan uw brief met uitgebreide motivatie en c.v. binnen

U kunt zelfstandig werken en bent zelfverzekerd. Goede contactuele eigenschappen, tact en gevoel voor humor zijn onontbeerlijk.
Verder bent ü bereid functiegerichte opleidingen te volgen.
U heeft minimaal een LBOVMAVO-diploma; het Basisdiploma
Beveiliging is een pre. Uw leeftijd is minimaal 21 jaar.

veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie naar de
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, t.a.v. de heer R.J. ter Meulen,
Projectcoördinator Bureau Mobiliteit, kamer 2100 gebouw
De Eenhoorn, Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam. Meer weten?
Bel dan met de heer C. van Dorp, telefoon (020) 559 42 97, of
met mevrouw E.C. Dunharden, Personeelsconsulent, telefoon
(020) 559 52 97.

V

LITI E
Politie Amsterdam-nmstelland. Een dynamisch bedrijf.

an gevaar ontbloot is het vak
van hoefsmid zeker niet. „Nee,
zo nu en dan krijg je weieens
een soejang,' geeft Bas
Metzemaekers (38) eerlijk toe.
„De laatste keer was een half
jaar terug, toen het paard dat
ik onder handen had opeens
schrok en wegsprong. Ik lag
meteen drie meter verder.
Gelukkig had ik niets, maar
het geeft aardig aan dat je
beslist niet bang mo'et zijn als
je dit beroep wilt uitoefenen."

plaats. Sindsdien behandelt hij
zowel paarden van particulieren
als van maneges. „Tegenwoordig
zijn het louter en alleen recreatiè- en sportpaarden die ik doe,"
vertelt hij. „Want werkpaarden
zijn er in deze buurt bijna niet
meer." Gemiddeld komt hij eens
in de acht weken langs om de
voeten van een rijdier bij te werken.
„Heel kort samengevat, bestaat
mijn werk uit bekappen en
beslaan," legt Metzemaekers uit.
„Bekappen is het inkorten van

'warme' methode toe om de hoefijzers perfect op maat te krijgen.
In de bestelbus, waarin hij zijn
mobiele werkplaats heeft, hanteert hij een gasoven en een lasapparaat om het metaal naar
wens te vormen. Tevens gebruikt
hij onder meer een boormachine,
een aambeeld, een werkbank met
bankschroef en allerlei handgereedschap om zijn klus naar
tevredenheid te klaren. Door de
bank genomen is hij per paard
ongeveer vijf kwartier bezig.
„Het is wel zwaar werk," waarschuwt hij. „Want om het been
van zo'n knol stevig tussen je
Ondanks de risico's, is de
knieën te klemmen, zit je vrijwel
Aalsmeerse vakman echter zeer
continu voorovergebogen, terwijl
gelukkig met zijn broodwinning.
je behoorlijk wat kracht moet zet„Voor mij is het het mooiste
ten. En dat gaat natuurlijk ten
beroep dat er is. Al van kleins af
koste van je rug. Daardoor ben ik
aan zat ik als het even kon de
de hoeven, zoals wij onze nagels er al eens een vol jaar tussenuit
hele dag met mijn snuffert tusknippen. En beslaan is ervoor
geweest, toen ik vanwege hernia
sen de paarden. En als er een
zorgen dat het dier goede ijzers een operatie moest ondergaan. Ik
hoefsmid kwam, was ik daar
onder zijn hoeven krijgt, waarzeg dan ook altijd: je moet dit
zowat niet bij weg te slaan, zo
intrigerend vond ik dat. Het lag door ze niet zo gauw slijten. Per vak echt in hart en nieren willen
dan ook voor de hand dat ik, na voet sla ik er meestal zeven hoef- doen, want anders valt het onherde middelbare landbouwschool, nagels in om het ijzer nauwslui- roepelijk tegen. Maar zelf zou ik
tend te bevestigen. Nee hoor, dat het voor geen geld ter wereld met
het zelf ook wilde worden."
doet absoluut geen pijn.
iets anders willen ruilen."
Na twee jaar in de leer te zijn
Tenminste, niet als je het goed
geweest bij een gedegen
doet, want anders bloedt hij als
ambachtsman in Hoevelaken,
Johan Schaaphok
deed Metzemaekers met succes een rund."
mee aan het rijksexamen, waarna In tegenstelling tot door hem
hij zich in 1986 als gediplomeerd minder gewaardeerde collega's, Bas Metzemaekers, Hoefsmid, Berkenlaan
21 Aalsmeer, telefoon: 0297-328.794.
hoefsmid vestigde in zijn woon- past Metzemaekers altijd een
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Bernardus is niet zomaar een zorgcentrum voor ouderen. Daarom zoeken we ook niet zomaar verzorgenden.
Maar vlotte, actieve professionals die op een respectvolle, warme manier met onze bewoners omgaan.
Deskundige mensen die van uitdagingen houden, openstaan voor nieuwe benaderingswijzen en willen inspelen
op individuele wensen en zorgbehoeftes. Interessant? Bel dan met Cees Salentijn: (020| 623 81 31. Bernardus,
Nieuwe Passeerdersslraat 2, 101 6 XP Amsterdam, maakt deel uit van Stichting Fontis Amsterdam.

regionaal opleidingen centrum

amsterdam en omstreken
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Zorgcentrum Bernardus zoekt energieke professionals.
web-site: www.roc-ams.nl. U vindt ons ook in de Gouden Gids
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RAYMAKERS

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN
SECRETARIAAT,BEDRI|FSADMINISTRATIE,
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
J U R I D I S C H E DIENSTVERLENING, LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

MBO-Beroepsopleidingen
• op diverse niveaus, van 11014 jaar

yqn der Heide

• volgens verschillende leerwegen (werken & leren, school & stage)
• dag- en avondopleidingen

• sprinttrajecten (HAVO-instroom)

De Van der Heide-groep is actief op een 5- In totaal werken
tal gebieden: bliksembeveiliging, kathodi- bij Van der Heide 200 medewerkers. Voor al
sche bescherming, elektrotechnische in- onze activiteiten onderscheiden we ons door
specties, (veiligheids)opleidingen en het in- kwaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid bij de
specteren van complexe computercentra.
klant.
Vanwege sterke groei van onze activiteiten in de regio Noord-West Nederland
zoeken wij voor Van der Heide Opleidingen en Inspecties in de omgeving van
Amsterdam een

ervaren elektrotechnicus MTS-E

• per i februari starten opleidingen voor secretariaat, bedrijfsadministratie,
brugjaar politie en dagopleiding Praktijk Diploma Boekhouden (PDB)

VOO RL IG HTÏ N G
ZATERDAG 30 JANUARI 1999> iï.oö^i6.oo uur
elk uur herhaling van het programma
Secretariaat

1071VE Amsterdam
tel.: 020.662.77.98
de trams j, 5,12,20 tn 24 stoppen voorde deur

inspecteur NEN 3140 v/m
De functie:

- (op termijn) zelfstandig of in samenwerking met collega's en/of
de opdrachtgever uitvoeren van inspecties van elektrische installaties,
- het schriftelijk rapporteren van bevindingen,
- het adviseren over de te nemen maatregelen.

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Juridische dienstverlening
Logistiek

- Middelbare opleiding in de elektrotechniek (bijv. MTS-E, TSI),
- goede kennis van de NEN 1010, bij voorkeur ook NEN 3140,
- minimaal 3 jaar recente ervaring in het aanleggen en/of onderhouden van elektrische installaties in de industrie, bij voorkeur
bij een elektrotechnisch installatiebedrijf,
- ervaring met testen en inbedrijfstellen van dergelijke installaties
is een pré,
- enthousiast, daadkrachtig, zelfstandig en dienstverlenend.

De procedure:
Interesse? Schrijf dan binnen twee weken een brief met uitvoerige CV naar: Van
der Heide Opleidingen en Inspecties, T.a.v. de heer R. Brandsema, Postbus 6,
9290 AA Kollum, tel.nr. 0511-451441.

Admiraal de Ruijterweg4io,
1055 ND Amsterdam
tel.: 020-682.98.55
tram i2cndebusscn 15 en iS stoppen voor de deur

Schipluidenlaan 20,
1062 H E Amsterdam
tel.: 020-516.16.16
station Ulylaan is vlakbij, tram i stopt daar ook

Automatisering
Het profiel:

Onze opdrachtgever is een gerenommeerde interieurzaak in Amstelveen. Het betreft een wooncentrum
dat landelijk bekendheid geniet vanwege de brede en niet alledaagse collectie, design en klassiek,
op het gebied van wonen, slapen en koken. Een aantal jaren geleden opende de directie naast het
wooncentrum een woonideewinkel met meeneemformule. Het wooncentrum, een familiebedrijf dat
in 1905 werd opgericht, is de laatste jaren sterk gegroeid. Er werken circa 55 mensen.
Naast het voeren van een bredere en completere collectie en het uitbreiden en verfraaien van de
showroom is de nadruk steeds meer komen te liggen op klantgerichtheid eri een hoge kwaliteit van
dienstverlening. Deze ontwikkelingen vragen om een verdergaande en continue professionalisering.
In verband met een verschuiving van verantwoordelijkheden en taken zijn wij op zoek naar geschikte
kandidaten voor de functie van

HOOFD LOGISTIEK m/v
Functie
• verantwoordelijk voor dagelijkse gang van
zaken in magazijn: beheer, logistiek, kwaliteits-.
controle
.
f
• leidinggeven aan, coachen en motiveren van
12 fte: magazijnmedewerkers, meubelmaker,
stoffeerders, planning- en expeditiemedewerkers
• nastreven budget-doelstelling voor magazijn
• verantwoordelijk voor de expeditie
• zorgdragen voor buitenterrein en rollend
materieel
• rapporteert aan directie, maakt deel uit van MT

Roelof Hartstraat i,

die ingewerkt wil worden in de functie van

KAYSER

meewerkend voorman met leiderschapskwaliteiten
en een goed gevoel voor logistiek, planning en commercie

• voor schoolverlaters en volwassenen
STEUNPUNTEN IN GEHEEL NEDERLAND EN BELGIË

13

Beveiliging (ook: opleidingen voor

Profiel
• HBO werk- en denkniveau
• enige jaren ervaring in een leidinggevende
positie met soortgelijke verantwoordelijkheden,
bij voorkeur in een klantgerichte en logistiek
professioneel ontwikkelde omgeving
• gevoel voor ambachtelijk werk en technisch
inzicht een must, ervaring in de meubelbranche een pre
• communicatief vaardig, flexibel, proactief
• gericht op samenwerken en relatiebeheer
• gewend te initiëren en te improviseren
• woonachtig in de regio

Aanbod
Aantrekkelijke functie met ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheden in een dynamische,
afwisselende omgeving. De organisatie is plat, de cultuur no nonsense, klantgericht en gebaseerd op
collegiale samenwerking.
Procedure
Heeft u belangstelling voor bovenstaande functie en voldoet u aan bovenstaand profiel? Richt dan
uw schriftelijke reactie binnen 14 dagen aan:
Raymakers en Kayser Personeelsmanagement, t.a.v. Tanja Malessy, Adviseur Werving & Selectie,
Postbus 15, 1380 AA Weesp. Nadere informatie: 0294 - 492333.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 7 en 8.
Wij zullen uw gegevens discreet en op vertrouwelijke wijze behandelen.

P E R S O N FE L S M A N A G E M, E N T

politie, landmachten marechausse)

Dienst Binnenstad Amsterdam

WALHAVEN VAN HALL COLLEGE
POSTBUS 9006, 1006 AA AMSTERDAM
CENTRAAL I N F O R M A T I E N U M M E R : 020-516.16.16
maakt deel uit van £_^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

De Dienst Binnenstad Amsterdam is de ambtelijke organisatie voorde binnenstad van Amsterdam.
De dienst heeft de zorg voor vele gemeentelijke taken op het gebied van openbare ruimte, bouwen, wonen, economie,
onderwijs en welzijn. De hoofddoelstellingen, welke door het bestuur zijn vastgelegd, zijn het versterken van de
centrumfunctie en het handhaven van de Functiemenging; het waarborgen van de historische kwaliteit van
het stadsbeeld; het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van de binnenstad.
De dienst bestaat uit zes sectoren en bureau Monumentenzorg
In deze dienst is de sector Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer, het onderhoud en de handhaving van het gebruik van de openbare ruimte. De sector is verdeeld in vier afdelingen: Rayonmanagement,
Bureau Management Ondersteuning, Realisatie Openbare Ruimte en Reiniging.

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Voor de sector Openbare Ruimte, afdeling Huisvuilinzameling van de Reiniging vragen wij:

career

5 Chauffeur/beladers (m/v)

De Berkhoff
Amsterdam

voor 36 uur per week

Na de basisschool
• Koken en serveren^» \>.
• Brood- en banl^^aijtl|ei»/
/ J«

mei
Gedegen vakopleit,.
persoonlijke aandaj
^
^ s •• • /

Open avondens

./j

• dinsdag 16 febriiarl^^' ^^
• donderdag 11sinaaH^''^- ^-'
19.00 - 21.OO uur-

Kom de Berkhoff proeven!

'HEAO' degree in:
International Finance
and Accounting Studies

Wibautstraat 220, 1097 DN Amsterdam
telefoon (020) 665 13 13 fax (020) 463 73 57

International Management
English Stream

maakt daal uit van /"

reglonaaloplaldingancentrumBmsterdamenomstreken

lectures in English
study exchange worldwide
company placement abroad
double-degree programmes

Taken:
- a/te voorkomende reinigingswerkzaamheden en
met name.- het inzamelen en transporteren van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval;
- het besturen van de wagen voor de huisvuilinzameling;
- het verrichten van het dagelijks onderhoud aan de
wagen.
Wij vragen voor deze functie:
- LBO werk en denkniveau;
- rijbewijs B-C-E en chauffeursdiploma;
- klantvriendelijke instelling;
- stressbestendigheid;
- grote mate van flexibiliteit;
- bereidheid om op onregelmatige tijden te werken.

Wij bieden
Afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
ƒ 3606,- bruto per maand, (salarisschaal 3) op basis
van 36 uur. plus een maandelijkse M Rl toeslag van
ƒ 460,95.
Sollicitaties kunnen binnen twee weken na het" •
verschijnen van deze advertentie worden gericht
aan Dienst Binnenstad Arnsterdam, sector
,
Openbare Ruimte,t.a.v. .mevrouw M. Roopram, '~~~~•
kamer 3328, Stadhuis, Amstel 1, 10M PN
Amsterdam.
.Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer J. Ekkel.
hoofd van de afdeling RüisvuNinzameling van de
Reiniging, telefoonnummer (020) 551 95 31.
Een psychologische, test is een onderdeel van de
selectieprocedure.
..

Vacante functies worden bij voorkeur in deeltijd vervuld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
Het gemeentelijk beleid is erop gericht, dat de samenstelling van het ambtenarenapparaat een afspiegeling
wordt van de Amsterdamse beroepsbevolking. Daarom wordt vrouwen en leden van etnische
minderheden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen
genieten zij de voorkeur. De rechtspositie en de sollicitatiecode van de gemeente Amsterdam zijn van
toepassing. De mogelijkheid van kinderopvang is in principe aanwezig.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

GRAYDON NEDERLAND BV
Wil je graag zakgeld verdienen?
Voor de verspreiding van het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

KEUN

THE ART OF HAIR DESIGN

,

Functie: Telefonisch benader je bedrijven en diverse andere bronnen voor het verkrijgen van relevante financiële informatie. Met behulp van onze databank wordt voor onze klanten een bedrijfsinformatierapport
samengesteld.

op WOENSDAG

Wij vragen: Je hebt een HAVO/VWO (met economie in het vakkenpakket) of MEAO diploma en bij voorkeur enige telefonische werk- of stage-ervaring. Daarnaast ben je een assertief en overtuigend persoon met
uitstekende contactuele eigenschappen.

BEZORG(ST)ERS

AMSTERDAM - ZUID, GEDEELTE ZUID - HOLLAND

*

Keune Haircosmetics is de grootste Nederlandse producent van professionele
Haarverzorgingsprodukten. Het succes van de onderneming, zowel nationaal als
internationaal, is gebaseerd op kwaliteit en produktinnovarie. Keune
Haircosmetics exporteer) naar 46 landen en heeft eigen vestigingen in Frankrijk
en de USA.
""
-v Natuurlijk brengt het verkopen van een bekend merk verantwoordelijkheden met
zich mee. U dient daarom te beschikken over verkoopervaring, een representatieve
persoonlijkheid en een goede motivatie. Uw opleiding ligt op middelbaar niveau.
Indien u ingevoerd, bent bij kapsalons is dit een pré.
»:

Wij zoeken mannen en vrouwen tussen de 20 en 27 jaar voor een van de volgende functies:

zoeken wij met spoed

Wordt u de

VERTEGENWOORDIGER

Graydon is de belangrijkste leverander van bedrijfsinformatie die gebruikt wordt voor het optimaal inschatten
van betalingsrisico's bij nieuwe en bestaande afnemers. Deze bedrijfsinformatie, aangevuld met een adequate
dienstverlening op het gebied van debiteurenbeheer, incasso, detachering en opleidingen, maken van Craydon
een complete en internationale leverancier van financiële diensten.

Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?

INCASSOSPECIALIST
Functie: Je hebt telefonisch contact en voert correspondentie met debiteuren (particulieren en bedrijven),
om zodoende op commerciële en zakelijke wijze vorderingen te incasseren voor onze nationale of internationale klanten.
Wij vragen: ie hebt minimaal een VWO of MEAO-opleiding succesvol afgerond. Je beschikt over een commerciële instelling, uitstekende contactuele eigenschappen en een analytisch vermogen. Bij voorkeur heb
je enkele jaren werkervaring.

Bel dan ons kantoor
telefoonnummer 023 - 571 71 66

Keune Haircosmetics stelt u een goed inkomen, alsmede ontplooiingskansen in het
vooruitzicht, terwijl ook de secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn.'Een
auto wordt beschikbaar gesteld.
- •' - f *

Wij bieden: Moor bovengenoemde functies biedt Graydon je een interne opleiding, een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en prima toekomstperspectieven bij een professioneel, jong en informeel bedrijf.
Reactie: Als je meer wilt weten of wilt solliciteren, kun je voor de functie van Kredietanalist bellen metOnno
Nachtegaal, tel. 020-5679493 en voor de functie van Incassospecialist met Dirk Manshande, tel. 0205679405. Je kunt ook een sollicitatiebrief met CV richten aan de afdeling personeelszaken.

Bent g geïnteresseerd, dan zien wij uw sollicitatie, met pasfoto, tegemoet.
Keune Haircosmetics - Postbus 88 - 3760 AB Soest.
•"

Graydon Nederland BV
Adverteren;1 bel met: Amsterdam:Wilfrcd Elcnbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30 76,

ü-i C2C-3-.-7 3-.- 22

Hullenbergweg 250, Amsterdam Z.O. (met metro goed bereikbaar)
Postbus 12525, 1100 AM Amsterdam Z.O.
www.graydon.nl. E-mail: personeelszaken@graydon.nl
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JVC VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
HRJ248, Best Picture Systeem, push jog bediening
scartaansluitmg en afstandbediening Adviespnjs*604 -

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61 cm BI Line S,
stereo, teletekst Adv '2095 -

999.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301 Stereo, teletekst
j met geheugen Adv'2795 -

1449.-

!70 cm 100HERTZ
BREEDBEELD STUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT Adviespnjs'3659 -

PHILIPS 100HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
PW9501,Tvvan t|aari70cm
Black-lmeS lOOHzdigitalscan,
| stereo TXT Adviespnjs'3895 -

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 Black-IineSgroolbeeld,
stereo, teletekst Adv '2795 -

BAUKNECHT VAATWASSER
GSF2120, Afwasautomaat geschikt voor
12 standaardcouverts, 2 programma's, 2 temperaturen, variabele indeling, geruisarm.
Adviesprijs* 1249 -

CAMCORDER STUNT!
32x molorzoom Adv '1099 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil AEG meerdere
malen best gelesll Adv '1449

SONY T R A V E L L E R
TR401,HiR geluid Adv'1330-

958.-

799.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Bespaartoels '1348

SONY STEADY SHOT!
TR620 15x zoom, 3 proram AE Adviespnjs'1890 -

SONY+LCDSCHERM
TRV24 Camcorder Steady
shot Adviespri|s'2450 -

niiiuiuiiimiun'imuti
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SONY NIGHTSHOT CAMCORDER

SHARP DIGITAAL!
DC1, 10,1 cm LCD scherm,
afst bed Adviesprus'3499 -

TR511; 18x 72x digitale zoom, handmatige
focus, ace schoen, mcl
afstandbediening en
accessoires Adviespnjs*1650.-

ETNA FORNUIS

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l O2O - 6474939 •

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montae.TXT Adviespri|s"1595 -

PHILIPSHIFI STEREO
VR665, Shovwiew+PDC.4 koppen.FollowTV, longplay *1095 -

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28WX, 70CM SuperTrmitron, stereo, TXT Adv "3299 -

979.-

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron,
teletekst, afst bed Adv "1399 -

SONY 55CM STEREO
X2101,Tnnitron.TXT "1440-

SONY55CMTELETEKST
M21,Hi-BlackTnmtron '990-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO, 220 netto inhoud,
2 vriesladen Adv'1248 -

775.-

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Acjv'1399-

845.-

BOSCH
MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische ELEKTRONISCHE
besturing, zuinig, stil en KOEL/VRIES COMBI
milieuvriendelijk Adv "2299 - KE3100, Digitaal, gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen
CFK/HFK-vrij
BAUKNECHTWASAUTOM. Adviespnjs'1849 WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's '1349NOFROSTKOELKAST
Nooit meerontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vnesZANUSSI WASAUTOM. laden en maar liefst 280 liter
FL700, 750 toeren centrif- inhoud Zuinig en stil
uge RVS trommel, schok- Adviesprijs" 1499 dempers Adviesprijs"949 -

875.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv '799 -

SONY MONTAGE TOP!
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo Adviesprijs"1650 -

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 17 hier inhoud
5 standen en kookboek

168.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610,DIGITAAL IBIitennhoud,800Wvermogen,autom
programma's Adv "349 -

218.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron 60mmuten timer, auto programma s

595.- ~~ 298.-

1245.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7, Turbo-Drive, stereo mone Jog SShuttle.TXT '1495 -

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1, SuperTnnitron,
stereo, TXT Adv "2990 -

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgevmg ""Sterreninvnescapaciteit Adv 899 -

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm,afstbed "595-

SONY BREEDBEELD
24WS1 , 61 cm SuperTnnitron,
stereo, teletekst Adv "2440 -

68.-

CALL CENTER

2469.-

SONY72CMHIRSTEREO
KV29C1 Super Trinitron,
TXT Adviespri|S'1880 -

698.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900, Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp Adv "1199 -

Gasfornuis met elektrische oven en
grill, ovenverlichtmg, schakelklok
Adviespnjs*1295.-

DIGITAAL STUNTS!
Sony en JVC modellen
mcl accessoires

70 voorkeuzezenders Off
Ned Philips garantie Adv'745 -

848.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800,15programma's Ruimevulopenmg Milieuvriendelijk
Deurbeveiliging Adv'1079-

«ODUC1EII HN VEIVtlDIIIHGt
IIIDUM IE HIFfll tl II DI1I

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780, STEADY SHOT
topklasse camcorder '2530-

~~

MET GRATIS
TEFAL PANNENSETt.w.v. 169.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren mvnescapaateit Adviespnjs'999

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135,Supersnelverwarmen l
en ontdooien Uitneembaar |
draaiplateau Adviespnjs'279 -

SHARP HETE-LUCHTl
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud, Vele kookfunklies Adviespnjs'699 -

478.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime3in1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken, bakken braden en gratmeren Adv "999 -

548.LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk 3 programma's,12couverts "899- l

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603, 3 programma s
waterontharder en beveiliging
tegenwateroverlast Adv"949 -

649.-

BOSCH AFWASAUTOM.
FWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur
4sproemiveaus
.aus Adv'1179Adv '1179 -

679.-1

SONY HIFI STEREO
E810,4 koppen SuperTnlogic
montage videorecorder "1550 -

EWLIKNECHTVAATWASSER
AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80,
800 toeren
met
regelbare
centrifuge-

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie, 4 koppen.Showview+PDC '1200-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper 1 4 koppen,
Showview + PDC Adv"1199 -

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vri)
Deuren omwisselbaar
Adviespri]S"849 -

428.-

ZANUSSI 2 - D E U R S
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs*749

468.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs*!435 -

JVC HIFI STEREO
HRA6, Hi-Spec Dnve Adv'983 -

ARISTONA STEREO
6605,4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv '945 -

BOSCH K O E L K A S T
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985 -

GSF341,3 programma's Vanabele indeling Adv "1099 - j

Rffifr
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SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastop en
lageyerbruikswaarden "1348-

~~ 849.-

MIELE VAATWASSER
Topldasse6ProgrammasWater- j
ontharder en waterstop "2099 -

~~ 1249.-

INBOUW x .
APPARATUUR l

TOPMERK INBOU.Wl
VAATWASSER :
3 programma's en aqiia-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adv."1649-

~~

SAMSUNG STEREO!
SV600, Videorecorder met
PDC Adviespnjs'699 -

INBOUWVAATWASSER
WAS/DROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme,1000toeren Adv"1549-

SONY PORTABLE KTV
M1400, Afstandbed Adv"550-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak

4 programma's en aqua-|
stop. Adviesprijs. *1299.-

849,1

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing
Adviespnjs'529 -

SONY LONGPLAY
E260.Snowview+PDC '780 -

KOOKPLAAT
WHIRLPOOL KAST
130liter,metvriesvak "699-

SONYVIDEORECORDER
E1 05, Afstandbediening '610-

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs'495 ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165,+PDC,afstbed '745TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviesprijs'1595 PHILIPS VHS-VIDEO
VR161, Afstandbed Adv'645 TA4311, Stereo, teletekst,
afstandbed Adv'1245 -

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs'649 -

mmaim^ssSmiMi^mam

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs*649 -

Art 1U dlUKS HHrrnvvTl^u^UU^^VVVi
MSEsSSiBrTOH rAUDÏÖ^TAP?To]STUKs1[
iHQffi^Mfff
1

Irlliiii nilli'iBWri'i'irti i •flP"'"

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1 RVS trom
mei Adviesprns*999 -

nTTiTiT

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

~~

KOOKPLAAT
'Met restwarmte indicatie;,
PRIJS i
PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviesprijs"490 -

278.-

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbeschermmq Adv "949 -

JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi "714XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv "1499-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud,CFK-vrij Adv "729 -

ETNA K O O K P L A A T
4 pils met2 delige branders

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeerslil Adviespnjs'1099 -

ATAG
FORNUIS

178.

FG1,

«TER EN GOEDKOPER!

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVS trommel '1799-

1248.-

IBMAPT1VAEZBTBP

CENTRIFUGE
GE
S trommel '249"2492800toefen,RVStromrnel

K6-233MMX 32MB CD-Rom,
fax/modem, 15 monitor "3999 -

158.-

2149.
SIEMENS 300MHZPC!
32MBmtem 3 2GB.4MBAGP,
CD-rom, 15' monitor "2999 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
"""" capaciteit, CFK-vrij

A4 SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
4800DPI Adviespri|S'149 -

98.C A N O N PRINTER !
BJC2 Kleurenpnnler Adv"249 -

179."

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips gar "495 -

HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

3l9."

OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklasse' '821 -

KTV37CM+TELETEKST

249.-

Gasfornuis met
elektrische
oven,
mcl grill en
sierdeksel
Adv "1450 -

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis grill,thermostaatensierdeksel "1199-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv"695 -

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300, 3 laden, 11kg
mvriescapaciteit Adv '848

ilg^iiP^Ill
^±^iiÉï"-^iter"

529.299.-

OPZETVRIESKAST
Handig' 50 hier Adv '595 •

469.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

PORTABLE KTV 37CM

299.-

279.2O ELEKTRO-SUPERS
IN DE R ANDSTAD
HAARLEM .
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
; .
1500mZ Superstore Beteren goedkoper!
Breestraat 65

I

ZAANDAM
1500rn2 Superstore Beteren goedkoper!
Westzijde 55 -(onder Dirk v.d. Broek)

AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR BEVERWIJK- HAARLEM - ZAANDAM - DELFT BADHOEVEDORP • DEN HAAG20ETERWOUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM • UTRECHT • ZEIST

SCHOUWWASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden Adviesprijs'495

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
3 standen enl vetfilter '259'259 -

138.-

ETNA WASEMKAP
IMKAP
AVANCE, 3-standen
inden "135"135 -

78.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag. . .
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag . . . . .,. . . .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag ... .... .

19.00 tot 21.00 uur

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 5, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 3 februari 1999
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Van der Hejjden
wijst opvoeders
op hun taak

19.15
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Burgemeester boekt succes in Kroatië

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
heeft gisteravond in zijn
nieuwjaarsrede opgeroepen
tot samenwerking tussen gemeente, ouders, horeca en
scholen. Het is nodig om de
tolerantie tegenover jongeren die zich te buiten gaan
aan geweld om te buigen in
het nemen van maatregelen.
Via projecten wil Van der
Heijden opvoeders duidelijk
maken dat calamiteiten ongewenst zijn.
Van der Heijden meent dat
opvoeders, zowel thuis als op
school, een gidsrol moeten vervullen. Hij heeft niet zoveel
vertrouwen in symptoombestrijding.
„Het achterwege blijven van
tijdige maatregelen kan leiden
tot het effect van mosterd na
de maaltijd." In dat licht hoopt
hij daarom dat de minister komend jaar niet zal bezuinigen
op de veiligheid. „Veiligheid,
het veilig zijn en het veilig voelen is een basisrecht. Dat moet
gekoesterd en bewaakt moet
worden. Als de veiligheid
wordt bedreigd door normloos
gedrag dan moet in deze veiligheid financieel worden gemvesteerd. Ik ga ervan uit dat de
vele miljarden die de minister
van Financien in het komende
begrotingsjaar wil bezuinigen
de deur van de veiligheidsdepartementen voorbij gaat."
De Zandvoortse burgemeester ziet het als de taak van de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) om die
boodschap aan de minister
over te brengen. Hij pleit voor
een gezamenlijke aanpak van
gemeenteraad, horeca en onderwijs. Via projecten kan opvoeders duidelijk worden gemaakt dat calamiteiten, veroorzaakt door jongeren die aan
hun zorg zijn toevertrouwd,
ongewenst zijn. „Onze tolerante maatschappij dreigt anders
te verworden tot een samenleving waarin het handelen van
de sterkste bepalend wordt
voor de ruimte die we elkaar
toestaan."

De oorlog in
voormalig
Joegoslavië is voor
velen misschien ver
weg. Toch heeft
Zandvoort wel
degelijk wat met het
Kroatische plaatsje
Bilje te maken. Bilje
probeert met behulp
van Zandvoort •weer
op te krabbelen.

Los nummer 2 gulden
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Rechter staat
huuropzegging
slipschool toe

Inbraak
ZANDVOORT - In een uitgaansgelegenheid aan het Stationsplem is donderdag ingebroken. De daders kwamen
het pand m door het wegbreken van het traliewerk voor
een raam. Vervolgens werden
de luiken en het raam zelf
opengebroken Een kassa en
enkele gokkasten trokken de
interesse van de ongenode
gasten. Er werd 1700 gulden
meegenomen.

ZANDVOORT - De rechter vindt de wijze waarop de
gemeente het huurcontract
met de slipschool Rob Slotemaker wil beëindigen correct. Hij adviseert echter beide partijen om te onderhandelen over een andere plek
op of bij het circuit.
Gerard Oers van de slipschool ^reageert opgelucht op
de uits'praak van de rechter.
„De voorwaarde om het huurcontract te beëindigen luidt:
'dat in alle netheid en billikheid onderhandeld wordt.' We
hebben er goede hoop op dat
het ook gaat lukken
Er is al een aantal gesprekken gevoerd en ideeën uitgewisseld
De fractievoorzitters van de
Zandvoortse partijen hebben
ook aangegeven dat de slipschool met weg hoeft en dat
die op of bij het circuit kan
blijven. Zowel circuit als slipschool moeten ook de mogelijkheid krijgen tot uitbreiding."

Naar de plaats die de gemeente eerst voor ogen had
verhuizen, dat wilde de slipschool niet accepteren zonder
schone-grondverklanng. In de
loop der jaren is daar namelijk
vuil gestort.
De slipschool vreesde voor
de sanenngskosten op te moeten draaien.

Politie beledigd

ZANDVOORT - De politie
heeft zondagmorgen omstreeks één uur in de Kerkstraat een zeventienjarige
Zandvoorter aangehouden. De
knul beledigde de politie en
had dat even tevoren ook al
gedaan. Voor verhoor werd de
jongeman meegenomen naar
het politiebureau. Hy kreeg
een proces-verbaal.

Parkeerbonnen

ZANDVOORT - De politie
heeft in het weekeinde het parkeergedrag van autobestuurders in het centrum gecontroleerd. Dat gebeurde op verschillende plaatsen en tijdstippen. Vrijdagavond werden 36
bekeuringen
uitgeschreven.
Voornamelijk in de Swaluestraat, maar ook in de Parkveldstraat, Prinsenhofstraat
en Oranjestraat werden veel
bonnen uitgedeeld. Zaterdagmiddag zijn 27 bekeuringen
uitgedeeld, vooral in de Oranjestraat.

Reserves

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden waarschuwt de gemeenteraad om
de financiële reserves te bewaken. Hij deed dit gisteren tijdens zijn nieuwj aarsrede waarin hij de bestuurskracht van
Zandvoort afhankelyk stelde
van het stellen van pnoriteiten „Besturen betekent ook
nee kunnen zeggen tegen misschien politiek wel gewenste,
maar niet verantwoorde uitgaven.
Onze financiële positie, en
dus onze reseves moeten stringent worden bewaakt."

De burgemeester van de Kroatische gemeente Bilje (links) bekijkt samen met de burgemeester van Zandvoort (rechts) een kasteel dat in de toekomst toeristen zou kunnen
trekken
Foto Monique van Hoogstraten

ZANDVOORT - Veel diplomatie kwam eraan te pas,
maar het is gelukt. Het bezoek van burgemeester Van
der Heijden dit weekend aan
Bilje m Kroatië heeft daadwerkelijk resultaat opgeleverd. Dankzij Van der Heijden gaat de burgemeester
van Bilje praten met zijn
vroegere vijanden.

Twee dagen heeft de Zandvoortse burgemeester samen
met een verslaggeefster van
het Zandvoorts Nieuwsblad
doorgebracht m het zwaar
door de oorlog geteisterde Bilje. Deze gemeente ligt m Kroaolgens mij heeft de griep tie tegen de Servische grens.
mij echt te pakken. Met
In 1991 brak daar de oorlog
een lekkere kop thee en uit doordat de Serviërs de ongeflankeerd door de katten
afliankelijkheidsverklaring van
neem ik, op mijn bed, de post Kroatië niet wilden respectedoor. Het informatieblad van ren. De meeste inwoners van
Genootschap Oud Zandvoort
is het eerste wat mijn aandacht trekt. Mijn belangstelling gaat uit naar een artikel
wat geschreven is door het bestuur van dat blad. In het artikel wordt aan het einde medeITERST GECONgedeeld dat 'de millenniumCENTREERD zitten
commissie' in samenwerking
de kinderen achter
met het bestuur van het Gehun schildersezel. Het
nootschap Oud Zandvoort een is doodstil in het handwerklorijk geïllustreerd straatnakaal. Gijs maakt met een dun
menboek gaat samenstellen. penseeltje het wiel van zijn
Nu kan ik het eventjes niet Ferrari rond. „Doe ik het zo
meer volgen. Er is toch door goed," vraagt hij aan Mariandit Genootschapsbestuur,
ne Rebel. Ze complimenteert
voor het miUenniumcadeau,
hem met zijn wiel. Rebel, een
de suggestie van een informa- van Zandvoorts meest besprotie- en documentatiecentrum ken kunstenaressen, probeert
ingediend? Nee, dat gaat he- al jaren schüderplezier over te
laas niet door, staat er. Het
brengen op kinderen Haar
wordt nu echt verwarrend.
nieuwste project is een spoedEven alles op een rijtje zet- cursus op de Oranje Nassauten. De Zandvoortse bevolschool. In vier lessen maken
kmg heeft als nummer één ge- alle leerlingen van groep acht
kozen voor een kinderboerde- een schilderij, dat binnenkort
rij. Dit is door allerlei omstan- in de Hema en in het casino
digheden niet haalbaar. Jam- geëxposeerd wordt.
mer, maar het zij zo. Maar
Het contrast tussen de stilte
democratischer zou het zijn
m het handwerklokaal en de
als er gekeken wordt naar idee handwerkles in het lokaal van
nummer twee van de enquête: groep acht, is erg groot. Juf
een kleurenlint van planten en Brigitte Peters moet haar
bloemen door het hele dorp. stem een beetje verheffen om
Nummer drie op de lijst is de over het lawaai van de leerlinmuziektent.
gen heen te komen. „De kinEen idee komt op in mijn
deren zijn zó enthousiast over
grieperig hoofd. Plaats op het de schilderlessen dat ze soms
vernieuwde Raadhuisplem
al een kwartier van tevoren op
een antieke muziektent. Voeg Marianne staan te wachten,"
het kleurenlint van bloemen in vertelt ze. Het commentaar
Zandvoortse kleuren langs en van Nick is genadeloos. „Ik
rondom dit plein. Plaats de
wou dat ze alle vakken op
visbankjes ontworpen door
school omnulden voor de
Victor Bol erbij. Ja, en wat het schilderlessen," roept hij.
straatnamenboekje van het
In groepjes van acht krijgen
Genootschap betreft: gewoon de kinderen les van Marianne.
uitgeven en in de verkoop
Ze geeft hen aanwijzingen en
doen. Wie er in geïnteresseerd stimuleert ze om secuur te
is, koopt het toch wel.
werken. Elk kind mag zelf zijn
Ik krijg het er warm van.
onderwerp verzinnen Dat reZou ik in plaats van met de
sulteert onder andere in afgriep besmet zijn met het mil- beeldingen van voetballer Edlennium-virus?
gar Davids, een specht met
Nel Kerkman kroost, een enge allen, de

V

Bilje sloegen op de vlucht. Ze nieuwe, democratische samenmochten pas een jaar geleden leving op de resten van een
naar huis terugkeren. In som- verdwenen communistische
mige gevallen woonden er staat is daardoor heel lastig.
nieuwe mensen m hun huis
Om de democratie op poten
Veel woningen en gebouwen te zetten hebben het Interkerzijn bovendien zwaar bescha- kelijk Vredesberaad (IKV) en
digd. Geld om ze op te knap- de Vereniging Nederlandse
pen is er nauwelijk. 80 procent Gemeenten (IKV) een project
van de bevolking van Bilje leeft opgezet. Daar doet Zandvoort
namelijk van
uitkering,
regering
van
Kroatië
krijgt uit het
hele land aan- ----vragen voor de wederopbouw, ook aan mee. Het bezoek aan
zodat het enige tijd duurt Kroatië was voor Zandvoort
voordat alle huizen weer gere- het eerste onderdeel van het
noveerd zijn.
project.
De oorlog heeft de samenleDat het meteen al leidde tot
ving ook verscheurd. Dorpsge- een doorbraak, stemt burgenoten kijken elkaar niet meer meester Van der Heijden teaan vanwege vermeende en ge- vreden. Hu heeft zijn collega
pleegde wandaden tydens de van Bilje, Darkp Varga, zover
oorlog. Het opbouwen van een gekregen om binnenkort met

twee vredesorganisaties om de
tafel te gaan zitten.
„Ik heb Varga erop gewezen
dat het de taak van een burgemeester is om mensen juist samen te brengen en om in elk
geval met iedereen m gesprek
te blijven," zegt Van der Heijden. „Al kan ik me heel goed
voorstellen dat het een geweidige opgave is

Verzoening na Zandvoorts
bezoek komt dichterbij

^ mtf ^

praten die je
leven verwoest
hebben. Maar
in feite is er geen andere weg.
Je moet toch samen verder.
Daarom ben ik blü dat ik hem
overtuigd heb."
Het bezoek heeft veel indruk
op de Zandvoortse burgervader gemaakt. „Als je ziet hoe
armoedig Bilje eruitziet en
hoort wat de problemen zijn,
besef je pas hoe erg wij in

Zandvoort boffen. Als wij ook
maar iets kunnen doen om hun
situatie te verbeteren, moeten
we dat zeker niet laten."
Van der Heijden gaat dat de
komende tyd onderzoeken. Hij
wil onder andere contact opnemen met de Zandvoortse
scholen om te kijken of er computers of andere hulpmiddelen
naar Bilje gestuurd kunnen
worden. Als het aan de burgemeester ligt komt er ook een
delegatie uit Bilje naar Zandvoort. Bovendien wil Van der
Heijden nagaan of Zandvoort
kennis op toeristisch vlak kan
overdragen aan Büje, want de
burgemeester van de Kroatische gemeente hoopt zijn gemeente er met de ontwikkeling
van het toerisme weer bovenop te helpen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ADVERTENTIE

VERBOUWINGS

Zie ook speciale pagina's
in deze krant

'Ik wil alle schoolvakken inruilen voor schilderles'

U

stripfiguur Haagse Harry, een
lieve poolhond en de gemeentójkende stripfiguur Taz.
De kinderen leren veel van
de tips die Marianne geeft,
vinden ze. Mandy, die een lief
engeltje heeft gemaakt, legt
uit dat Mananne haar heeft
geleerd om haar pols vast te
houden. „Zodat je niet gaat
bibberen."
„Wat ik geleerd heb? Je
moet eerst de grootste vlakken schilderen en daar moetje
een dikke kwast gebruiken
Dus ik heb eerst de lucht
blauw gemaakt en toen pas de
pinguïns gemaakt," vertelt
Roman die de voorkant van
een stnpboek als voorbeeld
heeft genomen.
Ook Joyce koos voor een
stripfiguur. Haar Donald Duck
haalt ingewikkelde capriolen
uit op de ski. Ze heeft veel ervaring met tekenen „Thuis teken ik vaak Winnie the Pooh."
Het moeilijkste van Donald
Duck zijn de ogen. „Als je ze
wit maakt vallen ze in het begin weg. Daarom moet ik ze
eerst grijs maken en dan nog
Michclle en Joyce leggen heel voorzichtig de laatste hand aan hun schilderij
twee keer over schilderen,
heeft Marianne gezegd."
Haar vriendin Michelle heeft
het zichzelf niet makkelijk gemaakt, want ze schildert geen
plaatje maar een echte Teletubbie-pop na. Voorzichtig zet
ze een zalmkleurig streepje in
het oor van de Teletubbie. Zo
krijgt het oortje diepte. „Ik
vind het leuk dat Marianne
ons uitgelegd heeft dat je veel
kleuren moet mengen Daar
had ik anders niet zo snel aan
gedacht."
Ondertussen scharrelt Joy-

ce rond bij Robert Jan en zijn
'Flippo Chester Surf. Ze delen
samen een klodder verf. Marianne vindt dat ze zuinig moeten zijn met verf, want dat betalen de ouders. Ze maakt zich
sowieso wat zorgen over de financien van het project. „Eigenhjk hebben we heel hard
sponsors nodig. Zeker als we
volgend jaar een nieuwe groep
schilderles willen gunnen."

leerlingen van de huidige
groep acht verdwijnen straks
met in een la. Ze staan nu al
uitgestald op de kast achterin
de klas. In april komen ze in
het restaurant van de Hema te
hangen.
Bezoekers van de winkel
kunnen dan via een formulier
aangeven welk schilderij ze
het mooiste vinden. En na de
zomer is er een expositie in
het casino. Die heeft de titel
De resultaten van de ijverige 'Ik kan nog geen poppetje te-

.Zaridvpört- Haarlem Stad- Utrecht.- Amsitelveèn^Haarlem'cVbnjé';

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
H Nieuwsblad

\

Naam- (m/v)
Adres:

| |

Postcode/Plaats:
Foto Andre Liebeiora

kenen' meegekregen.
De kinderen verdienen de
aandacht dubbel en dwars,
vindt Marianne. Thuis geeft ze
al twee jaar les aan een groepje van acht kinderen. De lessen zijn zó populair dat er inmiddels een wachtlijst voor is.
Zelf geniet ze trouwens ook
van de schilderlessen „Kinderen zijn zo onbevangen. Met
volwassenen schilderen is
rete-gezellig, maar met Mnderen is het nog veel leuker."

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Giro/Banknr.:

l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562 62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371 017003

woensdag 3 februari 1999
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FAMILIEBERICHTEN
D;i;ir lic't niet mogelijk is u allen persoonlijk Ie be(lanken beliiijjen wij u langs deze weg onze oprechU- erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling
na hel overlijden van

Nicolaas Petrus Schelvis
(Nico)
Onze bijzondere dank gaat uil naar hel-personeel
van Huis in de Duinen.
Uil aller naam:
M. L. Schelvis-van Campen
Zandvoort, februari 1999
Dankbetuiging

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Borrelen doen we
voortaan thuis.
Gratis Whirlpool Systeem t.w.v. ƒ 1500,
(bij aankoop van een complete* Brugman badkamer)

Voor uw warme belangstelling en medeleven tijdens de
korlstondige ziekte en hel overlijden van mijn lieve man

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

B. J. RAAVE (BOB)
zeg ik u langs deze weg mijn hartelijke dank.
Rida Raave

De eerstvolgende commissievergadering is:
-donderdag 11 februari 1999, 20.00 uur,
commissie Organisatie, Toerisme & Verkeer

Stijlvolle complete witte
badkamer. Inclusief hoekbad, greeploos meubel
130 cm breed met dubbele
wastafel, wandcloset en
kranen.

DOKTERSBERICHTEN
Dr. F. B.Weenink

De commissievergadering wordt gehouden in
de commissiekamer in het Raadnuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt
u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan. Telefoon (023)
574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren.

Meerprijs kleur pergamon
ƒ 450,-.

Kostverlorenstr. 70A
2042 DK Zandvoort
tel. 5712499
Is afwezig van 8-2-99 t/m 12-2-99
Voor waarneming:

3 MAART PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

pp woensdag 3 maart 1999 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Op die
dag kiest u de leden van het Algemeen
Bestuur van de provincie: Provinciale Staten. Zij
beslissen over veel dingen die u direct aangaan
zoals stads- en dorpsvernieuwing, openbaar
vervoer, een schoon milieu en energie. Ook
kiezen zij de leden van de Eerste Kamer. U
kunt invloed uitoefenen op het beleid van uw
provincie. Het is daarom belangrijk dat u op
woensdag 3 maart uw stem uitbrengt. Dat kan
op de volgende locaties:
Stemdistrict 1: Raadhuis, Swaluëstraat 2
(i.v.m. renovatie Cultureel
Centrum)
Stemdistrict 2: Gran Dorado Hotel,
Trompstraat 2
Stemdistrict 3: Oranje Nassauschool,
Lijsterstraat 3
Stemdistrict 4: Gemeenschapshuis,
Louis Dayidsstraat 17
Stemdistrict 5: Rode Kruisgebouw,
Nic. Beetslaan 14
Stemdistrict 6: Calvijnzaal, ingang
Emmaweg 22
Stemdistrict 7: Activiteitencentrum
't Stekkie, ingang
Flemingstraat 9
Stemdistrict 8: Zorgcentrum Zandvoort,
Herman Heijermansweg 73
(i.v.m. mindervalide kiezers)
Stemdistrict 9: Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165
Stemdistrict 10: Stichting A.G. Bodaan,
Brameniaan 2

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 25 januari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 4 door B&W genomen besluiten is op maandag 1 februari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

Dr. B. v. Bergen/
Dr. A. Scipio-BIüme
Pasteurstr. 10
tel.: 5719507
Maandagmiddag - Vrijdagmiddag
geen spreekuur.
Na vrijdagmiddag 16.30 tel. 5730500
Ma. t/m donderdagmiddag na 17.00 tel. 5730500

Zeer praktisch meubel met veel bergruimte. Breedte 105 cm, links of rechts
uitgevoerd. Compleet met luxe wastafel.
Leverbaar in wit of jasmijn.

f2.795,-

ADVERTENTIES .

Combinatie van perfecte vormgeving,
functionaliteit en hoge kwaliteit. Kleur
wit/beuken, breedte 140 cm. Compleet
met wastafel en kraan.
f 6.950,'

KEUKENS & BADKAMERS

A L L E S
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

K A N

M E T

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN: STEMMEN BIJ

VOLMACHT

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat het bij de Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 3 maart 1999 een kiezer
is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij
gelden de volgende bepalingen:

B R U G M A N

130
soorten
.vlees

weren

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

*Vers *Iers «Rundvlees

HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533482.
ZAANDAM, Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6355920.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 195, 071-5414054.

«Runder <graadlappen

Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Of kijk voor méér informatie op internet: www.bruginan.nl

5Jeel «Kilo

Actie geldt van i februari t/m 28 februari 1999- *Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom
Druk- en zetfouten voorbehouden.

13,

95

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(023)5714040
Voor dames en heren

«§egrillde 'Kjppen

Tot de UZ-groep behoren ook 2
uitvaartverzekeringsmaatschappijen
(NIVO en UZET) met uiterst lage
premies.
En wat natuurlijk ook heel belangrijk
is, wij verzorgen begrafenissen en
crematies tegen zeer redelijke tarieven.

023 - 532 87 50
:; -Pag en nacht bereikbaar voor' w
liet verzorgen van een begrafenis
;V*-•;, :';" V of crematie. . ' • ' : . v ' • . • ; • • : •
£ Directe hulp bijleen sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

RestaurantQueenie

Openingstijden: dinsd. t/m dond.: 8.30-17.30 uur.
vrijdag:
8.30-21.00 uur.
zaterdag
8.30-14.00 uur.
Met of zonder afspraak

*Vers *Iers

Kerkplein 8
2042 JH Zandvoort

Sucadelappen

Alle wöensd,, dond. en vrijdagen

Zandvoorts Nieuwsblad

„DINER \^OR TWEE"
••••:

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

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

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:

Mag ikrnij even voorstellen?
Ik ben Leo Tibboel en ik werk vanuit
Bennebraeken Heemstede sam&n met
JJUvaartcentrum Haarlem,
Waarom met Uitvaartcentrum
Haarlem? Welf omdat men daar
beschikt over een enorme ervaring op
het gebied van uitvaartverzorging.
Niet voor niets bestaat dit
uitvaartcentrum al ruim een eeuw.
De mogelijkheden zijn daar onbeperkt,
omdat het uitvaartcentrum ook nog
deel uitmaakt van de UZ-groep
(Uitvaart Zorgcentra Nederland).
Onze UZ-groep beschikt over de juist
opgeleide mensen, moderne
uitvaartcentra, 24-uurs dagen nacht
uitvaartzorg-alarmdienst,
eigen wagenpark, eigen uitvaartkistenfabriek, eigen drukkerij en ga
zo maar door.

De volgende aanvragen bouwvergunningen
en reclamevergunningen zijn bij het college
van Burgemeester en Wethouders ingediend:
99007M Brugstraat 14 vergroten woning
99008M Zandvoortse
vernieuwen schuur
laan 54
99009B Boulevard Paulus wijziging op reeds
Loot 67
verleende vergunning
9901OR Bakkerstraat,' zij- plaatsen van gevelgevel visvitrine met licntrestaurant
krant

Fa. Gansner & Co.

soorten

BESTE ADVIES *"- •_*
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

VERGEET NIET TE STEMMEN!
www.provincies.nl

\

50,

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.

BOUWVERGUNNINGEN

)GEMEENTE

Brugman

uitvaartverzorging
kennemerland bv

- Machtiging door overdracht van de
oproepingskaart
De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de
oproepingskaart, tot en met de dag van de
stemming, zelf een andere kiezer machtigen
voor hem/haar te stemmen. Dit kan door de
oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.
Een op deze wijze aangewezen gemachtigde
moet pp dinsdag 19 januari 1999 in hetzelfde
stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd als degene die de volmacht geeft. De aldus gemachtigde
kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar
hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

3 MAART PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Dr. J. Anderson
Kostverlorenstr. 116
tel. 5712058
Dinsdag geen spreekuur

- Machtiging door schriftelijke aanvraag
Bij Bureau Verkiezingen in het Raadhuis kan
een verzoekschrift worden ingediend om bij
volmacht te mogen stemmen.
Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing door de kiezer worden
ingediend bij de Burgemeester van de gemeente
waar hij/zij pp dinsdag 19 januari 1999 als kiezer
staat geregistreerd.
Het verzoek wordt niet ingewilligd indien het
aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze zijn/haar stem uit te brengen.
Degene die zich bereid heeft verklaard als
gemachtigde op te treden moet op dinsdag 19
januari 1999 als kiezer zijn geregistreerd.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.

3ïeel<Kilo

een 7-gangèn verrassingsmenu
voor ƒ 85,^ per twéé personen

Fa. P. Klein
Grote Krocht 5-7

Vóor_reserveringen en/of in,l. iel. 5713599.
s^

s

van 9.00 tot 17.00 uur ,

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AMBACHTELIJK ' KWAUT£tT$$lAGeRlJ

Fa. Veldwijk

Uw gasbedrijf adviseert

STOOK A KT! E '98/'99
uitgerekend voor U!

è

.

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik
(kolom 3)

27
33
40
47
53
60
67
73
80
86
93
100
106
113
120
126
133
150
166
183
200
216

Totaal
vanaf
l november

Kosten
deze
week

328
410
492
568
656
739
822
901
986
1064
1150
1231
1313
1394
1478
1558
1641
1848
2050
2257
2462
2666

13,50
16,50
20,00
23,50
26,50
30,00
33,50
36,50
40,00
43,00
46,50
50,00
53,00
56,50
60,00
63,00
66,50
75,00
83,00

91,50
100,00
ƒ 108,00

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

ny Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

en

Nieuwsblad

Streefverbruik voor de week von 25-01 t/m 31-01
Normaal
jaarverbruik

-

Haltestraat 9, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

DeVonk

Let óp onze gezellige

Valentijn Puzzel

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

in de krant van 10 februari

1e prijs
Diner voor 2 pers. aangeboden door
Café Brasserie Del Mar
Haltestraat 13
2e prijs
4 overheerlijke taarten
beschikbaar gesteld
door bakker J. PAAP,
Raadhuisplein
Ons promotieteam deelt zaterdag
13 februari
een traktatie uit aan
het winkelend publiek

Wil je ook kranten baomen ?
l'oor rfr verspreiding van deze krant toeken wij mei spoed op woensdag

BEZORG(ST)ERS
(iOKtiK l'KKMKNXTE
lMnH:020-6li.t4H
INTERLANDEN SFREtGROEP
rT 4U84, IOM

T
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Geen strand-EK
ZANDVOORT - Er komt
geen Europees strandvoettaaltoernooi in Zandvoort. Het
strand is volgens de gemeente
te smal daarvoor. De organisatie van het toernooi, Intemco
Event Management in Den
Haag, had gevraagd om een
gebied van 106 bij 78,5 nieter.
Zo breed is het strand niet. Bovendien vroeg de organisatie
om een ton subsidie. Dat vindt
de gemeente veel te veel. „We
stellen soms wel materiaal ter
beschikking, maar geen grote
bedragen," aldus voorlichtster
Kitty de Hoog.

woensdag 3 februari 1999

Vrijwillige politie neemt afscheid van pesthuis
Met veel enthousiasme hebben
tientallen vrijwillige
politiemensen gebouwd aan hun
thuisbasis op het circuit. Maar
binnenkort gaat het ppsthuis
verdwijnen. De reservisten
verhuizen naar het nieuwe
pitsgetaouw. Op 20 februari krijgt
iedereen die ooit by de vrijwillige
politie zat (en dat zijn er meer dan
honderd) de kans om afscheid te
nemen van het honk.

ELEN ZULLEN goede herinneringen aan het posthuis
hebben, vooral de oud-commandanten Jaap Methorst
Nieuwe weg
en Gerrit Schaap," zegt Gijs BeekZANDVOORT - Het par- huijs uit Zandvoort. Hij is tegenwoorkeerterrein achter de tribune dig voorzitter van de Vrijwillige Polivan het circuit moet een eigen
ontsluitingsweg krijgen. Dat
vindt het VVD-raadslid Fred
Paap. Hij vindt dat de toegankelijkheid van het terrein van
groot belang is, omdat het ook
gebruikt mag worden door
badgasten op mooie zomerdagen. Wethouder Hogendoorn
voelt wel wat voor het idee van
Paap. Hij heeft inmiddels beloofd om het uit te zoeken.

Taxitarieven

ZANDVOORT - De prijs van
de taxi staat sinds l februari
niet meer zo vast als voorheen.
De ene taxi kan duurder zijn
dan de andere. Taxibedrijven
mogen hun prijs ten opzichte
van 1997 met maximaal 5,5
procent verhogen of met maximaal 20 procent verlagen. Dat
heeft de provincie besloten.
Uiteindelijk wil de provincie
dat er helemaal geen vaste
prijzen meer gelden.

Schilders

ZANDVOORT - De Nederlandse schilderkunst kende in
de zeventiende eeuw een bloeiperiode. Wie benieuwd is naar
de achtergronden, kan zich opgeven voor een dialezing door
mevrouw drs T.M. Berlage. Zij
geeft de lezing op vrijdag 12
februari om half elf in gebouw
't Stekkie van het Aktiviteitencentrum Zandvoort (Celsiusstraat 190, telefoonnummer
571.7113).

Kleding maken

ZANDVOORT - Soms is het
lastig om een broek te vinden
die past of een jurk die echt
leuk staat. Daarom organiseert het Aktiviteitencentrum
een naaicursus. In dertien lessen leren de cursisten alle trucjes en foefjes. De cursus wordt
óp woensdagavond van acht
tot tien uur gegeven irrgëböuw
't Stekke (Celsiusstraat 190).
De cursus kost 110 gulden.
Aanvang in overleg. Belangstellenden kunnen zich opgeven via telefoonnummer
571.7113.

'V!

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
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) reservisten mogen dan ook meteen
de nieuwe commandopost zien. Die
zit naast de nieuwe ruimte van het
Rode Kruis. Bovendien geeft circuitvoorlichter Dirk Buwalda een rondleiding per bus over de baan. „Waarschijnlijk zijn we een van de laatsten
die over de oude baan rijden, want
twee dagen later wordt de baan al
opgebroken."
De verhuizing naar de nieuwe post
is niet de belangrijkste verandering in
het bestaan van het korps vrijwillige
politie-agenten. De ommekeer kwam
toen de reguliere politie opging in een
regiokorps en ook de reservisten
moesten gaan samenwerken met collega's uit Bloemendaal, Heemstede
en Bennebroek.

„De sfeer is sterk veranderd in de
loop der jaren. Vroeger waren we
meer een feestkorps. Tegenwoordig
is het allemaal wat serieuzer geworden. Je moet allerlei diploma's halen,
want het publiek ziet het verschil niet
tussen jou en een agent. De groep was
vroeger ook veel groter. Op het hoogtepunt waren we wel met zestig man.
Nu bestaat het hele regiokorps uit 23
mensen," constateert Beekhuijs.

„Het 'agentje spelen' is niet het
meeste wat me aantrekt. Ik doe het
meer omdat ik mezelf zie als serviceverlener. We vangen familie op bij dodelijke ongelukken, we helpen mee
met de bewaking. Het is heel divers.
Maar we zijn niet alleen op het circuit
actief, ook wel daarbuiten. We helpen
bij verkeerscontroles, bij het regelen
van het verkeer; we zorgen soms voor
de veiligheid en orde bij Gran Dorado. Het leuke is datje mensen in een
Achttien jaar geleden kwam hij zelf andere situatie meemaakt dan norbij de vrijwillige politie. Commandant maal."
Gerrit Schaap haalde hem over. „Ze
hadden me al vaker gevraagd, maar De reunie van de vrijwillige politie vindt
op zaterdag 20 februari van twee tol
ik vond dat het niet paste want ik was plaats
zes in het posthuis. Wie nog geen uitnodiook militair. Toen ik daarmee stopte, half
ging heeft gehad, maar wel graag wil komen
ben ik na een geslaagd feest blijven kan zich opgeven bij G. Beekhuijs, telefoonnummer 571.9590.
hangen."

Gemeente wil
advies GGD
over gsm-mast

ZANDVOORT - Zijn de
gsm-masten op het Strand- Op het Strandhotel en de
hotel en de Rotondeflat Rotondeflat staan inmiddels zes
schadelijk voor mensen die gsm-zendmasten
Foto André Lieberom
zich in de buurt ophouden?
Parkeerwachter André Martens, die er vlak naast zit, is
er niet gerust op. Voorzitter
Wilson, van de Raad van
Overleg van de Vereniging
van Huiseigenaren Rotondeflat die toestemming heeft
gegeven voor het plaatsen
van de masten, ziet geen reden voor paniek.
Dutchtone, het zaktelefoonbedrijf, heeft onlangs het aantal gsm-masten op de Rotondeflat uitgebreid tot vier. De
twee die er al stonden, zijn van
collega KPN. Op het Strandhotel staan er ook twee. En op
de hotelflat van Gran Dorado.
Nu de gemeente Haarlemmermeer de plaatsing van gsmmasten aan banden heeft gelegd, is een aantal omwonenden van de hoge gebouwen in
Zandvoort bang dat hun gezpndheid onder de straling zal
lijden. „Die masten worden er
neergezet omdat ze veel geld
opbrengen," veronderstelt ook
parkeerwachter Martens. „Ik
vind dat de gemeente maatregelen moet nemen tegen wildgroei."
Woordvoerder Wilson van de
Raad van Overleg van de Vereniging Huiseigenaren Rotondeflat~ meldt desgevraagd dat
de eigenaars zelf hebben gekozen voor uitbreiding van masten. „Dat is niet gebeurd zonder toestemming." Voor eventuele gevolgen voor de gezondheid is hij niet bang. „Uit de

Parnassiabloempje
Lezer J. van der Werf reageert
op het artikel over het terugkerend grondwater in Kennemerland van vorige week. 'Natuurbeheer is leuk maar het
moet niet te ver gaan'.
Hoera,
het
parnassiabloempje komt terug. En ook
een vogeltje dat we kwijt waren. Dit gaat door het hoge
grondwater wel ten koste van
honderden
volkstuinders,
aardappeltelers,
bollenkwekers en huiseigenaren met water in hun kruipruimte.
Terug naar de natuur is leuk
gezegd, maai' begin dan bij jezelf. Ga lopend naar je werk,
doe je mobilifoon weg, zet een
plee in je tuin, compleet met
'stronttonnetje'.
Kortom: grondwater is beheersbaar, dat zie je ook bij

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, André
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

discussie in Haarlemmermeer
begrijp ik dat ze eigenlijk niet
zo goed weten waarover men
praat. Als er grond is om aan te
nemen dat het wel zo is, dan
kan ik me voorstellen dat we
terug komen- op onze beslissing. Daar is nu onvoldoende
reden voor aanwezig."
Het Strandhotel en de Rotondeflat worden beheerd door
het bedrijf Verhoog en Van Asperen. „Een storm in een glas

water," noemt J. van Asperen
de discussie. „In eerste instantie heeft Haarlemmermeer het
verbod gelegd bij masten lager
dan zeven meter. En laten we
eerlijk zijn, al die mensen die
zomers op het strand liggen,
willen wel allemaal bellen. Dan
moet je als gsm-bedrijf over
voldoende capaciteit beschikken. By ons wordt daarom de
deur plat gelopen. Omdat je
een hoog gebouw beheert."

Of er veel geld mee valt te
verdienen? Bijvoorbeeld tienduizend gulden per mast op
'jaarbasis? Van Asperen: „Dat
zou mooi zijn. De installatie op
het Strandhotel levert negenduizend gulden per jaar op.
Voor de installaties op de Rotondeflat betaalt KPN 4,5 duizend gulden en Dutchtone 7,5
duizend gulden op jaarbasis.
Dat geld vloeit allemaal naar
de kas van de Vereniging van

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12.
grote bouwwerken; het heeft
weinig met regenwater te maken. Ook al staan gemeenteraadsleden met open mond in
het zogeheten Kraansvlak. En
weten bestuurders van de provincie er geen raad mee.
Wie van deze bestuurders
tikt het waterleidingbedrijf
(PWN) op de vingers en zegt
dat zij zoveel mensen niet mogen duperen? Natuurbeheer is
leuk maar het moet niet te ver
gaan.
J. van der Werf
Zandvoort

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
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Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

Huiseigenaren. Daar is niets
bij voor de beheerder."
De reden waarom de KPN op
de Rotondeflat de capaciteit
heeft verdubbeld, was het wégvallen van de gesprekken op
het strand. Dutchtone heeft
overigens met toestemming
van de KPN ook een installatie
met twee masten geplaatst.
Van Asperen: „Nu is het dak
• vol. Er mogen geen masten
meer bij komen." De flatbeheerder wijst erop dat vooraf
wel degelijk gepraat is over
eventueel schadelijke gevplgen. „We hebben de garanties
gekregen dat de masten heel
wat minder straling afgeven
dan de tv. In heel Nederland
komen negenduizend zendmasten te staan. Als iemand
straks zegt: ik wordt misselijk
van de straling, dan kan ie zelf
een meting uitvoeren. Er zit

H

Ook Theo van Vilsteren, de
oude voorzitter van het comité dat een cadeau aan de bevolking wil aanbieden op l januari 2000, is verbolgen over
de kwestie. Hij heeft al begin
december contact met het comité opgenomen. Van Vilsteren wil voor de uitschrijving
eerst de boekhouding inkijken.
„Zodat ik later niet voor verrassingen kom te staan. Dat is
trouwens ook geregeld in de
stichtingsakte die bij notaris
Valk is ondertekend. Bovendien krijg ik nog geld van het
comité, want ik heb een cqmputer gekocht voor de administratieve werkzaamheden en
ik heb enige reiskosten gemaakt."
Volgens Van Vilsteren werd

overigens nog een etage tussen
de hoogste woonlaag en de
zendmasten."
Wethouder Marijke Herben
(Bouwzaken) volgt de discussie over de gsm-masten met
aandacht. In Zandvoort is
geen gemeentelijk beleid voor
het plaatsen van zendmasten.
Of die er moet komen, hangt af
van de onderzoeken naar mogelijke schade. In dat kader
van de volksgezondheid vraagt
Zandvoort een advies aan de
GGD. „Voor donderdag staat
het in ieder geval op de agenda. Ik wil me breed laten informeren over eventuele schadelijke gevolgen en de opbrengsten. Als het werkelijk zo is dat
de gsm-masten schadelijk zijn,
dan schakel ik onmiddelijk
mijn collega Oderkerk (Weizijn) in. We komen dan zeker
met een advies erover."

ZANDVOORT - B en W willen de rondvraag tijdens de gemeenteraadsvergadering afschaffen. Het verzoek komt bij
de fractievoorzitters zelf vandaan omdat gebleken is dat de
meeste vragen technische of
inhoudelijke zaken betroffen.
Dit soort vragen horen thuis in
de comnmissies en niet in de
gemeenteraad. Voor het afschaffen van de rondvraag
moet de raadsverordening
worden aangepast.

Vogelboeken weg

OVERVEEN - Uit een keet
die gebruikt wordt als telstation voor vogels, is tussen 18 en
31 januari ingebroken. Er zijn
diverse netten, vogelboeken en
cassetterecorders gestolen. De
keet staat langs de Zeeweg, op
honderd meter afstand van
restaurant Parnassia.
ADVERTENTIE

hem de 'toegang tot de boekhouding geweigerd en heeft hij
nog geen geld teruggekregen.
„Het gaat me nog niet eens zozeer om het geld. Al had ik het
wel graag voor het einde van
het jaar geregeld gezien, want
dan had ik het als aftrekpost
voor de belasting kunnen gebruiken."
Inmiddels heeft Van Vilsteren al diverse brieven naar
burgemeester Van der Heijden
geschreven. Het liefste wil hij
een gesprek met hem. Die
vindt dat echter niet nodig.
„Ik heb alleen het comité ingesteld en de opdracht gegeven om een cadeau te realiseren. Formeel sta ik dus buiten
regelingen over computers. Ik
zie geen noodzaak om hierin
te bemiddelen," zegt Van der
Heijden.
Daarin geeft de nieuwe voorzitter, Bert de Vries, de burgemeester gelijk. „Ik stel voor
dat meneer Van Vilsteren alsnog een brief aan het comité
schrijft over de financiële afwikkeling. Dan bespreken we
dat in het comité. Over eerder
gemaakte afspraken kan ik
niets zeggen. Dat was voor
mijn tijd."

04 t/m 10 februari
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Van Vilsteren vindt dat de
burgemeester zijn brieyen niet
goed heeft gelezen. „Hij denkt
dat het om het geld gaat,
maar het gaat mij om de spelregels. Die moeten gewoon
goed toegepast worden. "

Do. &Vr.21.30
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Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
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ZANDVOORT - De naam
van de Zandvoortse coureur
Wim Loos mag niet op het Nationaal Autosport Monument
(NAM). Bestuurslid Willem
Vreeken van de Stichting Wall
of Fame vindt dat de Zandvoorter niet aan alle criteria
voldoet.
Voor Rob Petersen, die net
als Jelle Attema en Gerard
Versteege ervoor ijverden om
de naam van de omgekomen
Zandvoorter wel op het monument te krijgen, gaat de formele opstelling van de stichting
voorbij aan de gevoelens die
leven in Zandvoort. Een formele en zakelijk gestelde formulering moet bepalen of een coureur in aanmerking komt voor
plaatsing op het monument,
stelt hij vast. Hij wijst pp het
feit dat Wim Loos juist als
Zandvoorter zoveel betekende
voor de autosport en het circuit. Het is des te triester dat
hij niet wordt vermeld.
De
criterium-commissie
heeft het verzoek van de Zandvoorters getoetst aan de uitgangspunten dat de coureurs
door hun prestaties in nationaal en internationaal verband
aandacht hebben gevestigd op
de kwaliteit van de Nederlandse autosport. Belangrijk zijn
aansprekende prestaties, klasseringen in de top drie of het
halen van een klasse-zege bij
een klassieke EK of WK-wedstrijd. Ook overwinningen van
races of kampioenschappen
van zwaar kaliber en die tot de
verbeelding spreken, tellen
mee.
De actiegroep Wim Loos
heeft teleurgesteld gereageerd
op de uiteindelijke beslissing
van de stichting NAM. „Het
circuit gaat binnenkort gerenoveerd 2000 in maar mist de
aansluiting met het verleden."

Millenniumcomité heeft
officieel twee voorzitters

destraat. Toen ik vorige week
donderdag
boodschappen
ging doen, zag ik tot mijn grote
schrik wel zo'n enorme hoop
poep op de stoep voor een
duur appartementengebouw
liggen. Ik dacht: hier moet
ET MILLENNIUMCOminstens een paard gelopen
MITE heeft al heel wat
hebben, want zoiets kan zelfs
stormen overwonnen.
Hondenpoep
de grootste hond niet produce- En nog zijn de perikelen niet
Mevrouw Schoo-Stijnen er- ren.
voorbij. Het comité heeft op
gert zich nog steeds aan de
dit moment twee voorzitters:
hondenpoep op de stoep. Het
Nu, op 2 februari, ligt het er Theo van Vilsteren en Bert de
is geen reclame voor het dorp. nog. De dag ervoor was op- Vries. De eerste is namelijk ofhaaldag. Hadden die mensen ficieel nog steeds niet uitgeZandvoort moet zich scha- het niet even mee kunnen ne- schreven, terwijl de tweede al
men. Er wordt in het centrum men? De bewoners zelf zijn er wel benoemd is. Volgens De
dan wel hard gewerkt aan rio- kennelijk te beroerd voor en Vries, gaat echter vandaag
lering en bestrating, maar als storen er zich niet aan als kin- nog een formulier de deur uit
er op l februari nog een hoop derwagens uit moeten wijken om de uitschrijving alsnog te
knallers van Oud en Nieuw op naar de straat.
regelen.
de stoep liggen, dan is dat geen
Zandvoort, doe er wat aan.
„Ik vind het niet leuk dat dit
reclame voor ons dorp. De
nu nog sleept," zegt De Vries.
hondenpoep tiert ook welig.
Anne Schoo-Stijnen „Ik had gedacht dat we met
Zelf woon ik in de BrederoZandvoort een schone lei zouden beginnen."

Millenniumoverdracht

uur.

'Wün Loos'
mag niet op
het monument

Rondvraag weg

MENINGEN

Gedichten lezen

ZANDVOORT - Liefhebbers
van poëzie kunnen zich opgeyen voor de leesavonden van
het Aktiviteitencentrum. Vier
avonden lang is er voldoende
gelegenheid om ervaringen uit
te wisselen: waarom zijn sommige gedichten zo mooi? De
leesavonden vinden dinsdagavond van acht tot half tien
plaats in gebouw 't Stekkie
(Celsiusstraat 190). De eerste
leesavond is op dinsdag 23
maart. De kosten bedragen
vijftig gulden voor vier avonden.
Opgeven via telefoonnummer
571.7113.

tie Kennemerland-Zuid. „We hebben
heel veel zelf aan het gebouw gedaan
en er hebben heel wat leuke feesten
plaatsgevonden. Ik herinner me nog
dat we in het licht van de koplampen
's avonds de keuken uitbreidden.
Maar ja, het gebouw moet weg. Daar
is niets aan te doen."
Het gebouw staat namelijk precies
op de plek waar de ingang van de
pitsstraat moet komen. Zodra de racebaan opnieuw geasfalteerd is, begint de sloop van het posthuis. Circuitdirecteur Hans Ernst krijgt van
Beekhuijs op l maart de sleutel van
het pand.
„We wilden niet wachten tot de
sloop echt een feit was. Daarom organiseren we een grote reünie op 20 februari," vertelt Beekhuijs. De (oud-
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Hans van Pelt

Amsterdam

BAAIBEROEH, HOUWELING INTERIEUR,
MONDIIEDER, MONlU, OASE, VAN REEUWIJK,
SWAFKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER.
Info: (020) 690 93 16

Michael Douglas &
Viggo Mortensen

Wegens
onderhoud
aan de zaal is
de bioscoop
gesloten van
16 t/m 14 februari.
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BUSINESS MANAGEMENT GROUP B.V.
Management Gioup (BMC) is een jonge dynamische organisatie op het gebied van business consultancy. BMC is een onderdeel van Gelioiucs
iVcdci land BV. 11MG is gevestigd in Aimlcidain, in een statig herenhuis vlak bij het Vondelpark. BMG ondersteunt klanten door heel Nederland bij hel
\ iibetcicn van hun pninaitc bedrijfsprocessen. Hij elke opdracht staal het resultaat van de klant voorop en BMG-coimdtanls maken zichzelf op een
tfticdc manier over bodig door ma \nnalc aandacht voor kennisoverdracht en een coachende manier van leiding geven. BMG is succesvol in de top van
de :akelijkc dienstver lening en de overheid. Vanwege dat succes zoeken wij nu.

Assistent Administrateur
Jc bent een nieuwsgierige, communicatieve persoonlijkheid die onze .idinmistr.Ueur komt ondersteunen bij liet verder vormgeven en efficiënt ore.uuseren van de administratieve processen, de informatievoorziening en
de conuolc daarop vanuit de financiële administratie Je bent iemand die
| gi.ug in een leam werkt. Je bent zeer accuraat en secuur. Je bent integer
l en je bent gewend om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Je hebt een
1 goed ontwikkeld analytisch vermogen.
l laken
l Debiteuren- en crcdileurcnbewaking, wagenparkbeheer, inkoop- en ver5 koopadmimstialic, onderhouden van contacten met collega's.
i \\at verwachten wc aan kennis en ervaring?
l Minimaal MBO-mvcau. Bijvoorbeeld Praktijkdiploma Boekhouden aim| geuild met enige jaren werkervaring en/of studeiend voor MBA.
l Daarnaast moetje overweg kunnen met EXACT en Microsoft Office.

Taken
Meewerkend voorman/vrouw bij de dagelijkse secretariële werkzaamhcdcn en de administratie rond opdrachten, klanten en medewerkers, inmatief nemen voor de verdere vormgeving van de Back Office.
Wal venvachten wc aan kennis en ervaring?
HBO-nweau. Je hebt leidinggevende ervaring. Je hebt ervaring opgedaan
in een consultancy omgeving. Microsoft Office kent absoluut geen gehcimcn voor je.
Salarisindicalies, aJJiartkelijk van kennis en ervaring
Assistent administrateur, ƒ 2500,- tot ƒ 3500,- per maand,
Officcmanagcr: ƒ 4500,- tot ƒ 6000,- per maand
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Officemanager

Interesse in een van de twee functies?
Voor meer informatie kun je bellen met Rob Bcukema, onze HCD-manager, 020-5747680.
Je kunt pok mailen: R.Beukema@BMGroup.nl.
als je wilt solliciteren, schrijf dan voor 21 januari aanstaande een brief
met CV en pasfoto naar:

Onze consultants hebben ondersteuning nodig op tal van gebied. Onze
back office is een van de belangrijkste schakels daarbij. Wij zoeken een
initiatief! ijke communicatieve en servicegevoeligc duizendpoot, die de
\erantwoordelijkheid neemt samen met twee collega's verder te bouwen
aan een geoliede machine.

Business Management Group BV
t.a.v. drs. R. BeukemaMMO, manager HCD
Emmalaan 21
1075 AT Amsterdam

Foto Jaap Maars

*Een vetpot wordt het nooit'
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RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

zoekt voor het nieuwe seizoen een

TOILETDAME
wij biedeneen gezellige werksfeer
een leuk salaris en
hopelijk een mooie zomer

Boekrestaurateur
Ada Teitler:
'Mijn eigen
voorkeur
gaat uit
naar oude
atlassen en
boeken met
mooie platen erin'

wij zoeken iemand die is:
eerlijk
schoon
klantvriendelijk en flexibel

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
= Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

bel voor sollicitatie en inlichtingen 023 5731744

Antaris
Ik zoek
Voor locatie De Drie Hoven zijn wij voor afdeling West, een (somatische) verzorgingsafdeling, per direct op zoek naar een
.
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groepsbegeleider (m/v)
voor 32 uur per week
Het accent zal liggen op het onderdeel Groepswonen. Daarnaast zal
ook, indien nodig, aan andere cliënten van afdeling West zorg en begeleiding worden geboden.
Groepswonen bestaat uit een groep van circa 12 somatische bewoners die meer intensieve begeleiding nodig hebben. Naast het ondersteunen van bewoners bij de dagelijkse verzorging is een belangrijk onderdeel van het takenpakket het zorgdragen voor een zinvolle
dagbesteding, onder meer door het aanbieden van activiteiten.
Wij zoeken iemand die, in samenwerking met een collega, op een enthousiaste manier meedoet aan het „groepsgebeuren" en bewoners
kan stimuleren mee te doen aan activiteiten.

;.v •

:

klusjesman
voorhouten vloer
.
leggen,
: : , ; :
tuinhek plaatsen e.d.
Tel. 5731720
gaarne-voicemail
inspreken
...'••.

v '•'"••

Werkzaamheden:
- het verzorgen en begeleiden van cliënten, waarbij de nadruk ligt op
het psycho-sociale aspect van de zorgverlening;
- het stimuleren en assisteren bij ADL-activiteiten;
- een bijdrage leveren vanuit het vakgebied aan het zorgplan;
- zorgdragen voor een zinvolle dagbesteding, onder meer door het
aanbieden van activiteiten.

is gezet. Daarom komt het tegenwoordig steeds meer voor dat het
bij conserveren blijft. In dat
geval zorg je er alleen maar voor
dat het verval niet verder kan
schrijden."
Een aanzienlijk deel van haar
werk bestaat uit het restaureren
van bijbels, die meestal door particuliere klanten worden aangereikt. „Ik heb het idee dat zo'n
familiebijbel voor veel mensen
het enige boek is waarvoor men
bereid is geld uit te geven om het
In haar atelier aan de Overtoom op te laten knappen," geeft
zorgt ze er nauwlettend voor, dat mevrouw Teitler-Terweij te kende aan haar toevertrouwde
geschriften de kwalijke gevolgen
van de tand des tij ds weer zo
goed mogelijk te boven komen.
En dat kan soms een ingrijpend
karwei zijn.
„Als je een verwaarloosd boek
weer helemaal spik en span wil
nen. „Mijn eigen voorkeur gaat
krijgen, moetje hem volledig uit echter uit naar oude atlassen en
elkaar halen," legt ze uit.
boeken met mooie platen erin,
„Teneinde de bladzijden opnieuw waar ik zelf ook wat plezier aan
aan elkaar vast te kunnen naaien kan beleven. Die bijbels zijn
en er een hele nieuwe band
namelijk niet alleen vaak enorm
omheen te doen."
groot en zwaar, maar er zit in
„Vaak dien je ook het papier te mijn ogen ook zo weinig sjeu
repareren door de gaten op te
aan."
vullen. Al met al kan dit een
behoorlijk arbeidsintensieve taak Zij vertelt min of meer toevallig
zijn. Het nadeel ervan is echter, in het vak terecht te zijn geko' dat door deze werkwijze veel
men. „Vroeger heb ik jarenlang
relevante informatie over het
gewerkt als apothekersassistente.
boek verloren gaat. Zo kun je
Met name het pillen draaien en
vaak niet meer achterhalen hoe zalfjes maken sprak me daarbij
het boek oorspronkelijk in elkaar aan, want ik ben erg ambachte-

lijk ingesteld. Toen het handmatige steeds meer naar de achtergrond verdween, verloor ik dan
ook mijn belangstelling voor het
beroep en wilde ik per se iets
anders gaan doen. Nu had ik net
in die tijd een cursusje boekbinden gedaan, om de Eppo's en
Donald Ducks van mijn kinderen
in verzamelbanden te kunnen
naaien. En dat vond ik zo interessant dat ik eerst op de Grafische
School een vijfjarige avondopleiding heb gevolgd en daarna nog
eens een tweejarige cursus boekrestauratie."
Met de nodige diploma's op zak,
begon mevrouw Teitler-Terweij in
1984 haar eenmansbedrijfje en
sindsdien heeft ze bepaald geen
gebrek aan opdrachten. „Maar
een vetpot zal het nooit worden,"
tekent ze aan. „Althans niet zoals
ik het aanpak. Als je naar een
optimaal resultaat streeft, ben je
er namelijk altijd meer tijd aan
kwijt dan je vooraf denkt. Maar
als je, na de vierjarige hbo-opleiding papier- en boekrestauratie
die tegenwoordig aan het
Grafisch Lyceum wordt gegeven,
er voor kiest om voor een museum of instelling te gaan werken,
kun je er wel degelijk aardig van
rondkomen, hoor."
Johan Schaaphok
Boekrestauratie Ada Teitler-Terweij,
Overtoom 237 Amsterdam, telefoon: 020689.8582.

Oog voor

Opleiding en ervaring:
- MBO-IW of MBO-AB, met daarnaast een verzorgend diploma (ziekenverzorgende of MDGO-VZ);
- ervaring in de ouderenzorg.

Amsterdam

Voor de locaties Leo Polakhuis en De Drie Hoven zijn wij tevens op
zoek naar
'

et is erg bevredigend om een
boek ofmanuscript dat er
hopeloos uitziet en waarvan je
denkt dat er helemaal niets
mee te doen is, toch op de een
of andere manier in orde te
krijgen. Als ik daarmee klaar
ben, kan ik er echt met plezier
naar kijken, hoe mooi het dan
weer oogt," aldus de
Amsterdamse boekrestaurateur Ada Teitler-Terweij.

Amsterdam

zieken- en/of bejaardenverzorgenden
(m/v)
parttime of fulltime
Werkzaamheden:
Als zieken-/bejaardenverzorgende geef je dagelijks lichamelijke,
geestelijke en sociale zorg aan bewoners. Daarnaast stimuleer en assisteer je bewoners bij het verrichten van ADL-activiteiten. Vanuit jouw
vakgebied lever je een bijdrage aan het zorgplan en draag je bij aan
een prettig en veilig woon- en leefklimaat op de afdeling.
Opleiding en ervaring:
Diploma ziekenverzorgende of het diploma bejaardenverzorgende of
een vergelijkbaar diploma.
Als ziekenverzorgende heb je de mogelijkheid om door te groeien
naar de functie van bijv. zorgcoördinator of teamleider. Uiteraard behoort het volgen van opleidingen tot de mogelijkheden.
Dienstverband:
Voor alle drie de functies betreft het een dienstverband voor onbepaalde
tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.
De functies van groepsbegeleider en ziekenverzorgende zijn ingeschaald m FWG 35.
De functie van bejaardenverzorgende is ingeschaald in FWG 30.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mw. R. Rijntjes, afdelingsmanager West, tel.: 020-6177405, toestel 5219.
Schriftelijke sollicitaties kunnen, 10 dagen na verschijning van deze
advertentie, gericht worden aan afdeling PO&O, t.n.v. Mw. R. H. Vlek,
personeelsadviseur, Louis Bouwmeesterstraat 377, 1065 NS
Amsterdam.

14 HEAO Studies
(AC)
t n vot A ki l nmswt /on (BV)

infoiiiulii.1 (BI)
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'HEAO' degree in:
International Finance
and Accounting Studies
International Management
English Stream
lectures in English
study exchange worldwide
company placement abroad
double-degree programmes
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Gemeente zoekt
nieuwe plek voor
extra waterbuffer

woensdag 3 februari 1999

De Blauwe Tram om drie uur 's nachts

ZANDVOORT - De gemeente onderzoekt op welke Zo'n oude tram kon zo mooi de Boedapester waren impoplek een extra waterbuffer in
sante verschijningen, waarbij
snerpen in de rails. Heel
de grond kan komen bij de
de Amsterdamse lokale trams
anders dan dat modern
Van Alphenstraat. De taak
vernuft van nu. Thys
in het niet vielen. Meestal hadmoet het water opvangen
den ze twee of drie wagons en
Ockersen vertelt in deze
dat bij hevige regenval in die aflevering' van zijn serie in ik was altijd geïmponeerd door
omgeving terecht komt.
het Zandvoorts Nieuwsblad de conducteur, die tijdens het
rijden zich van de ene slmgeover de oude NZH-tram.
rende wagon naar de andere
Als het hard regent stroomt
ET MOOISTE ge- begaf. Het gebeurde weieens
liet water van de Noord-Bouledeelte van de route dat ik de tram vanuit mijn tuin
vard naar Gran Dorado en de
van de NZH-tram bij Halte Kosteverloren hoorVan Lennepweg. Dat riool kan
van
Zandvoort de optrekken om dan weer te
niet zoveel water tegelijk af- naar Amsterdam en omge- stoppen. Het bleek dat het
voeren. Daarom is het de be- keerd vond ik altijd het traject meer dan één keer om onze
doeling om het water al eerder door Aerdenhout. De tram hond Bobby ging, die los rondop te vangen door een buffer- leek daar tot rust te komen, liep, omdat ie tussen de rails
kelder of een vijver aan te leg- geïnspireerd door het Aerden- liep en voor oponthoud zorggen bij de Van Alphenstraat. houtse loof. Ik bewonderde de de.'
Wat de buffervoorziening pre- mooie huizen langs de rails. Ik
cies moet worden, is nog niet stapte altijd vlakbij mijn huis
'Een ander oponthoud was
duidelijk.
op bij halte Kostverloren. Dan als de tram uit de rails liep of
Die voorziening bij de Van reed hij een fiks stuk door de vooral in Amsterdam een aanAlphenstraat wordt niet zo duinen, door het loof van Aer- rijding had met het overige
groot als de waterbak op het denhout en dan kwam de spec- verkeer. Om dat steeds drukZwarte Veld in het centrum. taculaire stalen brug die de ker wordende verkeer in de
De nieuwe bak is geschikt voor tram bij de Leidsevaart hoofdstad en de immobiliteit
mini drieduizend kubieke me- bracht.'
van de grote tramwagons in de
t er water en de bak die nu gestraten werd in 1957 de NZHbouwd wordt kan 45 honderd
tram opgeheven en vervangen
kubieke meter water bevatten.
door bussen die gemakkelijker
zich in de stad konden voort- De remise van de NZH in Zandvoort
bewegen. Alleen staan ze nu op
zomerdagen stil op de Zand- kochten hun plaatsbewijzen in bus zou zijn intrede doen maar
vportselaan, terwijl de tram op de trams.'
als de passagiers geweten hadZANDVOORT - Natuur- en
zijn eigen traject altijd verder
'De trams hadden houten den wat ze voor de romantiek
Milieu-educatie houdt in sakon.'
banken en waren meestal goed in de plaats zouden krijgen,
menwerking met het IVN voor
'De grote halte die volgde
'Als kind wilde je - net als alle bezet met passagiers. Het was hadden ze wel anders tegen
de tweede maal een excursie in was - en is nog voor de bussen - andere kinderen - trambe- een drukke route want Am- het afscheid aangekeken. De
de schemering. In het Natio- de Tempelierstraat in Haar- stuurder of conducteur wor- sterdammers hielden van hun tram moet 's avonds in Zandnaal Park Zuid-Kennemerland lem. Het was dringen met die den. De conducteurs hadden tram en genoten van de rit voort arriveren maar er gingen
is het wellicht mogelijk om een logge trams vooral als ze el- grote metalen dozen met aller- naar de kust. Op drukke zo- vele uren overheen voordat hij
glimp op te vangen van paren- kaar moesten passeren en de lei soorten kaartjes in verschil- merdagen moesten ze soms gesloopt en zonder lichten
de vossen. Het tijdstip van de Tempelierstraat, waar geran- lende kleuren. Van die treurige een tijd in rijen wachten voor- aankwam. Vol met dronken
excursie is daarom aangepast, geerd werd, was een drukke strippenkaarten was toen nog dat ze de tocht terug konden mensen die het afscheid vierook de lengte (twee uur). Vrij- halte.'
geen sprake. Ze droegen zwar- maken.'
den met een totale sloopactie.
dag 12 februari om vijf uur 's
'Daarna schommelde hij te leren tassen waar die dozen
'Op 31 augustus 1957 kwam Bordjes waren losgeschroefd,
middags vanaf ingang Bleek en langs het water parallel met de ingeschoven werden en ze ver- er een einde aan de tram. De ruiten gebroken en het geBerg, aan de Bergweg, Sant- treinen naar Halfweg door de
raamte kwam om drie uur 's
poort-Zuid. Verplicht aanmel- stank van de Suikerfabriek en
nachts op het
den 023-541.1119.
bij de Coca-Colafabriek van
eindpunt aan.
Sloterdijk dook hij één van de
Daar stonden
lelijkste buurten van Amstervele toeschoudam in, de Admiraal de Ruywers te wachterweg. Een troosteloze buiten op wat een
OVERVEEN - Op speur- tenwijk van de hoofdstad die
grootse finale
tocht door de Kennemerdui- er met de jaren niet mooier op
had moeten
nen met verrekijkers, vergroot- is geworden. Om tenslotte te
worden. Een
glazen en loupes. Dat kan op eindigen in de Spuistraat waar
weinig eervol einde voor de
zaterdag 27 februari om twee ingewikkelde
handelingen
blauwe tram.'
uur 's middags. Volgens de ex- moesten worden verricht om
'Er werd zelfs beweerd dat
cursieleiders van het Natio- de trams te rangeren en klaar
dit overblijfsel niet eens de
naal Park wordt het een span- te maken voor de rit terug naar
tram was die geprobeerd had
nende middag. In de natuur Zandvoort, die altijd een uur in
Amsterdam heelhuids te yerlaweet je nooit wat je tegen- beslag nam.'
ten. Vanaf Haarlem was dit een
komt. Het kunnen roofvogels
invaller die eenzelfde destruczijn of muizenholletjes, of wel'In Zandvoort denderde hij
tief lot als zijn voorganger had
ondergaan.'
licht paddestoelen, lentebloe- langs ons huis en bij de Koninsems, konijnenkeutels en een ginneweg/Prinsesseweg, waar
'Een paar dagen later zag ik
reespoor.
hij even afremde om de bocht
het tramhuisje van de Kostverloren over de rails heenrollen
te nemen, zag je een aantal
Het vertrek is vanaf ingang mannen uit de tram springen.
naar een paar tuinen verderop.
Koevlak aan de Zeeweg in Zij kwamen van hun werk teVoor 125 gulden had het huisje
Overveen. Tegenover de wa- rug, woonden op de Prinsesse- Trams zoals ze niet meer gemaakt worden. Thys Ockersen vindt de een nieuwe bestemming getertoren. Verplicht aanmelden weg en hadden geen zin de rit nieuwe 'geruisloze' sneltrams minder charmant dan de historische vonden. Als tuinhuis en daar
onder nummer 023-541.1119.
tot aan het eindstation uit te blauwe tram en Boedapester
staat het nog steeds.'
zitten.' 'De blauwe tram en ook

Schemering

en

oor
de badplaats door

Lezersmenu brengt Queenie nieuw publiek
ZANDVOORT - Wie van
de in het
Zandvoorts
Nieuwsblad afgedrukte bon
gebruik maakt om in caférestaurant Queenie het voordelig geprijsde 'lezersmenu'
te komen proeven, staat volgens Henny Holleman-Van
Houten een kostelijke vijfgangenmaaltijd te wachten.
„Met als voorgerecht rundercarpaggio of zoetgerookte
zalm en daarna kernesoep
met amandelen. Verder als
hoofdgerecht runderentrecote, lamsbiefstukjes of gegrillde Noordzeepoon en vervolgens een uitgelezen kaasassprtiment als nagerecht en
cerise flambé als dessert."
Exclusief wijn en andere
dranken kost dit alles tot en
met 28 februari 57,50 gulden
per persoon, in plaats van de
gebruikelijke prijs die twee
tientjes hoger ligt. Volgens mevrouw Holleman, die naar eigen zeggen 'net niet' in het familiebedrijf op het Kerkplein
werd geboren, is de actie met
name bedoeld om een nieuw
publiek aan te trekken. „Vorig
laar hebben we voor het eerst
zo'n lezersmenu op de kaart
gezet en daar bleek onverwacht veel animo voor te zijn.
Er zijn namelijk een heleboel
mensen die denken dat Queenie zo'n chique zaak is dat ze er
niet zo makkelijk naar binnen
stappen. Terwijl zo'n aanzienhjke korting hen er dan toch
toe overhaalt om eens met ons
kennis te komen maken."
Bij die eerste kennismaking
zal volgens haar blijken dat
Queenie inderdaad best chic is
- „met onze zilveren onderborden en damasten tafellinnen" maar ook uitermate gastvrij,

Monique van Hoogstraten

Mysterieus onderzoek

Een onderzoek over internationale vervoersbewegingen Toen ik
er vorige week over hoorde, dacht ik meteen aan Schiphol Maar
Bureau Intomart, dat het onderzoek uitvoert, wilde niet zeggen
wie de opdrachtgever was. Inmiddels is er meer bekend. Schiphol is inderdaad de opdrachtgever. De luchthaven wil weten hoe
tevreden omwonenden van Schiphol zijn en of ze zelf weieens
vliegen.
Zwanenburgers en Beverwijkers hebben onder andere meegedaan aan het onderzoek. Woensdagavond kregen tien Zandvoorters vragen over geluidsoverlast, maar ook over de informatievoorziening van Schiphol. Nee, niet over het vliegeiland dat
mogelijk voor Zandvoort komt te liggen Wat de resultaten van
het onderzoek zijn, zullen we waarschijnlijk nooit weten Volgens
de voorlichtster van Schiphol is het namelijk bedoeld voor mtern gebruik.
'Na verloop van tijd verdwenen de rails. Toen regisseur
Pons Rademakers een aantal
jaren later in Haarlem een stuk
traject nodig had voor zijn oorlogsfilm 'Als twee druppels water' moesten er opnieuw rails
worden gelegd om de tram
overheen te laten rijden '
'Het Fietspad en dat stuk
door Aerdenhout is nog steeds
een van de mooiste plekjes die
ik ken. De blauwe tram en de
Boedapester staan in het museum en kunnen af en toe bezichtigd worden. Sommige steden hebben
nu sneltrams
die snel en geluidloos zijn.
Een toppunt
van
vernuft
maar geef mij
maar het lawaai van die
oude tram die met een snerpend geluid zich door de rails
bewoog. Tegenwoordig zouden alle burgers zich beklagen
over lawaaioverlast, maar het
waren echte trams die de vogels deden verstommen.'

'De Boedapester
was 'n imposante
verschijning'

Speurtocht

sfeervol en gezellig. Bovendien
wordt er een diner van hoge
culinaire waarde geserveerd,
persoonlijk
gecomponeerd
door de in Zandvoort geboren
en getogen chef-kok Kees
Boonman. Na inlevering van
de bon kan het lezersmenu tot
en met eind volgende maand
elke dag van de week besteld
worden, van 12 uur 's middags
tot tien uur 's avonds. Wel valt
het aan te raden om vooraf een
tafel te reserveren.

Veel animo voor
bloemenworkshop
ZANDVOORT - Een eigen
bloemenwinkel leek Anja
Kerkman wat al te ambitieus. Toch wilde ze graag
weer met haar vak in de weer,
na een jaar gedwongen 'niks
doen' in verband met het
krijgen van een tweede kind.
Haar ervaring als medewerkster van respectievelijk Bloemenmagazijn Erica en de speciaalzaak van Hanneke Voit
zet ze daarom tegenwoordig in
als leidster van kleinschalige
workshops bij haar thuis. Daar
kan eenieder leren hoe een bij
het seizoen passend bloemstuk in elkaar te steken.
„Vóór Kerst ben pc ermee begonnen, hier in mijn achterkamer aan de Koninginneweg,"
vertelt Kerkman. „Er er was
gelukkig meteen veel animo
voor. Sindsdien heb ik nog
twee workshops gegeven, voor
groepjes van hooguit zes personen. Zo hebben we gisteren
nog een winterkrans gemaakt,
met katoenbollen als sneeuwvlokken en gipskruid als hagel
op een ondergrond van mos en
hortensia, omschikt met sier-
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Berichten
en tips voor
^_
deze rubriek met
-Ozakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

lijke takjes." Per keer rekent zij
vijftig gulden om mee te doen.
Duur is dat volgens haar
geenszins, omdat men het zelfvervaardigde resultaat mee
naar huis kan nemen.
De komende workshop die
Anja Kerkman geeft, vindt op
de woensdag en donderdag
voor Valentijnsdag plaats.
,„Dan maken we rond een
groen hart een vlechtwerk met
gedroogde rode roosjes," onthult ze alvast.
Als zelfstandig onderneemster heeft ze overigens meer
pijlen op haar boog. Zo laat ze
zich graag inhuren door bedrijven om etalages bloemrijk in te
richten en door particulieren
om het huis van verse boeketten te voorzien als er bijvoorbeeld iets te vieren valt. „Omdat ik al mijn spullen op de
veiling koop, kan ik precies leveren wat de bedoeling is," benadrukt Kerkman. „Ook wanneer men een beroep op mij
doet om bruids- of grafwerk te
verzorgen."
Voor opdrachten of aanmelding voor deelname aan een
workshop is Anja Kerkman te
bereiken via tel. 573.0933.

Anja Kerkman
heeft voor
Valentijnsdag
weer een paar
bloememvork
shops op
stapel staan

Kerkdiensten

Vido

Met

oog

H

'Aerdenhouts
loof bracht
tram tot rust'

Zandvoorts
Nieuwsblad

Getallen-estafette
De verlenging van de racebaan is een hele operatie, het nieuwe
circuit kost 15 miljoen gulden. De baan is 4320 meter en 52
centimeter lang. Er wordt 340 duizend kilo zand verplaatst voor
de geluidwallen en de baan. 8,4 miljoen kilo asfalt is nodig voor
het nieuwe baangedeelte. Het bestaande traject krijgt 4,1 miljoen kilo asfalt Er worden negen nieuwe baanposten gemaakt
waarvoor 3500 meter stroomkabel en 3500 meter telefoonkabel
nodig is.
De nieuwe vangrail bestaat uit 13,5 kilometer plaatwerk. 17 500
autobanden worden neergelegd (er zijn er al 13 duizend). Rondom het circuit komt een nieuw hek van 2900 meter van 2,75
meter hoog en 4600 meter van twee meter hoog.
Voor extra grindbakken wordt 27.870 vierkante meter grind
nodig. Je wordt alleen al moe van het opnoemen van al die
getallen

Hoog bezoek

Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noprd-Holland schroomt
niet om veel tamtam te maken over de nieuwe zandverstuiving
in het Kraansvlak. De leden van de Zandvoortse gemeenteraad
hebben al een bezoek gebracht aan het Verlaten Veld, waar de
zandverstuiving ligt. Op 4 februari mogen mevrouw Wildekamp
(Gedeputeerde voor Milieu, Water en Energie van de provincie
Noord-Holland), de heer Wolters (plaatsvervangend directeurgeneraal van het ministerie van Vrom) en Mark Janssen (directeur van de Stichting Duinbehoud) de plek aanschouwen waar
Thys Ockersen over enkele decennia de kleine plevier tussen de parnassiabloemetjes zal scharrelen. Eigenlijk had minister Pronk ook willen
Dit is het tiende verhaal van Thys
komen, maar hij heeft een afspraak in het buitenland voor 4
Ockersen in deze serie. Voorgaande februari.
afleveringen verschenen in het ZantlEen andere minister reist wel af naar Zandvoort binnenkort'
voorts Nieuwsblad van 30 september,
14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 minister Zalm wordt op 15 februari door burgemeester Van der
en 22 december, 6 en 20 januari. Deze Heijden ontvangen op het raadhuis.
en andere verhalen van Thys zijn gebundeld in 'Zimmer mit Fruhstück',
voor 24,95 gulden te koop bij Bruna.

Weekenddiensten

ADVERTENTIE

K ORT I
Zandvoorts Nieuwsblad Lezersmenu

Hervormde Kerk: zondag 10
uur: SOW in Gereformeerde
Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: SOW, ds. C. vd Vate en
de Kinderen van de Kust.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur: geen dienst.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: woord en commumeviering. Zondag 10.30 uur: pastor
D. Duijves, presentatie Eerste
Communie, mmv kinderkoor.
Vrijzinnige GeloofsgemeenEigenlijk is Vido een grote
schap NPB: zondag 10.30 uur: pup. De Duitse Staande Hond
ds. A. in 't Veld.
is bijna drie jaar oud, heeft al

veel meegemaakt, maar is eigenlijk nog niks gewend. Vido,
Burgerlijke stand
die vlak voor Kerst in he_t dierentehuis terecht kwam.is lief,
zachtaardig, onzeker en voorPeriode 23-29 januari 1999:
Geboren: Anne Fleur Stuur- al bang yoor de grote wereld
man, dochter van Pieter Klaas buiten zijn vertrouwde plekje.
Stuurman en Geertje van der Harde geluiden vindt ie maar
Goot. Jesse Allen Niqee Koper, niks, net als onbekenden. Als
zoon van Jacobus Koper en zijn baas eenmaal de liefde
Michaele Cinderella van 't van Vido heeft gewonnen, dan
Veer.
wijkt de hond niet van zijn zijIn ondertrouw: Charel Hen- de. Meer informatie over deze
drik Johann.es Roseleur en sociale hond en over andere
Claudia Cecilia Waterdrinker.
dieren - onder andere nóg
Overleden: Anna Klazina acht andere Duitse Staande
Suurland-van den Berg (83 Honden - is te verkrijgen bij
jaar). Ahda Margareta Willem- het Kennemer Dierentehuis,
se-Leeuwrik (67 jaar).
tel. 023-571.3888.

Cabaret in
hoog tempo

Was het nou cabaret of toneel?
Of misschien zelfs nagespeelde
televisie? Een aantal toeschouwers had moeite om het duo
Chris Bajema en Fcdde Hoekstra
(De Garde) te volgen. Het aanstormende talent uit Groningen
speelde vorige week zaterdag in
Gebouw De Krocht allerlei scènes in hoog tempo aan elkaar. De
regelmatige tv-kijkers onder het
publiek bleken de satire makkelijker te begrijpen dan de minder
frequente tv-kijkers. Het 'amusante zapcabaret' was dan ook
gebaseerd op gebeurtenissen en
reclamebeelden die dagelijks via
de tv de huiskamer binneiirollen.
Ook de belangstelling voor dit
cabaret-toneel viel een beetje tegen. Het trok hoogstens zo'n 25
belangstellenden

Toto Kat m Schut

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel (023-)
5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen 0235159500 of - voor info overdag (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. ScipioBlaume, P. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16 30 uur,
aen tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is met nodig
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14 30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.

= Diner =

actie loopt van 27 jan. t/m 28 feb.

Menu
runder carpaccio met pesto en oude seraspte kaas
Of
Ierse wilde zalm met een mierikswortelroom
H B B
romige kernesoep met amandeltjes

B B B
gegrilde Noordzee-poon met

geconfijte tomaat en kruidenohe
Of
lamsbiefstukjes gemarineerd met knoflook, uien.

piment en soyasaus waarna in de oven gebraden
Of
Zuid-Amerikaanse Prime-rib

met een hot-Chihsaus met draaon
• BB
kaas assorüe
B B B
cerise flambee

Prijs ƒ 77,50 nu voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal

samengestelde lezersmenu

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon
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GRAYDON NEDERLAND BV
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Graydon neemt in de markt van de commerciële dienstverlening een vooraanstaande positie in. De
diensten op het gebied van credit management ondersteunen bedrijven bij het inschatten, beperken
en beheersen van financiële risico's die ondernemen met zich meebrengt.

voordeel!

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

MEDEWERKER AFDELING OPERATIONS (M/V)

^
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Graydon werkt voornamelijk met AS/400's. Hierop draaien de primaire bedrijfsprocessen.
Voor de fijnproever: momenteel hebben we twee 620's en één S30 op de computerzaal.
Hieraan verbonden zijn diverse netwerken, zowel intern als extern, een grote hoeveelheid randapparatuur en datacommunicatie-verbindingen naar klanten en leveranciers.
Graydon verstrekt haar producten ook via het internet. Om de dienstverlening aan onze klanten optimaal te doen zijn, loopt Graydon absoluut voorop bij technologische ontwikkelingen.
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Kies jij voor een beroep in de zorg? Ga dan naar de Amsterdamse School
voor Gezondheidszorg, waar je je opleiding volgt door middel van werken
en leren (BBL) of school met stages (BOL). Bel 020 408 9797 voor een
brochure of kom naar een van onze open dagen.

Functie: Graydon is voor de dienstverlening aan haar klanten vrijwel volledig afhankelijk van de geautomatiseerde systemen. Dit betekent dat de afdeling systeembeheer, die verantwoordelijk is voor
de beschikbaarheid van de systemen, een zeer belangrijke rol vervult. De medewerker operations komt
te werken in een team dat in verschoven diensten (tussen 7.00-18.00 uur) toeziet op een goed functioneren van de systemen, de randapparatuur en de netwerken. Je implementeert nieuwe software,
verhelpt storingen en ondersteunt de gebruikers.

Open dagen
Zaterdag 13 februari 1999 van 10.00-13.00 uur

Wij vragen: Je bent in het bezit van een diploma op MBO-niveau en hebt relevante opleidingen op
het gebied van systeembeheer gevolgd. We vragen enkele jaren ervaring met systeembeheer, bij voorkeur in een AS/400 en/of Windows NT omgeving. Enkele steekwoorden zijn: stressbestendig, initiatief,
nauwkeurig, verantwoordelijkheidsgevoel, teamwerk.

Dinsdag 23 maart 1999 van 16.00-20.30 uur
Fred. RoeskestraatdO

Wij bieden: In- en externe scholing, een salaris en arbeidsvoorwaarden die concurrerend zijn en goede toekomstperspectieven bij een leuk, jong en informeel bedrijf.

te bereiken met tram 16 en 24, halte Stadionplein en bus 170,171 of 172 halte Usbaanpad
Helpende (BBL en BOL 2), Verzorgende algemeen en IG (BOL 3), Apothekers- Dokters- en
Tandartsassistent (BOL 4)

Reactie: Een schriftelijke reactie met CV kun je richten aan de afdeling personeelszaken. Wil je eerst
meer informatie hebben over de functie, dan kan je contact opnemen met Frank Meekel, telefoon 0205679628. Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op onze website: www.graydon.nl.

SpinozastraatSS

te bereiken met tram 6,7 en 10 en metro halte Weesperplein
Verzorgende algemeen en IG (BBL 3) en Praktijkopleider (BBL 4)

Graydon Nederland BV

Koningin Wilhelminaplein 18

halte Station Lelylaan, te bereken met tram l en 17
Verpleegkundige (BOL en BBL 4)

Hullenbergweg 250, Amsterdam Z.O. (met metro goed bereikbaar)
Postbus 12525,1100 AM Amsterdam Z.O.
www.graydon.nl. E-mail: personeelszaken@graydon.nl

Amsterdamse School voor
Gezondheidszorg
maakt dee! uit van regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken
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Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

D E N

G-Star is een jonge onderneming die m korte tijd een sterke
positie heeft opgebouwd m de markt Het concept jeans en
jeans-related tops wordt m veertien landen succesvol op
de markt gebracht

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.

Momenteel investeert G-Star m Amsterdam Zuid-Oost m de
uitbouw van haar Europees distributie-centrum
Voor de verdere ontwikkeling van de communicatie met de
lokale landen organisaties zoekt G-Star op korte termijn

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

2 EXPORTMEDEWERKERS M/V

V

U zult aanspreekpunt zijn voor de informatie-, documenten- en
goederenstroom naar een aantal exportlanden In deze functie
gaan accuratesse, improvisatietalent en
taalvaardigheid (Engels en bij voorkeur nog
meer talen] samen met het gebruik van
geautomatiseerde systemen

SponsorBiiigo nu van 18.10 tot 19.00 uur RTL 4

De juiste kandidaat beschikt naast een
passende vooropleiding en werkervaring
over gezond verstand, creativiteit en
een flexibele instelling

Win nu de Ford Mustang
bij de Sponsor Loterij

UITSLAGEN
SPONSORBINGO

Indien ervaring en instelling aansluiten, stuurt u
dan zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie
naar G-Star International BV, onder vermelding van
Export medewerker, Postbus 12177,110 AD Amsterdam

eenvoudig. U vult de onderstaande bon in en u
ontvangt dan binnen twee weken uw bingoblokken. Daarop staan voor iedere week uw
eigen unieke 15 bingogetallen. Tijdens
SponsorBmgo worden de winnende bingogetallen getrokken, waarmee u thuis kans maakt op
geldprijzen tot 25.000 gulden.

BINGO
jjetal l t/m 22

l

Wil je graag zakgeld verdienen?

*
42
35
08

'41
20
28
26

23
29
21
06

19
02
34
32

11
24
16
38

09
33
05
*
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Heeft u net deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Voor de verspreiding van het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoeken wij met spoed
op WOENSDAG

EZORG(ST)ERS
Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?
Bel dan ons kantoor

! Thiüsbingo
van ƒ 25.000,U kunt ook bingo spelen. ledere zondag RTL 4,

BINGO

18.10 uur

getal 23 t/in 36
45/10.000,-

01

ƒ20,-

39 ƒ1.000,-

13

30

ƒ100,-

31

25
10
40
17

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

14
04
03
44

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

GASTONS
SURPRISE
zondag 7 februari
18.10 uur op RTL 4

telefoonnummer

023-5717166

Kijk, bel en win een

superlichte
draadloze

koptelefoon!
De Bingolijn

Een kopie van uwgjetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

0909-0077(95 cpm)
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm)
Op werkdagen
van 9 00-21.00 uur

Ford Mustang
>'• 0(0955098.7 ..'
in Waalre
Zttibuten voorbehouden

) iï' BOSCH COM 207 GSM-TELEFOON
.j-H i.c.m. TRAFFICLINE-ABOMNEMENT
Superkleine en lichte Bosch GSM-telefoon.
Beltijd tot 120 minuten, standbytijd tot
85 uur. Zeer eenvoudige menubediening
Nu m combinatie met extra voordelig
Trafficline-abonnement.

SponsorBmgo ziet u vanaf 7 februari elke
zondagavond van 18.10 tot 19 00 uur op RTL
4 Het tv-programma van de Sponsor Loterij
begint dus iets eerder en duurt wat langer. Het
is nog spannender, want u kunt meer prijzen
winnen.
Vanaf aanstaande zondag is er een nieuw
fmalespel waarin het publiek m de studio kans
maakt op een exclusieve Ford Mustang.

Win in de studio
Hebt u aan het eind van de uitzending
minstens 12 getallen goed op uw bingokaart?
Bel dan direct de Bmgolijn 0909-0077 (95
cpm). Er zijn elke week leuke verrassmgsprijzen te winnen. U kunt ook een uitnodiging
winnen voor de studio voor een volgende
opname van SponsorBmgo.
In de studio kunt u uitgekozen worden
als kandidaat voor het spel en veel geld
winnen. Op de tribune maakt u kans op de
zaalbingo van 10.000 gulden en... op een plaats
in het fmalespel en daarmee op de Ford
Mustang.
Hebt u nog geen bmgoblokken? Vraag ze
dan nu aan met de deelnamebon. Bingo mee
met de Sponsor Loterij en win!

Hoe kunt u meedoen?
Meedoen met de Sponsor Loterij is heel
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UW VOORDELEN
OPEEN Wl:
GSM-telefaon

. Supervoordèlige
abonnementskpsten:
H 95 Per maand
. 2 voordeelriummèTS
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D de heer
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SponsorBiiigo.
Elke zoiidag
18.10 uur RTL 4

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

Adres:

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

Plaats:

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A ub uw hcuzc aankruisen en vcidci invullen
in Molilctters Deelname houdt m aanvaaidmg
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 0900-300 1400 (35 cpm)

D mevrouw

150.99.02

Naam:

Postcode:

'
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' b e l l e n voor'
(O 65 per minuut)
, ..•
".Saluren: 0,45 per m.nuut
• Bellen in binnen-en
'• -buitenland,;;,:,;_,^„
.Extrav gratis supenwarme
fleëcetrui

Ui JA-IK^BINGO-MEE W.
ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, voor elke week kans op
meer dan tienduizend Bmgopnjzen 1

^

debitel"
..*jƒ

Aanbieding geldt tot en met 28 februari '99

e M p ert

(Post)banknummer.
Bel mij bij een prijs
Telboven/ 10.000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIMKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Datum:
Handtekening:

Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.

•Wassen, koelen, koken, etc. '*Audio, video, hifi, telefonie.
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) op:sturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

E X P ER T , DA A R W O R
J E W l J ZE R VAN .
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ZVM-handballers
grijpen koploper
ZANDVOORT - In een uiterst boeiende partij handbal heeft ZVM-Rabobank de
Kans op een kampioenschap
veilig gesteld. Koploper VoIcndam 4 werd na een geweldig spektakel met 21-17 teiiiggewezen. ZVM-Rabo en
Volendam staan nu gezamenlijk aan de kop van de
ranglijst.
Het geroutineerde Volendam heeft tevergeefs getracht
de aanstormende Zandvoortcrs van het lijf te houden. In
de eerste helft leek het voor
Volendam nog wel goed af te
gaan lopen, maar dat lag voor
een groot gedeelte aan de badgasten. De manschappen van
coach Dirk Berkhout kregen
een paar prachtig uitgespeelde
kansen maar misten de zuiverheid. Daardoor bleef Volendam de gehele eerste helft aan
de goede kant van de score. De
Volendammers reageerden in
deze fase sneller op afgeslagen
schoten en namen een kleine
voorsprong.

Halverwege die eerste helft
keek ZVM-Rabo tegen een 4-6
achterstand aan. Defensief
stak het goed in elkaar mede
door uitstekend keeperswerk.
Toen ook Volendam enige kansen liet liggen besloot Martijn
Hendrikse de stand in evenwicht te brengen met twee
rake schoten, 6-6. Zelfs nam
ZVM een 7-6 voorsprong, maar
die was van korte duur. De
Zandvoorters liepen tegen enige tijdstraffen op en Volendam
maakte daarvan gebruik door
de ruststand op 8-9 te bepalen.
In de tweede helft zetten de
Zandvoorters de wedstrijd
naar eigen hand. En dat gebeurde met goed handbal,
waarop Volendam het antwoord schuldig moest blijven.
Bovendien raakten de Volendammers van slag en protesteerden tegen elke scheidsrechterlijke beslissing, hetgeen veel strafminuten opleverden. Bovendien waren de
Zandvoorters scherper in de
afronding van de aanvallen en
stond de sterke defensie pal.
Tot 15-15 was het niet zeker

SPORT

welke kant de strijd op zou
gaan. Wel was inmiddels duidelijk dat ZVM-Rabobank het
hoofd er bij had en de betere
mogelijkheden kreeg. Aanvoerder Martijn Hendrikse gaf
het goede voorbeeld en scoorde er lustig op los. De Zandvoorters profiteerden optimaal van de overtal situaties
en kwamen in de slotfase in het
geheel niet meer in gevaar. De
uiteindelijke 21-17 overwinning was volkomen terecht.
„Wat mij vooral bevalt, is dat
we elke week sterker worden,"
concludeerde een uiterst contente coach Dirk Berkhout.
„Vooral de opbouwlijn was uitstekend op dreef in deze wedstrijd. Ik denk dat Volendam
niet gerekend had op de goede
tegenstand van ons. Zij maakten dan ook zware overtredingen die terecht werden bestraft."
Doelpunten: Martijn Hendrikse 8, John Terpstra 4, Patrick Terpstra 3, Edwin Berkhout en Peter Pennings 2, Arjen Molenaar en Menno Trouw Het geroutineerde Volendam trachtte tevergeefs de stormloop van ZVM af te stoppen
1.

Eenvoudige zeges Lions-teams
ZANDVOORT - Met bijzonder aantrekkelijk taasketball hebben de teams van
The Lions de overwinning in
Zandvoort gehouden. De
basketballers
zegevierden
met de alles zeggende cijfers
van 83-59 over de reserves
van TYBB en de vrouwen
van Lions waren een maatje
te groot voor Lake City Players, 55-40.
In de openingsfase moest
het team van coach Joop van
Nes even warmdraaien. Door
knappe scores van Dustin Visser kon Lions bijblijven en met
de driepunter van Philip Prins
kwamen de Zandvoorters even
los van TYBB, 11-6. Lions leed,
na deze voorsprong een paarmaal onnodig balverlies en de
schutters van TYBB pakten
halverwege de erste helft een
19-20 voorsprong.
Het was tijd voor een timeout en die greep coach Van Nes
dan ook aan om de zaak op een
i ij te zetten. De Zandvoorters
waren weer bij de les en onder

aanvoering van een geweldig
spelende Philip Prins trok
Lions de strijd in zijn geheel
naar zich toe. De aanval van
TYBB werd aanbanden gelegd
door sterk verdedigen van Peter Noortman en Ron van der
Mey. Aanvallend verliepen de
zaakjes toen soepel voor Lions
en bij de rust was het gat geslagen, 41-30.
Ook in de tweede helft beheerste Lions het spel. De
Zandvoorters hadden een rebound overwicht en speelden
een te hoog tempo voor TYBB.
Na acht minuten in de tweede
helft was er van spanning, bij
een 55-37 stand, geen sprake
meer. Lions speelde soepel de
bal rond en vooral Philip Prins
leefde zich uit. Prins zorgde
voor snelheid, goede passes,
breaks en ook in de rebounds
stond hij zijn mannetje. Na een
kwartier stond de stand van
68-44 op het scorebord.
De Zandvoorters hielden
toen wat in waardoor TYBB de
schade kon beperken. De strijd
was gelopen en Lions maakte
zich niet meer zo druk. De kan-

sen op een hogere score werden daardoor gemist, hetgeen
de voorsprong echter niet
meer in gevaar bracht. Daarvoor was Lions te goed bezig
en met een 83-59 overwinning
werd de laatste plaats op de
ranglijst verlaten.
"Ik ben uiterst tevreden," aldus Joop van Nes. „We zijn
druk bezig met het schaven
aan de aanval. Soms spelen we
nog wat te nerveus en die dingen moeten nog allemaal beter
gaan. Met dit jonge team moeten we hoger op kunnen. Ik beschouw dit seizoen maar als
een interimjaar, maar houden
we dit team, dan ga ik volgend
jaar voor de titel."
De Zandvoortse vrouwen deden niet onder voor de mannelijke collega's en speelden
vooral in de eerste helft een
prima partij basketball. Door
snelheid in het spel te brengen
kreeg Lake City Players geen
vat op de Zandvoortsen. De
ruimte die Lions daardoor
kreeg werd prima en doeltreffend benut. Ook deze wedstrijd was het aanzien volko-

Conditie sporters
op de proef gesteld

ZANDVOORT - De eerste
ontmoeting in de strijd om
de titel 'Sportploeg van het
jaar' leverde meteen volop
spanning en sfeer op. In
sportcentrum
Kenamju
werd zaterdagavond de conditie getest en daarbij deelden The Lions en Kenamju teams tot het uiterste ginngen.
„Het was meteen weer afzien
de eerste plaats.
voor iedereen," blikte Ruud
Luttik terug. „Maar dit eerste
De conditietest moest door onderdeel van dit Zandvoortse
acht personen per team wor- evenement was wel weer uiterden afgelegd. Dat gebeurde ste sfeervol."
De strijd was spannend gemet fietsen, roeien, steppen en
podiumstappen. Het bleek een zien de bezetting van een gezeer zwaar onderdeel te zijn deelde eerste plaats tussen
waarbij de tien aanwezige Kenamju en leden van de bas-

ketballvereniging The Lions.
Het team van de politie debuteerde knap met een derde
plaats, terwijl de ZRB beslag
legde op de vierde plek. Badmintonvereniging Dirk van
den Nulft werd vijfde op de
voet gevolgd door de zaalvoetballers van Zandvoort Noord.
TZB-voetbal eindigde als zevende en de Zandvoortsche

ZANDVOORT - De zaalvoetballers van Zandvoortmeeuwen konden in de derby
tegen Zandvoort Noord de
koppositie niet waarmaken.
men waard. Vlot basketbal en De Noorderlingen speelden
goede scores. Bij de rust zat beter en wonnen dan ook teLions al op rozen gezien de 27- recht met 7-6.
15 voorsprong.
In de beginfase van de tweede helft haperde de ZandVoor deze derby bestond wen. Zandvoortmeeuwen had
voortse machine en daarvan maar zeer weinig belangstel- het moeilijk in deze wedstnjd
profiteerden de bezoeksters ling. De toeschouwers, die het ook al omdat Zandvoort Noord
door terug te komen tot 32-27. lieten afweten hebben wat de in Edwin Ariesen, als doelman,
Lions herstelde zich bijtijds en kwaliteit van het spel betrof een vrije man had. Ariesen
pakte het goede spel vanuit de niet veel gemist. Het niveau nam soms wel risico's en dat
eerste helft weer op. De aan- was niet best maar de span- leidde ook tot de 2-1 voor
vallen werden weer goed uitge- ning en de vele doelpunten Zandvoortmeeuwen toen Piespeeld en de scores konden vergoedde veel. Zandvoort ter Brune wist te scoren. Lang
weer genoteerd worden. De af- Noord was als team beter ter- stond deze stand niet op het
standschoten van vooral Elles wijl Zandvoortmeeuwen het scorebord want Michel de
van der Ende troffen veelal van de individuele acties Roode zorgde al snel voor de 22. Zo rond de twintigste midoel waardoor de voorsprong moest hebben.
zienderogen opliep. Lions won
De Meeuwen kwamen op nuut was het een doelpuntrijzoals het wilde met 55-40.
voorsprong door een treffer ke fase toen een van de betere
„Het gaat heel goed met dit van Jordy Heidebrink maar in spelers van Zandvoortmeeuteam," stelde coach Richard dezelfde minuut knalde Rob wen, Jordy Heidebrink, 3-2 liet
Koper. „Het was een leuke Smis de gelijkmaker in de tou- aantekenen,
wedstrijd om te zien, de speelster geloofden er in en daarom
ADVERTENTIE
was de overwinning verdiend."
Topscorers mannen: Philip
Prins 30, Ron van der Mey 20,
Dustin Visser 14. Vrouwen: Elles van der Ende 15, Sabine
Dijkstra 12, José Koper 10, Ingrid de Boer 10.

Paard en ruiter zetten beste beentje voor

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-Of00 ZFM Nonslop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1200 De Watertoren
12 00-15 00 De Muziekboulevard
15.00-1700 De Kustwacht
17.00-2000 ZFM Nonstop
20.00-2200 De Kustwacht
22.00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07 00
07.00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
12.00-13 00
13.00-1500
1500-1700
17 00-18 00
18.00-1900
19.00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (üve vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
12 00-18 00
18 00-19 00
1900-2000
2000-2400

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
10.00-1200
12 00-17 00
17 00-19 00
1900-2400
21 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Emmen en Van der Meulen
slaan toe bij bridgeclub

'n manege Ruckert werden tijdens ruitervvedstrijden uitstekende
Prestaties geleverd. Linda Molenaar an Naoini van den Bunt
s
lreken de overwinning op bij de springproeven. De drukte was
Heer enorm in ruitersportcentrum Ruckert. Vele amazones hadden
'ich aangemeld om deel te nemen aan de springwedstrijden. Dit
taer had Annemarie Blankenstein een caprilli proef in elkaar
Kedraaid. De deelnemers reden een springproef met daarin ook
drcisuuronderdelen. Dat is voor de ruiters heel erg moeilijk doch zij
kweten zich geweldig van hun taak. Dat er goed geoefend was kon
"ien zien aan de resultaten van de uitvoeringen.
De tweeëntwintig combinaties waren over twee proeven verdeeld.
Ken parcours met sprongen over negentig centimeter en een met

sprongen over zeventig centimeter. De combinaties vertrokken zeer
geconcentreerd en maakten er een geweldig spektakel van.
In de caprilla proef over negentig centimeter was het Linda
Molenaar op Anoeska, die met de overwinning naar huis ging. Zij
sprong het beste en liet Karin Bauer op Goldy net achter zich. Een
knappe derde plaats was er voor Marianne Kloosterman met Jade.
Naomi van den Bunt met Surprice ging het beste over de caprilli
proef over zeventig centimeter. Zij won de eerste prijs en verwees
Chantal Emans, die op Banjer heel goed voor de dag kwam, naar de
tweede plaats. Tanja Borst viel ook in de prijzen. Op Idonja reed zij
naar een keurige derde plaats.
Foto Rol) Knottoi

Toto Rol) Knottei

Noord licht
Meeuwen pootje

Hockeyclub moest genoegen
nemen met de achtste plaats.
De kampioen van vorig seizoen, de softbalvereniging
TZB, kende een stroeve start
en kwam niet verder dan een
negende positie. De nummer
twee van vorig seizoen kwam
eveneens traag uit de startblokken. De handbalvereniging ZVM, met eenjarige Teun
Vastenhouw in het midden
had kennelijk een feestje in de
benen en armen, gezien de
tiende plek. Tot december
hebben deze teams de tijd de
opgelopen schade weg te werken.

Topper tussen
B-junioren ZVM
en Aalsmeer

ZANDVOORT - De heren
Emmen en Van der Meulen
sloegen weer eens toe bij de
Zandvoortse Bridgeclub. Door
een overwinning verstevigden
zij de eerste plaats in het totaalklassement.
Terwijl de concurrentie het
liet afweten scoorden m de Alijn de heren Emmen en Van
der Meulen 61 procent. De
tweede plaats was voor mevrouw Kinkhouwers en de heer
Heidoorn op twee procent achterstand. In de rangschikking
stegen mevrouw Kinkhouwers
en de heer Heidoorn naar de
tweede stek.
De B-lijn leverde een overwinning op voor mevrouw Koper en de heer Luijkx met 59
procent. Mevrouw Lemmens
en de heer Hogendoorn hadden aan 54 procent genoeg
voor de tweede plaats. De heren Bakker en Brandse gaan
nog steeds aan de leiding, op
vier procent gevolgd door de
dames Verhage en Visser.
De eerste plaats in de C-lijn
werd behaald door de dames
Rudolphus en Koning met 62
procent. Met een slagje minder
eindigden de dames Van Dillen
en Heijendaal als tweede. Dit
laatste paar klom hierdoor van
de vierde naar de eerste plaats.
Als goede tweede staan de dames Van der Meer en Sikkens
geklasseerd.
De vierde wedstrijd in de
derde cyclus op donderdagmiddag werd in de A-lijn met

zestig procent gewonnen door
de dames Eijkelboom en De
Fost. Het echtpaar Van der
Meulen legde met 56 procent
beslag op de tweede plaats.
Lijstaanvoerders zijn hier mevrouw Hoogendijk en de heer
Huijbers. Tweede staan mevrouw Janssen en de heer Santoro.
In de B-lijn traden maar
liefst achttien paren tegen elkaar in het strijdperk Trotse
winnaars werden de dames
Nijsen en Singerling met 59
procent. De dames Roos en
Versteege waren met 55 procent goed voor de tweede
plaats. De eerste plaats in de
totaalstand wordt ingenomen
door het echtpaar Kerkman.
met mevrouw Busscher en de
heer Sweijen op een tweede
positie.
Het Ruitenboertoernooi. dat
alweer voor de veertigste keer
gehouden werd, is een landehjk toernooi. Voor de Zandvoortse Bridgeclub deden 24
paren mee. van wie de drie paren met het beste resultaat
doorgingen naar de kwartfinale. Het werd een spannende
strijd, met als uiteindelijk resultaat dat de dames De
Muinck en Van Leeuwen, mevrouw Kinkhouwers en de heer
Heldooorn en de dames Verhage en Visser in de kwartfinale
kunnen laten zien dat zij niet
voor niets pp de bovenste drie
plaatsen eindigden.

In de tweede helft werd de
score constant opgevoerd Oscar Vos zorgde voor de gelijkmaker, maar Remco Ronday
zette
Zandvoortmeeuwen
weer op een voorsprong, 4-3
Het spelde golfde nu op en
neer. Veel balverlies en Zandvoort Noord profiteerde daar
het meest van. Arthur Paap
liet zich toen gelden, scoorde
tweemaal voor Zandvoort
Noord en gaf vervolgens een
foutieve breedtepass waaruit
Heidebrink de 5-5 scoorde.
In defensief opzicht maakte
Zandvoortmeeuwen wat dekkmgsfouten en daarvan profiteerde Zandvoort Noord. Antome Eijkhoff zette Noord

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag speelt het B l juniorenteam van Zandvoortmeeuwen de alles beslissende thuiswedstnjd om het kampioenschap tegen Aalsmeer BI. De
wedstrijd begint om twaalf
uur.
Zandvoortmeeuwen en Aalsmeer hebben zich inmiddels
ver afgescheiden van de ovenge teams in de Ie klasse A van
de B-juniorencompetitie. De
Zandvoorters slaan bij een
overwinning een behoorlijk gat
en Aalsmeer is dan vrijwel
kansloos. Wint Aalsmeer dan
heeft Zandvoortmeeuwen de
titelaspiraties met meer m eigen hand en is het afhankelijk
van de resultaten van Aalsmeer in de verdere wedstrijden. De return van deze wedstynjd staat ook nog op het
programma dus de spanning
zal zaterdag te snijden zijn op
het terrein van Zandvoortmeeuwen.
weer op een voorsprong en dezelfde speler zorgde even later
voor een 7-5 stand voor Zandvoort Noord. Met nog vijf minuten te gaan leek de partij
gestreden maar Zandvoortmeeuwen waagde toch nog een
poging de strijd te kantelen.
Remco Ronday bracht met
nog ruim een minuut te gaan
de spanning terug en de omdat
Zandvoort Noord de laatste
twee minuten met een man
minder moest afmaken was
een gelijkspel nog mogelijk.
Zandvoort Noord leed balverlies en de bal werd
vervolgens m het verlaten doel
geschoten. Arthur Paap kon
niets anders doen dan de bal
met de vuist uit het doel slaan.
Paap mocht gaan maar hij
redde zijn team wel met deze
actie. Remco Ronday bleek namelijk niet instaat de strafschop te verzilveren waardoor
Zandvoort Noord met een niet
verwachte overwinning het
sportcafe van Jan Smits bestormde

Chess Society
boekt successen
bij Hoogovens
concurrenten tweemaal de
witte stukken hanteerden.
Door dit resultaat mag ook
Keesman volgend jaar op een
hoger niveau acteren.
In de tienkampen kende Olaf
Cliteur in groep drie, net als
Leo Keesman bij de vierkampers, een zeer voortvarend begin. Overwinningen op de Russin Choersjoedowa en de hoogste ratennghouder uit de
groep Ensennk uit Amsterdam en twee remises tegen Engelsman Thomson en De VisHet 61e Hoogovens-schaak- ser uit Schagen brachten de
toernooi trok dit jaar traditie- Zandvoorter na vier ronden op
getrouw weer zo'n kleine dui- de eerste plaats m deze groep.
zend schakers uit alle hoeken
van de wereld naar Wijk aan
De rest van het toernooi
Zee om twee weken lang met werd een groot remise-festival
mets anders bezig te zijn dan waarbij de spelers elkaar
met de schaaksport. De Chess nauwlettend in de gaten hielSociety Zandvoort ontbreekt, den. Olaf Cliteur zocht, geheel
dan ook nooit op dit op een na volgens zijn speltype iedere
grootste schaakevenement ter partij de aanval maar moest
wereld Dit jaar bestond de af- ook steeds eieren voor zijn geld
vaardiging slechts uit twee kiezen en een puntendeling
spelers, te weten Leo Keesman niet uit de weg gaan.
en Olaf Cliteur Eerst genoemHet terugtrekken van een
de debuteerde in Wijk aan Zee,
terwijl Olaf Cliteur reeds jaren van de spelers wegens ziekte
lang het boegbeeld vormt van na de zesde ronde zette de
Chess.
groep alsnog op zijn kop. De
reeds gespeelde partijen van
Zo heeft Cliteur zich in het de speler bleven meetellen tervierkampen-toernooi een vas- wijl de tegenstanders die hem
te plaats vervorven m de eerste nog kregen een reglementaire
klasse met ieder jaar uitzicht overwinning kregen toegeweop promotie naar de hoofd- zen. Cliteur die tegen de beklasse. Twee keer lukte hem treffende speler remise had gedit reeds, doch het jaar daarop speeld. leverde hierdoor in feidegradeerde hij direct weer te- le een half punt in op zijn conrug uit deze zeer sterke groep. currenten.
Twee remises en een overwinMet nog een ronde te gaan
mng bleken dit jaar voldoende
voor de Zandvoorter om de kwamen hierdoor vier spelers
eerste plaats te bemachtigen, bovenaan met vijf punten De
zodat hij in het jaar 2000 voor Visser uit Schagen speelde onde derde maal m zijn carrière derling met de Limburgse
mag uitkomen op hoofdklasse kanshebber Van Kerkhof en
sloot dit duel winnend af. Chniveau.
teur vocht voor de overwinning
Behalve op Olaf Cliteur wa- tegen Derks uit Wychen, doch
ren de Zandvoortse ogen ook strandde wederom in een punzeker gericht op debutant Leo tendelmg. De Engelsman
Keesman De Chess-speler, die Thomson bewees Cliteur echpas een kleine twee jaar m ver- ter een grote dienst door de
enigingsverband
schaakt, vierde kanshebster Choersjoehoefde niet m de laatste groep dowa terug te wijzen.
negen te starten, maar mocht
Voor de Chess-voorzitter bezijn Hoogovensprimeur beleven m groep acht. Keesman tekende dat met een score van
startte fantastisch met over- 5,5 uit negen een tweede plaats
winnmgen in de eerste ronde en derhalve de fel begeerde
op veteraan Van der Sluys uit promotie naar de op een na
Laren en in de tweede ronde hoogste tienkamp. Een resulop Pnck uit Krommenie. taat waar hij tevreden mee kan
Reeds verzekerd van de eerste zijn zeker gezien het feit dat hij
plaats m de groep verloor twee weken lang geen enkele
Keesman zijn derde partij van partij verloor.
Welberg uit Amsterdam. Van
Bij de Chess Society gaat
der Sluys en Welberg kwamen
hierdoor op de ranglijst welis- vrijdagavond het normale
waar langszij, doch Leo Kees- schaakleven weer gewoon
man werd eerste op grond van voort en spelen de leden de
het feit dat hij tweemaal met derde ronde van de snelzwart gespeeld had, terwijl zijn schaakcompetitie

ZANDVOORT - Ondanks
dat de delegatie dit jaar niet
zo groot was als voorgaande
jaren, kan de Chess Society
Zandvoort terugkijken op
een zeer geslaagd Hoogovenstoernooi in Wijk aan Zee.
Leo Keesman greep de promotie bij de dag-vierkampen, terwijl voorzitter Olaf
Cliteur dit zowel bereikte bij
de dag-vierkampen als de
tienkampen.

woensdag 3 februari 1999
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Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van januari 1999 verricht. Van de winnende lotnummers
zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode.
Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
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3142 GD

in Maassluis
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in Assen
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6225 CJ
in Maastricht
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Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
in deze reeks:
6471
1602
8116
4716
6028 1164
71CO 2811
Gefeliciteerd l U heeft
ƒ 50,- per lot gewonnen.

Extra kansen
Postcode beginnend met
10..

11..

12..

14..

16..

18..

21..

24..

26..

28..

40..

41..

42..

44..

46..

47..

48..

60..

61..

BZ.

64..

70..

71..

12.. 74.. 76.. 78..

81..

84..

86..

66..

•

3202 GE
3203 BM
3212

9406 LC
in Assen

PostcodeSpel

?*1 ' ' . - • • • i

3118
3123 CA
3155 AR
3171 CS
3191 DM

in Doetinchem

6843 CW 104
in Arnhem

.

HV
HB
3082 PZ
3085 VS
3088

67..

•

68..

•

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

!jj$stcpdeWeekpnjs:

zonnebank

+
breedbeeld-tv
+
iMac computer
l Zetfouten voorbehouden

1013
1013
1017
1024

1034
1052
1055
1055
1059
1063
1063
1067
1069
1069
1070
1079
1091
1097
1101
1106
1112
1165
1165
1171
1183
1185
1187
1189
1215
1251
1271
1276
1309
1321
1333
1343
1353
1353
1357
1382
1394
1399
1402
1441
1441
1456
1474
1486
1487
1503
1505
1541
1561
1648
1702
1702
1703
1742
1756
1781
1782
1791
1791
1811

ML
XL
XC
LM
KM
BZ
PB
XJ
BT
JM
XZ
EK
VT
VT
PJ
BK
NN
HK
GN
HM
DT
DC
GZ
SE
BH
RA
RN
JG
GH
AC
GJ
HH
GP
SH
AW
TH
SL
ZV
PN
XE
PA
EL
HT
GA
SB
MX
SM
AA

100,25.25,50,-

1000,25.25.-

500,25,50,25.50.10.25,10.-

500.500.25,10.25.25.50.25,25.25.50,25,10,-

100,100,25,50,10.25.10.25.50.25.50,25.50,10.-

500.25,50,10.-

500,10,10,25,10,25,25,-

500,25,-

100,100,25,-

100,10,-

CG

100.-

WC
PD

500,-

10.25,-

1814 GL
1817 BB
1861
1943 KG
1943 KH
1981 EA
2012 RD

25,50,10,25,25,25,50,-

2024 ER
2025
2026 VM
2032 RB
2033

25,10,500.1000,10,-

2081
2157
2165
2182
2191

U
BD

BE
2202 CR
2243
2243 BW
2272 AB
2289
2291 GW
2291 NK
2351 PN
2404 XJ
2408 RP
2410
2411

RW
2522 GL
2522 HV
2525
2545 SZ
2561 AT
2561 XE
2563 GN
2564 SZ
2566
2582 SJ
2625 EJ
2625 HG
2627
2631 HG
2635
2636 CE
2641 LH
2671 WK
2717

2727
2742 AT
2742 ED
2801 AB
2811 NB
2908 AD
2931 CV
2941 AJ
2981 CT
2986 BD
3002
3015
3021

3036
3064 LB
3065 RE

KANJER

10,50,50,10,50,-

25,10,25,25,10,25.50.25.-

25.50,10,25,-

50,25,10,25,25,25,-

25,25,10.25,50,25,10,50,-

10,25,25,-

100.10.-

10,500,100,100,50,-

25,25,-

1000,50,-

50,10,10,10,-

10,50.50,-

3223 VH
3233 LE
3317 WR
3351 CW
3405
3438 RZ
3443 EK
3451 VH
3481 EL
3506
3524 XK
3605 CP
3626 AP
3634
3641 JJ
3648 HM
3690
3706 TD
3708 WK
3721 AH
3723 EJ
3741 ES
3742 GM
3744 MC
3768 CM
3791 M
3794
3814 BK
3829
3848 DK
3853 EW
3871

3892 XV
3896
3904 KK
3912

3956 GZ
3981 AV

3984 JE
4041

4062
4100
4105
4116
4131
4155

BR
DT

4202
4204 BE
4267
4301 CP
4301 ES
4307
4381

4463 WH
4472 BE
4501 HN
4515 EG
4531 BC
4567
4671 BX
4698 CK
4704 FW
4708 PK
4709 AP
4718
4814

4834
4901

ZT

4907

MJ

25.10.25.25.50,25,10.10,100,50..
25.50.50.50.10.50.25.50,25,10,25,50.50,25.10.50.50.50,10,25,500.10,25.25.25.
50.50.50.25.25,25.
10.
50.
10,
25.
50,
10,
100,
10,
25.
10,
500.
100.
25.
10,
10.
10,
50,
25,
10,
10,
10.
25,
10,
25,
100.
10,
10,
50,
25,
25.
50,
25,
10,
100,
100.
100,
25,
1000,
10,
10,
10.
25,
25.

4926
4930
5025
5032
5037
5038
5051

5056
5056
5103

5121
5141

AL
25.AC
100,BN
50,RV
25.RR
25.XD
50.TH
50.LO
50,MH
25.KE . 25.JL
1000.CC
25,-

5703 GD
5703 JA
5712 AK
5731 GL
5731 WD
5759 PS

25.50,500,100,-

6852 JK
6862 EK
6865 TC
6881 TL

50,-

6891
6901 NE

1000,-

5814

10.-

5854 PJ
5865 AP
5913 VZ
5988 BC
6002 AL

500,25,25,-

25,25,-

Maandprijs

ƒ 100.000,4003 BB 048
En voor iedere deelnemer in
de postcode 4003 BB
een troostprijs van ƒ 1.000,5215

5224
5252
5253
5254
5260
5262

XD
KE
AS
AZ

ET
5271 EP
5283 JW
5301 NK
5334
5342 XH
5361 AH
5403 AG
5411 GA
5427 PV
5430
5433
5441 BS
5476 KD
5476 KK
5476 VJ
5481 XX
5492 AA
5503 TB
5508 KT
5512 PA
5551 ED

100.100.50,25,10,10,25,100,50.50.-

10.100.25.-

100.25,-

50,10.10,100.25.500.100,25,-

25.25,25,50,-

100,-

6012
6014
6031
6051
6051
6061
6071

RD
WE
BR
EJ
EP
CR

6082

50.10.50.-

100.25.25,25.-

10.-

6116 AJ
6136 CH
6141
6164 GW

50,50.10,50.-

6166 EC
6191 VB
6214 RZ
6224 TT
6231 RE
6271 JD
6285
6287 AL
6301 BG
6414 CK
6415 RJ
6431 VE
6442 AX
6535
6541 WR
6543 ZP

1000.50.25.-

50.25,25,-

10.1000.100,500,50,-

500.100,10,-

6902 BD
6950
6951 U
6971 CD
6981 GH
6982 CD
7000
7021 KA
7038
7065
7091 VN
7101 AG
7112
7121 BE
7122 ME
7134 PT
7151 ML
7157 BV
7241 KN
7251 KG

100,100,25,-

8022 DL
8070
8079

50,10,50,-

8091
8171

50,10,50,50,25,-

25,10,-

25,25,25,25,25,-

100,25,-

7314
7315 GV
7315 JJ

10,25,50,-

7417
7421
7451

7482
7545
7546

CA
VR

AG
DN
ZZ
LS
VD
GG
AE
LM

7591
7601 GM

7603 TD
7604 EP
7607 HT
7609
7651 AN
7662

8331
8381
8421

25,10,-

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

500,100,50,50,10,-

100,100,25,25,10,500,10,-

50,-

7701

10,-

500,-

7707 SG

100,-

8471
8517
8541

8567
8632
8644
8754 BG
8801
8861

50.50,10,10,100.50,50,-

25.-

6621
6714

GS
6823 BA
6833 BA
6843 AS

50,-

25,25,10.-

100,50,100,25.-

7823
7824
7884
7931
7932
7943
7963

CV
PE

LA
AW
7981 AN
8012

VK

8861 VS

8862 AB
8899 AA
8921 BA
9033 XJ
9061 CP
9138 TA
9138 TD
9172 PL
9201
9201
9212

HS

9246
9285 TL
9295 KD
9299
9313
9315
9351

LG
9450
9474 TD

9611

EB

LT

9628 BL
9717
9718
9718

7 miljoen
7771
7801

KA

8857

9602 XA
9605

Stand Mega Jackpot februari

100,10.10,-

HL
AD

9601
9601

1058 GK 043 in Amsterdam

6562 ZE
6570
6587
6601 PV
6602 CN
6603 AH

XD

8494

9527
9537
9574

6 miljoen
25,-

GS
AK

8422
8443 CL
8447
8456
8467
8469

9521

50.25,-

HD
XO
BV
AE

8320

10,10,100,-

7255 KH

7326
7326
7327
7345
7350
7383
7391

8251
8261
8301
8316

8406

100,-

AP

8225 AT

25,-

Mega Jackpot

5554 HK
5614 CH
5616 PA
5632 DN
5643 NB
5653
5670
5683 EM
5685 AT
5691 TM
5702 BD

r-
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CINSAULT

ELDERS 7,95-

7 4

bron: AD 28-01-1999 '•', , ,,

/ '

BAILEYSIRISHCREAM

—•

Vin i France

/

*L"t'4

698.75 .

.

>G"0,v

&^J*,^

VERGELIJKAREPHUS

ELDERS.

Mitra
1

S

-BAY Jamaicarüiirjf^
wit of bruin

HELE
LITER

HELE LITER

572.57
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SUNNY
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^ ^ LICHTE BORREL
Konmar
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CHARDONNAY

L^Skr

663.77
mart

i Sr,

ST.VAlfWTIN .

HL
AT
CX

9723
9727 CG
9727 GK
9733
9741
9751
9801

PB
PC
KE

10,10,-

9824
9905

PM

25.10,10,1000,10,25,25,-

9911
9931 CB

9934 EG
9989

Mega Jackpot nu 7 miljoen

Nu gaat-ie er geheid uit!

100.10,10.10.100.25,50.50.50,25.10,50.25,10.10.10,25,10.10,10.10.50,10.25.25.10,10,10.50.50,10,-

100,25,25,25,100.50,50,50,50,25,10,25.10.10.50,25,10.10.10.25.10.50.25.10,10.10,10,10.-

100,10.50.25,50.25,50.10.25,25,10,25.100.50.10.50.10,25.-

100,10,-

50,10,-

23,8 miljoen
• NATIONALE •
de rijkste prijs POSTCODE
van Nederland! • L O T E R I J B

Wilt u ook winnen bij de
Postcode Loterij? Doe mee.
De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode Loterij
is bij' de trekking van januari gevallen op het niet verkochteloM058GK043.
Deze maand staat hij op
7 miljoen gulden en dus
gaat hij er nu geheid uit.

tussen O en 9. Staan er in
die serie vier cijfers achter
elkaar die uw postcode vormen? Dan wint u zeker al
50 gulden! En ziet u in deze
serie de eerste twee cijfers
van uw postcode staan?
Dan mag u bellen met

Speel mee!
Speelt u nog niet mee? Vul
dan nu deze bon in om
mee te doen. U kunt deze
maand al 7 miljoen winnen!

BON-VOOR-23,8-MILJOEN

Er viel in januari wel vier
keer een PostcodeMiljoen
en natuurlijk was er de
maandhoofdprijs van een
ton. Deze viel op 4003 BB
048 in Tiel. Er zijn deze
maand nog tienduizenden
andere prijzen gevallen.
Hiernaast staan ze allemaal. Bent u een van de
winnaars? Gefeliciteerd!
Het PostcodeSpel
Behalve deze prijzen kunt u
in de Postcode Loterij nog
veel meer winnen.
Bijvoorbeeld met het
PostcodeSpel. U ziet het
elke donderdagavond als
onderdeel van De Kans van
je Leven op RTL4. Valerie |
Zwikkers maakt dan de
winnende cijfers bekend. ,
Voor het PostcodeSpel
trekt de notaris 12 cijfers

0909-0055 (95 cpm) om
kans te maken op een uitnodiging naar de studio,
een fantastische BMW of
een verrassingsprijs! En die
eerste twee cijfers hoeven
niet eens naast elkaar te
staan!

ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en de gratis
extra kansen in het Postcodespel.
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x / 12,50 (één lotnummer)

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:.
Plaats::

(Pbst)bankl
nummer:
|
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging (dag-maand-jaar)
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven. Datum:
Handtekening:
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloUetters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledanservicg Nationale Postcode Loterij,
tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm)

150.99.02

• NATIONALE •

^POSTCODE
*J

•

- j~ _ . _ . _ , .M
L U l C tl l J •

Bon uitknippen m in «n envelop Izondor po«tug«l) opsturen nian
Nationale Pcxtcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam, l
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Zand voorts
ÏMieuwsfolad

Waarom reist een Zandvoortse
burgemeester naar het onbekende
plaatsje Bilje in de Kroatische
provincie Oost-Slavonië? Niet om
met een dikke portemonnee rond
te zwaaien. Zandvoort kan
onmogelijk de miljoenen guldens
ophoesten die nodig zijn om Bilje
na de burgeroorlog weer op te
bouwen. Wel om te bemiddelen
tussen de bevolkingsgroepen.
Bovendien zijn er meer
overeenkomsten tussen
Zandvoort en Bilje dan op het
eerste gezicht lijkt: ook
Zandvoort was ooit verscheurd na
een ingrijpende oorlog. En ook
Zandvoort is er dankzij het
toerisme weer bovenop gekomen.

Tekst en foto's:
Monique van Hoogstraten

Na de oorlog zijn
sommige mensen
wat

wantrouwend
ten opzichte van
onbekenden
geworden. De
ouders van dit
jongetje wilden
onder geen
beding op de
foto

Bilje en de helpende hand van
Zandvoort
W

EINIG MENSEN WAGEN zich op straat. Het
is min tien en er staat
een ijzige wind. Een oudere vrouw in het zwart haast zich
langs een verlaten weg. Ze wil niet
praten en niet op de foto. Ze
houdt nauwelijks haar pas in.
Haar gezicht straalt verbazing en
wantrouwen uit.
Dat staat in schril contrast met
het enthousiasme van de burgemeester van Bilje, Darko Varga. Die
neemt er graag de tijd voor als hij
vertelt over de plannen die hij voor
zijn gemeente heeft. Het bezoek uit
Zandvoort ontvangt bij met veel
hartelijkheid. Niets is hem te veel.
Zelfs zijn vrouw houdt hij tevreden
door na een etentje met ons samen
met haar nog tot vijf uur 's morgens
te dansen in de disco. De volgende
morgen is hij even energiek als altijd.

van de Balkan weer boven. Toen
Kroatië, dat het zat was om als economische motor voor de andere delen van Joegoslavië te dienen, zich
afscheidde, sloeg de vlam in de pan.
Servië bezette een deel van Kroatië, waaronder Oost-Slavonië. Veel
mensen vluchtten naar andere streken. Het Kroatische leger vocht terug. In 1996 hield de VN tijdens een
overgangsperiode een oogje in het
zeil in Oost-Slavonië. Twee jaar later, in januari 1998, mochten de oorspronkelijke bewoners van OostSlavonië terugkeren. Maar inmiddels woonden er vaak anderen in
hun huis of had het gebrek aan onderhoud zijn tol geëist.
De bevolkingssamenstelling van Bilje

betreft is het geen homogeen land.
Zo wonen er in dit deel van het voormalige Joegoslavië Kroaten, Hongaren, Serven, Albanezen, Macedoniërs, Slovenen en wat 'verdwaalde'
Kroatië is een land van contras- Roemenen.
ten. Qua landschap: een prachtige
kust, mooi heuvelland en uitgeDie mengeling van bevolkingsstrekte vlaktes, Kroatië heeft het groepen is één van de redenen
allemaal. Tegenover de mondaine waardoor het in 1991 fout ging in
winkels in de hoofstad Zagreb staan Joegoslavië. Na het afbrokkelen van
de piepkleine buurtwinkeltjes in het communisme kwamen de oude
plattelandsdorpen.
vetes tussen met name de Serven
Maar ook wat bevolkingsgroepen en de andere bevolkingsgroepen

Op dit moment is een groot deel
van de bevolking teruggekomen en
wonen er weer bijna net zo veel
mensen in Bilje (7000) als voor de
oorlog. Sommige huizen van Bilje
zijn al opgeknapt en hebben zelfs
alweer centrale verwarming. Veel
mensen wonen echter nog in een
huis met een kapotte gevel en houden zich warm met een houtkachel.
De landelijke overheid heeft een wederopbouwprogramma, maar er is
niet veel geld en het is niet altijd
even makkelijk om door de bureaucratie heen te komen. Wat dat betreft kent Kroatië nog wel wat com-

munistische trekjes.
Officieel is het communistisch
staatsbestel echter voorgoed verleden tijd. Bilje heeft dan ook een
gemeenteraad en een (gekozen)
burgemeester die niet voor hun
werk betaald worden. Ze hebben
wel vier betaalde ambtenaren in
dienst. Het voormalige kantoor van
het staatsbosbedrijf in Bilje doet
dienst als gemeentehuis, een gebouwtje met de 'grandeur' van een
buurthuis uit de jaren zeventig.

sering van de landbouw.
„Bilje heeft heel veel potenties.
Dankzij het natuurgebied Kopaèki
Bit kunnen we toeristen veel activiteiten bieden," zegt Varga. Het natuurgebied bestaat uit bos, open
velden en een uniek moerasgebied.
Er leven 280 vogelsoorten. Zo zit er
een relatief grote populatie witstaart-arenden.

Turken vocht. Het is bijna drie eeuwen oud.
Tot eenjaar geleden zullen weinig
dorpelingen ooit op het andere
landgoed geweest zijn, want het behoorde toe aan de Joegoslavische
president Tïto. Hij hield van jagen.
Dus stonden er een rood kasteeltje
en een prachtige vakwerkvilla in de
bossen van Bilje.

Varga hoopt op vogelliefhebbers,
vissers en natuurgenieters die een
pp fotosafari willen of met een bootje door het gebied willen dwalen.
Ook fietsen, slederijden, zwemmen,
paardrijden en jagen zijn aantrekkelijke activiteiten voor toeristen
volgens Varga.

Vlakbij deze bevindt zich een leuk
oud boerengehuchtje uit de tijd van
de Habsburgers. Met de sneeuw op
de daken ziet het er idyllisch uit.
„Een ideale plek om gasten te laten
logeren," vindt Varga. Ook in de andere dorpen, waar relatief grote verandahuizen staan, ziet hij mogelijkheden voor particuliere pensions.

Dat weerhoudt de burgemeester
van Bilje er niet van om zijn gemeente in de vaart der volkeren te
willen opstoten. Bilje is bijvoorbeeld een van de twee Kroatische
gemeenten die al een eigen website
heeft (http://bilje.hr).
Bovendien zijn er twee landgoeVolgens burgemeester Varga ligt deren op het grondgebied van Bilje.
de toekomst van Bilje in de ontwik- Een geel juweeltje behoorde toe aan
keling van het toerisme en privati- Eugene de la Savoie, die tegen de

Zie verder pagina 11

Goran Mikulic
'Het heeft geen

zin om te treuren'

H

IJ HOUDT VAN The Rolling Stones
en Metallica. Zachtjes zingt hij mee
met 'Hotel California'. Sport en
films, daar kijkt hij op tv naar. Politiek interesseert hem niets. Hij had een
vriendinnetje, maar dat is alweer een paar
maanden uit. De 25-jarige Goran Mikulic had
net zo goed een jonge Zandvoorter kunnen
zijn.

m
Tenminste, zo op het eerste gezicht. Wie verder met hem praat komt erachter dat zyn leven
door de oorlog in voormalig Joegoslavië hélemaal op zijn kop gegooid is.
„We hadden het best goed, voor 1992. Maar
toen begonnen ze ook te vechten in Bosnië. We
moesten vluchten tijdens de beschietingen van
onze stad." Praten over die vlucht brengt hem
in verlegenheid. Hij wil er weinig over kwijt.
„Het was erger dan erg, wat denk je dan," zegt
hij kort.
Omdat zy'n moeder uit Oost-Slavonië kwam
en het daar veiliger was, ging het gezin Mikulic
naar deze streek in Kroatië.

Sporen van de oorlog en de wederopbouw in één straat

Goran wil niet te veel aan vroeger denken

studeerd dat ik leuk vond, Engels en Duits.
Doordat ik me niet op tijd kon inschrijven, is
het landbouwkunde geworden. Waar ik wil gaan
werken? Dat maakt me niet uit, als het maar
goed verdient."
Er is geen reden om alleen maar te klagen,
vindt hij. „We hebben geen honger, we hebben
een dak boven ons hoofd. Zo slecht hebben we
het dus niet. Maar er is geen geld voor luxe, mijn
Lada is twaalf jaar oud. Op vakantie naar de
Adriatische Zee kunnen we niet meer. En de
oorlog heeft mijn vader geestelijk en lichamelijk
gesloopt. Anderhalfjaar geleden is hij aan een
hartaanval overleden."

Samen met zijn moeder, oma en zijn zus
woont hu in een klein huis, gekregen dankzij
een vriend van zijn overleden vader. In zijn oude
huis is Goran later nog een keer teruggeweest.
Er woont nu een Servische vrouw. .„Nee, ik wil
niet terug. Wat heb ik daar nog te zoeken?" Zijn
vrienden zijn verspreid geraakt over de Balkan„Ik wil niet te veel aan het verleden denken.
landen.
Dat is beter voor de zenuwen. Bovendien ben ik
iemand die ervan houdt om te genieten. Ik verGoran studeert inmiddels landbouwkunde. tel liever grappen over Tudjman, politie-agen„Zonder de oorlog zou ik datgene hebben ge- ten of domme blondjes."
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AutoRAl 1999 groot feest

E AUTORAI is een
bezoek dubbel en
dwars waard. Er
staan opmerkelijk veel
auto's die niet eerder
ergens anders te zien
waren. Dat geeft de
Nederlandse autoshow
een sterkere internationale allure. Het is een
onmisbaar schouwspel
voor autoliefhebbers.

D
De Zafira heeft een heel handige constructie voor de twee achterste zetels, die fungeren als een derde zitrij.
De AutoRAl start dit jaar op 4
februari en loopt tot en met 14
februari. Door de vrij grote hoeveelheid primeurs komt de show
uit de verf als een zeer actuele
driedimensionale uitgave van een
automagazine.

Ruimte-auto's, stationwagens en
compacte, handzame auto's zijn
de trends van nu. Die tekenen
zich dit jaar opvallend sterk af in
de nieuwe modellen die erop de
RAI zijn te zien. Opel lanceert
hier bijvoorbeeld de op de Astra

gebaseerde ruimte-auto Zafira.
Hij komt uit in een klasse, die tot
dusver wordt beheerst door de
Renault Mégane Scénic.
De Zafira heeft een heel handige
constructie voor de twee achter-

Jeugd aan de slag
met au to vormgeving
N SAMENWERKING MET Veilig Verkeer
Nederland houdt de RAI voor schoolJeugd een wedstrijd voor het ontwerpen
van de auto van de toekomst. Drie ontwerpen komen op de tentoonstelling te hangen in het Paviljoen van de Toekomst.

B

De wedstrijd sluit aan bij het thema van de show,
die dit jaar helemaal in het teken staat van 100
jaar AutoRAl, op weg naar de toekomst. Dan is het
niet meer dan logisch dat de autorijders van straks
de ruimte krijgen om hun ideeën te tonen.

Speciaal voor de AutoRAl '99 heeft ontwerper Cor
Steenstra zijn visie over de auto van 2050 ontwikkeld. Met diezelfde opdracht zijn kinderen van
basisscholen in Nederland van de groepen zeven
en acht nu bezig.
Uit alle inzendingen worden drie ontwerpen gekozen. Een jury bestaande uit journalisten kiest de
winnaar. De bedenkers van het Paviljoen van de
Toekomst willen daarna het winnende ontwerp zien
te vertalen in een driedimensionale projectie, dus
met diepte. De winnaars krijgen een bezoek met
de hele klas aangeboden aan de AutoRAl.

ste zetels, die fungeren als een
derde zitrij. Letterlijk in een handomdraai verdwijnen die in de
vloer om plek te maken voor een
vlakke laadruimte. Citroen presenteert ook een ruimte-auto. Dat
is de Xsara Picasso, welke trouwens in oktober als primeur stond
op de Parijse autoshow.
Audi schuift twee wereldprimeurs
voor het voetlicht: de vernieuwde
A4 en de supersnelle S3.
In de categorie ruimtewagens
lanceert Mitsubishi zijn nieuwe
SpaceWagon met als technische
noviteit een 2,4 liter direct ingespoten benzinemotor. Deze krachtige en tegelijk spaarzame en
schone krachtbron komt ook
beschikbaar voor de Galant.
Bij de stationwagens valt een primeur van Renault op. Het is de
Mégane Break. Kia lanceert zelfs
een stationwagen, Pride Wagon,
en een ruimte-auto, de Carnival.
Het Koreaanse merk is dus weer
opvallend aanwezig, zeker na de
berichten vorig jaar dat het niet

Speciale route leidt langs bijzondere modellen

Conceptcars visualiseren
toekomst

Met de HR-V voedt het Japanse merk de trend van sportieve vrijetijdsauto's met vierwielaandrijving.

zo goed meer ging. Die periode
lijkt definitief voorbij.
Ook bij Honda zit de gang erin.
Met de HR-V voedt het Japanse
merk de trend van sportieve vrijetijdsauto's met vierwielaandrijving. De Logo is een compact
model, waarmee Honda een
lager segment, onder de Civiclijn, betreedt. In diezelfde categorie valt de Yaris van Toyota, ook
een RAI primeur.

De RAI heeft dit jaar trouwens
wat te vieren. Het is op de kop af
honderd jaar geleden dat er in
Amsterdam een show is gehouden waar voor het eerst auto's
waren te zien. In feite was het
een tentoonstelling van hoofdzakelijk rijwielen en voertuigen,
waar toevallig ook een klein aantal automobielen stond. Deze
show was het Paleis van
Volksvlijt op de plek waar tegenwoordig Hotel Okura staat.

Ter nagedachtenis aan die eerste
nationale autoshow is er dit jaar
een speciaal paviljoen ingericht
met auto's uit 1899. Ook de
inrichting van de stands van toen
is zoveel mogelijk gekopieerd.
Toen kwam het nog voor dat een
leverancier een Perzisch tapijtje
uitrolde en de auto erop zette.
Vandaag de dag is dit het voorbeeld voor elke aankomend verkop.er van hoe het niet moet.

Verder is de blik gericht op de
toekomst. Op de
PersonenautoRAl is er een speciaal paviljoen waarin bezoekers
conceptmodellen kunnen zien en
waar zij een ritje kunnen maken
in een door de computer virtueel
voorgestelde auto van de toekomst.
Het Nederlandse ontwerpbedrijf
Foresee van Cor Steenstra
gebruikt hiervoor de meest
moderne ontwerptechnologie.

Wervelende jubileumshow op televisie

AutoRAl haalt nog eenmaal
lang vervlogen tijden terug
D
E AUTORAI HAALT NOG EENMAAL de techniek van
de modellen uit lang vervlogen tijden terug. In de
Deltahal (standnummer 1005) is in dit jubileumjaar
het authentieke 1899 Paviljoen ingericht. Hier heerst de
sfeer van weleer, met de modellen van weleer. Op 3 februari aanstaande schenkt de TROS op TV2 aandacht aan 100
jaar AutoRAl met een wervelende jubileumshow.
Op de Rl (Rijwiel Industrie)
Tentoonstelling verscheen in
1899 voor het eerst de auto.
Modellen uit die tijd zijn op de
AutoRAl 1999 terug te vinden.
Eén van de auto's die in het 1899
Paviljoen te bewonderen is, is
een model van Panhard &
Levassor, een Frans merk dat al

lange tijd niet meer bestaat.
Emile Levassor heeft echter een
belangrijke bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van de automobiel. Hij was feitelijk de eerste die
de motor voor de chauffeur
plaatste, met de versnellingsbak
daarachter. De aandrijving
geschiedde via de achterwielen.

Een andere ontwikkeling die in
1899 opdook was de boxermotor
met luchtkoeling, een techniek
die Porsche een slordige tachtig
jaar later nog steeds gebruikte
voor zijn racemotoren.

De TROS kijkt in de spectaculaire
show 100 Jaar AutoRAl terug op
de Nederlandse autogeschiedenis en, zoals de titel van het programma al aangeeft, op die van
de AutoRAl.
De show schetst aan de hand
van oude Polygoon-beelden over
de AutoRAl een beeld van de
ontwikkeling van de auto door de

jaren heen. Huub Stapel toont
wat voor opzienbarende auto's de
AutoRAl 1999 te bieden heeft.
Samen met Minister Netelenbos
van Verkeer & Waterstaat, die de
officiële opening verricht, werpt
hij bovendien een blik in de toekomst van de auto en de mobiliteit in Nederland.

100 Jaar AutoRAl:
3 februari
TV221.30uur

100-jarige AutoRAl blikt nieuwsgierig vooruit

eeuw
Paviljoen van de Toekomst
ET 100-JARIG BESTAAN van de
AutoRAl wordt gesymboliseerd
door de auto van overmorgen:
de FutuRAl 2050. Dit automodel dat
speciaal voor de jubilerende tentöonstelling is ontworpen, staat geparkeerd In het Paviljoen van de
Toekomst, het virtuele hart van de
AutoRAl 1999. Het paviljoen in de
Noordhal van het RAI-complex is ook
de plaats waar diverse fabrikanten
hun visie geven op de toekomst van
de automobiel.

H
De Dialogos op de Lancia-stand is zeer de moeite waard.

TEEL AUTOMERKEN haken in op
het thema van de jubilerende
AutoRAl, driving into the future!
Op de eigen stand, tussen het 'normale' modellengamma visualiseren zij
hun visie op de nabije en wat verdere
toekomst. Voor de liefhebbers is er
een speciale route van de auto's van
morgen uitgestippeld. Wie die volgt,
komt oog in oog te staan met alle conceptcars van de AutoRAl '99.
De speciale Concept Car route voert bezoekers op logische wijze door alle hallen, langs

de bijzondere modellen. Uiteraard is de start
bij het Paviljoen van de Toekomst.
De stand van Lancia springt er uit. Het
Italiaanse merk creëert als het ware een tentoonstelling in een tentoonstelling.
In zijn visualisatie van de toekomst presenteert de fabrikant zijn nieuwste prototype, de
Dialogos.
Concept Car route
Start
N 500
Paviljoen van de Toekomst
E 106
MegaTjaffer

E 103
E 111
W 209
W 304
E 118
A 702
A 703
A 705
P 810
P 802
D 1102

Suzuki UW-1
Mazda 323
Nissan Kyxx
Hyundai Euro-1
Chrysler Pronto Cruiser
Daewoo Mya
Citroen C3
Renault Vel Satis
Seat Bolero
Toyota Prins en MRS
Peugeot 206 Escapade
Peugeot 206 Coupé Cabriolet
D 1108 Lancia Dialogos
Einde

Het verleden van de AutoRAl spreekt tot de
verbeelding maar de toekomst lonkt. De ont, wikkelingen in de automobielbranche gaan
razendsnel.
Auto-ontwerper Cor Steenstra, verantwoordelijk voor het ontwerp van de Volvo's 460
en 480, heeft in overleg met Amsterdam •
AutoRAl zijn toekomstbeeld gevisualiseerd.
Behalve een auto heeft Steenstra ook een
omgeving geschetst waarin zijn model rond-

rijdt. De ontwerper.heeft dus een driedimensionale presentatie gemaakt. ,
Bezoekers van de AutoRAl kunnen een
rondrit maken in de virtuele auto van Steenstra. Ze rijden vanuit de stedelijke i 0
omgeving naar de snelweg waar ze oprijden
tot de magneetbaan. "En dan in hoog tempo.
van A naar B met onderweg alle vrijheid voor
andere bezigheden", vertelt Steenstra.

beter tot zijn recht als je je verdiept in de
totale mobiliteit, dus niet alleen in de auto,
maar ook in de infrastructuur."
Het paviljoen is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Academisch
Rekencentrum Amsterdam (SARA), die
gezorgd heeft voor een fantastische stand.
Automerken krijgen op een scherm van acht
bij vier meter in het cirkelvormige deel van
het paviljoen alle ruimte om hun toekomstbeeld te schetsen.

Steenstra vindt het een enorme uitdaging om
zo verin de toekomst te werken. "Normaal _
gesproken gelden er voor een ontwerper
vooral marketinggegevens. Uitgaande van
de techniek van vandaag kijken we meestal .
niet verder dan vijf jaar vooruit", aldus
Steenstra. ,

Merken als Chevrolet, Volkswagen, Lotus en
Rover hebben zich al aangemeld. Zij tonen
hoe ze omgaan met de jongste technieken
en inzichten. De fabrikanten laten zowel de
totstandkoming van huidige modellen als
toekomststudies de revue passeren.

"Wanneer je als designer dan eens nog verder vooruit mag kijken, kun je al je gevoel
voor logica en kennis van trends benutten.
Je visie over een toekomstige auto komt veel

Door toepassing van de nieuwste computertechnieken is het mogelijk de auto's van alle
kanten te bekijken, de portieren te openen
en een kijkje in het interieur te nemen.

Weekmedia 17

woensdag 3 februari 1999

Zandvoorts
Nieuwsblad

' ,^^<

Het moeras is nu nog een mijnenveld, maar in de toekomst krijgen
toeristen er de kans om van de rust te genieten

4

We kunnen heel wat voor ze doen,
zonder paternalistisch te worden'

Vervolg van pagina 9
Ook de landbouw moet de
werkloosheid onder de bevolking van Bilje - 80 procent
heeft een uitkering - terugdringen. Vroeger werkten velen in
het grote staatslandbouwbedrijf, maar dat bestaat niet
meer. De grond van dit bedrijf
wordt momenteel opgesplitst
en verpacht aan boeren in de
omgeving. De boeren werken
wel samen, want er is in 1997
een coöperatie opgericht. Die
heeft 105 leden. Zij willen het
verwilderde land opnieuw
gaan bewerken, boerderijen
herstellen en een nieuw machinepark vormen.
Aan plannen is dus geen ge-

Veel inwoners moeten noodgedwongen hun huis verwarmen met een houtkachel

brek. Maar eenvoudig uitvoerbaar zijn ze niet. Zo liggen het
moeras en de landbouwgronden bijvoorbeeld vol met mijnen. Het opruimen hiervan
kost naar schatting 9 miljoen

gulden. Dat geld heeft de gemeente Bilje niet.
Geldgebrek blijkt telkens
weer het struikelblok. Gewone
burgers, de yredesorganisaties, onderwijspersoneel en

Het vroegere kasteeltje van Tito wil burgemeester Varga verbouwen tot toeristische trekpleister

'Ik ben een
vechter'

H

IJ LAAT ZICH er niet onder krijgen,
zegt hij. „Ik ben een vechter. Dat was
ik en dat blijf ik." Vladimir Eded is een
vitale vijftiger met veel veerkracht.
Van 1970 tot 1982 werkte hy in Oostenrijk.
Daarna kwam Eded terug in Kroatië en zette
daar een fabriek op waar flessendoppen geprpduceerd werden. Vijftien medewerkers had hij.
Het gezin Eded beschikte over drie auto's, 's
Zomers gingen vader, moeder en dochter Wan- Vladimir Eded bouwt zijn leven weer op
da naar de kust; 's winters stonden ze op de
ski's in Oostenrijk. Kortom, Eded was best te- de fabriek helemaal leeg. Geen machine stond
er meer."
vreden met zijn leven.
Volgens hem heeft een Servische dorpeling er
Maar de oorlog, die in Bilje in 1991 uitbrak, de hand in gehad dat zijnmachines naar Belgraheeft ervoor gezorgd dat hij nu voor de derde do, de Servische hoofdstad, zijn verhuisd. „Elke
maand kijk ik die man in de ogen, want hij is net
keer iets nieuws moet opbouwen.
Eded vocht in het Kroatische leger, terwijl als ik lid van de gemeenteraad. Dankzij hem is
zijn vrouw en dochter in Zagreb verbleven. Bij alles wat ik heb opgebouwd nu verdwenen."
Hu verkoopt nu Levi's-kleding. Dat valt niet
het belangrijkste bloedbad in Bilje werden
twaalf medesoldaten van zijn bataljon gedood. mee, want op de zwarte markt, net over de
„Geslacht," zegt Eded. „Een jongen moest ik grens met Bosnië, wordt veel goedkoper spijbijvoorbeeld een dag later aan zijn gymschoe- kergoed verkocht. Bovendien wordt er veel genen herkennen, omdat de rest van zijn lichaam smokkeld, onder andere door Ovse-soldaten uit
met een gasbrander bewerkt was." Tien ande- Oost-Europa. „Die willen wel wat bijverdieren werden meegenomen door de Serven. Er nen," zegt Eded. „Helaas word ik er de dupe
zijn er slechts twee levend van teruggekeerd. van."
Daarom heeft hij onlangs 150 hectare landHij kan er niet goed over praten. Terwijl hij bouwgro»"' gepacht van het voormalige collecverder opgewekt de meest verschrikkelijke de- tieve sta *andbouwbedrijf om er tarwe op te
tails van zijn levensverhaal onthult, kapt hrj het verbouwen. Als oud-strijder heeft hij voorrang
gekregen bij de verdeling van de grond. De
interview af zodra het over de veldslag gaat.
Eded was ook een van de eersten die het staat stelt pok zaad beschikbaar. „Zodra ik ga
verlaten Bilje bezocht. Hij zag zijn fabriek. „Die oogsten, krijgen we het beter," zegt hij optimiswas leeg. Altijd was er bedrijvigheid en nu was tisch.

burgemeester Varga, in elk gesprek komen ze er vroeg of laat
mee. Hoopvol kijken ze naar
het Zandvoortse bezoek, want
van de Europese Unie valt nog
niet zoveel te verwachten omdat Kroatië de mensenrechten
onvoldoende respecteert volgens de EU.
„Maar," zegt burgemeester
Van der Heijden, „het project
waar Zandvoort aan meedoet,
is niet gericht op het brengen
van geld. Het is onmogelijk om
grote bedragen aan Bilje te geven, want wij hebben dat ook
niet. Dat heb ik iedereen tijdens mijn bezoek ook duidelijk
gemaakt. Als het gaat om kleine noden, dan valt er misschien wel wat te doen. Zo kan
ik me voorstellen dat we Bilje
weer aan een brandweerauto
kunnen helpen of de school
kunnen ondersteunen met
computers of schriften."
Een ander probleem is de
bureaucratie. Het jachtslot
van Tito is door de Servische
rebellenleider Arkan van binnen volledig gesloopt. Zelfs de
parketvloer en het balkenplafond zijn verwijderd. Volgens
burgemeester Varga is er een
landelijke pot met subsidie,
maar is nog niet duidelijk wie
nu eigenlijk eigendom van het
slot is: de gemeente Bilje of de
staat. Zolang die strijd voortduurt, kan de renovatie niet
beginnen.
Ondertussen blijkt pok de
relatie tussen de charismatische burgemeester en de bevplking nog
niet optimaal,
al is er wel enige hoop op
verbetering.
„Veel mensen willen nu
al
resultaat
zien. Ze zijn nu ~~-~"~•"^~"~~"
arm en hebben nu geen werk.
Ze vinden dat Varga te veel
naar de lange termijn kijkt. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik me
daar wel wat bij kan voorstellen," zegjb Bert van der Linde.
Hij is coördinator van het project waar Zandvoort samen
met zeven Nederlandse en negen Belgische gemeenten aan
meedoet.

Vlnr: Beheerder van het natuurgebied Kopaèki Kit, burgemeester Varga van Bilje, Bert van der Linde (coördinator van het samemverkingsproject) en burgemeester Van der Heijden van Zandvoort

tuurlijk al te paternalistisch te kracht heeft."
Toch heeft hij al kunnen beworden," zegt Van der Heijden. Zandvoort is immers druk middelen tussen twee gezwobezig met participatie: buurt- ren vijanden. Burgemeester
Varga
gaat
binnenkort
met twee vredesorganisaties praten. De
ene organisatie
helpt
vluchtelingen.
------- de
andere
comités en vertegenwoordi- heeft ondermeer een leesclubgers van maatschappelijke je en computerlessen opgezet.
Van der Linde: „Varga en de
groeperingen mogen bijvoorbeeld meepraten over een
nieuw verkeersplan in Zandvoort. „We zouden misschien
een ambtenaar naar Bilje kunnen laten gaan die hier alles
vanaf weet." „Samen een inspraakronde organiseren, dat
zou mooi zijn," filosofeert Van
der Linde.

'Ik snap dat je niet met
de moordenaar van je vader
door één deur wilt'

Anderzijds klaagt Varga zelf
dat de bevolking nog te veel
van de overheid verwacht en
niet in de gaten heeft dat in
een nieuwe kapitalistische
maatschappij burgers zelf initiatief moeten nemen.
„Hier kunnen we Varga en
Bilje mee helpen, zonder na-

vredesorganisaties willen eigenlijk hetzelfde. Ze willen het
leven van de inwoners van Bilj e
verbeteren. Wat dat betreft is
het heel mooi dat burgemeester Van der Heijden als neutrale figuur hen bij elkaar heeft
gebracht."
Over het doel van het project. de democratisering bevorderen, is Bert van der Linde
dan ook positief. „In Bilje heeft
het een grote kans van slagen.
In Bilje lopen veel mensen met
goede ideeën rond. Met wat

ondersteuning vanuit Nederland kunnen we een heel eind
verder komen."
Maar of dat voldoende is om
de inwoners van Bilje er snel
bovenop te helpen, weet Van
der Linde niet. „De burgeroorlog heeft zoveel kapot gemaakt. Dat bouw je niet in een
paar jaar weer pp." Als straks
over een paar jaar de huizen
van de mensen weer allemaal
gerepareerd zijn. duurt het
volgens hem nog decennia
voordat ook het hartzeer weer
genezen is.

Daarnaast kunnen Nederlanders ook helpen het onderlinge wantrouwen weg te masseren. „Ik begrijp best," zegt
Van der Heijden. „Dat je niet
zo snel door één deur wilt met
iemand die misschien je vader
vermoord heeft of je vrouw ver-

Bilje

Zandvoort

Bestaat uit: vier dorpen en
vier gehuchten
Aantal inwoners: ca 7000
Uitkeringsgerechtigden: 80
procent
Oppervlakte: 34.000 ha (Bos:
6000 ha, landbouwgrond:
6000 ha, natuurpark: 17.700
ha)

Bestaat uit: twee dorpen
(Zandvoort en Bentveld)
Aantal inwoners: 15.550
Uitkeringsgerechtigden:
1614
Aantal bezoekers: 4,5 miljoen per jaar
Oppervlakte: 15.550

Xfe.

Dagelijks leven in Bilje: de honden moeten ingei'nt worden tegen hondsdolheid
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevraagd hulp in de
huishouding voor 2x3
uur/week Tel 0297-261271
« Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepaqina van deze krant

Winkelpersoneel
gevraagd
Wie wil ons op drukke middagen helpen in onze sfeervolle
winkel In eerste instantie op
zaterdag en wellicht op andere middagen Ben je vlot en
vriendelijk, en vind je het leuk
om met mensen om te gaan,
bel dan even voor een afspraak Janus Slaapkamerspeciaalzaak, 1e Gonst Huygenstraat 71-73 Amsterdam
Tel 020-6180120

Vrijwilligers gevraagd

Kennismaking

Wie helpt de zusters Berg

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER''
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Mw An Berg (71) zorgt voor haar zuster Els (74) die licht
dement is Met liefde, maar een vnjwillig(st)er die wekelijks
zus Els bezoekt zou fijn zijn U luistert samen naar muziek,
drinkt een kopje koffie of maakt een ommetje Als vrijwillig(st)er wordt u goed begeleid (inleidende cursus, persoonlijke
begeleiding, thema bijeenkomsten) U ontvangt een onkostenvergoedmg en bent goed verzekerd De Bezoek- en Oppas Service is werkzaam in Buitenveldert, Rivierenbuurt, Zuid
en De Pijp

Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-5050270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899 85 99

Interesse'' U kunt elke ochtend behalve vrijdag contact Bel me nu direct en vertel
opnemen met de BEZOEK- EN OPPAS-SERVICE,
meer over jezelf' Ik ben Wilp/a St Welzijn De Pijp, telefoon 020 • 5754704
ma, een meid van 55 kg met
donkerblond haar, blauwe
ogen, 1 67 lang en vrijgezel
Oproepen - Mededelingen
Zijn er nog leuke mannen die
zin hebben om uit die luie
Dames/heren gevraagd 25-50 jaar die van ijs houden en mee stoel te komen, vlug dan' Ik
willen doen aan een marktonderzoek U krijgt hier een vergoe- wacht op reacties
Boxnummer 805860
ding voor Inl 020-6654447
iebonden,
dus ervaren,
maar nog alle tijd voor een
POPPENHUISOnderhoud,
vriendje extra' Ik ben een molMINIATUURBEURS
lige vrouw van 38 en zoek een
reparatie,
lekker, spannend maatje m
doe-het-zelf
6 FEBRUARI
de omgeving van Den Haag.
In de BOC
Als je een leuke suggestie
V Leyenberghlaan 89, A'dam
nebt, wil je die dan heel snel
TUINMAN, STRATENMAKER doorgeven''
Van 11 00 1600 uur
Boxnummer
Info 020 6735073 entree ƒ5,- biedt zich aan voor al uw tum- 800327
en straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot com- Gezocht' Een serieuze relatie'
Muziekplete aanleg Gratis advies en Met wie? Een slanke, lieve,
vrijbl prijsopgave aan huis eerlijke, verzorgde, romantiinstrumenten
Ing KvK Tel 0206364074 sche, jonge vrouw tussen de
25 en 35 Ben jij dat misDE KLUSSENBUS
schien'' Ik ben licht getint, 34,
Voor iedere klus, bellen dus 1 74 en heb donker haar. Pak
Tel 023 - 5713780
die telefoon en bel"
SCHILDER heeft nog tijd v Boxnummer 380864
binnen- en buitenwerk Vrijbl Ik zoek een hele leuke date.
U kunt bij ons al v a ƒ 270,' prijsopgave
Ben je tussen de 20 en 30 jr,
Bellen na 18 00 uur 5719800 aardig, discreet, hygiënisch,
voor het eerste half jaar
een goede piano huren
• ANNULERINGEN van ad-hartstikke eerlijk en met goevertentie-opdrachten kunt u de bedoelingen, dan moet je
SCHRIFTELIJK bellen' Als hef klikt wil ik de
VAN KERKWIJK UITSLUITEND
richten aan Micro's Weekme- stoutste fantasieën werkelijkAmsterdamseweg 202
dia, Postbus 156, 1000 AD heid laten worden'
AMSTELVEEN
Boxnummer 927418
Amsterdam
020 - 6413187
Regio R'dam z k m man
voor fijne erotische afspr. Ik
Mode
ben een lekkere meid van 26
n wil enkele keren in de
week met je af spreken Ik heb
een fijne relatie, echter mijn
man wil iets niet waar ik heel
Vondellaan 7
erg van houd Wil je weten
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken waf Boxnummer 961799
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Stop" Deze advertentie is bezaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot stemd voor jou" Wie ben ik''
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477
Richard, 22, 1 75 lang, snor
Tom Du Kinderkleding Wilt u • Rubrieksadvertentie? Zie dragend en m het bezit van
voor adres en/of telefoonnr. bruine haren, bruine ogen en
een partij bij uw thuis'
slank postuur Ben jij tussen
de colofon m deze krant.
Bel Tilly 023-5714146
de 18 en, 23 en zie je er leuk
uif Zin in een avondje uif
Boxnummer 448352
Hobby's en verzamelingen

PIANO
SPELEN

Monet Strijkservice

De herfst is begonnen en het
zonnetje schijnt Ik ben een
gevoelsmens van 51, klein,
blond, mollig Ik ben op zoek
naar een serieuze man voor
theaterbezoek, wandelingen
langs het strand, bioscoop en
uit eten bij kaarslicht
Boxnummer 925949

0906-98.50

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm)
Een spannend
contact in de buurt
Beluister anoniem
0906-50 222 04 (1 gpm)
advertenties 18+
Ik
0906-50 15 15 6 (1 gpm) , ga door, waar anderen
stoppen' Schaam me nerBiseks, buurvr en buurmeisje gens voor en wil harde SEKS'
18 Hun spelletjes worden Harriet' 99cpm 0906-9794
harder' 99cpm 0906-9526
Live' Black, beautiful en hot'
Dagelijks seksen hete meis- Voor de liefhebber van zwarjes 18 op onze livelijn' De te vrouwen 99cpm 0906 0601
heetste' 99cpm 0906-0603
Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
Direct contact met
seksafluisterlyn v Holland.
stoute vrouwen
0906-9722 Secret' 99cpm
0906-5022221 (1 gpm.)
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag 440 & 450

Ontdek de duistere wereld'
SM Meesteres live' Zij wijdt
jou m 99cpm 0906-9626

Vanavond al een
fijne afspraak9
09065022204 (1 gpm)

POSTCODE DATING' Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact Bel 0906-18 44 (80 cpmj

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611
SM-CONTACTLIJN Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-1833 (80 cpm)
Spannende date?
0906-50 15156
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
STUDENTES geven telnr.
voor sekscontact'
Bel 0906-18 22 (1 qpm)

Diverse clubs
Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame Met spoed
dames v a 18 jr gevraagd +
chauffeurs Tel 0206322452
www angel-escort oom 24 u

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

HEREN tussen de 33 en 44 jr'
Groot en breed geschouderd
Leuk, hef, spontaan, eerlijk en
romantisch IK ZOEK JOU'
Wie ik ben? Mirella, 42 jr, gezellig en gek op avondjes uit
en gezelligheid thuis Hoor ik
snel wat van je""
Boxnummer 961208
Hoi, met Romy van 25 jr Ik
heb wel zin m een spannende
blinddate Heb je daar ook zin
m, bel dan en je komt meer te
weten. Boxnummer 385200.
Ik ben Irma, een 48-jange,
charmante, verzorgde Hollandse, kinderloze vrouw Ik
heb lange, goudblonde haren
en hou van koken, natuur,
theater, zwemmen enz Ben
jij een ram of kreeft, tussen
de 50 en 60 jr en kom je uit
Indonesië7 Reageer'
Boxnummer 978989
Ik speel in mijn vrije tijd de
saxofoon m een groep' Nu
zou ik het leuk vinden een
vriendin te hebben die hier
ook van houdt
Boxnummer 361166
Stop" Deze advertentie is bestemd voor jou' Carmen, dat
is mijn naam Ik ben 22 jr en
gek op gezellige dingen
Hobby's lezen, tekenen, uitgaan, schrijven, schilderen,
werken Heb jij interesse''
Reageer en ik vertel je meer'
Boxnummer 944568

Ze zeggen dat ik een warmvoelend, liefdevol mens ben
Ik ben 49, 1 62 en een echte
(Para)medisch personeel gevraagd
dikkerd' Dat ligt niet aan het
eten en aan het snoepen Als
jij mij belt, leg ik wel uit
waarom Ik zoek een leuke,
ongebonden man tussen de
Amsterdam Wat ik heb'' Half 4045jr Boxnummer 900336
lang,
donkerblond
haar,
Trein/modelautobeurs, Haarlem, zon 7 febr, 10-15 u , Spaar- brumgroene ogen en een • Wij behouden ons het
nehal, Re Carelsenplein 1 (Winkelc Schalkwijk), 250 tafels' slank figuur Ik ben een spor- recht voor zonder opgave van
tieve, ondernemende, spon- redenen teksten te wijzigen
tane vrouw van 34 en 1 68 of niet op te nemen
Een wijkgericht zorgcentrum in stadsdeel Oud-Zuid met 12!
Opleidingen/cursussen
lang Ben jij een dito man met • Rubrieksadvertentie'' Zie
verzorgingsplaatsen
een leuke baan en zonder bril, voor adres en/of telefoonnr.
baard of snor?''
de colofon in deze krant
Boxnummer 933146
-een gezellige werksfeer
-optimale secundaire arbeidsvoorwaarden
Bloemen, planten en tuinartikelen
-werken m teamverband
-honorering volgens CAO verzorgingshuizen

Schinkelhaven

Direct contact met
vrouwen thuis'
09065022221 (1 gpm)

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Schinkelkade 69, 1075 VM Amsterdam
Wie zijn wij?

Wat kunnen wij bieden?

Beroepsopleiding voor VROUWEN
geen leeftijdsgrens
parttime werk mogelijk'

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan
VERZORGINGSHUIS SCHINKELHAVEN
Begin maart 1999 start VVS A'dam i s m VVS Noord-Holland
T A V HET SECRETARIAAT
en Arbeidsvoorziening regio ZNH een opleiding tot
SCHINKELKADE 69
1075 VM AMSTERDAM

Divers personeel gevraagd

KLANTENADVISEUR
(MEDEWERKER KLANTENSERVICE)
Dit is een opleiding met BAANGARANTIE'

Horeca reclame, horeca reclame
Gevestigd te Amsterdam Werkzaam in reclame/muziek/boeken en telecommunicatie industrie Vanwege onze nieuwe
klanten o a Walt Disney, zwembaden, bioscopen, sporteen
tra horeca, videotheken, telecommunicatie en andere mdustneen, zoeken wij ca 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
werkzaamheden zoals klantenservice, PR, vertegenwoordiging, marketing promotie, distributie, chauffeurs/bezorgen,
verkoop en ass managers Opleiding en ervaring is geen
vereiste Servicegencht en een commerciële instelling wel
Schoolverlaters zijn ook welkom
Bel nu voor een afspraak TDA Tel 020-4657350

DE FUNCTIE
werken in een Call Center (telefonische receptie en/of
klantenservice) van bijv de POSTBANK of een andere
financiële instelling
- het geven van adviezen
- het geven van informatie
DE OPLEIDING IS BEDOELD VOOR VROUWEN DIE
- geen betaald werk hebben maar dit wel graag willen
- als vooropleiding HAVO of MBO hebben
- beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden

Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
GARANTIE OP AL ONS WERK mg KvK

Schoonmaakster gevr voor
winkel Zandvoort 2 uur
p week Voor informatie
To The Point 0235720212
vragen naar Mischa

Verenigingsnieuws
Zat 6 feb klaverjassen bij de
handbal aanvang 8 u Komt u
ook'' Gezellig 0235712225

Uitgaan
Donderdag 4 feb dansen &
ontmoeten v alleengaanden
+ woensdag 10 feb jubileum
dansparty m gratis hapjes &
verloting De Ossestal Nieu
welaan 34, Osdorp 20 u
Donderdag 11 febr gesloten
Sportcafe Zandvoort voor
bruiloften recepties, personeelsfeesten
verjaardagsfeestjes,
catering
0235715619 0654616812
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Verhuizingen
TE HUUR gr verhuiswagen +
chauff, ƒ 250 p d Ook met
verhuizers Tel 0653208374
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen' transport
Voll verz Dag nachtservice
020 6424800 of 0654304111

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Onroerend goed
te koop aangeboden

GIRO 6868

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

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

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

J

HELMERSBUURT
Op de begane grond gelegen appartement in gewilde Helmersbuurt met tuin op het zuiden Bevatt voormalige kamer
en suite, eenv keuken, toilet, douche Goede locatie Eigen
grond Vraagprijs ƒ 295 000,- k k Normen SWD
Broersma Makelaardij, A'dam,

Te koop
aangeboden
diversen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

De opleiding duurt ca 6 maanden (inclusief stage) Er wordt T k 4 winterbanden + velgen Te huur gevr woonruimte te
Z'voort Huurpr tot ƒ 1300,op ma, d: en wo ochtend lesgegeven De lessen vinden + diepvries 023-5718812
Bel na 1800 uur
plaats in Zaandam
Tel 023-5320342
Vakantie
Bent u geïnteresseerd' Wij geven een voorlichting op vrijdagochtend 5 febr, van 930-11 30 uur Als u van plan bent te
buitenland
Vakantie
komen, bel dan naar VVS A'dam, Wodanstraat 3,
Binnenland
020 6627096
LEUKE KLAVERJASREIS'
Personeel
5 dgn naar het mooie HessiMENS & INTUÏTIE
aangeboden
sche Bergland/Duitsland v a Luxe boerderij te huur voor
Instituut voor intuïtieve ontwikkeling,
ƒ469,Incl busreis, hotel HP, vakantie, met rijpaarden, m
healing, reading en leading (Lightworkersjaar)
bos, hei en zandverstuivmdansavond,
elke avond kla- gen,
TUINMAN, STRATENMAKER
ƒ1100,-, m Bakkeveen
verjassen
met
leuke
prijzen
biedt zich aan voor al uw tuinTel. 0516-541245
en
fraaie
excursies
naar
o
a
en straatwerk, voorjaarsbeurAlsfeld en Kassei (vertr 15/2
ten van klein klusje tot comDHTW 153) Bel snel De
Rijwielen,
plete aanleg Gratis advies en
Harde's Tours 0204707771
vrijbl prijsopgave aan huis Graag nodigen wij u uit de sfeer en de lessen te proeven van
motoren,
Ing KvK Tel 020-6364074 ons instituut en u te informeren over onze werkwijze
bromfietsen
* Informtie,
Auto's en
* korte groepsmedidatie,
Markten/braderieen
auto-accessoires
* korte healing/readmg ontvangen
Te koop jongensfiets in
goede staat, wielm 2000,
Weverssingel 11, 3811 G J Amersfoort
f75,- Tel 023-5712104
Zon 7-2, VLOOIENMARKT
Voor
een
perfecte
SAAB
Telefoon 033 - 475 84 03
Kudelstaart 'Proosdijhal'
SAAB SERVICE MOLENAAR
Edisonstraat 6,
Rep , onderhoud, APK
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Rijles auto's
10 00 16 00 uur Kraam ƒ 45,- Grieks, Dutch lessons J BakEigen revisie-afdeling
Dieren
en
'Rean' Evenem 010-4328696 ker, Botticellistr 38-2, A'dam
Motoren/versn bak
en motoren
dierenVerkoop nw/gebr ond
(bij Olympiapl), 020-6751664
ROYAL CLASS SAAB
benodigdheden
Teken en aquarelles, op dinsWoninginrichting
Tel 023-5614097
dagmiddag nog plaats
Alblas Verkeersscholen
T k sneeuwkettingen „PeTel 023-5714663
Sara + Sandra, 2 jaar, lieve, wag" Bmg 2000 155/13,
Het HUIS moet LEEG? KnngUW RIJBEWIJS
mooie, korthange Duitse
185/60/13 + 65/65/14 ƒ50
loopwinkel Wederom lever
Massage
Nieuwkoop, 0172-408361
Herderteven uit Spanje, die TP| 023-5717781
uw huis geheel schoon op in
daar geen overlevingsruil voor bruikbare spullen
mogelijkheid hebben, hopen
Ook nog goede, losse
0906-Nummers
Sportmassage, ontsp mas- op liefdevol tehuis hier
meubels worden grat.s afge sage Shiatsu, voetreflex
020-6795474,
na
18
uur.
haald Tel 0206635394
Tel 023-5714092
0906-9889 Rijpe Sjaan DD- 44 cpm' Thuiscontact vrou
Jaloezieën kl rood, merk LuFinancien
en
cup, zkt jgns 18 jr v liveseks wen (20-59) zoeken een afxaflex (2x1 50x1 50) a ƒ 75
•
Reflectanten
op
advertenGrijp onder m'n rok' 99cpm spraak thuis 0906-1713
Vert lamell (150x125) c
handelszaken
ties onder nummer gelieven
ƒ75 0235731735
40
cpm' Binnen 5 seconden 44 cpm' Wijkdating vrouwen
ervoor te zorgen dat het numvrouwen 30+, direct live aan uit jouw wijk zoeken een afmer in de linker bovenhoek
spraak' 0906-1711
de lijn' 0906-17 15
• Uw particuliere Micro bon op de envelop staat vermeld
44
cpm' Wijkdating vrouwen
per post verstuurd bereikt en dat de brief geadresseerd
40 cpm' Binnen 5 seconden
V A ƒ75 - DORSMAN
ons pas over 3 a 4 dagen wordt aan Weekmedia, Postvrouwen 30+, direct live aan uit jouw wijk zoeken een afblijft toch goedkoper'
spraak' 0906-17 11.
bus 156, 1000 AD Amster- Bel nu 023 - 5714534
Opdrachten die te laat
de lijn' 0906-17 15
dam Dit voorkomt vertraging
binnenkomen worden
Afspreken m jouw
cpm' Thuiscontact vroum de behandeling
automatisch de week
• Zie de colofon voor opga- 44
postcode-gebied
wen
(20-59)
zoeken
een
afdaarop geplaatst
ve van uw rubieksadvertentie, spraak thuis 0906-17 13
0906-5022204 (1 gpm)

27 februari a.s.
OPEN DAG van 11.00 tot 14.00 uur.

in 5 dagen

Autoverzekering

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Personeel gevr voor
videotheek m Zandvoort
Tel 0235720212

GEEF JE AAN

Mike de Groot

Wat zoeken wij?
KWALITEIT'
Parttime of fulltime gediplomeerde
- ziekenverzorgenden
- bejaardenverzorgenden
- bejaardenhelpenden

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

voor de particuliere
en zakelijke markt
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst m het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren
De adveitentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsteidam.

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12 00 uur), tel. 020-5626271,
fax:020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing m
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT).
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een week later
geplaatst/uitgezonden.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bun v.d.
blad als l regel bij u»
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor /onder
opgave \an redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m

èd 17

3 regels ƒ 5,82

t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m

5 regels ƒ 9,59

t/m

6 regels ƒ 11,63

t/m

7 regels ƒ 13,57

t/m

8 regels ƒ 15,51

t/m

9 regels ƒ 17,45

t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle pnjzen zijn mcl. 17,5% BTW
Naam
Adres.
Postcode
Telefoon'
S v.p. in rubiick:

Plaats:

woensdag 3 februari 1999

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

Valentijnsdag steeds populairder
Zo ver als in
Amerika, waar op
Valentijnsdag
reusachtige taarten
openspringen
waaruit sexy
showgirls
verschijnen, gaat
het bij ons nog niet.
Maar ook hier is
rond 14 februari een
soort hype
ontstaan. Ooit was
Valentijnsdag de
dag waarop
verliefden anonieme
liefdesverklaringen
verstuurden, die
hoogstens vergezeld
gingen van een
boeketje bloemen.
Tegenwoordig
worden de
geschenken almaar
mooier en
origineler.

• .r

"•**.
i
?
èwimf^
^a::;ji|?x^(te?::f

T\i

Corpsbal

'^,^^'%i^^y^^^^ fo\"''
*•

XN *V

-

v;J- --

* ' ^-"^*'^

' ii •>

ir-iin***^!!

•**''"

f^

E HEBBEN WEER geZ
wonnen vanmorgen Het is
zeven uur, het is donker en

^

grauw en mistig, het is nog
lang geen lente Toch hoor ie
overal in het Bos zanglijsters
zingen Ze zijn weer vroeger op
dan hun naaste familieleden,
de merels. Die murmelen wat
voor zich uit, durven nog niet
zo goed Het is moeilijk concurreren met de snoeiharde
zang van de lijsters.
Zanglijsters zijn rijkelmsmerels. Je hoort ze niet in de Kmkerbuurt. Ze willen meei
groen, meer bomen, grotere
grasvelden. Ze komen dus in
de buitenwijken en in de parken terecht. Daar vinden ze
ook hun geliefde voedsel, want
zoals dat bij njkelui hoort eten
ze niet zomaar alles. Slakken
moeten het wezen. Als het
niet anders kan pikken ze wel
hun wurmpje mee, maar eigenlijk is dat te mm, dat is
voer voor straatjongens als
merels.
Merels zingen op het Leidseplein, zanglijsters in het Amsterdamse Bos. Merels gaan
duetten aan met Mongoolse
boventoonzangers en andere
straatmuzikanten, zanglijsters
hebben alleen elkaar te duchten. De zanglijster is de corpsbal onder de vogels' Lekker bij
elkaar klitten, altijd hoog in de
boom, de grootste bek van allemaal en van huis uit een verfijnde smaak. En als ze uitgezongen zijn blijken het maar
gewone grauwe baasjes, met
hun bruine rug en hun bruingestippelde buik. Een beetje
schichtig hippen ze rond.
Geen haartje beter dan een
ander.
Remco Daalder
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E COMMERCIE
heeft aardigheid in
Valentijnsdag.
Gulle
Valentijns
worden verleid tot
het kopen van exclusieve cadeaus voor hun uitverkorenen,
en een bedrijf als de PTT moedigt van harte het sturen van
Valentijnskaarten aan. Het
aantal extra kaarten, is volgens PTT Post woordvoerster,
Hanne Kluck, moeilijk te
schatten. „We zien wel dat de
hoeveelheid rode enveloppen

bloemen zoals blauwe druifjes
of blauwe viooltjes. Als je iemand iets moois wilt geven,
moeten het blauwe bloemen
zijn, die staan voor trouw en
bescherming. Rood is brandende hartstocht, dat doe je
uitsluitend voor je minnares."
Waar komt toch het gebruik
met Valentijnsdag een ander
iets te geven eigenlijk vandaan? „Er is een verhaal dat
Sint Valentijn op latere leeftijd
tuinman in een klooster is geweest. Als je verliefd was en
wilde trouwen, moest je bij Valentijn langsgaan. Dat kon in
Nederland bij zogenaamde Valentijns putjes. Je had overal
bronnen die gewijd waren aan
een heilige. Dan dronk je van
het water en dan werd je liefde
beschermd. De enige bron die
nog gewijd is aan Valentijn, bedan de zomer het van de win- vindt zich bij Westerhoven in
ter won en de vogeltjes met Noord-Brabant."
elkaar paarden. Vandaar dat
Een ander verhaal volgens
het een belangrijk feest was."
Sint Valentijn, naar wie de Strouken is dat Valentijn als
dag is genoemd, was waar- christen door de Romeinen ter
schijnlijk een Italiaanse heilige dood was veroordeeld. In de
uit de derde of vierde eeuw na gevangenis werd hij verliefd op
Christus. In Nederland heette de dochter van de cipier en
hij Sint Velten en over hem be- stuurde haar briefjes pndertestaan meerdere verhalen. In kend met 'uw Valentijn'.
Valentijnsdag was aanvanelk. geval had hij iets met bloemen. Strouken: „Op plaatjes kelijk bedoeld om een eenyousteiat hij altijd met bloemen af- dig gebaar van genegenheid te
getoeeld, vooral met blauwe kunnen maken. Een lief klein

dief-handboeien, chromen fotolijstjes,
handgeschilderde
gloeilampen met Valentijnmotief, 'glow in the dark'-badzeep, Valentijnstaarten en veel
chocolade.
Voor meer kennis over de
oorsprong van het Valentijnsfeest, is het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in
Utrecht de aangewezen instelling. Volgens directeur Ineke
Strouken is 14 februari altijd
een feestdag geweest, ook in
Nederland. „Men dacht dat

'Zelf iets plukken, aan deurknop
binden en dan vlug weglopen'
groter wordt, maar kunnen
geen concrete getallen noemen. Het gaat in elk geval om
enkele miljoenen."
Voor cadeautjes kan men
onder meer in de Bijenkorf terecht, waar een speciale Valentijnshop is ingericht in de kleuren zilver, paars en romantisch
rood. „Binnen de Valentijnshop spelen dit jaar twee thema's: fun en traditioneel," aldus een woordvoerster van het
warenhuis. Artikelen die het
moeten gaan doen, zijn 'harte-

ruikertje bijvoorbeeld, werd
sjieker gevonden dan een hele
grote bos bloemen. Strouken:
„Eigenlijk is het mooiste om
zelf iets te plukken en aan een
deurknop te binden, en dan
stiekem weg te lopen."
Omdat het in Amsterdam
niet meevalt zelf een bosje
bloemen te plukken, doen de
bloemisten rond Valentijnsdag
goede zaken. Bram Bosshardt,
directeur van Bap Bloemenservice aan het Europaplein,
voelt zich dan ook wel eens

dag naar hun secretaresse laten versturen. Soms zijn ze getrouwd en soms natuurlijk ook
niet. Dat is het leuke van de
Valentijn, dat het anoniem gebeurt. Als mensen bellen en
ons vragen van wie ze de bloemen gekregen hebben, dan geven wij geen enkele inlichting.
Die anonimiteit is bij ons gewaarborgd."
Banketbakker
Kwekkeboom, met winkels door heel
Amsterdam, speelt sinds een
jaar of drie eveneens in op Va-

ADVERTENTIE

Doe Zelf SchooS
Doe Zelf School Amsterdam
houdt op zaterdag 13 februari,
van twaalf tot vier uur, open
dag. Er zijn doorlopende demonstraties van bouwvakken
en ambachten die op de
school gegeven worden m
kortlopende praktijkgerichte
cursussen. De cursussen bestaan uit vier, zes of acht lessen. Alle docenten beoefenen
het vak zelf. Op de open dag
zal het zomerprogramma gepresenteerd worden en is mschrijving mogelijk Voor nadere informatie: 020-624 7048

'Hartedief'-handboeien moeten
het met Valentijn gaan doen'
'mister Valentijn himself. Bap lentijnsdag. Volgens directeur
bezorgt bloemen in binnen en Herry Kwekkeboom verkopen
buitenland en Bosshardt con- de 'taartjes pour l'amour',
stateert dat men vooral kiest taartjes met daar bovenop een
voor de hartstochtelijke, rode grote zoen van marsepein, elk
boeketten. „De bloem van de jaar beter. Dit jaar voor het
liefde is de roos en daar wordt eerst kan men een geliefde verhet meest naar gevraagd," wennen door een kaartje te
zegt hij.
sturen, met de mededeling dat
De meeste boeketten wor- hij of zij een taart kan halen.
den door mannen voor een „Pas op de taart staat dan wie
vrouw gekocht. „Het zijn echt de afzender is, dat blijft dus
niet altijd vreemdgangers, even een verrassing," zegt
hoor. Er zijn ook directeuren Kwekkeboom.
die bloemen voor ValentijnsJan Pieter Nepveu

•••«••••••••!•• In de serie 'Nostalgie in Tuschinski',
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draait zondagmorgen 14 februari de
Amerikaanse 'stomme' klassieker uit

'Ik zit soms zelf mee te snikken
„Om de voldoening die het
geeft, dat je mensen om je
heen op een zinvolle manier
kunt helpen." Zo beschrijft
Inga Teding van Berkhout
(58) haar motivatie, om nu al
meer dan tien jaar als
vrijwilligster in het AMC
actief te zijn. Twee keer per
week is zij in het
Amsterdamse ziekenhuis
aanwezig, om daar onder
meer leiding te geven aan een
groep van twintig
'gastvrouwen' die de
polikliniek als werkterrein
heeft.

P&P B0806
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l appartement 4 visje; 8 vogel; 12 wiel; 13
mager; 14 bloeiwijze; 15 voedsel; 17 grondverf; 19 touw; 20
dief; 22 alleen; 24 naaldboom;
25 kleefmiddel; 27 eerste melk;
29 drinkgerei; 32 babybed 34
pl. in Z.-Hollaiid; 36 brandstof;
38 groet; 39 vordering; 40 groot
water; 41 wijnsoort; 43 warmte;
45 autorij; 46 kweken; 48 nobele; 50 belemmering; 51 erfelijkheidsdrager; 53 pl. in Drenthe;
55 start; 58 weefwerk; 60 toekomstig; 62 kier; 64 drank; 65
vlaktemaat; 66 een zekere; 67
sluiting; 68 dorpsplein; 69
naaldboom.

VERTICAAL: l marterachtige;
2 plank; 3 bloedvat; 5 wurm; 6
loop; 7 brandstof; 9 Ned. rivier;
10 vis; 11 deel v. Rusland; 16
vereist; 17 eetgelegenheid; 18
hemelgeest; 19 eventueel; 21
bnerenbezit; 23 etenbereider;
26 donker; 27 dier; 28 vervoermiddel; 29 uitstekende; 30
twist; 31 stemming; 33 wereldtaal; 35 kleefmiddel; 37 opstootje; 42 rangtelw.: 43 uitspansel; 44 uier; 45 handigheid;
47 onderricht; 49 nauw; 52 roofvogel; 53 mestvocht; 54 akelig;
55 ledemaat; 56 plooi; 57 hemellichaam; 59 steen; 61 oplosmiddel; 63 vrg. koningin.
Oplossing vorige puzzel
BEROEPSMILITAIR

ET KOMT EROP
neer, dat ik die
mede-vrijwilligsters
min of meer in het gareel houd
en ervoor zorg dat iedereen
een nuttige taak krijgt," legt
mevrouw Teding van Berkhout uit. „Zo moeten dagelijks
de bloemen, die voor de patiënten binnenkomen, worden
verzorgd en naar hun bestemming gebracht. Daarnaast is
er nog tal van andere vaste
karweitjes."
„Verreweg de meeste tijd zit
hem echter in de begeleiding
van patiënten. Meestal gaat
het om oudere mensen die
slecht ter been zijn en die wij
per rolstoel brengen waar ze
zijn moeten. In het AMC is dat
bepaald geen overbodige service, want door de uitgestrektheid van de gangen zijn de afstanden daar vaak gigantisch."
De betrokken dienstverleners kennen niet alleen de weg
in het AMC, maai- zijn ook ten
allen tijde bereid om een
praatje te maken met de aan
hen toevertrouwde patiënt.
„Dat contact is heel belangryk," benadrukt mevrouw Teding van Berkhout. „Want omdat ze vaak op stel en sprong

foto Nederlands Filmmuseum

'JKH K

van de samenleving
Pas als ze er niet meer zijn,
vallen ze op. Vrijwilligers. Zij
verzorgen het bloemetje aan
het ziekbed, geven hondentrainingen, hebben dienst in
de kantine van de vereniging,
onderhouden de historische
tuin, organiseren een jeugddisco, vangen daklozen op,
staan in de Wereldwinkel.
Zonder hun inzet zou het leven verschralen. Zij vormen
als het ware het cement dat
de afzonderlijke delen in de
samenleving aan elkaar bindt.
Een serie over werkers in de
vrije tijd.

Blood en Sand
met Rudolph Valentino in de hoofdrol
Voor de succesvolle stierenvechter die
Valentino in deze film vertolkt, heeft hij
de juiste dosis jeugdige seksuele agressie, die wordt getemd door katholieke
codes. Maar zijn eerste omhelzing is
voor een man: een stervende collega Hij
zal hem spoedig volgen in de dood,
omdat hij als echte latin lover met kan
kiezen tussen de lady en de vamp Het
noodlot slaat toe als voor een ogenblik
niet naar de stier, maar naar zijn mmnares staart.
De film wordt begeleid door Joost
Langeveld op het Wurlitzer orgel.
Voorfilms die gedraaid worden zijn
Journaalfragmenten van de begrafenis
van Rudolph Valentino (NL 1926) en
Brand in de Jodenbreestraat (NL 1922).
Lezers krijgen tegen inlevering van
onderstaande bon een korting van 2,50
gulden en betalen tien gulden
per persoon
(normale prijs

12,50 gulden!.

naar de polikliniek moeten,
zijn met name hoogbejaarden
nogal eens de kluts kwijt. Bovendien weten ze meestal niet
wat hen te wachten staat. Het
kan dan ook een heel welkome
steun zijn als
er iemand bij
ze is die met
ze meeleeft,
ook al is dat
dan een
vreemde."
Naast de
groep vrou---wen die de polikliniek als
thuisbasis heeft, opereren er
vanzelfsprekend veel meer
vrijwilligers (van beide geslachten) in het AMC. In totaal gaat het om zo'n tweehonderd mensen, die graag

een deel van hun vrije tijd afstaan voor een zeer bescheiden reiskostenvergoeding. Er
is bijvoorbeeld een vaste ploeg
'krantenrijders'. En een team
dat zich specifiek op de kin-

zamen een voorzichtig wandelingetje maken.
Zelf is mevrouw Teding van
Berkhout, behalve in de polikliniek, ook regelmatig te vinden op de afdeling intensive
care. Daar
probeert ze
zo goed mogelijk de familie van de patienten op te
vangen en
hen zonodig
----- bij te staan in
het verdriet dat zij te verwerken krijgen. „Mijn inbreng beperkt zich in principe tot een
klopje op de schouder en een
praatje hier en daar," relativeert zij. „Maar omdat het om
een hele zware en verdrietige

'Mijn inbreng is klopje op de
schouder en praatje hier en daar'
deropvang richt. Tevens opereert dagelijks een omvangrijk
gezelschap dat de patiëntenservice gestalte geeft. Deze
privé-dienstverlening omvat
bezigheden als voorlezen, een
sinaasappeltje uitpersen of te-

afdeling gaat, is het toch erg
belastend. Ik zal u eerlijk zeggen. dat ik soms zelf zit mee te
snikken."
Dat weerhoudt haar er echter geenszins van om enthousiast door te gaan met haar
gratis arbeid. „Nee hoor, ik
ben alleen maar blij dat ik dit
mag doen. Temeer, omdat het
voor mij een mooie manier is
om een beetje onder de mensen te blijven, want het geeft
me echt een doel in de week.
Bovendien wordt onze inbreng als vrijwilligers gelukkig
echt gewaardeerd m het AMC.
Van de verplegers horen we altijd, dat ze gewoonweg niet
meer zonder ons kunnen."
Johan Schaaphok

NAAM
WOONPLAATS

AANTAL PERSONEN

De voorstelling begint om half elf 's
morgens. Kaarten voor de filmvoor-

stelling 'Blood and Sand' zijn verkrijgbaar aan de kassa van Tuschinski,

RegnliersbreBstraat 26-28 in
Amsterdam.
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WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
AWG768; 1100 toeren centrifuge, 14 pro
gramma's, RVS trommel, zuinig met energie
Adviesprijs*1499.-

*

A
CAMCORDER STUNT!
fl PHILIPS BREEDBEELD 32x motorzoom Adv "1099 b PW6301, 61cmBI Line S,

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getesti Adv '1449

stereo, teletekst Adv '2095 -

999.-

S*
SONY T R A V E L L E R
h
TR401,HiFigeluid Adv"1330fc PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301, Stereo, teletekst SONY STEADY SHOT!
metgeheuqen Adv'2795 -

1449.cm 100HERTZ

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregelmg Bespaartoets "1348-

TR620, 15x zoom, 3 programAE Adviespri|s"1890 -

1799.PHILIPS 100HERTZ
BREEDBEELD KTV

PW9501,Tvvan tjaariTOcm
Black-lineS, lOOHzdigitalscan,
stereo.TXT Adviespnjs"3895 -

PHILIPS 100HZ KTV

WHIRLPOOLWASAUTOM.

TRV24, Camcorder Steady
shot Adviespnjs"2450 -

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780, STEADY SHOT,
topklasse camcorder "2530 -

JVC TOPKLASSE MINISET
DOLBY SURROUND PRO-LOGIC

SHARP DIGITAAL!

Met 3 CD-wisselaar, front-, center- en surround
luidsprekers,
inclusief
afstandbediening
Adviespnjs*1099 -

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

[ICIDSIEF DfZt HIllEUHErniCI

PHILIPS 82CM BREEDBEELD STUNT!
32PW6301; Ultra platte Black Line S beeldbuis,
50 Watt stereo, computer controlled teletekst
met geheugen, scart- en hoofdtelefoon aansluitmg. Adviespnjs*2995.-

DC1, 10,1 cm LCD scherm,
afst bed Adviesoriis'3499 -

2469.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l O2O - 6474939 •

PHILIPS SUPER VHS!

~

Topklasse Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvnendeliik Adv "2299 -

BAUKNECHTWASAUTOM.

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviesprijs"949 -

PHILIPS HIFI STEREO
VR665,Showview+PDC,4koppen.FollowTV.Iongplay "1095 -

SONY72CMHIFISTEREO
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo Adviesprijs"1650 -

SONY 55CM STEREO

218.-

900 watt magnetron, 60 mmutentimer, auto programma's

298.-

595.-

2 vnesladen Adv*1248.-

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Vele kookfunkties Adviespnjs'699 -

478.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 m 1 combi magnetron l
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratmeren Adv "999 -

548.-

KE3100, Digitaal, gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/H FK-vri)
Adviespri]s'1849.-

1245.-

NOFROSTKOELKA'ST

Nooit meerontdooieni Koel
vries combinatie met 3 vnesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stil
Adviespnjs" 1499 -

875.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 programma's, 12couverts "899- l

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

ADP603, 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast Adv'949 -

649.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012, RVS interieur
4sproemiveaus Adv "1179-

679,

BAUKNECHTVAATWASSER
2-DEURS KOELKAST
AUTOMAAT
BOVENLADER

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie, 4 koppen,Showview+PDC "1200-

AT80,
800 toeren
met
regelbare
centrifuge-

HD61 0, Topper' 4 koppen,
Showview+PDC Adv"1199-

200 liter inhoud, CFK-vrij
Deuren omwisselbaar
Adviesprijs"849

428.-

ZANUSSI 2-DEURS

WHIRLPOOL
BOVENLADER

HRA6,HhSpecDnve Adv"989 -

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil Adv."985.-

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed Adviesprijs*1435 -

849.-

~

WASDROOG COMBINATIE 1-DEURS KOELKAST
Wassen en drogen m 1 machme,1000toeren Adv"1549-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6Programma's Water- l
ontharder en waterstop "2099-

~1249.-

3 programma's en aqua- "TK
stop. Adviesprijs*2095.- -X-

1 000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv "1649-

SONY PORTABLEKTV

SN23000, Met aquastop en
lageverbruikswaarden "1348-

TOPMERK INBOUW +
VAATWASSER
J

AEG BOVENLADER

SV600, Videorecorder met
PDC Adviespnjs"699.-

—
779.SIEMENSAFWASAUTÖM. l

INBOUW
APPARATUUR *

ARISTONA STEREO
8605,4 koppen, SHOWVIEW
4 P PC, long play Adv/945-

GSF341,3 programma's Va- l
nabele indeling Adv."1099-

Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

468.-

SONY55CMTELETEKST SAMSUNG STEREO!
M21, Hi-BlackTnnitron "990 -

KOR610.DIGITAAL 18hlerinhoud, 800 Wvermogen, autom
programma's Adv *349 - l

SONY HIFI STEREO

SONY 63CM STEREO JVC HIFI STEREO

X2101,Tnnrtron,TXT. "1440 -

168.

DAEWOOMAGNETRON

HETE-LUCHT
SIEMENS KOEL/VRIES SHARP
KG23VOO, 220 netto inhoud, COMBI MAGNETRON

~~ 478.-

SONY100HZBREDBEELD KLEUREN TV PANASONIC STEREO

KV25, Super Trinitron,
teletekst, afst bed Adv "1399-

R2V18, 17 liter inhoud
5 standen en kookboek

WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud. Adv "799 -

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV

979.-

ARG647, 156 liter koelen
en60litervnezen Adv "949 -

INDESIT WASAUTOM.

SONY MONTAGE TOP!

E810,4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder "1550 -

KV28WX, 70CM SuperTrmitron, stereo, TXT Adv "3299 -

168.-

SHARP MAGNETRON

SAMSUNG 24 LITER

845.-

MIELE 1000 TOEREN

WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349-

PHILIPS MATCH-LINE

KV28W1, Super Trinitron,
stereo, TXT Adv "2990 -

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

K1321S, 270 hier inhoud.
CFK-enHFK-vri) Adv'1399 -

VR7,Turbo-Dnve, stereo, montage.Jog&Shuttle.TXT "1 495 -

24WS1 , 61 cm SuperTnnitron,
stereo, teletekst Adv "2440-

Italiaansevormgeving "-sterrenmvnescapaciteit Adv. 899 -

Con»um«nt*n Helpdesk voor Informatie an
advies. Tevens melden van storingen «n
klaurantelevisla «n groot huishoudelijke «pp

PT155,37cm,afstbed '595-

SONY BREEDBEELD

475.-

775.-

CALLCENTER

Sony en JVC modellen
mcl accessoires

Turbo-Drive, stereo, monta.TXT Adviesprijs"1595 -

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespnjs"1880 -

Koelgedeeltemetautomatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en -• sterren mvnescapacitert Adviespnjs"999 -

M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs'279 -

MIELE KOELKAST

51 CM KTV TELETEKST

PHILIPS TELETEKST

WE900, Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv "1199 -

DIGITAAL STUNTS!

PT4501. Teletekst Adv'1645-

70 voorkeuzezenders, Off
Ned Philipsgarantie Adv"745 -

AWM800,15 programma's Ruimevulopenmg Milieuvriendelijk.
Deurbeveiligmg Adv '1079 -

nnjuummismiiEuii
HWUDIIIM m u IIUIIHID*
i» mem 111101 mi wn
wrmtuï niniar or m AUTU
noDumi m mmaum
mol»! TE «mi ti n o
iwmiw nuuin BUI» mi

PT820, Black-lmeSgrootbeeld,
stereo, teletekst Adv "2795 -

1579.PHILIPS 70CM STEREO

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

ZANUSSI KOEL/VRIES

70
BREEDBEELD STUNT! SONY+LCDSCHERM
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT Adviespri|s'3659 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l

AEG WASAUTOMAAT

Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak.

279.-

M1400,Afstandbed Adv'550-

"T
1449.- *
INBOUWVAATWASSER
stop. Adviespnjs. '1299.-,

[BCCI
IPR/JSj

849.-;

145 LITER KOELER
Automatische ontdoonng.
Adviespnjs*529 -

SONY LONGPLAY

E260,Showview+PDC.*780-

299.-

WHIRLPOOL KAST

SONYVIDEORECORDER

E105,Afstandbediening "610-

RISTONASTEREOKTV

WASDROGER STUNT!

379.PHILIPS SHOWVIEW

Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495 -

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649 -

PHILIPS VHS-VIDEO

VR161.Afstandbed Adv"645 TA4311, Stereo, teletekst,
afstandbed Adv "1245 -

Brff^TWpP3[vi>^l|:l^A>M
gBffffi^aJ^fflll'K'lMl AUDIO-TAPE 10 STUK

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDCAdviesprijs"649 -

349.ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak

VR165,+PDC,afstbed "745-

TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs"1595-

ARISTONA 55CMFSQ

130 liter, met vnesvak. "699.-

549.-

\BCC1
\PRU&
PELGRIM KOOKPLAAT l
2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviesprijs"490 -

278.-

ETNA K O O K P L A A T |

PANASONICSTEREOKTV
XD2 Dome Sound, TXT
met geheugen Adv '1499 -

4 pits met 2 delige branders

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~~
Met

PHILIPS DVD SPELER

afstandbediening

WHITE KNIGHT
WASDROGER
5 kilo inhoud, 120 minuten traer,
1 warmte staodeo

met ruim vnesvak CFK-vni
'.Denie
DVD-vÉöDisc.AüdioCDenVÉoCD,

IBMAPTIVAlZiïlP

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeer stil Adviespnjs'1099-

ATAG
FORNUIS
FG1,
p'Qoooooo
Gasfornuis met
elektrische
oven,
mcl grill en
sierdeksel
Adv "1450 -

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVS trommel. "1799-

1248.-

CENTRIFUGE
GE

K6-233MMX. 32MB, CD-Rom,
fax/modem, 15 monitor "3999 -

2800toeren, RVStrommel
"249 Strommel"249-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

158.-

1979.-

SIEMENS300MHZPC!

32MBmtem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor "2999-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs 698.-

349.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
— capaciteit, CFK-vrij.

A4 SCANNER STUNT!

449.-

Kleuren flatbedscanner,
4800DPI Adviespnjs" 1 49 -

98.-

BOSCH VRIESKAST

BJC2,Kleurenpnnler Adv"249 -

GSD1300, 3 laden, 11kg
inynescapaciteit Adv "848 -

CANON PRINTER !

179.PORTABLEKTV37cm HP INKJETPRINTER
Off Ned Philips gar "495-

529.-

DJ400, Incl sheetfeeder "499 -

OPZETVRIESKAST

249.'
^J 15ïï

**

KTV37CM+TELETEKST

Handig' 50 liter Adv "595-

299.-

OKI LASERPRINTER

Okipage4W. Topklasse' "821 -

469.-

VRIESKISTEN!

PORTABLEKTV37CM

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R
.; Meer budget door de gratis
BCC-card!
'
:
Aanvraag-folder in de winkel!

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
'
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
:
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat 65

I

ZAANDAM
1500m2 Superstore Beter'en goedkoper!.
Westzijde 55 (onder Dirk v.d..Broek)

798.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv"695 •

498.SCHOUW WASEMKAP

Metalen vetfilter en 3 snel- \\
heden Adviesprijs"495 -

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP

3 standen enivetfilter "259-

138.-

AVANCE, 3-standen
,nden "135-

299.-

78.-

OPENINGSTIJDEN
20 ELEKTRO-SUPERS
l maandagmiddag v . . . ,
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM-AMSTELVEEN • ALKMAAR • dinsdag t/m .vrijdag.
BEVERWIJK-HAARLEM-ZAANDAM-DELFT. BADHOEVEDORP.-DEN HAAG - '
. ZOETERWOUDE-ZOETERMEERLEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK -

HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

Gas-elektrofornuis, grill, thermostaatensierdeksel "1199-

De topmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf.

279.1

199.-

KOOKPLAAT : ;
fl/Iet restwarmte indicatie.

Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbeschermmq Adv "949 -

A237, Express ProDigi "714 -

499.-I*

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-

Met vnesvak 140 liter mhoud,CFK-vnj Adv "729 -

BAUKNECHTDROGER

JVC SHOWVIEW + PDC

BCCI

FBCCl
[PRl.
l U' :iilliVJvl3!f'i\'i Bi§

Geen afvoer nodigi RVS trammei Adviespnis*999 -

li/fJ^Ü^.'l^ftiB'''™ Kft^'M^lgffP'T

PANASONIC KTV TXT

RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs'899.- • :

379
SIEMENS KOELKAST

CONDENSDROGER

^^rr^Mmli-i»fi!igff^

21S1,55cmFSQ Adv "849-

Adv."699.-

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT

zaterdag
••
icnnDAUr.Mr.cu
KOOPAVONDEN.

donderdag . ; . . . .

ETNA WASEMKAP
;MKAP

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

, 19.00tot 21. OQ uur

FOTO FOCUS
HALTESTRAAT 37a ZANDVOORT
Zie onze advertentie elders m dit blad
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Datum:

HW:

LW:

10feb
11 feb
12feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb

10.34
11.55
00.45
01.46
02.36
03.05
03.39

05.36
23.15
06.25
07.57 13.06
09.35 13.56
10.35 14.40
11.10 15.25
11.45 15.55

17 feb

04.17

12.20 16.29

HW:

LW:

18.15
19.15

20.30
21.44

22.56
23.24
00.54

Maanstand: NM 16 feb. 07.39 uur.
Max. HW: 15 feb. 15.15 uur, + 109 cm NAP.
Mm. LW: 15 feb. 11.20 uur, - 82 cm NAP.

De Noordzeebadplaatsen zijn nicir
actief genoeg om hu*i
toeristische
aantrekkingskracht
uit te bouwen,
zeggen deskundigen.
Er liggen Belgische en
Duitse kapers op de
loer. Maar het is nog
niet te laat.

Los nummer 2 gulden

Joke Faas e
droomt alweer
over
haar paviljoen

Zandvoortmeeuwen in
problemen na kansloos
verlies
Sportpagina

Pagina 5

Deze week:
18 pagina's

En verder:

Toch nog winter

over
ZANDVOORT - Opnieuw
gaan er stemmen op om
windmolens in Zandvoort
neer te zetten. Op het gemeentehuis leeft het idee om
vijf molens van vijftig tot zeventig meter hoogte in vijf
bochten van het nieuwe circuit neer te zetten. Bovendien moet er een radarpaal
van zestig meter hoogte aan
de noordkant van de hoofdtribune komen. De radarpaal
is bedoeld voor de scheepvaart op de Noordzee.
De molens kunnen zesduizend huizen van energie voorzien. Dat is 80 procent van
Zandvoort. Daarmee wordt 10
miljoen kilo kooldioxide bespaard en vijf miljoen kubieke
meter aardgas.
Twee jaar geleden was de gemeente ook al bezig met het
bestuderen van een plan voor
windmolens. Het politieke klimaat leek echter niet rijp en

De krokusjes piepen al boven de grond aan, maar het, is toch nog gaan sneeuwen.
Leerlingen van de Hannie Schaftschool zijn blij met de winter. Ze genieten van het
sneeuwballengooien. Voor automobilisten was de sneeuw van de afgelopen dagen wat
lastiger, alhoewel het aantal ongelukken in Zandvoort erg mee viel. Een 26-jarige
ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Jan Filmer
is boos, al betitelt hij zichzelf
normaal gesproken als een
rustige Zandvoorter. Tot zijn
verrassing belandde hij zondagmiddag in een politiecel
vanwege beleding van een politie-agent. D^ dred hij uit woe.*„iomojjilist uit De Kwakel,belandde in de Gerkestraat maandagavond tegen een
de over een parkeerbon.
boom en een tuinhek. De politie hield maandagnacht een dronken Heemstedenaar aan
„Ik zat net aan een borreltje
voordat hij met zijn gevaarlijke rijstijl brokken kon maken op de Gerkestraat en de toen het gebeurde. Ik woon
Zandvoortselaan.
hier al tien jaar in de Max Euwestraat en nooit is het een
probleem als ik mijn auto op
de stoep zet omdat er te weinig
ADVERTENTIE

Website moet kust verbeteren
HARD-&
SOFTWARE
TEGEN
DECOMPUIEK-KOONES-KURS

ZATERDAG 13 FEBR10-16 uur
SPAARNEHAL-HAARLEM
fr'V'lNFOÉN REDÜKTIEiON MET
vVOÓRDËÊLVERDER IN DIT KLAD
JIHTEREXPO & MEDIA 070-3588929 j

"<C

V

ZANDVOORT - Plannenmakers en ondernemers moeten met
hun tijd meegaan, vinden landelijke en provinciale toeristische
organisaties. Het Nederlands Vormgevingsinstituut, het Nederlands Bureau voor Toerisme, de Provinciale Bureaus voor Toerisme en het AVN zijn daarom bezig met het maken van een
website.
Via deze website, die voorlopig de titel 'Kust op de kaart' heeft
meegekregen, kunnen ontwerpers, architecten, planologen, horeca-ondernemers, hoteleigenaren en ambtenaren met elkaar
praten over het toerisme aan de kust. Daarmee hopen de initiatiefnemers van de website dat de badplaatsen er mooier uit gaan
zien. „Want," zeggen zij, „in de boomïngjaren zestig, zeventig en
tachtig stond de vormgeving bij investeringen niet op de eerste
plaats." Dat moet volgens hen in de toekomst veranderen.
zie ook pagina 11
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Uw krant
niet
ontvangen?

LANCASTER
GOLF
ACADEMY

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Zie onze advertentie betr.
GOLF INSTRUCTIE
PROGRAMMA
elders in deze krant.

ZANDVOORT - De gemeente gaat nog deze week
praten met Slotemakers
Anti-Slipschool over een andere plek op het circuitterrein. Paddock 3, een voormalige vuilstortplaats, is niet
meer het enige alternatief

""J

V

Asielzoekers leren 'dat moeiljjke Nederlands'
Hoe leer je iemand Nederlands die uit Afghanistan of
Kperdistan komt? Wil Hilbers gebruikt haar hele lichaam
tijdens de Nederlandse les aan asielzoekers. Ze is een van
de vrijwilligers die de zestig bewoners van Fawlty Towers
ondersteunen. Die vrijwilligers worden erg gewaardeerd en
zijn hard nodig. Sterker nog: als er meer zouden zijn, dan
zouden er nog meer activiteiten georganiseerd kunnen
worden voor de asielzoekers.
Y"^. E ACHT asielzoekers
• mn het leslokaaltje toEj Bien zich vereerd door
JL^de aandacht. Besmallah Nabizadah gaat er speciaal
voor staan. Hij haalt een geel
velletje papier te voorschijn en
leest plechtig voor: „Met uw
toestemming zou ik graag iets
willen zeggen. Namens mijn
medestudenten dank ik u voor
de Nederlandse les. Maar ook
danken wij alle mensen in
Zandvoort en omgeving. De
mensen van de supermarkt, de
trein, de kerk, het Coa, de dokters, verpleegsters, het sporten en de beheerders van
Fawlty Towers die ons altyd
vriendelijk helpen om ons zo
duidelijk en goed mogelijk uit
te drukken in de moeilijke
maar ook mooie Nederlandse
taal."
Zorgvuldig probeert hij de
woorden uit te spreken, maar
zijn accent en tempo verraden
dat het Nederlands niet zijn
moedertaal is. Toch is hij al
een stuk verder dan een paar
maanden geleden, toen de Nederlandse les net begon.

„Wahid, raak je neus aan.
Wat doe je," vraagt Wil. „Ik
raak mijn neus aan," antwoordt Wahid. Het wisselen
van de persoonüjke en bezittehjke voornaamwoorden gaat
na enige oefening best redelijk.
Wil stapt daarom over op ledematen en later op kledingstukken. Ze leert haar cursisten
wat hun heupen zijn en slaat
op haar eigen billen om aan te
tonen waar de billen zitten. De
acht asielzoekers lachen. Ook
als Wil haar panty een stukje
uit haar broek trekt, leidt dat
tot enige hilariteit.
„Ach," zegt de docente achteraf,, je moet soms een beetje
acteren en met handen en yoeten praten. Anders begrijpen
ze je niet. Bovendien hou ik er
wel van om niet alles zo strak
volgens de hjntjes van een leerboek te doen."
Wil Hilbers en Henny van
Eeden geven elke maandag- en
donderdagmiddag Nederlandse les. Op vrijdag heeft een andere vrijwilliger een groep die
leert lezen en schrijven in het
Nederlands. „Het is op zich
een hoop werk, want je moet
veel uitzoeken en voorbereiden voor de lessen, maar het is
ontzettend leuk om te doen,"
vindt Wil. „We hebben een leuke band met onze cursisten gekregen," vult Henny aan.

Tijdens de lessen leren de
asielzoekers heel praktisch
hoe ze correct moeten antwoorden op eenvoudige vragen. Het doel is om hun woordenschat uit te breiden en hen
Om de asielzoekers te helinzicht te geven in de grammatica zonder dat ze al te veel pen en wat afleiding te geven
rijtjes uit het hoofd moeten le- worden er diverse activiteiten
georganiseerd, vertelt Yolanda
NelKerkman ren.

Zelf heb ik ook geen hekel aan
het windmolenpark in Lelystad Dat staat prachtig Maai
of het hier ook zo mooi is9 Ze
vallen misschien weg tegen de
duinen. Als ze maar niet t o
dicht bij het Kraansvlak komen te staan."
Een van Herbens voorwaarden is dat ze geen geluidoveilast mogen veroorzaken Do
campinggasten en de bewoners van Noord en de boule
vardzone mogen er geen hinder van hebben. Daarom
wordt er nu gesproken ovei
windmolens op het circuit.

In cel na woede
over parkeerbon

riep de agent. 'Dat wil ik weieens meemaken, mafkees'
mompelde ik " Voor Filmer hei
in de gaten had, werd hij vaslgepakt en naar het poktiebureau gebracht.
Plaatsvervangend teamchef
Ron Gerrits kan over deze
kwestie mets zeggen „Ik ben
er nog met van op de hoogte
Normaal gesproken wordt mei
betreffende agent als de klagende burger gepraat. Daarna
kan de burger eventueel alsnog een klacht indienen "

De radarpaal mag evenmin
m natuurgebied komen AJthans, liever niet, vindt het mimstene van Verkeer en Waterstaat. De paal moet ver genoeg
van de havenmond van Ummden staan, maar mag ook weer
met te ver weg zijn Op het
circuitterrein kan de paal weinig kwaad volgens de gemeen
te.

ruimte is. Dus liep ik naar de
politie-auto toe om er nog eens
over te praten," vertelt Filmer.
„De agent deed het raampje
niet verder open dan een brievenbus. Ik zag twee niet-meelevende ogen. Ik zei tegen hem
dat ik hem een lullebak vond.
Nu ging het raampje wel hélemaal open. 'Wanneer u dit nog
een keer zegt, arresteer ik u'

Paddock 3 niet meer eni
alternatief voor slipschc

B

olgens mij vind je carnaval leuk of afgrijselijk. Ik
stortte me in elk geval in
de jaren zeventig vier dagen
lang m het gewoel van het
Scharregat, zoals Zandvoort
op die dagen even heette. Vrijdag en maandag sjouwden we
langs de kroegen. Zaterdagavond hosten we rond in de
meest vreemdsoortige kostuums. Maar zondag was eigenUjk het hoogtepunt. Dan
liepen de kinderen verkleed
mee in een gigantisch grote
optocht. Het hele dorp stond
langs de kant om ernaar te lojken.
Vaak denk ik hoe de optocht
er nu uit zou zien. De straten
zouden zeker meedoen 'in het
kader van de saamhorigheid',
zoals men dat zo deftig noemt.
De Haarlemmerstraat-bewoners lopen als kamelen
rond, want een buitje meer of
minder maakt voor deze
straat niets uit. De buurtbewoners rondom het Grandoradopark strompelen moeizaam
op zwemvliezen en hebben
borden met de kreet: 'Het water stijgt tot onze kuit, gooi de
parnassiabloem eruit.'
Nieuw-Noord is verkleed als
geurvreter en op de neus
prykt een knijper om te tonen
dat de stank uit hun buurt nog
niet verdwenen is. De Zuidbuurt is vermomd als slak en
op het slakkenhuis staat te lezen '30 km en niet harder'. De
Zuidboulevard loopt rond als
kantklosser. 'Wij zijn altijd de
klos' is hun motto.
Als hekkensluiter van de optocht hebben we Oud-Noord.
Deze buurt, als klaproos verkleed, laat zien dat het kleuriger moet worden in de wijk.
Uiteraard zijn de nieuwe
'klankbordgroepen' aanwezig.
Zy zorgen voor de broodnodige muziek.
Carnaval, één van de evenernenten anno 2000. Scharregat
alaaf!

het plan belandde tijdelijk in
de ijskast. Maandag praten de
politieke partyen er alsnog in
de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
(ROM) over Het is nog geen
definitief voorstel, maar een
discussiestuk.
Wethouder Marijke Herben
van ROM heeft nog geen duidelijke mening, bekent ze. „Ik
ben enige tijd uit de running
geweest. Tijdens mijn afwezigheid is dit stuk besproken in
het college. Ik vind aan de ene
kant dat ik loyaal moet zijn.
Aan de andere kant hebben we
afgesproken dat we tegen horizonvervuiling zijn. De winst
voor het milieu en de horizonvervuiling moeten we dan ook
goed tegen elkaar afwegen.
Wat weegt het zwaarste? Ik
weet het nog niet."
„Ik weet wel," zegt ze, „dat
er vanuit landelijke organen
veel vragen komen of we ook
willen meedenken over schone
energie en energiebesparing

een bedrijf op te vestigen D >
gemeente had zelfs al de huu
van de slipschool opgezegd
Volgens een uitspraak van do
rechter hoeft de gemeente
daar niet op terug te komen
Toch is de gemeente nu plotseüng met meer zo strikt tei
aanzien van Paddock 3 Wethouder Herben van Ruimtehj
ke Ordening vindt de nieuw >
houding van de gemeente nis. <
raar. „Dat is geen ommezwaai
We zoeken flexibel naar mogolijkheden. Of we met eeidei
met alternatieven hadden
kunnen komen? Sommige alternatieven zijn pas de laatst^
tijd in beeld gekomen."
Paddock 3 blijft één van d( j
opties. Wel hangt de verhui
zing ook af van een grondwato
ronderzpek waartoe de piovir
cie inmiddels opdracht gegc
ven heeft. Eind februari woi
den de resultaten daarvan ver
wacht.

waarover gesproken wordt.
Ook het parkeerterrein achter de'hoofdtribune en een
stuk grond bij de Tarzanbocht zijn een mogelijke locatie.
De plek bij de Tarzanbocht
is echter volgens circuitvoorlichter Dirk Buwalda geen
reële optie, want daar moeten
een grotere grindbak en geluidswal komen. Voor de slipschool is daar geen plaats. Het
parkeerterrein achter
de
hoofdtribune maakt daarom
meer kans.
De slipschool moet verhuizen, omdat het circuit het terrein voor een geluidwal en
grindbak bij de bocht Bosuit
nodig heeft. Tot nog toe wilde
de gemeente de slipschool
naar Paddock 3 laten verhuizen. Deze plek is echter vervuild, alhoewel dat volgens
grondonderzoeken geen bezwaar zou moeten zijn om er

Zie ook sportpagin.

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zlandvoorte
H NieuwebBad
Wil Hilbers helpt twee vluchtelingen tijdens de Nederlandse les

Zwiers, groepsopvang-medewerkster. Zo knutselen bijna
twintig kinderen elke woensdagmiddag. Volwassenen kunnen meedoen aan de lessen
maatschappij-oriëntatie
om
wegwijs te worden in Nederland.
Het liefst zou Yolanda ook
met een kookclub voor vrouwen beginnen. „Die doen niet
zo snel met de andere activiteiten mee, merken we. Het lykt
me leuk om zowel een Afghaanse vleesschotel als Hollandse bloemkool klaar te maken. En we willen ook iets met
sport gaan doen. We staan eigenlyk open voor een heleboel

ideeën. Het hangt vooral af van
wat vrijwilligers leuk vinden
om te organiseren. Dan kijken
wij vervolgens wel hoe we dat
kunnen inpassen."
Ook voor serieuze zaken zrjn
hard vrijwilligers nodig. Zo is
er nog maar één vrijwilligster
die asielzoekers in het ziekenhuis begeleidt. „Stel je voor
dat je in een wildvreemd land
in een groot ziekenhuis een
dokter moet zoeken, terwijl je
de taal niet kent of niet kunt
lezen? Dan zou je je heel erg
verloren voelen. Ik merk daarom dat sommige asielzoekers
erg blij zijn als ik met ze mee
ga," vertelt Alette.

Foto Kal m Schut

Alette is niet haar eigen
naam. Ze wil niet met haar
naam in de krant, want vrienden en kennissen reageren
soms vervelend als ze vertelt
dat ze vrijwilligster is in een
asielzoekerscentrum „Sommigen groeten me zelfs niet
meer," zegt Alette. Maar daar
trekt ze zich weinig van aan.
„Deze mensen zijn nu eenmaal
in Nederland. Moet je ze dan
aan hun lot overlaten?"
Monique van Hoogstraten
Wie meer informatie over vrijwilligcrswerk met asielzoekers wil hebben, kan terecht bij Yolanda Zwiers,
telefoonnummer 573.2551.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaai ƒ35,40 D jaar ƒ61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons>
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen pobb-egel te plakken 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn
zorgzame leven voor ons allen heeft gedaan, hebben wij afscheid genomen van onze lieve, dierbare

Willem
Willcm Pictcr Jan Andcrscn
-> Amsterdam
6 april! 915

t Haarlem
3 februari 1999

Drager van
Officierskruis xxx
Mobilisatie Oorlogskruis
Ereteken voor Orde en Vrede
Zandvoort:
M. C. Andersen-Weijers
Coloraclo Springs (USA):
Willem I! J. Andersen
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ALEIDA DALMAN
wordt 45 jaar.
Gefeliciteerd.
Patricia - Marcel - Shirley
Johan - Paula en fam. DALMAN
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London (UK):
Willem Aelriaan en Sanclra
Bussum:
Jan Bart en Sylvia
Newport Beach (USA):
Jan Hein en Emy
Langhirano (Italië):
Sonja Andersen
Leonarclo
Barbara
Heerhugowaard'
Paul en Brigitta Koster
Pepijn
Jochem
Balen (België):
Paul Korstenbroek
Amsterdam:
Robert en Mariska Korstenbroek
Floor
Voorburg.
T. Andersen-de Haan
Correspondentieadres
Burg. van Alphenstraat 61, flat 34
2041 KG Zand voor t
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd geven wij U kennis dat heden is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en
overgrootvader, op de respectabele leeftijd van 89
jaar

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige
aikoopsom van slechts ƒ 3.665,^
Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluéstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

overleden
Zandvoort
3-2-1999
F. van Leenders-Speek
Geert en Ineke
Caroline en André en Ilja
Joost en Mariélle

Alle en Pieter
Gerrit en Marja
Manon en Alexander
Maarten en Saskia
Herman Heijermansvveg 19
2042 XN Zandvoort
De crematieplechügheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Afscheid nemen doet veel pijn.
Na een kortstondige ziekte is overleden op 79-jarige leeftijd onze lieve vader en opa

Wervershoof:
Coen en Wil
Esther en Pascal
Gasthuisstraat l
2042JP Zandvoort
Correspondentieadres:
C. J. Gruclelbach
Floralaan 7
1693 GH Wervershoof
Henk is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
aan de Poststraat in Zandvoort, waar gelegenheid
is om afscheid te nemen woensdag 10 februari van

19.00 tol 19.30 uur.
De crematieplechügheid zal plaatsvinden donderclag 11 februari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 13.45

uur.
Vertrek vanuit de Poststraat omstreeks 13.00 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.
Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.

VERORDENING (RE)INTEGRATIE
ARBEIDSGEHANDICAPTEN
Op 1 juli 1998 is de Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten >van kracht geworden Deze
wet geeft de gemeente de mogelijkheid om
arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen
Hiertoe wordt onder andere een plaatsmgsbudget beschikbaar gesteld dat geheel kan
worden gedeclareerd bij het ministerie van
SoZaWe Daarnaast bestaan de volgende
mogelijkheden vergoeding van een pakket op
maat, aanpassingen op de werkplek en proerplaatsmg met benoud van uitkering
Een en ander is vastgelegd in een regionaal
opgestelde verordening waarin ook zaken als
budgetplafond, termijnen, informatieplicht
werkgever en werknemer etc zijn beschreven
de verordening treedt met terugwerkende
kracht m werking op 1 juli 1998

De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat)
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissie vergadermg het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

" Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 1 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 5 door B&W genomen besluiten is op maandag 8 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 18 februari om 15.30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00

Dag en nacht bereikbaar voor.
het yerzorgen.van een begrafenis
/ , ' . of crematie. ;;
Direct hulp bij één sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

WIJZIGING
VERORDENING PREMIEBELEID
Door invoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), per 1 januari 1998, is het
noodzakelijk om de verordening Premiebeleid,
die in oktober 1997 werd vastgesteld, te wijzigen
De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van de doelgroep m net gemeentelijk premiebeleid Tot 1 januari 1998 konden degenen
die een dienstbetrekking aanvaarden m het
kader van de banenpoolregeling of van de
Jeugdwerkgarantiewet (JWG) niet m aanmerking komen voor een premie In de nieuwe
verordening vallen personen die een dienstbetrekking krachtens de WIW aanvaarden onder
de werking van de verordening

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Hendrik Weber
sinds 8 november 1992 weduwnaar van
Antje Koning
* 30 september 1919
16 februari 1999

1999
De verordening ligt vanaf vrijdag 12
februari t/m vrijdag 12 maart ter inzage
bij de Centrale Balie.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun reacties sturen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt zal een
voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergadering is
- Maandag 15 februari 1999, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling &
Milieu
- Dinsdag 16 februari 1999, 20.00 uur,
commissie Maatschappelijk Welzijn &
Onderwijs
-Woensdag 17 februari 1999, 20.00 uur,
commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
- Donderdag 18 februari 1999, 20.00 uur,
commissie Financiën

Hendrik van Leenders
geboren
Meppel
21-5-1909

De verordening premiebeleid WIW en vrijlating
van inkomsten Abw dienen in werking te treden met terugwerkende kracht tot 1 januari

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

De verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten ligt vanaf vrijdag 12 februari
t/m vrijdag 12 maart ter inzage bij de Centrale Balie.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun reacties sturen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt zal een
voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd
MELDING WET MILIEUBEHEER
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is m de maand januari 1999 ontvangen,
de navolgende melding op grond van artikel
8 40 van de Wet Milieubeheer voor
1 het in werking hebben van een tandartspraktijk gelegen aan de Jhr P N Quarles
van Uffordlaan 4 te Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling leefomgeving
en handhaving, werkeenheid bouwtoezicht en
milieu, tel (023) 574 01 00
VRIJSTELLING EX ART. 19 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- de oprichting van een paardenstal op het
perceel Landgoed Groot Bentveld (ged )
- net uitbreiden van bedrijfsruimte op het perceel Curiestraat 2n
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Max Euwestraat 65
- het uitbreiden van de woningen op de percelen Van Lennepweg 2-10/2-11
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 12 februari 1999 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder
schriftelijk bedenkingen naar voren brengen
tój het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ARTIKEL 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 2 februari 1999
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het landgoed "Groot Bentveld" (ged)
- Curiestraat 2n

GEWEEKTE

14 februari Valentijn
bij
DE GAPER
Voor de meest gekke, lieve, leuke, maffe,
gezellige, romantische, lekkere,
mooie Valentijnskadootjes
moetje bij
DE GAPER
zijn

die zondag 7 februari tussen 16.00 22.00 uur een witte bestelbus "Mitsubishi"
hebben zien staan bij of voor C. v.d. Sloot

W. M. Stouten-van Petegem
Volkert Jan en Petra
Zandvoort, februari 1999.

De volgende aanvragen zijn ontvangen
Duindoornlaan 23
Zandvoortselaan 285
Fahrenheitstraat 54

2 bomen
1 boom
1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen
tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
Bramenlaan 3

5 bomen
(vergunning verzonden
op 2 februari 1999)

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen u erop dat ook
een derde-belanghebbende een bezwaarschnft kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
99011B Kamerlingh Onnesstraat 20
99012B Max Euwestraat 5
99013B Burg Nawijnlaan 16

bouwen lichtmaststelling
veranderen
garage m
woonkamer
vergroten
woning
vergroten
shopruimte
vergroten

99014B Burg v Alphenstraat 102
99015B Emmaweg 16
woning
99016B Vuurboetstraat 16zw bouwen
garage
99017B Parnassialaan 25
vergroten
bergruimte
99018B Brederodestraat 130 plaatsen
overkapping

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van twee weken na publicatie schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze
wordt bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat
al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen
verplichten

Neem daarom geen risico, maar laat het

Lorentzstraat 75.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Uw informatie graag schriftelijk op
bovenstaand adres.

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Zeestraat 48
.Tel. 5720072

(Ie Wit Verhuizingen

NAAIMACHINES
DRUGSTORE
DROGISTERI.T EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513

ADVERTENTIES

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Arnoldus Jacobus Stouten
Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, brieven en kaarten
hebben ons erg gesterkt

Deze besluiten liggen met ingang van 12
februari met de bijbehorende tekeningen,
waarop met een rode omlijning de desbetreffende gebieden zijn aangegeven, ter mzage bij de Centrale Balie

Getuigen gezocht

SINGEREN
LEWENSTEIN

Wij danken u hartelijk voor het medeleven en de steun
die wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn lieve man en vader

- Max Euwestraat 65
- Dr C A Gerkestraat 39/42
- Van Lennepweg 2-10/2-11

Snaar onze kassabonnen. Bij 100 gulden aan bonnen 3 gulden retour.

OVERLpCKMACHINES
"

FOURNITÜREN
7
Reparatie^ H A N D W E R K E N

WEKELIJKS EUROPA

,;

alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00

Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATÜURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
,
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

O

Valentijns-diner
laat u verrassen met
een speciaal 4-gangen

LOVE-MENU

ƒ4230

Een stille liefde!
Een lieve buur!
Dat moet het zijn, Valentijn!
De specialist in
al uw bloemwerken
l Rl ••<? Haltestraal
J.ÖIUIj5 Zandvoort,

y MM
spectaculaire salsa dance night met non-stop
2 caribbean orkesten zat. 13 februari bij
Single Soc. „Soc. de MANEGE"
Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf30 jaar.

dagelijks
geopend
vanaf 16.00 uur
Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort
tel. 023-5714638

No jeans of T-shirts. Correcte kleding,
entree 25,- all in. Tel. 5716023

Weekmedia 17

woensdag 10 februari 1999

MENINGEN
De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in de
krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we
niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af
op de redactie aan het
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

'Iedereen op het strand een zaktelefoon

Het snel groeiende gebruik
van mobiele telefoons heeft
zijn voor- en nadelen. Wie
tijdens bezoek aan bioscoop
of concertzaal gestoord
wordt door andermans
csprek, krijgt al gauw een
iloedhekel aan het moderne
communicatiemiddel. Maar
voor op spoedeisende
bijstand gerichte
hulpdiensten zijn de GSM's
en autotelefoons een ware
uitkomst. „Je mag gerust
zeggen dat die toenemende
populariteit ervan in
mensenlevens scheelt," stelt
Oscar Vos van de
Theo van Vilsteren reageert Zandyoortse
op twee onderwerpen die in Reddingsbrigade.
het Zandvoorts Nieuwsblad
van 3 februari aan bod gekoANT
MELDINmen zijn: een reis naar Kroatië
GEN van onraad
van burgemeester Van der
komen natuurlijk
Heijden en verslaggeefster
veel sneller bij ons
Monique van Hoogstraten en binnen als iemand zijn zaktelede perikelen rondom de uit- foon gebruikt, dan wanneer
schrijving van Theo van Vilste- men eerst helemaal naar boren als voorzitter van het mil- ven moet sjouwen om in een
lenniumcomité.
strandtent te gaan bellen.

Millenniumcomité

'W!

Grote complimenten voor
mevrouw Monique van Hoogstraten. Zij heeft een prachtig
stuk journalistiek werk en goede foto's afgeleverd over haar
reis naar Kroatië. De lering is
wel: wat hebben wij het goed in
ons eigen landje. Prachtig zijn
ook de resultaten die burgemeester Van der Heijden heeft
geboekt in Bilje.
In het artikel over de twee
voorzitters van het millenniumcomité is een foutje geslopen. Ik ben reeds vanaf begin
oktober 1998 bezig met het comité in contact te komen. Het
probleem is dat er van de tien
leden van het comité nog drie
over zijn en die kunnen geen
beslissing nemen. Vandaar ook
mijn brief aan de burgemeester, die het comité heeft samengesteld en geïnstalleerd.
Daarom speel ik het nu maar
via de media.
Tevens is het voor mij onrnogelijk om met de heer de Vries
(de nieuwe voorzitter van het
comité) contact op te nemen,
omdat ik in het telefoonboek
31 families De Vries tel in de
gemeente Zandvoort.
T. van Vilsteren
Zandvoort

Stormoverlast
ZANDVOORT - De harde
wind heeft ervoor gezorgd dat
het dak van het nieuwbouwcomplex van Jupiter dreigde af
te zwaaien donderdagnacht.
De brandweer heeft het dak
vastgesnoerd. Op de Kostverlorenstraat raakte donderdagnacht de auto van een 45-jarige
Zandvoorter beschadigd doordat een hek tegen zijn auto was
gewaaid. Zaterdagnacht waaiden enkele dakplaten van het
voormalige Dolfirama af. Politie-agenten konden enkele platen onderscheppen.

Meters weg

ZANDVOORT - Tijdens de
aanleg van de bufferkelder op
het Zwarte Veld zijn tussen 29
januari en 2 februari twee meetinstrumenten ter waarde van
achtduizend gulden gestolen.
De apparatuur is weggehaald
uit een container.

Daar ben je in dat rulle zand
tenslotte al snel een minuut of
vier, vijf mee kwijt; dat terwijl
voor een drenkeling elke seconde telt. Het mooiste zou
dan ook zijn als iedereen er altijd eentje bij zich zou dragen.
Maar ja, dat kun je van mensen
op het strand natuurlijk niet
verlangen. Het is echter al heel
wat dat er altijd wel eentje is
die zo'n ding in z'n tas heeft
zitten."
Hoeveel van de pakweg vijfhonderd jaarlijkse acties van
de Reddingsbrigade door
GSM-meldingen worden aangezwengeld, kan Vos onmogelijk zeggen. „Verreweg de
meeste van die meldingen
gaan namelijk via het landelijke alarmnummer 1-1-2, omdat
de meeste mensen ons nummer nu eenmaal niet uit hun
hoofd weten of ergens bij de
hand hebben. Maar dat er een
stijgende lijn inzit, weet ik wel
zeker; dat is dus maar goed
ook."

'Doe maar eens een
koe of koopman na'
ZANDVOORT- Spelen datje iemand anders bent. Hoeveel
tieners dromen er niet stiekem van, zeker na de leuke ervaringen tijdens het instuderen van de musical op de basisschool? Toch is vaak de stap te groot om een toneelcursus te
gaan volgen als kinderen eenmaal op de middelbare school
zitten. Bovendien moeten ze er voor naar Haarlem. Maar dat
gaat veranderen. Vanaf vrijdag organiseert toneelvereniging
Wim Hildering tien weken lang een toneelcursus voor twaalftot zestienjarigen.
„Het is ontzettend leuk om
te doen. Ik ben zelf ook zo begonnen zes jaar geleden bij
Wim Hildering," vertelt Linda
Schmidt. Ze is tegenwoordig
penningmeester van de jeugdafdeling van de toneelvereniging en ze speelt mee bij de
volwassenen.
„Je krijgt allemaal opdrachten en handige tips. Bijvoorbeeld om snel te lopen en langzaam te praten. Of je moet
eerst een marktkoopman en
dan een koe spelen," herinnert
Linda zich.
„Ik probeer de basis van het
acteren bij te brengen. Ze krijgen wat vaardigheden mee en
aan het einde geven ze een presentatie voor vrienden en familie. Voor velen was de musical
van groep acht op de basisschool de eerste confrontatie
met toneel. Daarna konden ze
niet verder en dat kan nu wel,"
vult regisseuze Sonja RijndersKoper aan.
Bestuurslid Paul Olieslagers
kan zich voorstellen dat de
drempel voor jongeren groot
zou kunnen zijn om zich op te
geven voor een toneelcursus.
„Sommigen komen inderdaad
eerst heel bleu binnen. Ze weten zich niet zo goed een houding te geven en vinden het
maar eng. Na zes lessen zijn ze

veel zelfverzekerder. Daarom
is zo'n cursus ook heel goed
voor je latere leven. Je leert
hoe je je een houding kunt geven als je voor een grote groep
wat moet vertellen." Een enkeling kiest uiteindelijk ook voor
een toneelcarrière. Zo heeft
een voormalig jeugdlid van
Wim Hildering deze week auditie gedaan bij de Kleinkunstacademie.
Olieslagers vindt het belangrijk dat de jeugd binnen zijn
vereniging ook een kans krijgt.
„De vorige groep jongeren is
inmiddels
doorgestroomd
naar de volwassenengroep, die
daardoor veel breder wordt.
Dankzij de jeugd kunnen we
nu bijvoorbeeld een stukinstuderen dat zich in de jaren vijftig afspeelt op een high school.
Het is ook om een andere reden belangrijk dat we investeren in de jeugd. Anders hebben
we straks een vereniging die
alleen uit ouderen bestaat en
houden we het op den duur
niet vol."
De toneelcursus voor tieners is elke
vrijdag1 van half vijf tot zes uur. Wie
zich wil opgeven, moet snel zijn, want
de eerste les is aanstaande vrijdag.
Opgeven: vandaag tussen vier en zeven uur en donderdag tussen vier en
zeven op telefoonnummer 571.9923.
Tien lessen kosten tachtig gulden.

Twee maal kermis: op
circuit en Prinsesseweg

ZANDVOORT - Dit jaar krijgt Zandvoort twee keer kermis.
In de derde week van juli staat de kermis op het circuit. De
kermis keert in de laatste week van oktober, de herfstvakanZANDVOORT - De politie tie, terug naar de vaste plek op de Prinsesseweg.
controleert extra op snelheid
op de Van Lennepweg en de
„Omdat deze zomer het van de Koningstraat, die in het
Zandvoortselaan. Op de Van Zwarte Veldje bij de Prinsesse- verleden soms klaagden over
Lennepweg reden vrijdagmid- weg nog open ligt vanwege de geluidsoverlast tijdens de kerdag 129 automobilisten te aanleg van de waterkelder, mis. „Een groot deel van de
verhuist de kermis tijdelijk omwonenden vond het de laathard.
naar het circuit," legt burge- ste jaren wel leuk. Er wordt immeester Van der Heijden uit. mers heel erg rekening gehou„Maar we hebben er behoefte den bij het plaatsen van de atZandvoorts
aan om de burgers en de ex- tracties met de omwonenden.
Nieuwsblad
ploitanten nóg een keer tegeDe onnodige overlast is vermoet te komen. Daarom heb- dwenen en het aantal klachten
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ben we de kermis gevraagd om is de laatste jaren erg beperkt.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
nog een keer Zandvoort aan te Maar er is een klein deel van de
woensdag Uitgave Weekmedia BV
doen."
omwonenden dat zich wel
Hoofdredacteur J M Pekelhanng
Van der Heijden is niet bang blijft ergeren aan de kermis.
Directeur/uitgever C A Pelle.
voor bezwaren van bewoners Dat zal nu ook wel zo zijn."

Te hard

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Qasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26.
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571.8648
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
v
an 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur

Abonnementen (opgave, verhuizing, eti,).
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen, ƒ 19,60 per kwartaal,
l 35,43 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
1
960 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2Bezorgmg: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
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hebben zien liggen. Vaak blijven ze er dan bij tot wij komen,
zodat we meteen zien waar we
zijn moeten. En dat scheelt natuurlijk ontzettend veel tijd en
moeite, zodat we het dier veel
eerder kunnen helpen. Wij vinden de verbreiding van die
zaktelefoons dan ook een
enorm goede ontwikkeling "
In soortgelijke bewoordm-

'Met mobiele telefoon
worden mensenlevens gered'
woordvoerster Jenny van de
Dierenambulance Haarlem en
Omstreken, pok zij veronderstelt dat menig slachtoffer zijn
overleving aan de alommzetbaarheid van de draadloze verbinding te danken heeft.
„Het gebeurt de laatste tijd
echt heel veel dat we gebeld
worden door mensen die onderweg een aangereden dier

gen laat plaatsvervangend
teamchef R. Gerrits van de
Zandvoortse politie zich uit.
Na raadpleging van de meidkamer weet hij te vertellen dat
er zelfs een duidelijke verhoging merkbaar is van het totale
aantal meldingen door het toegenomen gebruik van de mobiele telefoons. „Met name bij
aanrijdingen is daar sprake
van. Vroeger kregen we dan

Hans van Pelt

meestal één telefoontje, van iemand die ons vanuit het
dichtstbijzijnde huis belt,
maar tegenwoordig vaak meteen wel een stuk of acht van
passerende weggebruikers."
Hoewel de razendsnelle
alarmering uiteraard een groot
voordeel betekent en het
slechts te prijzen valt dat elke
getuige terstond de politie verwittigt, betekent de veelvuldigheid van meldingen van
precies hetzelfde feit natuurlijk wel een hoop extra werk
voor de agenten.
Volgens Gerrits is dit trouwens niet het enige minpuntje
van de overal ter plekke hanteerbare apparatuur. „Helaas
zijn de meldingen die via GSM
of autotelefoon hier binnenkomen in veel gevallen nogal onbenullig. Dan blijkt het om een
weinig spoedeisende zaak te
gaan als een overhangende tak
of een tegel die ergens losligt.
Vermoedelijk denken die mensen als ze op straat lopen en

Veel afgesloten straten
Het valt niet mee
om Zandvoort te
doorkruisen. Dat
merkt deze mevrouvv op haar
bromfiets terwijl
ze vanuit Noord
het dorp probeert
te bereiken. De
Sophiaweg, het
Raadhuisplein en
het Zwarte Veld
liggen open. Dat
zijn precies drie
verkeersaders die
voor Zandvoort
van groot belang
zijn.
Ook de politie is
er niet blij mee, al
lijkt dat anders
omdat de politie
veel extra bonnen
uitdeelt. Volgens
plaatsvervangend
teamchef Kon
Gerrits gebeurt
dat niet om de
Zandvoorters te
pesten, maar om
ervoor te zorgen
dat het verkeer
kan blijven doorstromen.
„Sommige mensen zetten hun
auto precies voor
een wegafzetting
neer, omdat ze

iets zien dat ze niet bevalt: ik
heb dat ding nou toch bij me,
dus laat ik hem dan ook maar
gebruiken."
Ondanks zijn kritische kanttekeningen wil Gerrits de
spontane inzet van zaktelefoons echter geenszins afremmen. „Nee hoor, we mogen alleen maar blij zijn dat mensen
ons bellen als ze iets bijzonders zien. Voor ons is het immers uitermate fijn om in een
zo vroeg mogelijk stadium te
horen dat er ergens een winkeldief actief is of dat er een
luidruchtig groepje jongeren
wordt gesignaleerd dat zich
baldadig gedraagt. Temeer
omdat alleen al onze aanwezigheid er vaak al voor zorgt
dat de situatie binnen de perken kan blijven. Laat dus niemand bang zijn om, als daar
ook maar enige reden voor is,
contact met ons op te nemen.
In de praktijk komen wij er dan
vanzelf wel achter wat we ermee kunnen doen."

ZANDVOORT - Minister
Zalm van Financien komt
maandag op bezoek in Zanclvport. Hij maakt kennis met de
kinderen die meegedaan hebben aan een ontwerpwedstrijd
van een eurobiljet, met de fractievoorzitters van de Zandvoortse partijen en de wethouders. Volgens burgemeester
Van der Heijden komen tijdens
het gesprek met Zalm drie onderwerpen zeker aan de orde:
de voorziene tekorten voor de
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVO), geldgebrek
voor het project versterking
brandweer
(rampenbestrijding) en het beknibbelen op de
uitkering uit het gemeentefonds terwijl Zandvoort extra
geld nodig heeft als toeristische gemeente, 's Avonds
brengt Zalm een bezoek aan
het casino.

Op toernee

ZANDVOORT - De kandidaten die op de verkiezingslijst
Johan Schaaphok van de VVD voor de provinciale verkiezingen staan, rijden op
17 februari door de regio. De
politici in spe bezoeken onder
andere Zandvoort. Daar legt
WD-wethouder Oderkerk ze
uit waarom de provincie veel
aandacht aan het toerisme en
de bereikbaarheid van Zandvoort moet schenken.
ZANDVOORT - De WD
houdt op donderdag 11 februari een openbare ledenvergadering in het Gemeenschapshuis.
Aanvang acht uur. Tijdens de
vergadering staan de provinciale verkiezingen centraal.

ZFMplus

ZANDVOORT - In het ouderenprogramma van de lokale
omroep, 'ZFM plus', is vrijdag
tussen elfen twaalf uur provincievoorlichter Peter Heemskerk te gast. Hij legt het belang
van de provinciale verkiezingen uit. Het programma is te
beluisteren op 106.9 (in de
ether) en 105 FM (op de kabel).

Politiek Café

denken dat dit geen kwaad kan. Maar
de hulpdiensten, zoals de brandweer
en de ambulance, moeten er in noodgevallen door kunnen. Daarom bekeuren we juist daar. Ook smalle stra-

ten houden we meer in de gaten."
De extra verkeerscontroles gelden
onder andere voor de Oranjestraat,
Pakveldstraat, Prinsenhofstraat,
Swaluëstraat en de Max Euwestraat.

In de Max Euwestraat Iet de politie
ook op of automobilisten niet tegen de
richting inrijden
Foto Karin Schut

Schoolinspectie te veel op papier

M

Zalm op bezoek

WD vergadert

ET NAME de kwaliteitsaspecten worden in het IST onder
de loep genomen en
de inspecteur gaat na in welke
mate het onderwijs in overeenstemming is met doelstellingen en bepalingen in de wet en
de bedoeling van de wetgever.
„Een goed evaluatiemoment
voor de school," noemt Marja
Snijders-Blok, directeur van
de Mariaschool, het. „Prettig
om alles op een rij te hebben,"
zegt Bothe. Nel Veenhuizen,
intern begeleidster van de
Duinroos, stelt vast dat er door
dat intensieve onderzoek een
gedetailleerde leidraad ontstaat die de school een ruggensteun kan geven in de toekomst.
In het Integraal Schopltoezicht legt de inspecteur via een
puntensysteem in cijfers de
waardering voor een school
neer. De cijfers zijn openbaar.
Het dagblad Trouw publiceerde vorig jaar de gegevens van
beoordeelde middelbare scholen, waar het IST eerder werd
toegepast. Deze 'rapporten'
leidden tot veel opschudding
in de onderwijswereld.
Alle Zandvoortse basisscholen zien de noodzaak van het
IST in en menen hun voordeel

Als de onderwijsinspecteur komt, worden dan de wc's extra
geboend, de rampen gelapt en de punten van de
kleurpotloden messcherp geslepen? „Aanscherpen is altijd
goed," zegt Maarten Bothe, directeur van de
Nicolaasschool. Alleen hij heeft het over de kwaliteiten van
zijn school. Want bezocht de schoolinspecteur voorheen
hoogstens één dagdeel per jaar de basisscholen, nu zijn er
dat minimaal tweeëneenhalf. Het Integraal Schooltoezicht
(IST) doet zijn intrede.
te kunnen doen met zo'n diepgaand onderzoek. Ze vinden
echter wel dat de werkdruk
nog meer opgekrikt wordt
door de hele papierwinkel die
eraan vast kleeft. En dan is er
nog het eindresultaat dat weilicht gepubliceerd zal worden.
„Wat niet in het oordeel
wordt meegewogen, is de populatie van een school. Een
school in Noord is toch anders
dan een school in Zuid," meent

Dat vereist weer dubbele inzet
van een leerkracht. En dan
daarbij: er moet steeds meer
op papier vastgelegd worden."
„Alles wat je automatisch
doet met of voor een leerling,
moet nu op papier," bevestigt
mevrouw Daalhuizen, adjunctdirecteur van de Beatrixschool, lichtjes verontwaardigd. „Zo bestaat het risico dat
je voorbijgaat aan het werk
waar je eigenlijk voor bent aan-

Zandvoortse scholen: inspectie is
goed, maar levert veel extra werk op
Bothe. „Omdat er vaak wachttijden zijn voor het bijzonder
onderwijs, moeten we leerlingen die niet goed kunnen meekomen langer zelf opvangen.

Belhuip
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„Het enige nadeel is eigenlijk
dat het voor ons nog weieens
moeilijk is om de exacte locatie
te bepalen van de plek vanwaar iemand ons belt. En daar
hebben we uiteraard weer
geen last van als men de vaste
telefoon van een strandtent
gebruikt."
Even enthousiast over het
mobiele telefoonverkeer is

Zandvoorts
ÏXIJeuvx/sbïad

genomen. Tegenover die controle zou er ook meer ondersteunmg moeten zijn voor de
leerkrachten. Ieder kind heeft
zijn eigen capaciteiten en daar
werken we aan. Ieder kind op
zijn eigen niveau. Dat zie je
niet terug in de cijfers," vervolgt Daalhuizen.
Daar is Snijders-Blok het
roerend mee eens. „Alleen de
koude cijfers worden gepubliceerd. Bijvoorbeeld over het
aantal kinderen dat naar elk
type middelbaar onderwijs
doorstroomt of het aantal leerlingen dat van school is gegaan. Dat kan tot foute interpretaties leiden. Men heeft
geen idee wat er met bepaalde
leerlingen gebeurd is of hoe
hard er met sommigen is gewerkt, zodat ze in ieder geva
hebben bereikt wat in hun vermogen lag."
„We moeten nog meer individuele aandacht aan leerlingen
geven," zegt Joke BloemeBais, directeur van de Hannie
Schaftschool. „Maar zieke docenten zijn nauwelijks te vervangen en dan sta j e met een
dubbele klas in de tussendeur.
We moeten roeien met de riemen die we hebben. Het kind
staat centraal, zegt zo'n inspecteur dan doodleuk, terwijl
hij claimt toch wel begrip te
hebben voor de situatie."
Bloeme-Bais weet inmiddels
wat het IST-onderzoek in de
praktijk inhoudt. Drie dagen
kwam inspecteur Boonstra 'op
de koffie'. Helaas is de officiële
uitslag nog steeds niet bekend
doordat diezelfde meneer
Boonstra ziek werd en hij zijn
gegevens moest overdragen
aan collega's.
De directeur van de Hannie
Schaftschool schetst wat het

ZANDVOORT - Cees Stam,
presentator van het radioprogramma 'Goedemorgen Zandvoort', leidt dinsdag 16 februari een debat over de provinciale verkiezingen tijdens het Politiek Café. Hij vervangt Eugène Weusten, die zelf meedoet
aan de discussie. Weusten is
namelijk
kandidaat
voor
Noord Holland Anders. Ook
Rene van Liemt (WD) en Bob
de Vries (AOV/Unie 55 plus)
zitten in het panel. Het Politiek Café wordt gehouden in
het Huis in de Duinen.
. De discussie-avond begint
om acht uur. De toegang is gratis.

bezoek van een inspecteur betekent voor het personeel van
de school. „Voorafgaand aan
het bezoek moesten de leerkrachten en de directie vragenlijsten invullen. Daar waren
ADVERTENTIE
we al zo'n twee uur mee bezig.
De inspecteur is drie volle dagen aanwezig geweest. Hij bezocht verschillende lessen en
hij sprak met ouders en leerlingen."
„We moesten hem de volledige administratie overleggen,
zoals de notulen van de teamvergaderingen en de mzr (medezeggenschapsraad). Daarnaast houden we al de zogenaamde klassenmappen bij,
11 t/m 17 februari
mappen met alle gegevens
over de leerlingen. Alles wat je
Ma t/m Wo
doet, dus ook contacten met
1330
ouders, moet opgeschreven
worden. Zo'n grote 'check-up'
ÖE
is natuurlijk goed voor de
PRINS
school. Het is prettig om te weVAN
ten hoe je ervoor staat. Aan de
andere kant zijn we een kleine
school met een aantal zeer eri (AL) Nederlands Gesproken
varen leraren Die zijn niet gewend om alles wat ze al jaren
vanzelfsprekend doen ook nog
eens op papier te zetten. ConMa t/m Wo
tacten met ouders of pro1530
bleempjes met leerlingen, dingen die we normaal gesproken
mondeling prima weten op te
lossen, moeten nu genoteerd
worden."
ÏDcjonghtc held van Nederland
„We hebben bijvoorbeeld
naar hel bocK van
goed gescoord rnet de Cito_ .Annic M Q bchmidt
emdtoets. Uit gesprekken met
ouders en leerlingen blijkt dat
ze zeer tevreden zijn over het
reilen en zeilen op onze school.
Ma i Dl
Dat is in die waardering echter
1900
niet af te lezen. Want niet alles
there's
staat op papier. Daar zijn we
something
best een beetje teleurgesteld
about
over. Het kan bij wijze van
spreken een rotzooitje zijn op
een school, maar als het verMntt Dillon, BcnSullcr
haal op papier goed is, dan
) S. Cameron Diaz
krijgt zo'n school toch een goede waardering."
Veenhuizen (Duinroos) rekent wat dat betreft op het geMa t/m Wo
zonde verstand van de ouders.
21 30
„Ouders en hun kinderen gaan
toch veelal op hun gevoel af.
Laatst zag ik een moeder op de
televisie die een open dag bezocht van een middelbare
school. Ter opluistering hadMichael Douglas &
den de docenten de school verViggo Mowensen
sierd en twee palmbomen voor
de ingang gezet. De vrouw zei:
ik kom hier om de sfeer te
Woensdag
proeven. Voor de rest prik ik er
17 februari om 1930
wel doorheen en door die
palmbomen ook trouwens."
„Mensen gaan op hun gevoel
af. En dat is maar goed ook.
Want of er een gezellige sfeer
hangt op een school of dat er
behalve de verplichte lessen
FILMCLUB
ook creatieve activiteiten
plaatsvinden, dat is net zo belangrijk voor de ontwikkeling .
en het welzijn van een kind als OtiOiiilipl»ln5.2042JM,Z«ndTodrt
het onderwijs zelf."

Cinema

A PERFECT
MURDER

Made in

IHONGKONG

Nelleke van Koningsveld

woensdag 10 februari 1999

Weekmedia 17

Amstelveen

KinderRijk Amstelveen biedt professionele opvang aan circa 1200 kinderen in kmderdagverblijven, buiten- en naschoolse opvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.
De activiteiten worden uitgevoerd verspreid
over 15 locaties in Amstelveen door ruim 170
medewerkers.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

Ook bij jou m de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren.
'^^^^=^^^r\^ Maak gebruik van onze meer dan 30-]ange ervaring SPECIALE METHODE

Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Op onze vestigingen ontstaan verschillende vacatures voor:

GROEPSLEIDER
op de NASCHOOLSE OPVANG (M/V)
voor 12,5, 20 of 27 uur per week
(dit is 3, 4 of 5 dagen per week)
zoekt TIMMERLIEDEN
DAKDEKKERS
HANDIGE JONGENS

BIJ de naschoolse opvang begeleiden twee groepsleiders een groep van circa
18 kinderen. In de begeleiding hebben de leiders veel oog voor de eigen ontwikkelmg van de kinderen en geven een uitdagend, gevarieerd en op de leeftijd
afgestemd aanbod van activiteiten, waarbij voldoende ruimte is voor eigen inbreng en initiatief van de kinderen. Overleg met de ouders is een belangrijk onderdeel van het werk.
De werktijden liggen in de schoolweken op woensdag en vrijdag tussen 11.30
en 18.15 en op de andere dagen tussen 15.00 en 18.15. In de schoolvakanties
is de NSO geopend van 8.00 tot 18.15.

;tèL:<D75ï6217726

Wij vragen:
- Een op het werk afgestemde opleiding op minimaal MBO-niveau b.v.:
- MBO CW, IW, SD;
- MDGOAW/CW, AB;
- Sport/hchamelijke-opvoedings vormingsopleidingen;
- Culturele/kunstzinnige vormingsopleidingen.
- Ervaring met het begeleiden van kinderen en/of groepen.
- Belangstelling voor de leefwereld van de kinderen.
- Een actieve, spontane en kindgerichte houding.
- Bereidheid om te werken in teamverband.

Wil je graag zakgeld verdienen?

Wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO-Welzijn. Het salaris bedraagt minimaal ƒ 2846,- en maximaal ƒ 3605,- bij een volledig dienstverband
van 36 uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Voor de verspreiding van het
regionaal opleidingen centrum

amsteraam en omstreken

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van c.v., kunnen tot 24 februari worden gezonden naar KinderRijk Amstelveen, t.a.v. mevr. A. Snijders, afd. PZ, postbus
2027, 1180 EA Amstelveen (920-645 57 35).
Wij verzoeken u om in uw brief duidelijk aan te geven naar welke vacature uw
voorkeur uitgaat.

zoeken wij met spoed

web-site: www.roc-ams.nl. U vindt ons ook in de Gouden Gids

op WOENSDAG

BEZORG(ST)ERS

$ffn Swaay Toegangstechniek
is een zelfstandige, landelijk opererende, werkmaatschappij van het
gerenommeerde Internatio-MüIIer concern en is leidinggevend op het
gebied van toegangstechniek. Van Swaay is importeur en distributeur
van Tormax automatische deuren, FAAC hydraulische aandrijvingen
voor poorten en slagbomen, alsmede van Gunnebo Mayor toegangscontrolesystemen. Ook verlenen wij service aan alle merken automatische deuren, bedrijfsdeuren, tourniquets, poort- en hekaandrijvingen,
toegangscontrolesystemen en slagbomen.
Het bedrijf is gevestigd in Capelle a/d IJssel en heeft circa 110 medewerk(st)ers. Wegens de sterke groei van het aantal service-contracten
zijn wij voor de afdeling Uitvoering op zoek naar een:

Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?
Bel dan ons kantoor
telefoonnummer

023 - 571 71 66

ONDERHOUDSMONTEUR (V/M)
voor de regio Utrecht/Amsterdam, die kwaliteit en gevoel voor service
hoog in het vaandel heeft staan.
De functie:
Na een inwerkperiode zult u zich bezighouden met het preventief onderhoud van onze automatische deur- en poortaandrijvingen. U voert de genoemde taken zelfstandig uit op aangeven van uw fieldmanager c.q. planner en werkt daarbij, waar nodig, nauw samen met uw collega-servicemedewerkers.
Gevraagd wordt:
• een opleiding LTS/MTS-Elektrotechniek, eventueel aangevuld met een
opleiding op monteursniveau, of een gelijkwaardige opleiding;
• zelfstandig kunnen werken;
• geen '9 tot 5' mentaliteit;
• rijbewijs B
Geboden wordt:
• een boeiende en afwisselende baan bij een bedrijf waar vakmanschap,
zelfstandigheid, initiatief en serviceverlening kenmerkend zijn,
• een service-auto, die ook privé gebruikt mag worden;
• doorgroeimogelijkheden,
• goede op de functie afgestemde arbeidsvoorwaarden
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen zenden naar'
Van Swaay Toegangstechniek B. V., t.a v. mevr. S. N van den Broek,
Postbus 5042, 2900 EA CAPELLE A/D IJSSEL

Instituut voor Fysiotherapie
Zandvoord-Noord
zoekt een

Receptioniste-Telefoniste
voor 5 ochtenden per week (1 5 uur)
Tevens behoren administratieve
werkzaamheden tot haar taak, waarvoor
computerervaring ten zeerste gewenst is.
Brieven aan: Instituut Zandvoort-Noord
Pasteurstraat 16
2041 VA Zandvoort

kondor wessels amsterdam
Kondor Wessels Amsterdam is een werkmaatschappij van de beursgenoteerde Koninklijke Volker
Wessels Stevin nv. Met ca. 100 medewerkers worden in de Amsterdamse regio veelsoortige
projecten gerealiseerd zoals woningen, kantoren en bedrijfsruimten, deels uit eigen ontwikkeling.
Door het toenemend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar:

Ervaren werkvoorbereider m/v
(ref. 99/010)
Functie
De veelal in een pril stadium verkerende bouwplannen maakt u gereed voor overdracht aan de
uitvoering. Hiertoe kijkt u onder meer kritisch naar bouwmethoden, detailleringen en bestekomschrijvingen. U adviseert bij het inkopen van materialen en de projectleiding tijdens de uitvoering.
Profiel
Opleiding MTS/HTS-niveau (bouwkunde) en minimaal 6 jaar praktijkervaring in woning- en utiliteitsbouw. Gedegen kennis van de huidige bouwregelgeving en uitvoeringstechnieken. Communicatieve
en adviserende vaardigheden. Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Project-administrateur m/v
(ref. 99/011)
Functie
U verzorgt de verwerking, analyse en rapportage van de financiële gegevens van de projecten in
uitvoering. Hiertoe werkt u nauw samen met de financiële afdeling en de leidinggevenden van de
projecten.
Profiel
Opleiding MTS/MEAO-niveau. Enkele jaren relevante werkervaring is een pré cloch geen absolute
voorwaarde omdat de gelegenheid aanwezig is voor een gedegen inwerkperiode.
Communicatieve en adviserende vaardigheden in woord en geschrift. Kennis en ervaring met het
werken met geautomatiseerde systemen.

Calculator m/v
(ref. 99/012)

Hotel TRITON vraagt:

Spontane ontbijtserveerster

• Rubneksadvertentie' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Functie
U bepaalt aan de hand van bestek en tekeningen hoeveelheden en zo mogelijk in overleg met het
hoofd van de calculatie-afdeling de kostprijs van bouwprojecten in zowel de ontwikkelings- als uitvoeringsfase. U verzorgt het aanvragen van offertes van onderaannemers en leveranciers en de
beoordeling daarvan.

_L

voor 2 of evt. 3 ochtenden

3=E

Vragen naar J. Bakker
tel. 5719105

Recruitment Net B.V. detachering en werving
& selectie van automatiseringspersoneel,
zoekt:

Y: oangeyejtaa onderneming rdie..'
:jntègraql onderhoud, herstelt

.'7*'èn'yèrboiiw- van vastgoed in v
i zowel de woningmarkt als de
< v

DeVanWijkGiïep'ïteeft

vestigingen in de re^/o Utrecht v

:

-hebt u nog vragen? t'el dan
met Van 'Wijk Amsterdam BV,.
v telefoon Q2ÓS Jïè4 iTÖ Si

Voor oen interne opleiding wordt gezorgd

Adverteren? bel m^

U heeft de dagelijkse verantwoording over onderhoucls- en
renovatieprojecten U geelt leiding aan vaklieden en rapporteert
aan de projectleider.
Wij xijn tevens op xoek naar

• •./;;;•" Bent u geïnteresseerd of i

Recruitment Net B.V
Europalaan 16, 2408 BG Alphen a/d Rijn
tel' 0172-427676/fax: 0172-426777
E-mail: recruitment@recruitment-net.nl

(ref. 99/013)

(Hoofd)uitvoerder m/v

utiliteitssector realiseert.

fulltime
Functie-vereisten'
Affiniteit en/of ervaring met computers
Goede communicatieve vaardigheden

Voorlieden/meewerkende
uitvoerders schilderwerken (m/v)

:

:.:;

HELPDESKMEDEWERKERS
(MA/)

Graag komen wij voor OIT/C vestiging in Amsterdam m contact
met gemotiveerde en deskundige

Profiel
Opleiding MTS-niveau (bouwkunde) en enkele jaren relevante werkervaring. Ervaring met geautomatiseerd calculeren. Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Nauwkeurig en
resultaatgericht.

7700 DM Amsterdam. "•

Allround onderhoudsschilders (m/v)
U kunt zowel /ellstandig als in teamverband goed lunctioneren
en u beschikt over ruime ervaring met onderhoud.swerky.aamheden.
Wij bieden:
Hen prettige, collegiale werk.sleer,
een goede honorering en
uitstekende sociale voorzieningen.

^N I44JK AMSTERDAM BK
V A S T G O E D -O K'D E R H OU D

van Heuvelen 02Ö-|^2ïil^§

Functie
In samenspel met de projectleider coördineert u de uitvoering van een project. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de planning van een project. U onderhoudt de dagelijkse contacten met
de directievoerende partij, leveranciers en onderaannemers.
Profiel
MTS-niveau en enkele jaren ervaring met het zelfstandig uitvoeren van woning- en/of utiliteitsbouwprojecten. Goede contactuele eigenschappen en een collegiale werkhouding.
Aanbod
Voor alle vacatures geldt een verantwoordelijke functie bij een kleine en hechte organisatie waar
kwaliteit centraal staat. Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Open, informele en
pragmatische no-nonsense cultuur.
Interesse?
Heeft u belangstelling en wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Veuger
die overdag bereikbaar is via telefoonnummer 020 - 681 30 81 en na 19.00 uur op 0162 - 40 24 25.
Uw schriftelijke reactie onder vermelding van het vacaturenummer, kunt u sturen naar Kondor
Wessels Amsterdam bv, Postbus 80, 1000 AB Amsterdam.
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'Ik wilde per se oud-Hollandse tegeltjes'

en
Henk Vlaming vroeg aan
Joke Faase:
• Wat vind je het leukst om
te doen: oliebollen bakken
of in de strandtent staan?

J

Branding
In deze serie leggen Zamlvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Joke met
haar hond op
de plek waar
over een
maand haar
strandpaviljoen
weer staat
Foto Karin
Schut

ry zag er niets in om te zijner
tijd de winkel van schoonpapa
over te nemen. Van een Rotterdamse vriend, Ronnie Leidekkers, leerde hij oliebollen bakken. Ronnie had zelf een
kraam en hielp Harry om er
een voor zichzelf te bouwen.
„Onze Hollandse Gebakkraam was gebouwd op het onderstel van een elektrokarretje. Zo'n wagen waarmee mijn
vader, na de bakfïets en bromflets, het brood mee rondbracht. Harry ziet dan iets voor
zich en dan gaat hij het maken.
Maar nooit zonder hulp, want
echt handig is hij niet," zegt ze
terwijl ze een foto toont van
hun eerste pronkstuk. Joke
staat er jong en gekke bekken
trekkend op als ze de kraam
poetst.
„Ik was altijd aan het poetsen. En ik wilde per se van die
oud-Hollandse tegeltjes tegen
de wand. Daar hebben we ruzie over gehad, want Harry
moest er helemaal voor naar
Utrecht, naar een speciaal tegelfabriekje. "
Joke en Harry reisden ruim
twee jaar met hun kraam langs
braderieën en kermissen, 's

Joke Faase vraagt aan
Cees van Dongen:
- Heb je nog steeds een
passie voor je racebaan na
je bij de slipschool werkt?

Zomers stonden ze op de Boulevard in Zandvoort. Ze woonden in een zelfgemaakte woonwagen op de grote parkeerplaats achter de duintjes in
Zuid. Daar is ook hun eerste
zoon geboren.
„Eerst hadden we een kleine
wagen, maar toen ik zwanger
werd heeft Harry hem groter

voor mij in feite bijzaak."
In zijn van dinsdag tot en
met zondag dagelijks geopende Computershop verkoopt
Schorfhaar niet alleen complete systemen en randapparatuur. Tevens heeft hij tal van
accessoires in voorraad en ook
allerlei inktpatronen voor printers en dergelijke toebehoren.

kraamvrouw. Ik stond rechtop
met die brancard op de parkeerplaats, want ze kregen me
met geen mogelijkheid die
woonwagen in. Uiteindelijk
ben ik gewoon lopend naar
binnen gegaan."
Met de geboorte van het eerste kind besloot het echtpaar

'Ik vind het een feest om iets te
verkopen dat leuk en lekker is'
gemaakt. Het was een hele
comfortabele woning, gemaakt van staalplaten op een
trailer. Je kunt een woonwagen zo mooi maken als je zelf
wilt. Voor Harry junior hadden
we een schattig babykamertje
ingericht. De bevalling zelf
moest in het ziekenhuis, maar
ik voelde me kiplekker. Twee
dagen voordat Harry werd geboren stond ik nog oliebollen
te bakken op de Boulevard."
„Ik kwam terug uit het ziekenhuis met een ambulance
liggend op een brancard, want
toentertijd mocht je de eerste
week nog nog niet opstaan als

Faase niet meer rond te reizen.
Ze bleven voortaan met de
oliebollenkraam op de Boulevard in Zandvoort staan. „In
de kraam hadden we een kamertje gemaakt voor ons kind.
Dat ging prima, ook later met
Robert erbij. Ik organiseerde
me soms wel suf, maar veel
Zandvoortse moeders deden
dat. Veel mensen leven hier
van het toerisme. Het hoort erbij. Ik zat met mooi weer hele
dagen op het strand met de
kinderen. Als Harry me nodig
had, zwaaide hij met een handdoek uit het raam."
Toen de kinderen beiden

naar school gingen, kwam er
een ijskraam bij. Daar verkocht Joke op zomerse dagen
deze koude versnaperingen
aan naar verkoeling zoekende
badgasten. De kraam staat
nog steeds op de Boulevard
vlak bij Bouwes Palace. Maar
nu zwaait oudste zoon Harry
daar de scepter in het hoogseizoen.
„Mijn man miste de gezelligheid enorm. Met een lang gezicht bakte hij zijn bolletjes.
De kinderen fietsten heen en
weer tussen de kramen. Met
zo'n kraam is het hollen of stilstaan. In de rustige perioden
hadden we altijd elkaar, maar
dat was er nu niet meer bij."
Zeven jaar geleden kwam
daar verandering in. Samen
met haar zwager en schoonzuster kochten Joke en haar
man strandtent Maritiem. Na
twee jaar emigreerden de
mede-eigenaars naar Curacap,
zodat zij nu samen het paviljoen runnen.
„Het lot besliste voor ons.
Toevallig waren er mensen die
onze oliebollenkraam wilden
kopen. Bovendien werd de
pacht op de Boulevard heel erg
hoog, dus we waren ook een

Burgerlijke stand

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

Vooral ouderen en studenten
laten maaltijd thuis bezorgen
ZANDVOORT - Wie absoluut geen zin heeft om dagelijks te koken of daar om een
of andere reden gewoon niet
toe in staat is, kan altijd nog
een beroep doen op de Haarlemse firma Kievit. Al dertig
jaar lang brengt dit bedrijf
warme maaltijden langs bij
iedereen die daar behoefte
aan heeft. Vanaf heden is het
ook in Zandvoort mogelijk
gebruik te maken van deze
voedzame vorm van dienstverlening.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Wie kent de Indiërs nog?
In 1943 verbleven een halfjaar Brits-Indische soldaten in Zandvoort. De journalist Hein Hoffmann uit Haarlem is op zoek naar
mensen die zich dat nog herinneren, omdat ze hen van dichtbij
hebben meegemaakt. Bovendien vraagt hij zich af of er nog
Zandvoorters zijn die foto's of bijvoorbeeld mouwemblemen op
zolder hebben liggen. Ook zoekt hij naar de annonce van de
toenmalige burgemeester waarin deze vrouwen waarschuwt om
niet met de 'donkere mannen' om te gaan om 'vermenging van
rassen' te voorkomen. Hoffmann is bezig aan een serieuze documentaire voor het televisieprogramma 'Twee Vandaag'. Zeven
jaar geleden is hij op het onderwerp afgestudeerd aan de School
voor Journalistiek in Zwolle. Enige tijd geleden heeft hij zijn
onderzoek hervat, omdat hij er voor de Tros een documentaire
over mag maken. Die wordt m het voorjaar vermoedelijk uitgezonden.
Wie Hoffmann kan en wil helpen bij zijn onderzoek, kan hem
bereiken op telefoonnummer 035-677.5559 (overdag) of 023538.3705 ('s avonds).

Handige kunst
beetje bang dat we daardoor
op den duur zouden moeten
ophouden. Op dat moment gaf
mijn zwager te kennen dat hij
heel graag met ons een strandtent wilde beginnen. Er stonden er twee te koop. We hebben voor de beste plek gekozen."
„We zitten op een punt waarbij je altijd open moet zijn van
's ochtends tot 's avonds. Dat
is me tegen gevallen. We hebben leuk personeel, studenten
waar je best wel pret mee kan
hebben. Maar het blijft moeilijk om mijn privéleven op peil
te houden. Het vergt veel van
mijn energie."
Joke geeft het 'stokje' door
aan Cees van Dongen van de
slipschool. „Hij speelde in zijn
jeugd samen met mijn man
met race-autootjes. Ik vroef
me af of hij daar nog een passie
voor heeft nu hij bij de slipschool werkt."

Bezoekers durf ik niet meer mee te nemen naar het raadhuis.
Hoe moet ik ze uitleggen dat die drie kale zwarte palen in die
vieze vijver een kunstwerk is? Om Zandvoort voor een nieuw
debacle te behoeden heeft Gerajd Versteege (raadslid van het
CDA) echter een nieuw idee. Hij wil dat het kunstwerk dat in
Park Duijnwijk moet komen de vorm van een lift krijgt. Handig
en toch mooi. Op het gemeentehuis wordt daar inmiddels serieus over nagedacht.

Kroaatjes op bezoek
Het bezoek aan Kroatië krijgt volgens burgemeester Van der
Heijden een vervolg. Hij wil de schoolkinderen en de voetbaljeugd van de Kroatische gemeente Eilje uitnodigen voor een
korte vakantie in Zandvoort. De kinderen moeten er eens uit,
vindt hij. Want ze hebben het niet makkelijk in hun dorp dat
zwaar door de oorlog geteisterd is. Leuke wipkippen of een mooi
sportcomplex zoals het Duintjesveld zijn er niet in Bilje. Overigens is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Bilje,
Darko Varga, zijn belofte nakomt. Hij zou met twee vredesbewegingen gaan praten. Van der Heijden houdt het nauwlettend in
de gaten.
ADVERTENTIE

Nelleke van Koningsveld
Dit is het negende deel van de serie
De Branding-. Eerdere afleveringen
verschenen op 7 en 21 oktober, 4 en 18
november, 2 en 16 december en 13 en
27 januari.

Periode 30/1 tot en met 5/2
In ondertrouw: Jacobus Hendrik Hoogendijk en Marjolein
Lotte.
Overleden: Derk Becking (68
jaar); Willem Gerhardus van
Donselaar (94 jaar); Hendrik
van Leenders (89 jaar).

Rudy

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112. Anders tel. (023-) 5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer 112. Anders: 023-5319191.
HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-) 5730500.
GEZONDHEIDSCENTRUM (tel. 5716364): uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: 0900-1515.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10
uur: oecumenische dienst.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: oecumenische dienst in
Hervormde Kerk.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur: pastor Duijves.
Agatha Parochie: zondag 10
uur: oecumenische dienst in
Hervormde Kerk.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10 uur: oecumenische dienst in Hervormde Kerk.

Klein, fijn en zeer speels. Dat
is Rudy. Deze West Highland
White Terriër zoekt een nieuw
gezin met kinderen en andere
honden. Rudy houdt van spelen. Hij is zeven, maar hij gedraagt zich alsof hij pas twee
is.
Rudy windt iedereen om zijn
vinger. Hij heeft wel een kleine
handicap. Hij is wat slechtziend, maar daar krijgt hij een
zalfje voor. Meer informatie
bij het Kennemer Dierente- „Geloven in Zandvoort. Hij zal
huis, Keesomstraat 5, tel. bij ons wonen." Dat is het thema van de oecumenische
571.3888.
dienst die op zondag 14 februa-

ten om daar op in te spelen,"
vertelt Kievit-woordvoerster
Evelien Limmen. „In het vervolg bezorgen we dagelijks tussen vier en zes de bestelde menu's bij Zandvoorters die een
weekabonnement nemen. Dat
houdt in dat ze minimaal drie
maaltijden per week van ons
afnemen." Het gaat om in de
keuken van Kievit versbereide
gerechten, gebaseerd op de
populaire aardappelen-groente-vleesformule. „Onze klanten stellen het nu eenmaal op
prijs dat we lekker ouderwets
koken," licht mevrouw Lim„Omdat er vanuit jullie ge- men toe. „Nu en dan varieren
meente nogal wat vraag is naar we weieens met bijvoorbeeld Carnaval iets voor de streken beneden de grote rivieren?
onze service hebben we beslo- rijst of macaroni, maar we Welnee, vinden de dertig leden van carnavalsvereniging De
gaan nooit extreem."
Schuimkoppen en de eigenaren van Dance Club Yanks. Ook
zonder 'zachte g' kun je best carnaval vieren volgens hen.
In speciale warmhpuddoos- Beide organiseren dit weekend daarom allerlei carnavalsacjes worden de maaltijden da- tiviteiten. Van jong tot oud kan daaraan meedoen.
gelijks rond etenstijd bij de
E SCHUIMKOPPEN de Schuimkoppen. „Prins Carabonnees bezorgd. Een maaltijd van normale omvang kost
komt dit jaar bovendien naval behoort de vereniging te
dertien gulden, terwijl er 15,50
met een primeur. Voor vertegenwoordigen. Kan dat
gulden voor een uitgebreid di- het eerst rijdt Prins Carnaval wel in een rolstoel, vroegen
ner moet worden betaald. in een rolstoel. Prins Gerard sommigen zich af. Maar GeSoep en een toetje kosten res- denUrste (Gerard Terol) heeft rard is een jongen met een hele
pectievelijk één en 1,25 gulden een dwarsleasie. Hij was vijf- positieve instelling. Hij heeft
extra. Met een dieet dan wel tienjaar geleden betrokken bij altijd een brede glimlach en
een vegetarische inslag wordt een auto-ongeluk nadat hij Sandra is een leuke meid. Dus
nadrukkelijk rekening gehou- met vrienden uitgegaan was. die twee doen het dan ook
den. Men kan overigens zelf Gerard zat in de kofferbak hartstikke goed."
Volgens Peter Bluijs concenmin of meer bepalen wat men toen het groepje uit Haarlem
's middags of avonds wil veror- terugkwam. Het avondje stap- treren de Schuimkoppen zich
beren.
pen eindigde in een afschuwe- in Zandvoort dit jaar weer op
lijk drama: een paar vrienden vijf activiteiten. Zo maken ze
Per dag voorziet Kievit te- overleefden het ongeluk niet er donderdagavond in Nieuw
genwoordig zo'n zeven- a acht- en Gerard raakte zwaarge- Unicum samen met de bewohonderd abonnees van een wond. Hij heeft inmiddels een ners eengroot (besloten) feest
warme hap. Voor het overgrote lange revalidatieperiode ach- van. Vrijdagavond kunnen de
Zandvoorters (ook niet-leden)
deel bestaat deze klantenkring ter de rug.
uit bejaarden. „Ik denk dat wel
Jaren later ontmoette Ge- verkleed op pad met blaaskanegen van de tien abonnees rard in Den Bosch tijdens het pel De Schuimkragen. De
oud zijn," schat Evelien Lim- carnaval Sandra. Of eigenlijk: kroegentocht begint om half
men. „Maar er zijn ook jonge- Sandra zag hém. Zij behoorde tien bij Hotel Faber in de Kostren bij, hoor. Bijvoorbeeld stu- ook tot het groepje vrienden verlorenstraat.
Diezelfde avond houdt Dandenten, die door van onze ser- dat op de bewuste ongeluksavice gebruik te maken zelf niet vond van Haarlem naai' Zand- ce Club Yanks (in de Kosterhoeven te koken. En mensen voort reed. Ze herinnerde zich straat) een carnavalsparty,
die net uit het ziekenhuis zijn Gerard meteen en maakte met waarbij Hollandse krakers en
maar nog niet voor zichzelf hem een praatje. Gerard grap- warme Rio-klanken elkaar afkunnen zorgen. Dan is wat wij te: „Ik wil Prins Carnaval wor- wisselen. Het feestgedruis bete bieden hebben vaak een ide- den." Sandra reageerde met- gint om acht uur. De entree is
ale oplossing."
een spontaan: „Dan word ik gratis.
De Schuimkoppen treden
Meer informatie over de jouw prinses."
maaltijdservice van de firma
„Binnen de vereniging is zaterdagmiddag op tijdens
i,In 99 procent van de gevallen lukt het me om de computer weer in Kievit is tijdens kantooruren daar best wel even serieus over een besloten bijeenkomst in
orde te krijgen," zegt Torn Schorfhaar van de nieuwe winkel TC
verkrijgbaar via telefoonnum- gesproken," vertelt Adjudant Huis in de Duinen. Ze doen alComputershop
mer 023-531.943.
Peter Bluijs, al tien jaar lid van lerlei grappige sketches, die ze

„Nu hoeft niemand meer
naar Haarlem of Heemstede
voor zijn spullen of reparaties," zegt de jonge ondernemer. „Want ik kan hier alles
leveren wat men ook maar wil
hebben en bovendien los ik
graag storingen op.
De nodige vakervaring deed
Schorfhaar, die al sinds zyn
prille jeugd met de apparatuur
in de weer is, op in een Haarlemse speciaalzaak. „Toch ben
ik geen echte computerfreak,"
meent hij. „Zo heb ik thuis niet
eens een eigen PC staan. Wat
ik zo leuk vind aan dit werk is
vooral het praten, het adviseren en het verkopen. Dat het
daarbij om computers gaat is

oor

Zandvoorts Nieuwsblad Lezersmenu

= Diner =
actie loopt van 27 jan. t/m 28 feb.

Menu

TC Computershop voorziet
in nijpende PC-behoefte
ZANDVOORT - Sinds 26
januari kunnen Zandvoortse
computergebruikers
weer
gewoon in hun eigen woonplaats terecht bij een speciaalzaak. Door in de Kosterstraat 13 (naast de kapsalon
van Joke Draijer) zijn TC
Computershop te openen
voorziet de 20-jarige Torn
Schorfhaar namelijk in de
nijpende behoefte die vorig
jaar ontstond na de plotselinge sluiting van Cube Hardware.

Met

oog

„Ik ben een doordouwer. Ik kan het mezelf
altijd en overal naar de zin maken," zegt
Joke Faase, ex-oliebollenverkoqpster en
thans eigenaar van strandpaviljoen
Maritiem. Hiermee beantwoordt ze
indirect de vraag die Henk Vlaming haar
twee weken geleden stelde. Hij vroeg of ze
het leuker vond om in een oliebollenkraam
te werken of in een strandtent. „Ik hoop
dat het me hier ook zal gaan lukken" voegt
ze er een beetje onzeker aan toe.
OKE'S JONGSTE zoon
Robert zit in de voorkamer en pakt een grote
sporttas in. Zijn haren
zijn kort geschoren. Harry junior van 21 jaar rommelt in de
keuken. Een grote maar lieve
herdershond loopt er tussendoor.
„Nu mijn kinderen bijna op
eigen benen staan, is dat ook
weer een zorg minder. Dan heb
ik meer energie om me te richten op het werk. Want even
babbelen met een vriendin,
dat schiet er altijd bij in. Tussen het bedienen door heb ik
best wel tijd voor vrienden of
kennissen, maar ik moet toch
opletten of er geen klanten
zijn. Mijn man en ik zijn er dag
en nacht mee bezig. Robert
volgt een opleiding als marinier en Harry helpt ons mee.
Hij vindt het prachtig. In de
zomer heeft hij zijn eigen rjskraam op de Boulevard. Als
kind vond hij het al heerlijk in
onze oliebollenkraam, net een
kleine directeur."
Ook Joke zelf vond het als
kind al leuk om in de banketbakkerij van haar vader te helpen. De zaak heette bakkerij
van der Werff en zat op het
Gasthuisplein.
„Ik vind het een feest om iets
te verkopen wat leuk en lekker
is. Ik zou mensen absoluut niet
iets kunnen aansmeren waar ik
zelf niet achter sta. En mijn
vader bakte echt heel lekker
brood."
Haar vader had het druk met
wel zeven broodwijken en
daarom nam hij een knechtje
aan, Harry, nu de huidige man
van Joke. „Ik vond het maar
niks dat Harry mijn vader
mocht helpen. Ik was een beetje jaloers op hem. Hij was toen
een jaar of dertien. Pas later
kreeg ik interesse voor hem.
Hij deed altijd onverwachte
dingen. Nu trouwens nog
steeds. We zouden een week
naar Texel gaan en sinds een
paar dagen is dat veranderd in
Sri Lanka," lacht Joke die dezelfde nacht nog zal vertrekken.
Het stel trouwde, maar Har-

Zandvoorts
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ri in de Hervormde Kerk op het
Kerkplein wordt gehouden. De
Lokale Raad van Kerken organiseert de viering. Dominee J.
van Leeuwen, pastor D. Duijves, mevrouw M. Ridder en
mevrouw C. Schram begeleiden de dienst. Het koor van de
Agathaparochie en de Hervormde Kerk zingen gezamenlijk. Ook zingen The New Choir
Singers enige liederen. Na afloop wordt er koffie geserveerd. Voor de kinderen is er
een apart programma. De opbrengst van de collecte van
deze dienst gaat naar de Leprabestrijding en de Lokale
Raad van Kerken.

runder carpaccio met pesto en oude geraspte kaas
Of
Ierse wilde zalm meteen mierikswortelroom
B B D
romige kerriesoep met amandeltjes

a mm

gegrilde Noordzee-poon met
geconfijte tomaat en kruidenolie
Of
lamsbiefstukjes gemarineerd met knoflook, uien,
piment en soyasaus waarna in de oven aebraden
Of
Zuid-Amerikaanse Prime-rib
met een hot-Chilisaus met dragon V ~£$

kaas assortie
H B D
cerise flambee
Prijs ƒ 77.50 nu voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezersmenu

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

é

Carnaval vieren kan ook met een harde
op de Spice Girls) te zien. De
sketches worden afgewiseld
met muziek van blaaskapel De
Schuimkragen en de band Revival, die ook golden oldies en
popmuziek speelt. Het feest
begint om acht uur.
Kinderen kunnen zondagmiddag kiezen. Zowel in Dance
Club Yanks als in Gebouw De
Krocht is er een carnavalsmiddag op zondag. Het feest in
Yanks duurt van twaalf tot
drie voor kinderen van zes tot
en met elf jaar. De jeugd van
twaalf tot en met zeventien
mag van drie tot zes uur tijdens een discofeest uit zijn bol
gaan.
In Gebouw De Krocht organiseren de Schuimkoppen
voor kinderen zondag een afwisselend programma vanaf
half twee. Clown Ome Willem
is samen met twee hulpclowns
op bezoek. Boerenkapel De Jolige Geiten houdt de stemming
erin. Nieuw zijn de Hollandse
spelletjes (zoals sjoelen en
blikjes gooien). Wie het mooiste verkleed is, krijgt een prijs.
„Sommige moeders zijn weken
in de weer om een leuke creatie
te maken," vertelt Schuimkop
Peter Bluijs. „Als je hun kind
ziet, gaat echt je hart open "
Als 'toetje' op de activiteiten
die de Schuimkoppen in ZandPrins Gerard I ^op de voorgrond) blikt even naar zijn prinses
voort organiseren, gaan de
Sandra. Adjudant Peter Bluijs staat achter hem
feestneuzen op maandag rich1
Foto Andu Lu'bt'tom ting Oeteldonk (Den Bosch)
„Daar vinden we onze geest's avonds op het publieke feest opvoeren. Zo zijn de Hotcha's verwanten. Heerlijk," aldus
in Gebouw De Krocht nog eens en de Maisgirls (een persiflage Bluijs.
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TEGEMOET ...

NOORDERSTRAAT 22
ZANDVOORT
In pittoresk straatje nabij strand, centrum en station gelegen hoekwoning met grote tuin en dubbele schuur. Indeling; entree, hal. toilet, woonkamer. keuken met kelderkast; 1e etage: overloop,
3 slaapkamers, badkamer met douche en wastalel, 2e etage: ruime vliering.
VRAAGPRIJS ƒ 349.000,- k.k.

STATIONSPLEIN 15/1
ZANDVOORT
Royaal modern driekamer appartement op de 1e
woonlaag van Residence Monopole II met vaste
parkeerpl. en berging in de onderbouw. Ind.: rianle living ca. 55 m2 met zonneterras van ca. 25 m2,
open keuken incl. inbouwapp., bijkeuken, 2
slaapk., toilet, badkamer met hoekbad, douchecabine en dubbele wastafel. Gebouw voorzien
van video indoorsysteem.
VRAAGPRIJS ƒ 525.000,- k.k.

FLEMINGSTRAAT344
ZANDVOORT
In kindvriendelijke omgeving gelegen woonhuis
met zonnige tuin. Indeling: hal, toilet, uitgebouwde woonkamer met open haard en open keuken,
bijkeuken; 1e etage: werkkamer, grote slaapkamer (voorheen 2), moderne badkamer met
douchecabine, toilet, wastafelmeubel; 2e etage:
kamer met dakkapel, grote berging.

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 34 ZANDVOORT
Ruime woning met schuur, kleine tuin voor en zonnige tuin achter. Indeling: vestibule, gang, toilet,
ruime woonkamer met (gas) open haard, open
keuken; 1e etage: werkkamer, 2 slaapkamers,
balkon. badkamer/ligbad/2e toilet; 2e etage: overloop, keuken, douche, toilet, 2 kamers.

VRAAGPRIJS ƒ 450.000,- k.k..

VRAAGPRIJS ƒ 459.000,- k.k.
Eventueel te koop met GARAGE ad ƒ 35.000,

Nu bij Expert. Dutchtone. De nieuwe aanbieder
van mobiele telefonie. Dutchtone biedt zowel
abonnementen als prepay, in combinatie met
een G S M-telefoon. Voor een haarscherpe
introductieprijs. Kom langs bij Expert voor
een helder advies over het
Dutchtone belpakket dat het
beste bij uw belwensen past.

Dutchtone
koopt)»

Rèïj'den Makelaardij o.g.

dutchtone

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.

TJERKHIDDESSTRAAT73
ZANDVOORT
Tweekamer hoekappartement op de 5e etage met
ruim zonnebalkon. Indeling: entree/hal, badkamer
met douche, toilet en wasmachine-aansluiting,
woonkamer met open keuken, slaapkamer met
inbouwkast. Gebouw voorzien van 2 liften en eigen parkeerterrein. Servicekosten ca. ƒ312,- incl.
c.v. en water.
V VRAAGPRIJS ƒ 219.000,- k.k.

Passage 36 - 40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

NVM

ALLIN Prepay

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/1 ZANDVOORT
Naar drie kamers verbouwd ruim vierkamerapparlement, gelegen op de 1 e etage met uitzicht op
zee. Indeling: hal/woonkamer met garderobekast,
(gas)open haard, balkon zeezijde, 2 slaapkamers
met balkon, keuken, toilet, badkamer met ligbad
en 2 wastafels.
VRAAGPRIJS ƒ 325.000,- k.k.

Voor als u zelf vooral, en uitsluitend in Nederland, bereikbaar
zijn. Het pakket bestaat uit een telefoon en maar liefst 85,
beltegoed. U betaalt geen abonnementskosten en kunt
kiezen uit 2 typen telefoons.

ti-EN VRKOOP ANTi! CURIOSA- DECORATIES
Voor kasten, salon- en eettafels in grenen, kersen, teakhout en grootmoederstijd.

Haltestraat 31, tel. 023-5714499
f ax5716385

15=D

Diverse leuke, kleine antieke
spullen, oude en nieuwe
verlichting, schilderijen en
decoratie-artikelen.

ALLIN
Dit pakket is prima geschikt als u zelf
wil bellen en bereikbaar wil zijn, ook
^ in het buitenland. U profiteert een
jaar lang van een gratis
abonnement.
En... elke maand krijgt
u maar liefst 20 gratis
belminuten.
U heeft keus uit
3 toestellen,
incl. 1-jarig
abonnement.
VANAF

Gasthuisplein 6, Zandvoort,
Jtèl. 023-5731787: H
Dagelijks geopend van 12.00:17-30 uur.
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Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel. 023-5730600

Natuurlijke gevoelens?
14 februari
Valentijnsdag .

^fea* memoVl ," K V s
RS. wij bezorgen ook-op 14 februari

Geef je v r i e n d
of v r i e n d i n
een k l e u r r i j k kado
BUSINESSPACK

met een
kapperska d o b on
van

J.M.
Coiffeurs
Kerkstraat 22
Zandvoort

Voor de veeleisende mobiele beller die
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veel zelf belt in binnen-en buitenland
Maandelijks zijn de gesprekskosten
i/a
aarcto 120
1 "ïfli minuten
mimitan 0,40
f\ A{\ per
nor
vann rJo
de eerste
minuut De volgende 180 minuten
zijn helemaal gratis 1
En vanaf 300 minuten betaalt u
nog slechts 0,25 per minuut
U heeft keus uit 2 modellen.
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eMpert
SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ
EEN VAN ONDERSTAANDE EXPERT-WINKELS:

'Kerkplein 8
-''.
2042 JH Zandvoort

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.

Alle woénsd., dond. en vrijdagen

Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
een 7-gangen verrassingsmenu
voor ƒ 85,- per twéé gersbnen

•Wassen, koelen, koken, etc. "Audio, video, hifi, telefonie.
Aanbiedingen gelden tot en met 28 februari '99

Voor reserveringen en/of inl, iel. 5713599
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Herstel van ZVM
in zaalcompetitie
ZAND VOORT - Na de verrassende nederlaag tegen
Zandvoort Noord hebben de
zaalvoetballers van Zandvoortmeeuwen zich keurig
hersteld. In een uiterst spannende partij voetbal won het
team van coach Toon van
den Hoogen met 7-5 van FCL
'72. Jordy Heidebrink behoorde tot de uitblinkers
d9or vier doelpunten voor
zijn rekening te nemen.

woensdag 10 februari 1999

Za ndvoorts
IMieuwsblad

Zandvoortmeeuwen onder de rode streep
ZANDVOORT - Voor Zandvoortmeeuwen lijken sombere
tijden aangebroken. Door een kansloze 0-4 nederlaag tegen
Hoofddorp en de overwinning van Ripperda zijn de Zandvoorters onder de degradatiegrens beland. Het vertoonde
spel van de Meeuwen gaf weinig reden tot juichen.

Het was koud, stormachtig
en stil langs de lijnen bij Zandvoortmeeuwen. Maar weinig
toeschouwers hadden de
moeite genomen de kou te
trotseren. Wat voetbal betreft
hebben de wegblijvers niet
In het begin van de wedstrijd veel gemist maar de randverwas Zandvoortmeeuwen de schijnselen, die eigenlijk niet
door Zandvoort Noord toege- thuishoren op een voetbaldiende klap nog niet te boven. veld, brachten nog wat discusDe onzeker gestarte Zand- sie teweeg. Dat kwam vooral
voorters keken binnen korte in de tweede helft tot uiting.
tijd tegen een 0-3 achterstand Wegens schelden op de
aan. Bij deze stand moesten de scheidsrechter werd Freek
Zandvoorters wel en Jordy van der Mije naar de kleedkaHeidebrink zorgde met zijn mer verwezen en Gerben
doelpunt voor meer zelfver- Kraaijenpord was door een
trouwen, 1-3.
overtreding tegen zijn tweede
gele kaart opgelopen en zat al
In de tweede helft zou de in de kleedkamer.
spanning hoog oplopen. BoMet negen man was Zandvendien werd er van Zand- voortmeeuwen kansloos en
voortse kant uitstekend ge- toen begeleider Henk Kinnevoetbald. FCL '72 bood keihar- ging uitleg vroeg aan de
de tegenstand maar kon niet scheisdrechter ontstond er
verhinderen dat Zandvoort- langs de lijn een discussie tusmeeuwen door treffers van sen die twee. „Na de tweede
Remco Rpnday en Pieter Bru- rode kaart was de scheidsne op gelijke hoogte kwam, 3-3. rechter de kluts kwijt," vertelDe Zandvoorters genoten te de begeleider Henk Kinnelang van de gelijkmaker want ging. „Hij vond dat ik achter
even later stond er een 3-4 ach- het hek moest, maar dat ging
terstand op het scorebord.
hem kennelijk niet snel genoeg. Hij staakte toen de
De Meeuwen bleven de strijd strijd, maar ging later weer
dicteren. Snelle en goede com- door."
binaties werden in de sporthal
Voor het zo ver was, was er
neergelegd. Remco Ronday nog een eerste helft gespeeld,
zorgde voor de gelijkmkaer die niet erg tot de verbeelding
maar FCL '72 bleek een taaie sprak.
Zandvoortmeeuwen
tegenstander. Voor de derde had de harde wind in de rug
keer deze wedstrijd kwam maar kon daarvan niet profïZandvoortmeeuwen op een teren. Hoofddorp was de beachterstand te staan, 4-5.
ter spelende ploeg en nam
meteen het initiatief.
Toen brak de periode van
Binnen een kwartier keek
Jordy Heidebrink aan. Drie- Zandvoortmeeuwen
tegen
maal achtereen scoorde de een 0-2 achterstand aan. BeiZandvoorter. De ene treffer
was nog fraaier dan de andere.
Zandvoortmeeuwen
kwam
daardoor op een rustgevende
7-5 voorsprong. In de slotfase
speelden de Zandvoorters de
bal rustig rond en kregen de
tegenstanders geen schijn van
ZANDVOORT - Eindelijk
kans meer. „We hebben ons is Zandvoort '75 erin gegoed hersteld van de neder- slaagd de hatelijke nul op de
laag van vorige week," aldus ranglijst weg te werken. Tot
Toon van den Hoogen. „We verrassing van vrijwel iederknokten er weer voor en speel- een werd de eerste zege geden een goede partij. We staan boekt en wel op Kennemernog steeds goed bovenaan. Ja, land, 2-3.
het loopt best wel lekker."
De Zandvoorters zelf zijn er
wel altijd in blijven geloven. De
equipe van trainer Wessel Colijn kon in deze wedstrijd een
beroep doen op Rene Paap en
ZANDVOORT - Circuit Park dat bracht de nodige rust in de
Zandvoort heeft volgens cir- Zandvoortse defensie. Bovencuitvoorlichter Dirk Buwalda dien schonk zijn optreden de
maandag besloten de paasra- overige elf veel zelfvertrouwen
ces te verschuiven naar 25 en werd er goed gevoetbald.
april. Deze verschuiving heeft
In de eerste helft was Zandte maken met een administra- voort '75 de betere. Edwin
tief probleem dat eerst opge- Ariesen was ouderwets op
lost moet worden.
dreef en zorgde met zijn onnayolgbare soli voor veel gevaar
Om volledig aan de milieu- in de afweer van Kennemereisen te voldoen moeten er op land. De paal stond succes
het circuit diverse geluidswal- voor Ariesen in de weg. Na een
len en grindbakken aangelegd kwartier brak de technisch beworden. Voor de geluidwal bij gaafde Zandvoorter opnieuw
de Tarzanbocht moet er daar- door en werd in het strafschopnaast ook een grondruil tussen
de provincie en de gemeente
plaatsvinden. Die is nog niet
helemaal geregeld, zo is onlangs gebleken.

de Hoopfddorpse doelpunten
kwamen tot stand uit vrije
trappen. De eerste werd door
de niet goed sluitende Zandvoortse muur van richting veranderd, waardoor doelman
Mare Buchel kansloos was. De
tweede vrije trap werd over de
muur in de hoek gekruld, 0-2.
Zandvoortmeeuwen kwam
sporadisch tot een aanvallende
actie, maar wist toch te scoren
en volgens velen was het een
zuiver doelpunt. De bal kwam
hoog voor het doel en Willem
van der Kuijl ging het luchtduel aan met de doelman. Van
der Kuijl won en scoorde maar
de scheidsrechter zag een
overtreding van de Zandvoorter waardoor dit feestje niet
doorging. Aan de andere kant
zat het de Zandvoorters mee
toen een inzet van Hoofddorp
tegen de paal ketste en vervolgens Michel van der Marm de
bal van de doellijn wegwerkte.
Het eerste kwartier van de
tweede helft bracht nogal wat
commotie.
Zandvoortmeeuwen kreeg, zoals reeds vermeld, tweemaal het rood voor
de ogen en moest het met negen man verder zien te klaren.
De scheidrechter onderbrak
toen de strijd om de gemoederen te laten bedaren. Na de
hervatting was het echter geen
wedstrijd meer. De Zandvoorters probeerden de schade zo
beperkt mogelijk te houden en
waren gedwongen te verdedigen. Dat ging hen nog goed af
ook want de doelpogingen van
Hoofddorp waren ook niet van
een hoog niveau. In de zeventigste minuut werd het 0-3 toen
na een vloeiende combinatie

Bridgers strijden
om Koningsbeker
ZANDVOORT - De avondbridgers van de Zandvoortse
Bridgeclub speelden partijen
in het kader van de Konirigsbeker. In drie lijnen werd keihard geknokt voor de procenten om plaatsing af te
dwingen voor de finale op 26
mei aanstaande.
De nummers een en twee in
de drie lijnen plaatsen zich
voor die finale. In de A-lijn zijn
de heren Emmen en Van der
Meulen de laatste weken goed
bezig, pok nu weer deden zij
het prima en pakten met 61
procent de eerste plaats. De
heren Polak en Vergeest kwamen eveneens goed voor de
dag. Deze heren scoorden een
tweede plaats met 58 procent.

Begeleider
Henk
Kinneging en
de scheidsrcchter in
discussie.
Coach Liva
Lock houdt
op de
achtergrond
een oogje in
het zeil
Foto: Rol)
KnottiM'

de bal achter de Zandvoortse
doelman werd geknald.
De negen Zandvoorters hielden voor het overige aardig
stand. John Keur probeerde
zelfs riog de Hoofddorpse defensie te verrassen maar
strandde in het zicht van de
haven. Vlak voor het einde
werd het nog 4-0 toen de spits
van Hoofddorp in duidelijke
buitenspelpositie door mocht
gaan en scoorde. Er breken
voor Zandvoortmeeuwen zware weken aan. Zondag staat de
moeilijke
uitwedstrijd
in
Heemstede tegen HBC op het
programma en ook Henk Kinneging ziet het somber in.

De B-lijn werd beheerst door
de dames Van Ackooij en
Drenth. Met een knappe score
van zestig procent behaalden
zij de eerste plaats. Mevrouw
Lemmens en de heer Harmsen.
die als gelegenheidspaar speelden. werden fraai tweede met
55 procent.

„Ik moet natuurlijk positief
blijven, maar we zitten in grote
problemen,"vindt Kinneging.
„De spelers hebben, de goedwillenden daargelaten, er niet
veel meer voor over. We hebben voor het seizoen geprobeerd een klimaat te scheppen
dat optimaal was, echter het
levert niets op. Ik heb al heel
veel meegemaakt maar ik ben
nu diep teleurgesteld. Als je
onderaan staat en je hebt deze
mentaliteit dan ga je er rechtstreeks uit. Ook in deze wedsrtijd zie je dat het.niveau slecht
is. Het is heel jammer maar ik
kan er geen ander verhaal van
maken."

De hoogste score van de
avond werd bereikt door de
dames Koning en Rudolphus.
die met 65 procent onbetwist
de sterksten waren. Het echtpaar Kerkman en de dames
Dekker en De Jong deelden de
tweede en derde plaats met
een mooie score van zestig
procent.
In de competitie op donderdagmiddag werd in de A-lijn
goed gespeeld. In deze lijn deden mevrouw Hoogendijk en
de heer Huijbers en de dames
Boon en Van der Meulen niet
voor elkaar onder. Beide paren
scoorden zestig procent, waardoor de eerste en tweede
plaats gedeeld werden. Na vijf
ronden bezetten deze paren in
de totaalstand de eerste de
tweede plek.

Zandvoort '75: eindelijk winst

Paasraces
verschoven

Topscorer J

gebied weggezet. De strak leidende scheidsrechter kende
een strafschop toe, die Arthur
Paap verzilverde, 0-1
De Zandvoorters bleven de
strijd dicteren en de onverwachte gelijkmaker kwam
even hard aan. Kennemerland
probeerde door te drukken
maar de geroutineerde defensie van de Zandvoorters stond
pal. Het initiatief werd weer
genomen en vijf minuten voor
de rust kwam Zandvoort '75
opnieuw op een voorsprong.
De bal werd uit een vrije trap
door Ted Saunier via de binnenkant van de doelpaal raak
geschoten, 1-2. De gelijkmaker
leek er meteen aan te komen
toen Kennemerland een strafschop kreeg toegekend. Doelman Ferry Nanai reageerde
uitstekend en stopte de bal.
De tweede helft was gelijkwaardig en aantrekkelijk om te
zien. Het spel speelde zich op
het middenveld af en Zandvoort '75 voelde dat de punten
gepakt konden worden. Een

kwartier voor het einde kwam
Kennemerland toch op gelijke
hoogte. Ook nu was een dood
spelmoment de oorzaak van
een doelpunt. De toegekende
vrije trap werd onberispelijk in
de kruising gekruld, 2-2.
Kennemerland liep tegen
een rode kaart op een poogde
met tien man alsnog de overwinning te forceren. De Zandvoorters hielden het hoofd
koel, lieten Kennemerland uitrazen en counterde gevaarlijk.
Tien minuten voor tijd veroverde Antoine Eijkhoff de bal
en haalde van ver uit. De bal
verdween over de te ver voor
zijn doel opgestelde doelman,
2-3. Kennemerland drong nog

Mischa Tibboel (TZB) 12X

Het Zandvoortse Park van
de Gran Dorado Group had al
eerder twee seniorenelftallen
van de voetbalvereniging'TZB
voorzien van traingspakken.
Nu werd de blik gericht op het
eerste elftal.
Maarten van Wamelen, voorzitter veldvoetbal van TZB, is

Het is niet de eerste hobbel
Riek de Haan (TZB) 12X
die het circuit moet nemen en
Pieter Keur (ZVM.zat) 12X
voorlopig ook nog niet de laatste. Rondom de slipschool zijn
de onderhandelingen namelijk
nog niet helemaal afgerond.
®
Ferry van Rhee
(ZVM.zat)
9X
Deze week praten de gemeente en Slotemakers Anti- slip(ZVM.zat)
8X
Ruud van Laere
©
school opnieuw over verhuizing van de slipschool. Die ver8X
(TZB)
Stein Metzelaar
©
huizing is nodig omdat er ook
bij de bocht Bosuit een grindbak en een geluidwal aange- De zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen lieten een uitgelezen kans liggen de koppositie van de TZB-ers Riek de Haan en
legd moeten worden.
Dat lukt niet helemaal voor
de aanvang van het raceseizoen. Daarom wordt er eerst
een voorlopige geluidwal aangelegd. Die wordt weer verschoven als de slipschool weg
is. Dan is er pas plaats voor een
grindbak. „Dubbel werk en
dubbele kosten," aldus Buwalda.

Mischa Tibboel over te nemen. TZB was weereens afgelast en kwam
daarom opnieuw niet in actie. De Meeuwen kwamen er tegen NFC
niet aan te pas en verloren verrassend. Pieter Keur scoorde niet maar
Ferry van Rhee slaagde er in om eenmaal te scoren waardoor hij op
negen treffers komt. Zandvoort'75 won voor het eerste en scoorde
drie doelpunten. De makers van die doelpunten komen echter nog
lang niet in aanmerking voor een notering in de kopgroep. Het
zondagelftal van Zandvoortmeeuwen was tegen Hoofddorp de weg
kwijt en verloor kansloos met 0-4. Dus ook hier geen scores, die de
ranglijst op zijn kop zouden doen zetten.
ADVERTENTIE

Winterwandeling

ZANDVOORT - Onder leiding van een deskundige vertrekt zaterdag 13 februari om
twee uur bij het Koevlak een
groep enthousiaste wandelaars voor een winterwandeling door de Kennemerduinen.
Deelnemers aan deze excursie
dienen zich van tevoren aan te
melden bij de excursielijn: tel.
023-541.1119. In de krokusvakantie zijn er ook diverse excursies voor jong en oud in de
Kennemerduinen. Zo is er een
fietszwerftocht op 20 februari
(om één uur verzamelen bij
Duin- en Kruidberg) en een
strandwandeling op 21 februari (om twee uur verzamelen bij
de kop van de Zeeweg).

In de knop
BLOEMENDAAL - Het
voorjaar is dichterbij dan zo op
het eerste gezicht lijkt. Een
IVN-gids laat wandelaars kennismaken met de knoppen in
bomen en struiken. De wandeling vindt plaats op zondag 14
februari om elf uur op het landgoed Caprera in Bloemendaal
(Hoge Duin- en Daalseweg).
Opgeven hoeft niet, een toegangskaart kopen wel. Meer
informatie bij L. van der Brugge: tel. 526.1584.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OTTOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
1S.OO-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobrearaown
BPM

Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00
21.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

ZANDVOORT - Gran Dorado Zandvoort heeft opnieuw besloten het eerste elftal van voetbalvereniging
TZB te sponsoren. Gran Dorado neemt niet alleen de
shirtreclame voor het eerste
elftal voor haar rekening,
maar heeft dit jaar ook splinternieuwe trainingspakken
geschonken.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen liet zich onaangenaam verrassen door het bezoekende NFC. De Zandvoorters verloren met 2-4 en
zagen het gat met koploper
SIZO met een punt groter
worden. De Hillegommers
kwamen niet verder dan een
gelijkspel.
Het alleen het vertoonde
spel zorgde voor een donker
dieptepunt ook het weer was
allesbehalve fijn. Veel sneetivven hagelbuien teisterden de lichamen van de voetballers uit
Zandvoort en Amstelveen. Het
verblijf in of rondom het veld
was dus gewoon niet prettig.
Het enige wat nog kon boeien waren de acties van de lin-

even aan, maar met de drie
punten in het verschiet wenste
Zandvoort '75 geen duimbreed
toe te geven. Onder grote
vreugde werd de eindstreep
gehaald en kon de eerste overwinning van dit seizoen genoteerd worden.
„Voor ons is dit een nieuwe
ervaring in dit seizoen," legde
begeleider Joop Paap uit. „Dit
zou een vervolg moeten krijgen
want er is nu een beetje hoop.
We hebben weereens de smaak
van winnen gevoeld, dus wie
weet. We moeten ons echter
nog wel bescheiden blijven opstellen want de achterstand is
nog groot."

Met een niet alledaagse score van 73 procent legden de
dames Hilverdink en Voolstra
in de B-lijn beslag op de eerste
plaats. Met 64 procent waren
mevrouw Bruijn en de heer
Henrion Verpoorten goed voor
de tweede stek. Het echtpaar
Kerkman gaat hier onbedreigd
aan de leiding. De tweede
plaats wordt ingenomen door
mevrouw Busscher en de heer
Sweijen.
Doelman Mare Buchel weet het ook niet meer en knalt de bal
voorwaarts
Foto: Koh Knotter

Sponsor voor TZB
zeer blij met deze positieve
ontwikkeling.
„De contacten met Gran Dorado en met name de Algemeen Manager, Michael Dorst,
zijn zeer goed en erg plezierig.
Vier seizoenen geleden is er
voor het eerste contact geweest en dat is in de loop deijaren door beide partijen zeer
plezierig verder uitgebouwd.
Dat heeft geleid tot dit fantastische resultaat voor TZB. Het
geeft toch een beetje aan dat
Gran Dorado tevreden is met
wat we voor hen proberen terug te doen."
Michael Dorst, beaamt dit.

„TZB is in mijn ogen een actieve, groeiende club, die inderdaad probeert iets terug te
doen voor hun sponsors. Dat
hebben we met TZB in het recente verleden ook ervaren. Er
liggen brochures van Gran Dorado in de kantine, onze vlaggen hangen altijd bij TZB etc.
Het enthousiastme binnen de
club spreekt mij aan. Mede
daarom hebben wij ook besloten dit voort te zetten."
Ook sportief gezien gaat het
TZB steeds beter. Er is aan het
begin van het seizoen een aantal nieuwe senioren binnen de

NFC bezorgt ZVM-zaterdag
onaangename verrassing
kerspits van NFC, Michel Bakker. Deze speler was razend
snel en niet af te stoppen. Hij
zorgde voor de totale doelpuntenproductie voor NFC en liet
zien op een veel hoger niveau
te kunnen acteren.
Bakker had NFC na een half
uur spelen op een 0-1 voorsprong gezet. Jack Goedegebuure zorgde zeven minuten
voor de rust voor de gelijkmaker, maar een minuut lateizorgde Bakker al weer voor
een Amstelveense voorsprong.
Op slag van rust was de strijd
weer in evenwicht toen Ferry
van Rhee doeltreffend uithaal-

Handbalteam van ZVM-Rabo
neemt plaats in wachtkamer
ZANDVOORT - ZVM-Ra- stand te gaan rusten. De tweebobank heeft in de. handbal- de helft was niet veel beter. Al
competitie een veer moeten snel liep Zeeburg uit naar 14-10
laten. Door met 18-17 te ver- en vervolgens 17-12. In het keiliezen van Zeeburg staan de harde duel, dat uitstekend
kampioenskansen voorlopig werd geleid door de scheidsrechters, keerde toch nog de
op een laag pitje.
spanning terug. De Zandvoorters kwamen tot 18-17 terug en
Al snel werd duidelijk dat kregen zelfs nog een paar giZVM niet op dreef was. Conti- gantisch mooie kansen. Die
nu keek ZVM-Rabo tegen een werden echter om zeep geholachterstand aan van twee pen waardoor de nederlaag
doelpunten. Alleen doelman een feit was.
,,Dit is een koude douche,"
Johan Molenaar stak boven de
middelmaat. Hij redde veel meende coach Dirk Berkhout.
maar kon de nederlaag niet „Ik ben zeer teleurgesteld en
er eigenlijk heel erg ziek van.
voorkomen.
De Zandvoorters lieten vele Wij hebben het niet meer in
kansen liggen en misten zelfs eigen hand." Doelpunten:
vijfmaal vanaf de strafworp- Martijn Hendrikse 6, John
stip. Vlak voor de pauze ver- Terpstra 5. Patrick Terpstra 3.
hoogde ZVM-Rabobank het Edwin Berkhout 2, Menno
tempo om alsnog met een 9-9 Trouw 1.

de. 2-2.
De tweede helft was eveneens van een matig gehalte.
Zandvoortmeeuwen bouwde
wel aan een veldoverwicht
maar het ontbrak aan de vloeiende combinaties. De cloelpogingen van afstand konden de
NFC-doelman niet in vetiegenheid brengen. Na tien minuten
namen de gasten opnieuw een
voorsprong. De super snelle
Bakker was zijn tegenstander
weer eens kwijt en werd net
buiten het strafschopgebied
gevloerd. Bakker ging zelf achter de bal en knalde deze via de
binnenkant van de paal binnen. 2-3.
De Zandvoorters bleven volharden en afstandspogingen.

ZANDVOORT - Kickbokser Peter Aerts lijkt onoverwinnelijk. De wereldkampioen. die bij de Zandvoortse
sportvereniging' AfafA traint,
heeft opnieuw gewonnen in
Japan. Hij versloeg de Canadees Michael McDonald door
hem knock out te slaan. Voor
McDonald was het de eerste
nederlaag in zijn professionele kickbokscarrière.
Aerts moest flink zijn best
doen om van McDonald te
winnen. In de eerste ronde
verraste de Canadees hem
zelfs twee keer met een razend snel uitgevoerde trapen stootcombinatie. Aerts reageerde daar op aanraden
van zijn trainer Peter Koopman op door het standbeen
van McDonald een paar keer

Plezierrijden
ZANDVOORT - Wie op een
andere manier van zijn auto
wil genieten, kan terecht bij
Autosportvereniging Sandevoerde. Deze vereniging organiseert op zaterdag 13 februari
een bijzondere rit die door
bloemist J. Bluijs gesponsord
wordt. De rit is zo bijzonder,
omdat zustervereniging KLMMac de route heeft uitgezet.
De afstand bedraagt 25 kilometer. Het vertrekpunt is het
Palace Hotel op het Van Fenemaplein. Vanaf half acht kunnen deelnemers zich inschrijven. Ook niet-leden zijn weikom. Wie meer informatie wil.
kan terecht bij Jan Vink (tel.
571.3391/571.6381).

club bijgekomen, waardoor er
nu weer een vierde elftal in de
competitie meedraait. Het eerste elftal staat bovenaan in de
competitie. Daarnaast gaat
het ook goed met de jeugdafdeling. „Het gaat zeer goed,"
aldus Van Wamelen. „We hebben nu vier pupillenelftalen bij
TZB rondlopen. We hebben
een zeer enthousiast stel mensen dat zich bezig houdt met
de jeugdafdeling. Deze groep
gaat bijvoorbeeld met de kinderen een lang weekend naar
Terschelling in het voorjaar.
Het enthousiastme werpt duidelijk zijn vruchten af. Maar ja.
een goede begeleiding, een
zeer lage contributie en de gezelligheid van TZB. Wat wil
een mens nog meer?"
Er was weinig lijn in het spel en
de counters van NFC waren
veel gevaarlijker. Na een half
uur voetballen was het weer
raak. Bakker liet de Zandvoortse defensie wederom zijn
hielen zijn en liet keeper Winter kansloos. 2-4. De Zandvoorters drongen sterk aan. De
strijd werd harder en de
scheidsrechter had moeite de
wedstrijd tot een goed einde te
bregen. Zandvoortmeeuwen
slaagde er niet meer in de juiste richting te vinden en boekten zodoende de tweede nederlaag van dit seizoen. Zaterdag krijgen de Zandvoorters
een herkansing in de thuiswedstrijd tegen DCO.
Coach Fred van Rhee vond
dat deze wedstrijd maar snel
vergeten moest worden. ..Ik
zeg er maar niet veel over. Dit
was absoluut heel erg slecht.
Het voetbal was niet om aan te
zien."

Peter Aerts
wint weer
met lage trappen te raken. In
het begin van de tweede ronde gaf Aerts een korte rechtse
directe stoot op het hoofd
van de Canadees en gaf hem
een knietje. McDonald ging
vervolgens onderuit en het
Yyobi-stadion in Tokyo ging
uit zijn dak.
Kickboksen is erg populair
in Japan. Naar de wedstrijd
keken 25 miljoen mensen via
de televisie. Aerts en zijn begeleider Koopman hebben
bovendien inmiddels heel
wat interviews gegeven. De
Japanners willen alles weten
over de trainingsaanpak van
Koopman. Het prijzengeld
van de toernooien is overi-

Klaverjassen
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ZANDVOORT - TZB houdt
op vrijdag 12 februari een klaverjasavond in de kantine van
TZB aan de Kennemerweg.
Het inschrijfgeld bedraagt tien
gulden per koppel. De opbrengst komt ten goede aan de
softbalafdeling van TZB. Wie
vrijdag niet kan. krijgt op 12
maart en 9 april een nieuwe
kans. Meer informatie bij Hans
Paap (tel. 571.7397).

Bridgen
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ZANDVOORT - Politiek en
bridgen horen volgens het
CDA wel degelijk bij elkaar.
Het CDA organiseert op 27 februari. enige dagen voor de
provinciale verkiezingen, in
het Gemeenschapshuis een
bridgetoernooi. Deelname aan
het toernooi kost niets. De
wedstrijd begint om elf uur en
duurt tot hall' vijf. Belangstellenden kunnen zich opgeven
bij het CDA. Lorentzstraat
282. 2041 SM in Zandvoort (tel.
571.7878).
gens ook niet gering. Aerts
verdiende 50 duizend dollar
met zijn overwinning.
Op 22 maart staat de in
Zandvoort trainende kampioen vermoedelijk opnieuw
in de ring. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij clan de
Austraiier Sam Greco tegenover zich. Greco is een zwaargewicht. Hij weegt 115 kilo.
De Austraiier heeft nog een
appeltje met Aerts te schillen, want hij zag eerder tijdens een groot toernooi een
plaats in de finale aan zich
voorbij gaan.
Inmiddels is er bij AfafA
een nieuw talent in de maak.
Michel van Zeelt is druk bezig
aan zijn debuut. Hij heeft dit
weekend in Zaandam zijn
eerste kickbokswedstrijd.
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

La Bastille
Valentïjnsmenu

Verras je
Valentijn

Op 14

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Ggmb^'s in koken<4
hete Knoflookolie

februari

-B A R-

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

IASIA

Vgrkenshggsje gevulcj met brie en

drogisterïj

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-CA T t-

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Vgnilleijs met verse ggrcj beien

Kerkpad 6
Tel./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

TON GOOSSENS

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

. Fl. 4-7,50

WINKELCENTRUM NOORD
-*- Geneesmiddelen _*. Herenkapaalon
-*-Homeopathie
-*-Tabaksartikelen
-*-Vitamines
_*- Staatsloterij-Lotto
-*-Parfumeriën
-^Stomerij
-*- ± 40 Soorten drop. «^- Fotowerk

ROB TAN

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Haltestraat 58
Om te reserveren tel. 023-5715111

"erica"

1KZIEJEINL.ABAST9LLE

l/alentijn

LUXE BROOD-EN
BANKETBAKKERIJ

Bloemenmagazijn sinds 1908

Paap

Grote Krocht 24
Zandvoort
Telefoon 023-5712301

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein
5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Geef een
kappersbon kado

:

mmmmm

VERTEDERING:

250 gram
inminms fratt 10,95

MMR.O'U NDi

met bloemen

geef je
zoveel
meer.

smi
fcan 14,50

Geopend piaS- vrij: 8.30-20.00 uur, :zat; 10.00''•• 17.00 uur:
m Prat. Zeemanstraat 7^2041; CN Zandtfoórt.;TBJ;p23-5732630:l
;KJM:BuS'Èmaii^llrouhdlv^

<ratr12
'A Zandvoort
5714866

12,50
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= VOMAR =

Doe mee aan onze

VALENTIJN
PUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertentiesin
deze krant de hartjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 21 februari a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

VOORDEELMARKT

VALENTIJN
LIEFDES BOEKET
Royaal boeket speciaal
voor de allerliefste.

6.99
S?
S?

l
Ondernemers Vercniftfng Zandvoort

VALENTIJN
SLAAPKAMER
GELUK
Leuke groene plant
in trendy
keramieke vaaspot

en Zandvoorts
D Nieuwsblad <

heren kapsalon

döössens

5&£

98

2.98

Movie Centre Noord

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ27,50
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel.: 5712305

9.

1 RODE ROOS
Zegt meer dan 1000 ..woorden.
1 Prachtige roos
' in valentijn
' geschenkverpakking.

EN OOK OP 14 FEBRUARI

met VALENTijNSDAG
kunt u bij ons natuurlijk weer dé beste films huren !!
met als romantische topper ....

6 DAYS 7 NIGHTS

GOOSSenS herenkapsalon

met Harrison Ford ~
1 2 3 4 5 6
•

•

•

*

•

7 8 • • • 9 10 11

•

• •

•

•

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

•

12 13 14 15
•

•

•

16 17 18

Ruime gratis parkeergelegenheid

en als u meer van actie houd ....

•

LEATHAL WAPON 4

31 32 33 34 35 36 37

deze oplossing inleveren vóór 21 februari
Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

met Mei Gibson

Voor Valentijn
moet u in
.C. Noord
zijn.

Nu ook voor de verhuur van
de nieuwste Playstation Games!
ELKE DAG GEOPEND VAN 15.00 TOT 22.00 UUR

winkelcentrum nieuw - noord
Pasteurstraat 4-Zandvoort-tel. 023 - 573 19 57

1e prijs
Diner voor 2 pers. aangeboden door
Café Brasserie Del Mar
Haltestraat 13
2e prijs
4 overheerlijke taarten
beschikbaar gesteld
door bakker J. PAAP,
Raadhuisplein
Ons promotieteam deelt zaterdag
13 februari
een traktatie uit aan
het winkelend publiek

OVZ!

ts
11 Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort
en
een ijzersterke combinatie

REISBUREAU
Zonder inspanning moeiteloos centimeters kwijtraken?
Dat kan, zonder spierpijn, op onze bewegingsbanken!
Bovendien kunnen deze banken verlichting bij of zelfs
opheffing brengen van klachten als reuma, arthritis enz.
Tevens zonnebank en schoonheidssalon.
Bel ons êri spreek af voor een gratis proefsessie!

l

^..^' ,; A E R D Ë~N H O U T

v>'

Slender You Aerdenhout
Bentveldsweg 116, Aerdenhout, tel. 5244732
Vanaf 9.00 geopend, woensdag- en zaterdagmiddag gesloten

Vliegreizen voor zaken en privé
Zandvoort, Corn. Slegersstraat 2/I
tel.: 023 573 2C 94. fax: 023 573 26 95
Betoet. ook onre internet pogina' www.kvsa.nl
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Kusthoppen en trendy imago moeten
Zandvoort volgend decennium inloodsen
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Egmond
aan Zee

Castricum
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„

_„ ^.^ „ t-^^^f^^^^,.

Bloemendaal
/?.

Het strand is een goudmijn voor de badplaats, maar met alleen het goudgele zand redt de gemeente het niet in de slag om de toerist

weinig voortvarend zijn. Als
voorbeeld noemt luj Egmond,
waar hij zelf uitbater is van een
restaurant in Egmond aan Zee.
Mooie plannen om verouderde boulevards te upgraden
„In Egmond zijn ze al jaren beverdwijnen vaak in de onderste lade van een
zig om een structuurplan te
ambtenarenbureau. Erg gevaarlijk, want Belgische en
oostduitse kustplaatsen liggen op de loer om de bezoekers ontwikkelen. Maar een ondernemer wil niet alleen praten,"
van de Noordhollandse badplaatsen in te lijven „De
zegt Kraakman. „Hij verwacht
hedendaagse jeugd kent de stranden rondom de
Middellandse Zee beter dan hun eigen kust," doet Peer op een gegeven moment dat er
Sips, directeur van het WV-gewest Kennemerland er nog ook een schop in de grond
gaat."
een schepje bovenop.
Het steekt hem dat de plaatMaar de strijd is nog lang niet verloren, menen de
horeca-ondernemers
deskundigen. 'Kusthoppen' en 'trendy imago' zijn enkele selijke
ovenvoorden om Zandvoort en andere badplaatsen aan de niet betrokken zijn bij het
beetje planvorming dat er is.
Noordzeekust het volgend decennium in te loodsen.
„Twee jaar geleden is er een
informatieavond geweest. Ik
vind het prima dat de overheid
een plan maakt, maar als ondernemer had ik toch meer
"•"W" ET AANTAL slaap- buitenlanders, zeggen: 'Het verwacht. De ben benieuwd
B—B plaatsen rondom Am- bevalt ons hier in België of wat er straks op tafel ligt."
H • sterdam is de laatste Duitsland prima. Volgende
A. A. vijf jaar fors toegeno- keer gaan we hier weer naar
E PROBLEMEN die
een aantal gemeenten
men. Ook aan de Noordzee- toe.' Het zal voor onze kustkust, waar zon- en zeezoekers plaatsen zeker gevolgen hebheeft met het ontwikkelen van plannen, is
een korte vakantie boeken. 83 ben."
procent van hen is Duits. VolOnder het motto 'als je niets de provinciale en gezamenlijke
gens de WV Noord-Holland doet, dan gebeurt er helemaal VVV's van de kustgemeenten
logeerden in 1996 zo'n twee niets' wil de provincie de kust- niet ontgaan. „Wij zijn al jaren
miljoen gasten langs de kust. gemeenten zoveel mogelijk sti- bezig met plannen om de kwaHoeveel toeristen particulier muleren om het eigen beleid liteit van de badplaatsen te
onderdak vonden, is hen niet op te poetsen. „In Noordwijk verbeteren," zegt Hans van
bekend. Het Centraal Bureau aan Zee zijn ze al voortvarend lerssel van de WV Noord-Holvoor Statistiek schat dat het aan het werk," constateert land.
„We
offiële aantal yerdubbeld kan Vonk. „Zandvoort en Egmond hebben een
[worden. Dat zijn zo'n 1,3 mil- aan Zee beginnen ook te ko- rapportage
joen toeristen.
men. Bergen aan Zee kan stuk- gelanceerd,
Gezamenlijk brengen die ken beter."
een soort pertoeristen 10 miljard gulden in
De provinciale stimulans be- spectief, voor
|het laatje. De helft daarvan gint met het maken van plan- de ontwikkevan "~~~"^~~~~'
wordt uitgegeven in Amster- nen. Gemeenten die een bu- ling
dam. Zo'n 65 duizend mensen reau inschakelen voor het pnt- Noordzeetaoulevards. De proverdienen er hun boterham wikkelen van een plan, krijgen jecten hebben kwaliteitsverbeItnee. „Om deze stroom toeris- van de provincie subsidie. „Er tering tot doel. We geven in
|ten hier te houden, moeten de zijn natuurlijk wel wat voor- sfeerbeelden weer wat de gebadplaatsen hun kwaliteit ver- waarden," zegt Vonk. „Het meenten kunnen doen. Wat
beteren," zegt Hans Vonk. Als plan moet onder meer passen hun sterke punten zijn en mobeleidsmedewerker Toerisme in het regionale karakter en gelijke ontwikkelingen." Ook
van de provincie Noord-Hol- aansluiten bij het eigen be- via Internet kunnen beleidsland wijst hij erop dat met leid."
makers, bestuurders en ondernemers ideeën opdoen.
name de badplaatsen in België
m het oosten van Duitsland de
D KRAAKMAN, de
Het scala is volgens Van lervoorzitter van de Ne- sel heel breed. „Van de ontwiklaatste jaren veel hebben geïnvesteerd. „Als wy stil bhjven
derlandse Vereniging keling van natuurgebieden tot
staan dan loop je het risico dat
voor Strandpachters, het aanleggen van een transfebadgasten, en met name de vindt dat de kustgemeenten rium. Maar bijvoorbeeld ook

D

het benadrukken van de kleinschaligheid."
Woordvoerder H. Schwartz
van de badplaats Castricum
spreekt dat laatste wel aan.
„Castricum staat niet zo bekend als badplaats. Het is hier
lekker rustig, we hoeven niet
zo nodig. Bij ons geen discussie over de noodzaak van meer
patatzaken."
LS EEN rode draad
door de toeristische
ontwikkelingsvisie
, loopt het aanbod van
een allround pakket. De verkopers van het 'kustgebied' moeten niet alleen een verbüjf aan
zee aanprijzen maar ook het
culturele erfgoed in het achterland. Bootverbindingen kunnen de verschillende kustplaatsjes verbinden. Daarvoor
zijn opstaphaventjes nodig.
Het 'kust-hoppen' past wonderlijk genoeg in de lange terrmjnvisie van het Rijk. Dat wil
een natuurlijke ontwikkeling
van de kuststreek, inclusief eilandjes met aanslibbend zand.
De voorzetjes van de gezamenlijke VW's moeten overigens de grauwe eentonigheid
van veel boulevards doorbreken.
Landschapsarchitect Edwin Santhagen van het
bureau Sant
en Co heeft in
opdracht van
de gemeente Noordwijk zijn
Masterplan
gepresenteerd.
Voor de eerste herinrichtingsfase wordt tussen de vijftien en
twintig miljoen gulden uitgetrokken. „Nederlanders hebben altijd met hun rug naar de
zee geleefd," filosofeert Santhagen. „Het was hun natuurlijke vijand, die je zo ver mogelijk
achter de dijk moest laten. Engelsen zijn nooit zo calvinistisch geweest. Ze leven meer
naar het water toe. Doen meer
met hun kust."
Santhagens ideeën voor de
Noordwijkse boulevard, nu
nog steeds een 'trieste straat
langs zee', behelsen de aanleg
van duintuinen en natuurgebiedjes tussen strand en bebouwing. „Voor toeristen moet
het een interessant gebied blijven. Een soort circuitje waarover ze kunnen wandelen of fietsen."

A;

van hen winnen. Wij moeten
het juist hebben van service en
kwaliteit."
Ook directeur Peer Sips van
de het WV-gewest Kennemerland denkt er zo over. Wat de
subculturen betreft scoort de
badplaats enorm hoog. Er is
van alles te doen; veeljongeren
komen daarvoor speciaal naar
Zandvoort." De badplaats
moet zich presenteren als
trendy badplaats," vindt hij.
„Zoals bijvoorbeeld Katwijk
en Bloemendaal hun kindvriendelijk imago naar buiten
moeten brengen."
Voor Sips is overigens het
behoud van de Duitse toerist
een must. Zij maken voor 50
procent deel uit van de jaarlijkse gasten, in de zomermaanden zelfs 80 procent.

Zandvoort

Joyce Schreuder

aan Zee

Badplaats moet
zich met eigen
imago profileren

E
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OORZITTER WIM Fisher van de Vereniging
van Strandexploitanten
in Zandvoort is redelijk
tevreden over het toeristische
beleid in zyn dorp. Een Masterplan voor de boulevard is in
aantocht. Zowel gemeente als
ondernemers tonen hun goeie
wil. Komende twee jaar worden de verbeteringen doorgevoerd zoals vastgelegd in het
Toeristisch beleidsplan. Het
hernieuwde centrum is reeds
een feit, aan de onogelijke rotonde wordt gewerkt. Fisher
pleit wel voor het snel plaatsen
van wegwijzers. Een vriendelijk welkomsbord bij station of
invalswegen zal de toerist zeker aanspreken, denkt hij.
Volgens Fisher biedt Zandvoort voldoende afwisseling de
toeristische wedloop te overleven. „Mits we met onze prijzen
'De hedendaagse jeugd kent de stranden rondom de Middellandse Zee heter dan hun eigen kust," stelt niet de Franse kant opgaan.
" r Sips, directeur van het WV-gewest Kennemerland
Qua weer kunnen we het nooit

Vrijwel elke badplaats heeft wel een bereikbaarheids- en een parkeerproblecm. Maar de strandbczoeker neemt dat vaak wel voor lief. De strijd om
de strandgast speelt zich op andere vlakken af

D

E MEESTE toeristische overnachtingen in Noord-Holland worden door buitenlanders voor hun
rekening genomen. Dat is vooral te danken aan de Duitse toerist (zo'n 62 procent). Aan de Noordzeekust is hun aantal zelfs 83 procent. Het wegblijven van
steeds meer Duitsers wijt de WV NoordHolland aan de opkomst van de Belgische en Duitse Oostzeekust. Concurrentie van die gebieden zou een grote klap
betekenen voor de provincie, is de meest
gehoorde uitspraak in de toeristische
sector.
Niet alleen buitenlanders hebben een
voorkeur voor het strand. Ook de Nederlander kiest met name voor een korte
driedaagse trip naar Texel of Noordzeekust. Er is sprake van een trendmatige
groei. De korte (tussentijdse) vakantie
zit sterk in de lift. Het is dan ook niet
vreemd dat op Texel en in de Noordzeebadplaatsen het aantal vakantiebungalows sterk is toegenomen. Volgens de
WV Noord-Holland is de concentratie

Strand vooral in
trek voor tussentijdse
korte vakanties

Noordwijk

26.000 inwoners
bedden: 5.000
strandgasten: 2 miljoen
overnachtingen: l miljoen
langs het Noordzeestrand het grootst. campingplaatsen: niet bekend
Exacte cijfers hiervan ontbreken.

Bloemendaal
16.774 inwoners
bedden: niet bekend
strandgasten: onbekend
overnachtingen: 3.797
campingplaatsen: 2.000

Castricum

25.000 inwoners
bedden: niet bekend
strandgasten: niet bekend
overnachtingen: niet bekend
campingplaatsen: niet bekend

Zandvoort

25.000 inwoners
bedden: 5.000 (2.500 Gran Dorado)
bezoekers: 4 miljoen
overnachtingen: l miljoen
campingplaatsen: niet bekend

Egmond aan Zee
11.500 inwoners
bedden: niet bekend
bezoekers: niet bekend
overnachtingen: l miljoen
campingplaatsen: niet bekend
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LUiN MEWIELERt
Ook voor u...
* SCOOTER

* BROMFIETS
* SPARTA-MET

Kodak

Scooter nu de
"RUSH CHALLENGER"

2649,»

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

L_A

l

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

vanderKuijl".

Speciale aanbieding voor uw
wintersportfoto's

Nu 24-uurs service voor uw

DUBBELPRINT

Bij Kodak Express
Zandvoort:

LJöO.N.T.

PASFOTCT S

ADVANCED FOTO (APS) FILM

in 1-uur service

l"-\

nu voor slechts €9*9 CMSrlï» ,
in een Kodak Express mini-album

.•-'''

DIRECT KLAAR

CLASSIC PRINT

Én...
ƒ 3,- korting

10x15 nu 59 cent

HDTV PRINT

ÉN...
GRATIS VERGROTING
20x30 in 1-uur klaar.

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

WAARDEBON

WAARDEBON

KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD-ZANDVOORT-TEL 023-5716504

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810

10x18 nu 79 cent

PANORAMA

:

Kodak Express 1-uur Service

10x25 nü 99 cent

Deze waardebon inleveren, samen met uw kleinbeeld
kleurenfilm bij Kodak Express 1-uur Service, Haltestraat
37, Zandvoort (Geldig t/m 15-3-'99)
• ,. '

. Deze waardebon inleveren bij

Bij Kodak Express
Haltestraat 37, Zandvoort.

. Haltestraat 37, Zandvoort. (Geldig t/m 30-3)

BRUNA BALKENENDE
Leuk idee voor Valentijn
3 speciale „ZANDVOORT" boeken
Reeds 800 exemplaren verkocht, nu nog 200 voorradig!

pok óp zondag open van 125.00 tot 17.00üür.

„ZANDVOORT TIJDENS DE BEZETTING"
X-N^-X

THE

van A. Bos ƒ 39,50

6=E

• Glazenwassen]
• Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
• Verhuur
tapijtreinigers

MUSIC STORE

„Zimmer mit Frühstück"

uw CD Speciaalzaak

van Thijs Ockersen ƒ 24,95

Zandvoort wat ben je veranderd"
ƒ19,95

V a l e n t i j n tips
CD Vol u m ia
nu 34,95

Romantisch dineren en nagemeten
tijdens een lange strandwandeling
onder de sterrenhemel ?
Verwen je Valentijn met een
sprankelende welkomstcocktail en
een overheerlijk driegangen diner !

Ook voor leuke Valentijnskaarten

Video L e a v i n g
Las Vegas
nu 9,95

Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Zandvoort

Golden Tulip Zandvoort 023-571 32 34

UITStAGEN

Stella Gommans en Gaston
Starreveld SponsorBingo op
RTL 4. Tijdens de uitzending
worden de 36 bingo
getallen getrokken. Op uw
bingoblok staan voor elke
week 15 getallen. Als er een
getal valt in het programma
dat op uw kaart staat, streept
u het door. Is uw kaart vol als
het 22ste getal getrokken is?
Dan wint u de Thuisbingo van
maar liefst 25.000 gulden.

SPOiNSORBINGO

7 FEBRUARI
'Iwi&sièÉlltarflteïiwitóteÉMè»^"

ƒ 1.000,- eindcijfers ....33680
1739
Elke vrijdag gaat er ƒ 100.000,- uit. ƒ 100,- eindcijfers
ƒ 10,- eindcijfers
723
01 januari
003305574
004746684
08 januari
15 januari
005970898
001022776
22 januari
De hoofdprijzen die in de maand
009855353
29 januari
januari in SponsorBingo vielen, staan
hieronder.

Elke dag gaat er ƒ 25.000,-uit.

01 januari
02 januari
03 januari
04 januari
05 januari
06 januari
07 januari
08 januari
09 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

001917394
001420027
002096842
008112474
009020103
004114494
005228449
009011570
000624867
005579967
002048737
003401113
003988902
001279754
008633423
003949143
002946310
006194389
006774954
008055724
005284754
001071365
002504487
000936198
002375426
007572112
003237935
003175939
000572860
003129728
009432339

002199677

BINGO
getal l t/m 22

- * '-n: 3 7 h i J is;; 0432; 41 '13}l6 >35;:38, J
'07 39;29 23 'i 30 ,'25
44 31 26- 10 ;45 * ,,
. Heeft u met deze getallen
' een voile kaart, dan wint n de-

Gaston en Stella geven elke week vele prijzen weg bij SponsorBingo

BINGO

In de Grote Sponsor Loterij
maakt u elke dag kans op
25.000 gulden en elke week
op een ton. Alle winnende lotnummers staan in de trekkingslijst hiernaast.
Kijk dus snel of u gewonnen
heeft. Maar er is nog veel

getal 23 t/te 36

DKC exclusieve Ford Mustang kan van u worden!

43/10.000,42 ƒ1.000,24 ƒ 100,;34
ƒ50,19
ƒ40,ƒ30,- 20
-40

36
15
21
03
01
33
02

ƒ20,ƒ10,-

Mƒ8,-

ƒ6,ƒ5,-

Ford Mustang
* 005652818 in Nijverdal -

009403382
006617336
000250266

007889445
000927133

GASTONS
SURPRISE
zondag 14 februari

,:

18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en, win een

7.000 Gratis totaalpakketten
Kröller-Müller &r Hoge Veluwe
30.000 Johan Cruijff boeken
52.526 cadeaubonnen Hans
Anders
300 weekendarrangementen
Golden Tulip hotel
100 fotocamera's Epsio 738

IX)I cursus ;
wo>. tekenen \
en fotografie
De Bingolijn
0909-0077(95 cpm)

Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm)
Op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

Bingolijn op 0909 - 0077 (95
cpm) voor een leuke verrassingsprijs of voor een uitnodiging naar de studio. Het
publiek in de studio speelt
mee voor de zaalbingo van
10.000 gulden en maakt kans
op de luxe Ford Mustang!
Vul dus nu de bon volledig in
en stuur hem direct op.
^

Thuisbingo
van ƒ 25.000,006429063

Reserveren, bel nu:

of 06 52 93 52 93 -

Kijk waar de prijzen vallen

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Grote Sponsor Loterij
van januari 1999 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer ver-

meld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort. Alle prijzen'worden

. GOLDEN IÜLIP

- Tel. 57 14 764/57 14 090

Hfee dag winnen bij de Grote Sponsor Loterij

DE TREKKINGEN \$fVN

automatisch op uw rekening gestort.

Fl. 49,50
per persoon

meer, want in het tvprogramma SponsorBingo
kunt u nog duizenden andere
prijzen winnen.
Zo kunt ook ü winnen!
Elke zondagavond van 18.10
tot 19.00 uur presenteren

Spelen voor Sport, Welzijn en Cultuur
Meespelen met de Grote Sponsor Loterij betekent
ook het goede doel steunen, want zes gulden van
uw lot is hiervoor bestemd. Ook het Rijksmuseum in
Amsterdam ontvangt geld van de Sponsor Loterij.
Koningin van Nederland
Het museum heeft met deze steun een bijzonder
schilderij gekocht, het portret van koningin
Hortense. Zij was de vrouw van Lodewijk Napoleon
en de eerste koningin van Nederland. Haar portret
ontbrak nog op de afdeling Vaderlandse
Geschiedenis van het Rijksmuseum. Nu is de
koninklijke portrettengalerij eindelijk compleet.
Geld goed besteed
Er zijn nog drie andere Rijksmusea die geld ontvangen van de Grote Sponsor Loterij. Ook het
Fonds Slachtofferhulp, Humanitas, de Johan
Cruijff Welfare Foundation en honderden
sportclubs, verenigingen en stichtingen delen mee.
Als u dus meespeelt, steunt u het goede doel en
wint u ook nog mooie prijzen.

Om bingo te spelen, heeft u
dus bingoblokken nodig. Deze
krijgt u binnen twee weken
toegestuurd als u zich aanmeldt met de onderstaande
bon.

.

'»r • • • '

•

•

-•'*',

• •''~•• •'•'••'*3$

SponsorBiiigpl
Elke zondag 3
18.10uurRrLi

Bel en win
Uw volle kaart levert veel geld
op. Maar zelfs zonder volle
kaart kunt u nog winnen.
Want heeft u minstens 12
getallen goed? Bel dan de

UTJïl, ik wfl meedoen aan de Grote
Sponsor Lotèrii, voor elke.week kans op•mëer dan tienduizend Bingopiijzea! -

D de heer

' Ik machtig u hierbiftôrwederopzeggmg , eenmaal permaaad de inleg yah-neveix; staande ïekening af te schrijven.
,,

• Adres:

- O/ 4p,-(vlèTlotn«TOmers);- = «
-Q ƒ 30,-(drie loümmmers) ,-;; .\
Q ƒ -20,- (twéé IptnuriuneW) >\';, s ,
D ƒ 10,--(een lotnummer) - C * ' ' *; -

,'Plaats: _

Aa.fe ww tevj» aankruisen, «n vemferthvuöm
in bloitlctters.De£lnamt houdt in aanvaarding
van het reglement, óp aanvraag ycrkrijsbaar. tel 0900-3001400 T" '*

D mevrouw

Postcode:
(Pósöbank-1rmramer: \
Bel mij bij'een prijs
boven ƒ 10,000,: " Tcl:
- Geboortedatum:- ;
, '(dag-maand-jaar),;
iDatum: - .. ÏHandtekening:

150.99.02

Bon niticBipp«n en in een envelop (zonder postzegel} opsturen naar:
Gwte Sponsor Lowarfj, AatwoorAtnuniBm-875,1100 VGAmstiadam.
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Dagje zeilen met
'bruine vloot' of
bezoek aan dromerig
vissersplaatsje

» ü.VêV'T

JJifJv

>&£
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„Veel Nederlanders kennen hun eigen land slecht.
Ontdekken in het buitenland wel allerlei bijzondere
plekken, maar hebben helaas
nooit in de gaten gekregen hoe
mooi het hier is. Dat merken we
tenminste vaak aan de reacties
van onze klanten. Na afloop van
een dagtrip of een meerdaags
arrangement, hoor ik ze regelmatig verzuchten: 'goh, we wisten
niet dat het hier zó leuk kon
zijn'," aldus Jacqueline Verhoeven
van stichting De Gouden Cirkel.
\ LS-PROJECTLEIDSTER van de in
ZJL Lelystad gevestigde stichting, waarin tal
JL JL.van gemeentes en provincies rondom de
oude Zuiderzee ('De Gouden Cirkel') samenwerken, zet Jacqueline Verhoeven zich met
hart en ziel in om het 'cultuur-historisch toerisrne' in.het IJsselmeergebied te bevorderen.
Het döeris, om zoveel mogelijk tochtjesmakers en vakantiegangers ertoe te bewegen een
kijkje te nemen in de lieflijke dorpjes en
karakteristieke stadjes, die de voormalige
Zuiderzeekust rijk is.

Rudolph Valentino als jonge stierenvechter in de filmklassieker
'Blood and Sand'
Foto Nederlands Filmmuseum

Het kan bijna niet mooier. Valentijnsdag (zondag 14
februari) beginnen met een lïlmklassieker met
Rudolph Valentino in de hoofdrol. De vierde film in
de serie 'Nostalgie in Tuschinski', heeft de titel
Blood en Sand en is gebaseerd op een Spaans verhaal over een jonge stierenvechter.

Om de zes provincies en de welgeteld 187 steden, dorpen en gehuchten in het Zuiderzeegebied te leren kennen, kan men kiezen uit
een zeer breed scala van mogelijkheden. Bij
voldoende tijd is een eigen vervoer-arrangement aan te raden, waarbij drie overnachtingen in verschillende gastvrije onderkomens
zijn inbegrepen. „Wij zorgen dan voor een
fraaie routebeschrijving langs de meest
pittoreske plaatsjes," belooft
Jacqueline
Verhoeven.
„Inclusief

gesties voor een bezoekje onderweg aan
musea, monumenten, pretparken en dergelijke."
Meer avontuurlijk lijkt het speciale natuurarrangement, waarbij een boswachter de deelnemers naar allerlei plekjes leidt, die ze op eigen
houtje nooit
zouden hebben
_^
ontdekt. Bij
<~ *
deze tweedaagse
tocht
hooit

„Bijvoorbeeld in dromerige vissersplaatsjes
als Urk, Elburg of Volendam," suggereert
Verhoeven. „Waar je niet alleen de haven kan
bezichtigen, maar waar je ook een bezoek kan
brengen aan de visafslag. Of zelf een tochtje
kunt maken op een oude botter. Doorgaans
zijn in dat soort oorden ook leuke kleine
musea, waarin het dagelijks leven van vroeger
op een tot de verbeelding sprekende wijze
wordt weergegeven." Maar ook buiten de
bebouwde kom'is het volgens de projectleidster ten zeerste de moeite waard om rond te
struinen. Zeker in schitterende natuurgebieclen als de Oostvaardei spiassen in Flevoland
en de Weerribben in Overijssel, waar een heel
aparte flora en fauna te ontdekken valt
Wie precies wil weten wat De Gouden Cirkel
allemaal te bieden heeft, kan het beste het
gelijknamige glossy magazine doorbladeren,
waarvan de nieuwste editie onlangs is verschenen. In dit kleurrijke blad staan tal van tips,
aanbiedingen en arrangementen vermeld,
waarmee de toerist zelf een dagtrip of vakantie
op maat kan samenstellen Het magazin is
voor 4,95 gulden verkrijgbaar bij de VW, ofte
bestellen bij de speciale Zuiderzeelijn: 320286.767.
Eén blik op de inhoud ervan, is eigenlijk al
voldoende om te besluiten binnenkort de
eigen provincies te gaan verkennen. Met name
de 'Gouden Top 20', die een aantal bijzondere
evenementen vermeldt, waarbij de traditie van
het Zuiderzeegebied herleeft, wekt het spontane verlangen om allerlei data alvast in de
agenda te noteren. Zo mag een liefhebber van
oude schepen natuurlijk de Hanzevlootdag in
Kampen niet missen, die op 10 april wordt
gehouden. En evenmin de Gondelvaart die op
7 augustus in Giethoorn op het programma
staat. Voor wie daarentegen meer op culinaire
/aken is gericht lijkt de Avondkaasmarkt, die
op 7 augustus in Edam plaatsvindt, een
gebeurtenis van belang.

UDOLPH VALENTINO
wilde destijds erg graag
de hoofdrol spelen in
deze film, gebaseerd op eon
boek van Vicente Blasco
Ibanes. Het jaar daarvoor was
Valentino een filmster geworden na het spelen van een
hoofdrol in de verfilming van
het eerste boek van Ibarïes:
The Four Horsemcn of the
Apocalypse.
Het maken van de film had
echter nog wel enige voeten in
de aarde. De vrouw van
Valentino, Natacha Rambova,
overtuigde haar man dat de
film toch echt in Spanje moest
worden opgenomen.
Paramount Studio weigerde
dit en even leek het erop dat
Valentino de hoofdrol aan zijn
neus voorbij zag gaan.
Uiteindelijk werd alles gesust
en overtreft Valentino als stierenvechter zelfs zijn meesterlijke vertolking van 'De
Sheik'.
Het verhaal van 'Blood en
Sand' is eigenlijk heel treurig.
De jonge Spaanse Juan
droomt ervan om een
beroemd stierenvechter te
worden. Wanneer hij de stier
dood die zijn beste vriend op
de horens heeft genomen,
prijkt zijn naam op alle affiches. Al gauw wordt hij
Spanjes grootste metador. Hij
trouwt met zijn jeugdvriendin
Carmen. maar wordt al snel
verliefd op de verleidelijke
Dona Sol. Zijn huwelijk en
werk in de arena gaan bergafwaarts en het publiek keert

R

bovendien een overnachting in de open
natuur. „Behalve bij extreem slecht weer,"
tekent Jacqueline Verhoeven hierbij aan.
„Want dan wordt er vanzelfsprekend uitgewcken naar een overdekte plek."
, v- • v

De grootste uitdaging die De Gouden
Cirkel biedt, ligt echter op het sportieve vlak. Zo kunnen geoefende
lictsers in zeven dagen
de 360 kilometer lange
tocht om de hele
Zuiderzeekust maken,
waarbij ze onderweg in
de aardigste hotelletjes de nacht kunnen doorbrengen
alvorens na een sle>
vig ontbijt weer op
pad te gaan.
Sinds dit jaar is deze
trektocht trouwens
ook voor skaters wéggelegd, zowel als individuele onderneming
als in de vorm van een
groepsreis. Met dit
aanbod richt De
Gouden Cirkel zich duidelijk op een jongere
doelgroep. „Tot nu toe
bestaat ons publiek
hoofdzakelijk uit
veerli g-plussers,"
erkent Jacqueline.
„Maar we laten
graag zien. dat het
Zuiderzeegebied
ook voor de jeugd
heel attractief kan
zijn."
Johan Schaaphok

hem de rug toe.
Nog eenmaal mag Juan
bewijzen dat hij toch de beste
stierenvechter is. Hij besluit
de stier voor zijn geliefde
Dona te doden. Op dat
moment ziet hij echter op de
tribune dat Dona meer dun
vriendschappelijk omgaat met
de bandiet Plumitas. Dit
moment wordt hem echter
fataal. Hoewel de degen reeds
in de flank van de stier steekt,
is het het dier toch gelukt om
Juan op zijn horens te nemen
en hem dodelijk gewond in de
armen van Carmen achter te
laten.
*•
De kritieken na het verschijnen van de film waren lovend:
'Rudolph Valentino schenkt
ons in deze film zijn meest
volmaakte creatie, hel is of
deze rol voor hem speciaal
geschreven is. zo vertolkt hij
vol vurig temperament de
oplaaiende passie bij de volksheld van de arena, waaraan hij
tenslotte ten onder gaat.' (uit:
Nieuw Weekblad voor de
Cinematografie, 1923).
De wereld ligt aan Valentino's
voeten. Drie jaar later eindigt
het sprookje. De filmster
sterft op jonge leeftijd.

Blond and Sand wordt vertoond op
zondag 14 februari (Valcnlijnsdagl
om half elf in Tuschinski. Voor de
hoofdfilm wordt een kort journaal
vertoond uit l!)2(i niet beelden van
de begrafenis van Valentino.
Kaarten a 12,50 gulden zijn verkrijgbaar aan de kassa van
Tuschinski.

Op de
markt in
Spakenburg

'Spelen met
H

van

m

n

i

In Schouwburg Amstelveen kunt u op
donderdag 18 februari om kwart over acht
een bijzondere voorstelling zien van

The Flying
van de samenleving Karamazov Brothers
Pas als ze er niet meer
zijn, vallen ze op.
Vrijwilligers. Zij verzorgen het bloemetje
aan het ziekbed, geven
hondentrainingen, hebben dienst in de kantine van de vereniging,
onderhouden de historische tuin, organiseren een jeugddisco,
vangen daklozen op,
staan in de
Wereldwinkel. Zonder
hun inzet zou het leven
verschralen. Zij vormen als het ware het
cement dat de afzonderlijke delen in de
samenleving aan
elkaar bindt. Een serie
over werkers in de
vrije tijd.

De zon staat laag, die
zondagochtend. Toch
geeft ze al een aangename warmte. Op het halfbevroren stuk weiland
achter de boerderij worden honden getraind. In
drie verschillende groepen. Ook op het erf, tussen geparkeerd staande
auto's, zijn baasjes druk
bezig hun nog jonge,
speelse honden gehoorzaamheid bij te brengen.
Opvallend is dat maar
weinig honden blaffen.

Henk Koop speelt eerst even met de honden, voordat hij met de training begint

Welk woord komt er in het balkje?
VERTICAAL: l sluitijzer; 2
HORIZONTAAL: l vogel; 8
naschrift; 3 kunstwerk; 4
Kebak: 12 onderbreken; 13
damp-, 14 titel; 10 dierenverschoepenwiel; 5 bouwval: 6
Wijf: 17 gordel; 18 Geogr. Mijl; mager; 7 voegw.; 8 plat; 9
H) weigering: 21 in orde; 22
familielid; 10 maanstand; 11
v
uil; 23 watering; 24 insect: 26 vereniging; 13 pi. in Z.bergrug; 27 vogel; 29 ogenblik; Amerika; 15 kier; 17 Eur.
;M armzalig; 32 gat; 34 orgaan; hoofdstad; 18 onaanzienlijk;
20 gelijk; 22 talent; 23 pret; 25
•3G
voorz.: 38 onderzoeksinstil
uul; 39 pers. vriw.; 41 plas: 42
rustoord; 26 uitgeteld; 28 te
koop: 30 toespraak; 31 vol v.
loopvogel; 44 bordspel: 45
gevangenis: 47 pers. vnw.; 49
smaak; 33 pi. in Utrecht; 35
Kur. taal; 51 klink; 53 café; 56
water in Utrecht; 37 afgemat;
grootvader; 58 unieke; 60 een
40 blaashoorn; 43 godheid: 46
wekere: 61 lied; 63 spek; 64 pi. 'vensterglas; 48 pels; 50 kop'•d. Betuwe; 66 soort onderpel; 52 gewicht; 54 overblijfsel;
w
55 water in Friesland; 57 over'i.is: 67 bijwoord: 68 etage; 69
al; 59 voorheen; 61 Eur. land:
kist: 70 pi. in Friesland: 72
vaartuig; 73 vogelhuis; 74
62 ontbijtkost; 65 plank; 66
schaapkaineel; 69 steen: 70
staatseigendom: 76 nimmer:
slang; 71 keelgeluid; 73 nume~~ gif.
ro; 74 dysprosium; 75 achter.
Oplossing vorige puzzel:
FABRIEKSKANTINE

D

E UITHOORNSE
Hondenclub 'De
Roedel', huist sinds
kort aan de Middenweg, een
zijweg van de Provinciale weg
tussen Uithoorn en Mijdrecht.
Met medewerking van leden
en particulieren, is een terrein
omheind. Op de parkeerstrook
op het erf is 'fijn puin' aangebracht. Voorts heeft men een
heuse kantine ingericht.
Alleen een magnetron pntbrak er nog aan, maar juist
die zondagochtend komt een
clublid met een exemplaar op
zijn schouder aanzetten.
Het is snel gegaan. „Vorig
jaar konden we het terrein
plus de boerderij aan de
Middenweg huren. Voor de
omheining van het trainingsveld. hebben we hekwerk van
een voetbalveld gekregen. En
met elkaar hebben we het
interieur van de boerderij
opgeknapt. Kortom, er is heel
veel werk verricht om dit zo
voor elkaar te krijgen," zegt
penningmeester Wouter van

Hilten. Secretaris Maarten
Asberg valt hem bij: „En vergeet niet. dat dit allemaal vrijwilligerswerk is."
Voordat 'De Roedel' naar de
Middenweg verhuisde, werden de hondentrainingen op
een parkeerterrein in
Uithoorn gegeven. „Een groen
geverfde caravan was ons
clubhuis. Nu is er gelukkig
alle ruimte om de honden
goed te trainen
en ze te socialiseren." legt hoofdtrainer Henk
Koop uit. Samen
met zijn vrouw
Corry (voorzitster
van de club)
vormt hij het bezielende middelpunt van de club.
De trainers, allen vrijwilligei's. van de hondenclub. slellen zich ten doel 'het veranlvvoord omgaan mei honden te
bevorderen'. Een zich goed
gedragende hond en dito
baas, is in de samenleving
immers noodzakelijk wil men

overlast en irritaties bij niethondenbezitters voorkomen.
Het trainen bij 'De Roedel'
gebeurt zichtbaar met veel
enthousiasme en plezier.
„Eigenlijk zou een hondengeclragstraining voor elke hond
en baas verplicht moeten
zijn." zegt Henk Koop. „Een
hond verwacht van nature dat
de mens zijn leider is." Of.
zoals het in de folder van de

hoe gek hot ook klinkt, vooral
bedoeld om baas en hond met
elkaar te laten spelen. Koop:
..Spelen meteen hond is een
heel belangrijke oefening. Het
is noodzakelijk om een goede
verstandhouding lussen baas
en pup te krijgen."
Beginnende cursisten krijgen
te horen dal honden liever
niet gestraft, maar vooral
beloond moeten worden, ,.Wc
werken in het
begin mot voerIjes. dat is de
sterkste
bekrachtiging
van de band
tussen baas en
• hond." Behalve
een cursus voor puppies, geeft
'De Roedel' drie verschillende
cursussen voor gevorderde
honden en sinds kort staal
ook het l'lyball.op het programma.
Maken de honden tijdens het
Irainingsuurlje opmerkelijk
weinig geluid, hun bazen
laten des temeer hun stem

Training zou voor elke hond
en baas verplicht moeten zijn'
club kernachtig staat, 'bij het
opvoeden van de hond zal het
draaien om één punt: ben ik
de baas of ben ik alleen maar
de eigenaar?'
Hoe jonger de hond. hoe
beter een gedragscursus aanslaat. Daarom is er een speciale
cursus voor hondeneigenaren
met puppies. De/e cursus is.

Foto Jaap Maars

horen. Vanaf het weiland
klinkt het regelmatig 'volg' of
'blijf'. „Je moet veel geduld
hebben en consequenl zijn."
zegt Koop. „Als een hond zich
niet goed gedraagt, moet de
oorzaak niel bij de hond. maar
bij de mens worden gezocht."
Wat is nu de grootste motivatie van de vrijwilligers van 'De
Roedel'? „Het geelt ont/ettend veel voldoening." zegl
Koop. „als je ziet dal hond en
baas door de trainingen sleeds
meer plezier met elkaar hebben. Bovendien is het gewoon
heel gezellig. Door het uitwisselen van ervaringen, leren de
hondeneigenaren ook veel
van elkaar. Kortom, on/e trainers hebben daar graag een
uurtje vrije tijd voor over."
Huub Dcrkscn
Voor moor informatie over
Ilomleiielun 'De Roedel', Henk en
Corry Koop, telefoon 02n7-a(i5.(i!);> en
Marijke van Hitten, telefoon l):>(>753S.205.

Folo Paul Boyer

Als geen ander kan deze groep in hoog
tempo jongleren en muziek maken,
waarin talrijke 'gags' zijn verwerkt. De
artiesten zijn heel muzikaal en komisch
en brengen hilarische en kolderieke
acts op de planken.
Hun genre kun je vergelijken met De
Nieuwe Snaar en Mini & Maxi. Het is
voor het eerst dat The Flying Karamazov Brothers in ons land te zien is.
Lezers krijgen tegen inlevering van
onderstaande bon een koning van vijf
gulden op de normale prijzen van
respectievelijk 55
gulden
(l-een2-erang)en
50 gulden (3-e rang).

NAAM

WOONPLAATS

AANTAL PERSONEN
;

De kassa van Schouwburg
Amstelveen is geopend: maandag tot
en met vrijdag van tien tot drie uur.
Op zaterdag en zondag van twaalf tot
drie uur. Het reserveringsnummer is
020-547.5175.
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Lancaster Golf Academy
Bauduinlaan 35 1047 HK Amsterdam
Tel. 020-4974906 Fax 020-4974906
Tel. 023-5715240
Golf Instructie Programma
De Golfsport is momenteel een van de meest populaire sporten in
Nederland. Steeds vaker kom je op tv en in de media de golfsport
tegen.
Om golfte leren spelen geeft LANCASTER GOLF ACADEMY je
een geweldige kans. 10 weken achter elkaar op een vaste avond
wordt je voorbereid om deze zomer lekker te kunnen golfen, met
vrienden of familie.

Groot nieuws.
Groot nieuws: de Lupo. Ons nieuwste én

Grip aim setup

ons kleinste model. Moor de Lupo is niet zo-

zijn bijvoorbeeld standaard. En op de volledig
verzinkte carrosserie krijgt u bovendien 12

moor een leuk klein wagentje. Hel is in alle

jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

opzichten een zeer volwassen auto.
Op het gebied van veiligheid is de Lupo

trouwens ook zeer volwassen te noemen.
U heeft de keus uit maar liefst drie benzine-

gerust met twee airbags, hoofdsteunen voor en

motoren en twee dieselmotoren.

achter, een derde remlicht en diverse andere
veiligheidsvoorzieningen.

Wij durven te stellen dat de robuuste
Lupo de meest complete auto in z'n klasse is.

Verder is de Lupo uiterst comfortabel.

Maar oordeelt u zelf. Kom gewoon even bij ons

Een in hoogte verstelbare stuurkolom, een

langs en stap in voor een uitgebreide proefrit.

De golfcursus zal gehouden worden bij het Golf Centrum
Noordwijk. De lokatie is gelegen aan de Berckeiweg 38 te
Noordwijk met 32 overdekte en 7 open, verlichte afslagplaatsen
(dus geen last van slecht weer). De cursus zal iedere maandag
worden gehouden met gekwalificeerde golfprofessionals op de
volgende data
22feb
l maart
8 maart
15 maart
19 april
22 maart
29 maart
12 april
26 april
3 mei

Specific practice clrills

Wat het motorenaanbod betreft, is de Lupo

een echte Volkswagen. Hij is standaard uit-

Golf Centrum Noordwijk

Personal swing analysis

Improvcment guarantee

Aanvang 19.30 of 20.45.
U krijgt in groepsverband les.
Maximaal aantal deelnemrs per groep 12.
De les duur een uur.
Voor l O lessen is de prijs per persoon ƒ 300,00.
Prijs is inclusief driving range ballen.
Aantal plaatsen is beperkt!

in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een
in gelijke delen neerklapbare achterbank

De Lupo. Klein maar Volkswagen.

ER IS AL EEN VOLKSWAGEN LUPO VANAF F JJ.255.-. P8IJS IS 'VANAF'-PRIJS. INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN.

Formlie

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

Voorletter

Naam

M/V Geboortedatum

Adres:

Postcode

Golfervaring

J/N

G.V.B

J/N

Woonplaats
Handicap

Bent u in bezit van golfuitrusting

J/N

Tel.

Handtekening

(betaling bij inschrijving)

HUURAUTO A L A M I N U T E

327 miljoen voor mens en natuur

BIJ UW VW EN AUDI DEALER

RIJSL

Type voertuig

VW Polo
VW Polo Sedan/Go f

Huurprijs
Per dog |ind. 100 lm)

Exfrakm

65,-

0,30

79,-

Postcode Loterij helpt
meer dan ooit

0,35

VWPassaf/AudiA3.

99,-

0,40

Audi A4

119,-

0,40

VWCaddy*.

79-

0,35

.VWTransporter*

99-

0,45

VWIT

119,-

0,45

VWCombi*

145,-

0,45

149,-

vahjëLeven

Zestig procent van de totale opbrengst, dat
is ƒ 7,50 per lot, is bestemd voor 28 organisaties die werken aan een betere wereld
voor mens en dier. En sinds kort zijn er
weer twee goede doelen bij: Simavi en
Poster Parents Plan. Simavi is een medische ontwikkelingsorganisatie die al sinds
1925 in de Derde Wereld bouwt aan een
betere gezondheidszorg. Op dit moment
steunt Simavi 130 projecten in 30 landen.
Een andere organisatie die u zeker kent, is
Poster Parents Plan. Zij werken met kansarme kinderen over de gehele wereld aan
een betere toekomst. ,

0,35

VWGolfVariant/Venfo

VW Sharan'

P.S. OOK KUNT U DE BON INLEVEREN IN DE HAARLEMMERSTRAAT 53 ZANDVOORT

i PostcodeMiljoen
1825 JA
in Heiloo
De BMW
7844 LV 256
in Veenoord

Red het regenwoud!
s Het komende jaar steunt de Postcode
\ Loterij ondermeer het project Amazonia
a van Greenpeace. Dit is een wereldwijde
2 oproep om het Amazone gebied te
beschermen tegen illegale houtkap. U
hoort er in 1999 beslist nog veel meer over.

Steun mens en natuur met de Postcode
Loterij.
De Nationale Postcode Loterij is de belangrijkste loterij van Nederland voor het goede
doel. In 1998 ging er, dankzij miljoenen
deelnemers, niet minder dan 321 miljoen
gulden naar de goede doelen. Dat is een
absoluut record. En in 1999 willen we dat
record breken, samen met u!

PostcodeSpel

Door mee te spelen in de Postcode Loterij
helpt u dus het werk van Simavi, Poster
Parents Plan, Greenpeace en tientallen
andere organisaties. En natuurlijk maakt u
tegelijkertijd kans op fantastische prijzen.
Vul daarom vandaag nog deze bon in om
mee te doen!

ïcwFïteKMMf
Lw
.-••;••

.'•'..••••:
elke donderdag 20.30 UUr RTL 4.

0,45

donderdag ^februari
pm2Q,30ÜurRirL4

r

Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
in deze reeks:
6564
5643
6432

• : Loterij vindt u meen aparte ..
l;
advertentie in deze krant.

4328
3286
2866

8661
6615
6151

Gefeliciteerd! U heeft
ƒ 50,- per lot gewonnen,

Extra kansen

VW Caravelk

159,-

BON-VOOR-23,8-M ILJOEN

0,45

'Dieseluitvoering
Alle prijzen zijn incl. BTW

Voor een auto met trekhaak, met automaat of dieseluitvoering wordt
het tarief van de volgende categorie berekend, met uitzondering van
de A4, deze komt dan in tariefklasse G.

, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en de gratis
extra kansen in het PostcodeSpel.
D
ü
D
D

4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 300 7500135 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

D de heer

D mevrouw

Ml.. 15.. 21.. 25.. 26.. 28.. 31..

32..
45..
55..
65..

150.99.02

Naam:

Kans van je LeVen
donderdag 11 februari
20.30 uur RIL 4

Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

'.;-"\, bëBIVIW ;

• ..••:. ;: -i'-'-w '•'.'+••'•;-' : Ov.:' : ' >
PostcodeWeekpiïjs:

• NATIONALE

ÜLÖTERU

35.. 36.. 38., 41, 42.. 43..
46.. 48.. 51. 52.. 53.. 54..
56.. 58.. 61. 62.. 63.. 64..
66.. 68.. 81. 86..

Adres:

Datum:
Handtekening:

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
tel. 023 - 571 45 65

Postcode beginnend met:

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l
•

boek 'Kroniek van
onze eeuw'
+ breedbeeld-tv
+ iMac computer
Zetfóuten voorbehouden'
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Lancia Y Elefantino Rosso

Boete,dreigt voor gladde banden
Vorig jaar werden 1,40R ongevallen veroorzaakt door auto's die op
een nat of glad wegdek ïn de slip raakten. Cijfers tonen aan dat
het bandenprofiel hierbij een cruciale rol spoeelt. Toch rijdt 5 tot 12
procent van de automobilisten (minimaal 300.000) met te gladde
banden, iets-wat hen tevens een boete van maximaal 480 gulden
kan opleveren (120 gulden per band). Volgend de Nederlandse
verkeerswet moeten banden minimaal 1,6 rnm profieldiepte hebben. Als dit niet het geval is dan kan de bestuurder een boete verwachten.

' Drie Citroëns vieren première op RAS
LS IK LATER GROOT BEN, word ik brandweerman'
lijkt de stoere Lancia Y Elefantino Rosso ons toe
Lte fluisteren. De naam verraadt al welke kleur de
kleinste uit het chique Lancia-huis draagt: rood. En niet
zomaar rood maar onvervalst brandweerrood. Het enige
wat ontbreekt zijn zwaailichten en een sirene.

'Ai

De jongste versie van de Y heeft
een krachtige, maar zuinige 1,2
liter zestienklepsmotor onder de

SPECIFICATIES:
Motortype: viercilinderlijnmotor
met zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1.242cm3
Vermogen:
62 kW/85 pk
bij 6.000 t.p.m.
Max. koppel:
113 Nm bij
4.500 tp.m.
Acceleratie:
10,5 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
180 km/uur.
Gem. verbruik: 7,3 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 29.490,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Airconditioning
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas

motorkap. Daarmee wordt deze
kleinste Lancia een verrassend
dynamische auto. De Y gaat als
de spreekwoordelijke brandweer.
De viercilinder maakt van de
Elefantino Rosso een heerlijk
scheurijzer(tje). Ondanks zijn
bescheiden afmetingen gedraagt
de Lancia zich als een sportwagen in de dop.
Het motortje levert een verbluffende 86 pk (63 kW). Voor
zijn relatief kleine inhoud is dat
een fikse prestatie. Datzelfde
geldt voor de topsnelheid (180
km/uur!) en de nul-tot-honderd
sprint (slechts 10,5 seconden).
De versnellingsbakverhoudingen
van de transmissie zijn kort zodat
de Y vlug uit de startblokken komt
en vlot reageert op het gaspedaal. Tot op hoge snelheid trekt
de kleine Y goed door.
Rondweg subliem is de wegligging. Het speciale onderstel is
enkele centimeters verlaagd en
kent een stevige afstelling van
veren en dempers. Voor veel grip
heeft de Y elefantino rosso fraaie
lichtmetalen 15 inch velgen met
brede 195/50 banden. Mede wéggebruikers hebben veelal het

nakijken. Dankzij de rode kleur,
ook de grille is rood gespoten, en
de ietwat agressief ogende neuspartij, gaat iedereen vlot voor je
aan de kant. Alsof het een bloeddorstig insect .is met kwade
bedoelingen. Het hollende rode
olifantje (Elefantino Rosso) op de
flanken verraadt de sportieve
aspiraties van de Y.
In de auto is het, zoals het Lancia
betaamt, luxe troef. De standaarduitrusting mag met recht
exclusief genoemd worden. In het
interieur zijn prachtige materialen
gebruikt. Het stuurwiel en de
pookknop zijn met leder bekleed
voor een prettige en vlotte bediening. Rode stiksels verlenen een
sportief tintje. De middenconsole
en het instrumentenpaneel hebben titaniumkleurige accenten en
het midden van het dashboard is
met alcantara afgewerkt. De
sportief vormgegeven stoelen zijn
deels met deze exclusieve stof
bekleed. De meters en bedieningselementen zijn rood verlicht.
De uitrusting van de Y Elefantino
Rosso is zeer compleet. Meest
opvallende extra is wel de airconditioning. Voor en auto in deze
klasse is dat een bijzonderheid.
Andere zaken die de Lancia affabriek heeft zijn stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling, elektrisch te bedienen ramen
met impulsbediening, een toeren-

W1KA AUTOGLAS
Uitgebreide Garantie

; Leveren/rriörïterérï alle merken1
. Autoruiten origineel
< Kentekenplaten
> Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

van Lent Zandvoort B. V.
Kam. Onnestraat 15,
Zandvoort-Noord, tel. 023-5715346

Tijdens de honderdste AutoRAl heeft Citroen drie heuse primeurs
voor het Nederlandse publiek. De Xsara Picasso, Citroen 03 en
de Serlingo Multtepace met zijschuifdeur zijn voor het eerst in ons
land te bewonderen. Zij vertolken de hoofdrol op de Citroënstand
die dit jaar in het teken van film staat. Een bezoek aan de stand
van het merk met de Doublé Chevron (Amstelhal, stand A703) is
dan ook meer dan de moeite waard. Met wat geluk zie je dan ook
Bekende Nederlander zoals Monique van de Ven, Huub Stapel of
René%Mioch. Het kijkplezier van de bezoeker staat voorop, net als
Jn de film.

Voordeel op LPG bij ÜMissan
Kopers van een nieuwe Primera krijgen vijftig procent korting op
de prijs van een modern LPI-autogassysteern. Hierdoor loont het
rijden op LPG ai vanaf 16.000 kilometer per jaar. Dat is 8.000 kilometer Jager dan zonder korting. Lpg is nu ztefs interessant voor
particulieren die de auto deels zakelijk gebruiken. Ook leaserijders
profiteren van'de korting, want het maandelijks tarief daalt gemiddeld met zo'n vijftig gulden. Het voordeel van de LPI-technologie is
dat er geen verschil voelbaar is tussen het rijden op LPG of benzJs
ne. Dus ook de prestaties blijven op hetzelfde peil.
•
Mede dankzij de grote lichtmetalen wielen heeft de Y
Elefantino Rosso een sportief
voorkomen.

teller, een in hoogte verstelbare
stoel met verstelbare lendensteun
en een in hoogte verstelbaar
stuurwiel.
In zijn soort is de Lancia Y
Elefantino Rosso een zeer exclusieve compacte auto. Volledig in
lijn met de Lancia-filosofie is de
auto zeer compleet en uiterst
geriefelijk uitgerust. De motor
bezorgt de Y sportieve aspiraties
en het interieur ontwerp is fraai
en opvallend. De gebruikte materialen vergroten het gevoel van
luxe. Aan de Lancia Y Elefantino
Rosso hangt een prijskaartje van
29.490 gulden. Dat is een fors
bedrag voor een auto van dit formaat. Voor dit bedrag is de auto
echter wel al voorzien van vrijwel
elke denkbare accessoire. En dat
maakt hem tot een sterke aanbieding.

van Lent Heemstede B. V.
Heemsteedse Dreef 261, 2101 KH Heemstede,
tel. 023-5281550

Beproevingen op 4x4 parcours
l ET 4X4 CIRCUIT van
de AutoRAl gaat op
! herhaling. Parkeerplaats P7 is veranderd in
een zwaar parcours voor
terreinauto's, die binnen op
de stands zijn te zien.
Buiten modderen en ploeteren ze over de obstakels en
hindernissen.
Eén van de meest in het oog
springende onderdelen is de
negen meter hoge brug. Ook zijn
er hellingen tot wel 42 graden,
kantelbruggen en ongelijk
geplaatste rijplaten en balken. De
hindernissen vereisen kennis en
ervaring. De moeilijkheidsgraad is
hoog. Daarom mogen alleen
gekwalificeerde, gediplomeerde
chauffeurs op het circuit rijden.
Meerijden in één van de door de

S

UBARU HEEFT een extra luxe aangeklede versie van de Impreza GT Turbo
AWD. Hij gaat door het leven als Stars
25, een versie die het 25-jarig bestaan van
Subaru in Nederland extra luister bij moeten zetten.
Het betreft hier een pure sportauto, die als GT
Turbo al is uitgerust met een 218 pk sterke motor
en vierwielaandrijving. Deze combinatie garandeert
topprestaties en een perfecte wegligging. Vele
bezitters van deze Subaru kunnen daarover meepraten.
Speciale kleuren en een interieur met een bekleding
van stof en alcantara onderscheiden de Stars 25.
Kaartleeslampjes en afstandsbediening voor de
centrale vergrendeling onderstrepen de factor comfort.
De speciale uitvoering heeft goudkleurige lichtmetalen velgen, die uiteraard leuk passen bij de zwarte
of de metaalblauwe lak waarmee deze auto leverbaar is.

Deze Subaru Impreza GT Turbo AWD veegt de straat aan met doorsnee sportieve
modellen.

Seat Toledo krijgt scherpe prijs
IJ DE SEAT-DEALER
verschijnt half april de
nieuwe Toledo in de
showroom. De prijs is reeds
bekend. De versie Stella
met een 1,6 liter benzinemotor van 100 pk kost 39.495
gulden. De auto heeft standaard een opvallend uitgebreide uitrusting.

B

Seat maakt met de Toledo duidelijk een stap omhoog. De sportieve vormgeving vormt een visitekaartje voor deze auto, die toch
vooral zakelijke gebruikers met
gaan uitspreken. Voor het eerst
komt er ook Toledo met meer dan
vier cilinder. Dat is de V5 met, het
nummer zegt het al, vijfcilinders,
opgesteld in V-formatie. De
krachtbron levert 150 pk. Deze
topuitvoering kost 57.495 gulden.
Degenen die een 1.6 Stella kie-

De Opel Frontera is één van de auto's waarmee op het 4x4 parcours kan worden gereden.
importeurs beschikbaar gestelde
auto's is mogelijk. Zo kan iedereen de spanning en sensatie

voelen van terreinrijden
Er zijn auto's van MercedesBenz, Hyundai, Nissan, Opel en

De nieuwe, sportief gevormde Toledo van Seat blijft onder de veertigduizend gulden.
zen, komen er bepaald niet
bekaaid af. Seat heeft de basisuitrus'.ing op hoog niveau gezet.
Standaard zijn zaken als stuurbekrachtiging, elektrisch bediende
ramen voor. airco, abs en een air-

De Toledo is ook verkrijgbaar met
een sportief Sport pakket of met

een luxe Signum. Behalve de 1,6
liter en de 2.3 liter V5-motoren
zijn er nog een 1,8 liter met twintig kleppen (125 pk), een 1.9 liter
TDi (90 pk) en een 1.9 liter TDi
(110 pk).

"WALITEIT, pUURZAAMHEID en betrouwbaarheid
lopen als een rode draad door de stand van Nissan.
^Diverse testcenters tonen hoeveel zorg de fabrikant
besteedt aan een onberispelijk functioneren van onderdelen van de auto. Nissan presenteert zelfs een Quality Line
Occasion als wereldprimeur.

Volkswagen W12 als blikvanger

Het gaat in dit geval om een
Nissan Primera met een bijzonder hoge kilometerstand. Hij staat

OLKSWAGEN heeft het
eigenlijk makkelijk. Het
kan plukken uit een
reservoir van toptechniek,
waarvoor o.a. de ingenieurs
van Audi verantwoordelijk
zijn. Uit deze stal is een 150
pk sterke zescilinder turbodiesel gehaald en gemonteerd in de Passat.

V

De Volkswagen W12 is een van de sensaties van de AutoRAl.

bag voor bestuurder en passagier. Tevens is de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar.

Nissan

Toyota. Meerijden kan slechts op
uitnodiging van de betreffende
importeur.

Deze heftige diesel staat op de
stand van Volkswagen. Voor de
bezoekers en dan vooral degenen die gek zijn van toonaangevende techniek is wellicht de W12
motor even interessant.
Deze unieke krachtbron zit in een
sportcoupé genaamd W12. Het is
een conceptauto, die al eerder op
andere shows in Europa was te
zienen is ontworpen door
ItalDesign.

De prijs mag op zijn zachtst gezegd aantrekkelijk
worden genoemd. Hij kost 53.495 gulden.

De Nissan Kyxx is bedoeld als
prototype voor een toekomstige ruimte-auto.

Auto Strijder B.V,
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

model voor de kwaliteitszorg, die
het merk hoog in het vaandel
heeft staan. Om dat te onderstrepen verkoopt Nissan zijn occasions met uitgebreide garantie,
ook als er hoge kilometerstanden
op de tellers staan.
Maar er is meer te beleven bij
Nissan. Hier staat ook een prototype Kyxx. Deze conceptauto
heeft al op verschillende shows
gestaan en vereert Nederland nu
met zijn aanwezigheid op de RAI.
Nissan noemt het de eerste ruimtewagen die sportieve trekjes
heeft.
Voor spektakel zorgt de bloedstollende R390 GT1, waarmee
Nissan vorig jaar deelnam aan de
24 uren van Le Mans. Verder
brengt Nissan enkele speciale
uitvoeringen van de Micra (onder
de namen Aztec en Lima).
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Uw gasbedrijf adviseert

STOOKAKTIE '98/'99
uitgerekend voor U!

Streefverbruik voor de week van 01-02 t/m 07-02
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

23
29
35
41
47
53
59

64
70
76
82
88
94
100
105
111
117
132
146
161
176
190

Totaal
vanaf
november

11,50
14,50
17,50
20,50
23,50
26,50
29,50
32,00
35,00
38,00
41,00
44,00
47,00
50,00
52,50
55,50
58,50
66,00
73,00
80,50
88,00
95,00

351
439
527
609
703
792
881
965
1056
1140
1232
1319
1407
1494
1583
1669
1758
1980
2196
2418
2638
2856

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Kosten
deze
week

nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook op zondag
geopend

Bij het ontbijt...
Bij de lunch...
Bij het eten...
Zomaar.
Omdat het zo
lekker is !

Bij de
Bij de
Bij de

HALTESTRAAT 33
tel. 023-5715584
Voor 'n verjaardag
(oor 'n geboorte^
'n huwelijk
Voor je v
Voor je vriend t (je)...
Voor de liefde...
Voor je man...
Voor je vrouw...
Voor iedereen WA!

VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B V . POSTBUS 16.4153 IS BEESD, (0345) 68 88 88 VOLVO S80 0 / 8 5 500.-, € 38.798,21. CONSUMENTENPRIJSINCL BTW. EXCL. ƒ 730.- KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, ƒ 113.- KENTEKENKOSTEN EN ƒ 150.- VERWIJDERINGSBIJDRAGE.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN LEASETARIEF VOLVO S80 O ƒ l 798.-. € 815 90 P/MND EXCL BTW, OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE, 48 MAANDEN. 20 000 KM P/JAAR. DE S80 LEASETARIEVEN ZIJN GEBASEERD OP VERVANGEND VERVOER PER DIRECT
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BIJ DE VOLVO-DEALER TERECHT VRAAG OOK NAAR VOLVO INSURANCE. DE UNIEKE AUTOVERZEKERING VOOR VOLVO LEASE BELT U TIJDENS KANTOORUREN: (0345168 87 80. AFGEBEELDE AUTO IS UITGERUST MET EÉN VAN DE VOLVO-LINES.

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO

B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O.,

FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE
VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT. AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162,
TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHL B.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

en ... voor elke portemonnaieü! tot zo!
ook na 14 februari! toch!

sinds 1970

SLAAP LEKKER

Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd in

Kerkstraat 19 Zandvoort

GRATIS BEZORGD
in Zandvoort en Bentveld
Ons complete assortiment: o.a.
PIZZA'S, PASTA'S, VLEES, VIS en SALADES
(bij minimale besteding van f 15,-)

tel. 023-5731456
van 17.00 - 21.45 uur
Tijdens de wintermaanden dinsdags gesloten

0'
0
0
0
0
0
0
(7'
0
0
0
0
0

Aerdenhout
Bentveld
Bloemendaal
Driehuis
Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
Velsen Zuid
Velserbroek
Umuiden
Zandvoort
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MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg 94b - Haarlem 023- 531 91 43

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van
MEEUWEN
De Slaapvooriichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.
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Divers personeel gevraagd
D.I.T. Interum Techniek, een snelgroeiende technische
detacheringsorganisatie, zoekt enkele:

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-iicKrrh'iilir'» kunnen worden j;<-yrt over l of 2
kolommen Invedle in diverM' lettergrootten.
Piirlieuliereii \erwiJ7.m wij n;i;ir dr hjieriiile hou op <le

p«t;ma„MI(:KO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
/AÏN'DVOOHTS NIKUWSHLAD ƒ 0.55 per millimeter.
Sluitingstijd; niaimdn» 17.00 uur.
U k u n t uw Irkhl lelefonisrli opgr\en: 023-5717166 ofiifgeven/7enden ;um:
•Ar
ZnnduHirts Niemvshkid. (riiMlmi.s-plein 12, 2042.
J M Zundvoorl:
IMaalsing is mogelijk l n dr volgende editie en edilierombinaties:
\V2. Xiindvoort.s Nieuwsblad. Amstelveen^ Weekblad.
LI 11 lioorn.se Coimin t. de Itonde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edilieh van liel Amsterdams

Stad.sblad. ƒ 6,32 («T millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
*

Informatie over on/e overige aantrekkelijke ndver-

tenlieeombinaties in de Micro % /.ijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.

*
ir

Voor brieven onder nummer wordt l regel e\tra in
rekening gebracht, aUnirde ƒ fï.5() adm.ko.sten.
Bij plaatsing in de Micro'h worden geen ht-wijsmimmers verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders Imiten het verspreidingsgebied één krant
verstuurd. Hiervoor wordl ƒ 6.50 in rekening gebracht.

A l l e p r i j / e n e x e l . IT-.V/r BTW

U kunt de tekst van uw Micro-adverlenliecomlnnalie. Z
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 6321
(dil nummer j* niet voor hczorgklachtfii) of zenden aan:
MicroV \\Vekmedia

Pobtbu* 156 - 1000 Al) Amsterdam
Ook \oor reitelie«*«> niet briefniiminer
De sluitingstijden gelden \oor plaatsing in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Schoonmaakpersoneel gevraagd
Glazenwassen] en dienstverlening M. van Leeuwen zoekt

halfwas/volslagen glazenwassers

Voor werkzaamheden in de regio A'dam en omstreken.
Betreft een dienstverband voor langere tijd volgens CAO.
Ervaring is een vereiste en liefst woonachtig in Amsterdam.
Inlichtingen tijdens kantooruren 036-5373722 mevr. L. van
Leeuwen en 020-4480976 dhr. M. van Leeuwen.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

KBW Wesselius Effectenbank N.V.
zoekt op korte termijn

secr./adm. medewerk(st)er
voor 40 uur per week op jaarcontract.
KBW Wesselius Effectenbank N.V. maakt deel uit van de
FORTIS groep en is onder andere actief op het gebied van
Private Banking, Vermogensbeheer en Brokerage. Wij zijn
gelegen vlakbij het Centraal Station te Amsterdam.
TAKENPAKKET: openen van rekeningen voor onze cliënten
en het maken van contracten en correspondentie. Daarnaast
bewaakt u de dossiers. U bent een schakel tussen de
commerciële en administratieve afdelingen.
ONZE WENSEN: havo of meao-secr. met + 2 jaar-werkervaring. Kennisvan Word en Access. U moet zelfstandig, snel en
accuraat kunnen werken.
i
ONS AANBOD: een drukke, afwisselende baan op een afdeling van 3 medewerksters. Veel contacten binnen ons bedrijf,
dat een informele sfeer heeft. Een marktconform salaris en
prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Graag ontvangen wij binnen 8 dgn uw sollicitatiebrief met CV.
KBW Wesselius Effectenbank N.V.
t.a.v. mevrouw M. Bayoumi
Postbus 328, 1000 AH AMSTERDAM.

(Para)medisch personeel gevraagd
Er is volop werk . . . nu de juiste mensen nog!

Bureau voor Particuliere Kraamverzorging
vraagt (her)intredende verpleegkundigen of kraamverzorgenden die ons .hechte team willen komen versterken.
Voor moeders gunstige werktijden (5-uurszorg) vakanties.
Werkgebied: Diemen, Amstelveen, Buitenveldert e.o.
Goed salaris en reiskostenvergoeding. Bijscholing eind
februari 1999.
Informatie: Bureau voor Particuliere Kraamverzorging
mevrouw H. Bruggen, tel.: 020-6791557.

Horecapersoneel gevraagd

Het Wapen van Zandvoort
zoekt zelfstandig werkende

kok
Tevens hulpkok die verder opgeleid wil worden.
Voor info telefoon 023-5731607.
Eetcafé La Bastille zoekt
met spoed afwashulp.
Tel. 023-5715111.

Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Divers personeel gevraagd
INTERTAAL, de enige gespecialiseerde boekhandel voor
taalstudieproducten voor onderwijs en beroep in Nederland,
gevestigd op Van Baerlestraat 76, is met spoed op zoek naar
een energieke:

medewerk(st)er boekhandel fulltime
en

medewerk(st)er boekhandel
Speciaal voor de donderdagavond en de zaterdag.
Je bent mede verantwoordelijk voor de verkoop waarbij je
klanten adviseert en bestellingen opneemt en verwerkt. Verder draag je zorg voor de presentatie van de boekhandel en
help je mee met het in- en opruimen van de winkelvoorraad.
Wij denken aan iemand met een commerciële instelling die
representatief, zelfstandig en creatief is. Je hebt affiniteit met
automatisering. Boekhandelservaring is een pre en je woont
in de omgeving van Amsterdam.
Spreekt deze baan je aan, stuur dan voor 22 februari een
sollicitatiebrief met CV naar: Intertaai bv, Personeelszaken,
t.a.v. Nadine Koster, Postbus 75410, 1070 AK Amsterdam.

Opening van nieuw combi-bedrijf
Gevestigd te Amsterdam. Werkzaam in reclame/muziek/boeken en telecommunicatie-industrie. Vanwege onze nieuwe
klanten o.a. Walt Disney, zwembaden, bioscopen, sporteentra, horeca, videotheken, telecommunicatie en andere industrieen, zoeken wij ca. 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
werkzaamheden zoals klantenservice, PR, vertegenwoordiging, marketing, promotie, distributie, chauffeurs/bezorgen,
verkoop en ass. managers. Opleiding en ervaring is geen
vereiste. Servicegericht en een commerciële instelling wel.
Bel nu voor een afspraak tel.: 020-4657350.

Hobby's en verzamelingen
TREIN/MODELAUTOBEURS, Huizen. Met werkende
:reinbaan en raceautocompetitie. Zon. 14 febr., 10-15 u.
Sportcentrum 'De Bun', Graaf Floris 2, 225 tafels!

Bloemen, planten en tuinartikelen

Vakantie
Binnenland

de Groot

Te huur aangeboden.
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot ZOMERHUISJE.
MW. VERKEERSAFZETTINGEN
T.k. gevr. Engels aardewerk, • Uw rubrieksadvertentie complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers, Br. o. nr. 770-07077 v.d. blad.
beplantingen en schuttingbouw.
Te huur. Terschelling, 4-6
<ans op vaste baan! Ben je een aanpakker, flexibel, bereid op periode 1890-1935, b.v. Royal kunt u zowel schriftelijk als
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
Doulton,
Minton,
Pilkington,
telefonisch
opgeven.
Zie
voor
pers stacaravan, WC, douonregelmatige tijden te werken en heb je eigen vervoer?
GRATIS
ADVIES
EN
PRIJSOPGAVE
AAN
HUIS.
3oyal Lancaster, Carlton het adres en/of telefoonnumche, voll. inger. 0515-559605.
Bel dan D.I.T. Interum Techniek: 020-6817787.
GARANTIE
OP
AL
ONS
WERK.
ing.
K.v
K
Ware, Elton Ware en Crown mer de colofon op de adverDevon. Tel. 020-6322766.
tentiepagina van deze krant.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Personeel
aangeboden

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Opleidingen/cursussen

Geen 9 tot 5 type???

Woninginrichting

Onroerend goed
te koop aangeboden

Te koop aangeboden
in het centrum
van Noord-Holland

Sportartikelen

Dagelijks seksen hete meisjes 18 op onze livelijn! De
heetste! 99cpm. 0906-0603.
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.;
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

T.k.- halve dames-golfset,
merk Ben Sayer Prijs ƒ 350,Ik ga door, waar anderen
Tel : 5714080 of 5731447
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS'
Auto's en
Harriet! 99cpm 0906-9794.

auto-accessoires
Live1 Black, beautiful en hot!
Dan is de opleiding volgens het WERKEN/LEREN traject die
Voor de liefhebber van zwarStichting Zorgcentra Amsterdam aanbiedt misschien wel iets
te vrouwen 99com 0906 OfiO.1
voor jou. De opleiding start op 8 maart en 6 september.
Voor een perfecte SAAB
1
Het HUIS moet LEEG? Krmg- Tijdens de opleiding leer je ouderen verzorgen die, door
SAAB SERVICE MOLENAAR Nieuw Sleutelgatseks! De 1,e
TUINMAN, STRATENMAKER
seksafluisterlyn v. Holland
biedt zich aan voor al uw tuin- loopwinkel Wederom levert ichamelijke en/of geestelijke oorzaken, niet meer
Rep., onderhoud, APK.
0906-9722. Secret! 99cpm. '
en straatwerk, voorjaarsbeur- uw huis geheel schoon op in zelfstandig kunnen wonen.
Eigen revisie-afdeling
ten van klein klusje tot com- ruil voor bruikbare spullen.
Motoren/versn.bak
Ontdek de duistere wereld'
Ook
nog
goede,
losse
plete aanleg. Gratis advies en
Verkoop nw/gebr. ond.
SM. Meesteres live! Zij wijdt
vrijbl. prijsopgave aan huis. meubels worden gratis afgeROYAL CLASS SAAB
jou m. 99cpm. 0906-9626. ,Tel 023-5614097.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074. haald. Tel. 020-6635394.
De eerste 7 maanden ontvang je maandelijks ƒ 750,- zakgeld,
POSTCODE DATING! Rijpe
vervolgens krijg je een leerlmgsalaris. Ook hebben wij nog
vrouwen zoeken sekscohRijles
auto's
volop WOONRUIMTE in ons personeelshuis. Ben je 16 jaar of
Oproepen - Mededelingen
tact. Bel: 0906-1844 (80
ouder en heb je minimaal een VBO diploma met 2 vakken op
en motoren
cpm)SBS-6 text pagina 745.
D-niveau dan kun je al voor deze opleiding m aanmerking
"Seks alarmnummer" j
De SOA polikliniek van de GG&GD is op zoek naar heterosek- <omen.
Snelseks direct live 99cprn.
Alblas Verkeersscholen
suele paren, waarvan één van beide partners GENITALE
HERPES heeft. Het betreft hier een onderzoek dat antwoord vleer weten? Bel naar Wilma of Grace van de afdeling P&O,
wil geven op de vraag of besmetting van de partner kan :elefoon 020 - 5806600 en vraag een informatiepakket aan.
UW RIJBEWIJS
SM-CONTACTLIJN. Hier zoeworden voorkomen. Dit zal gebeuren door gebruik te maken vleteen reageren? Stuur je sollicitatiebrief naar S.Z.A./locatie
de Poort, t.a.v. de afdeling P&O, Hugo de Grootkade 18-28, Royale hoekwoning (350 m3) met grote stenen berging en Nieuwkoop, 0172-40.8361. ken vrouwen & stellen SM
van een geneesmiddel tegen HERPES-infecties.
?
1052 LS Amsterdam.
een zonnige tuin op het zuiden op totaal 193 m eigen grond.
contact. 0906-18 33 (80 cpm)
Indeling benedenverdieping: Entree, hal/gang, meterkast, toiBel voor meer informatie van maandag t/m donderdag:
0906-Nummers
Spannende date?
let en trapopgang naar eerste verdieping. Doorzon wobnka020-5555634 of stuur een e-mail naar
MENS & INTUÏTIE
0906-50.15.15.6.
mer met mogelijkheid de keuken hierbij te betrekken.'
soa@soagggd.amsterdam.nl.
Instituut voor intuïtieve ontwikkeling,
Advertenties van
Eerste verdieping: 3 slaapkmrs en een douche gelegenheid. 0906-9889 Rijpe Sjaan DDhealing, readmg en leading (Lightworkersjaar).
vrouwen 18+. (1 gpm).
Journalist zoekt contact met mensen die herinneringen hebTweede verdieping: Hobbyruimte/CV.
cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
ben aan Brits-lndische soldaten in Zandvoort in 1943. Foto's
De woning bevindt zich bouwkundig in uitstekende staat en is Grijp onder m'n rok1 99cpm. STUDENTES geven telnr.
en ander materiaal ook zeer welkom. Bel overdag:
nagenoeg geheel voorzien van nieuwe hardhouten kozijnen
voor sekscontact!
035 - 6775559, 's avonds na 19.00 uur: 023 - 5383705.
met dubbel glas. Verwarming geschiedt middels een ca. 4 40 cpm! Binnen 5 seconden Bel: 0906-1822 (1 gpm).
jaar oude combi-cv. De woning is + 30 jaar oud en traditioneel vrouwen 30+, direct live aan
Liefde is.... samen
Vanavond al een
gebouwd. De woning dient qua inrichting, al naar believen, de lijn! 0906-17.15.
dineren in La Bastille.
Felicitaties
fijne afspraak?
iraag nodigen wij u uit de sfeer en de lessen te proeven van gemoderniseerd te worden. Hiervoor zijn diverse mogelijk- 44 cpm! Thuiscontact: vrouZondag 14 februari.
0906-50.222.04 (1 gpm)_
heden aanwezig.
ons instituut en u te informeren over onze werkwijze.
wen
(20-59)
zoeken
een
afLieverd, eten we 14 feb. in
* Informtie;
spraak thuis. 0906-17.13.
La Bastille? Je schatje.
HOERA OMA. Oma Burkie 85
Schermerhorn bevindt zich in het centrum van Noord-Holland
* korte groepsmedidatie;
jr. H.G. Richard, Marja, Edwin,
44
cpm! Wijkdating: vrouwen
in
een
prachtig
natuurgebied
op
circa
35
minuten
rijden
van
*
korte
healing/reading
ontvangen.
R., je laatste kans zondag Irene, Tim, Marco, llona.
0906-9789
Amsterdam en 10 minuten rijden van Hoorn en Alkmaar. uit jouw wijk zoeken een af19.30 uur in La Bastille.
Je zegt 't maar, 105cpm
Schermerhorn is een gezellig dorp met diverse activiteiten, spraak! 0906-17.11.
Weverssingel 11, 3811 G J Amersfoort.
Lieve Opa, een hele fijne dag
Afz. C.
waaronder een sporthal en jaarlijks terugkerende evenemenTelefoon: 033 • 475 84 03.
en een heleboel cadeautjes.
Afspreken in jouw
• Uw particuliere Micro bon Kenny en Beau.
ten zoals de beroemde schaatstochten door de eilandspostcode-gebied:
Teken- en aquarelles, op dms- • Rubrieksadvertentie? Zie polder.
per post verstuurd bereikt
0906-50.222.04 (1 gpm)
voor adres en/of telefoonnr.
ons pas over 3 a 4 dagen. Moeder KERKMAN 85 jaar dagmiddag nog plaats.
Diverse clubs
Tel. 023-5714663.
de colofon in deze krant.
Opdrachten die te laat
Hartelijk gefeliciteerd
BEL DAMES THUIS
De aanvaarding is in overleg, doch kan spoedig.
binnenkomen worden
Jaap, Maartje, Betsie
In heel Nederland
automatisch de week
GEHEEL PRIVÉ
Kennismaking
Opa
is
vandaag
57
jaar,
daarop geplaatst.
Escortburo Angel, ruim 5 jaar
Oma zet de taart maar klaar!
actief, heeft ook voor u de
Verras je valentijn met
Kenny en Beau.
24 u/pd (1 gpm)
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met.
juiste dame. Met spoed
een diner en wijn!!
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Pronk en Van der Wal - makelaardij, telefoon: 0229 - 285 800
Zie ook NieuwsNet 9
dames v.a. 18 jr gevraagd +
Ik zie je in La Bastille
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kabeltekst pag. 440 & 450 chauffeurs. Tel. 020-6322452.
Familie Gelders, telefoon: 072-502 25 81.
Uitgaan
• Wij behouden ons het
www.angel-escort.com 24 u.
Beluister anoniem
Wat moet u doen7
recht voor zonder.opgave van
Onroerend goed
advertenties 18+
Onroerend goed
1. Kies een leuke advertentie.
ESCORTSERVICE DESIRE
redenen teksten te wijzigen Sportcafé Zandvoort voor
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Amsterdam: 020-6700620
en woonruimte
en woonruimte
of niet op te nemen.
bruiloften, recepties, persohet hoofdmenu een 4.
Haarlem: 023-5511198
Biseks, buurvr. en buurmeisje
te huur
neelsfeesten,
verjaardags- 3. Toets
te huur gevraagd
nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
http://www.desire.nl
18. Hun spelletjes worden
feestjes,
catering.
aangeboden
van uw keuze.
Spontane dames welkom.
Kunst en antiek
harder! 99cDm 0906-9526
023-5715619; 06-54616812.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Echtpaar (50) zoekt zelfst.
Woensdag 10 feb. Jubileum.
woonruimte tot jan. 2000.
Te huur:
Dansfeest. 11 jaar dansen & Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
2
*Veilinggebouw Amstelveen* ontmoeten v. alleengaanden, met 0900-899.85.99.
Tel. 023-5712623.
Opslagruimte ± 30 m .
Heden INBRENG voor veiling gratis hapjes & verloting.
Inlichtingen: 023 - 571 5489 Te huur gevraagd woning/flat
22 en 23 maart. Spinnerij 33, De Ossestal, Nieuwelaan 34, :arolien, 26 jaar, houdt van Luister voor de details indien
iet leven, van gezelligheid en ]e net als ik toe bent aan een • Rubrieksadvertentie op- met 2 slaapk., centraal
Amstelveen. 020-6473004.
Osdorp. 20 u. Vrij parkeren.
gelegen, permanent.
Den nu eigenlijk best wel eenJDonderdag 11 febr. gesloten. zaam. Ben jij boven de 30, nieuwe en ondeugende stap geven? Zie voor adres en/of Br. o. nr. 763-07005 v.d. blad.
«~ Uw
rubrieksadvertentie
in je 'Teven. Ik ben een ge- telefoonnummer de~ colofon
kunt u zowel schriftelijk als Za 20 feb. STIJLDANS-avond iou jij ook van gezelligheid en trouwde volslanke vrouw van in deze krant.
telefonisch opgeven. Zie voor v. paren & alleengaanden De Den jij ook best een beetje 41. Welke man gaat mij eens
Financiën en
het adres en/of telefoonnum- Ossestal, Nieuwelaan 34 Os- eenzaam? Laat eens wat van bellen voor een erotisch telehandelszaken
Woningruil
mer de colofon op de adver- dorp, 20.30 u. Geen danssch. e horen! Groetjes! Boxnum- foongesprek. Ik zit nu aan de
tentiepagina van deze krant. leder welkom. 0297-328712. mer 814512 .
lijn. Boxnummer 426344.
Deze advertentie mag je ze- Mijn naam is Petra! Ik ben 24
<er niet overslaan! Leuke man jaar. Ben jij van dezelfde leef- * Ruime etage in A'dam Zuid
Beeld en geluid
2
2
tussen de 30 en 40 jaar!! Deze tijd? Ik ben een spontane en 65 m te ruilen met = m of >
V.A. ƒ75 - DORSMAN
42-jarige Amsterdamse, wil vlotte jongedame. Wil jij met opp. in Zandvoort en omgeblijft toch goedkoper!
pu graag beter leren kennen mij een gezellig avondje stap- ving. Tel. 020-6156619. *
Voor at uw grenen vCoeren v.a. 14 7,50 \
** REST-UITVERKOOP HIFI & DPL *** tijdens een gezellige af- pen? Roageer dan snel op
Bel nu: 023 - 5714534.
\
Reflectanten op advertenLuxman 1000: 4d/compo dpi high-end set ƒ4499 nu ƒ 3499 spraak. Die gulden kan je de mijn advertentie. Misschien
ties onder nummer gelieven
Luxman C383 voor + M375 eindv. 2x200w ƒ 3999 nu ƒ 2999 <op niet kosten, dus luister en wordt het wel wat!
ervoor te zorgen dat het numVakantie
Harm/Kardon HK 3500gold tun/verst. 2x70w ƒ 1599 nu ƒ 799 reageer! Boxnummer 925100. Boxnummer 971981.
mer in de Imker-bovenhoek
TEAC: MD8 Mmi-Disc of V80305 cas/d p/stuk ƒ 1999 nu ƒ 1499 Gezellige meid uit Amsterbuitenland
TEAC: VRDS 25X: high-end cd (op best.) ƒ 4450 nu ƒ3150 dam zoekt fijne partner. Ik Samen gezellig dineren. Sa- op de envelop staat vermeld
men naar de ondergaande en dat de brief geadresseerd
JL3: U.SA. model zuilen/boxen p/paar ƒ2498 nu ƒ 1298
zoek een man die me lekker
JMLab 6.1.: transm.lines zuil/boxen p/paar ƒ3698 nu ƒ 2598 kan masseren en die zelf ook zon kijken. Samen genieten, wordt aan: Weekmedia, Post- Stacaravans te huur in de
dat is het enige wat ik wil! Ik bus 156, 1000 AD AmsterInfinity-Kappa 7.2i zuil/boxen p/paar ƒ 3998 nu ƒ 2698
lekker in z'n vel zit. Ik ben wel
ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
etc.: op=op' met voll. gar.: Rotel; Medevoort; Technics; Sony. een lekkere dikke meid en ben een verlegen, 38-jarige dam. Dit voorkomt vertraging week all in. Inl. 043-4591598.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruyterweg 131. Asd-W 020-6837362 overal lekker zacht. Ben je werkende, gescheiden boog- in de behandeling.
schutter en in het rijke bezit
een verzorgde man met een van een zoontje. Bel mij
lekkere
babbel?
eens!! Boxnummer 901724.
Computerapparatuur en software
Boxnummer 917521.
Squash, fitness, hardlopen.
Ik heb een PRIMA LEVEN Daar houd ik van! Een grote,
waarin het mij aan niets ont- blonde man van 31 jaar, dat
breekt. Een creatieve job en ben ik! Maikel, dat is mijn
een absorberende hobby naam. Ben jij een leuke, eerlijhouden mij van de straat. Na- ke meid en wil je samen met
BRIEVEN ONDER
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Of afgeven bij (tot uiterlijk
deel is dat het zo voorspel- mij gezellige dingen onderneNUMMER KOSTEN
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
maandag 16.00 uur):
baar geworden is. Daarom men? Laat snel wat van je
F 9.99 (ICL. BTW)
zoekt
deze
late
40-er
jou!
Kantoor
Zandvoorts
exemplaren.
horen.
Groetjes!
Alles moet weg op zaterdag van 10-16 uur in de Spaarnehal,
EXTRA
Nieuwsblad. Gastliuisplein 12. (u dient er rekening
Carelsenplein 1. Hardware, Software,. Videogames tegen Een uitdagende dame. Meer Boxnummer 259223.
weten?
De
advertentie
wordt
geplaatst
onder
een
passende
2041
JM
Zandvoort.
dumpprijzen. Nieuwe en 2e-hands apparatuur met garantie.
mee te houden dat hij
Zoek jij via deze weg een 29rubriek.
Pnjzenfestival: Hoofdprijs Pentium II-PC t.w.v. ƒ 2500,-. Info BEL: Boxnummer 358333.
uw opgave de regel
jarige moeder? Dan ben je bij
1
Gebruik
bij
het
invullen
van
uw
(ckst
de
coupon
en
Micro's
kunnen
ook
telefobr.o.nr.... hur. v.d.
InterExpo & Media tel. 070-3588929. http://www.interexpo.nl In Amsterdam, daar woon ik! mij aan het goede adres Mijn
blud al.s l regel bij u\r
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
nisch of per fax opgegeven
Verlegen 1.72 lang, in het be- naam is Yvonne en ben in het
tekst gerekend wordt).
REDUCTIEBON ƒ 5,- voordeel. Inleveren aan de kassa.
zit van kort blond haar en rijke bezit van een dochter
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
worden (tot uiterlijk dinsdaa
Naam:
blauw-grijze ogen. Jij? Jij van 9. Ben jij die ene leuke,
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
12.00 uur), tel. 020-5626271.
Wij zijn niet aanspraStraat + Nr:
bent net als ik ook eerlijk, lief, spontane man van rond de
fax: 020-6656321.
kelijk voor fouten ontPoste. + Plaats:
betrouwbaar en spontaan. Ik 357 Bel en ik reageer zeker
U kunt bij aw advertentie een Euro-, Giro- of betaalstaan door onduidelijk
Zandvoorts Nieuwsblad, 27-01-'99
wil jou graag beter leren ken- terug! Boxnummer 917858Indien uw advertentie ons op handschrift.
cheque bijsluilen (beslist geen ovcrschrijvingskaarten
nen tijdens een leuke date!!
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
tijd bereikt, volgt plaatsing in
Stopü Deze advertentie is be
Boxnummer 426344.
\\ij behouden ons het
dezelfde week op woensdag
stemd voor jou! Carmen, dat
Onderhoud,
Verhuizingen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT). recht voor /onder
Ik ben Moniek, 1.75 lang, don- is mijn naam. Ik ben 22 jr en
van redenen
Opdrachten die na sluitingstijd opgave
naar:
derbruin haar, volslank, goed gek op gezellige dingen.
reparatie,
teksten te wijzigen of
figuur
en
lekker
kontje.
Ik
ben
bij
ons
binnenkomen
worden
Micro's
Weekmedia.
Postbus
156.
1000
AD
Hobby's: lezen, tekenen, uitniet op te nemen.
doe-het-zelf
TE HUUR gr. verhuiswagen +
42 jaar en wil je via deze weg gaan, schrijven, schilderen,
Amsterdam.
automatisch een weck later
chauff., ƒ 250 p.d. Ook met
graag leren kennen om zo nu werken. Heb jij interesse?
geplaatst/uitgezonden.
verhuizers. Tel.: 0653-208374.
en dan af te spreken. Ik wil Reageer en ik vertel je meer!
TUINMAN,
STRATENMAKER
mijn
relatie
niet
op
het
spel
Boxnummer 944568.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport. biedt zich aan voor al uw tum- zetten maar zoek afwisseling.
J ij bent een man om weer
en
straatwerk,
voorjaarsbeurBoxnummer
454832.
Voll. verz. Dag-nachtservice.
verliefd op te worden en om
020-6424800 of 06-54304111. ten van klein klusje tot comlang van te houden! Ongeplete aanleg. Gratis advies en
bonden, slank, aantrekkelijk,
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Een
pruik
als
het
intelligent, dat ben jij! TrefIng. K.v.K. Tel. 020-6364074.
Massage
woorden: tederheid, aannodig is!
DE KLUSSENBUS
dacht. Ik: brunette, groene
Voor iedere klus, bellen dus.
ogen, 1,72, 58 kg, klassiek,
Tel.. 023 - 5713780.
sportief, uitdagend.
Sportmassage, ontsp. mast/m 3 regels ƒ 5,82
Boxnummer 950922.
SCHILDER heeft nog tijd v,
sage Shiatsu, voetreflex.
binnenen
buitenwerk.
Vrijbl.
t/m 4 regels ƒ 7,76
Tel. 023-5714092.
Hoi, ik ben Kim, 1.65 lang en
prijsopgave.
t/m 5 regels ƒ 9.59
slank! Ik zoek een leuke,
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
spontane,
knappe,
intelligent/m
6 regels ƒ 11,63
• Uw rubrieksadvertentie • ANNULERINGEN van adte man met een goed figuur
kunt u zowel schriftelijk als vertentie-opdrachten kunt u
t/m
7 regels ƒ 13,57
en die goed gekleed is!
telefonisch opgeven. Zie voor UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
* aparte
* bezoek aan
Boxnummer
344618
•
t/m
8 regels ƒ 15,51
pasruimle
huis oF in
het adres en/of telefoonnum- richten aan Micro's Weekme
* ruime
het
mer de colofon op de adver- dia, Postbus 156, 1000 AD
t/m
9
regels ƒ 17,45
sortering in
ziekenhuis
Ik ben een gebonden jonge
tentiepagina van deze krant. Amsterdam.
haarwerken * ziekenfondsvrouw
en
heet
Bianca.
Ik
zoek
t/m
10
regels
ƒ 19,39
en pruiken
leverancier
spanning, avontuur en eroDus... maakt u voor
tiek. Ben je jonger dan 35 en
Mode
optimaal advies even
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
weet je je te laten gaan,
een afspraak!
Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
spreek dan je suggestie voor
CHARLOTTE COIFFURES me in als je voor komend
Naam:
weekend nog geen plannen
EN HAARWERKEN
Vondellaan 7
hebt. Alvast een dikke kus.
Ook gespecialiseerd in
Adres:
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Boxnummer 833246.
heren(ngat)werken
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Dinsdags gesblen
Postcode:
Plaats:
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk'
• De advertentie-afdeling
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
behoudt zich het recht voer
Telefoon:
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
Heemstedeslraal 28
advertenties, eventueel zonb.h. HooWdorpplein.
der
opgave
van
redenen,
te
Zachte, zwarte lederen hèAmsterdam.
S.v.p. in rubriek:
weigeren (art. 16 Regelen
renjas, trendcoat, maat 52, • Zie de colofon voor
Tel. 020-0157107
ve
van
uw
rubieksadvertentie
voor het Advertentiewezen).
z.g.a.n. ƒ250,-. 023-5714762.

MBO VERZORGENDE IG

in 5 dagen

0906*0611

;

27 februari a.s.
OPEN DAG van 11.00 tot 14.00 uur.

Wat jij wilt

Vraagprijs ƒ245.000 k.k.

0906-98.50

J. Mesmin

Autoverzekering

Tef. 023-5717745of 5718207 \
i

%v<Xi34105469

267e PC - DISCOUNT
Haarlem - 13 februari

voor de particuliere
en zakelijke markt

Dé Computer • koopjes beurs

Zandvoorts Nieuwsblad

Monet Strijkservice

ed 17

i

SONY SUPER MONTAGE STEREO VIDEORECORDER
SLVE920; 7 koppen incl. vliegende wiskop, diverse edit mogelijkheden,
showview programmering en PDC, jog shuttle bediening, scartaansluitmg en afstandbediening. Adviespnjs*1650.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61cmBI. Line S,
stereo, teletekst Adv '2095 -

999.-

CAMCORDER STUNT!
32x molorzoom Adv " 1 099 •

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 loeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest' Adv.'l 449.-

SONY TRAVELLER
TR401.HiFigeluid Adv"1330-

~~ 958.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301 Stereo, teletekst SONY STEADY SHOT!
met geheugen Adv'2795 - TR620, 15x zoom, 3 programAE Adviespnjs'1890 -

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreleling Bespaartoels.'1348.-

1449.-

70 cm 1 0 0 H E R T Z
BREEDBEELDSTUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT Adviespnjs'3659

1799.-

PHILIPS 100HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-lineS lOOHzdigitalscan,
stereo.TXT Adviespnjs'3895 -

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780, STEADY SHOT,
topklasse camcorder "2530-

12079.-

SHARP DIGITAAL!
DC1,10,1cmLCDscherm,
afst
| PHILIPS 100HZ KTV bed Adviesprns'3499 S PT820, Black-lineSgrootbeeld,
i stereo teletekst Adv '2795 -

M
1579.PHILIPS 70CM STEREO
ti PT4501,
Teletekst Adv'1645U
51 CM KTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders. Off
Ned Philipsgarantie Adv"745 -

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800,15 programma's Ruimevulopening Milieuvriendelijk
Deurbeveiliging. Adv/1079 -

PHILIPS 20 LAMPS
ZONNECOMBINATIE

$s&?ammm^$>zm ie -^

HB545; 2x 10 Cleo Performance
lampen, acrylplaten en
body cooler Adviespnjs '2600.-

'2469.-

1149.SONY BREEDBEELD

71CM

~

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's. '1 349.-

979.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7, Turbo-Drive, stereo, montage,Jog&Shutlle,TXT"1495-

898.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdernpers. Adviespnjs"949

1279.-

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28WX, 70CM Super Trmitron, stereo, TXT Adv "3299 -

1979.-

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron,
teletekst, afst bed Adv "1399 -

889.-

SONY 55CM STEREO
X2101,Trinitron, TXT. "1440 -

669.-

SONY55CMTELETEKST
M21;Hi-BlackTnnitron "990-

569.-

775.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij.
Adviespnjs"1849.-

1245.-

NOFROST KOELKAST
Nooit meerontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maarhefst280liter
inhoud. Zuinig en stil.
Adviespnjs' 1499 -

875.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud. Adv "799.-

SONYMONTAGETOP!
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo Adviespnjs'1650 -

779.-

'ASAUTOMAAT
BOVENLADER
AT80,
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid Adviespnjs"1099 -

SONY HIFI STEREO
E705, SuperTnlogic, 4 koppen. Showview+PDC "1200-

639.-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper! 4 koppen,
Showview + PDC Adv"1199 -

799.-

639
579.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng. Slechts 40cm
breed. Adviesp.rijs'1435.-

JVC HIFI STEREO
HFIA6,Hi-SpecDnve Adv"989-

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vnj
Deuren omwisselbaar
Adviespnjs"849.-

428.-

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

468.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv."985.-

649.-

569.-

SAMSUNG STEREO!
SV600, Videorecorder met
PDC. Adviespri]S"699.-

879.SONY LONGPLAY
E260.Showview+PDC "780

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts '899 -

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603, 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast Adv"949 -

BAUKNECHWAATWASSER
GSF341,3 programma's Variabele indeling Adv.'l 099-

— 779.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en
lageverbruikswaarden "1348- ]

849.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse eProgramma's Water- j
ontharder en waterstop "2099 -

~1249.-

~~ 258.ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

^•^•••••••i

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161.Afslandbed Adv"645 -

VIDEO-TAPE 5 STUKS
mt^^^mf^mi^mrTr

448.-

r:vH'^-ai>.'i7.T'T»J
AUDIO-TAPE 10 STUKS
^^^•l^^n^^^BfTTTI
MJi^^MiïiM^tü
MUZIEK CD-R 5 STUKS

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespri]s"649.-

299.349.-

IBMAPTIVAEZGTIP
K6-233MMX, 32MB, CD-Rom,
fax/modem, 15"mom!or "3999 -

2179.-

444,
955,
355,
577,

l WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
AWG1024,Bovenlader met 1000 toeren
centrifuge Slechts 40cm breed
•'
*1399-

~~ 278.-

ETNA K O O K P L A A T |
4 pits met 2 delige branders

568.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeerslil. Adviespnjs*1099.-

ATAG
FORNUIS
FG1;

CENTRIFUGE
2800toeren,RVStrommel "249 -

349.-

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik,
"*•* capaciteit, CFK-vnj

A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
4800DPI Adviespnjs'149 -

449.-

98.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11kg
mvnescapaciteit Adv "848.-

C A N O N PRINTER !
BJC2 Kleurenpnnter Adv'249 -

179.-

529.-

HP INKJETPRINTER
DJ400, Incl sheetfeeder "499 -

OPZETVRIESKAST
Handig'50 liter Adv."595 •

249.'

299.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklasse' "82 1 -

469.-

PORTABLE KTV 37CM

BCC

I

B E T E R EN GO E D K O P E R

I

BEVERWIJK
.
\
1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
Breestraat 65 ;
• '
.

178.-

Gasfornuis met
elektrische
oven,
incl grill en
sierdeksel.
Adv."1450 -

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel. "1799.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviespnjs 698.-

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rlvièradreel 37 (Superstore)

199.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie.

549.-

578.-

SIEMENS300MHZPC!
32MBmtem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 1 5" monitor "2999

279.-

499.-

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-

PELGRIM KOOKPLAAT |
2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviespriis"490 -

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten.
Kreukbeschenminq Adv."949.-

ARISTONA KLEUREN-TV MET TELETEKST
51TA1471, 51cm beeldbuis, 69 voorkeuzezenders TXT met geheugen alstandbed '695 PHILIPS KLEUREN-TV/VIDEO COMBINATIE
21PV 55cm beeldbuis 2 tuners, showview
programmering en PDC teletekst Adv * 1 4 4 5 SONY VIDEORECORDER
SLVE120 2 koppen 60 voorkeuzezenders On
Screen Display Auto Tuner Preset Adv *600PHILIPS STEREO VIDEORECORDER
VR675 <l Koppen Turbo Drive showview en PDC
Follow-TV OTR 2x scartaansluiting Adv'1045-

"•'-'] n=rr'ii.In

379.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter mhoud, CFK-vnj. Adv."729 -

Geen afvoer nodigi RVS trommel. Adviesprijs'999.-

JEAf

~~

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699.-

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
RVS met vonkontsteking.

CONDENSDROGER

.«.tjjj.s.enBaaa»

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

849>

279.-

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs"495.-

WUB lj.i ji'11.47]

PHILIPS SHOWVIEW
VR165,+PDC,a(slbed "745-

Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. *1 299.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdoonng.
Adviespnjs"529 -

W H I R L P O O L KAST
130 liter, metvriesvak "699.-

MOBIEL BELLEN ZONDER ABONNEMENT!
NOKIA S130Prepaid
inclusief 65,-beltegoed,

KTV37CM+TELETEKST

548.-

INBOUWVAATWASSER

WASOROOGCOMBINAT1E
Wassen en drogen m 1 machine, 1000 toeren. Adv'1549.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237, Express ProDiqi "714-

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philipsgar '495 -

478.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratmeren Adv '999 -

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER ;
3 programma's en aquastop. Adviesprijs*2095.~

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiligmg. Adv.'1649.-

PANASONIC KTVTXT
2lS1,55cmFSQ Adv "849-

PANASONICSTEREOKTV
XD?, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv "1499 -

298,

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunklies Adviespri|S*699 -

INBOUW
APPARATUUR

949.-

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv."945 -

379."

779.-

218.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minutentirner,auto programma's

679.-

SONY HIFI STEREO
E810,4 koppen SuperTnlogic
montage videorecorder "1550 -

SONYVIDEORECORDER
E1 05, Afstandbediening "610-

ARISTONA 55CMFSQ
TA4311, Stereo, teletekst,
afstandbed Adv "1245 -

168.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18litennhoud, 800 Wvermogen, autom
programma's. Adv '349 -

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012, RVS interieur.
4sproemiveaus Adv."1179-

LANGS VOOR

,RISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst Adviesprijs"1595 -

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 17 liter inhoud
5 standen en kookboek

649.-

478.-

979.-

SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed Adv'550-

379.-

595.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO, 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1248.-

678.-

599.-

KLEUREN TV

KV28W1, SuperTnnitron,
stereo, TXT Adv "2990 -

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv '949 -

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 hier inhoud.
CFK-en HFK-vrij AdV1399

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvnendehik. Adv. "2299.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 •

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviespri]s"1595 -

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving ••••sterrenmvnescapaciteit Adv. 899-

845.-

Coniumanten Helpdesk voor Informatie en
•dvias Teven» melden vin storingen ian
eurantelevlsle en groot huishoudelijke app.

PHILIPS HIFI STEREO
VR665, Shovwiew+ PDC, 4 koppen, FollowTV, longplay "1095 -

SONY BREEDBEELD
24WS1,61 cm SuperTnnitron,
| stereo, teletekst Adv "2440 -

568.-

AVM537; Ruime "alles in 1" magnetron met
hete luchtoven, dus snel koken, bakken,
braden en grillen. Adviespnjs*999.-

879.-

SONY72CMHIFI STEREO
KV29C1 Super Trinitron,
TXT Adviesprijs"1880 -

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv/1199.-

WHIRLPOOL COMBI MAGNETRON

DIGITAAL STUNTS!
Sony en JVC modellen
incl accessoires

PHILIPS TELETEKST
PT155,37cm,afst bed '595 -

369.-

848.-

SONY+LCDSCHERM
TRV24, Camcorder Sleady
shot Adviesprijs'2450 -

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdoonng Vnesgedeeltemet
2 vakken en -• sterren mvnescapacitert Adviespnjs*999 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs"279 -

l ZAANDAM
l ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 . (onder Dirk v.d. Broek)

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis metgrill
en sierdeksel Adv"695 -

498.SCHOUWWASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden Adviesprijs"495

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
3 standen enl vetfilter.
vetfilter."259
"259-

138.;MKAP

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf.

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen.
inden. "135 •-

299.-

78.-

20 ELEKTRO-SUPERS
OPENINGSTIJDEN
IN DE RANDSTAD
maandagmiddag . .
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR - . dinsdag t/m vrijdag
BEVERWIJK-HAARLEM-ZAANDAM-DELFTBADHOEVEDORP-DEN HAAGZOETERWOUOE- ZOETERMEERLEIDSCHENDAM.-MAARSSENBROEK-

HILVERSUM - UTRECHT-ZEIST

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel "1199-

zaterdag . . . . . .
«.««„«..»»»•««,»,
KOOPAVONDEN

donderdag.....

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
19.00 tot 21.00 uur

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 17 februari 1999

o

i

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 7, oplage 5.425 Editie 17

LW
Datum:
HW
LW
HW
13.05
18 feb
04.57
00.24
17.07
01.05
17.49
13.29
19 feb
05.36
20 feb 06.16
01.40
18.35
14.04
02.25
19.19
14.44
21 feb
06.58
22 feb
07.56
03.05
20.15
15.34
23 feb
08.46
03.55
21.20
16.24
22.36
24 feb
09.44
04.56
17.34
25 feb 11.06
05.54
00.56
18.54
07.36
12.19
20.45
26 feb
Maanstand: din 23 feb. EK 3.43 uur.
Max HW: don 18 feb. 17.07 uur, + 126 cm
NAP.

Ecotijgers
douchen korter
maar geen Max
Havelaarkoffie

l
on
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Thys Ockersen heeft
zoete herinneringen
aan de Monopolebioscoop. Toen was
geluk nog heei
gewoon.

Los nummer 2 gulden

Helling big station
is veel te steil
voor rolstoelers

Sea Devils vreten Lions
twee keer op.
Sportpagina
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Windmolen-idee afgeschoten
ZANDVOORT - De kans
dat de elektriciteitsmaatschappij Energie Noord West
voor 2002 windmolens op het
circuit mag neerzetten, is erg
klein geworden. De meerderheid van de politieke partijen
voelt niets voor vijf windturbines die tachtig meter hoog
zijn en wieken van 33 meter
hebben. Alleen D66 is volmondig voor en het CDA
twijfelt een beetje. Dat is
maandagavond gebleken tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en
Milieu.
De afkeer voor de molens is
vooral bij Pieter Joustra (fractievoorzitter van de WD) en
Gert Toonen (fractievoorzitter
van de PvdA.) groot. Ze willen
zelfs niet eens naar de uitleg
van
windmolendeskundige
Hoogschagen (van Energie
Noord West) luisteren. Die
keert maandagavond dan ook
onverrichterzake en teleurgesteld naar huis terug. „Ik heb
veel meegemaakt, maar toch
niet dat ik uitgenodigd word
en niet eens wat mag zeggen."
De meerderheid van de politici is het bangste voor horizonvervuiling. „Mijn veters
ZANDVOORT
De
strandpachters en de gemeente zijn het nog altijd
niet eens over een nieuw contract voor de strandpacht.
De gemeente wil de pacht
voor de pachters op het textielstrand de komende vier
jaar met 10 procent verhogen. De strandpachtersvereniging wil niet verder gaan
dan 5 procent per jaar. De
politiek vergadert donderdagavond over de strandpacht.
Over het naaktstrand zijn de
strandexploitanten en de gemeente het wél eens. Daar
gaat de huur van het strand
jaarlijks met 2,5 procent omhoog. Het is voor het eerst in

./"olgens
olgens mij wordt het nieuV
we kunstwerk dat de gemeente wil gaan aankopen

héél erg mooi. Gisteravond
werd ik met een schok wakker.
De kat sprong van het bed.
Wat nu weer, dacht Milou.
Maar ik had geen oog voor
haar, want ik zag het nieuwe
kunstobject helemaal voor
me. Uitgevoerd in roestvrijstaal, strak van vormgeving,
veel blauw glas en afgewerkt
met gele verf. Het zitbankje
heeft de vorm van een schelp
en als achtergrondmuziek
hoor je de zee ruisen.
's Avonds is het kunstwerk
sprookjesachtig verlicht. Er
worden geen camara's geplaatst want het kunstwerk
mag aangeraakt worden. De
onderhoud- en schoonmaakkosten worden betaald uit de
Cultuurpot.
Bent u al nieuwsgierig waar
dit fraaie kunstwerk komt? De
plek wordt het stationsgebouw en het praktische kunstwerk komt in de vorm van een
lift. De Nederlandse Spoorwegen reageren verheugt op het
initiatief want het betekent
dat zij van hun verplichtingen
af zijn, namelijk het plaatsen
van een nieuwe lift. Als tegenprestatie geven de NS het college van Zandvoort een antiek
stootblok cadeau. Dat zetten
we neer op het stationsplein,
zodat er een vleugje nostalgie
terug te vinden is.
Herinneringen aan de goede
jaren dat de intercitytrein nog
van Maastricht naar Zandvoort ging. Toen treinen er
nog uitzagen als treinen en
niet zoals vandaag de dag: een
rijdend urinoir met te weinig
zitplaatsen. Toen het perron
nog in het bezit was van een
mooie overkapping en een lift.
Weliswaar een oudje dat alleen geschikt was om goederen te transporteren maar
best bruikbaar als personenlift. Het is geen kunst om alles
te slopen maar het is juist een
Kunst om dingen te veranderen én naar ieders zin te verbeteren. Ja, Zandvoort zit duiin de lift.

Nel Kerlunan

sprongen spontaan uit mijn
schoenen toen ik las over windmolens," vertelt Joustra. „Die
windturbines worden in totaal
113 meter hoog."
„Zandvoort krijgt een nieuw
gezicht volgens Energie Noord
West," zegt Toonen smalend,
„nou zeker, we worden een
badplaats met enorme lantaarnpalen. Landschappelijk
zijn het geen mooie objecten.
En ze komen wel in een natuurgebied te staan. Want ook
al ziet Energie Noord West het

Peter Boevé, fractievoorzitter van de ouderenpartijen
AOV/Unie 55-plus, maakt zich
zorgen over de trekvogels.
„En," vraagt hij zich af, „in
hoeverre is 'groene stroom'
van windmolens goedkoper
voor de Zandvoortse burger?"
Huub van Gelder (Socialistische Partij) vindt dat er in Nederland genoeg andere plekken voor windturbines zijn.
WD'er Joustra, PvdA'er
Toonen en SP'er Van Gelder
zijn ook erg verbaasd dat het

Alleen D66 juicht windturbines
op circuitterrein van harte toe
circuit als een industrieterrein;
ik zie het nog steeds als een
mooi duingebied."
„Bovendien," zegt hij, „ben
ik bang dat de beer los is als we
er vijf toestaan. Voor je het
weet staat er straks 22 windmolens langs de baan, elke 250
meter een turbine. Dat het circuit zich zou kunnen profileren
als het eerste duurzame circuit, zoals Energie Noord West
voorstelt, is kolder. Als er iets
energieverslindend is, dan is
het wel een autorace."

college (met één PvdA- en
twee WD-wethouders) nu al
terugkomt op afspraken die in
april zijn gemaakt. Vorig jaar
werd immers in het collegeprogramma gesteld dat horizonvervuiling en dus ook windmolens niet bevorderd worden.
Volgens wethouder Marijke
Herben (PvdA) en CDA-fractievoorzitter Gerard Versteege
kunnen echter nieuwe inzichten een nieuw standpunt betekenen. „Vanuit het Rijk is ons
gevraagd om mee te werken

Nog geen overeenstemming
over nieuwe strandpachten
tien jaar dat er een verschil
komt tussen het naaktstrand
en het textielstrand. De
strandpachtersvereniging
heeft daarom gevraagd. De
vereniging wist zich gesteund
door een vorig jaar verschenen
rapport dat aangaf dat de
pachters op het naaktstrand in
verhouding erg veel betalen.
Zij hebben minder klanten en
meer transportkosten.
Behalve de pacht voor het
textielstrand is er nog een geschilpunt. De strandpachters
zijn er niet blij mee dat de visventers vanaf dit seizoen ook
frisdrank mogen verkopen op
het strand. „Dat kost ons pp
twee manieren geld," legt Wim

Fisscher, voorzitter van de
strandpachtersvereniging uit.
„We verkopen zelf minder en
we moeten de blikjes opruimen plus afvoeren. Wij betalen
voor elke vuilniszak. Worden
het er meer doordat er meer
blikjes op het strand liggen,
dan betalen we ook meer. Nu al
vinden we vaak plastic bordjes
onder de strandbedden."
De strandpachters vinden
dat de gemeente, die de visventers de toestemming geeft
om ook op het strand te verkopen, hen tegemoet moet komen. Volgens wethouder Andries van Marie zit die tegemoetkoming al verwerkt in de
nieuwe strandpachttarieven.

aan het realiseren van 10 procent 'groene energie'. Dan
kunnen we niet zeggen dat het
ons pakkie-an niet is," vindt
Herben. Versteege: „EnNederland is tenslotte een molenland."
Michel Demmers vindt dat
de discussie over schone energie open gevoerd moet worden. Er zijn veel meer mogelijkheden, zegt hij. Demmers
denkt daarbij bijvoorbeeld aan
zonne-energie. „Investeer zes
miljoen gulden en zet twee
zonnepanelen bij iedereen op
het dak. Dan ben je er ook."
Alleen Han van Leeuwen is
een warm voorstander van de
windmolens. „Of het nu mooi
is of niet, dat boeit me niet.
Vanuit onze luxe positie, in dit
prachtige gebied, mogen we
best een beetje pijn lijden."
Van Leeuwen vindt het ook
een dag na de commissievergadering nog steeds jammer.
Maar het meeste gedesiïlusioneerd is Hoogschagen van
Energie Noord West. Hu had
nog willen uitleggen dat burgers niet meer hoeven te betalen voor windenergie en dat de
gevolgen voor vogels volgens
een onderzoek in opdracht van
Energie Noord West wel meevallen.

Minister Zalm heeft maandag de eurobiljetten bekeken die kinderen uit Zandvoort gemaakt hebben. Thijs van den Heuvel, Marianne
de ontwerpen. „Ik ben de minister van de taarten," zei Zalm ter
Rebel, Tim van Beest, Kelly van der Zeys en Dianna Visser toonden
introductie van zichzelf
Foto Andre Lieberom

„In 1996 is afgesproken dat
de strandpacht met 120 procent omhoog moest. Nu zijn we
terechtgekomen op 40 procent," zegt Van Marie. „In absolute bedragen zijn we van
zes ton naar 240 duizend gulden gezakt. Bovendien bieden
ZANDVOORT - Minister
we een uitbreiding van het sei- Zalm van Financien heeft
zoen aan. Ze mogen voortaan maandag tijdens zijn bezoek
van l februari tot l november aan Zandvoort de deur op
op het strand staan." Pisscher een kiertje gezet. Als de gevindt dat een schijnargument. meente Zandvoort zich sa„We moeten toch ook opbou- men met andere toeristenwen?"
plaatsen bij hem meldt, wil
Van Marie heeft ook kritiek hij serieus kijken of er een
op hem. „Uit de onderhande- andere geldyerdeling vanuit
lingen was die 10 procent per het landelijke Gemeentejaar gekomen. Het bestuur van fonds mogelijk is.
de strandpachtersvereniging
zou daarmee naar haar leden
gaan. Maar voordat het zover
De
toeristengemeenten
was, kregen we al een brief dat moeten wel aannemelijk kundie 10 procent niet aanvaard- nen maken dat zij extra kosten
baar was. Dat vind ik merk- hebben. Bovendien moeten de
waardig."
Vereniging voor Nederlandse

Zalm: 'Misschien is er extra geld'
Gemeenten (VNG), de Raad
voor Financiële Verhoudingen,
het kabinet en de Tweede Kamer het eens zijn met de nieuwe verdeling. Burgemeester
Van der Heijden heeft toegezegd dat Zandvoort zich zal inspannen om de toeristengemeenten te mobiliseren. „Wij
zullen het voortouw nemen."
Zalm vertoefde maandag
vanaf 's middags in Zandvoort.
Vier kinderen lieten hem op
het raadhuis de biljetten zien
die onder leiding van kunstenares Marianne Rebel en in opdracht van de ABN/Amro emge maanden geleden ontwor-

Meester Dracula en Afro-meisje rijden de polonaise
'I

K DOE wat ik doe, maar
vraag niet waarom,"
galmt prinses Sandra
van carnavalsvereniging De
Schuimkoppen op het podium. Ze heeft haar groene fluwelen baljurk even ingeruild
voor een minirok, hoge hakken
en een zwarte pruik met lange,
wapperende haren. Ze vertolkt een oud liedje van Astrid
Nijgh over een raamprostitué.
Het is rond half elf in de koepel van Nieuw Unicum en de
carnavalssfeer begint er nu
een beetje in te komen.
Een klein prinsje en prinsesje kijken met slaperige oogjes
zeer geboeid naar de wulpse
act van Sandra. Het zijn Torn
van elf jaar en Hannah van
twaalf jaar van Carnavalsvereniging De Witte Hond uit Vogelenzang. Zij vertegenwoordigen de jeugdafdeling en
mochten voor een keertje op
een door de weekse avond opblijven.
„De avond begon wat stilletjes, want de meeste bewoners
wilden hun favoriete soap,
'Goede Tijden Slechte Tijden',
niet missen," vertelt Peter
Bliüjs, adjudant van de
Schuimkoppen. „Na de openingsceremonie kwamen de
eerste feestneuzen binnendruppelen." Op het hoogtepunt van de avond zijn er zo'n
vijftig hoofden te tellen.

drankje op het gemonteerde
tafelblad van haar rijdende
stoel. Zij draagt trossen plastieke bloemen in haar Afrokapsel en ook rond haar nek.
Prins Karel van Nieuw Unicum zit aan de bar, de rug
naar het feestgewoel gekeerd.
De karmozijnrode cape hangt
over zijn schouders en bedekt
de achterkant van zijn invalidewagen. Op zijn hoofd een
prachtige steek van dezelfde
kleur met gouden biezen afgezet. Aan weerszijden pieken er
een paar grijs krullende haren
onderuit. Geconcentreerd
drinkt hij uit een glas. „Ik zie
slecht, daarom is dat dansen
niks voor mij," zegt Karel met
een hese stem. Hij is namelijk
aan één oog blind. „Ik drink
Prins Karel van Nieuw Unicum is prachtig uitgedost, maar houdt nog een drankje en dan ga ik
zich liever afzijdig van de polonaise
naar bed."
Foto Chus Schotanus
Intussen is er een rij ontstaan van Nieuw Unicummers,
De Raad van Elf loopt rond pen ogen en bloedrood gestif- Schuimkoppen en Witte Honte mond, hangt onheilspellend den, die onder begeleiding van
in zwarte smoking met een
sjieke steek op de bol. De
in zijn karretje. De voeten m de Boerenblaaskapel de poloprins van de Schuimkoppen, kinky boots met metalen let- naise doet. In het linkergeGerard den Urste (Gerard Te- ters rond de enkels steken als deelte van de koepelzaal is een
rol), loopt in een prinselijk
boegbeeld recht vooruit, ter- ruimte afgeschermd met metalen kamerschermen om het
goud met groen pak. Maar de wijl zijn (of haar?) magere
feest een intiemer karakter te
origineelste oufits worden ge- handen de knoppen van zijn
dragen door de Nieuw Unigeven. Er staat een lange tafel
rolstoel bedient.
cummers zelf.
Een medebewoonster lijkt
met een geel tafelkleed met
De meest extravagant uitge- niet geshockeerd door dit
bloemstukjes. Er hangen baldoste figuren rollen in het
monsterlijk uitziende wezen. lonnen. Aan een kleiner tafelrond. Meester Dracula, wit ge- Ze lacht naar hem, terwijl ze tje zitten meneer en mevrouw
schminkt met zwart doorloaan een rietje zuigt van haar Masselink uit Kortenhoef

glimlachend te kijken naar de
hossende figuren.
„We vinden het leuk om te
kijken, niet om mee te doen."
zegt mevrouw Masselink. Hun
zoon Olaf van dertig jaar heeft
nog niet zo lang geleden een
kamer betrokken in Nieuw
Unicum. „Het is wel wennen
dat onze zoon nu uit huis is,
maar het bevalt hem hier heel
goed. We wonen niet zo dicht
bij, maar we gaan toch twee
keer in de week bij hem op bezoek." Olaf heeft MS. Hij praat
moeilijk. Of hij zich amuseert
op het carnavalsfeest? „Ik ben
harstikke blij," zegt hij, terwijl
zijn ogen stralen.
De Boerenblaaskapel blaast
de aftocht en de tweemansformatie The Pimpelminds zet
een swingend nummer in.
Prins Gerard geeft het voorbeeld met zijn enige echte
prinses, zijn partner Carolien
Ritmisch draait hij met zijn
rolstoel op de muziek terwijl
zij op haai- hakken draait. Af
en toe reiken ze elkaar de
hand. Al gauw vult de dansvloer zich met danslustige carnavalsvierders.
Een paar bewoners zijn vermoeid en houden het voor gezien. Langs de bar rijden zij
naar buiten, langs de roodfluwelen achterkant van prins
Karel. Hij drinkt nog steeds
zijn laatste drankje.

ADVERTENTIE

l Total g

JUPITER
Raadhuisplein

Kortingen van 10 t/m 70%

Onze
geheel
vernieuwde
winkel
wordt zaterdag
20 februari
weer heropend.
Zandvoort-.Haarlem Stad - Utrecht -Amstelveen - Haarlem Cronié

pen zijn. Zalm praatte met het
college van Burgemeester en
Wethouders. Bovendien sprak
hij met de fractievoorzitters
van de politieke partijen en
kreeg hij tijdens een bijeenkomst met het bedrijfsleven te
horen welke toeristische plannen Zandvoort heeft.
's Avonds bezocht hij het casino, dat officieel van het Rijk
is. Of hij zelf ook gegokt heeft,
is niet bekend. Toezeggingen
over uitbreiding van het casino
in Zandvoort kon hij niet doen.
„Ik ben hier vooral om te horen
wat er speelt en met om het
evangelie te vertellen," zei hij.
„Ik ga niet over het geld maar
over de schulden. Dus verwacht van mij weinig toezeggingen."
Toch kon hij een kleine
handreiking wel doen. Gemeenten met veel gehandicapten en bejaarden krijgen vanaf
dit jaar tot en met 2001 extra
geld voor onder andere woningaanpassingen. Dat is in het

ZANDVOORT - Er is sinds vrijdag een nieuwe buurtcommissie, het busbaancomité. In dit comité zitten volgens oprichter
Bert Teunisse uit de Haarlemmerstraat bewoners die zich zorgen maken over de veiligheid van de busbaan.
Zij willen gaan meepraten in de klankbordgroep die wethouder Hogendoorn onlangs heeft ingesteld voor de ontwikkeling
van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Dokter
Hermans wordt waarschijnlijk de afgevaardigde van de omwonenden van de busbaan.

die krant moet ik

tel. 5717166

hebben.

Qradat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

m Nieuwsblad
Naam: (m/v)

I

I

Adres:

I

1

Telefoon:

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

Samen met de andere kustgemeenten wil Zandvoort weten wat de gevolgen voor de
gezondheid, de vogels en het
milieu zijn als er een vliegeiland komt. Zandvoort heeft al
in juni het kabinet laten weten
dat een vliegveld in zee niet
aanvaardbaar is tenzij er aan
strikte voorwaarden wordt voldaan. Volgens Van der Heijden
betekent de brief niet dat
Zandvoort nu de deur voor een
vliegeiland weer wat meer
open zet.

Busbaanburen vormen comité

l

Postcode/Plaats:

Uw krant
niet
ontvangen?

regeerakkoord afgesproken.
Ook liet hij doorschemeren
ernstige twijfels te hebben
over een vliegveld in zee. Vooral de financiële haalbaarheid
baart hem zorgen. „Maar dat is
een privé-opvatting," zei hij
met een glimlach. Burgemeester Van der Heijden maakte in
het bijzijn van Zalm bekend
dat er opnieuw een brief voor
het kabinet klaar ligt over het
vliegeiland.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andei e tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen posteegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 017003
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

i 44ief> J4tef>-Woeroi
l Opa Jon en. Oma
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i zijn. vandaag ^r\J jaar getrouwd!
i
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Van. korte gefeliciteerd,
i
i
Wiraruio, JotUtfe, en. J
i
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OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

É
i
M Zandvoort 5715351 of 023-5331975
i
i
i
i
i
i
i
l

Herinner haar zoals zij was,
zorgzaam en strijdbaar.
Tot ons verdriet is overleden onze zeer geliefde

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Mies Maas-Diemer
echtgenote van Cor Maas
(overleden 8-5-1990)
Amsterdam,
Texel,
16 juni 1926
11 februari 1999
Alkmaar:
Irene Maas
Kees Roselaar
Saskia
Jan
Texel:
Monica Maas
Henk Brugge
Maarten
Aletta
Vibeke
Alkmaar:
Frits Jan Maas
Mirella Clement
Femke
Tijmen
Zandvoort:
Ineke Diemer
Correspondentieadres:
Rozendijk 24
1791PE Den Burg, Texel
Een korte overdenking wordt gehouden op zaterdag 13 februari om 19.00 uur in "Uitvaartcentrum
Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg.
Daarna is er gelegenheid tot condoleren.
De crematie heeft inmiddels maandag 15 februari
in familiekring plaatsgevonden.

„Ik hef mijn ogen op naarde bergen;
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft."
Psalm 121: l en 2
Met veel verdriet geven wij u hiermede kennis van
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en
opa

Ernst August Bodamèr
* 9 januari 1922
f 9 februari 1999
J. Bodamèr-Ditmeijer
Peter Bodamèr
Wilhelmien Bodamèr-Kok
Carl, Steven
Ernst Bodamèr
Anke Bodamèr-van Egmond
Eric-Jonathan, Reinder, Juriaan
Albergerbos 58
2134 MT Hoofddorp
De begrafenis heeft vrijdag 12 februari jl. plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Tollensstraat
te Zandvoort.

In het vergaderschema zoals dat afgelopen week werd gepubliceerd is een wijziging opgetreden.
De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn
-donderdag 18 februari 1999, 20.00 uur,
commissie Financiën
- donderdag 18 februari 1999, 21.30 uur,
commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden

' verteden een eigen ïtiïvaattander- '«)'

De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon(023)57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadermg het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

zozijnbeperkittgen,
Het samengaan met Uitvaartcentrum
Haarlem betekende voor ons een
belangrijke stap vooruit.
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt geliad.
Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit ons
modern ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u hij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
uitvaartverzekeringen.
OnzeNWO-polis en UZETnaturauitvaartverzekeringzijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden, algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn

Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad terzijde te staan.

& onderwijs
- de heer A. van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn: organisatie, toensme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 8 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 6 door B&W genomen besluiten is op maandag 15 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

afwezig van 19/2 tot 27/2
Waarneming:
H. Scipio
Pasteurstraat 10
tel. 5719507
(niet op vrijdag)
F. B. Weenink
Kostyerlorenstraat 70 A
(niet op woensdag)
tel. 5712499
Dr. J. G. Anderson
Kostyerlorenstraat 116
(niet op dinsdag)
tel. 5712058
Waarneming
's avonds of in het weekend:
tel. 5730500

^ Dag en nachtbereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
:'': ; .:-.'<; • •:•:.\\ •\;•;..of crematie. : - •
,. u • •';
Directe hulp hij een sterfgeval:

VERGEET NIET TE STEMMEN!

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) vrijstelling te verlenen voor:
- het aanbouwen van een serre op het perceel
Quarles van Uffordlaan 45;
- het uitbreiden van een berging ten behoeve
van het perceel Burgemeester Beeckmanstraat25.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 19 februari 1999 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ONTWERPVERZOEK TOT
VASTSTELLING HOGERE
WAARDE WET GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat vanaf 19 februari 1999
gedurende twee weken voor een ieder ter
inzage ligt het ontwerpverzoek tot ontheffing
van de in de Wet Geluidhinder genoemde
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) met
betrekking tot wegverkeerslawaai voor 1 (nog
te realiseren) woning aande Zandvoortselaan
hoek Dumrooslaan
De woning zal komen te liggen binnen de
zone van de
- Zandvoortselaan
Verzocht wordt om vaststelling van een hogere
waarde tot maximaal 60 dB(A).
De desbetreffende stukken liggen voor een
ieder ter inzage bij de werkeenheid bouwen
en milieu
Inzage is mogelijk op werkdagen tussen 08 30
en 16 30 uur.
Binnen de genoemde periode kan een ieder

GEMEENTE

r
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

GARAGES EN BERGINGEN
IN DE VERHUUR
H ALTESTRAAT 71A
In het centrum en nabij station en strand gelegen driekamerwoning in het souterrain met
achtertuin en ruime stenen schuur/zomerwoning. Ind. Gang; woonkamer (ca. 20 m2); 2
slaapkamers; keuken; badkamer met toilet en
douche.
Vr.pr. ƒ 195.000,-k.k.

HALTESTRAAT 71B
Benedenwoning op de begane grond.
Parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind. Hal;
gang; woonkamer en suite (ca. 45 m2) met
serre; slaapkamer; keuken met balkon; toilet;
douche. C.V.
Vr.pr./195.000,-k.k.

Bovenwoning met terras op het zuiden. Ind.
1 e et. Woonkamer (ca. 20 m2) met terras zuid;
ruime slaapkamer met kasten; toilet; badkamer met douche en wastafel.
Vr.pr./195.000,-k.k.
Te koop gevraagd voor cliënt:
Garage aan het Burg. van Fenemaplein
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

VAN

SCHAIK

Kerkplein 11, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerling

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk
BP Lehman

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

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Binnenkort komen voor leden van E M M vrij voor verhuur:
garage Celsiusstraat 83A, huur ƒ 115,00 per maand,
garage Keesomstraat 119A, huur ƒ 115,00 per maand,
garage Sophiaweg J, huur ƒ 115,00 per maand.
De bergingen Keesomstraat 29-2F en Keesomstraat 29-3F, de
huur bedraagt voor beide ƒ 16,00 per maand inclusief electra.

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen,
sloopvergunningen en melding bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
99-019S P N Q v. Ufford
slopen/saneren
laan 41
asbesthoudende plafonds
99-020B Haltestraat 34
veranderen
voorgevel/pui
99-0215 Keesomstraat 15
'slopen dak
manege
99-022B O Schoutenplaatsen
straat 12
dakkapel
99-023M Witte Veld 42
plaatsen
schuur
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE
AANLEGVERGUNNINGEN
- aanleg drietal vijvers
binnenterrein circuit (26-01-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
~'

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

sinds 1970
Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd in
0
Q
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0

Aerdenhout
Bentveld
Bloemendaal
Driehuis
Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
VelsenZuid
Velserbroek
Umuiden
Zandvoort

l Btoemendaat £p) SapIpoortHaycl

MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg 94b - Haarlem 023- 531 91 43

Bij de toewijzing van de garage Celsiusstraat 83A hebben huurders
van de woningen Celsiusstraat 61 t/m 95 oneven en Lorentzstraat 10
t/m 40 even de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 119A hebben huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Sophiaweg J hebben huurders van
de woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.
Bij de toewijzing van de berging Keesomstraat 29-2F hebben de
huurders van de woningen Keesomstraat met de huisnummers 365
t/m 385 oneven de voorkeur.
Bij de toewijzing van de Keesomstraat 29-3F hebben de huurders
van de woningen Keesomstraat huisnummers 489 t/m 509 oneven de
voorkeur.
De toewijzing van de garages en bergingen vindt plaats aan leden.
De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste
woonduur is de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboorïedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505,2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 25 februari 1999.

woningbouwvereniging E M M

MAKELAAR O.G.

Bruna Balkanende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

www provincie nl

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24

HALTESTRAAT 71C
ADVERTENTIES

3 MAART PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

023 - 532 87 50

Huisarts

B. van Bergen

Opmerkingen dienen te worden gericht aan
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort ter attentie van
afdeling Leefomgeving en Handhaving.

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 18A
WRO

Telefoon 023 571 77 41

DOKTERSBERICHTEN

opmerkingen, ten aanzien van het ontwerp,
schriftelijk kenbaar maken Indien binnen
bovengenoemde termijn daarom wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot
een gedachtewisseling (openbare zitting) over
het ontwerpverzoek

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST
adverteer in de krant

Uw gasbedrijf adviseert

STOOKA KT l E '98/'99
uitgerekend voor U!

è

Streefverbruik voor de week van 08-02 t/m 14-02
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

37
46
55
64
73
82
92
101
110
119
128
137
147
156
165
174
183
206
229
252
275
298

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Totaal
vanaf
l november

388
485
582
673
776
874
973
1066
1166
1259
1360
1456
1554
1650
1748
1843
1941
2186
2425
2670
2913
3154

Kosten
deze
week
18,50
23,00
27,50
32,00
36,50
41,00
46,00
50,50
55,00
59,50
64,00
68,50
73,50
78,00
82,50
87,00
91,50
ƒ 103,00
ƒ114,50
ƒ 126,50
ƒ 137,60
ƒ 149,00

nv Energiebedrijf
Zuld-Kennemerland
Tel. 023-5235123
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Politie rolt weedkwekerij op

PERSONALIA

ZANDVOORT - De politie
heeft
donderdagmorgen
voor de derde keer dit jaar
een hennepkwekerij opgerold. In de Engelbertsstraat
nam de politie ongeveer driehonderd wietplantjes, een
grote hoeveelheid warmhoudlampen, afzuigboxen en
koolstoffilters in beslag. De
spullen zijn donderdag door
de vuilnisophaaldienst meegenomen en vernietigd.

ging het om vierhonderd en
vijfhonderd plantjes. Of de drie
kwekerijen iets met elkaar te
maken hebben, is nog niet bekend. „Het onderzoek is gaande," zegt politieman Oudhuis.
De bewoner/kweker van het
pand in de Engelbertsstraat
was donderdag niet thuis. Het
pand werd niet bewoond. In de
achterkamer en de huiskamer
groeiden de plantjes. De weeige lucht die daarbij vrijkwam,
werd via de kruipruimte afgevoerd. Doordat omwonenden
Al eerder deed de politie een klaagden over stankoverlast,
inval in twee andere hennep- kwam de politie de hennepkwekerijen in Zandvoort. Toen kwekerij op het spoor.

• Mariekc Oderkerk, die opgegroeid is in Bentveld, is dinsdag 9 februari gepromoveerd.
Ze verdedigde haar proefschrift aan de rechtenfaculteit
van de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Internationaal Privaatrecht. De
Bentveldse heeft zich verdiept
in de manier waarop de rechtsstelsels van Europese landen
onderzocht worden. Daar is ze
in totaal zes jaar mee bezig geweest. Sinds vorig jaar is zij
docent-onderzoeker aan de
universiteit in Utrecht.
• Dr. Henk Dekker uit Zandvoort is benoemd tot Byzonder Hoogleraar bij de Faculteit
der Sociale Wetenschappen
aan de Universiteit Utrecht.
Dekker gaat zich richten op
het vakgebied van de sociaalwetenschappelijke studie van
de Duits-Nederlandse betrekkingen.

Belastinghulp

Bevolkingscijfer

Agenten en vuilnismannen ruimden donderdagmorgen de inventaris van een hennepkwekerij in de Engelbertsstraat op
Foto Karin Schut

Hoe milieubewust zijn we eigenlijk? Zes Zandvoorters
vroegen zich dat af. Ze vormden een ecoteam en spoorden
elkaar aan om extra te letten op minder afval, autoritjes,
gas-, elektra- en waterverbruik. Het heeft geholpen. Alleen
al het aantal kilo's afval ging met een kwart naar beneden.
„Of we het vol blijven houden om milieubewust te zijn? Dat
denk ik wel," zegt Kristi Gansner. „We hebben nu gezien
hoeveel het kan schelen."

I

allerlei onderwerpen, zoals milieuheffingen, isolatie en groene stroom. Dat is stroom die
milieuvriendelijk is, maar wel
wat meer kost."
Elk lid zocht over een onderwerp een heleboel informatie
bij elkaar en organiseerde
thuis een thema-avond. Van
het regionale steunpunt voor
ecoteams in Haarlem kregen
de 'ecotijgers' een informatiemap, die ze zelf konden aanvullen.
Zo borrelden er allerlei ideeen op, die vaak heel makkelek
uitvoerbaar waren volgens
Kristi. „Zelf heb ik bijvoorbeeld zilverfolie achter de radiatoren van de verwarming aangebracht om de warmte te laten terugkaatsen. Han van
Leeuwen had een handig idee
om enveloppen te hergebruiken. Hij had een stapeltje stickers die hij over het adres heen
plakte. Mijn moeder heeft zoiets trouwens ook jarenlang
gedaan. Er ging elk jaar dezelfde kerstkaart heen en weer
tussen haar en een van haar
vrienden."
Tegenwoordig
vervangt
Kristi ook elke kapotte lamp
door een spaarlamp. En een
nieuwe ruit wordt van dubbel
glas. „Alles in één keer vervangen, is veel te duur." In de

Gezin woont maanden in caravan zonder water

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng
Directeur/uitgever: C A Pelle.

met zijn vrouw en baby Rinus
in de woonwagen zonder voorzieningen. Hij heeft geen water, geen gas en alleen via het
oranje snoertje elektra. Toen
het begon te sneeuwen werd
het hem te veel.
Hij is met zijn gezin naar faVolgens wethouder Oderkerk behoort deze gevaarlijke milie verhuisd.
situatie echter binnenkort tot
De Jong heeft de woonwagen
het verleden. Na ruim drie
maanden worden de voorzie- in november gekraakt en heeft
ningen zo snel mogelijk aange- toestemming om er te wonen.
sloten. Ook wordt de wagen op Wethouder Oderkerk weet
de goede plek gezet. Een amb- niet waarom het zo lang heeft
tenaar heeft inmiddels contact moeten duren voordat de
gehad met de bewoner van de voorzieningen rond zijn. Hij
gaat dat uitzoeken. „Hier is
wagen.
het laatste woord nog niet over
Guus de Jong woont samen gezegd."

fietst over de draad heen
zonder zich bewust te zijn
van het gevaar. Een bewoner
van het Keesomplein toont
een verbrande stekker.
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Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571 8648.
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nieuwe keuken is een energiezuinige afwasmachine geplaatst met een tijdklok, zodat
de machine pas 's avonds gaat
draaien als het nachttarief
voor stroom geldt. „Een afwasmachine
milieu-onvriendelijk?" Ze lacht. „Nee hoor. Bij
ons niet. We hebben uitgerekend dat iedere keer een afwasje doen veel meer water
kost dan twee keer per week de
afwasmachine te laten werken."
In totaal hebben alle kleine
beetjes flink geholpen. Zo leverde het ecoteam per perspon
aan het begin van het project
gemiddeld 2,3 kilo afval in. Dat
was twee kilo minder dan het

Het stroomverbruik werd 9
procent minder, vooral doordat in huize Hoogendijk de televisies en computerapparatuur vaker uitgeschakeld werden. Zuinige spaarkoppen op
kranen (ook een idee van Jaap
Hoogendijk) en korter douchen leverden alle ecotijgers
een besparing van bijna 27 procent op. Erna Meijer douchte
zelfs enige tijd helemaal niet,
omdat ze aan haar knie was
geopereerd.
Het aantal autokilometers
daalde met 33,6 procent van
375 naar 249 kilometer per persoon per week. „We fietsen en
lopen meer door het dorp en
naar ons werk," vertelt Kristi.

ZANDVOORT - Willem en
Martine van der Werff hopen
met een kort geding de bouwstop op te laten heffen die zij
voor de verbouwing van Stella
Mans tot Strandcafé gekregen
hebben. Zij hebben 1,2 miljoen
gulden in hun bedrijf gemvesteerd en willen mede daarom
zo snel mogelijk open.
Het echtpaar is volgens de
gemeente zonder bouw- en
sloopvergunning aan de gang
gegaan onder de rotondeflat
op het Badhuisplein. De bouwvergunning werd afgewezen

landelijk gemiddelde. Aan het
einde van het project zette een
gemiddeld lid van het ecoteam
nog maar 1,76 kilo wekelijks
klaar voor de vuilnisman. Een
besparing van 23,5 procent.
„Han van Leeuwen bleek een
meester in het scheiden van afval," vertelt Kristi.
Het gasverbruik daalde met
19 procent. Dat is onder andere te danken aan het nieuwe
dak van Hans Sandbergen, die
in een oud huis woont. Bovendien heeft het E-team van het
energiebedrijf overal in huis
tochtstrippen voor hem aangebracht.

„Toch blijft het lastig om minder met de auto te doen als je
werkt. Han van Leeuwen kreeg
bijvoorbeeld werk in Hilversum. Dagelijks met het openbaar vervoer van Zandvoort
naar Hilversum is een ramp.
Hij kocht daarom een auto.
Maar zelf kan ik wel op de fiets
naar mijn werk in Heemstede.
Als er file bij het station Heemstede/Aerdenhput staat, geniet ik daar stiekem van."
Nu het project afgelopen is,
wil Kristi niet terugglijden in
oude gewoontes. Haar echtgenoot is net gewend aan het uitdoen van het licht in de gang

Tien milieuvriendelijke tips van het ecoteam
• Hou gas-, water- en elektrastanden bij. Daardoor kunnen
heel makkelijk lekkages opgespoord worden en gekeken
worden of het milieubewust leven helpt.
• Fiets of loop door Zandvoort.
• Schakel televisies, computers en de elektrische tandenborstel uit en zet ze niet op 'standby'. Al lijkt het dat apparaten
in rust weinig stroom verbruiken, op jaarbasis is het toch
een heleboel.
• Zet een spaarkop op toilet- en wastafelkranen.
• Douche een minuut korter. Dat scheelt 6,5 liter per persoon. De leden van het ecoteam en hun huisgenoten besparen op die manier 33 duizend liter water per jaar.
• Neem fruit en groente los mee in de supermarkt.
• De Nederlandse Jonagold-appel of goudrenet is net zo
lekker als een Jonagold-appel uit het buitenland, maar voor
het transport is wel minder brandstof gebruikt.
• Stop de verpakkingen van rijst, sausjes of hagelslag bij het
oud papier.
• Een kwartier per dag de ramen wijd open zetten is beter
dan de hele dag het raam op een kiertje houden.
• Kook met een deksel op de pan, want dan blijft de warmte
in de pan.

Ecotijgers leven milieubewust
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Hans van Pelt

DOUCHE/V

als dat nutteloos brandt, vertelt ze. Ze hoopt bovendien
dat een nieuw ecoteam de fakkel overneemt. Op 8 april is er
een bijeenkomst waarop belangstellenden van harte wei-

Valentijnsharten

Holland Festival
ZANDVOORT - In Dance
Club Yanks begint vrijdagavond 19 februari om 22 uur
het Holland Festival. Deelnemers zijn onder anderen Tjerk,
Barry van Vliet, Klaas Veen en
de Show Busters. Kaarten zijn
in de voorverkoop verkrijbaar
bij Yanks Dance Club, Coffeeshop en Saloon. Voor meer informatie: 571.9299.

'We hebben nu gezien hoeveel het
kan schelen om milieubewust te leven'

uur.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

ZANDVOORT - Met het oog
op de naderende verkiezingen
voor Provinciale Staten houdt
de provincie Noord-Holland
zaterdag 20 februari van 11 tot
17 uur een open dag. De provincie heeft een breed takenpakket, van bestrijding van
muskusrat tot regiodebat. De
presentatie daarvan gebeurt
op spectaculaire wijze met ondermeer het Noord-Hollands
levenslied, een tot grand café
omgetoverde statenzaal, rondleidingen in historische stijl
door het monumentale provmciehuis en een ritje met de
paardentram. De toegang is
gratis, het adres is Dreef 3 in
Haarlem. ATS verzorgt een
debat met de provinciale lijstomdat er eerst wat meer be- trekkers, dat 27 februari tuskend moet zijn over de inrich- sen 18.30 en 20 uur wordt uitting van de middenboulevard. gezonden.
De gemeente laat daarvoor
een masterplan ontwikkelen.
Volgens W. van der Werff Naar de bingo
hebben diverse wethouders
hem hoop gegeven en is hij voor Oeganda
daarom gaan bouwen. WétZANDVOORT - Een deel
houder Herben ontkent dat. van de opbrengst van de bin„Hij heeft welbewust een risico go-avond, vrijdag 19 februari in
genomen," zegt ze. Volgens de St. Agathaparochie, gaat
Herben moet Van der Werff de naar Oeganda. Jeroen Bluijs,
gevel herstellen en hoort hij in geboren Zandvoorter, begehet najaar wat hij precies met leidt daar sinds 1991 verschilzijn pand mag doen.
lende projecten. Een schoplopleiding voor een aantal kinderen, een ossenproject, een waterpomp en een gereviseerde
graanmolen zijn onder meer de
successen waar lekenmissionaris Bluijs op kan bogen. Dat
zou niet zijn gelukt zonder de
bijdragen van onder meer de
kom zijn. Wie meer informatie Mariaschool, de Antonius/Pauover het ecoteam wil, kan te- lus en St. Agathaparochie, farecht bij het Steunpunt voor milie en vrienden van Jeroen.
Ecoteams in Haarlem, teleNu is er geld nodig voor verfoonnummer 531.3710.
volgonderwijs, dat ook in OeMonique van Hoogstraten ganda niet gratis is. Wie geen
zin in de bingo heeft, kan een
bijdrage overmaken op rekening 44.88.64.711, ten name van
Jeroen in Oeganda. Een verantwoording over het ingezamelde geld van 1998 ligt vrijdagavond ter inzage op de St.
Agathaparochie. Voor meer informatie: 573.6621 en 571.2814.

'Havelaarkoffie was gewoon niet lekker

ZANDVOORT - In het
Zandvoorts Nieuwsblad is vo- / ^f K GA straks weg daarrige week abusievelijk verom heb ik nu al de vermeldt dat Zandvoort 25 duiwarming wat omlaag
zend inwoners zou hebben. Er
gedraaid," verontschulwonen 15.550 mensen in Zand- digt Kristi Gansner zich voor
voort.
de temperatuur in haar huis op
de Zandvoortselaan. Erg koud
is het er eigenlijk niet, een
Toerisme
graad of achttien.
ZANDVOORT - Op woensEnergiezuinig, milieubewust
dag 24 februari organiseert de en verantwoord leven kan 'm
Vereniging van Recreatieon- in kleine duigen zitten, maakt
dernemers Nederland in sa- Kristi duidelijk. „Hoever je
menwerking met de Hiswa, gaat, hangt van jezelf af. Toen
Anwta en Koninklijk Horeca we net begonnen dacht onze
Nederland een debat over toe- omgeving dat we van die geirisme en recreatie in Noord- tenwollensokkentypes werHolland.
den. Maar je wordt helemaal
Aan het debat doen leden niet verplicht om vegetarisch
van de vijf grootste partijen te gaan eten of per se in verantvan de provincie mee. De dis- woord gemaakte kleren te
cussie vindt plaats in het Gran gaan lopen en zweverig te praDoradohotel en duurt van drie ten. We waren het er met zijn
tot vijf uur.
allen ook snel over eens dat we
de proef met de Max Havelaarkoffle niet gingen voortzetten.
Rotonde
Die koffie was gewoon niet lekBLOEMENDAAL - De ro- ker."
tonde op de Zeeweg ter hoogte
In het Zandvoortse team zavan de Brouwerskolkweg blijft ten Kristi Gansner, Han van
liggen. Bovendien komt bij de Leeuwen, Hans Sandbergen,
afslag van het nieuwe bezoe- Jaap Hoogendijk, Erna Meijer
kerscentrum van de Kenne- en Ria van Kooten. „Een gezelmerduinen een stoplicht. Voor lige groep. Op een gegeven mohet veranderen van de rotonde ment vonden we het een sport
en het plaatsen van het stop- om zoveel mogelijk te bespalicht heeft de provincie 2,5 rnil- ren," vindt Kristi. „We hebben
joen gulden gereserveerd.
ook veel gediscussieerd over

ZANDVOORT - Een draad
loopt vanuit het raam van
een woonwagen dwars over
de weg naar de woonwagen
die op de middenstraat van
het Keesomplein staat. Er is
een koelkast, een elektrisch
kacheltje en de verlichting
op aangesloten. Een peuter

Van muskusrat
tot regiodebat

Ondernemer spant kort geding
aan om bouwstop op te heffen

• Tips voor deze rubriek: redactie Zandvoorts Nieuwsblad, 023-571.8648.

ZANDVOORT - De Anbo,
het Welzijnscentrum en de
Stichting Zorgcontact gaan
ouderen helpen bij het invullen
van hun belastingformulieren.
Tot een jaar geleden deed de
belastingdienst dat zelf, maar
nu organiseren drie andere organisaties het
belastingspreekuur. Senioren vanaf zestig jaar en Anbo-leden vanaf
vijftig jaar kunnen zich dagelijks tussen tien en half zeven
aanmelden voor een afspraak
op 2 en 3 maart. Telefoonnummer 571.3141. Aan de belastinghulp zijn wel kosten verbonden.

Zandvoorts
IMïeuxA/sblad

Kunst in 't Stekkie

Met lekkere hartjes verrasten de promotiemeisjes van het
Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemersvereniging Zandvoort
zaterdag winkelende Zandvoorters in het dorp. Ook Shamira (links)
van brasserie Del Mar en Kim (rechts) van bakker Paap kregen een
traktatie. Del Mar en Paap stellen de prijzen namelijk beschikbaar
voor de winnaars van de Valentijnspuzzel. De puzzel stond vorige
week in de krant. Oplossingen kunnen nog tot en met maandag
afgeleverd worden op ons kantoor (Gasthuisplein 12).
Foto Andre Lieberom

Matt Kuiper

MENINGEN

'Regen niet alleen oorzaak
van nat volkstuincomplex'
Dirk Koper maakt zich boos
over de vernatting van de duinen die veel gevolgen heeft
voor de _waterstand in Zandvoort. Hij heeft een tuin op het
volkstuincomplex, dat inmiddels al onder water staat. Volgens zijn berekeningen kan
dat onmogelijk alleen het gevolg zijn van de regen die gevallen is.
Ons dorp dreigt onder te lopen. Door milieufanaten gedreven besluit de provincie het
winnen van (drink-) water uit
de duinen te staken. Er wordt
een fabriek in Heemskerk gebouwd, die ons allen gaat voorzien i an zogenaamd zacht,
maar ongetwijfeld nog veel
duurder water.
Het gevolg daarvan is dat te
zijner tijd het duizendguldenkruid, de vleugeltjesbloem, de
bonte paardenstaart, de parnassiabloem, het duinpruimpje, het rioolpoontje en wat al
niet meer terug in de duinen
komt. Veelal in die gedeelten
van de duinen waar niemand
mag komen of alleen onder gewapende begeleiding.
Een ander gevolg is dat dorpen en andere laaggelegen gebieden last van het hoger wordende grondwater krijgen. Leg
uw oor te luisteren in Bloemendaal of Santpoort waar
laaggelegen gedeelten reeds in
de problemen zijn gekomen en
de gemeenten razendsnel
maatregelen aan het nemen
zijn om ondergelopen kelders
leeg te krijgen. Dit noemt men
kunstmatig ontwateren.
Kijk maar in ons eigen dorp
waar men zowat het hele dorp
aan het openmaken is om waterbuffers in te graven en de
rioleringen aan te passen op
steeds groter wordende waterstromen. Voordat er straks
zware onweersbuien in de zomer gaan vallen moet dit natuurlijk klaar zijn.
Als lid en tuinder van de
volkstuinvereniging
Zandvoort en dus ook gedupeerde
van het water (het gehele complex staat onder water) ben ik
eens gaan rondbellen over hetgeen er aan de hand is. Opvallend dat het verhaal overal

ZANDVOORT - In activiteitencentrum 't Stekkie aan de
Celsiusstraat 190 zijn tot 30
maart schilderijen te zien. Ze
zijn gemaakt door een aantal
actieve leden van schilderskring Het Zandvoorts Palet
De kunstwerken hebben als
thema zeegezicht. Meer informatie: 571.2196.

hetzelfde is. Het lijkt wel afgesproken. Het komt door de extreme regenval van 1998, dus
het is overmacht. An me hoela!
Maar als er wat doorgevraagd
wordt, begint men te stotteren.
Bijvoorbeeld: de normale regenval in Nederland is ongeveer 80 centimeter per jaar. In
1998 viel er 100 centimeter. Het
waterpeil van het volkstuincomplex bij normale regenval
was in 1997 135 centimeter onder het maaiveld. Vanaf oktober 1998 staat het water 10 tot
40 centimeter boven het maaiveld. Kunt u het nog volgen? Al
bij twee organisaties zou iemand mij erover terugbellen,
maar tot op heden heb ik geen
antwoord gekregen. En begin
vooral niet over wateroverlast
bij woonhuizen, want dan valt
er een diepe stilte en blijft men
helemaal het antwoord schuldig.
Niemand durft uit angst verantwoording te nemen en hele maal onze eigen gemeente
niet. Die hebben al natte voeten. Ze weten met het water
geen raad. Ze pompen maar
richting de duinen en alles wat
daar zit kan barsten. Voor je
uitschuiven, misschien verdampt het wel, is het motto.
Hebben wij dan geen rechten? Op mijn tuin groeit pok
het een en ander milieuvriendelijk. Nee maar, dat is al
dood. Jammer jongen, rozen,
fruitbomen, bessenstruiken,
heesters, bollen. Koop voor
duizend gulden maar weer
planten, volgende keer beter.
Wat nu te doen? Volgens mij
zouden de gedupeerden van
zich moeten laten horen en
zich verenigen. Ik sta op en
voor suggesties. Bestuurders
zouden ook hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.
O ja, met al het mooie dat de
'nieuwe duinnatuur' zal gaan
brengen in de komende jaren
heb ik gehoord dat het ten koste gaat van een bepaalde vpgelsoort. Namelijk de schijtlijster. Al deze vogels zijn gevlucht en zitten nu hoog en
droog in het raadhuis.
D. Koper
Zandvoort

ZANDVOORT - In de bibliotheek hangen tot en met eind
februari schilderijen van Matt
Kuyper in de expositieruimte
Kuyper heeft zich vooral toegelegd op landschappen, dieren en water. De expositie is te
bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Dievegge betrapt

ZANDVOORT - Een medewerkster van de supermarkt
van Gran Dorado is vrijdag
aangehouden. Ze werd betrapt
toen ze de kluis wilde stelen. In
de kluis zat driehonderd gulden.
ADVERTENTIE

THE

HORSE
HISPERE
Robcrt Redford, Kirsun Scolt
Thomas, SamNcill

Weekmedia 17

woensdag 17 februari 1999
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BAKKERIJ

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein
Pasteurstraat 4

5736957
5712865
5731967

4 Ribkarbonaden
en 100 gram
Achterham

Een traditie wordt voortgezet
Zaterdag 20 februari
vieren wij 33 + 3 + 1 jaar
Brood- en Banketbakkerij Paap

MOORKOPPEN l gulden
per stuk
250 gram ZANDVOORTSE KOEK

SLUTERU

l JboraH>n7.d,'to"rpn£
S

; wcUaaU..crv=o.'ilvc«sl,l.c

•'" *S prodSgS

itr^Ga..*^^*
*Jclïr lot de duurste leuns l
horen

t

„ffiirti van *•» i"--

68483

bi]

ird

Onze vleeswaren
zijn diverse malen
bekroond

FORUM PILS

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

KRAT 24 FLESSEN
Volgens het
Reinheitsgebot
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Haltestraat 54, Zandvoort

A
DE VW NEW BEETLE

CARTAVIEJA

PALACIO
DE LA VEGA
NAVARRA
CRIANZA

Zaterdag 6 februari jl. kreeg de bekende
Zandvoortse autocoureur JAN LAMMERS
als eerste in Zandvoort de VW New Beetle
OBLOMOV VODKA
0,7 LITER

CARmVlE|A
•». .

VERGELIJKB ARE PRIJS

zat.avond bij Single Soc. „De MANEGE"

•"%"!

ELDERS

in de pianobar hebben wij een unieke
jamsession rond Mr. Accordeon DICK HUIS

SAUVIGNON
BLANC of
CABERNET
SAUVIGNON
De geelgroene
Sauvignon
Blanc heeft
een urtbundige
geur met tonen
van veel fruit
De smaak is vrij
krachlig en
droog De paarsrode Cabemet
Sauvignon heefl
een urtbundige
elegante en
kruidige smaak

FRANCOIS
DULAC
CABERNET
SYRAH
Deze Franse
kwaliteitswen
heet! een purpei
achtige kleur en
een aangenaam
bouquet van
/„ƒ kersenen
, „ zwarte bessen
Een fanlasttsche
' , wijn voor een
uitmuntende
prijs

ELDERS

ELDERS

-&9T

Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf 30 jaar.
No jeans of T-shirts. Correcte kleding,
entree 25,- all in. Tel. 5716023

\?

HAARLEM: Califomieplem 17 (naast D-reizen) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bi) Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heelt meer dan 50 sliftenien, bel voor onze overige vestigingen 0172-447300

Als optiehouder was hij als een van de eersten
uitgeloot wat geresulteerd heeft in deze
verschrikkelijk mooie VW Beetle.

Win de Mega Jackpot bij de Postcode Loterij

De VW New Beetle is al verkrijgbaar vanaf
ƒ 50.000,- bij Auto STRIJDER in Zandvoort

- ôandu/tcfisfiof)

Laatste kans op 7 miljoen
het einde van dit jaar uit en
u maakt er kans op als u
meedoet.

Wil je graag zakgeld verdienen?

Extra prijzen
Behalve deze geldprijzen,
gaan er iedere week ook
vele extra prijzen uit in het
PostcodeSpel. Elke donderdagavond om 20.30 uur presenteert Valerie Zwikker dit
spel in het programma De
Kans van je Leven op RTL 4.

Haroeaumo

Voor de verspreiding van het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoeken wij met spoed
op WOENSDAG

DONDERDAG
18 FEBRUARI
WEER GEOPEND
buiten onze heerlijke vlees-, visspecialiteiten
en lunchgerechten, nog steeds de lekkerste
belegde broodjes, stokjes en pistoletjes.
Tot ziens bij "HAROCAMO"
Maandag en dinsdag gesloten.

Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?
Bel dan ons kantoor

'cKe/tfest/taat 14

Wilt u ook in een bad vol geld? Stuur dan vandaag de bon in.
De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode Loterij
staat op 7 miljoen gulden
en deze maand gaat hij er
geheid uit! Als u nog niet
meespeelt, is dit uw laatste
kans om op tijd te zijn voor
de trekking van 7 miljoen.
Stuur dus vandaag nog de
bon in.

Natuurlijk is er naast de
Mega Jackpot nog veel
meer te winnen. Wat dacht
u bijvoorbeeld van het
PostcodeMiljoen. Elke
week valt er één miljoen
gulden op een postcode.
Het absolute p rijzen hoogtepunt is de Kanjer van 23,8
miljoen. Deze gaat er aan

De BMW
3079 KA 016
in Rotterdam

TreKkïng
PostcodeSpel
Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
in deze reeks:
6551
5511
5119

anoniem, een gralis conlactadverlentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft Ingesproken automatisch cen boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct Veel mensen hebben op
de^e wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten mei anderen gekregen.
(l.OOgpm)

ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en de gratis
extra kansen in het PostcodeSpel.
D 4 x / 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A u.b uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 300 1500 135 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

D de heer

D mevrouw

Extra kansen
Postcode beginnend met:
11.. 14.. 15.. 16.. 17.. 19..
44..
JJ6..
66..
96..

150.9902

Naam:
Adres:

1195 5446
1954 4467
9544
4676

Gefeliciteerd! U heeft
ƒ 50,- per lot gewonnen.

BON-VOOR-23,8-M l LJ O EN

DE CONTACTLIJN

Uileraaid k n u l \ ia 0906-501515 6 ook /ell

9251 DA
in Bergum

De_uiislagen van dejSrote_
Sponsor Loterij.vindt u in
een aparte advertentie
in deze krant.

telefoonnummer

U k u n t als Ie/ei \,in een van de nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia direct
le.uicifii op de ingesproken adveitenlics
dooi cen leuke leatlie in Ie spreKen

PostcodeMiljoen

Grijp uw kansen op 7 miljoen
gulden, vul de bon in en
stuur deze vandaag nog op.

elke donderdag 20.30 uur RTL 4.

Ei ib een nieuwe elficiuntc tn.imer om snel
in tonuet ie Komen mei leuke meisjes,
uouuen en mannen vu de ConUullijn O|3
de Coni.ullijn 0906 501515 6 kunt u .1110niem luisteien naai lallo/e seueus inijosjJioken ad\erlenlies van le/ers die een
seiieu/e j i a i l n e i ol yewoon een \ i i e n d ol
\ i lendm /oeken

•uitslagen
donderdag
11 februari

Staat uw postcode in de
getrokken cijfers? Dan wint u
sowieso ƒ 50 per lot. Maar
ook als alleen de eerste twee
cijfers van uw postcode in de
reeks staan, heeft u nog kans
op een prijs! U belt dan met
0909-0055 (95 cpm) en u
wint bijvoorbeeld een breedbeeld tv, een heuse iMac
computer of een uitnodiging
voor de studio. Woon de
opnames van De Kans van
je Leven live in de studio
bij.

Tel. 5712102

023-5717166

De Kans
yari je Leven

-

46..

47., 51. 54.. 55..
57.. 59., 61. 64.. 65..
67.. 69., 76., 94.. 95..
97..

De Kans van je Leven
donderdag 18 februari
20.30 uur RTL 4

Postcode:
Plaats: -

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

en win:

De BMW
.:' ' ' .. '•[• .

Datum:
Handtekening:

+"'. ; •':

Electrische step
NATIONALE

CD-Recorder
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

•/.

PostcodeWeekprijs:

l

l

Televisie
Zetfouten voorbehouden

woensdag 17 februari 1999

Weekmedia 17

Voor vijftig cent naar de Monopole-bioscoopMet
De bioscoop bracht glamour in de jaren vijftig. Enorme
huizen met zwembaden, koelkasten zo groot als mensen.
Kinderen zagen dat niet in Zandvoort in die tijd. Thys
Ockersen zeurde op zondagmiddag net zo lang totdat hij
naar de Monopole-bioscoop op het Stationsplein mocht.
Ockersen schrijft elke twee weken een verhaal over zijn
jeugd in Zandvoort. Deze week: wegdromen in de
Monopole.
OMMIGE KINDEREN zullen misschien het verlangen
hebben gehad de
zondag in de kerk door te brengen, voor mij was de tempelgang naar bioscoop Monopole
op het Stationsplein.'
'Ik was nog maar net op mijn
zesde, zomer 1952, in Zandvoort gearriveerd of ik ontdekte twee belangrijke zaken. Bij
een pakje kauwgum kreeg je
voor vijf cent tevens een plaatje met een filmster en op zondagmiddag kon je voor vijftig
cent naar de bioscoop om films
te bewonderen met Bud Abbott en Lou Castello, Roy Rogers of Stan Laurel en Oliver
Hardy.'
'Die passie voor film zat er al
heel jong in. Met mijn vader
stond ik wel een uur in de rij in
Amsterdam
voor de Cineac
en zo'n rij kon
helemaal doorlopen van de
Regulierbreestraat naar de
Amstel. Daarbinnen vond
het grote gebeuren plaats met
journaal, een tekenfilm (bijvoorbeeld
'Popeye'),
een
klucht en een documentaire.'
'Buiten de bioscoop kon je
de projectieman in een witte
jas bezig zien achter een glazen wand. Hij sleepte rollen
film aan en wisselde de projectoren. In de Monopole zag je
bijna niets. Het licht van de
film kwam van boven uit een
klein hokje. Daar vonden de
mysterieuze
handelingen
plaats die de kinderen in extase brachten.'
'In Zandvoort begon de kindermatinee om half drie en ik
vond het vanzelfsprekend dat
ik elke zondag in de Monopole
vertoefde. Mijn ouders dachten daar anders over. Dus brak
elke zondag letterlijk de pleuns uit als ik merkte dat het er
die dag niet in zat om mijn nelden op het witte doek te bewonderen. Ik verschool me al
snel onder de grote tafel in de
huiskamer met mijn hond
Bobby in de armen en
ichreeuwde enliuilde tot rmjn
ouders of capituleerden of dat
ik zeker wist dat de voorstel-

S

ling was begonnen. En dan nog
was ik de rest van de dag niet
te genieten.'
'In die tijd kwamen er nogal
eens oude tantes langs, die mij
ook zonder de huilpartijen een
bijzonder lastig kind vonden.
Maar tegen het geschreeuw
konden ze al helemaal niet op
en als ze dit konden afkopen
met vijftig cent, was het ze heel
wat waard om een rustige zondagmiddag te kopen. Die strijd
heeft dan ook niet zo lang geduurd en mijn ouders berustten er in dat ik op zondagmiddag vertrok naar de Monopolebioscoop.'
'Buiten de bioscoop vergaapten mijn vriendjes en ik
ons aan de foto's in de vitrine.
Ik vond het toen al vreemd dat
je soms nog een foto van een
scène zag, die later niet in de
_ _
film
was terug
_
te vinden. Nog
mooier waren
de foto's van
de films die we
nog niet mochten zien en die
, 's
avonds
draaiden. Deze
prikkelden helemaal onze fantasie. Een enkele keer namen
mijn ouders mij mee naar zo'n
'volwassen' film, die toch voor
alle leeftijden was.'
'De
Monopole-bioscoop
bracht Hollywood-glamour in
de vijftiger-jarenwereld. Het
weinige vertier beperkte zich
tot zaterdagavondamusement
van de Avro. Ko van Dijk, Conny Stuart en mrjn idool Rijk de
Gooyer als Bartels kluisterden
het publiek aan de radio.'
'De kinderprogramma's die
ik bij mijn buren op tv mocht
bewonderen - zolang wij zelf
nog geen tv hadden - waren pp
zaterdag- en woensdagmiddag. Om half vijf zat ik al gebiologeerd naar het testbeeld te
kijken in de vage hoop dat de
programma's misschien toch
nog wat eerder dan vijf uur
zouden beginnen. Maar 'Dappere Dodo', 'Varen is fijner dan
je denkt' en 'Morgen gebeurt
het' konden uiteindelijk toch
niet op tegen de matinees van
Monopole.'
'Daar werd je geconfronteerd met een wereld van bijna
surrealistische
proporties.

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Peinzen op de wc

Sommige mensen vervelen zich op de wc. Ze pakken een stift en
kliederen de deur vol. Café Scandals houdt ze liever bezig met
verhevener gedachten. „Kies kalm je weg temidden van het
rumoer en de haast en herinner je hoeveel vrede er in de stilte
kan zijn. Sta zoveel mogelijk met behoud van je eigen karakter
met iedereen op goede voet. Spreek rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen: ook naar hen die dom en onwetend
zijn: ook zij hebben hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve
mensen, zij zijn een kwelling voor de geest." Zo begint de overpeinzing die op het toilet van Scandals hangt. „De tekst slaat zó
goed aan, dat heel wat mensen inmiddels om een kopie hebben
gevraagd," vertelt Scandals-eigenaar Bob de Nees. „Ik hoop dat
mensen er iets uit kunnen halen waar ze wat aan hebben." Hij
heeft de stichtelijke woorden een paar jaar geleden van een
vriend voor zijn verjaardag gekregen.
Oorspronkelijk komt de tekst uit de St. Pauls kerk in Baltimore,
waar hij in 1692 opgetekend is. Daar moest hij vast vrome
kerkgangers op het goede spoor houden in plaats van plassende
kroegtijgers.

'Filmfoto's

prikkelden
onze fantasie'

De Meerpaal is mijn
levenswerk geworden'
ZANDVOORT - „Ik bak alles in de koekenpan," zegt
Leny Pot gedreven. „Er
wordt niets
gefrituurd."
Kwaliteit is voor visrestaurant De Meerpaal in de Haltestraat van groot belang. De
Meerpaal bestaat niet voor
niets in juni dertig jaar.
Ruim 23 jaar geleden begon
ze in de Meerpaal. Destijds
was het nog de vishandel van
meneer Roozen. Eerst werd er
uitsluitend 'natte vis verkocht', maar al gauw kwamen
er een paar tafeltjes en een
keuken. Roozen bouwde begon met vijf gerechten. „Die
serveer ik ook nog altijd," zegt
Leny Pot, „maar inmiddels is
de kaart enorm uitgebreid. Je
kunt het zo gek niet noemen of
ik heb de vis in huis. Ik heb nu
tien tafels in het restaurant."
Pots werkelijke ervaring en
opleiding in het horecawezen
deed ze op in Lugano in Zwitserland. „Naar Zwitserland
gaan was natuurlijk een groot
avontuur dat lonkte. Mijn
vriendin Rita en ik hebben de
stoute schoenen aangetrokken. We waren doodnerveus.
Bij het afscheid van onze ouders op het perron hebben we
alleen maar staan janken van
de zenuwen."
„Het was daar adembenemend mooi. Als ik ooit zou verhuizen naar het buitenland,
dan is het daarheen. De eerste
twee weken had ik heimwee,
maar toen ik eenmaal gewend
was vond ik alles even leuk. Er
werkten jongelui van verschillende nationaliteiten, uit Italie, Spanje, maar ook uit Zweden. We moesten hard werken.
We begonnen om zes uur in de
ochtend en pas 's avonds om

elf uur waren we klaar. Maar
daarna gingen we nog dansen.
Ik moet er nu niet meer aan
denken, maar toen hadden we
de grootste gein."
Uiteindelijk zou Leny acht
jaar blijven wonen in Lugano.
Haar vriendin vertrok naar
Karlsruhe in Duitsland. „Rita
kreeg al snel verkering en ging
op een gegeven moment in
Duitsland wonen. Ik verhuisde
van het hotel naar een eigen
appartement en begon in de
dorpjes zelf te werken. Dus
voor de lokale bevolking, waar
weing of geen toeristen kwamen. Ik sprak de voertaal, Italiaans, inmiddels vlot en de
mensen begonnen me te herkennen na zo'n twee jaar."
Een jaar later kwam ze in
aanmerking voor de felbegeerde . ' Jahresbewilligung, een
werkvergunning. „Dat vond ik
een hele eer, want die krijg je
niet zomaar. Je moet goed gewerkt hebben en van onberispelijk gedrag zijn. Voordien
moest ik me in de winter gedeisd houden voor de politie,
want officieel mocht je alleen
maar seizoensarbeid in Zwitserland verrichten. Maar nu
kon ik gaan en staan waar ik
wilde."
Op haar 26-e keerde ze abrupt terug naar haar geboorteplaats Haarlem. Daar trok ze
weer in bij haar ouders. „Mijn
relatie met een Italiaan was op
de klippen gelopen. Ik zou
weer voor een nieuw seizoen
gaan beginnen, maar opeens
had ik er helemaal genoeg van.
Ik heb mijn koffers gepakt en
ik heb alles achtergelaten. Het
was wel vreemd om weer bij
mijn ouders te wonen, maar
ook heel gezellig. Ik heb van
die tijd in Zwitserland absoluut geen spijt gehad."

Zandvoorts
IMieuwsbBad

Kans voor jonge acteurs

Vijf jongeren tussen de twaalf en zestienjaar hebben nog de kans
De Monopole-bioscoop zat aan de linkerkant op het Stationsplein. Ernaast is het Hollandia Theater te zien. Deze bioscoop is eerder
om zich op te geven voor een basiscursus toneelspelen bij togesneuveld dan Monopole. In de verte kindertehuis Groot Kijkduin. Tussen de bioscopen en het station, op het midden van het plein, het neelvereniging Wim Hildering. Inmiddels zijn er tien deelneVW-kantoortje. De foto is van voor de oorlog
Archief Dirk Giskes mers, maar er is plaats voor vijftien. Sonja Rijnders-Koper geeft
elke vrijdagmiddag van half vijf tot zes uur de les.
Huizen met zwembaden, gara- om het gewichtig te maken, wordt gekust en daarna een
'Na een brand werd tenslotte Opgeven: vandaag tussen vier en zeven en donderdag tussen
ges die op een afstand openge- hield zich meer met simpelere dolk in de borst krijgt.'
het hele gebouw gesloopt en vier en zeven op telefoonnummer 571.9923. Tien lessen kosten
maakt konden worden en ijs- zaken bezig als reisjes van Ko'Het leven leerde je via de maakte plaats voor een sene tachtig gulden.
kasten zo groot als mensen.' ningin Juliana naar de West of films. Tv speelde nauwelijks flats waarbij alleen de naam
'In mijn ogen was de Mono- de opening van het Bloemen- een rol. Als je zes, zeven jaar Residence Monopole nog herpole een majestueus theater.
bent en je hebt nog nooit iets innert aan de tijd dat Esther
Er was helder licht, er waren
met de dood te maken gehad, Williams romances in het waveel stoelen en je kreeg waar
dan leer je dat via een film als ter beleefde, Curt Jurgens Het had zo mooi kunnen zijn, vindt Sina Paap-Loos. Ze is de zus
voor je geld. Elke korte klucht
een man uit een brandend huis even blind was, Laurel gesla- van de verongelukte coureur Wim Loos. Op het monument bij
of tekenfilm werd gezien als
wordt gehaald, onder een gen werd door Hardy en Roy het circuit had ze graag de naam van haar broer gezien. Maar de
een rijke aanvulling op de
boom wordt gelegd, iets mur- Rogers zijn trouwe paard Trig- commissie die dat beslist, vindt dat mensen alleen een vermelhoofdfilm. We hadden meestal
melt en dan valt zijn hoofd op- ger bereed.'
ding kunnen krijgen als ze minimaal Europees kampioen zijn
niet door dat die hoofdfilms
zij en die man komt vervolgens
'Maar als het zondagmiddag geworden. En zover heeft Wim het niet gebracht, al was hij m
nooit de volle anderhalf uur
nooit meer in het verhaal terug is om zo'n half drie dan heb ik 1965-66 wel een heel veelbelovende coureur. Samen met Sloteduurden en dat ze daardoor corso. Maar Bloemendal wist dan moet hij vermoedelijk nog steeds de kriebels om naar maker beleefde hij gouden tijden. „Het waren altijd spannende
moesten worden aangevuld ook dit te brengen als zaken dood zijn.'
een film te kijken en bij gebrek races," vertelt Sina. Ze is behoorlijk teleurgesteld dat zelfs de
met diverse voorprogram- van wereldimportantie.'
'In de jaren zestig begon de aan Monopole zet ik dan maar brieven van Rob Petersen en de gemeente niet geholpen heb'Daarna kwamen de vrolijke Monopole schade te ondervin- een video op...'
ma's.'
ben. „We hebben zelfs nog de suggestie gedaan om een bocht
'Als de lichten uitgingen en voorfilms. Een klucht met de den van de opkomende tv. BoThys Ockersen naar hem te vernoemen. Maar helaas. Nou ja. ik heb me er nu
de landkaart van het Poly- Three Stooges of een tekenfilm vendien moest de bioscoop
maar bij neergelegd."
goon-journaal
verscheen, met Donald Duck. Een halfuur maanden wachten totdat een Dit is het elfde verhaal van Thys Ockersen
in
deze
serie.
Voorgaande
afsteeg het gebrul in de zaal en voorprogramma was een nieuwe film eerst in Amster- leveringen verschenen in het Zandaan onze ogen trokken de dankbare aanloop tot de pau- dam had gedraaid en daarna in voorts Nieuwsblad van 30 september,
meest verschrikkelijke wereld- ze en dan de hoofdfilm die met Haarlem was uitgemolken. De 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9
problemen voorbij. De inval in nog groter geschreeuw werd voorstellingen werden terug- en 22 december, 6 en 20 januari en 3 Ze liggen al een halfjaar op hun zijkant op elkaar gestapeld en ik
februari. Deze en andere verhalen ben toch telkens weer benieuwd waarom. De paaltjes m de
Hongarije, de Suez-crisis, hon- ingeluid. Nooit heb ik zoveel gebracht tot weekenden en van
Thys zijn gebundeld in 'Zimmer
ger in India, het kon niet op. nachtmerries gehad als bij het uiteindelijk sloot de bioscoop mit Fruhstuck',
voor 24,95 gulden te Noprderstraat. Een stuk of vijf betonnen anti-parkeerpaaltjes.
Het Nederlands nieuws met de aanschouwen van een scène zijn deuren om te veranderen koop bij Bruna Balkenende op de Als ik mijn auto ernaast parkeer, moet ik oppassen dat mijn deur
Grote
Krocht.
stem van Philip Bloemendal waarbij een schone dame eerst in een dancing.'
niet beschadigd raakt. Zou het modernistisch straatmeubilair
zijn?

Jammer

'In jaren '60
kreeg Monopole
last van tv'

Modernistisch straatmeubilair

Burgerlijke staridj
F

Sybel en Pino

Periode 6/2 tot 12/2

m

Berichten
en tips voor
<C
^
deze rubriek met
-U-U- <"l<
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

Aangetrokken door zee en
strand zocht Leny een baan in
Zandvoort. Al snel kwam ze in
de Meerpaal terecht. „Toen de
eigenaar mij het voorstel deed
de zaak over te nemen, hoefde
ik niet lang na te denken. Ik
vond het wel enorm spannend.
Pas na vijfjaar vertelde ik de
vaste klanten dat meneer Roozen niet meer in de keuken
stond. Iedereen bleef maar de
groeten aan hem doen, maar
tegen die tijd was iedereen gewend aan het feit dat ze alleen
mij nog tegenkwamen in het
restaurant."
De enthousiaste restauranthoudster zet het levenswerk
van Roozen voort. Ze maakt
nog altijd lange dagen, net als
haar partner, Floris Koper, die
ook in horeca werkzaam is.
Maar dat deert het tweetal
niet.
„Ik zou niet weten wat ik
moest doen als ik meer vrije
tijd had," zegt Floris. „In feite
is de Meerpaal ook mijn levenswerk geworden. Ik houd
ervan om mensen een fijne
avond te bezorgen, om ze een
beetje te verwennen," aldus
Leny Pot.

Geboren: Quinten Mitchel
Holsboer, zoon van Harry Bernard Holsboer en Carolina van
Zoons; Puck Ari van Seventer,
dochter van Arie Pieter van
Sevetner en Wilhelmina Jacoba Koper.
Getrouwd: Rafael Johannes
Jongebloet en Annette Eveline
Herwartri von Bittenfeld.
Overleden: Wilhelmina Meester (73 jaar); Jeannette Samplonius (96 jaar) ;Willem Pieter
Jan Andersen (83 jaar); Elisabeth Margaretha Wijle-Moes
(97 jaar); Cornelia Bos (81 Het Kennemer Dierentehuis
jaar); Hendrikus Aloysius Zandvoort heeft deze week SyGeestman (81 jaar).
bel en Pino in de aanbieding.
Sybel is een blauw-cremekleurige poes van tien jaar. Pino is
een blauw-grijze kater van
Kerkdiensten
twaalf jaar. Beide dieren zijn
onvruchtbaar gemaakt. Door
HERVORMDE KERK: Zon veranderingen in het gezin
10.00 uur: ds J. van Leeuwen. zoekt het tweetal een nieuw teGEREFORMEERDE KERK: huis. Het liefst een huis met
Zon 10.00 uur: N. van Keulen- een lekkere zonnige vensterbank. Sybel wil af en toe geborSchaafsma.
AGATHA PAROCHIE: Zat. steld en veel geaaid worden.
19.00 uur: geen dienst. 20.00 Pino is zelfstandiger en vraagt
uur: oecumenisch cabaret in minder aandacht. Een gezin
De Krocht. Zon. 10.30 uur: da- met kinderen ouder dan
twaalf en zonder honden zou
mes Bleijs en Wassenaar.
VRIJZINNIGE GELOOFSGE- het beste bij hen passen. Meer
MEENSCHAP NPB: Zon. 10.30 informatie bij het Kenemmer
Dierentehuis: tel. 571.3888.
uur: ds Blomjous.

Te steil

Nelleke van Koningsveld
Het telefoonnummer van de firma
Kievit is vorige week niet helemaal
juist in de krant gekomen. De maaltijdservice van Kievit is bereikbaar
op 023-531.9143.

Mevrouw Nieuwenburg roept op
tot actie. Ze zit in een rolstoel en
is het zat dat de helling bij het
station veel te steil is. „Ook voor
mensen met een koffer is het lastig," zegt ze. De lift op het station is al enige tijd buiten gebruik. Inmiddels heeft ze de politiek en het WEB in Haarlem ingeschakeld. Ook het Weizijnscentrum is bezig om te regelen
dat het station beter toegankelijk wordt voor gehandicapten.
Op verzoek van Gerard Versteege (raadslid CDA) kijkt wethouder Herben nu of er een kunstwerk in de vorm van een lift tussen Park Duijnwijk en het station kan komen

Leny Pot werkt
al 23 jaar in De
Meerpaal. De
Meerpaal
bestaat
binnenkort
dertig jaar
Foto Kaïin Schut

Foto Andi e Liebei om

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen 0235159500 of - voor info overdag (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.

Filmer dient formele klacht
in over optreden agenten
ZANDVOORT - Jan Filmer laat het er niet bij zitten. Hij
heeft een officiële klacht ingediend over twee agenten die
hem vorige week arresteerden na een discussie over een
parkeerbon. Filmer werd gearresteerd wegens belediging
van een ambtenaar in functie. De 44-jarige Zandvoorter heeft
inmiddels geklaagd bij korpschef Visser van de regiopolitie
Kennemerland dat hij mishandeld is en van zijn vrijheid
werd beroofd.

De arrestatie was 'buiten
alle proporties', schrijft hij in
HUISARTSEN: De volgende zijn brief aan de korpschef.
huisartsen hebben een geza- „Mijn arm werd op pijnlijke
menlijke waarnemingsrege- wijze op mijn rug gedraaid, alsling: J. Anderson, B. van Ber- of ik een van de meest gezochgen, C. Jagtenberg, Hermans, te criminelen was van de laatP. Paardekooper, H. Scipio- ste tijd."
Blaume, F. Weenink. Informa- Filmer liep vorige week zontie daarover tijdens weekend, dag naar een politie-auto toe
avondynacht vanaf 16.30 uur, nadat hij was gewaarschuwd
aen tijdens feestdagen via tele- door zijn buurvrouw dat hij
foonnummer (023-) 5730500. een parkeerbon had gekregen
De spreekuren van de dienst- omdat zijn auto op de stoep
doende arts zijn zowel op za- van de Max Euwestraat stond.
terdag als zondag van 11.30 tot „Ik legde uit dat daar al tien
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 jaar geparkeerd wordt en dat
uur. Een afspraak is niet nodig. er nu zo weinig parkeerplaatsen zijn vanwege de werkGezondheidscentrum (tel. zaamheden op de Sophiaweg."
5716364):
mtleenmagazijn: Dat de agenten het auto13.00-14.30 weekdag., spoedge- raam slechts op een kiertje
vallen za en zon: doktersdienst zetten, ergerde hem nog het
09-001515.
meeste. Hij zei 'lullebak' tegen
hen, vooral omdat hij het verTandarts: Hiervoor de eigen velend vond dat hij zo, door
tandarts bellen.
een kier, te woord werd ge-

staan. Het raampje ging daarop helemaal open en de agenten waarschuwden Filmer dat
hij hiervoor gearresteerd kon
worden. Bij het weglopen zei
Filmer 'mafkees'. Hij moest
mee naar het bureau en verbleef vier uur m een cel Naar
zijn vrouw mocht hij met bellen.
Inmiddels heeft Filmer een
gesprek met teamchef Van Deventer gehad. „Hij zei dat hij
het betreurde, maar hij vond
dat ik een loodgieter die bij mij
thuis zijn werk niet goed doet
ook niet voor lullebak zou uitmaken. Ik vind dat deze vergelijking niet op zijn plaats is "
Filmer kreeg van Van Deventer een schikkingsvoorstel- hy
moet bovenop de parkeerbon
ook nog eens 250 gulden betalen wegens belediging. Filmer
laat de zaak echter voorkomen. Op 18 maart moet hij
voor de rechter verschijnen
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Buitenkansje voor binnenshuis: 10 dagen lang pakt u
10% korting op alle producten -dus ook alle merken!wanneer u voor tenminste f 750,- besteedt*. Kom dus
direct naar Carpet-land: kijk, kies en betaal met een

staalhard gezicht gewoon 10% te weinig. Niks kortingbon.
En u heeft ook geen clubcard of vriendenpas nodig.
Er is slechts één beperking: dit aanbod geldt t/m
27 februari 1999. Inclusief koopavond, dat wel.

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn **, Zijdelweg 21, (0297) 5829 29 Amsterdam, A Fokkerweg * * *, (020) 617 61 19, Haarlemmerweg 337*, (020) 688 10 00,
Klaprozenweg40*,(020) 63685 75,Spaklerweg44b*, (020) 665 02 00,Stadhouderskade 93 *, (020) 662 51 51 Almere* *.Winkelcentrum DoeMere,(036) 53706 60
Openingstijden: maandag van 11 00-18 00 uur, dinsdag/woensdag van 09 00-18 00 uur, donderdag/vrijdag van 09 00-18 00 uur of 09 00-21 00 uur,zaterdag van 09 00-17 00 uur
Koopavonden:
donderdag vrijdag donderdag en vrijdag

* Vraag de voorwaarden m de winkel

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 023 5717093

Denk aan uw coniferen
Sfroö/ bitterzout 11

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz
Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

€•1998 Hein de Kort

Wil je ook kranten bezorgen ?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij met spoed op woensdag

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Bel nu: 020-613.8444

INTERLANDEN SPREIGROEP
Of schriftelijk: Anfivoordnummer 46304,1060 VD Amsterdam

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes
vrouwen en mannen via de Contactlijn Op
de Contactlijn 0906-501515 6 kunt u ano
niem luisteren naar talloze serieus mge
sproken advertenties van le/ers die ten
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken
U kunt als lezer van een van de nicuvvb en
huis aan huisbladen van Weekmedia direc t
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken
Uiteraard kunt via 0906 501515 6 ook /dl

anoniem een gratis contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een box
nummer en PIN code van de belcomputer
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren
Vonr nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in on/e krant
Probeer het direct Veel mensen hebben op
de/e wijze al binnen een of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen
f l OOgpm)
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Zandvoorts Nieuwsblad

Verpleegkundigen en
Ziekenverzorgende
!

De Geestgronden is de nieuwe organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het zuidelijke deel van NoordHolland. Vanuit diverse locaties
bieden ruim 1500 medewerkers zorg
aan mensen met psychische en
psychiatrische problemen.
Mét de cliënt - en zo mogelijk de

„

* H j

l

De afdeling de Amstelmere is een
organisatie m ontwikkeling
Wij bieden een geïntegreerd hulpaanbod van ambulante, deeltijd,
klinische en transmurale behandeling aan cliënten met psychiatrische- en ernstige psychosociale
problematiek De Amstelmere richt
zich op inwoners uit de'regio
Amstelland en de Meerlanden
Ook Schiphol behoort tot onze regio.

mensen m zijn omgeving - stellen ze
een passend zorgplan samen uit de
vele therapeutische mogelijkheden
van de organisatie, vanerend van
begeleiding thuis, cursussen en dagactiviteiten tot 'bemoeizorg' en tijdelijke opname.
De Geestgronden staat voor respect,
veelzijdigheid, professionaliteit en
kwaliteit

Door het ontwikkelen van zorg
programma's willen we de zorg
meer afstemmen op de hulpvraag
van onze doelgroepen Hiermee is
onlangs een begin gemaakt
Een andere nieuwe ontwikkeling is
de klinische crisisinterventie voor
psychosociale crisis die dit |aar van
start zal gaan

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren
Maak gebruik van onze meer dan 30-jange ervaring SPECIALE METHODE
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Het salaris is gebaseerd op de CAO
ziekenhuiswezen en bedraagt voor
verpleegkundigen maximaal
f 4 300,- bruto per maand (FWG 40)
en voor ziekenverzorgenden maxi
maal f 3 996, bruto per maand
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw
Y Vondeling, Hoofd Algemene
Zaken Volwassenen, telefoon
(020) 543 41 28
U kunt uw sollicitatie vóór
28 februari 1999 richten aan
De Geestgronden, Instelling voor
Geestelijke Gezondheidszorg,
t a v mevrouw C van den Broek,
afdeling Personeelszaken,
Postbus 5, 2120 BA Bennebroek

R L C
LOYALTY & PROSPECT M A N A G E M E N T
Experts op het gebied van klantenbinding en klantenbehoud

Wij zoeken Teleconsultants voor een
unieke, flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar

HBO-moeders of
oriënterende academici
Wat verwachten wij van onze nieuwe
collega's?

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOÉT JE CREËREN

Foto Jaap Maars

'Je moet altijd
koelbloedig blijven'

Overige informatie

Verpleegkundigen worden als per
soonlijk begeleider betrokken bi) de
diagnostiek, de ontwikkeling en de
uitvoering van de behandel
programma's

Instelling voor geestelijke
gezondheidszorg

Wij nodigen verpleegkundigen uit
te reageren voor één van de klimsche behandelafdelingen
- volwassen, crisisinterventie en
kortdurende behandeling, zowel
de open als de gesloten setting,
- ouderen psychogenatne, screening
en kortdurende behandeling,
- ouderen gerontopsychiatne, cnsismterventie en kortdurende behandelmg
Wij gaan uit van een dienstverband
tussen de 70 en 100 procent
Tevens zijn wij op zoek naar een
ziekenverzorgende of MDGO VP-er
voor de deeltijdbehandelmg
psychogenatne voor drie dagen per
week

Op verschillende manieren wordt
gewerkt aan de verdere opbouw
van de nieuwe organisatie, gezamenlijke deskundigheidsbevordermg m de vorm van refereer en
casuistiekbesprekmgen is er daar
één van

DE l GEESTGRONDEN

afdeling Amstelmere

atuurhjk zrjn er weieens hectische situaties, zoals met meerdere gewonden tegelijk, waarin ik
het als ambulancebroeder ook
even niet meer weet Dat ik me
afvraag hoe knap ik dit nou
weer op? Maar juist dan is het
zaak om vooral rustig en professioneel te blijven kijken, om een
noodzakelijk stuk rust in de
hulpverlening te creëren," aldus
JanFilippo Met zijn jarenlange
ervaring als verpleegkundige op
één van de 22 ambulances van
de Amsterdamse GG & GD, weet
hij inmiddels waar het in zijn
beroep op aankomt
„Het vermogen om onder alle
omstandigheden koelbloedig te
blijven en hoe dan ook steeds de
juiste beslissingen te nemen,"
noemt de 42-jarige Filippo als
één van de voornaamste eisen
„Want tot het moment dat we
iemand m het ziekenhuis afleveren ben ik medisch verantwoordelyk De chauffeur verleent
namelijk wel assisterende taken,
zoals het klaarmaken van medicatie of een infuus, maar is zelf
geen verpleegkundige " Om achterm de ziekenwagen eerste hulp
te mogen bieden, moet er dan
ook een zware opleiding worden
gevolgd
„Zelf heb ik eerst de A-opleiding voor verpleegkundige

-

minimaal 23 j aar
goede beheersing ABN
HBO-mveau
min 16 uur per week beschikbaar

- teamworker

• Bedrijfseconomie (BE)
« Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
« Economisch Linguïstisch (EL)
• Management, Economie enSecht (MER)
• Internationaal Management (IM)
»International Management-Engksh Stream (IM ES)
De deeltijdopleidingen ajn opgebouwd uit modulen
U bepaalt u w eigen studietempo, zodat het aansluit bij
uwbezigheden overdag BIJ een normaal studietempo
volgtutweelesdvondenperweek Ukuntechtermeer
of minder modulen volgen gedurendeeen lespenode

-

prima salaris
vaste overeenkomst
uniek spaarprogramma
zeer afwisselend werk
interne opleidingen
prettige werkomgeving
goede bereikbaarheid

EAF

Bel donderdag 18 of vrijdag 19 februari tussen
10 00-12 00 uur of 14 00-16 00 uur op telefoonnummer 020-691.86.65 en vraag naar Michiel,
Marco of Diana
Hullenbergweg 367,1101 CP Amsterdam
Zuidoost

MEDEWERK(ST)ERS
Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.

vraagt zaterdag en zondag

hulpen

hes

AMSTERDAM
HOGLSCHOOL. VOOR
E C O N O M I S C H E STUDIES

(zondag 16-22 jaar)
Inlichtingen hr v d Laan, mw Vorosofde
hr v d Scheur, tel 5712820

WWW HEbASD NL
Pos raub 295 1000 AG AMb l tRDAM
DSluui mijdt mforniattebioehm t deeltijdopleidingen

telefoon (iweidag)
e mail

_ telefoon (s avond;,) _
_fax

Stuur (k/L bon in te n envelop- /ondu postzegel -u i u Hogesehool voor I eononiisthe Studies
Amstddüin Antwooidnummu 10751 1000RA Amsli.id.im (telefoon020 52'h311)

_ m/v

EastAfncan Flowers BV een middelgroot productiebedrijf (100 medewerkers) dat voor haar Manten bloemen veilklaar maakt en distnbuteert via
de Nederlandse veilingen IS OP ZOEK NAAR

fulltime en parttime

HEMA ZANDVOORT

t>»stcode/woont>laah

Johan Schaaphok

Wat bieden •wij?

DEELTIJDSTUDIES

vooi letters _

Ondanks alle voordelen, waaronder een hoge mate van vrijheid
en een behoorlijk salaris,
beschouwt hij zijn vak als tamehjk zwaar „Zowel qua verantwoordelijkheid als fysiek, want m
de praktijk til je helaas vaak
boven je macht Daarnaast komt
het natuurlijk weieens voor dat
iemand onder je handen sterft
Als bijzonder tragisch ervaar ik
dat doorgaans met, want de dood
hoort er nu eenmaal bij Maar als
het gaat om een jong iemand met
een hartstilstand, blijft datje
toch

- zelfstandigheid / flexibiliteit

START: 15 MAART 1999

naam

Wat Filippo dagelijks boeit, is de
grote afwisseling van werkzaamheden en omstandigheden „Het
aardige is dat je in de loop der
jaren echt overal komt Zo heb ik
ongetwijfeld meer gezien van de
interieurs van gebouwen als
Carré en de Stadsschouwburg
dan menige vaste bezoeker En je
wordt natuurlijk naar allerlei
plekken geroepen waar gewone
burgers met zo gauw komen,
zoals illegale gokhuizen en bordelen " Maar ook het contact met
alle mogelijke soorten mensen

bevalt Filippo opperbest „Ja, dat
maakt dit werk met name zo
machtig interessant," veert hij
geestdriftig op
„In feite kom ik constant in aanraking met de hele doorsnee van
de maatschappij, dus met zowel
toeristen, studenten en allochtonen als bijvoorbeeld met mensen
die sociaal gezien buiten de boot
vallen Zoals de junks, de zwervers en de mensen met een psychische stoornis En natuurlijk
krijg je ook te maken met criminelen, die soms zelf het een of
ander hebben gedaan voor ik ze
ondei mijn hoede neem " Voor de
rijdende ziekenbroeders maakt
het echter niets uit wie ze eerste
hulp verlenen, zo benadrukt
Filippo „Wij maken absoluut
geen onderscheid "

- telefoonervanng

EEN HEAO DEELTODSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM

adrrs

gevolgd," vertelt Filippo „Om
daarna vier jaar lang m de VU te
gaan werken, waar ik een specialistische aantekening intensive
care heb gehaald Vervolgens ben
ik m het AMC de psychiatrische
B-opleiding gaan doen, met al in
mijn achterhoofd dat ik bij de
ambulancedienst van de GG &
GD terecht wilde komen " Deze
voorkeur voor mobiele hulpverlenmg verklaart hij uit oprechte
liefde voor zijn werkterrein „Als
geboren Amsterdammer voel ik
me gewoon enorm tot de stad
aangetrokken Ik blijf het iets
aparts vinden, om daar te werken"

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!
Hou lu-t origineel dus altijd /elf, als u
solliciteert Raakt dat wig dan kunnen wij
\u inig voor u doen
I ij) veel boikhandels hebben tegenwoorclig een kopiei i apparaat

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Adverteren?' bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan;van Heuvelen 020-562

voor onze afdeling PRODUKTIE
Wij vragen
* inzet en eigen initiatief,
-fr bereidheid om vroeg te beginnen (06 30 uur)
en soms onregelmatig te werken,
-fr goede beheersing van de Nederlandse taal
Wij bieden
•A- een contract voor korte of langere tijd,
-fr bij gebleken geschiktheid een vaste baan,
•A- reiskostenvergoeding of geregeld vervoer,
*• een aantrekkelijke prestatiebeloning
Heb je belangstelling bel ons dan voor inlichtmgen of een afspraak.
Tevens zoeken wij SCHOLIEREN voor zaterdag en vakanties
EAST AFRICAN FLOWERS b.v.
Noorddammerweg 102B
1187 ZV AALSMEER/AMSTELVEEN
Tel. 020-6569777

J ÜIO-3-17 34 11
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Luxe moderne witte keuken met afgeronde zijden.
Afmeting 270 cm.
Met gratis inbouwapparatuur t.w.v. 1.500,-.

Actieprijs &> g&%
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Stijlvolle complete witte badkamer. Inclusief hoekbad, greeploos
meubel 130 cm breed met dubbele wastafel, wandcloset en
kranen. Meerprijs kleur pergamon 450,-. Met gratis whirlpoolsysteem t.w.v. 1.500,-.

VOOR 1.500,-GRATIS
INBOUWAPPARATUUR!
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EEN GRATIS WHIRLPOOL-

Eigentijdse/moderne keuken met softline deur. Leverbaar in
ahorn of berken, ook te combineren met fronten in diverse
kleuren. Afmeting 210 x 240 em. Met gratis inbouwapparatuur

tw.v. 1.500,-.

Actieprijs

Modern en functioneel meubel, 90 cm breed, wit hoogglans.
Met ruime onderkast, wastafelblad met luxe wastafel, planchet
en praktische spiegelkast. Uit voorraad leverbaar.

KLEURWEDSTRIID
VOOR DEKLEINTJES

Neem gezellig uw kinderen mee Terwijl u ideeën opdoet, ^
t kunnen 211 meedoen aan de kleurwedstnjd 'r'
•>,.*.
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"^ AEGKOOKDEMONSTRATIES
Tijdens de\ actie 3-daagse
wordt
gedemonstreerd
wat uv^n, ^, ?,
«fr \
-- . i
- <>
- ^-\*\
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_ . , _ .i
/ > V^tflu "
allemaal in een handomdraai op tafel kunt toveren.^ V
Kookdemo's
no s op:•vrijdagmiddag
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Schitterende country style keuken in antiek-gele uitvoering. Met
gratis inbouwapparatuur t.w.v. 1.500,-. Als afgebeeld 19.595,Bijvoorbeeld: afmeting 280 x 165 cm.

Vraag naar

Brugman
installatieplan
voorde
complete
installatie van
uw keuken en
badkamer
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ÖÖëS l^ultif11110^0116!6 douchecabine
TnëTzTfdoüche, hbofddouche, nek-, schouder- en voetmassage.
Met Turks stoombad, kruidenstoombad, hetelucht functie,
verlichting, radio- en computerbedieningspaneel. Incl. plaatsing

Hoofddorp
KEUKENS & BADKAMERS
K A N

M E T

B R U G M A N .

Kruisweg 785/0
Telefoon Keukens 020-6533462
Telefoon Badkamers 020-6533482

ERKEND

Kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Met deze actie verval! het recht op andere lopende aanbiedingen. Actie geldt niet bij aankoop van opruimingsmodellen.
*In samenwerking met PrimeLine. zonder kosten of rente. B KR toetsing en registratie.
**Vraag naarde actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zerfouten voorbehouden.
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Van Zeelt
geeft opponent
kickboksles

Sea Devils vreten Lions twee maal op

ZANDVOORT - De Zandvoortse sportvereniging Afafa blijkt een bakermat voor
talent op het gebied van ringcontactsporten te zijn. Naast
wereldkampioen Peter Aerts
en freeSght-gigant Rene
Rooze heeft nu het supertalent Michel van Zeelt zijn
klasse
gedemonstreerd.
Kickbokser Michel van Zeelt
slaagde erin om de ongeslagen zwaargewicht Meijer in
een titanenstrijd te verslaan.

ZANDVOORT - De teams van Sea Devils bleken zaterdagavond een maatje te groot voor The Lions. Zowel de vrouwen
als de mannen kregen klop. De basketballers boden koploper Sea Devils goed partij maar gingen met 62-85 ten onder.
De basketbalsters kenden een matige avond en verloren met
35-47.

De Afafa-vechter had in totaal slechts vier minuten nodig
om zijn tegenstander een nederlaag te bezorgen. Van Zeelt,
die traint bij de Zandvoortse
sportvereniging Afafa, had
zich onder leiding van kickboks-instructeur Ferry Paap
en conditietrainer
Gerard
Boxhoorn bijzonder serieus
voorbereid op deze zware partij. De keiharde training was
duidelijk af te lezen aan zijn
afgetrainde lichaam. Ook tijdens dit gevecht werd Van
Zeelt bijgestaan door Paap en
Boxhoorn, die er voor zorgden
dat geen kans om te scoren onbenut bleef.
In het gevecht bleek Michel
van Zeelt zowel technisch als
conditioneel de betere te zijn.
Met snelle stotencombinaties
en trappen naar het lichaam
wist hij Meijer zodanig in de
problemen te brengen, dat de
scheidsrechter tot tweemaal
toe tussenbeide moest komen
om Meijer voor een knock-out
te behoeden. Na ontvangst van
de beker en de felicitaties keerde de sportploeg van Afafa in
opperbeste stemming huiswaarts.

De basketbalvrouwen van
The Lions kregen in de strijd
tegen Sea Devils het ritme niet
te pakken. Vanaf het begin
moest Lions knokken om bij te
blijven. Meestal keek het team
van coach Olaf Vermeulen tegen een achterstand aan. De
geroutineerde ploeg van Sea
Devils nam eerst een 4-8 voorsprong en even later prijkte er
een 11-15 stand op het scorebord.
Coach Vermeulen probeerde
via een time-out de speelsters
pp een lijn te krijgen, hetgeen
in de resterende tijd van de
eerste helft aardig lukte. Lions
nam een 16-15 voorsprong,
doch de opleving was van korte duur. Sea Devils schoot zuiverder en ging, nadat de voorsprong op 16-19 was gebracht,
met 20-21 rusten.
Meteen in de tweede helft
sloeg Sea Devils toe. Lions had
met de doelpogingen weinig
geluk. De bal draaide meestal
via de basketbalring het veld
weer in. Sea Devils was agressiever en liep uit naar 20-29.
Lions probeerde de strijd alsnog een wending te geven,
maar ging te geforceerd te
werk. De aanvallen werden
niet voldoende uitgespeeld
met als gevolg veel missers en
balverlies. Sea Devils hield de
wedstrijd onder controle en
won met 35-47.
Coach Olaf Vermeulen was
niet zo te spreken over het resultaat. „In de eerste helft waren we nog aan elkaar ge-

Gemakzuchtig
ZVM wint net

ZANDVOORT - D09r een
moeizame 27-26 overwinning
op het tweede team van US
blijven de handballers van
ZVM-Rabobank in de race
om de titel. De Zandvoortse
vrouwen waren kansloos tegen de aanstaande kampioen Oriënt en verloren met
29-12.

De Zandvoortse handballers
maakten het zich zelf erg moeilijk. ZVMrRabobank speelde
beter en nam vlot een ruime 613 voorsprong. De Zandvoorters geloofden het toen eventjes, namen te veel gas terug en
US verkleinde het gat naar 1013. „We verzuimden grote afstand te nemen en lieten US
terug komen in de wedstrijd,"
stelde coach Dirk Berkhout.
In de tweede, helft bouwde
ZVM-Rabobank de voorsprong weer uit en bij 22-25
leek de strijd beslist. Ook nu
concentratieverlies van het
Zandvoortse team en US
kwam langszij, 26-26. De Zandvoorters bouwden in de slotminuut aan de laatste aanval en
daaruit scoorde Martijn Hendrikse alsnog de winnende
treffer, 26-27.
„We hebben slordig gespeeld," ging Berkhout verder.
„Overigens had ik niet het gevöel dat we de wedstrijd zouden verliezen, maar US kwam
behoorlijk terug. We zijn en
kunnen veel beter. Het spel

van ons was nu te wisselvallig,
maar de twee punten tellen.
Daar gaat het uiteindelijk om."
Door het plotselinge vertrek
van trainer/coach Rijk Oppelaar besloot Dirk Berkhout ook
maar de vrouwen te coachen.
De Zandvoortse handbalfreak
trof het niet want er moest een
bezoek worden afgelegd brj
koploper Oriënt. In de eerste
helft hield ZVM-Rabobank de
strijd nog aardig onder controle en bleef in het kielzog..van
Oriënt. Met een goede" inzet
werd Oriënt bestreden waardoor de marge bij de rust acceptabel was, 10-5.
In de tweede helft was er
geen houden meer aan voor de
Zandvoprtsen. Oriënt toonde
aan duidelijk te sterk te zijn
voor deze klasse. De gastvrouwen walsten over ZVM-Rabo
heen en scoorden er lustig op
los. De fraaie en snelle aanvallen waren te veel van het goede
en ondanks dapper verzet
werd de eindstand op 29-12 gezet.
„Dit was een terechte overwinning voor Oriënt," stelde
Berkhout. „In de eerste helft
dacht ik even dat we brj zouden blijven, maar het krachtsverschil was toch veel te
groot."
Doelpunten mannen: John Terpstra
8, Martijn Hendrikse 6, Patrick Terpstra 6, Menno Trouw 5, Edwin Berkhout l, Arjen Molenaar 1. yrouwen:
Sylvia Blom 6, Mireille Martina 4, Suzanne Bruijnzeel l, Laila Theunissen
1.

ADVERTENTIES

Esthetisch-Plastische Chirurgie

Borstvergroting
:

een lang gekoesterde wens?
Behandeling in kliniek of
ziekenhuis in uw regio

..

MONOBLOC®
borstprothese
• röntgendoorlaatbaar

Bol-pyirit
manoeuvreert
om opbrekingen

waagd, maar in de tweede helft
ging het mis. Het verband viel
weg en we speelden te geforceerd. We moeten als team
blijven opereren want zo gaat
het niet. In deze wedstrijd verloren we het koppie en dat
strafte Sea Devils af. Ja, ik had
meer van deze wedstrijd verwacht. Tegen Hülegom moeten we maar wat rechtzetten."
Tegen koploper Sea Devils
speelden de mannen van
coach Joop van Nes een zeer
aanvaardbare wedstrijd. Vooral in de eerste tien minuten
was er van het grote puntenyerschil op de ranglijst nauweUjks iets te merken. Een gretig
en vlot spelend jeugdig Zandvoorts team nam brutaalweg
een voorsprong. Tot 18-16 wist
Lions aan de goede kant van
de score te blijven. Sea Devils
groeide echter langzaam in de
wedstrijd en halverwege de
eerste helft kwam het grote
lengte-overwicht van de gasten tot uitdrukking. De Zandvoorters misten toen de lengte
van de afwezige Ron van der
Mije en Peter Noortman.
Sea Devils kwam op een 2021 voorsprong en bouwde die
uit. Lions haalde in het tweede
gedeelte van de eerste helft
niet het niveau van dat van de
eerste tien minuten. Sea Devils
denderde door naar een 25-45
ruststand. In de tweede helft
herstelden de Zandvporters
zich weer van de inzinking. De
achterstand was inmiddels te
groot maar het vertoonde spel
gaf vertrouwen voor de toekomst. Onder aanvoering van

ZANDVOORT - De bolpijlrit van de Auto Sportvereniging Sandevoerde werd
ondanks de vele wegopbrekingen in het dorp een prima
rit. De deelnemers in de diverse klassen hielden het
spannend door de onderlinge
verschillen in strafpunten
klein te houden.

Coach Olaf Vermeulen tracht zijn team, overigens zonder succes, op één lijn te krijgen

Rpbert ten Pierik en Philip
Prins bleef Lions aardig in het
spoor van Sea Devils. De badgasten moesten uiteindelijk
genoegen nemen met een 6285 nederlaag.
Ondanks deze nederlaag

was coach Joop van Nes uitermate te spreken over het vertoonde spel. „De inzet was absoluut voldoende," begint Van
Nes. „Er is niet alleen keihard
gewerkt maar er is ook goed
gespeeld. Tegen deze gerouti-

Be! voor afspraak op donderdag (09.00-17.00 uur): 020 - 305 00 40

K O R T IN G S B O N
Zandvoorts Nieuwsblad Lezersmenu

= Diner =

actie loopt van 27 jan. t/m 28 feb.

Menu
runder carpaccio met pesto en oude geraspte kaas
Of
Ierse wilde zalm met een mierikswortelroom
• •met
• amandeltjes
romige kerriesoep
• ••
gegrilde Noordzee-poon
met
geconfijte tomaat en kruidenolie
Of
lamsbiefstukjes gemarineerd met knoflook, uien,
piment en soyasaus waarna in de oven gebraden
Of
Zuid-Amerikaanse Prime-rib
met een hot-Chilisaus met dragon
• assortie
• •
kaas
• flambee
••
cerise

Prijs ƒ 77,50 nu voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezersmenu
Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

neerde en fysiek sterke tegenstander kwamen we nog wel te
kort, maar er zit steeds meer
lijn in het Zandvoortse spel.
We missen nog wel wat ervaring en vandaag misten we ook
wat lengte. Ik mag wel zeggen

ZANDVOORT - Plaatsgenoot Tonny Zwaanenburg en
Koos Visser uit het Belgische
Brasschaat zijn dit jaar weer
van de partij in de International Historie Tulpenrally.
Het duo maakte vorig jaar
hun rally-debuut en gaan van
12 tot en met 17 aprU proberen de rally tot een goed einde te brengen.

De -vossen in Zandvoort blijken niet erg bang
circuit komt de vos even kijken of het wel goed
uitgevallen te zijn. Ook deze vos is dicht bij de gaat. Op de foto van Chris Schotanus is het
mensen gekomen. Terwijl de
beest er zelfs bij gaan zitten
autosportlieöiebbers hun rondjes draaien op het
Foto Chris Schotanus

Tonny Zwaanenburg is als
gelauwerd ex-coureur en thans
bedrijfsleider van Slotemakers
Anti-Slipschopl een bekende
verschijning in de nationale
autorensport. Op het gebied
van de rallysport was de Zandvoorter tot vorig jaar echter
een onbeschreven blad. Van
zijn mentor, de legendarische
Rob Slotemaker, moest hij de
rallysport links laten liggen.
„Slotemaker, die zelf veel rally's heeft gereden, merkte aan
zichzelf dat rallyrijden geen
goede invloed had op zijn prestaties op de circuit," aldus
meervoudig toerwagenkampioen Zwaanenburg.
Vorig jaar maakte de Zand-

Jubilerende zeevissers houden groot festijn
De Zeevis Vereniging
Zandvoort bestaat op 9 april
vijftien jaar. De nog steeds
groeiende visclub laat dat
ïeit niet ongemerkt voorbij
gaan. Een gigantische
viswedstrijd, die gepland
staat voor 27 maart, vanaf
het Zandvoortse strand
moet het hoogtepunt
worden van de festiviteiten.

D

AT DE VISSPORT in
Zandvoort druk beoefend wordt, is natuurlijk geen onbegrijpelijk feit. De visserij was een onlosmakelijk onderdeel met
Zandvoort. Uit de geschiedenis van Zandvoort blijkt dat de
bevolking leefde van de visserij. De visserij verdween en
Zandvoort veranderde in een
badplaats. De visserij werd alleen nog beoefend door hobbyisten.
Zo'n vijfien jaar geleden
kwam de vereniging tot stand
door zo'n stel hobbyisten. Ton
Goossens, Willem Hollenberg,
Fred Ploegman, Frans Goossens en Rob Bu^js maakten
plannen om tot oprichting van
een visclub te komen.
Op de kennismakingsyergadering in oktober 1983 in het
toenmalige Hotel Keur kwamen zo'n 35 mensen af. De
meesten voelden er wel voor in
clubverband te gaan vissen. Er
werd een voorlopig bestuur gevormd en op 9 april 1984 kwamen de statuten, huishoudelijk reglement en het wedstrijd
reglement op tafel. De club telde meteen 27 leden en vooral
de wedstrijden vanaf het
strand en de pier waren in trek.
De Zeevis Vereniging Zandvoort breidde de actviteiten
verder uit. Er werden wedstrijden gehouden vanaf de boot,
de Waddenzee werd aangedaan en ook de buitenlandse
trips kwamen steeds meer in
trek.
De club trok daarmee vele
liefhebbers aan. Na tien jaar

De leden
van de
visclub
zullen ook
de komende
jaren de
nodige vis
boven water
halen

telde de vereniging 130 leden
en nu heeft secretaris Gerard
Blurjs maar liefst 170 leden in
de boeken staan, waaronder
zelfs vissers vanuit België.
„Het gaat heel goed met de
club," aldus Blurjs. „Velen
spreken de trips naar Denemarken of Noorwegen .aan. Zo
ook de Belgische leden, die
mee wilden gaan, maar die
moesten wel eerst lid worden.
De buitenlandse trips zijn overigens heel mooi."
Niet alleen voor de trips bestaat veel animo, ook de wedstrrjden vanaf het Zandvoortse
strand de boot of de pier worden door de leden zeer gewaardeerd. Naast de viswedstrijden
organiseert de visclub diverse
evenementen. Zo wordt er
jaarlijks een werpinstructie gehouden, wordt het visfileren en
het opmaken van visschotels

Foto Chris Schotanus

dat ik zeer tevreden ben over
het vertoonde spel."
Topscorcrs vrouwen: EIlcs van der
Ende 10, José Koper 8. Mannen: Robert ten Pierik 21, Philip Prins 21,
Alain Clark 10.

De rijders waardeerden de
bol-pijlrit zeer en reden onder
goede omstandigheden door
de badplaats. Het was wel
koud maar het zicht was goed
door het heldere weer. In de Aen B-klasse hielden de concurrenten elkaar goed in het oog.
Tussen de verschillende klassering viel vaak maar een fout
te constateren.
In de A-klasse legden bestuurder Hans Putter en navigator Nel Achterberg de rit
met de minste fouten af en zegevierden. Nico Nickels en
Nico van Nes volgden als goede tweede, terwijl Hans Jansen
en Wim Jansen de derde plaats
voor zich opeisten. De B-klassers maakten meer fouten
maar het onderlinge verschil
was hier minimaal. Zo hielden
bestuurder Marja van Straaten en navigator Ivonne Niemeyer het duo Frank Zuurendonk en Cor van Dijk net achter zich. De derde plaats was
voor Hans Limbeek en Henny
Schuuring.
In de C-klasse behaalden
Pim Zaalberg en Jeffrey Buiten
een knappe overwinning. Dit
koppel bleef de concurrentie
ver voor. Aschwin Loos en
Dennis Burggraeve pakten de
tweede plaats en derde werden Mariëtte van de Plas en
Peter Schouten. De volgende
rit vindt plaats op zaterdagavond 20 maart aanstaande.

Zwaanenburg start
in Tulpenrally
Strandexcursie

Vos volgt coureurs

• 10 jaar garantie op lekken
• géén siliconenvullinq

Zandvoorts
Nieuwsblad

onderwezen en een excursie of
een feestje is er ook altijd wel
bij.
En die leden kunnen hun
hart ophalen. Een etentje staat
gepland en op zaterdag 27
maart aanstaande staat hen
een geweldige viswedsrijd te
wachten. Ter gelegenheid van
dit derde lustrum organiseert
de Zeevis Vereniging Zandvoort een gigantische wedstrijd vanaf het Zandvoortse
strand.
Bestuursleden Jan Terol en
Klaas Langereis hebben hun
handen vol aan de organisatie
maar rekenen op groot succes.
„Het wordt een heel grote
wedstrijd," stelt Jan Terol.
„By Riche aan het noorderstrand verwachten wij zo'n vijfhonderd tot zeshonderd deelnemers. We hebben nu al tweehonderd aanmeldingen en elke

dag komen er aanmeldingen
binnen. Over een lint van zes
kilometer staan de vissers dan
opgesteld op het strand."
De organisatie heeft aan alles gedacht. Er is een mooi prijzengeld te verdienen. Eerste
prijs vijftienhonderd gulden,
tweede prijs duizend gulden en
een derde prijs van vijfhonderd
gulden. Burgemeester Van der
Heijden is bereid gevonden om
om een uur het startschot te
geven. Vooral door de bijdrage
van sponsors, de Zandvoortse
middenstand, is het mogelijk
fraaie prijzen beschikbaar te
stellen.
„We verwachten heel veel
van dit evenement," gaat Terol
verder. „Het wordt trouwens
een internationale wedstrijd,
met deelnemers uit België en
Duitsland en ik vermoed dat
de Nederlandse viskampioen
en de wereldkampioen ook
aanwezig zullen zijn. Het
wordt een Dutch Open. Als het
slaagt en we kunnen een grote
sponsor strikken dan willen wij
er jaarlijkse wedstrijd van maken. Ja, het wordt een groots
gebeuren en een enorme promotie voor Zandvoort."
Zonder medewerking van
vele vrijwilligers kan de visclub
ook niet en Terol is erin geslaagd alles tot in de puntjes te
regelen. „Het is een hele yerantwoordelijkheid en moeilijk
om vrijwilligers te krijgen. Dat
is gelukt met medewerking
van de Nvsv. De zeepieren zijn
besteld en bovendien zorgen
de gebroerders Paap dat de
deelnemers op het strand vervoerd worden naar hun stek.
We zijn er klaar voor."
Liefhebbers van de vissport
kunnen zich opgeven tot 20
maart. Vrouwen en invaliden
hebben zich ook reeds aangemeld en de organisatie hoopt
op nog meer deelname van
deze groepen. Inlichtingen zijn
te verkrijgen en opgave kan geschieden bij Klaas Langereis,
telefoon 023-573.0055.

voorter als navigator zijn rallydebuut met een eveneens debuterende Koos Visser. Ondanks een gebrek aan voorbereiding en de nodige pech onderweg haalde het duo de finish met hun Fiat 695 Abarth.
Dit jaar viert de International Historie Tulpenrally zijn
vijftigjarig bestaan. De rally
voert de deelnemers dit keer
vanaf startplaats Noordwijk
via Berlijn weer terug naar de
badplaats. Visser en Zwaanenburg hoopten de jubileum-rally te rijden met een bijzondere,
door Carlo Abarth zelf ontworpen Abarth Mpnomille. Omdat
de auto niet tijdig klaar is, zal
de equipe ook dit jaar met de
inmiddels vertrouwde Fiat 695
Abarth aan de start verschijnen.
Het enthousiaste tweetal
hoopt later dit jaar met de
Abarth Monomille de legendarische Targa Florio op Sicilië te
rijden. Daarnaast willen zij ook
van start gaan in de minstens
zo befaamde Mille Miglia, al zal
de equipe daarvoor eerst een
andere auto moeten bemachtigen. Voor de Mille Miglia mag
immers alleen ingeschreven
worden met modellen die vroeger in de 'echte' rally reden.
Evenals vorig jaar zal Slotemakers Anti-Slipschool bekers
ter beschikking stellen voor
zowel de jongste als de oudste
deelnemer. Zwaanenburg is
vorig jaar met dit initiatief gestart omdat het destijds zeventig jaar geleden was dat
Slotmaker werd geboren en de
anti-slipexpert altijd veel energie heeft gestopt in de begeleiding van jong talent.

ZANDVOORT - Aan de kop
van de Zeeweg begint zondag
21 februari een excursie op het
Bloemendaalse strand. Wie wil
weten wat er allemaal aan zeedieren pp en in het zand voorkomt, is welkom maar moet
eerst wel even bellen met Nationaal Park Zuid Kennemerland: 541.1119. De excursie begint om 14 uur en duurt twee
uur.
ADVERTENTIES

WESTFRIESE
FLORA
's Werelds grootste overdekte

19 -28 februari 1999
Bovenkarspel
met consumentenbeurs en
5-daagse CNB-Flora Agribeurs
Telefoon (02Z8L51 >16 44

, Bezoek onje iniernetsjié eiiimaak'kans ipjMn?.!j
• bloembollenpakket: hltp//wm.*wèstlriesè(lora.'iii •'•

COMPLEET

Hoofddealer van o.a.
• Hastens • Auping Royal • Anker Magnitude
• Vi-Spring • Pullman • Stretch Top (waterbedden)
• Norma • Dunlopillo • Relyon • Kuperus
• Exclusief Italiaans bedtextiel

Doornewaard
F I R S T CLASS I N C O M F O R T B E D S
Jan Evertsenstraat 4 - 8 • Amsterdam • Tel. (020) 616 77 57
Geop.: Di. t/m Vrij. 10.00 -17.45, Zat. 10.00 -17;00, Ma. gesloten en Do. koppavond..
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Speel mee in SponsorBingo

(Babbers

Win een Ford Mustang

Na een langdurig verblijf in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) .ontstaan de mooiste vriendschappen. Want de .kinderen in het
WKZ liggen samen met andere kinderen en leleftijd-génqten op een aFdeling/ Nooit met.volwassenen..Sterker nog, het VVKZ heeft een

UITSLAGEN
SPOTSSORiBINGO
14 FEBRUARI

•eigen gebouw waarin alles is gericht op het kind. Van zorg en behandeling-tot en 'met de medewerkers en Faciliteiten. Want ziek
zijn is geen pretje, zeker als je in.een ziekenhuis ligt. Dus proberen we van het ziekenhuis een ziekenthuis te maken. Daarom hebbenwe ruimtes waar alleen gespeeld mag worden. Ruimtes waar dus geen tijd en plaats is voor behandelingen. Verder is -óp de meeste
aFdelingen- ieder uur een bezoekuur én heeft het hele ziekenhuis een kindvriendelijk inFrastructüur. En juist die kindvriendélijkhei.d
is voor ons een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Want iedereen die hier komt .is éérst kind en dan patiënt,"

.

Wrilt u het WKZ steunen? Dat kan door het beeldje "Willemien" te. bestellen. Maak^Fl. 59,50 overopi girorekening

• ,-

koppels van bij de SponsorLoterij aangesloten clubs en verenigingen het SponsorBingo
spel. Zij kunnen voor hun club een behoorlijk bedrag winnen. Maar ook u kunt
winnen, op de tribune. Als toeschouwer
wint u namelijk altijd minstens 100 gulden.
En hoe meer de kandidaten winnen, hoe
hoger dat bedrag wordt. Op de tribune
maakt u bovendien kans op de Ford
Mustang of op de zaalbingo van 10.000
gulden.

:

6141ten/gunste van het AZU inzake "Willemien" te Utrecht. U krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd,
.De opbrengst kbm't volledig ten goede,'aan-de ontwikkejihg van kindgerichte activiteiten en Faciliteiten zoals een
kindertheatercaFé, kindertelevisie, speel-o-theek en een kindi?rimagazine.: Voor meer inFormatie kunt u contact met "
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Op naar de studio

êcnyojtèlkattnt. dan 5fiat u d* J

BINGO

- getal 13 iM 36
-
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!

03 ƒ20,29
ƒ10,ƒ 100,- 15
ƒ9,ƒ50,- 34
ƒ8,ƒ 40r ;4i " ƒ7,ƒ30,- "id
ƒ6,ƒ 25,- 35 ' ƒ5,-

37 ƒ 10.000,-.

06 ƒ1.000,-

40
23
22
30
28

Speel mee in de Sponsor Loterij en win één
van die fantastische prijzen!

U ziet het. Een reisje naar de. studio
kan u heel wat opleveren. Om op de tribune
te komen, speelt u thuis tijdens het programma mee met het bingospel. U gebruikt
daarvoor de bingokaart die u ontvangt als u
onderstaande bon invult en opstuurt.
Minstens 12 getallen goed op uw kaart? Bel
dan de Bingolijn 0909-0077 (95 cpm) en
maak kans op een uitnodiging voor de
studio of op een andere prijs.

De Grote Sponsor Loterij is de loterij
voor sport, welzijn en cultuur. Er zijn maar
liefst 800 clubs en verenigingen die delen in
de opbrengst. Kijkt u maar naar het wekelijkse tv-programma van de Sponsor Loterij,
SponsorBingo. Daar leert u de clubs kennen.

_ .

SpörisorBiiigQ.

SponsorBingo is erg spannend. Elke
zondagavond om 18.10 uur spelen twee

Ford Mustang ,
009510417
iriOirscttpt
ffl'Ja,
ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, voor elke week kans op
meer dan tienduizend Bingoprijzen!

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

Adres:

zondag 21 februari
16,10 tuur op RTL 4

Kijk, bel en win een

D ƒ 40,- (vier lotnummers)

Plaats:

D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

(Post)banknummer:

GASTONS
SURPRISE
..

sportieve

damesfiets!
De Bingolijn:
0909-0077(95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zttfoutt n voorbehouden

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloklelters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel. 0900-300 1400 (35 cpm).

D mevrouw

150.99.02

Naam:

Postcode:

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

Tel: _ -

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:

_

Handtekening:

Bon uit ln
' 'PPcn en *n cen envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

woensdag 17 februari 1999
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Bev/eging, avontuur en gezonde buitenlucht
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Of je nu wil fietsen in China, bergbeklimmen in Peru, of
kanoën in Siberië, voor elke vakantie bestaat er een advies
op maat. Zo'n 250 reisorganisaties, buitensport
speciaalzaken, verkeersbureaus, boek- en kaartwinkels
presenteren zich komend weekeinde in Den Haag tijdens
het negende Op Pad Beursfestival, georganiseerd door het
ANWB-tijdschrift Op Pad.
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Ijsbrekers
OLLE STRANDEN ook om wat je nodig hebt tijzul je tijdens een kano- dens een inspannende tocht.
tocht in Siberië niet Hoe korn je aan voldoende
vinden. De gemiddel- voedzaam en smaakvol eten?
de bezoeker van het Op Pad Hier worden kookdemonstraBeursfestival zal daar geen ties gegeven en kan je zelf
traan om laten. Die gaat name- proeven of je iets wel of niet
lijk met vakantie, niet om ge- lekker vindt."
Een eveneens druk bezocht
zien en vermaakt te worden,
maar voor beweging, avon- en nuttig programma ondertuur, en de gezonde buiten- deel, is het inpakken van een
lucht. „Ik denk dat we ons op rugzak. „Veel mensen nemen
een tak van toerisme richten, teveel mee, of beladen de rugwaar het massale niet aanwe- zak verkeerd. Ze maken hem
zig is. Dat vind ik een prettige topzwaar, waardoor ze niet
manier van reizen," zegt lekker lopen. Andersom kan je
hoofdredacteur Ed Lodewijks het zo gek maken als je zelf wil:
van Op Pad, tijdschrift voor mensen die erg willen bespabuitensport en actieve vakan- ren, kunnen bij wijze van spreties.
ken hun tandenborstel afzaIn dit blad staan veelvuldig gen."
plekjes beschreven, waar je
Op een fietsparcours kan je
nog alleen kan zijn en van de gedurende de beurs vakantienatuur kan genieten. Of het fietsen testen. Een testbaan
daar na publicatie niet ook voor wandelschoenen biedt de
dringen wordt, is de vraag. mogelijkheid
verschillende
„Waarje ookheengaat, je komt schoenen te proberen. Lodemensen tegen," geeft Lode- wijks: „Het is geen kinderspel,
wijks toe, „maar het is anders je kan daar een prima indruk
of je in Spanje op het strand krijgen van waar een goede begeleiden. Dus iedereen die
gaat liggen, of dat je van berg- wandelschoen aan moet vol- een beetje sportief is, kan een
hut naar berghut trekt. De Al- doen. Wij hebben een specta- poging wagen," aldus Lodepen worden drukker en de culaire baan gemaakt, met een wijks.
berghutten zijn soms vol, maar bruggetje, keien, en alle andere
De beurs heeft een voor achet is geen vorm van massa- ondergronden die je buiten tievelingen interessant protoerisme die
gramma van
grote overlast
lezingen. De
geeft."
Engelse bergBeursfestival helpt toerist die
Het Op Pad
beklimmer
Beursfestival
Joe Simpson
informeert
bijvoorbeeld,
'massale'
wil
vermijden
op
pad
over
prakvertelt over
tisch alle bezijn avontustemmingen
---------- ren in Peru.
en actieve vaEn wereldfietkanties. Vorig jaar kwamen in kan tegenkomen."
ser Frank van Rijn doet verslag
Meteen bij de ingang van het van zijn belevenissen in andere
drie dagen 25 duizend bezoekers. Dit jaar worden opnieuw Congres Centrum kan je dade- verre landen. Er worden buiveel mensen verwacht. De toe- lijk kennismaken met een acht tensportfïlrris vertoond, die
risten kunnen onder meer uit- meter hoge ijswand. Liefheb- eerder te zien zijn geweest op
leg krijgen over belangrijke za- bers mogen zich met stijgijzers het Canadese Banff Filmfestiken als inentingen, visa, rug- en pikhouwelen een weg om- val. Onderwerpen zijn bergbezakken, en blaren.
hoog banen. Het is voor het
Op de beurs worden work- eerst dat zoiets in Nederland
shops gegeven over bijvoor- mogelijk is. „We hebben altijd
beeld het koken onderweg. een gewone klimwand. UsHet is vrij eenvoudig om overal klirnmen is niet echt heel gegoede maaltijden te maken. schikt voor een breed publiek,
Lodewijks: „Het gaat niet al- maar op zo'n beurs staat een
leen om het koken zelf, maar team klaar dat de mensen kan

V

Kanoën in
Siberië doe je
voor de
beweging, het
avontuur en de
gezonde
buitenlucht

Op het Op Pad

Beursfcstival
worden
workshops
gegeven over
het koken
onderweg

klimmen, raften, skiën, kanoën
en mountainbiken.
Hoe uitdagender de presentatie hoe beter, lijkt het soms.
Maar al met al bedient de
beurs een heel breed publiek.
Tenslotte gaan, zo heeft onderzoek uitgewezen, de meeste mensen niet bergbeklimmen in de Himalaya, deltavliegen in Amerika of zeezeilen
rond Spitsbergen, maar gewoon wandelen in Frankrijk.
Jan Pieter Nepveu
Het Op Pad Bcursfestival is vrijdag
19 februari geopend van 12 tot 19 uur,
en zaterdag 20 en zondag 21 februari
van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs
bedraagt 17,50 gulden (CJP en Pas
65+ 15 gulden, tot twaalf jaar 5 gulden.) Plaats: Nederlands Congres
Centrum, Clmrchillplein 10, Den
Haag; uitstekend bereikbaar per
openbaar vervoer. Meer informatie:
070-314.1420 en www.oppad.nl

'Heerlijk, dat gesleep
met takken door de modder'
van de samenleving

ICHTVRIEZEND water lastig voor watervogels. Je zal maar een
eend of een meerkoet zijn en je
eten van beneden moeten halen. Dat gaat mooi niet door
als er ijs ligt, dan is je voorraadkelder hermetisch afgesloten.
Dus moet je de boel open
zien te houden. Het makkelijkst lukt dat met een héleboel bij elkaar. Met een mannetje of dertig flink watertrappen, flink ruziemaken zodat
het water goed in beweging
blijft en de zaak is plaatselijk
even gered. Maar veel beweging heb je niet in zo'n drukbevolkt wak.
Gelukkig zijn er de zwanen,
majestueuze ijsbrekers. Twee
ervan zwemmen achter elkaar
aan en naderen de rand van
het ijs. De voorste zet zich
flink af met zijn achterpoten
en schuift met zijn lijf het ijs
op. Het ijs knarst, kraakt,
barst. Een gangetje ontstaat.
de zwaan zwemt erin. Haalt
hetzelfde truukje uit, afzetten
met de achterpoten, met het
lijf het ijs op: knars, kraak,
barst. Zijn makker volgt in de
rugdekking. Het gangetje
wordt langer en langer.
Waarheen de zwanen op weg
zijn is onduidelijk. Ze volgen
geen rechte koers, maar een
nogal beverige met veel bochten, als dronken zeelieden. En
daar splitst de achterste
zwaan zich af. De eerste blijft
rechtdoor gaan, de tweede
gaat naar links. Er ontstaan
twee waterwegen. Wat de linkse bezielt blijft onduidelijk: na
vijf meter draait hij weer naar
rechts en breekt net zolang
door het ijs tot hij weer achter
de eerste zit. Die is ondertussen een keer op zijn schreden
teruggekeerd, waardoor bij
het draaien een prachtige rotonde ontstond.
Later op de dag is in het ijs
een heel wegennet ontstaan.
Kruisingen, splitsingen, de rotondes dienen als parkeerterreinen. De meerkoeten en eenden volgen dankbaar de zwanepaadjes: ze komen wel nergens uit, maar je kan weer
even de benen strekken. De
zwanen zelf zijn nergens meer
te bekennen. Als veelgevraagde ijsbrekers hebben ze blijkbaar elders een karwei.

D

Remco Daalder

Pas als ze er niet meer
zijn, vallen ze op.
Vrijwilligers. Zij
verzorgen het bloemetje
aan het ziekbed, geven
hondentrainingen, hebben
dienst in de kantine van
de vereniging,
onderhouden de
historische tuin,
organiseren een
jeugddisco, vangen
daklozen op, staan in de
Wereldwinkel. Zonder
hun inzet zou het leven
verschralen. Zij vormen
als het ware het cement
dat de afzonderlijke delen
in de sanienleving aan
elkaar bindt. Een serie
over werkers in de vrije
tijd.

„Ach, ik ben nu eenmaal
graag buiten. En ik vind het
gewoon fijn om ergens aan
de slag te zijn, waar ik meer
dan tien stappen kan
nemen. Thuis heb ik ook wel
een tuintje, maar die is voor
mij veel te klein om mijn ei
kwijt te kunnen. Terwijl ik
hier alle ruimte heb om naar
hartelust mijn gang te
gaan," omschrijft
Amstelvener Niels Spieker
zijn drang, om zeker twee
dagen per week als
vrijwilliger in de werkgroep
'Tuin van Bram de Groote'
actief te zijn.

In het Concertgebouw van Amsterdam,
geeft op zondagmiddag 28 februari,
onder leiding van Tamas Gal, het

Natuurvrijwilliger Niels Spieker: 'Door onze inzet houden we die wilgen zowel gezond als mooi'
Foto .Jaap Maars
P&P B1006
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l brommen; G hert; 11 bloeiwijze; 12
voorz.; 14 slaapplaats; 15
golf; 17 vleesproduct; 19
wreed heerser; 21 haarknipper; 22 part; 23 oude maat; 24
lekkernij; 26 jongensnaam; 27
zoen; 29 gevangenis; 30
groente; 32 trouwen; 34 gemeenteweide; 36 afgelegen;
'Al groot hert; 38 kijker; 39
genotmiddel; 41 trapdeel; 44
mislukking; 45 wenk; 47 een
zekere; 49 ad vocem; 51
sleeën: 53 vogel; 54 samenstelling; 56 hijsen; 58 prachtig; 59 houvast; 61 wandeldreef; 62 naaldboom; 64
plaaggeest; 65 pi. in N.-Brabant; 66 ruiken; 67 behoren.

VERTICAAL: l streep; 2 akelig; 3 buffel; 4 daar; 5 raamscherm; 7 jongensnaam; 8
klok; 9 denkbeeld; 10 meisjesnaam; 12 bouwwerk; 13
vrg. heerser; 16 vis; 17 straat;
18 twijg; 20 hert; 25 dameskamer; 27 borstharnas; 28 lichtengel; 30 aanbouw; 31 pos.
elektrode; 32 lidw.; 33 hals; 34
voorz.; 35 gesloten; 40 winkel;
42 Europese; 43 bordspeler;
45 paardebit; 46 doopvader;
48 verdrijven; 50 omroep; 51
Turkse titel; 52 grappenmaker; 53 vogel; 55 ongaarne; 57
pakkage; 60 huisdier; 63
neon; 65 militair.

ET anderhalve hectare we willen wel graag een héle- trekken om voornamelijk wilgen bij te zagen. Heerlijk vind
metende natuurgebied boel veranderen en verbeteik dat, om met die takken
aan de Boterdijk in De ren."
door de modder te sjouwen."
Zijn eerstvolgende klus is
Kwakel, werd ooit door de geOnder leiding van 'pppermeente Uithoorn bestemd om het herstellen van de oude
er een verkeersweg doorheen schuur, die thans zo lek is als knotter' Wim van Zuilen, die
te leggen. Na hevige protesten een mandje. „Maar waar we ei- de vrijwilligersploeg een kwart
tegen dit plan, werd het eigen- genlijk naar toe willen, is een eeuw geleden oprichtte, besteden de medewerkers tweegeheel nieuw onderkomen.
dom van 'de Tuin' tenslotte
maal een halovergedragen
_
ve zaterdag
aan het
~
~~
per maand
Noordhol'Mijn eigen tuintje is te klein
aan het bijlands Landknippen van
schap. Deze
bomen. Niet
stichting
om m 'n ei in kwijt te kunnen'
alleen in Uitheeft echter
hoorn, maar
geen midde~"~~"~""~""~""" ook in nalen om het
"""~~"~~""~~~~
onderhoud professioneel uit te Met daarbovenop een educa- tuurgebieden in de wijde omgeving, zoals Botshol. Soms
besteden.
tief centrumpje voor kindeop verzoek van de gemeente,
ren."
Als een pure natuurliefheb- of van een boer. Maar af en toe
„Vandaar dat ik me, samen
ook min of meer op eigen initimet nog iemand, een halfjaar ber, beschouwt de 52-jarige
atief langs een weg of sloot.
geleden heb opgeworpen als Amstelvener zichzelf overiOfschoon een wilg door het
gens niet. „Ik ben meer ieonbetaalde beheerder," vertelt Niels Spieker. „Gelukkig mand die in zijn element is als knotten nogal wat van zijn kaheb ik er de tijd voor om daar hij allerlei dingen kan doen en rakteristieke tooi verliest, is
het volgens Spieker absoluut
volop bezig te zijn, want er is regelen. Daarom voel ik me
ook zo thuis in de Knotgroep noodzakelijk om regelmatig te
nog zoveel achterstallig onderhoud. Niet dat het nu echt Uithoorn, waarmee we er eens kortwieken.
in de veertien dagen op uiteen puinhoop is, hoor, maar
„Na verloop van een jaar of
vier. worden de takken die op
de kruin groeien veel te dik en
te zwaar. Als je ze dan laat
staan, krijg je geheid scheuren
Deze Bedl'ord touringcar uit
en loop je kans dat de hele
1951, bewaard door de Stichboom in tweeën scheurt. Door
ting Veteraan Autobussen, is
onze inzet houden we die wiléén van de pronkstukken op
gen dus zowel gezond als
de Oldtimer .Jaarbeurs Vehimooi." Van enige vorm van onkel.die van 19 tot en met 21
kostenvergoeding is daarbij
februari in Utrecht wordt gegeen sprake. De ruim twintig
houden. Er zijn onder meer
vrijwilligers die een ochtend
honderden auto's te bezichlilang driftig zagen en zeulen,
gen, van bijna onbetaalbaar
doen dit puur uit liefde voor
tot koopjes geschikt voor dahet landschap.

H

er enthousiast aan toe. „Met
z'n allen vormen we een bijzonder aardige groep, met
vrouwen en kinderen erbij. En
uiteraard drinken we tussen
de bedrijven door gezellig samen koffie en wordt er soep
geschonken uit zelf meegebrachte gamellen."
Zowel de knptgroep als de
werkgroep Tuin van Bram de

Groote. kunnen nog wel wat
vrijwilligers gebruiken. „Die
graag de mouwen opstropen
om de natuur te lijf te gaan."
Wie hiervoor belangstelling
heeft, kan contact opnemen
met Niels Spieker, telefoon
020-645.2003.
Johan Schaaphok

ADVERTENTIE

Staats Symfonie Orkest
uit Kiev een concert.
Het orkest is in 1991 opgericht en bestaat
uit de beste musici van de Oekraïne die
voorheen speelden in het Radio Orkest,
het Opera Orkest en het Staats Orkest
Het orkest heeft als vaste gastdirigent
Jaap van Zweden.
Op het programma staat Mozart's meest
beroemde symfonie (nummer 40) en
Introductie en Allegro voor strijkers van
Elgar. De pianist Derek Han speelt
bovendien het prachtige wat minder
bekende Tweede Pianoconcert van
Beethoven.
Het concert begint om kwart over twee.
Tegen inlevering van onderstaande bon
bij de kassa van het Concertgebouw krijgen lezers van deze krant tien gulden
korting op de normale toegangsprijs van
vijftig gulden.
Houders van de
CJP/Pas 65 en
Stadspasprijs
betalen 35 gulden
(normale prijs 45 ,. _ ™~ „
gulden).
'" H W J

Oldtimer Vehikel in Jaarbeurs

Helaas ontbrak bij de puzzel van vorige week het balkje, waarin het
woord moest komen. Onze excuses hiervoor. Omdat de kruiswoordpuzzel zélf wel opgelost kon worden, plaatsen we het balkje alsnog
hier onderaan. Dus volgende week vermelden we niet alleen het
woord van bovenstaande puzzel, maar ook dat van vorige week.

13 21 67 29 44 35 73 16 38 17 57 66 6 45 22

gelijks gebruik. De beurs is geopcncl op alle dagen van tien
tot vijf uur.

„Maar ook omdat het hartstikke leuk is." voegt Spieker

NAAM
WOONPLAATS
Voor reserveringen:
nationale Pathé Bloscoopfeserveringslijn 0900.202 53 50 snci/pm
Raadpleeg de plaatselijke bloscoopagonda voor het filmaanbod en aanvangstijden.
Pathé bioscopen irt ABisterdam zijn: Belleuue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuscninski.
U vindt alle adressen van Paflté Clnemas In de GOUDEN GIDS.

AANTAL PERSONEN
Het bespreekbureau van Het Concertgebouw is dagelijks geopend van tien
uur tot kwart over acht Vanaf zeven
uur is 's avonds is het bespreekbureau
uitsluitend geopend voor het afhalen
van gereserveerde kaarten en het
kopen van kaarten voor het concert.

Weekmedia 17

woensdag 17 februari 1999
Schoonmaakster gevr voor
winkel Zandvoort 2 uur
p week Voor informatie
To The Point, 023-5720212,
vragen naar Mischa

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Zelfstandige KOK
biedt zich aan per direct
Tel 06-22283113

Oppas gevraagd/
aangeboden

BANKSTELKUSSENS
FAUTEUILKUSSENS

maar ook
BOOT- EN CARAVANKUSSENS

AANBIEDING!
5 zitkussens
5 rugkussens
compleet gestoffeerd, v.a.

Oppas voor oude dame, hulp
bij eten en drinken, ± 4 a 5
uur p d Tel 5714746 (overdag), 5713773 ('s avonds)

• Niet duur, wel erg goed
• Alles uit eigen atelier!
Meer dan 10Ó;;yërsbhillende rneubelstpffen :;
voor u in voorraad ; :
Tevens snijden wij tpo-;
lyestér voor uw kus-; V
sens in iedere gewèns-

Oproepen - Mededelingen
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Huishoudelijk pers gevr,
1 ochtend per week
Tel 023-5712075

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tumen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
Ing K v K Tel 020-6364074

Wij stofferen voor u:
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Gevr goede hulp op drukke
dagen (onregelmatig, vooral
in de weekends) m ons goed
verzorgd pension, Brederodestraat, gezellige werksfeer
Bel 5719811 en maak een afspraak

Personeel
aangeboden
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VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
Zondag 21 februari 250 stands
Org v Aerle 0492-525483, SBS6 text 650
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Tel.'020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Verloren en
gevonden

Kunst en antiek

Gev voor A H TROUWRING
Tel 023-5715200

*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
22 en 23 maart Spinnerij 33,
Amstelveen 020-6473004

Felicitaties

Verhuizingen

Compressorstraat 23
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049
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Doorbreek de sleur1 Spring uit Lekker samen babbelen, kode band' Neem contact op ken, avondjes uit Lijkt 't je
18 feb 1950 moet u weten, TE HUUR gr verhuiswagen + met, Karin1 Leeftijd 36 jaar waf Gescheiden, volslank,
Dl * l l l l t l l l ^ ^ t l J l l t tl ^1 11 i l 11 \ Oll l [ > l , l . l l s l l ] | ! 111 ( l l ' / t ' l f l l » ' »('
werd HARDY BRUINS m de chauff, ƒ250 p d Ook met jong Karakter spontaan, ge- 40, dat ben ik, Angelique1
\ I M I I i l i l i i t . i l i u ^ o t i u . i l t ^ l u 1 1 n .K i <'|)l^iiok.iart
wieg gesmeten'111
verhuizers Tel 0653-208374 zellig Woonplaats Amster- Heb blauwe ogen, blond
HARDY BRUINS is de sigaar X Y Z B V verhuizingen en dam Ik heb een goede baan haar, 3 kinderen Wat ik zoek?
en ben een echte dieren- Een leuk contact met een bekamerverhuizingen/transport
trouwbare Surinaamse man
Schoonmaakpersoneel gevraagd
want hij wordt 49 jaar11
Voll. verz Dag-nachtservice vriend Zin m een gezellig
uif
Boxnummer Ben jij dat? Boxnummer
020-6424800 of 06-54304111 avondje
963584
983142.
Fam SKOL
Een
leuke,
romantische,
lieve
Zoek jij een leuke meid voor
Onderhoud,
jongedame, dat ben ik1 Ik ben een gezellige tijd?? Ben jij
Uitgaan
reparatie,
een blondine van 26 lentes tussen de 20 en 28 jaar?
jong Houd jij net als ik ook Neem dan contact op met
doe-het-zelf
2 a 3 uur p d voor 3 a 4 dg per week, aanvangstijd ca 10 uur
van knuffelen en uitgaan deze half Indische meid' BianElke donderdag dansen en
Meer of minder uren dagen zijn bespreekbaar
Heb jij zin m een spannende ca, 18 jaar jong Jij houdt net
ontmoeten v. alleengaanden
TUINMAN, STRATENMAKER date met mij? Pak snel die als ik ook van films, bioscoop
v a 30 jr 'De Ossestal', Nieubiedt zich aan voor al uw tuin- telefoon en reageer op mijn en gezelligheid thuis Doei'
Schoolgaande kinderen ?
welaan 34, Osdorp, v a 20 u
en straatwerk, voorjaarsbeur- box' Boxnummer 98660
Boxnummer 883616
Geen probleem, gezien de flexibele werktijden
Sportcafé Zandvoort voor ten van klein klusje tot com1
van 42
bruiloften, recepties, perso- plete aanleg Gratis advies en Gezocht' Een vrouw, meisje, Zoek jij een weduwe
11
neelsfeesten,
verjaardags- vrijbl prijsopgave aan huis dame, voor een gezellig uitje jaar jong? STOP Dan ben je1
CANTORCLIN Schoonmaakservice
feestjes,
catering Ing KvK Tel 020-6364074 of misschien wat meer Ik ben bij mij aan het goede adres
zoekt per direct
eigenwijs, aardig, 1 90 lang, Mirella, dat is mijn naam
023-5715619, 06-54616812
DE KLUSSENBUS
23 jaar, slank, verzorgd, hu- Moeder van 3 kinderen Ben
Za 20 feb STIJLDANS-avond Voor iedere klus, bellen dus monstisch en in het bezit van in het bezit van bijna alles Ik
v
paren
&
alleengaanden
De
Tel
023
5713780
voor Amsterdam 2 O en Centrum, Diemen,
blonde haren Grijp je kans mis alleen nog die grote,
1
1
Ossestal, Nieuwelaan 34 OsDuivendrecht en Amstelveen
SCHILDER heeft nog tijd v voordat het te laat is Box- breed geschouderde man
dorp,
20
30
u
Geen
danssch
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
Boxnummer 818051
binnen- en buitenwerk Vrijbl nummer 456541
leder welkom 0297-328712
geschrift Personen met ervaring en/of SVS diploma
prijsopgave
He, jij daar1 Zoek jij via deze « Reflectanten op advertenen rijbewijs genieten de voorkeur
Bellen na 1800 uur 5719800 weg een Surinaamse, Am- ties onder nummer gelieven
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
Woninginrichting
Telefoon 020 4528563 tot 20 00 uur
• ANNULERINGEN van ad-sierdamse jongeman van 20 ervoor te zorgen dat het numvertentie-opdrachten kunt u jaar' STOP" Dan ben 1je bij mer m de Imker-bovenhoek
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK mij aan het goede adres Wat op de envelop staat vermeld
Commercieel en administratief
T k a prachtige Bruynzeel richten aan Micro's Weekme- zoek ik? Een leuke, mooie, en dat de brief geadresseerd
keuken, compl met alle app dia, Postbus 156, 1000 AD licht getinte jongedame Ben wordt aan Weekmedia, Postpersoneel gevraagd
Voor ml tel 5719745
jij dat en wil je mij beter leren bus 156, 1000 AD AmsterAmsterdam
kennen? Bel snel' Boxnum- dam Dit voorkomt vertraging
mer 201301
m de behandeling.
VVV Amsterdam Tourist Office, de grootste VVV in NederMode
land, promoot en verkoopt een toeristisch topproduct de
stad Amsterdam en omgeving De organisatie is even dynaBloemen, planten en tuinartikelen
misch, vooruitstrevend en veelzijdig als de stad zelf Op
commerciële wijze informeert de VVV toeristen uit binnen- en
buitenland Dat gebeurt onder meer vanuit vijf mformatiewmVondellaan 7
kels die verspreid over de stad en op Schiphol gevestigd zijn
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Voor die winkels zoeken wij voor onbepaalde tijd en voor de Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
zomerperiode (maart t m oktober) een aantal entousiaste
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
beplantingen en schuttingbouw
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
GARANTIE OP AL ONS WERK ing K v K
Voor onze afdeling Telefonische Inlichtingen en ons ReserverMuziekDieren
en
mgscentrum zoeken wij medewerkers voor onbepaalde tijd
instrumenten
dierendie (buitenlandse) klanten telefonisch te woord willen staan
Ook M>

..«-iHi- IIH-I I»rH-rmm,m,T

Bell hotel, Hogeweg 7 Zandvoort, zoekt
kamermeisje/werkster

Hoge beloning (weekeind extra beloning).
Kom langs of bel 023 - 57 19000.

Ervaren allround schoonmakers/sters

Monet Strijkservice

Mike de Groot

commerciële baliemedewerkers m/v

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

medewerkers voor:
ons call & mail center m/v
onze reserveringscentrale m/v
VOOR ALLE FUNCTIES GELDT ER ZIJN FULLTIME
(37,5 UUR) EN PARTTIME MOGELIJKHEDEN
Wij zoeken voor deze functies gemotiveerde mannen en
vrouwen met een grondige toeristische kennis, een opleiding
op minimaal HAVO nieau of een gelijkwaardige toeristische
opleiding en een gedegen commerciële instelling Uiteraard
spreek je je talen goed minimaal Nederlands, Engels, Duits
en Frans Spaans en Italiaans strekt tot aanbeveling Verder
ben je communicatief representatief, flexibel, stressbestendig en bereid om in wisseldiensten te werken
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heb je belangstelling stuur je schriftelijke sollicitatie binnen 10
dager naar VVV Amsterdam t a v mevrouw F Roozemaal,
hoofd Personeelszaken Postbus 3901, 1001 AS Amsterdam

{Para)medisch personeel gevraagd

benodigdheden

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Massage
Sportmassage, ontsp rr
sage Shiatsu, voetreflex
Tel 023-5714092

Onroerend
goed te koop

Aandoenlijk lieve, leuke,
jonge HONDEN en PUPS uit
Spanje, die daar geen kans
hebben, zoeken liefdevol
TEHUIS hier
SERVICEFLAT
Tel. 020-6795474
Amsterdam-Osdorp ± 70 m2
vraagprijs ƒ 92 000,- k k
Tel 020-6185977
Dpleidingen/

aangeboden

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week

leerling tandtechnicus

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899 85 99
Heren, opgelet1 Ik ben werkzaam als verpleegkundige
Wat doe jij m het dagelijks
leven? Mijn naam is Monique1
Ik ben 28 jaar jong, 1 78 lang,
slank en m het bezit van lange
blonde haren Ben jij nieuwsgierig geworden? Call mei
Boxnummer 818051

Naam Henk Leeftijd 33 jaar
Signalement blauwe ogen,
1 90 lang Rustig, werkend en
woonachtig in Amsterdam
Ben jij geen bartype, kinderloos en houdt je ook van wandelen, fietsen, vakantie? Bel
mij dan eens' Boxnummer
395484

Ik 1 64 lang of kort, lang donkerbruin krullend haar, bruine
ogen, slank Een kleine op
donder, dat ben ik' Jij breed
geschouderd, slanke heupen,
stevige benen, donkere haren, uitstraling, actief Hobby's skaten, fitness, watersport Boxnummer 923344

Samen gedachten wisselen,
samen lachen en samen huilen Samen een lat-relatie opbouwen Ik heb een brede belangstellmg en jij wil een
maatje voor mij zijn' Niet jong,
gescheiden en kinderloos,
dat ben ik' Laat iets van je
horen1 Boxnummer 938536

Ik ben een meid van 27, heb
grijs-groene ogen, kort donkerbruin haar en ben 1 65 Ik
D l T Interim Techniek oon snelgroeiende technische
hou van terrasje pakken, mudetacheringsorganisatie ?ockt enkele
ziek, bioscoop, mode, reizen,
strand en allerlei leuke dingen
MW VERKEERSAFZETTINGEN
doen Ik zoek een maatje en
vind dit wel een aparte ma1
Kansop vaste baan1 Bon je een aanpakker flexibel bereid op nier Boxnummer 981553
onreaelmatige tijden te werken en heb je eigen vervoer''
Jiji Charmante, slanke, sporBel dan DIT Interim Techniek 0206817787
tieve, spontane, gezellige, intelligente dame Je hebt een
leuke baan en een vriendenkrign Je mist alleen dat speciale persooni Ik zie er goed
uit Ongebonden, 1 90, donker haar en 34 jaar Ronald"
Boxnummer 223430

Uitgaan, bioscoop, terrasje
pikken, strandwandelmgen
Lijkt 't je wat? Ben jij een
lieve betrouwbare, eerlijke
jongeman tot 25? Bel nu1 Ik
ben Suzanne, 1 75, 19 jaar en
waarschijnlijk op zoek naar
jou1 Groetjes uit Haarlem1
Boxnummer 944191

Medewerker Bediening m/v
+ 19 jaar voor hot seizoen fulltime, 6 maanden
en enkele oproepkrachten scholieren
VEREISTEN enige ervaring gewenst,
kennis van de Duitse en Engelse taal must,
representatief werklustig en vriendelijk
Brasserie HARDCAMO'
Kerkstraat 14 tel 5712102
LUNCHROOM RESTAURANT BERKHOUT
vraagt voor de weekenden en vakantieperiodes

HANDIGE KEUKENHULP m/v
met enige ervaring, leeftijd ± 20 jaar
Tel 0235713273 Kerkstraat 17, Zandvoort

Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Beluister anoniem
advertenties 18+
090650 15 156 (1 gpm)

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm)

Aang 3 kamer beneden woning m Amsterdam Zuid, tuin
7x12 met vijver, cv, badkamer voorzien van alle comfort, grote woonkeuken, huur
ƒ 550 Gevr 3 of 4 kamer flat
m Zandvoort e o , huur ƒ 800
Telefoon 020-7761532 of
06-54320168

Direct contact met
vrouwen thuis1
0906-5022221 (1 gpm)

Financien en
handelszaken

GRATIS belleni Bel gratis met
een leuke vrouw uit jouw
buurti Bel nu 0800-4994.

Autoverzekering

Ik ga door, waar anderen
stoppen1 Schaam me nergens voor en wil harde SEKS1
Harneti 99cpm 0906-9794

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

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

•Zi

Biseks, buurvr en buurmeisje
18. Hun spelletjes worden
harderi 99cpm 0906-9526

Te huur Stammerdijk 1e in Dagelijks seksen hete meisDiemen ± 160 m2 Tel jes 18 op onze livelijn1 De
020 6005958 of 0654-664936 heetste! 99cpm 0906-0603

Woningruil

BBlBBiBBBffll

mooi?

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm)
Een spannend
contact m de buurt
0906-5022204 (1 gpm)

Klasse dames
verwennen u aan de telefoon

024-3743456
geen vermelding op de nota

Livei Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwarTe huur Stammerdijk 1e in te vrouwen 99cpm 0906 0601
Diemen ± 160 m2 Tel
020 6005958 of 0654-664936 Nieuw' Sleutelgatseksi De 1e
seksafluisterlijn v Holland
0906-9722 Secret' 99cpm

Auto's en
auto-accessoires
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep, onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB

Tel 023-5614097
Wilt u uw auto weer m
showroomstaat voor een
redelijke prijs, bel dan voor
info Autopoetscentrale Duik
tel 06-22209476

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

0906-Nummers

Ontdek de duistere wereld1
SM Meesteres live1 Zij wijdt
jou in 99cpm 0906-9626
POSTCODE DATING" Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact
Bel 0906-1844 (80
cpm)SBS-6 text pagina 745
**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611
SM CONTACTLIJN Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact 0906-18 33 (80 cpm)
Spannende date?

0906-5015156

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
STUDENTES geven telnr
voor sekscontact1
Bel 0906-1822 (1 gpm)
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-5022204 (1 gpm)

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

0906-9889 Rijpe Sjaan DD- • Rubrieksadvertentie opcup, zkt jgns 18 jr v liveseks geven? Zie voor adres en/of
Grijp onder m'n rok1 99cpm telefoonnummer de colofon
in deze krant
40 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan • Uw particuliere Micro bon
de lijn' 0906-17 15
per post verstuurd bereikt
44 cpmi Thuiscontact vrou- ons pas over 3 a 4 dagen
wen (20-59) zoeken een af- Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
spraak thuis 0906-17 13
automatisch de week
1
44 cpm Wijkdating vrouwen daarop geplaatst
uit jouw wijk zoeken een afspraak' 0906-17 11
Afspreken in jouw
postcode-gebied
0906-5022204 (1 gpm)

Diverse clubs

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame Met spoed
dames v a 18 jr gevraagd +
chauffeurs Tel 020-6322452
www angel-escort com 24 u

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag 440 & 450

ESCORTSERVICE DESIRE
Amsterdam 020-6700620

0906-98.50

MOBIEL BELLEN ZONDER
ABONNEMENT

Haarlem 023-5511198

http //www desire nl
• De advertentie-afdeling
Spontane dames welkom
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon- • Wij behouden ons het
der opgave van redenen, te recht voor zonder opgave van
weigeren (art. 16 Regelen redenen teksten te wijzigen
voor het Advertentiewezen). of niet op te nemen

Met Libertel iZi Totaal bent u bereikbaar - en
kunt u zelf bellen - in heel Nederland.
Compleet met Philips GSM-telefoon en een
beltegoed van 90,-. Is uw beltegoed op7
Geen probleem, haal gewoon een iZi Plus
oplaadkaart bij Expert Libertel iZi Plus oplaad-

Wil je weten hoe ik eruit zie?
Heb dan nog even geduld1 Jij
bent leuk en ondernemend
Klopt dat? Ik? Ik ben Lucinda,
22 jaar, sportief, 1 70 lang en
woonachtig in Amsterdam In
het bezit van donker haar,
bruine ogen en weeg 55 kg'
Boxnummer 821735

kaarten zijn er met een beltegoed vanaf 40,-.

voor de particuliere
en zakelijke markt

Engels v beginners + halfgev , ƒ 6 p/u Begin 1,2,4 mrt
Progress 020-4124800

hecht team van specialisten is plaats voor een Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Bont u oei ntcresseerd bel ons dan 020 6453306/4965348
van uw keuze
TANDTECHNISCH LAB RIJNIERSE BV AMSTELVEEN
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Gevraagd voor Restaurant Sandwichshop

Te huur
opslagruimte ± 30 m2
Inlichtingen 023 - 571 54 89

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

cursussen

In een

Horecapersoneel gevraagd

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
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LIBERTEL
iZi TOTAAL
BIJ EXPERT
VAN299T-

Uw Micro-adveitentic wordt geplaatst in het
Zandvoort.s Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren
De advettemie woidt geplaatst ondei een passende
lubiiek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi iedere letter, punt. komma ol cijlci één vakje
Laat na icdei wooid. punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per icgel hele woorden of Icttcrgicpen
U kunt bij uw advettemie een Emo-. Giro- of betaalcheque bijsluitcn (beslist geen oveischnjvingskaartcn
ol u ontvangt van ons een acceplgirokaail.
Coupon uitknippen en opsluien (flankeren als blief)
naai
Micro's Weekmedia. Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.

BRIEVEN ONDER
Ol afgeven bij (tot uiteilijk
NUMMER KOSTEN
maandag 16.00 uur):
F9,99(ICL. BTW)
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, EXTRA
(u dient er rekening
2041 JMZandvooit
mee (e houden dut bij

Micro's kunnen ook telefonisch of per lax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel 020-5626271,
fax. 020-6656321

uw o|)Rii\e de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij in\
tekst gerekend wordt).
Wij /ijn niet aunsprakelijk >oor fouten ontstuan door onduidelijk
handschrift.

Indien uw advertentie on.s op
tijd bcicikt. volgt plaatsing in
Wij behouden ons het
de/cllde weck op woensdag
(vanaf 18.00 uui op ATS TXT).rechl voor /onder
van redenen
Opcliachten die na sluitingstijd opga\c
teksten (e vtij/igen ol'
bij ons binnenkomen wolden niet op tv nemen.
automatisch een weck later
geplaatst/uitgezonden

Zandvoorts Nieuwsblad

édi7
\
/ Aanbieding geldt tot en met 27 februari '99

t/m 3 regels ƒ 5,82

e»cpert

t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam. adies. woonplaats vollcdm invullen, andeis kunnen wij uw advcilentic helaas niet opnemen
Alle pnj/.cn /.ijn incl. 17,5% BTW.
Naanv
AdicsPostcode
Telefoon:
S.v.p. in iiibriek:

Plaats.

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
•Wassen, kollen, koken, etc. *.*Audio, video, hifi, telefonie.

EXP E RT , D A A R W O R D
JE W I J Z E R VAN.

woensdag 17 februari 1999
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Opel Astra CDX sedan

Allemansvriend ïn chique jas
PEL HEEFT VORIG NAJAAR het modellengamma van de Astra uitgebreid tot
drie. De nummer één van Nederland presenteerdë, weinig verrassend de vierdeurs
sedan. Wél verrassend bij de introductie was
Opeis invulling van het beproefde sedanconcept. Auto's met een kofferbak zien er traditioneel wat minder inspirerend uit dan hatchbacks
en (tegenwoordig) wagons. De Astra sedan echter toont net zo fris als zijn broertjes, de drie- en
vijfdeurs hatchback en de stationwagon.

O

De hout-look van het dashboard en de versnellingspookknop maken duidelijk
dat we met de topuitvoering uit het Astra-gamma rijden.
Het is een handzame metgezel
bovendien. Zeker met de 1,8 liter
zestienkleps motor in het vooronder. Zoals een zestienklepper
betaamt, moet je de Astra 1.8
een beetje op toeren houden,
dan presteert de krachtbron optimaal. bij 5.400 omwentelingen
van de krukas per minuut geeft
het aggregaat zijn maximale vermogen van 85 kW/115 pk vrij. Het
geluidsniveau in de Opel blijft
aangenaam laag, dus een sportief rijgedrag vormt niet onmiddellijk een aanslag op het gehoororgaan.

Lichtmetalen wielen zijn standaard op de CDX.
SPECIFICATIES: Opel Astra,
CDX sedan . "
t ' Viercilinder-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING.
^

lijnmotpr met

Lederen stuurwiel
en
versnelling,
ï
<

**^ "?*>,* °^«* "'•

5
Vestten klep-" - Versnellingspookknop met houtpen
. look
Cilinderinhoud:
1,796 cm3 i .Centrale portiervergrendeling
ABSVermogen::"; - „^85 kW/115 pk
Cbij 5.400 tpm
Tractiecontrolesysteem
twee Airbags
Max. koppel: J "
Elektrisch bedienbare portierrui3.400 Lp,m..
ten voor en achter
Prijs:~s
'ƒ47.450,, Elektrisch bedienbare buiten• spiegels
s>
Elektrisch verwarmbare buitenspiegels
Stuu rbekrachtiging
In delen neerklapbare achterbank met laadopening

Juist de rust in het interieur versterkt de indruk dat alles in de
Opel je heel gemakkelijk afgaat.
De Astra sedan toont zich dan
ook in iedere situatie een allemansvriend. Het mechaniek laat
zich eenvoudig bedienen.
Schakelen bijvoorbeeld gaat van
een leien dakje. Slechts bij
bewust misschakelen zal de vijfversnellingsbak een kraakje ten
beste geven. Sturen gaat al net
zo makkelijk. Met het prettig in de
hand liggende, lederen stuurwiel
is de sedan zeer nauwkeurig te
dirigeren. Ook op hoge snelheden laat de auto zich goed zetten.
Gaat het echt te hard, dan grijpt
het tractiecontrolesysteem onverbiddelijk in. Een knipperend lampje op het dashboard maakt hier
gewag van. De voorziening kan
overigens worden uitgeschakeld
middels een knopje op de mid-

Toyota Avensis
standaard met airco
T
OYOTA HEEFT de standaarduitrusting van de succesvolle zakenauto Avensis 2.0 TD Intercooler verder uitgebreid. De auto wordt voortaan altijd afgeleverd met
airconditioning. Daarbij gaat de prijs niet omhoog, maar
zelfs 500 gulden omlaag.
Het gaat om de Avensis 2.0 TD in
de veelgevraagde Linea Terra-uitvoering. Deze is al rijkelijk voorzien van allerlei accessoires,
zoals twee airbags, elektrisch
bedienbare portierruiten, centrale
vergrendeling en dergelijke.
Toyota constateerde echter een
toegenomen vraag naar airconditioning, met name bij de zakelijke
automobilisten, die veel tijd in
hun auto doorbrengen.
Airconditioning bevordert de veiligheid omdat het interieur van de
auto fris blijft, ook op lange
warme dagen. Vandaar de beslissing om airco voortaan standaard
toe te voegen.
De Avensis heeft als zakenauto
snel naam gemaakt. Al kort na
zijn introductie vorig jaar werd hij
tot CW Leaseauto van het jaar
uitgeroepen. De wagen heeft dan
ook een representatieve uitstraling, rijdt prettig en biedt veel veiligheid. Bovendien levert hij
goede prestaties tegen lage

bedrijfskosten. Het gemiddelde
verbruik van 1 op 15 en de lage
onderhoudsbehoefte zijn interessant voor het bedrijfsleven.
De Toyota Avensis 2.0 TD Linea

Terra Sedan is nu - met airconditioning - geprijsd voor 44.990 gulden. De Liflback- en de Wagonuitvoering staan in de prijslijst
voor 46.990 gulden. Wie nog
meer luxe wenst, kan kiezen voor
de nieuwe Linea Luna of de Lina
Sol-uitvoering. Deze laatste biedt
onder meer ook side-airbags,
extra fraaie velours bekleding,
houtafwerking in het interieur en
chroom-accenten.

De Avensis heeft als zakenauto snel naam gemaakt. Al kort na
zijn introductie vorig jaar werd hij tot CW Leaseauto van het jaar
uitgeroepen.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

denconsole. Een uitkomst voor
wie de zaak liever zelf m het
gareel houdt, maar een levendig
weggedrag apprecieert.
De tijd dat Duitse fabrikanten hun
auto's een karige uitrusting meegaven is definitief voorbij.
Producten van onze oosterburen
zijn tegenwoordig behoorlijk compleet uitgerust en Opel vormt
geen uitzondering op de regel.
De Astra sedan in CDX-trim is
zelfs rijkelijk voorzien van automobiele lekkernijen. Na het
instappen vallen de hout-look van
de middenconsole en de knop
van de versnellingspook direct
op. Deze decoratie en het lederen stuurwiel maken duidelijk dat
we in de topuitvoering van de
reeks zitten. Zaken als airconditioning, twee airbags en ABS zijn
standaard aan boord. Het Opelinfocenter siert ook het dashboard van de CDX sedan. In het
midden van het dashboard geeft
een display informatie over de
buitentemperatuur en het brandstofverbruik. De voorziening geeft
ook de tijd weer. Bovendien is af
te lezen op welke zender de radio
staat afgestemd. De audio-apparatuur is overigens tevens te
bedienen met behulp van tiptoetsen op het stuurwiel.

het standaardpakket. Aan de buitenzijde is de auto voor spotters
onmiddellijk te herkennen aan de
lichtmetalen wielen 'en door mid-

del van een luxe grille met
chroomrand identificeert de CDX
zich in de binnenspiegel van
medeweggebruikers.

van Lent Zandvoort B. V.
Kam. Onnestraat 15,
Zandvoort-Noord, tel. 023-5715346

van Lent Heemstede B. V.
Heemsteedse Dreef 261,2101 KH Heemstede,
tel. 023-5281550

Alfa 145/146 opgefrist

Alfa 145/146
krijgt de grille in
de vorm van de
166.

Een goede zitpositie achter het
stuurwiel is voor iedereen te vinden dankzij de in hoogte te verstellen bestuurdersstoel.
De achterbank is in delen neerklapbaar en heeft drie hoofdsteunen. Achter de middenarmsteun
bevindt zich bovendien een laadopening. Comfortabel en handzaam zijn adjectieven die de achterbank van de sedan goed
omschrijven.
De Astra CDX sedan is van vrijwel alle gemakken voorzien.
Elektrisch te bedienen portierruiten voor en achter en elektrisch
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels behoren eveneens tot

A

LFA ROMEO HEEFT ZIJN 145/146-serie flink onder handen genomen.
Direct valt de veranderde neus op, die als twee druppels water lijkt op die
van de 166. Rond april komen de nieuwe modellen naar Nederland.

Het Italiaanse merk wil zijn compacte serie op
een hoger voetstuk plaatsen. De concurren-

ten zitten immers niet stil. Dat komt vooral tot
uiting in de veihgheidsuitrusting. Die zal straks

onder meer worden uitgebreid met abs en
twee airbags voor de voorpassagiers
In de modellen zien we nog een reeks veran
deringen, zoals een titaankleurige middenton
sole, chroom op diverse onderdelen, andere
stoffen en aangepaste meters

Audi actualiseert succesvolle
N

tenste inzittenden op de achte'
bank beschermen Sideguard
dekt het grootste gedeelte va"
het zijruitoppervlak en moet
gezien worden als aanvulling o;
de standaard zijairbags, die zi,n
weggewerkt in de leuningen ^ i
de voorstoelen

A VIJF JAAR TROUWE dienst geeft Audi
de A4 een nieuw
gezicht. Daarbij gaat de
Duitse fabrikant niet al te
rigoureus te werk. Er is eerder sprake van fijnslijperij
op details met als resultaat
dat de A4 weer lekker bij de
tijd is. Bezitters van de
'oude' A4 genieten een bijkomend voordeel: dankzij
de subtiele wijzigingen
behoudt het vorige model
zijn waarde.

De talrijke designprijzen, die de
A4 tijdens zijn bestaan in de
wacht heeft gesleept, en de populariteit van de auto, met name in
de zakelijke markt, hebben Audi
terecht doen besluiten veel bij het
oude te laten. Never change a
winning team is het devies van
de fabrikant. De meest opvallende veranderingen betreffen de
neuspartij van de A4. De auto
heeft nu ellipso'ide koplampen,
die achter helder glas gevat zijn.
Audi biedt overigens tegen meerprijs helder wit en breed schijnende Xenonlampen aan. De koplampunits omklemmen een gerestylde grille met vier horizontale
ribben. Deze geven de neus een
krachtige uitstraling. Ook de voorbumper is opnieuw gemodelleerd
en kenmerkt zich door een
geprononceerde, uitstekende

In de neuspartij van de nieuwe A4 en A4 Avant vallen de ellipsoïde koplampen achter helder glas
direct op.
rand. In het onderste gedeelte
zijn bovendien mistlampen gentegreerd.
Audi heeft de achterzijde evenmin ongemoeid gelaten. De achterklep is opnieuw vormgegeven,
evenals de achterlichtumts. Op
de flanken springen de bredere,
in de kleur van de carrosserie uitgevoerde stootstrips in het oog.
Heel subtiel zijn de wijzigingen
die Audi heeft doorgevoerd aan
de portiergrepen en de buitenspiegelbehuizingen.
Het interieur is nog altijd direct
herkenbaar als dat van een A4.

Wie het interieur van de vorige
A4 helder voor de geest heeft,
ontdekt bij een rondgang door het
binnenste van de jongste editie
tal van kleine veranderingen, die
de indruk van hoogwaardigheid
en doelmatigheid versterken.
Met de opnieuw ontworpen middenconsole is direct de meest in
het oog lopende verandering
genoemd. Audi heeft voorts een
aantal schakelaars vervangen (en
hier en daar anders gegroepeerd)
door het type dat ook in de A6
wordt gebruikt. De handgrepen

die zich na gebruik zachtjes en
geruisloos weer tegen de hemelbekledmg aan nestelen, hebben
eveneens hun weg gevonden van
de A6 naar de A4
De nieuwe A4 en A4 Avant zijn te
verkrijgen met Sideguard Dit is
een hoofdairbagsysteem dat Audi
al langer in de A8 monteert.
Onzichtbaar m de hemelbekleding zitten zowel links als rechts
plofzakken die zich bij een aanrijding m de flank onmiddellijk
opblazen om de hoofden en
schouders van de bestuurder, de
voorpassagier en de beide bui-

Het onderstel van de auto is K l
proof Rechtuit rijdt de A4 als op
rails en in bochten reageert do
Audi neutraal. Niet erg spanne ,
maar wel zeer veilig en uiterma't
vertrouwenwekkend De ingcn
eurs van Audi hebben de vooi
en achterwielophanging dan oc*
herzien Draagarmen en beve-,ti
gingspunten van overbrengmc, c "•
subframe zijn gewijzigd Ook do
schokbrekers zijn geoptimaliseerd. Deze hebben een lagere
inwendige wrijving dan voorheer
waardoor de A4 een beter uit
veergedrag krijgt. Tevens uorcicn
oneffenheden in het wegdek min
der nadrukkelijk doorgegeven
Het motorenpalet biedt een u,,nv
keuze aan krachtbronnen vooi do
A4 Er zijn vijf benzinemotoien
beschikbaar, drie viercilmders on
twee zescilmders. Degene die
opteert voor een oliegestooktn
motor, kan kiezen uit loutei tuibcdiesels. Quattro-techniek is uitci
aard beschikbaar voor diverse
uitvoeringen van de A4 Audi
biedt de auto aan voor eon van.i'prijs van 54 900 gulden

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD 32xmotorzoom.Adv.*1099.-

589.-

PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv.'2095.-

999.-

SONY T R A V E L L E R

TR401;HiFi geluid. Adv'1330.-

799.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV

PW6301; Stereo, teletekst SONY STEADY SHOT!
metgeheugen. Adv"2795.- TR620; 15x zoom, 3 proiramAE.Adviesprijs"1890.-

1449.- ~~ 1179.-

70 cm 100HERTZ
BREEDBEELDSTUNT! SONY + LCD SCHERM
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT. Adviesprijs'3659.-

TRV24; Camcorder Steady
shot. Adviesprijs'2450.-

1799.-

PHILIPS 100HERTZ SONY Hi-8 HIFI STEREO
BREEDBEELD KTV TR730; STEADY SHOT,
P W9501; Tv van 't jaar! 70cm
Black-line S, 100 Hzdigitai scan,
stereo, TXT. Adviesprijs'3895.-

I2079.-

topklasse camcorder. "2530.-

~~ 1299.-

ARISTONA GROOTBEELD KLEUREN-TV

HET VOORDELIGSTE GSM
ABONNEMENT WAARMEE U
HEEEEL NEDERLAND
KUNT BELLEN

70TA4412; 70cm Flat Square
beeldbuis, 40 Watt stereo,
teletekst met 8 pagina's geheugen, menusturing en "smartcontrol" afstandbediening.
Adviesprijs* 1645.-

l-JARIG TRAFFICLINE
ABONNEMENT 14.95
PER MAAND!

Allernieuwste BOSCH 207
topkwaliteit GSM toestel
t.w.v. 699.• 179 gram • 85 uur stand-by
• 24 uurs omrullservlce
~~

SONY TOPKLASSE
HIFI COMBINATIE

RXD700 "Champagne Gold";
Eenvoudig te bedienen 3-in-1
deck, bestaande uit: 110 Watt
versterker, RDS-tuner en CDspeler. Voorzien van timer en
afstandbediening. Adv.*1110.-

• 1-jarig abonnement
O overdag bellen 1,29 per minuut
• s' avonds en In het weekend
0,45 per minuut
• 2 voordeelnummers
(overdag bellen
voor 0,65 per minuut)
• bellen In héééél
Nederland
en In het buitenland

Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best gelest! Adv.*1449.-

~ 958.SIEMENS WASAUTÓM.

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreiling. Bespaartoets. '1348.-

AWM800; 15 programma's. Ruime vutapening. Milieuvriendelijk
Deürbeveiliging. Adv.'l 079.-

1579.-

PHILIPS 70CM STEREO

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv." 1199.-

10,1cmLCDscherm,

568.-

469.-

PHILIPS TELETEKST
PT155; 37cm, afst.bed. "595.-

369.-

«469.-

MIELE 1000 TOEREN

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2259.t

l 020 - 6474939 •

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montaae, TXT. Adviesprijs' 1595.-

BAUKNÉCHTWASAÜTÖM:

~~ 979.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

PHILIPS MATCH-LINE

VR7;Turbo-Drive, stereo, mon,Jog&Shuttle,TXT."1495.-

898.-

ZANUSSI WASAUTÓM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koppen, FoltowTV, longplay.'l 095.-

1169.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 ; 61 cm SuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv. '2440.-

1149.-

KV28W1; SuperTrinitron,
stereo, TXT. Adv."2990.-

1279.-

599.-

1979.-

2 vriesladen. Adv'1248.-

775.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

979.-

••••
MET „
5 JAAR _ , _ •
' B C C GARANTIE;

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen SuperTrilogic
!videorecorder."1550.-

779.-

Nooit meerontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil.
Adviesprijs" 1499.-

875.-

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 koppen, Showview+PDC. "1200.-

met
regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs'1099.-

HD61 0; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv"1 199.-

HRA6;Hi-Spec Drive. AdV989.-

jgSsajiai

WHIRLPOOL
BOVENLADER

jHmflöa*«KT>

riabele indeling. Adv.'l 099.-

779.-

SN23000; Met aquastop en
ieverbruikswaarden.'1348.- l

849.-

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

MIELE VAATWASSER
BOSCH KOELKAST ontharder en wateistop. "2099.- l
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv.'985.-

~1249.-

INBOUW
l
APPARATUUR l

949.-

SV600; Videorecorder met |
PDC. Adviesprijs"699.-

AEG BOVENLADER

TOPMERK •••INBÖUW'1
VAATWASSER
l

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv.'l 649.-

\BCC

WAS/DROOGCOMBINATE
Wassen en drogen in 1 machine,1000 toeren. Adv"1549.-

3 programma's en aqua-i

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak.

279.-

1449.-*

[PRIJS
INBOUWVAATWASSERT
4 programma's.en aquastop. Adviesprijs.'1299.-

849.-

PRI

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing.
Adviesprijs"529.-

SONY LONGPLAY

C1O
U KJ,m

!||KOM LANGS *r T nijp rr

299.-

iwri Wf

WHIRLPOOL KAST

BlEEN DEMONSTHATllfaje|ramffl

•BMMiniïl TTFiiiliiïïBHBl

E105: Afstandbediening. "610.- |

Pffii 070
h/afe? 3/9.'

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'.495.-

258.-

PHILIPS SHOWVIEW l
VR165; +PDC. afstbed. "745.-

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

130 liter, metvriesvak. '699.-

319.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv.'699.-

379

ZANUSSI WASDROGER

779.-

VR161; Afstandbed. Adv"645.-

TA4311; Stereo, teletekst,
afstandbed. Adv."1245.-

359 a"

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

PHILIPS VHS-VIDEO

ft ARISTONA 55CMFSQ

448.

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC.Adviesprijs'649.-

MJlJ^MiSill^Btill
MUZIEK CD-R 5 STUKS

Met

afstandbediening.

TV/VIDEO COMBI'S

fe

IBMAPT1VAEZBTIP
K6-233MMX, 32MB, CD-Rom,
fax/modem, 15"monitor. "3999.-

f--mj.w> 2179.SIEMENS300MHZPC!

32MBintern,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. '2999.-

RONDER RISICO,

Instelbaar tot 140 minuten.
KreukbescherjaipQ. Adv.*949.^

EM

RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899.- .
l

PRUSi

499.-*

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. '499.-1

199.-

PRIJSl
INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie: l

549.-

PELGRIM KOOKPLAAT |
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs*490.-

BAUKNECHT DROGER

A237;ExpressProDigi."714.-

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
\

BC<
\PRUSj

.i tj ju j xrmtammm

JVC SHOWVIEW + PDC

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Met vriesvak. 140 liter inhoud.CFK-vrij. Adv.'729.-

Geen afvoer nodig! RVS trommel. Adviesprijs'999.-

21S1; 55cm FSQ. Adv. "849.-

PANASONICSTEREOKTV

SIEMENS KOELKAST

CONDENSDROGER

PANASONIC KTV TXT

TXT, 2 tunetó. Ad v*1395.-

ADP603; 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast. Adv'949.-

BAUKNECHTVAATWASSER
2-DEURS KOELKAST GSF341; 3 programma's. Va- j

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

ÊSSJSlW

SONYVIDEORECORDER

&

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

TopMassaePrcgamrna'a Water-

nw«4
tifofe?

ARISTONA

Nederlands topmerk; 3 proiramma's, 12couverts."899.- l

SMS1012; RVS interieur.4 sproeiniveaus. Adv.'l 179.-

ZANUSSI 2-DEURS

E260; Showview+PDC. "780.- j

XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv.'l 499.-

548.-

649.

M1400; Afstandbed. Adv"550.-

649.
649.-

Ruime3in1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill.Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv.*999.- l

SIEMENSAFWASAUTOM.

AT80;
800 toeren

SONY PORTABLE KTV

ARISTONASTEREOKTV

478.-!

WHIRLPOOL AVM

BOSCH AFWASAUTOM.

200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar.
Adviesprijs*849.-

AUTOMAAT
BOVENLADER

669.-

379^--

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook(unkties. Adviesprijs"699.-

1245.-

SONY55CMTELETËKST SAMSUNG STEREO!

569.-

900 watt magnetron, 60 minu- |

NOFROSTKOELKAST LUXE VAATWASSER

478.-

ARISTONA STEREO
SONY 55CM STEREO B605;4koppen,SHOWVIEW
X2101; Trinitron, TXT. "1440.- + PDC, long play. Adv."945.-

M21; Hi-BlackTrinitron. "990.-

218.-

SAMSUNG 24 LITER

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar. liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/H FK-vrij.
Adviesprijs"1849.-

INDESITWASAUTOM.

E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviesprijs"1650.-

SONY 63CM STEREO JVC HIFI STEREO

KV25; Super Trinitron,
teletekst, afstbed. Adv.'l 399.-

KOR610; DIGITAAL 18 literinhoud, 800 Wvermogen, autom.
programma's. Adv.'349.- l

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

SONY100HZBREÊD& BEELD KLEUREN TV PANASONIC STEREO
KV28WX;70CM SuperTrinitron, stereo, TXT. Adv.'3299.-

168.-

DAEWOOMAGNETRON

595.-

678.-

SONY MONTAGE TOP!

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV

R2V18; 17 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

HETE-LUCHT
SIEMENS KOEL/VRIES SHARP
KG23VOO; 220 netto inhoud, COMBI MAGNETRON

845.

Contumtnten H«lpd«sk voor Informatie en
adv)**. T«v*ni m«ld«n van atorlngvn aan
kleurentelevisie «n groot hulahoudelljke app.

879.

KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs" 1880.-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv"1399.-

Sony en JVC modellen
incl. accessoires.

SONY72CMHIFISTEREO

Italiaanse vormgeving.-" sterren invriescapaciteit. Adv. 899.-

168.-

SHARP MAGNETRON

MIELE KOELKAST

DIGITAAL STUNTS!

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv"745.-

475.-

ARG647; 156 liter koelen

1969.-

PT4501; Teletekst. Adv"1645.-

Koelgedeeltemetautomatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en •••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

M6135;Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs'279.-

INDESIT 900 TOEREN en 60 litervriezen. Adv. *949.- ten timer, auto. programma's.
WASVOLAUTOMAAT

Voor aanvraag abonnement
zlfn veralit: Geldige legltimatle en bankafschrlft
(zonder bedragen)!

PHILIPS 100HZ KTV afst.bed. Adviesoriis"3499.PT820; Black-lineSgrootbeeld,
stereo, teletekst. Adv. '2795.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

ZANUSSI KOEL/VRIES
WHIRLPOOLWASAUTOM.

SHARP DIGITAAL!
DC1;

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

AEG WASAUTOMAAT

278.-

nt tegen de

ETNA KOOKPLAAT |
4 pits met 2 delige branders.

"*T1"^ "i*
SONYDISCMAN
De enige echte, inclusief hoofdtelefoon.
Adviesprijs*200.JVC AUTORADIO CD-SPELER
A A A
"Beste Koop" oktober '98, Radio Data System, fcl fcl tl
•
afneembaar front. ArJviesprijs*749.Tr B • •
SONY 100 HERTZ BREEDBEELD
tl f\f^f\
KV28WX10;71cm Super Trinitron, stereo,
T M U U fc
teletekst, digital scan. Adviesprijs*3299.l U WV •
PHILIPS 82CM 100 HERTZ BREEDBEELD f* mm f* f*
32PW; Ultra platte Black Line S, 70 Watt
*J C Q
Q
stereo, TXT met 440 pag. geheugen. *3895.-£ V V V ^

INDESIT WASAUTOMAAT
WE1000; i
wtiuuu;
1000
uuutoeren
toerencentrifuge,
centrnuge,
14 programma
programma's.
s. Adviesprijs*999.Aaviespnjs"ayy.Adviespriis*99'
AEG WASDROGER
T300; Elektronische besturing, RVS trommel.
Adviesprijs*1199.BAUKNECHT WASAUTOMAAT
WA; 1400 toeren centrifuge, RVS trommel
en kuip. Adviesprijs* 1899.-

^Smmf^ÊWm^S^^mmm^E^^mmi&Sfa^f^Su

299-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs* 1 099.-

-iïi, rfe uolaenae werKaiy.
B'cc^ennogtüdvooru;
hwtt'.

-.., . • • " • • • •

MIELE WASDROGER
Elektronisch en feverserend. RVS trommel. "1 799.-

1249!-

ATAG
FORNUIS

178.-

FG1;

Gasfornuis met
elektrische
oven,
incl. grill en
sierdeksel.
Adv.'1450.-

CENTRIFUGE

~

2800toeren, RVStrommel."249.-

1979.PRIJSi
*ISONY COMBO 37CMI SONY:MAVICA

158.: u f ra ra

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS l
90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaaten sierdeksel.'1199.-

798.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill

PRIJS i

699;-

WHIRLPOOL KAST en sierdeksel. Adv"695.Gunstig energie verbruik,
"" capaciteit, CFK-vrij.

au«oma«schea(slag.

A4SCANNER STUNT!

KIV/ViDEO COMBI Kleuren flatbedscanner,
gal 37cm, Showview, Off. Ned. 4800DPI.Adviespriis"149lpg Phlips garantie. Ad v'995.-

599.-

wna;w*

449.-

PH\UP_S.

98.-

.

C A N O N PRINTER !

BOSCH VRIESKAST

BJC2; Kleurenprinter. Adv'249.-

GSD1300; 3 laden, 11 kg
invriescapaciteit. Adv.'848.-

f.-I<«iJ:»J.-» 179.PORTABLE KTV 37cm HP INKJETPRINTER

529.-

\PRIJS1

Off. Ned. Philips gar. '495.-

DJ400; Incl. sheetfeeder. '499.f\

OPZETVRIESKAST

Z9.95

r.-i«t«ij.-»f.-» 249.Mg\

Handig! 50 liter. Adv."595.-

299.-

OKI LASERPRINTER

KTV37CM+TELETEKST

Okipage4W;Topklasse! '821 .|:K«IJ:»f-» 469.'

299." ISPEAKERSET80WATT
PORTABLE KTV 37CM

279.-

:ËBWBfô«

TEFAL

VRIESKISTEN!

,rhetver«ll
(.en ge«r

' Meer budget door de gratis
BCC-cardl
Aanvraag-folder in de winkel!

B C C B ET E R E N G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
' .
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
.
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatSS
'"
.

l ZAAN DAM
,
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
l Westiijde 55 (onder Dirk v.d. Broek).

Metalen vetfilter en 3 snelheden. Adviesprijs'495.'

349.-

ATAG WASEMKAP
SEMKAP .

3 standen eni vetfilter.
vetfilter.'259.''259.'-

138.-

AVANCE; 3-standen.
inden. "135.-

299.-

78.-

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR BEVERWIJK-HAARLEM-ZAANDAM-DELFTBADHOEVEDORP-. DEN HAAGZOETERWOUDE - ZOETERMEERLEIPSCHENDAM-MAARSSÉNBHOEK-

HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

SCHOUWWASEMKAP

De (opmerken leverbaarin
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

IBCCPR/JS]

'KLANTENKAART

498.-

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . . ,

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag . . . . .
.
„„„„„w,,..-.-.,
KOOPAVONDEN

donderdag.....

ETNA WASEMKAP
EMKAP

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
19.00 tot 21.00 uur

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Datum:

HW

LW

HW

LW

24 feb

09.44

25 feb
26 feb
27 feb

11.06

04.56
05.54
07.36
OJL55

22.36
23.56
12.19
13.29

17.34
18.54

28 feb
01 mrt
02 mrt

02.08
02.55
03.38

10.56
01.02

15.16
15.55

03 mrt

04.19

01.46

16.28

01.05

Zandvoorters
willen in

20.45

."•u-i

Cor Davids is
, u1.> * ^,\
er niet meer,

ijl ta ? > * • I «

zijn;foto's Wel

21.45

22.44

,*"* A ,
V";' ^«

11.24
12.16

Maanstand: di 2 feb. VM 7.59 uur.
HW: di 2 feb 15.55 uur, +115cm NAP.
LW: di 2 feb 11.24 uur, -88cm NAP.
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Verder met Bilje
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden gaat de
samenwerking met de Kroatische gemeente Bilje officieel
bekrachtigen. Voor de uitwerking van het democratiseringsproject in Bilje krijgt Zandvoort van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) alvast tienduizend gulden.

ZANDVOORT - Drie jonge
Zandvoortse meiden hoopten deze week hun krokusvakantie te vieren in het Oostenrijkse
wintersportdorp
Sankt Antonn. Vol verwachMet dat geld wil Van der ting vertrokken ze. Maar ze
Heijden in elk geval het verblijf kwamen niet verder dan
van de lokale voetbalvereni- Landeck.
ging van Bilje in Zandvoort bekostigen. Daarover heeft hij al
een gesprek met de voorzitter
Daar konden ze kiezen: of
van de sportraad gehad. Wan- veilig terug met de Nederlandneer en hoe de uitwisseling se touringcar of blijven wachmoet plaatsvinden is nog niet ten op een lokale sM- of postbekend.
bus. Ze kozen voor veiligheid
volgens Marga Woelinga van
reisbureau Toerkoop Zonvaart. „Ze bleven er laconiek
onder, maar waren toch ook
"^
wel opgelucht."

y

Cees Oderkerk, de Zandvoortse wethouder die naar
olgens mij hoeft het
het Franse skiparadijs Tignes
is afgereisd, heeft zijn bestemZandvoortse vrouwenkoor niet op mijn stem te ming wel bereikt. Al heeft hij er
rekenen want die klinkt als
heel wat uren extra over geeen gebarsten koffiepot. Gedaan en is hij in het dorp een
lukkig vindt de commissaris
keer gevallen. Volgens een van
van de Koningin mijn stem
zijn collega-wethouders gaat
wel belangrijk voor de verkie- het inmiddels redelijk goed
zing van de Provinciale Staten met hem.
van Noord-Holland op 3
„De bereikbaarheid van de
maart. Ik weet niet op welke wintersportplaatsen
baart
partij ik zal stemmen maar ik
heb altijd geleerd dat je je
stem niet verloren mag laten
gaan.
Met die gedachte in mijn
achterhoofd ga ik naar het politieke café in het Huis in de
ET DOET me zeer,
want het is nu definiDuinen waar drie Zandvoortse
tief," zegt Gijs Beekkandidaten alles vertellen
over de komende verkiezmhuijs, die al achttien jaar het
gen. Achter in de zaal zitten vrijwillige politiekorps dient
enkele bewoners van het cen- en tegenwoordig voorzitter is
trum. Eén van hen laat bij het van het korps Zuid-Kennebegin van de avond luid en
merland. Hij heeft het over het
duidelijk weten dat zij er geen slopen van het posthuis, de
cent verstand van heeft en dat commandopost van de politie,
gevoel heb ik ook. Maar we
op het circuit begin maart.
Het houten huisje was in
blijven toch zitten omdat we
van de cent misschien nog een eerste instantie een directieeuro kunnen maken.
keet in de bouw. Het werd afTwee heren op leeftijd volgebroken en eigenhandig weer
gen in het begin de gesprek- opgebouwd. Later kwam er
ken van de panelleden. Met
nog een tweede gedeelte bij
het standpunt „Zij luisteren
voor een meldkamer.
niet naar ons, dus luisteren wij
„Ik heb met 5 graden onder
niet naar hen" vervolgen zij
nul drie dagen lang kleine kopluidruchtig hun onderlinge ge- spijkertjes in de vloer liggen
sprek en nemen een extra 'jon- tikken," herinnert voormalig
commandant Jaap Methorst
Me'.
Ben ik wijzer geworden van zich nog, van 1948 tot en met
deze avond? Ik weet nu dat de 1994 reservist. Hij weet ook
kleuren van de provinciale
nog goed dat het posthuis op
vlag, rood, geel en blauw zijn het lichtnet aangesloten werd.
en dat ik via Internet uitge„We moesten zelf een sleuf
breide informatie kan krijgen naar de boulevard graven."
over de provincie. Interessant,
Op zijn aandringen werd er
maar dan moet je wel in het
een open haard aangelegd. „Ik
moet zeggen dat dat onder
bezit zijn van een apparaat
mijn supervisie is gebeurd en
dat toegang geeft tot deze
website, bij ons thuis hebben dat de open haard nog de eniwe alleen maar spinnenwebge plek is in dit gebouw waar
ben. Alleen weet ik nog steeds niets mee aan de hand is,"
niet op 'wie van de drie' ik zal lacht hij nog aan het begin van
stemmen. Wil de echte kandi- zijn speech.
daat op staan!?
Eigenlijk vindt hij dat hij raNel Kerkman tioneel moet zijn. „Je kunt de

V

ZANDVOORT - De bibliotheek wil graag het documentatiecentrum huisvesten dat
het millenniumcomité aan de
bevolking wil schenken. „Wij
hebben daar ruimte voor en
het past heel goed bij ons,"
veel mensen zorgen, vooral de- zegt de voorzitter van de bigenen die vrijdag willen ver- bliotheek, Ruud Sandbergen.
trekken," vertelt Marga Woelinga. Ze heeft al heel wat teleDit weekend werd bekend
foontjes gekregen. Veel zinnigs dat het millenniumcomité de
kan ze op dit moment echter kinderboerderij, de muziekniet zeggen, want zowel het tent, een bloemen- en plantenweer als de verkeerssituatie lint en zelfs het later geopperverandert per dag. Ze raadt ie- de stratenboek opzij geschodereen aan om vlak voor de ven heeft. Dat geldt ook voor
reis contact met het reisbu- het bankje in de vorm van een
reau op te nemen.
vis dat gemaakt zou worden
door kunstenaar Victor Bol als
Paniek is volgens haar niet er geld over zou blijven. Het
nodig. „Lawines vinden anders millenniumcomité, de burgeook plaats, nu krijgen ze wel meester en wethouder Odererg veel aandacht in de me- kerk hebben dat onlangs bedia." Ze verwacht dat donder- sloten.
dag de grote reisorganisaties
duidelijk zullen maken welke
Een jaar geleden kwam het
bussen en treinen wel vertrek- documentatiecentrum
als
ken en welke niet. „Ik ver- minst populair uit een enquête
wacht dat ze ook eventueel onder de bevolking. Het kreeg
met alternatieven zullen ko- 9,5 procent van de 1941 sternmen voor onbereikbare be- men. 61,5 procent wilde een
stemmingen. Ik hoop dat de kinderboerderij. 15,8 procent
reisorganisaties mensen kos- stemde voor het bloemen- en
teloos laten annuleren."
plantenlint en 10,8 procent
voor een muziektent.
Toerkoop Zonvaart heeft
zo'n twintig tot dertig klanten
Volgens Bert de Vries, de
die een reis voor volgende nieuwe voorzitter van het coweek geboekt hebben. „In mité, komen er uit de laatste
Zandvoort verkopen we altijd twee te veel onderhoudskosten voort en zijn ze daarom afrelatief meer zonvakanties."
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Wethouder
strand zonder

Tijdens een drukbezochte
commissievergadering heeft
Van Marie donderdagavond op
aandringen van de Pred
Kroonsberg (PvdA), Han van
Leeuwen (D66), Peter Boevé
(AOV/Unie 55-plus) en Piet
Keur (GBZ) zijn voorstel min
of meer teruggetrokken. Gerard Versteege (CDA) sprak
zich niet duidelijk uit. WD'er
Henrion Verpoorten steunde
Goudsmit heeft zich laten inspireren door „alle geweld of keert, je ziet telkens weer andere wonderlijke
zijn eigen wethouder.
en ellende die je op tv ziet" (het schilderij rechts).
gezichten."
Formeel gesproken was er
geen raadsvoorstel. Tien jaar
„Maar soms," zegt hij, „begin ik gewoon en dan komt er
Hij schildert sinds 10 maart 1990. Een paar maanden geleden heeft de gemeenteook wel wat vrolijkers te voorschijn." (het schilderij
nadat zijn vrouw overleden was, is hij met schilderen
raad het vaststellen van de
links). Ook zijn er op de expositie werken te zien die
aan de slag gegaan. Hij heeft inmiddels veel
pachttarieven aan het college
afgeleid zijn van een stokje. „Hoe je dat takje ook draait geëxposeerd. Er hangen dertig werken bij Artatra
van Burgemeester en Wethou-

Veel bezorgde skiërs
bellen eerst reisbureau

En verder:
TZB houdt
zich staande
in de blubber
Pagina 9
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ZANDVOORT - Aan de
hoogte van de strandpacht
doet WD-wethouder Andries van Marie waarschijnlijk niets. Maar hij heeft de
strandpachters wel toegezegd dat hij een oplossing
gaat zoeken voor de blikjes
fris van visventers die badgasten op het strand achterlaten. De venters mogen voor
het eerst deze zomer ook allemaal fris verkopen. Met
hen is wel een akkoord bereikt.

De 85-jarige Lex Goudsmit is vooral bekend geworden
als acteur in 'Sesamstraat' en musicalartiest in
'Anatevka'. Dat hij ook kan schilderen, mag de wereld
best weten, vindt Kené de Vreugd van Artatra. Daarom
exposeert Lex Goudsmit van 7 maart tot en met l april
in de galerie (Zeestraat 34, door de week geopend van
negen tot vijf, in het weekend op afspraak).

Het Vizier 'haar;'''
beneden/een
'
duwende motor, de
wielen vóór zich: dan
is stuntman, oudcoureur en •
antislipinsfructeur ;
Cees van( Dbngenc/
* helemaal gelukkig*- —
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Sesamstraat-held schildert ook

t'

Los nummer 2 gulden

ten schuur van Dorsman, achter het museum, moeten komen. Maar Dorsman wil de
schuur alleen afstaan als hij
een vervangende ruimte krijgt.
Daarover onderhandelt de gemeente al geruime tijd met
Dorsman. Het is dan ook niet
duidelijk of het documentatiegevallen. Met de muziektent is centrum wel op l januari 2000
een andere club, de Stichting open kan gaan.
Strandkorrels, al bezig.
„Het documentatiecentrum
De bibliotheek is een veel bevergt niet zo veel onderhoud. tere plek, vindt Ruud SandHet kan misschien bij het bergen. „Wij moeten toch alles
Zandvoorts Museum onderge- anders gaan inrichten vanwebracht worden," zegt De Vries. ge nieuwe eisen van de arHij verwacht dat de kosten om beidsinspectie. Op de plek van
het centrum op te zetten niet de huidige balie zouden we primeer dan een ton bedragen, ma een computereiland kunhet geld dat de gemeenteraad nen maken. Daar komt ook
heeft toegezegd.
van alles voor de jeugd." Sandbergen heeft zondag direct een
Het documentatiecentrum brief naar de gemeente gebestaat volgens De Vries uit stuurd met zijn voorstel. Voor
computers die informatie ge- het onderhoud van het inforven over de historie van Zand- matiebestand van het millenvoort en de flora en fauna. Het niumcadeau ziet hij ook geen
zou in de monumentale hou- problemen.

Bieb heeft
plek voor
2000-cadeau

ders gedelegeerd. Daardoor
hebben de gemeenteraadsleden eigenlijk geen zeggenschap meer over de omstreden
strandpacht. Van Marie betreurde dat en wilde er daarom
in de commissie Financiën
tóch over praten.

Geen akkoord
pachters, wel
met venters
Over de tarieven is namelijk
geen overeenstemming met de
strandpachters. Het college
van WD-PvdA-CDA wil de
pacht vier jaar achter elkaar
met 10 procent verhogen op
het textielstrand. Bovendien
mogen de strandpachters een
extra standje met fris inrichten
op het strand. De pachters bieden vier keer 5 procent en eisen een oplossing voor het vuilprobleem dat de visventers
volgens hen veroorzaken. Naar
dat vuilprobleem gaat Van
Marie nog eens kijken.
Wim Fisscher, voorzitter van
de strandpachtersvereniging,

kijkt daar naar uit. „Ik ben blij
dat hij wil meedenken. Maar of
ik echt tevreden kan zijn,
hangt af van een nieuw voorstel over de tarieven. Ik ben
wel verbaasd dat we er anderhalf jaar over hebben moeten
doen om wat begrip te krijgen."
Over de tarieven van de visyenters, bloemenverkopers,
ijsverkopers, groente- en fruitverkopers en snackkarren is
wel een akkoord bereikt. De
verkoop van fris kost hen
voortaan jaarlijks 3500 gulden.
Zij betalen bovendien jaarlijks
een vergoeding die voor het
eerst afhankelijk is van de
grootte en de locatie van hun
kar. De duurste plaatsen bevinden zich op de midden- en
zuidboulevard.
In eerste instantie gold ook
een duur tarief voor de noord.bpulevard, maar na druk van
diverse partijen wil wethouder
Van Marie dat tarief wel aanpassen. De venters op de
nqord-boulevaid
verdienen
minder doordat automobilisten minder snel een visje happen dan flanerende voetgangers, menen zij.
Vervolg op pagina 3

Politie biedt excuus aan
ZANDVOORT - De politie heeft zich verontschuldigt bij S.
El Elimi, eigenaar van eetcafé Santé. De politie geeft toe dat
zij te veel geweld gebruikt heeft tijdens de arrestatie van de
horeca-ondernemer. Dat heeft politievoorlichter Jaap Hage
donderdag bekend gemaakt.
El Elimi werd op 18 september gearresteerd na een ruzie
over een parkeerbon. Omdat
een van de parkeercontroleurs
zich bedreigd voelde, vroeg
deze om assistentie van de politie. Met zes agenten arriveerde de politie. El Elimi werd tegen de grond gewerkt en liep
daarbij verwondigen aan zijn
hoofd op. De horeca-eigenaar
diende een klacht in tegen de
politie. Inmiddels heeft de politie met hem een gesprek ge-

had. El Elimi heeft zijn klacht
ingetrokken.
Tegen de politie loopt ook
een klachtenprocedure van
een andere man uit Zandvoort,
Jan Filmer. Hij werd eveneens
gearresteerd na een discussie
over een parkeerbon. Filmer
ergerde zich aan de bejegening
van de politie.
Hij werd aangehouden wegens belediging van een ambtenaar in functie.

ADVERTENTIE

Wellicht huwelijken in Tarzanbocht
ZANDVOORT - Trouwen in de Tarzanbocht of op het strand
is niet langer een utopie. De gemeente is serieus bezig om te
onderzoeken of dit mogelijk is. Volgens de wet mag trouwen
alleen in 'het huis van de gemeente'. Het college van Burgemeester en Wethouders wil kijken of er ook andere plaatsen als
gemeentehuis aangewezen kunnen worden. Ook trouwen op de
laatste avond van de eeuw is onderwerp van gesprek, want de
gemeente heeft daar een verzoek voor gekregen.

'Ik heb met min vijf nog spijkertjes liggen tikken'
'H
vooruitgang niet tegenhouden. We krijgen een mooi circuit en daar hoort een nieuw
gebouw bij," heeft hij van tevoren nog gezegd. Maar naarmate zijn toespraak vordert,
krijgen de emoties de overhand. Met wankelende stem,
na het ophalen van talloze
herinneringen aan gouden en
vervlogen tijden, eindigt hij
zijn verhaal.
Het gebouwtje bijna direct
aan de baan doet denken aan
een uit de krachten gegroeid
zomerhuisje. De houten panelen zijn voor een groot gedeelte aan het rotten geslagen.
Binnen is het gezellig. Een bar
in de ene hoek en een open
haard in de andere waarom
heen jaren '50 stoeltjes. Bij
binnenkomst valt direct een
flap-over op en een lessenaar.
De jongere vrijwilligers zitten bij elkaar aan tafel. Ook zij
betreuren het dat zij voor het
laatst zijn in het geliefde honk.
„We gaan er qua ruimte op
achteruit. Het nieuwe gebouw
is puur zakelijk. Dit heeft altijd een dubbele functie gehad," vindt Esther Faas.
Haar collega Rob Hettelingh
beaamt dat. „Er hangt hier
een bepaalde sfeer. We hebben hier ook de meest wilde
verhalen van de ouderen gehoord over wat zij allemaal
hebben meegemaakt," zegt hij

Jaap
Methorst.
Gerrit
Schaap, Jan
Hollander en
Gijs
Beekhuis, de
mannen van
het eerste
uur, hebben
er wel wat
moeite mee
dat hun
commando
post onder
de slopershamer
verdwijnt
Foto Karin
Schut

terwijl hij naar Gerrit Schaap
lacht die net aanschuift.
Schaap is inmiddels gepensioneerd, maar hij vertelt zijn
ex-pupillen nog graag moppen
en sterke verhalen. „Ik heb
deze jongelui allemaal aangenomen. Ik was een van de eersten die ook vrouwen toeliet.
Ik werk liever met vrouwen
dan met mannen. Want vrouwen praten en breien tegelijk,"
grapt hij. „ Ik bedoel: ze werken gewoon door onder het

kletsen," verduidelijkt hij en
hij neemt nog een trekje van
zijn pijp.
„Eigenlijk zou je het posthuis in de fik moeten steken,"
zegt Schaap. „Jammer dat dit
niet mag vanwege het milieu.
Dat was een leuke oefening
voor de vrijwillige brandweerlieden geweest." Het posthuis
wordt echter binnenkort keurig uit elkaar gehaald en het
materiaal wordt gescheiden
afgevoerd.

Dan toetert de bus en vertrekt het gezelschap van zo'n
zestig mensen voor een laatste
ererondje over het oude circuit.
De ronkende en brullende
raceauto's houden even in aan
de start om de gele NZH-bus
door te laten.. Het startschot
klinkt en de racewagens zoeven het gele gevaarte aan beide zijden voorbij om dan evenals de bus om de bocht te verd wijnen.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Na een arbeidzaam leven vol Helde en zorg voor allen die hem dierbaar waren, i* /acht en kalm van
ons heengegaan onze zorjjzame vader,fijneopa,
overgrootopa en mijn dierbare vriend

Cornelis Davids
* 8 november 1901
+ 1 5 lebruari 1999
Jaap en Rina Deelman
Koos en Maja Davids
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Cor van Poelfjeest Schaap
Correspondentieadres.
Van Stolbergwep; 10
2042 NW Zanclvoorl
De crematie heel! inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Op 16 februari is op 92-jaiÏKt' leeltijd overleden,
mijn lieve moeder, oma, overgrootmoeder

Edith Helene Sjouwerman-Specht
lü. Sjouwerman
C Sjouwennan-Jan/en
Kleinkinderen
Correspondentieadres
E. Sjouwerman
Stumphiusstraal 52
1942 EP Beverwijk
De crematie heeft inmiddels maandag 22 februari
in familiekring plaatsgevonden.

ADVERTENTIES
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana
Het bestuur van de vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse
Rode Kruis, statutair gevestigd te Zandvoort, nodigt hierbij de leden uit
voor de algemene vergadering.
Deze zal worden gehouden in het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan
14, Zandvoort, op woensdag 31 maart 1999. aanvang 20 uur.
In deze vergadering wordt door het bestuur de besluitvorming voorgesteld over de volgende agendapunten:
- het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging in de statuten waarvan het model is vastgesteld in de Buitengewone
Algemene Vergadering van het Nederlandse Rode Kruis van 31 oktober 1998 en het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk regiement waarvan het model is vastgesteld in de Algemene Vergadering
van het Nederlandse Rode Kruis van 12 december 1998;
- het voorstel ieder bestuurslid van de vereniging, de directie van de
landelijke vereniging, alsmede de Verenigingssecretaris van de landehjke vereniging, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging van de vereniging te doen passeren, alles met de macht der substitutie.
Het bestuur wijst de leden uitdrukkelijk op het feit dat het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig utgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Aansluitend op bovenvermelde vergadering
Jaarvergadering 1998 worden gehouden.

De modellen van de statuten, van het huishoudelijk reglement, alsmede het financieel jaaroverzicht 1998 liggen vanaf 28.02.99 tot de dag na
de vergadering voor de leden ter inzage in het Rode Kruisgebouw.
De avond zal worden besloten met een informeel samenzijn.
Namens het bestuur: W. J. A. Verhorevoort (voorzitter)
H.Th.Gerke (secretaris)

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Uw gasbedrijf adviseert

A. LAVERTU

STOOKAKTIE '98/'99

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

uitgerekend voor U!
Normaal
jaarverbruik

ONS MOTTO WAS, !S EN BLIJFT:

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
0000
6500

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Het hoogheemraadschap Amstcl Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaanvegbe
heer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst \Vaterbeheeren Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 4 maart a s in het kantoorgebouw van
het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te
Hilversum De vergadering begint om 20 oo uur

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

25
31
37
44
50
56
62
69
75
81
87
94
100
106
112
119
125
140
156
172
187
203

800
1000
1200
1400
1600
1800

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

Openbare vergadering
van het algemeen
bestuur

è

Streefverbruik voor de week van 15-02 t/m 21-02

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

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

zal de Algemene

Agenda: Notulen Algemene Jaarvergadering 1997;
Financieel jaarverslag 1998;
Bestuursverkiezing (reglementair aftredend is Mw. E. KeurMolenmaker, die zich herverkiesbaar stelt.
Voor de vacature van coördinator opleidingen wordt door het
bestuur Mw. M. E. Joustra voorgesteld.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich overeenkomstig het
bepaalde in art. 19 van de vigerende statuten aanmelden);
Rondvraag.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

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

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Totaal
vanaf
l november

413
516
619
717
826
930
1035
1135
1241
1340
1447
1550
1654
1756
1860
1962
2066
2326
2581
2842
3100
3357

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Kosten
deze
week

12,50
15,50
18,50
22,00
25,00
28,00
31,00
34,50
37,50
40,50
43,50
47,00
50,00
53,00
56,00
59,50
62,50
70,00
78,00
86,00
93,50
101,50

nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 - 16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

PROVINCIALE STATENVERKIEZING 3 MAART 1999
Wijziging stemlokalen:
Wegens verbouwing van het Cultureel Centrum is het stemlokaal van stemdistrict 1
gevestigd m het Raadhuis, hal Centrale
Balie, Swaluëstraat 2
Het stemlokaal Huis in hel Kostverloren, sterndistrict 8, is verplaatst naar Zorgcentrum
Zandvoort, Herman Heijermansweg 73, het
voormalig Huis in de Duinen
Alle stemlokalen in Zandvoort zijn toegankelijk voor rolstoelpatiënten.
3 MAART
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

VERGEET NIETTE STEMMEN!

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00-20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 15 februari vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en
van de verdere in week 7 door B&W genomen
besluiten is op maandag 22 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

GEMEENTE

INSPRAAK VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN
"POMPSTATION BENTVELD"
Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een ieder ter inzage het
voorontwerpbestemmingsplan " Pompstation
Bentveld"
Het plangebied betreft een perceel gelegen m
Bentveld op de hoek van de Zandvoortselaan
met de Wikkelaan, Dumdoornlaan Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Zandvoort, sectie A, nummer 4990 en heeft een
oppervlakte van 4265 vierkante meter
Ten behoeve van woningbouw dient een
nieuw bestemmingsplan te worden ontwikkeld Thans is het perceel gelegen m het
bestemmingsplan "Bentveld Zuid" en in de
bestemming "nutsbedrijven met bijbehorende
erven" Om het terrein voor woondoeleinden
te gebruiken moet de bestemming van het
perceel worden gewijzigd
In het voorontwerpbestemmingsplan zijn de
bestaande vakwerkwoning aan de Zandvoortselaan en bouwvlakken voor 7 nieuw op te
richten woningen aangegeven
Het voorontwerpbestemmingsplan bestaande
uit plankaart, toelichting en voorschriften ligt
met ingang van 26 februari 1999 gedurende 4
weken ter inzage bij de Centrale Balie Het voorontwerpbestemmmgsplan ligt eveneens ter

KWEKERIJ VAN KLEEFF

• krediet fosfaatverwijdering rwzi Ronde Venen
• subsidieregeling riolering Liemeer
• bijdrage riolering Achttienhoven

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

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

De Schelp 43, op de eerste etage gelegen
driekamerhoekapp. Ind. hal; 2 slaapk.; badkamer met toilet, wastafel en douche; woonkamer met open keuken.
Vr.pr. ƒ 159.000,- k.k.

hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en water-

Burg. van Alphenstraat 57/6,
zat. 27 februari van 11.00-13.00 uur.
Op de 2e etage gelegen driekamhoek.app.
(vh 4). Ind. hal met inbouwkast; L-vorm. woonkam. (35 m2) met balkon (zuidoost); keuken
met balkon (noordwest); toilet; badkamer met
wastafel en douche; 2 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Zandvoortselaan 7a
Goed onderhouden woonhuis met voor- en
fraaie, riante ca. 230 meter diepe achtertuin.
Grondopp. 310 m . Ind. gang; woonkamer met
open haard; open keuken met inbouwapp.;
bijkeuken; toilet; inpandige berging. 1e et. 2
slaapk. met wastafel; doucheruimte.
Vr.pr./488.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

schap Vallei en Eem
Inlichtingen
U kunt de /olledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap aan
de Larenseweg 30 te Hilversum tel (035) 647 77 77 en
aan de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel (020) 460 21 oo

Denk aan uw coniferen
iiStroörbitt^

Hilversum, 24 februari 1999

SCHAIK

Verleende bouwvergunningen:
98136B Stationsplein 15 veranderen stationsgebouw (12-02-1999)
98159B Thorbeckeplaatsen dakkapelstraat 42
len (12-02-1999)
98164B Kromboomsaanbouwen serre
veld 68
(12-02-1999)
98186B Frans Zwaanvergroten woning
straat 34
(12-02-1999)
98193B Bentveldweg 17 bouwen woonhuis
(11-02-1999)
Verleende reclamevergunningen:
99006R Zandvoortse
plaatsen reclame
laan 345-347
99010R Bakkerstraat, zij- plaatsen lichtreclame
gevel visrestaurant
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de opemngstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk en gemotiveerd een
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelyk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

Restaurant
Strandpaviljoen 11 in Zandvoort

Voor ONTBIJT, LUNCH of DINER
heten wij u van harte welkom.
Dit seizoen heeft onze kaart een uitgebreide keuze van:
VOORGERECHTEN, VLEES- en VISGERECHTEN
Lekker mager gegrild op het houtskoolvuur
met vele frisse salades en garnituur of gebakken
in het pannetje. Precies wat u lekker vindt.
Heerlijk genieten van uw Diner aan de Zee of zomaar
een kopje koffie in ons centraal verwarmd Paviljoen

Daar staan wij graag achter.
Info of reservering: tel. 023-57 175 80
Tot ziens!
Familie Boom

Een compleet yerzotgdèi
of crematie voor een éénmalige

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
BeheerProjekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién

sinds 1970

Hogeweg 56a/2042 G J Zandvooi t
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

b. v.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur

Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd in
C
C
O
C
C
-"
S
O
~
C
C
C

Aerdenhout
Bentveld
Bloemendaal
Driehuis
Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
Velsen Zuid
Velserbroek
Umuiden
Zandvoort

MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg 94b - Haarlem 023- 531 91 43

afkoopsom van slechtsjf 3.665Ü
Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

MAKELAAR O.G.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

KvK 34105469

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij
de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de veilening
van een vergunning kunnen verplichten

OPEN HUIS

Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 023 5717093

• grensoverschrijdend afvalwater overeenkomsten met het

Tel. 023-5717745 of 5718207

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
99024B Kostverloren- bouwen serre
straat 107
99025B Kerkstraat 19 verplaatsen trap
99028S Circuit Park
slopen tribune
Zandvoort

Loods in Zandvoort-Noord, opp. ca. 200 m .

• krediet baggerdepot Breukeleveense plassen

fMesman

Gedurende de termijn van de tennzagelegginrj
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden gestuurd aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Fa. Gansner & Co.

Te koop gevraagd voor cliënt:
2

Agenda
De volgende punten komen aan de orde

inzage bij de openbare bibliotheek, Prmsesseweg 34 Voorts zal op donderdag 18 maart
1999 om 1930 uur in de raadszaal van het
Raadhuis een inspraakavond worden gehouden

zaterdag

10.00-13.00 uur

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"
voor meer informatie:

Te koop wegens bedrijfsbeëindiging

HORECA-INVENTARIS
Terrasmeubilair, keuken- en
koffieapparatuur, servies etc.

Telefoon
023-5715238/06-52946515

BEL GRATIS 0800 -022 45 35
';. Dageen nacht bereikbaar vbpr^i;
. het verzorgen van een^begfafenisv
'.; V ...' • 'ofcrematïie;;.;'.::r.:'>;vy^
Direct hulp bij een •sterfgeval:1-' •'
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,20 H KW Haarlem.

Weekmedia 17

Schoon strand
Vervolg van voorpagina
De partijen uitten donderdagavond veel kritiek op Van Marles beleid. Kroonsberg (PvdA)
drong aan op meer overleg dan
onderhandelingen met de visventers en strandpachters.
Kroonsberg en Van Leeuwen
(D66) misten een duidelijke visie. Henrion Verpoorten (WD)
vond deze wel degelijk terug.
Van Leeuwen brak ook een
lans voor „een warme sanering
van de venters- en standplaatsenbranche."
Keur (G-BZ) waarschuwde
voor financiële malaise onder
de strandpachters doordat de
kosten meer toenemen dan de
groei van de economie. „In totaal," berekende hij, „betalen
de pachters na tien jaar 57 procent meer dan nu. De jaarlijkse
groei van de economie bedraagt nog geen 2 procent. Een
verschil van ruim 25 procent
dus." Ook Boevé (AOV) maakte zich zorgen over de inkomsten van de pachters. „We
moeten ze niet zien als melkkoe," aldus Boevé.
De controverse tussen de gemeente en de strandpachters
duurt al anderhalf jaar. Per l
januari 1998 hadden de pachters een nieuw contract moeten krijgen voor tien jaar. Het
probleem is dat de gemeenteraad in 1992 de huidige politici
met een erfenis heeft opgezadeld. Destijds werd besloten
dat de tarieven met 120 procent omhoog moesten. In totaal moest acht ton binnengebracht worden door de pachters. Dat is nu gezakt tot
240 duizend gulden.

Theeserviezen
ZANDVOORT - Samen met
Melanie theeserviezen maken
van kippengaas, mos en wilgentenen. Dat kan dinsdag 23
maart van 19.20 tot 22.15 uur in
het
Aktiviteitencentrum
Zandvoort, Celsiusstraat 190.
Kosten: 45 gulden. Dinsdag 27
april wordt de workshop eigentijds bloemschikken gewijd
aan een boodschappentas, een
kussen of een paar schoentjes.
Voor de workshops is telefonisch aanmelden noodzakelijk:
571.7113.

Concert
mannenkoor

woensdag 24 februari 1999

Statenzetel is vaak gestoffeerd met dillema's

H

ZANDVOORT - Het koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap verleent
zondag 28 februari medewerking in de' Samen-Op-Weg
kerkdienst. De dienst wordt
gehouden m de Hervormde
Kerk van Zandvoort. VoorganOOR VELEN is de proger is ds J.A. Van Leeuwen, orvincie een onduidelijk beganist de heer L. Koning. De
stuursorgaan waar een
kerkdienst begint om 10 uur. gewone burger in de praktijk
weinig van merkt. Wegen, het
vliegverkeer en de grondwaterstand zijn niettemin drie onZANDVOORT - Een docen- derwerpen die het leven van de
te van de provinciale Biblio- Zandvoorters erg direct raken.
theekcentrale geeft vrijdag 5 De drie kandidaten hebben
maart en lezing over Annie over deze onderwerpen een afM.G. Schmidt. De lezing be- wijkend standpunt.
gint om 10.30 uur, wordt geVan Liemt heeft de meest
houden in het Aktiviteitencen- vastomlijnde plannen wat betrum aan de Celsiusstraat 190
en kost 3,50 gulden.

V

Annie M.G. Schmidt

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur J M Pekelharmg
Directeur/uitgever C A Pelle

Seniorenraad

E

Zandvoort kan eigen man
in provincie krijgen

Zetelverdeling provincie

P

ADVERTENTIES

;>;• T'; Provinéia Ie \ii-''M

't Strandcafé
W. van der Werff van 't Strandcafé reageert op een artikel in
het Zandvoorts Nieuwsblad
van vorige week. Daarin werd
gesteld dat het café zonder
bouwvergunning aan een verbouwing is begonnen. Van der
Werff wil daar een aanvulling;
op geven.
Wij zijn elf maanden bezig
met de gemeente Zandvoort
om in overleg op deze uniek
locatie te komen tot een voor
alle partijen bevredigende oplossing. Onze tijd is om: wij
moeten nu open. Elf maanden
bedenktijd is lang genoeg. Het
gaat hier niet om een dakkapel
of zo.
Wij hebben in ons eerste
bouwplan (april '98) een uit-

breiding van vijf meter aangevraagd. In overleg met diverse
ambtenaren en wethouders is
dit later teruggebracht naar
anderhalve meter omdat dat
zonder grote problemen geregeld kon worden binnen de bestaande bouwverordening en
ook nog op redelijke termijn.
Voor het nieuwe seizoen dus.
Hier zijn ook mondelinge afspraken over gemaakt en dan
wordt er nu eens gesteld dat
onze plannen niet stroken met
de plannen van de gemeente
Zandvoort Welke plannen? Er
wordt al meer dan negentien
jaar gepraat over plannen,
maar er is nog nooit wat van
terechtgekomen.
Trouwens, we hebben het
nog steeds over anderhalve
meter. Als wij nog één week
gewacht hadden met de bouw,

zou de termijn van dertien weken verlopen zijn. Dan hadden
we een fictieve bouwvergunning gehad. Met andere woorden: toestemming om te bouwen.
Aangezien wij er er echter
vanuit gingen dat de wethouders nog steeds achter ons
plan stonden - en waarschijnlijk nog steeds staan, want wie
kan er nu tegen verbetering
zijn? - zijn we alvast begonnen.
Ook omdat we met vorstverlet
en onwerkbare dagen te maken hebben.
Nu krijgen we de (eigen)
schuld in de schoenen geschoven. Maar als iedereen op het
gemeentehuis zijn of haar verantwoordelijkheid had genomen en normaal zijn werk had
gedaan dan waren onze problemen niet eens ontstaan.

Dan had Zandvoort er badplaats weer een mooie locatie
bij.
Het is eigenlijk een grof
schandaal dat mensen en bedrijven zo behandeld worden.
Het college van B en W is er
toch voor de burgers? Of was
het nou andersom?
W.vanderWerlT
't Strandcdfe

Millenniumcadeau

Eugène Weusten maakt zich
boos over de manier waarop
het millenniumcadeau tot
stand komt. Dat cadeau zou
een geschenk van en voor de
bevolking moeten zijn ter ere
van het jaar 2000, vindt hij.
Hoe riskant ondemocratisch
gekozen besturen werken,
wordt niet alleen aangetoond

Opkomst provinciale verkiezingen

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw bnef naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26. 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 m
Zandvoort.

Statenverkiezingen

Wilt u meer weten over de
inzet van de PvdA?
Wij zitten 28 februari
voor u klaar!
U kunt ons bellen
tussen
16 00-18.00 uur

door de lOC-affaire, die onlangs de sport- en wereldpers
beheerste. Van een echt millenniumcadeau van, voor en
door de Zandvoortse bevolking is nauwelijks meer sprake.
Eind februari 1999 is weinig
meer over van een oorspronkelijk goed idee van Theo van Vüsteren dat later bekrachtigd is
door de voormalige gemeenteraad.
Voor alle duidelijkheid: op
zich ben ik vóór ieder millenm-

umcadeau, óók het documentatiecentrum. mits dit democratisch door de bevolking gekozen is. In plaats van de
Zandvoortse inwoners bepaalde het huidige millenniumcomité de keuze. Er rest alleen
nog maar een facade waaraan
een échte democratie richting
een nieuw tijdperk zich nooit
kan ophangen' Jammer, maar
waar.

O9OO 5151999

Hu

sterk en sociaal:
;/ Xsterii PvdA! S&

E. Wi'iisten
Zandvoort

Puzzel is groot succes
25 Februari t/m 3 Maart
ZANDVOORT - Overweldigend is de stapel inzendingen die
het Zandvoorts Nieuwsblad ontvangen heeft voor de Valentijnspuzzel die in samenwerking met de Ondernemers Vercniging Zandvoort georganiseerd is. Bij de inzendingen zaten
deze keer nog meer mooie kaarten dan anders. De oplossing
luidt: 'Liefde is dit jaar aan Valentijnsdag denken.'
Mevrouw Brussee heeft de
Een eervolle vermelding
hoofdprijs gewonnen. Zij krijgt
een dinerbon voor twee perso- gaat naai" Nel Mulder (prachnen van Café Brasserie Del tig hart en kalligrafie). H.
Drost (erg creatief), mevrouw
Mar in de Haltestraat
M. Manders. familie W J. Keur,
Vier heerlijke taarten van M.A. Kerkman-Koper. Bonnie
bakker Paap van het Raad- Dubois. A Keur. W J. Paap. F.
huisplein zijn voor H.van den Brune. Tineke Hartman (met
Haspel-Tamminga.
Bonnie leuke tekstjes). J. Vonsee. T.
Dubois, familie A. Keur. me- Brune. Bep Hendriks, tam. A.
Paap (in vrolijke kleurtjes)
vrouw W. Misset.

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager) M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51.
1180 AB Amstelveen Tel (023)571 7166
Tax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
F a x 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
Gfa5 6321

Gemeente wil kamp saneren

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 19.60 per kwartaal,
/ 3540 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
1960 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ

ZANDVOORT - Een extern bureau heeft vorige week woensdag onderzoek gedaan op het Keesomplein. Uit dat onderzoek
moet blijken hoe het woonwagenkamp opgeknapt kan worden.
Binnen twee weken moet het saneringsplan klaarliggen.

i
1

Bezorging Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
i'aiHivoorts Nieuwsblad dateert uil 1941 Anngeloton bi| de Nederlandse Nieuwsblndpers

PERSONALIA

MENINGEN

Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Knijpers (plv -chef) Monique van Hoogstraten Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg Hero Blok Paul
Busse Fred Frerejean, Pieter Hendal. Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp Henny Lanser
Gasthuisplein 12 Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
\an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

r

De PvdA toert op donderdag
25 februari door Zuid-Kennemerland Zes Tweede-Kamerleden van de PvdA ondersteunen tijdens deze toer de kandidaten voor de Provinciale Staten. In de trein van Haarlem
naar Zandvoort (vertrek om
drie minuten over tien in Haai lem) discussieren de politici
over de bereikbaarheid van
Zandvoort per lightraü. Daaina vervolgen ze hun weg per
bus naar restaurant Les Pyramides m Bloemendaal aan
Zee. naar Velsen en naar Haar-,
lem.
i

trcft verkeer. Hij wil Zandvoort
beter bereikbaar maken door
een kustweg van Zandvoort
naar IJmuiden aan te leggen.
Volgens de WD'er is dat een
reële optie, al gaat zo'n weg
door het Nationaal Park ZuidKennemerland (de Kennemerduinen) en heeft de provincie
tot nog toe zich erg terughoudend opgesteld met betrekking tot dit gebied.
Een ander probleem is dat er
meerdere eigenaren van het
natuurpark zijn. Die zouden
elk afzonderlijk toestemming
Op maandag l maart organimoeten geven. Eenvoudig zal
seert Noord Holland Andersdat niet zijn. Het doortrekken
/De Groenen een inlormatieavan het fietspad heeft bijvoorvond in Dance Club Yanks
beeld jaren discussie gekost,
Aanvang acht uur. De discusomdat
Natuurmonumenten
sies gaan onder andere over
dwars lag. Van Liemt ziet echhet yliegeiland, de parti), de
ter mogelijkheden, omdat de
provincie en de flexwet Speprovincie ook al van plan is om
ciale gast is Roei van Duijn. de
een nieuwe weg vanaf het IJlijsttrekker van de partij.
muiderstrand
gedeeltelijk
De ouderenpartijen AOV/U
nie 55 plus proberen het via
door het duingebied te laten
lopen.
Internet De Internetsite van
Bovendien ziet hij veel heil in
AOV/Ume
55-plus
heet
de lightrail, een kruising tushttp:/www.zandvoort-online.com/aov/.
sen een metro, trein en een
bus. Er gaan inmiddels ook in
het provinciale bestuur stern- Bob de Vries en René van Liemt aanschouwen het meertje in het Kostverlorenpark. Het meertje staal normaalgesprokcn 's winters vol
men op om die lightrail over de water en 's zomers droog, waardoor de berken niet te veel te lijden hebben. Als De Vries en Van Liemt in Provinciale Staten komen,
krijgen ze invloed op het beleid rondom de grondwaterstand
i'oto AndieLicbciom
ZANDVOORT - De senioZeeweg te laten lopen.
renraad is ook bezig met het
Van Liemt zet ook in op een dergronds buizensysteem voor Vries en Weusten zijn allebei water lopen Volgens sommige goed dat het grondwater stijgt probleem van de helling bij het
tunnel tussen de Zandvoortse- goederentransport en stimule- zonder meer tegen een vliegei- critici is het vooral een econo- om de verdroging tegen te station. De seniorenraad heeft
laan en de randweg, op de ring van het openbaar vervoer land. De Vries vindt dat het mische kwestie. Het onthar- gaan, maar ik betwijfel of deze inmiddels hierover een tarief
vliegverkeer beheersbaar blijft den van duinwater kost te veel drastische manier juist is." Hij naar de gemeenteraad gegrens
van
Bloemendaal, als oplossing voor files.
Heemstede en Haarlem. Van
als Schiphol alleen als opstap- geld. De politici van de provin- zet ook zijn vraagtekens bij het stuurd. Ook andere knelpunLiemt staat daarin niet alleen.
EN VLIEGVELD in zee en aankomstplek voor Neder- cie zijn uiteindelijk verant- maken van nieuwe natuur. „De ten zijn daarin aangestipt.
De Zandvoortse afdeling van
is een heet hangijzer landers gaat dienen. Hij is te- woordehjk voor de koers van effecten vallen vaak anders uit
dan de bedoeling was."
de WD heeft voor dit zogehevoor de kandidaten. Het gen het overladen van goede- het waterleidingbedrijf.
Van Liemt trekt zich de situten 'Haringbuystracé' al volop kan Van Liemt zelfs in gewe- ren en het overstappen van
De Vries heeft geen uitgegelobbyd.
tensnood brengen als hij passagiers op Schiphol. „En atie dan ook aan, zegt hij. „Ik
straks in de provincie zit als verder heb ik er geen moeite ben er als Zandvoorter niet ge- sproken mening over de waterIn AOV'er De Vries vindt Van vertegenwoordiger van Zand- mee als mensen vanaf Brussel lukkig mee," zegt hij. „Maar winning en de wateroverlast.
Liemt een medestander. De voort en als WD'er. Zijn partij per vliegtuig op vakantie vanuit de provincie gezien vind Wel vindt hij dat natuur soms • Vandaag, 24 februari, zijn
gaan."
ik dat we afspraken moeten ondergeschikt moet zijn aan Leen Molenaar (92 jaar) en
Vries is ook
nakomen. We moeten particu- andere zaken „Als een ge- Cieske SLjtsma (80 jaar) vijftig!
voor het HaNoord-Holringbuystracé
land Anders- lieren en bedrijven een com- meente op een gegeven mo- jaar getrouwd. Ze vieren van-j
/De Groenen pensatieregeling kunnen aan- ment vol is, moet je in natuur- daag een klein feestje thuis enj
en de lightrail.
Dat
verkiest
heeft in het bieden. Dat zal ik kritisch vol- gebieden kunnen bouwen." gaan zondag uiteten met de
het
tweetal _________
Weusten zet dan liever een ex- hele familie. Leen en Cies heb_____ verkiezingsgen."
ben elkaar leren kennen tijboven
een
programma
Natuurliefhebber Weusten tra woonlaag op huizen.
dens een zeereis van Indonesië
transferium bij de A 9. Zo'n heeft in de provincie samen letterlijk staan dat de partij te- meent dat „het niet uit de
Monique van Hoogstraten naar Nederland. Leen, destijds
transferium is een parkeerter- met de PvdA een vliegeiland gen een vliegeiland is. Weusten klauwen moet lopen. Het is wel
zeeman, vond het tweejarige
rem met een treinstation of immers sterk verdedigd. In het vindt dat vliegen duurder
dochtertje van Cies zo lief. Hij
een bushalte. Strandbezoe- verkiezingsprogramma van de moet worden. De luchthavenvroeg haar aan boord van het
kers kunnen daar hun auto WD staat: 'Op langere termijn belasting moet aangevuld worschip waarom ze niet wilde
achterlaten en overstappen op kan een luchthaven op zee een den met BTW op vliegtuigticeten. Ze vond het te heet benehet openbaar vervoer.
interessante optie zijn.' Lokaal kets. „Daarnaast is veel vliegden in de vertrekken, vertelde
„Ik vrees dat een transferi- heeft de WD zich echter hier- verkeer overbodig. Zakenlieze. Hij nam haar vervolgens
den kunnen ook zonder te vlieum veel te duur is voor die van afgekeerd.
dagelijks mee naar de messOok Van Liemt is niet geluk- gen met elkaar vergaderen."
twintig dagen dat het mooi
WD:
28
room van de bemanning. Haar
weer is," zegt De Vries. Verde- kig met een vliegeiland. „Zeg
CDA:
20
moeder vroeg zich af wie die
WN, HET Provinciaal
re uitgesproken ideeën over de nooit nooit, maar ik zeg nu
PvdA:
17
aardige man was. Ze viel metWaterleidingbedrijf,
bereikbaarheid van Zandvoort 'nee'. Er moeten nog allerlei
D66:
8
een voor hem. In totaal zijn
heeft zich met het stopheeft hij niet.
rapportages op tafel komen
GroenLinks:
6
Leen en Cies nu 55 jaar bij elCentrum Democraten:
l
over de gevolgen. Het is nog te zetten van de waterwinning de
kaar, want ze zijn eerst vijfjaar
Weusten vindt wel dat het vroeg om er 'ja' tegen te zeg- woede van Zandvoortse volksGroenen:
l
verloofd geweest.
transferium de voorkeur ver- gen." Over zijn moeilijke posi- tuinders op de hals gehaald.
Socialistische Partij:
l
• Tips voor deze rubriek: Redient. Zijn partij, Noord-Hol- tie straks: „Het wordt een hele PWN wil de duinen natter maRPF/GPV:
l
dactie Zandvoorts Nieuwsken om verdwenen planten en
AOV/Unie 55-plus:
l
land Anders/De Groenen, ziet pittige discussie."
blad, 023-571.8648.
De twee andere kandidaten dieren terug te halen; de tuinoverigens ook zeppelins, betere voet- en fietspaden, een on- hebben het makkelijker. De ders zien hun tuintjes onder

Taartjes
ZANDVOORT - Erna Fremeijer leert zoetekauwen in
vier lessen hoe ze de lekkerste
taarten en toetjes kunnen bereiden. Dat doet ze op de
maandagavonden van maart,
te beginnen met 8 maart. Om
11 uur staan de ingrediënten
klaar in de keuken van het Aktiviteitencentrum,
Celsiusstraat 190. Opgeven kan telefomsch; 571.7113. Kosten: honderd gulden voor de hele cursus.

Campagnes
ZANDVOORT - De ene partij zet landelijke coryfeeën in,
de ander voert campagne via
Internet. Op allerlei manieren
proberen politici kiezers te
mobiliseren om op 3 maait tijdens de provinciale verkiczingen voor hen te stemmen

Drie Zandvoorters hebben zich in de strijd geworpen voor
een zetel in Provinciale Staten. Op 3 maart wordt het
vonnis geveld, dan zijn de verkiezingen. De Zandvoortse
kandidaten René van Liemt (VVD, 28-e), Bob de Vries
(AOV/Unie 55-plus, 3-e) en Eugène Weusten (NoordHolland Anders/De Groenen, 9-e) beseffen dat een
statenzetel gestoffeerd is met dilemma's. De provincie wil
een vliegeiland en de Zandvoorters niet, om maar iets te
noemen. Of wat te denken van de verdrogingstaktiek van
Noord-Holland versus de natte voeten in Zandvoort?
ET ZIJN NIEUWKOMERS in de provincie,
de drie die zich zo nadrukkelijk in Zandvport profileren voor de provinciale verkiezingen. Ervaring
met politiek hebben ze echter
wel. Van Liemt is voorzitter
van de lokale afdeling van de
WD. De Vries is voorzitter van
het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) in Noord-Holland.
Weusten heeft de kunst af kunnen kijken tijdens het Politiek
Café dat hij maandelijks organiseert. Er is trouwens nog een
vierde Zandvoortse statenkandidaat: Cees Hoed (SP, 9e). Maar die mijdt alle publiciteit.
Van Liemt, die door een procedurekwestie op nummer 29
is beland in plaats van hoger,
hoopt met voorkeurstemmen
toch een kans te maken. „We
kunnen een Zandvoortse vertegenwoordiger goed gebruiken om onze stem in de provincie te laten horen." Hij is een
idealist, zegt hij. „Daarom heb
ik me beschikbaar gesteld."
„Waarom ik me heb opgegeven? Tja, daar worstel ik zelf
ook nog een beetje mee," zegt
De Vries. „Ik ben een paar jaar
geleden echt geraakt door het
AOV. Over tien jaar is het aantal ouderen weer enorm gegroeid en de andere politieke
partijen besteden wel wat weinig aandacht aan ouderen. Dat
ik politiek leuk vond, had ik
niet verwacht." De Vries deed
ook een gooi naar een gemeenteraadszetel, maar het AOV
behaalde slechts één zetel vorig jaar. Hij raakte in opspraak
toen hij een lans wilde breken
voor een hogere vergoeding
voor raadsleden.
Over Weusten gingen al langer verhalen dat hij zich bij een
politieke partij zou aansluiten,
maar tot nog toe hield hij zich
afzijdig. „Totdat ik drie maanden geleden benaderd werd
door Noord Holland Anders,
een groep individuen die
voortkomen uit Amsterdam
Anders. Ze wisten me met hun
manifest enthousiast te maken."

Zandx/oorts ..
Nieuwsblad

Hans van Pelt

Volgens wethouder Oderkerk volgt er ook nog een sociaal
plan, dat meer zegt over de integratie en werkmogelijkheden
van de woonwagenbewoners. De aanleiding hiervoor is de landelijke afschaffing van de woonwagenwet per l maart. „Dat betekent wel." zegt Oderkerk. „dat de woonwagenbewoners straks
niet alleen rechten maar ook plichten hebben. Zij moeten ook
huur betalen."
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voor de zakenman en particulier
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel, 020-5626271 Fax 020-6656321.

DIRECT

Personeel
aangeboden

NATIONAAL
BEDRIJF
(reclame, muziek,
boekenindustrie)
heeft voor nieuw te
openen vestigingen
± 29 mensen nodig, voor de
volgende werkzaamheden

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tmnen straatwerk, voorjaarsbeurten van klem klusje tot complete aanleg Gratis advies en
vnjbl prijsopgave aan huis
Ing K v K Tel 020-6364074

Verloren en
gevonden

* VERKOOP-DISTRIBUTIE
* PR-PROMOTIE
* MARKETING
• KLANTENSERVICE
* ASS MANAGERS

Gevonden ± 20 kinderpasfoto's Tel 0235716522

GEEN ERVARING VEREIST

Felicitaties
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Huishoudelijk personeet gevraagd
Huish hulp gezocht voor 2
ocht p vj m Overveen Tel
023-5258745 ('s avonds)

Winkelpersoneel gevraagd
VERKOOPMEDEWERKSTER
gevraagd
voor onze dameskledingzaak
te Zandvoort Flexibele en cnthousiaste dames, 18-30 jaar,
kunnen reageren
TALK OF THE TOWN, Haltestraat 10, 2042 LM Zandvoort

bel nu 020-4657350
ma t/m vr 0900-1700 uur
vraag naar dhr Niemeyer

Lieve mama, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag
Isabelle en Melissa

LEERLING KAPSTER
gevraagd bij J M Coiffeurs • Rubrieksadvertentie? Zie
Heb je interesse' Bel ons voor adres en/of telefoonnr.
dan, tel 023-5714040
de colofon in deze krant.

Oproepen - Mededelingen
25 februari live muziek in La
Bastille Ik zie je, in La Bastille
Beste Els
10 jaar een prima collega,
we zullen je bruisende
aanwezigheid missen.
K V meisjes

Een pruik als het
nodig is!

Donderdag 25 februari wegens succes First Choice m
La Bastillei"
Geef je op voor het Formule 1
spel in La Bastille

Let op1 leder woensdag m
maart onbeperkt sparenbs
• De advertentie-afdeling eten m La Bastille
behoudt zich het recht voor
NIEUW BIJ DANI'S
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen VIS OP DE STEENGRILL
voor het Advertentiewezen). Praktijk voor natuurgeneeskunde kan u helpen Bel voor
een afspraak 020-7701521

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering m
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of m
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus . .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in

Horecapersoneel gevraagd

Het Wapen van Zandvoort
zoekt medewerkers voor
BAR/bedienmg
Voor info, telefoon 023-5731607
Gevraagd MET SPOED M/V
(aank ) KOK met erv , zelfst.
Eetcafe Santé
werk. Koffieclub Pnet Praat
vraagt personeel
bellen privé 023-5719017,
Tel 5719213
zaak 023-5712690

• Uw particuliere Micro bon
herenfmgatjwerken
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
„CILDMBEHASD
Opdrachten die te laat
Heemsledestraat 28
binnenkomen worden
bh Hoofddorpplein
automatisch de week
Amsterdam
daarop geplaatst
Tel 020-6157107
Wie kan mij tegen vergoeding
helpen aan foto('s) van het
eerste optreden van Willeke • Uw rubneksadvertentie
Alberti op 12 maart 1958 in kunt u zowel schriftelijk als
Zandvoort' 020-6322893
telefonisch opgeven Zie voor
Wie wil op vrijdag of zaterdag het adres en/of telefoonnum3 a 4 uur privé stnjkwerk voor mer de colofon op de advermij doen' Tel 023-5716023 tentiepagma van deze krant

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Uitgaan

Ben je 1 Niet bang voor hard werken' 2 In het bezit van een
auto' Heb je 3 Geen 9 - 5 mentaliteit' 4 Wil je veel geld
verdienen' Alle 4 vragen met ja beantwoord'
Bel dan 020-4165866 voor een afspraak

Ongelooflijk, kom maar kijken
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen, Utrecht
27-28 februari Zie SBS6, text 650
Org v Aerle 0492 - 525 483

riagg

DEZE WEEK BIJ DANI'S111

De nieuwe zomergids van DE
HARDE'S TOURS is uit, met
Vakantie
o a sportieve reizen (wandeBinnenland
len of fietsen), diverse nvierREAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? cruises, busreizen naar o a
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week Frankrijk, Engeland, Italië, T h. vrijst zomerhuis in DrenTsjechië, Kroatië en Polen en the, 1-10 pers , grote tuin, pnde bekende klaverjasreizen vacy, natuurgebied, -bad, visWat moet u doen'
En wat dacht u van de Noord- water, fietsroutes, juli/aug
1 Kies een leuke advertentie
kaapreis en de prachtige ƒ 700 p w , voor- en naseizoen
2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets in
vliegreizen (nieuw1) naar /400p.w Tel 0521-387519 of
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Amerika, China, Thailand en 0525-652831
Zuid-Afrika' Bel 020-4707771
van uw keuze
voor de gratis brochure met • Uw rubrieksadvertentie
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
deze en nog meer vakantie- kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen ideeen
het adres en/of telefoonnummet 0900-899 85 99
Stacaravans te huur in de
de colofon op de adverdaar woont ARDENNEN vanaf ƒ240 per mer
Alle leuke jongens, OPGE- In Amersfoort,
tentiepagma van deze krant
11
LETM Houd je net als ik van Linda Een spontane meid week all in Inl 0434591598
gezellige dingen en heb je zin van 19 jaar In het bezit van
m een gezellige afspraak' Ik, donkere ogen en lang donker
Bedrijfs-onroerend goed
leuke, spontane, gezellige, haar Jij bent een lieve, leuke,
te koop - te huur
en hebt een
19 jarige Amsterdamse, ben spontane jongen
1
benieuwd naar jou reactie1 Je leuk koppie Zin in een avondkunt mijn oproep 24 uur per je uit' Laat 't me weten"
Te huur
Boxnummer 801323
dag beluisteren"
1 Meelbeskamp 9-11, Diemen, winkel/kantoor ca 75 m2
Boxnummer 957651
Jij staat stevig m je schoenen' Huur ca ƒ 1520,- Overname verbouwing/inventaris ƒ 22 500
2
Amsterdam en omgeving, op- Bent van goed niveau en ziet 2 Zandpad-Dnemond 70B, ruim 150 m wmkel/etage/bedrijfsruimte, huurprijs ƒ 2500,- p mnd, (resp ƒ 3600,- na renogelet» Vriendschap en gezel- er goed uit' Wie ben ik'
ligheid Zoek jij dat ook' Evelien, 37 jaar, serieus, spor- vatie) Aanvaarding m overleg, BTW nvt.
Sportief uitziende man rond tief, ondernemend, veelzijdig, Te bevragen tel 06-26066115 of 020-6909464, dhr Croese.
de 40 Ben je ongebonden en humoristisch en altijd in voor
houd je van kids' Herken jij iets leuks Heb jij dezelfde eiAuto's en
Rijles auto's
jezelf in dit alles' Reageer en genschappen' Call me now"
je zult ook mij leren kennen Boxnummer 967702
auto-accessoires
en motoren
Gea' Boxnummer 909015
Kop van Noord Holland1 Mijn
Een aantrekkelijk, zuiderlijk naam is Bngitta en ben 29
Voor een perfecte SAAB
Alblas Verkeersscholen
type1 Dat zoek ik1 Ben jij die jaar, 1 68 lang, weeg 79 kg SAAB SERVICE MOLENAAR
Als
jij
meer
van
mij
wilt
weten
ene donkere, grote, stoere,
Rep , onderhoud, APK
1
breed geschouderde, kind- dan hoor ik het graag van jou
UW RIJBEWIJS
Eigen revisie-afdeling
Klim
maar
m
je
telefoon
en
vnendelijke, echte man"
Nieuwkoop, 0172-40.83 61
Motoren/versn bak
laat
een
leuk
bericht
achter
Neem dan snel contact op
Verkoop nw/gebr ond
1
met deze
aantrekkelijke en ik bel je zeker terug Doei
• Zie de colofon voor opgaROYAL CLASS SAAB
Boxnummer
852014
vrouw van 36
jaar Laat wat
ve van uw rubieksadvertentie.
Tel 023-5614097
1
van je horen
Omgeving Haarlem Ik ben 18
Boxnummer 922818
jaar en heb halflang blond
0906-Nummers
haar en bruine ogen Mijn
Een serieuze relatie wil ik
hobby's zijn winkelen, uitgaan
opbouwen' Misschien wel
samen met jou' Ik ben een en noem maar op Ben jij die 0906-9889 Rijpe Sjaan DD- GRATIS bellen! Bel gratis met
weduwe van 51 jaar en jij bent lange, lieve jongen die ik cup, zkt jgns 18 jr v liveseks. een leuke vrouw uit jouw
een lieve man tussen de 47 zoek Met een goed uiter- en Grijp onder m'n rok' 99cpm. buurt' Bel nu 0800-4994
en 55 jaar Wil jij mij beter innerlijk Bel me snel
Groetjes
Boxnummer 40 cpm1 Binnen 5 seconden Ik ga door, waar anderen
leren kennen tijdens een
931929
vrouwen 30+, direct live aan stoppen' Schaam me nergezellige afspraak' Pak
die
gens voor en wil harde SEKS'
telefoon en reageer nu1
Ondeugende blauwe kijker- de lijn' 0906-17 15
Harneti 99cpm 0906-9794
Boxnummer 890271
tjes, goed figuur, gezellig, ro- 44 cpmi Thuiscontact- vrouEen vnjgezellige jongeman, mantisch 1 80 Denk je dat wen (20-59) zoeken een af- Live' Black, beautiful en hoti
Voor de liefhebber van zwardan ben ik1 Mijn naam is Paul je dat aankunt, spreek1 dan spraak thuis 0906 -17 13
en via deze weg ben ik op een leuke boodschap in En1ik 44 cpm1 Wijkdatmg vrouwen te vrouwen 99cpm 0906 0601.
zoek naar een lieve, romanti- reageer weer op jouw box
uit jouw wijk zoeken een af- Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
sche, buitenlandse meid voor Boxnummer 305481
seksafluisterlijn v Holland
spraak! 0906-17 11
een fijne vriendschap of rela- Serieuze relatie GEZOCHT"
0906-9722 Secret' 99cpm
tie Spreekt dit alles jou aan' Met wie' Een gezellige, eerlijAfspreken in jouw
Ontdek de duistere wereld'
postcode-gebied
Neem contact op met mij' ke, spontane, serieuze man'
SM Meesteres live' Zij wijdt
Boxnummer 378882
09065022204 (1 gpm)
Wie ik ben' Monique, 1 70,
jou m 99cpm 0906-9626
11
slank,
27
jaar
en
m
het
bezit
Gezocht Een verzorgde, niet
BEL DAMES THUIS
POSTCODE DATINQi Rijpe
rokende, werkende, leuke, van kort donker rood haar
In heel Nederland
Spreekt
dit
jou
aan'
Reageer'
vrouwen zoeken seksconNederlandse man tussen de
GEHEEL PRIVÉ
tact Bel 0906-1844 (80
29 en 36 Voor een nieuwe Groetjes uit het midden van
cpm)SBS-6 text pagina 745.
start1 Een rustige vriendschap het land' Boxnummer 919186
24
u/pd
(1
gpm)
met respect en waardering Ik
**Seks alarmnummer**
jij een goed uitziende
Zie ook NieuwsNet 9
ben een 32-jange moeder van Zoek
KAPPER uit Arnhem" STOP, Kabeltekst pag 440 & 450
Snelseks direct live 99cpm.
1 kind Pak die telefoon en dan
ben je bij mij aan het
bel' Boxnummer 876347
Beluister anoniem
goede adres1 Ramon, dat is
advertenties 18+
Ik ben een spontane, vlotte mijn naam In het bezit van
SM-CONTACTLIJN. Hier zoe09065015156 (1 gpm)
vrouw met kort haar Ik kom een eigen kapsalon, zonneken vrouwen & stellen SM
uit de Kop van Noord-Hol- studio en een modern uiterlijk Biseks, buurvr en buurmeisje contact 0906-18 33 (80 cpm)
gewor- 18 Hun spelletjes worden
land Ben jij tussen de 22 en Ben jij nieuwsgierig
1
Spannende date'
26 jaar, ben je spontaan, den' Bel snel Boxnummer harder! 99cpm 0906-9526
0906-50 15 15 6
spannend en vlot' Bel me 207944
Advertenties van
dan SNEL voor een afspraak' • Reflectanten op adverten- Dagelijks seksen hete meisvrouwen 18+ (1 gpm)
jes 18 op onze livelijni De
Boxnummer 375381
ties onder nummer gelieven heetstei 99cpm. 0906-0603
STUDENTES geven telnr
Ik ga natuurlijk niet zeggen ervoor te zorgen dat het numvoor sekscontact'
Direct contact met
dat ik eerlijk en betrouwbaar mer in de Imker-bovenhoek
Bel 0906-1822 (1 gpm)
stoute vrouwen
ben1 En wat zijn we toch met op de envelop staat vermeld
0906-5022221 (1 gpm)
zijn allen spontaan op deze en dat de brief geadresseerd
Vanavond al een
1
lijn Allemaal niveau witte sok- wordt aan Weekmedia, PostDirect contact met
fijne afspraak'
1
ken, dasspeld, Japanse au- bus 156, 1000 AD Amstervrouwen thuis
0906-50 222.04 (1 gpm)
to's1 en barbecuen bij de bu- dam Dit voorkomt vertraging
0906-5022221 (1 gpm)
ren Ik ben zeer wel in ordei in de behandeling
Doorgeschakeld
Boxnummer 465088
met vrouwen thuis
0906-9789
0906-5022221 (1 gpm)
Je zegt 't maar, 105cpm
Bloemen, planten en tuinartikelen
Een spannend
contact in de buurt
• Zie de colofon voor opga0906-5022204(1 gpm)
ve van uw rubieksadvertentie.

Kennismaking

in 5 dagen

0906-98.50

0906*0611

Wat jij wilt

Live muziek donderdag 25 februan in La Bastille Tel
Met z'n viertjes eten, voor z'n 023-5715111
c • nt r u m
drietjes betalen
Sportcafe Zandvoort voor Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
Elke donderdag dansen en bruiloften, recepties, perso- complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
AMSTERDAM NOORD
verjaardagsontmoeten v alleengaanden neelsfeesten,
beplantingen en schuttingbouw
catering
Het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, de Riagg Centrum/ va 30jr 'De Ossestal', Nieu- feestjes,
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
Oud-West en de Riagg Amsterdam Noord zijn op 1 septem- welaan 34, Osdorp, v a 20 u 023-5715619, 06-54616812
GARANTIE OP AL ONS WERK mg K v K
ber 1998 opgegaan in een nieuwe organisatie Deze nieuwe
Steengnll-rest DANI'S
Iets te vieren?
organisatie telt 1 100 medewerkers en biedt een breed, op de Doe het in La Bastille Voor
Zeestraat 36
cliënt afgestemd aanbod van behandeling, zorg en opvang meer info, tel 023-5715111
023-5712092
van kortdurend ambulant tot langdurend klinisch De behandelafdelmgen van de nieuwe stichting zijn verspreid over La Bastille voor recepties, • Rubneksadvertentie' Zie
Te koop
Onroerend
Amsterdam Oud-West, Noord en Centrum Een afdeling personeelsfeestjes, verjaar- voor adres en/of telefoonnr.
bevindt zich nog m Santpoort In totaal zijn er 583 erkende dagsfeestjes 023-5715111
de colofon in deze krant
aangeboden
goed te koop
plaatsen en 145 000 poliklinische en ambulante contacten per
diversen
aangeboden
jaar Er wordt intensief samengewerkt met de Regionale
Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) PC-Hooft en met
Markten/braderieen
andere zorg- en maatschappelijke instellingen in het verzorSERVICEFLAT
Af te halen tegen adv kosten
gmgsgebied In 1999 zal de nieuwe organisatie met een naam
2
wasmachine, 10jroud, doet't Amsterdam-Osdorp + 70 m
en huisstijl verder gaan
VLOOIENMARKT
vraagprijs ƒ 92 000,- k k
prima
023-5732536
27 en 28 februari, Emergohal te Amstelveen
Tel 020-6185977
Onze organisatie kent diverse secrtanaten die de behande- 7 maart, Sporthal Buitenhof te Delft
T k 100 cc racekart merk
laars, het vestigingsmanagement en andere diensten op een Org Mensen, tel 020-6570612
Tony kart van Koene egmes,
breed terrein ondersteunen De receptie is vaak de eerste
Onroerend goed
3'/2 jaar oud, Rotaxmotor,
kennismaking van patiënten met onze organisatie en funen woonruimte
Therapieën
Onderhoud,
vrpr ƒ2500 Tel 5731903
geert daarmee als ons visitekaartje Zowel de secretariaten
te huur
als de receptie willen wij versterken met enthousiaste medereparatie,
werkers
aangeboden
Tka
8
taf
80x80,
div
Praktijk voor natuurgeneesdoe-het-zelf
glasw , barkr, or /gr bekl
kunde kan u helpen Bel voor
stoel, etc , pr n o t k
een afspraak 020 7701521
Aangeb kam met gebruik
TUINMAN, STRATENMAKER Info tel 5717225 (moet v zat van k/d/t, ƒ 600 p mnd
27
feb
verk
zijn)
biedt
zich
aan
voor
al
uw
tuin
Inl tel 0622272667
Wij beschikken over een eigen pool receptiemedewerkers,
en straatwerk, voorjaarsbeurKunst en antiek
die collega s bij ziekte of vakantie vervangen Deze pool
ten
van
klein
klusje
tot
ccm
willen wij uitbreiden met een aantal medewerkers Aan de
plete aanleg Gratis advies en
Onroerend goed en woonruimte
receptie verwijst u patiënten en bezoekers, bedient u de
telefooncentrale draagt u zorg voor orde en veiligheid en 'Veilinggebouw Amstelveen" vnjbl prijsopgave aan huis
te huur gevraagd
Ing
K
v
K
Tel
020-6364074
verricht u eenvoudige administratieve werkzaamheden U Heden INBRENG voor veiling
wordt ingezet op verschillende locaties in Amsterdam en kunt 22 en 23 maart Spinnerij 33,
DE KLUSSENBUS
op alle dagen van de week werken in zowel dag- als avond- Amstelveen 0206473004
Voor iedere klus, bellen dus
dienst Het betreft een functie voor gemiddeld 18 uur per
Tel 023 - 5713780
week
voor nette werkende jonge vrouw
SCHILDER heeft nog tijd v woonruimte
Verhuizingen
Wij vragen ervaring in een soortgelijke functie of een gerichte
Eigen keuken, douche & toilet Max ƒ 1000,- a i
binnen- en buitenwerk Vnjbl Tel
opleiding op MAVO niveau U bent servicegencht en stress023 - 572 0212 (vragen naar Mischa) of 06 • 55 782 682
prijsopgave
bestendig
Gevr voor lange en korte tijd
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula TE HUUR gr verhuiswagen + Bellen na 1800 uur 5719800
chauff, ƒ250 p d Ook met
gemeub en gestoffeerde
Stroosnijder telefoon 020 -663 03 38
•
ANNULERINGEN
van
adverhuizers Tel 0653-208374
woningen, huizen of flats
vertentie-opdrachten kunt u
regio A'dam 020-4003074
X Y Z B V verhuizingen en UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
kamerverhuizingen/ transport richten aan Micro's Weekme
Bedrijfs-onroerend goed
Uw belangrijkste taken zijn het voorbereiden en notuleren van Voll verz Dag nachtservice dia, Postbus 156, 1000 AD
vergaderingen, bijhouden van de agenda's en het archief en 020 6424800 of 06 54304111 Amsterdam
te koop - te huur
het verzorgen van de correspondentie en (patienten)administratie Verder werkt u verslagen en behandelplannen uit en
Mode
verricht u zonodig bahewerkzaamheden U werkt tussen de
Te huur
20 en 36 uur per week
1 Meelbeskamp 911, Diemen, winkel/kantoor ca 75 m?
U heeft een opleiding op HAVO-niveau een goede typevaarHuur ca ƒ1520,- Overname verbouwing/inventaris ƒ 22500
digheid en bij voorkeur kennis van de medische terminologie
2 Zandpad-Dnemond 70B, ruim 150 m? wmkel/etage/beU kunt goed organiseren en bent stressbestendig Voor meer
Vondellaan 7
drijfsruimte, huurprijs ƒ 2500,- p mnd, (resp ƒ 3600,- na renoinformatie kunt u contact opnemen met Marjolein Romijn,
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
vatie) Aanvaarding in overleg, BTW nvt
to'efoon 020 549 46 82
Wïj halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Te bevragen tel 06-26066115 of 0206909464, dhr Croese
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkVoor beide functies geldt dat u de mogelijkheid krijgt uw zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
vakkennis bij te houden door middel van cursussen Wij
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477
Financien en
Vakantie
kennen pensioen en spaarloonregelmgen en mogelijkheden
handelszaken
buitenland
voor kinderopvang Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn
Opleidingen/cursussen
conform de CAO Ziekenhuiswezen
Boek nu uw KLAVERJASHeeft u belangstelling voor een van deze functies, stuur dan Engels v beginners + halfREIS bij De Harde's Tours! 5
V
A
ƒ
75
DORSMAN
uw schriftelijke sollicitatie naar Psychiatrisch Ziekenhuis
Massage
gev , / 6 p / u Begin 1,2,4 mrt
dgn naar Oberaula (Duitsblijft toch goedkoper'
Amsterdam, t a v Stafbureau Personeelszaken, Postbus Progress 020-4124800
land) v a / 469,- Incl busreis,
Bel nu 023 - 5714534
75848 1070 AV Amsterdam
pension HP, excursies naar
Sportmassage, ontsp mas • Uw rubrieksadvertentie o a Alsfeld, Eisenach en Kas
Foto - Film
sage
Shiatsu,
voetreflex
Psychiatrisch
kunt u zowel schriftelijk als sel, elke avond klaverjassen
PZA
Tel 0235714092
Ziekenhuis
telefonisch opgeven Zie voor rnet leuke prijzen en een
Amsterdam
Te koop videocamera Sony
het adres en/of telefoonnum- dansavond (vertr 22/3, 5-12• Zie de colofon voor opga- mer de colofon op de adver- 19/4, DHTW 153)
met tas, i g s t , / 200
ve
van
uw
rubieksadvertentie
Tel 0235715208
tentiepagina van deze krant Bel 0204707771

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en

dikte

SC

25

60x190x14

99,-

80x200x14 105,90x190x14 110,90x200x14 115,-

120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

155,165,180,190,200,230,255,-

SG
30

SG
35

SG
40

SG
45

pocket pockel Latex
damast badstol 14 cm

125,130,140,150,190,200,225,230,255,290,330,-

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

350,355,360,365,425,430,525,550,570,625,640,-

260,270,290,320,390,425,465,499,605,699,790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS •;;:
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 crrt dik ï j
VOOR ƒ 98j-

Compressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

c

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

DE CONTACTLÏJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel m contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u mgesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.
STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

Mike de Groot

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Medewerkers receptiepool

MET SPOED GEVRAAGD:

Diverse clubs
Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame Met spoed
dames v a 18 jr gevraagd +
chauffeurs Tel 020-6322452.
www angel-escort com 24 u

ESCORTSERVICE DESIRE
Amsterdam 020-6700620
Haarlem 023-5511198
http //www desire nl
Spontane dames welkom

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

voor de particuliere
en zakelijke markt
Uw Micro-adveitentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren
De aclveitentie woidt geplaatst onder een passende
lubnck.
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor icdcic letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na iedei woord, punt of komma een vakje viij.
Schiijf |3er i egel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-. Giio- of betaalchcquc bijsluiten (beslist geen overschiijvingskaarten
ot u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
11.1:11
Micro's Weekmedia, Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook telelbnisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdaa
12.00 uur), tel. 020-5626271.
fax:020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde weck op woensdag
(vanaf 18.00 uur op ATS TXT)
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen wolden
automatisch een week later
geplaatst/uitgezonden

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dut bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij u\\
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakclijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opga\e van redenen
teksten te v» ijzigen of
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed17

Medewerkers secretariaat

Monet Strijkservice

Autoverzekering

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
l/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam. udres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentic helaas niet opnemen.
Alle pii|/.en /.ijn mcl. 17.5% BTW.
Naam
Adtev
Postcode:
Tclcloon:
S \ p. in uihiiek:

Plaats:

Weekmedia 17

woensdag 24 februari 1999

Zand voorts
Nieuwsblad

Helemaal één met de auto; dat is lekker'

oog

„Ik kom met die raccauto de pits uit. Ik
voel de motor vanachter mij duwen. Ik
doe mijn vizier naar beneden. Ik zie de
wielen voor me. Kortom: ik ben helemaal
één met de auto. Dat is lekker," zegt de
47-jarige Cees van Dongen als hij over zijn
fascinatie voor het racen spreekt. „Ik ben
ook nooit bang, hoogstens gespannen,
want het geeft me echt een kick."

IJ WERD drievoudig
Nederlands
kampioen en hij kreeg ooit
de medaille voor de
meest strijdlustige rijder. Zijn
brood verdient hij echter nu
alweer jaren bij Slotemakers
Anti-slipschool.
„Ik bleef met het racen altijd
net onder de top hangen. Jan
Lammers haalde het wel als
professionele rijder. Je moet
altijd goed zijn. Als je niet presteert, dan lig je eruit. Ik sleutel
nu vooral aan de auto's van
mijn zoons."
De trotse vader haalt een
stapeltje krantenknipsels te
voorschijn. Hij toont foto's met
artikelen over Jan-Paul, die in
één daarvan zelfs betiteld
wordt als de opvolger van Jan
Lammers. De appel valt dus
niet ver van de boom. De oudste zoon (20) heeft genoeg
sponsors gevonden om dit seizoen officieel te gaan rijden.
Danny van 16 jaar, die ook al
veel publiciteit genoot, probeert geld bij elkaar te sprokkelen om dit jaar ook van start
te kunnen gaan.
„Het is een dure hobby.
Maar iedereen in ons gezin is
gek op racen. Christien begon
als slipinstructeur, maar werkt
nu op het kantoor van Slotemaker. Als de jongens een
wedstrijd hebben, dan zijn we
allemaal present. We hebben
een eigen tent bij ons om tijdens de race in te bivakeren.
En we huren van tevoren een
aantal vakantiehuisjes
zo
dicht mogelijk bij de baan."
„Ik heb het hen absoluut
niet opgedrongen. Ze willen
het zelf. Automusea of tentoonstellingen die met auto's
te maken hebben, waren altijd
de meest geliefde uitstapjes
van de kinderen."
Naast zijn werk in de slipschool doet Van Dongen ook
aan stuntrijden. Het begon
ooit met een reclamefilmpje.
Nu heeft hij net drie opnamedagen achter de rug in Amster-

dam. Hij dubbelde daar een
politieagent in de nieuwste
film van Dick Maas 'Do Not
Disturb'. Een van de hoofdrolspelers is niemand minder dan
Hollywood-ster William Hurt.
„Eigenlijk moet je spreken
van 'opname-nachten', want
we werkten van zes uur 's
avonds tot zes uur 's ochtends.
De meeste tijd zat ik in de auto
te wachten. Maar dat is voor
mij geen straf. Ik vind het heerlijk om in de auto zijn; het is
mijn grote liefde. Als we op de
set kwamen dan wensten we
elkaar een goedemorgen en
om twaalf uur middernacht
nuttigden we gezamelijk een
warme 'lunch'."
„Er was zaaltje bij een kerkje
in hartje Jordaan afgehuurd.
Zo kwam het dat ik aan tafel
kwam te zitten met William
Hurt. De meesten van ons
kwamen met dikke kleren en
handenwrijvend van de kou
binnen en begonnen dadelijk
in het eten te prikken. Hurt zag
er onberispelijk uit en vouwde
eerst de handen voor gebed.
Zijn maaltijd at hij overigens
keurig met mes en vork."
Van Dungens vrouw, Christien, is Amerikaanse van origine. In dit land is het niet

zijn onder meer de etalages

heropening van

geschilderd. „Waarbij we de

vrijdag. „Het is allemaal een terracotta-stijl van voorheen
stuk strakker, moderner, hebben vervangen door een
lichter en overzichtelijker ge- veel lichtere en moderne

nadruk sterk ligt op service,
kwaliteit, een goede pasvorm
en de betere merken."

Bij elkaar is de schoenenzaak aan de Kerkstraat 30 elf
dagen dicht geweest om een
ingrijpende verbouwing mogelijk te maken. Maar 'achter de
schermen' werd al langer aan
het interieur gesleuteld. „We
hebben het dan ook echt bij de
basis opgepakt," verklaart
Brossois de langdurigheid van
het karwei. „Financieel gezien
had ik zelfs net zo goed een
heel nieuwe zaak kunnen laten
neerzetten." Het resultaat is er
echter naar. Door de herinrichtmg met een nieuwe toonbank
en zitgedeelten maakt het
ruimbemeten filiaal thans voor
het eerst de indruk een echte
eenheid te vormen.
Als blikvanger fungeert tegenwoordig de presentatiewand achterin de winkel. Deze
bestaat uit een aantal apart
verlichte nissen, waarin de uitgestalde paren extra fraai uitkomen. Daarnaast springt de
nieuwe pui in het oog, die in
donkergrijze natuursteen is
opgetrokken. Ook het portiek
's trouwens met dit stemmige
materiaal bekleed, zij het van

oor
de badplaats door
Monïqwe van Hoogstraten

Haarlemmerstraat 1
Coronation Street is er niets bij. De Haarlemmerstraat-soapserie heeft deze week een nieuw hoogtepunt beleefd. De bewoners
hebben een niet-ondertekende brief in de bus gekregen met de
mededeling dat de Werkgroep Haarlemmerstraat is opgeheven
De vertegenwoordiger van de Werkgroep (Hans Sandbergen)
zou zijn werk in de klankbordgroep die met de gemeente praat
over een nieuw verkeersplan niet goed kunnen doen. In de straat
heersen tegenstrijdige belangen volgens de brief. De briefis ook
naar verkeerswethouder Hans Hogendoorn gestuurd. In tie
straat klinken geluiden dat Ronald Zuurendonk de brief uit
rancune gestuurd zou hebben, omdat hij in plaats van Hans
Sandbergen de woordvoerder van de werkgroep geworden is
Helaas is Zuurendonk op vakantie, dus kan hij niet reageren

Haarlemmerstraat 2

andere winkel geworden," verbouwd en is de winkelvloer
stelt mede-eigenaar Eugène voorzien van ander tapijt. TeBrossois tevreden vast na de vens zijn de muren gestuct en

een klassewinkel, waarin de

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Cees van Dongen vraagt
aan Fons Aleven:
- Wat is er eigenlijk met je
Pnch gebeurd?

ZANDVOORT - „Qua ui- een wat lichtere tint. Verder

niet gewijzigd. Het blijft dus

Joke Paase vroeg aan Cees
van Dongen:
- Heb je nog steeds een
passie voor je racebaan nu
je bi.j de slipschool werkt?

Foto Kdrm
Schut

terlijk is Brossois een totaal

worden. Alleen ons vertrouwde concept hebben we

en

Cccs van
Dongen
sleutelt
graag aan de
auto van zijn
zoon

Alleen het concept van
Brossois intact gebleven
afgelopen

Met

kleur," vertelt Brossois.

Wat de klant niet snel zal opmerken, is dat ook het magazijn een nieuw karakter heeft
gekregen. Zo is de extra uitpakruimte van tegenwoordig
ten koste gegaan van het kantoor dat er vroeger zat. „Dat
kantoor hebben we inmiddels
overgeheveld naar onze hoofdvestiging in de Waarderpolder," verklaart Brossois. „Van
waaruit ik met mijn broer Robert ook leiding geef aan de
andere filialen van ons familiebedrijf in Haarlem, Amstelveen en Utrecht."

Boucherie
ondergaat
metamorfose
ZANDVOORT - Het is bepaald geen geringe ingreep,
die momenteel plaatsvindt
tijdens de '24 dagen metamorfose van de Boucherie'.
Sinds afgelopen zaterdag
wordt de winkel aan de Grote Krocht 7 bijna geheel herschapen tot een hoogst moderne zaak, die vanaf de heropening op 18 maart behalve
als slagerij tevens als traiteur
dienst gaat doen. „Zelfs de
naam zal veranderen," kondigt eigenaar Marcel Horne-

Hans Sandbergen is in elk geval erg verbaasd, want hij wist v?n
niets. „Donderdag is er een vergadering van de klankbordgroep
op het gemeentehuis en daar ga ik gewoon naar toe. Ik heb ook
gehoord dat er een nieuw comité Haarlemmerstraat in opnchtingis, naast het busbaancomité (een andere afsplitsing). Als ik
vreemd om een kwart van de den gezien. Oom George pakte voertuig op vier wielen. „Voor werken. „Als ik het brullen van daarvoor gevraagd word, wil ik best meedoen." Wethouder Hodag in de auto door te brengen. daarop zijn dubbelloops ge- mijn verjaardag kreeg ik een een Formule 1-wagen hoorde, gendoorn bekijkt het allemaal rustig. „Met onderlinge ruzies in
Hét land voor Cees van Don- weer en schoot onder mijn autostuur van de sloop. Daar dan was ik weg. Ik moest daar straten hou ik me niet bezig, hoor. De werkgroep heeft Hans
gen, zou je kunnen denken.
ogen een joekel van een slang had ik mijn vader over aan zijn bij zijn. Als ik dan terug kwam, Sandbergen op nummer l gezet en Ronald Zuurendonk op
„Toen we voor het eerst naar aan splinters. Zat ik daar met kop lopen zeuren. Die probeer- zei mijn moeder over klanten nummer twee. We hebben er maar één nodig."
Texas vlogen, bood een famie- mijn kopje koffie en een jetlag de ik dan weer op mijn fiets te die op me zaten te wachten:
lid van Christien aan ons af te in de middle of nowhere. Ja, monteren."
'die moet nog betalen en die
„In de kelder onder onze le- daar'."
halen van het vliegveld. Het het was wel even wennen,"
was totaal geen moeite want zegt van Dongen grinnikend. vensmiddelenzaak aan de Tolhij woonde vlak bij. Na anderOp zijn trouwdag haalde hij weg had ik een mimbaan, die
Een aantal vriendjes van
half uur rijden vroeg ik hem de voorpagina van de Tele- op een tafel gemonteerd was. vroeger zijn net als Van Don- Aanstormend fototalent Esther Stobbelaar heeft gisteren de
wanneer we er nu eindelijk graafmet zijn prille bruid. De Er kwamen daar veel vriendjes gen in de autosport terecht ge- eerste prijs tijdens een wedstrijd van Elle gewonnen. Ze maakte
eens waren. Nog een uurtje en zeer jonge Cees met zijn nog spelen. We hielden competi- komen. „Ik zat naast Bertje de mooiste foto van de kledinglijn van Tommy Hillfiger. Ze mag
dan zijn we
ties met zelf Davies in de klas van de Wilhel- vier dagen naar New York en zal als een vorstin ontvangen
verzonnen re- minaschool, dat is nu de Oran- worden bij Hillfiger. Haar moeder, die met haar meegaat, is
thuis, zei hij
toen
opgegels.
Mijn je Nassauschool. We zaten al- apetrots op haar dochter. Esther doet een foto-opleiding. Ze
moeder had tijd te knippen en te plakken in maakte ook de trouwreportage van Marianne Rebel en René van
wekt. Als een
Amerikaan je
goed zicht op onze autoboeken. Bertje is nu Liemt.
naar zijn favode zaak, zoals verslaggever bij Eurosport op
riete restauze zelf altijd de televisie."
rant meeneemt, reken er dan jongere Christien, reden in een zei. Vanuit de winkel keek ze af
maar op dat het gemakkelijk 'slipstoet' naar het stadhuis in en toe om het hoekje."
Een andere oude vriendanderhalfuur verderop kan lig- Zandvoort. „Rob Slotemaker
„En om op de vraag van Joke schap was die met Fons Alegen. Maar we vinden het ge- en Jan Lammers waren getui- Faase terug te komen: als ik ven. „We sleutelden vaak sa- De wateroverlast heeft tuinder Piet Hogendijk geïnspireerd tot
weldig in Texas. Als we eerder gen. Ik had een fluwelen pak ruimte had hier in de flat dan men. Hij heeft heel wat uurtjes 'het spookbeeld van een volkstuinder'. Deze krasse Zandvoorter
kennis hadden gemaakt met aan dat was speciaal gemaakt zou ik hem zo weer neerleggen, in zijn Puch gestoken. Ik vraag baalt flink van zijn verloren oogst. Hij verwacht zelfs dat de
die omgeving, dan hadden we door een vriend van me. Hij die racebaan. Af en toe koop ik me eigenlijk af wat er met die duinaardappelen, peultjes, doppers, aardbeien en nog veel meer
nooit meer op zijn bord zullen liggen. Voortaan serveert zijn
was ook de kleermaker van An- op de Canarische Eilanden nog Puch van Fons is gebeurd."
er nu gewoond."
„De oom van mijn vrouw dré van Duin," zegt van Don- een autootje. Want die dingen
vrouw parnassiasoep, parnassiapasta en ijswater als toetje.
heeft daar een farm. Onze gen als hij in een geel gekleurd zijn nergens meer te krijgen,"
Nelleke van Koningsveld
zegt hij en hij toont een modelzoons rijden daar paard en le- foto-album bladert.
ADVERTENTIE
ren lassowerpen. Toen ik daar
letje van een Mini-cooper.
Dit is het tiende deel van de serie De
De familie van Dongen ver- Branding. Eerdere afleveringen vertrouwens voor de eerste keer
Een echt auto-huwelijk dus.
op 7 en 21 oktober, 4 en 18
op de veranda zat, kwamen Als kind speelde Cees al meer kocht de winkel en begon een schenen
november, 2 en 16 december 1998 en
mijn kinderen gillend aanren- dan andere kinderen met alles strandtent. Na de Its-auto- op 13 en 27 januari en 10 februari.
nen omdat ze een slang had- wat te maken had met dit techniek ging Cees daar ook
Zandvoorts Nieuwsblad Lezersmenu

Esther staat er mooi op

Oud-coureur Cees van Dongen is
nu filmheld en slipinstructeur

Spookbeeld van een tuinder

Burgerlijke stand

Buddy

Periode 13 februari -19 februari 1999
m
Geboren: Tommy, zoon van
Berichten
_
Hennie Schipper en Annetje
deze rubnek met
M- <flL til C
Maria Witte; Okke Geert Rozakennieuws kunt u sturen naarde
bertus, zoon van Augustinus
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Petrus
Bluijs en Geertruida
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
van Duin; Lotte Eveline, dochof inleveren bi] het kantoor op
ter van Edgar Schmidt en MaGasthuisplem12 Tel 023-5718648
rie Louise Catharina Acda.
of Faxen 023-5730497
Overleden: Hendrik Weber (79
jaar): Edith Helene Sjouwerman aan. „Al houden we die man-Specht (92 jaar): Cornelis De katten Pino en Sybel hebben een nieuw tehuis gekrevoorlopig nog even geheim." Davids (94 jaar).
gen. Nu is het de beurt aan
Buddy, een rottweiler van 1,5
jaar. Buddy heeft iemand noKerkdiensten
Volgens hem werd het hoog
dig die stevig in zijn of haar
tijd om zijn winkel een totaal
schoenen staat, want als een
nieuwe uitstraling te geven.
Dit wordt dezer dagen gedaan HERVORMDE KERK: Zon echte puber verkent hij zijn
door onder meer een nieuwe 10.00 uur: SOW, ds van Leeu- grenzen. Wie een leuke hond
toonbankruimte te creëren, wen, mmv mannenkoor Zang zoekt om mee te trainen en
waarin aan tal van kant-en- en Vriendschap uit Haarlem. lange wandeltochten te maklare maaltijden een plaatsje GEREFORMEERDE KERK: ken, is geknipt voor Buddy.
wordt geboden. „Daarmee Zon 10.00 uur: SOW in Herv. Voor gezinnen met kinderen,
spelen we in op de groeiende Kerk. NIEUW UNICUM: zat. katten en andere honden is hij
behoefte bij alleenstaanden en 10.45 uur: ds Ridder. AGATHA niet zo geschikt. Buddy zit in
tweeverdieners om 's avonds PAROCHIE: Zat. 19.00 uur: het Kennemer Dierentehuis
snel een warme hap te kunnen pastor D. Duijves. Zon. 10.30 Zandvoort met smart op zijn
verorberen," legt Horneman uur: pastor D. Duijves, mmv nieuwe baasje (m/v) te wachten. Tel. 571.3888.
uit. „Voortaan kan men bij ons kinderkoor.
voor een heel makkelijke prijs
een complete dagschotel met
aardappelen, vlees en groente
halen."
Een andere nieuwkomer in
het aanbod is het assortiment
vers belegde broodjes. „En
verder gaan we ons meer specialiseren in bijzondere vleessoorten," belooft Horneman.
„Zoals bijvoorbeeld Bourgondisch gemarineerde biefstukjes." Hij verwacht dat de vaste
klanten blij verrast zullen reageren, als ze over enkele weken
de hernieuwe zaak weer zullen
betreden. De officiële heropening wordt overigens op zaterdag 18 maart verricht door de
bekende tv-kok Joop Braakhekke.

Marjolijn
en May in
do
\ crhouwdc
schoenenwinkel
Brossois

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders
(023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.
HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500.
GEZONDHEIDSCENTRUM
(tel. 5716364): uitleenmagazijn- 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zat
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zon 1130-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
WIJKVERPLEGING' (spoedgevallen in weekend en 's
avonds) tel. 0900-1515.
VERLOSKUNDIGEN:
Mevrouw S. Naron-Ngo Tjeck
en/of mevr A.C.M. Gombert
en/of P. J. van der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort. tel.
(023-) 5714437.

= Diner =

actie loopt van 27 jan. t/m 28 feb.

Menu
runder carpaccio met pesto en oude seraspte kaas
Of
Ierse wilde zalm met een mierikswortelroom

mmm

romige kerriesoep met amandeltjes
• H H
gegrilde Noordzee-poon met
geconfijte tomaat en kruidenolie
Of

lamsbiefstukjes gemarineerd met knoflook, uien,
piment en soyasaus waarna m de oven sebraden
Of

Zuid-Amerikaanse Prime-rib
met een hot-Chihsaus met dragon
H B B
kaas assortie
B H B
cense flambee
Prijs ƒ 77.50 nu voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van deze coupon m ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezersmenu
Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen pei bon

Gelukkig zijn de foto's van Cor Davids er no;

Zandvoort heeft een hulpvaardige man verloren. Cor Davids is op zijn 94-e vredig ingeslapen. Vorige week donderdag is hij gecremeerd. Maar al is hij er niet meer; hij leeft
voort in het hoofd van menig Zandvoorter. Al was het alleen
al omdat velen van hem een foto bezitten. Hij was jarenlang
de hoffotograaf van heel wat verenigingen. Op zijn negentigste vertelde hij het Zandvoorts Nieuwsblad dat hij 14
duizend dia's en foto's thuis had.
Nederlandse
K BEN eigenlijk niet zo'n Koninklijke
aardig type. maar hij was Maatschappij voor Tuinbouw
altijd enthousiast en en Plantkunde.
stond voor iedereen klaar." beVan 1955 tot en met 1976 had
kent Cor van Ppelgeest (93
jaar). Ze is achttien jaar lang hij een bloeiende garage op de
zijn partner geweest. „We heb- Engelbertsstraat. ..De klanten
waren dol op
ben in die achthem." vertelt
tien jaar nog
zijn
dochter
nooit ruzie geRina Deelmanhad."
Davids.
Zij
Cor Davids
werkte twintig
was een verenijaar in het begingsman. Tot
drijf.
op hoge leeftijd
Ook de kleinwas hij altijd
dochter
van
met zijn cameCor van Poelra te vinden bij
geest bewaart
evenementen
warme herinvan de tennisncringen aan
vereniging
haar
nieuwe
TCZ.
Zandopa. ..Hij kende
voortmeeuwen
zoveel mensen
Handbal, gymdat zijn vernastiekverenijaardagskalenging OSS. fol- Cor Davids op ^ijn negentigste
1
Foto Amlu Liobi'iom der vol met nakloreverenimen stond Per
ging De Wurf,
verschillende koren. Vrouwen dag waren er soms wel drie teVanNu en toneelvereniging gelijk jarig. En hij stuurde ze
allemaal een brief of kaart."
Wim Hildering.
Een speciaal plekje had hij in zegt Yvonne de Blaauw.
In september 1997 veranderzijn hart voor de natuur. Hij is
bestuurslid geweest van de de het leven van de krasse

'I

De garage van Davids stond op de plek waar nu supermarkt Dirk van den Broek /.it
l'nto Col I \ i \ ui'

Zandvoorter op slag. Hij kreeg
een hersemnfarct, belandde
vier maanden m het ziekenhuis. verhuisde naar de Janskliniek en woonde sinds juni
vorig jaar m het Huis in de Duinen. „Maar," zegt Cor van
Poelgeest, „eigenlijk was hij

daar heel eenzaam. Hij wilde
zo graag met me mee naar
huis. Maar ja. dat kon met
meer." Ze vindt het moeilijk
dat hij er niet meer is. Gelukkig. zegt ze. heeft ze zijn fotoboeken met familiegebeurtenissen nog die hij met zoveel

zorg heeft samengesteld
Ook de Zandvoorters die
geen foto's van hem thuis hebben, hoeven met bang te ziin
dat zijn werk verloren gaat De
foto's van oud-Zandvoort zijn
namelijk aan het Genootschap
geschonken.

woensdag 24 februari 1999

Weekmedia 17

Zandvoorts Nieuwsblad
roSSE^ERKOOPADRESSENi
Fa P Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig mag Lissenberg
Fa Veldwijk

Haltestraat 9 Zandvoort
Haltestraat 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 11 Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18 Zandvoort
T Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerlmg

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

De Vonk
BP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

BALANCEREN
&

GRATIS

WINTERINSPECTIE
135/80 R 13 S Voor o a Ford Fiesta en
Fiat Panda
Van j&0"- pst
145/80 R 13 S Voor o a Seat Ibiza en
Peugeot 205
Van Jff- p st

49.-

155/80 R 13 S Voor o a Opel Kadett en
Ford Escort
Van ^TCT- p st

165/65 R 13 T Voor o a Fiat Punto en
Ford Fiesta
Van £$- pst

BANDE
GOEDKOPER KAN NIET!

jav-Mxa'f.

GTienVWVento

205/60 R15 H P4000E Voor o a BMW
316/318en Ford Scorpio
Van.248"- pst

GARANTIES

Maandag t/m vrijdag OS.OO -17.30 uur

'

Bij Kwik-Fit bent u
verzekerd van de allerbeste
garanties: Extra: de unieke
'geen gekibbel garantie'.

"

Aanbiedingen zijn geldig van 22 februari t/m 4 maart 1999
Bandenpnjzen inclusief montage, garantie en btw
Exclusief balanceren, ventielen en verw bijdrage
Bandenmaat afhankelijk van type en bouwjaar auto
BINNEN ZONDER AFSPRAAK KLAAR TERWIJL U WACHT

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

KOOP NU, BETAAL LATER!

155/70 R 13 T Voor o a Citroen AX en
Van 106"- p st va
Rat Uno

Uiteraard kunt \ia 0906 501515 6 ook /ell ano
mem een giatis contactadvertentie plaatsen U
kiijgt nadat u de advertentie heeft ni!|espioken
automatisch een boxnummei en PIN code van de
belcomputer Hieimee kunt u later de reacties op
uu eigen nummer beluisteien

129.-

Van.166^ pst

195/65 R15 H P4000E Voor o a Audi A4
en Mercedes 200
Van ISKf- pst

GOODfYEAR

Kwik-Fit
145/80 R 13 T Voor o a Seat Ibiza en
Peugeot 205
Van 9ff- pst va

Voor o a VW Golf en Opel
Vanüe"- pst

185/65 R14 T Voor o a Ford Mondeo en
Renault Laguna
Van 135T- p.st

\KEDESTEINS3

Ook zakelijke
njders kunnen bij
Kwik-Fit op elk
moment even
binnenrijden voor
een GRATIS
bandencontrole!

185/70 R14 T Voor o a Ford Scorpio en
Opel Omega
Van }2ff- p st

175/70 R13 T
Astra

d

I2r Welkom!
91-

175/65 R14 T Voor o a Volvo 440 en
Renault Megane.
Van Itif- p st.

165/80 R13 T Voor o a Mazda 626 en
Ford Sierra
Van HOT- pst

LEVERBAAR!

Bij Kwik-Fit deskundig gerepareerd.
Excl nieuw ventiel
en balanceren
slechts 1.-.
Inclusief ventiel &
balanceren 18-.
Geldig voor alle
tubeless pers.
wagenbanden

145/70 R13 T Voor o a Renault Twingo en Citroen KA
Van JK- p.st.

Ei is et n nitu\\c
UliciuHL manier orn
MH! in Lontacl te
Komen niet kiikt
musjLb \ r o u \ \ t n c n
nnnntn \ i a d t
Conuiclhjn Op de
Contattlyn 0906
501515 6 kunl u
inonicm luibititn
mar tallo/L btncub
ingesproken ad\er
tcnliLb \an k/ers
die ten SLIICU/L
partner ol i>e\\oon
een \ i i e n d of
\iiendin /oeken
U k u n t als Ie/er van
een v a n de nieuus
en huis aan huisbladen \ a n Weekmedia direct
rea«eien op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spieken

155/80 R13 T Voor o a Daihatsu Charade
en Nissan Sunny
Van ^5"- pst

AUJETOPMERKEN BI]
KWIK-FIT UIT
VOORRAAD

LEKKE
BAND?

175/70 R 13 S Voor o a. VW Golf en
Renault 21
Van ^C~- pst

DE CONTACTLIJN

4-wielen balanceren
incl uitlijnen
voorwielen.
Van 0897- 79.-

Laat nu uw auto
inspecteren op de
meest vitale
onderdelen. Wel zo
veilig en bi| Kwik-Fit
nu GRATIS!

Banden, uitlaat, of remmen Wat er
ook nodig is, met de Kwik-Fit GRATIS ;
AUTOCARD hoeft u pas 3 maanden
later te betalen' Zonder ook maar
een cent rente' Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag nog naar de voorwaarden

165/70 R 13 T Voor o a Opel Corsa en
Van ÏKC- p st va
Citroen ZX
165/70 R 14 T Voor o a Citroen BX en
Van IStTpst
Peugeot 405

3 MAANDEN REIMTEVRII

Voor nog meei reacties kunt u de door u ingespro
ken advertentie ook nog plaatsen in on/e krant
Probeer het direct Veel mensen hebben op de/e
wij/e al binnen een ol twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen f J 00 gpmj

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698;.° OF ZIE GOUDEN GIDS IS MEER DAN 180 VESTIGINGEN

Nu feest in Dordrecht volgende week bij u?

Sponsor Loterij helpt Johan Cruijff in India

de
pekans
vanjeLèven

Speel mee en laat
de kinderen spelen!
SPÖNSRBGCX

Johan Cruijff werkt bij de bouw van het
centrum nauw samen met Terre des Hommes,
een organisatie die al jaren ervaring heeft in het
opzetten van projecten voor kinderen in ontwik
kelingslanden "De plannen voor het centrum
zijn intussen helemaal klaar, vertelt Cruijff
opgetogen "En we hebben alle contacten die
nodig zijn om echt met de bouw te kunnen
beginnen '

:
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28 000 gulden per lot zeer
welkom Al snel heerste in
de winnende straat dan ook
een zomerse temperatuur'

Dordrecht viert feest met het PostcodeMiljoen
Het is feest m Dordrecht De
wekelijkse prijs van de
Postcode Loterij, het
Postcode-Miljoen, ging
de/e keer naar een straat m
deze stad Er was dus een
miljoen gulden te verdelen
over de deelnemende loten
m een straat Hetgmgom
niet rnmder dan 36 loten die

PostcodeMiljoen

Elke week feest
Volgende week al kan het
uw beurt zijn, want het
PostcodeMiljoen gaat er
elke week uit Elkdeelnemend lot is dan al gauw
tienduizenden guldens
waard Feest u mee als het
volgende week bij u m de
straat gebeurt' Of speelt u
nog niet mee m de
Postcode Loterij?

per lot goed waren voor
27 777 gulden'
Het was snijdend koud, die
avond dat het team van de
Postcode Loterij op pad
ging om de winnaars van
het PostcodeMiljoen te verrassen Maar natuurlijk was
die verrassing van bijna

Dordrecht

De BMW
3089 TA 006
in Rotterdam

PostcodeSpel

Alleen als u meespeelt, kunt
u winnen U kunt uzelf
opgeven bij de Postcode
Loterij met de bon op deze
pagina Vul hem volledig in
en stuur hem vandaag nog
op Dan hoeft Hans van der
Togt niet aan uw huis voorbij te gaan 1

De winnende postcodes
in deze reeks:
8095
9584
5845

8459
4585
5855

8553
5531

Extra kansen
Postcode beginnend met:

l
l
i
l
l
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven

D de heer

D mevrouw

31..
53.
83,
93,

1509902

Naam
Adres

41.. 43..
54.. 55.
84.. 85.
94.. 95.

45.. 48.. 51..
58. 80.. 81.
88. 89.. 91.
98.

De Kans van je Léven
donderdag 25 februari
i 20.30 uur RTL 4

Postcode
Plaats

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

(Post)bank
nummer
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000
Tel
Geboortedatum
(dag maand jaar)

; j De BMW
;V;',-;,',Jj,"::':.'''::'-»-:''":::'.-;-;'; '
[ PostcodevVéekprijs:

Datum
Handtekening

NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503 1100 VM Amsterdam

l

*
05
, 45
43

37
15
10
17

39
18
14
06

30
31
04
25

24
07
02
42

41
36
35
*

Sport, welzijn en cultuur
Niet alleen de Johan Cruijff Welfare
Foundation, maar ook honderden Nederlandse
sportclubs en het Sportmuseum in Lelystad ontvangen geld van de Grote Sponsor Loterij De
hele netto opbrengst is namelijk bestemd voor
sport, welzijn en cultuur
' Ik vind het een geweldige combinatie,'
zegt Johan Cruijff 'Je speelt mee in een loterij,
zodat je iets kunt winnen en tegelijkertijd help je
duizenden kinderen die dankzij jouw deelname
ook kunnen spelen Dat is nog eens dubbel
scoren 1 '
Wilt u ook dubbel scoren7 Vul dan vandaag
nog de bon op deze pagina m en stuur hem op U
maakt dan volgende maand al kans op duizenden
guldens aan prijzen m de Grote Sponsor Loterij

Heeft a met deze. getallen
«ea voile ïcaart, dan wint u de

ThmsRingo
va» ƒ 25,000,BINGO

getal 23 t/ra 36

Gefeliciteerd! U heeft
ƒ 50,- per lot gewonnen,

ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot, alle
PostcodeMiljoenen en de gratis extra
kansen m het PostcodeSpel
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12 50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12 50 (een lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m b/okletters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement verkrijgbaar bij
Ledenservice tel 0900 300 1500 135 cpm)

getal l tAn 22

Getrokken cijfers:

lëlRfd^

LOTERIJ

RE in

3311

BINGO

l

CD-Recorder
Televisie
iMac computer
Z«tfouten voorbehouden

40/10.000,-

23

ƒ20,-

33 ƒ1000,-

38
11
20
16
44
09

ƒ10,ƒ9,ƒ«,ƒ7,-

13
27
08
19
34

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

ƒ6,"
ƒ5,-

'Speel mee vooi de kindei en m India Dat is
dubbel scoien '
De Johan Cruijff Welfare Foundation zet
een sport- en onderwijscentrum op voor kansarme kinderen in India De Grote Sponsor Loterij
helpt mee ' Ik zou niet weten hoe we dat centrum moesten bouwen zonder de hulp van al die
deelnemers van de Sponsor Loterij zegt Johan
Ciuijff

Ford Mustang

005177487
in Alphen a/d Rijn

GASTONS
SURPRISE
zondag 28 Februari

18.10 uut op RTL 4
Kyk, bel en win een

dik puzzelboek of
handig puzzelwoordenboek

De Bingolijn
0909-0077 (95 tpm)
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie 7
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen

van 9 00-21 00 uur
ZctJtbuten voorbehouden

, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, voor kans op ticnduizenden Bingopnjzen 1

D de heer

Ik machtig u hierbij tot \\ederopzeggmg
eenmaal per maand de inleg van nevenslaande rekening af te schrijven

Adres

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

Plaats

40,- (vier lotnummers)
30 - (drie lotnummers)
20,- (twee lotnummers)
10,- (een lotnummer)

A u I) uw licuic aankruisen cn \cnict invullen
in Moldukis Deelname houdt in cuiinaaiding
uin litl ii.gltmi.nt op aanviaac vciknjgbani
(cl 0900 300 1400 (35 cpm)

D mevrouw

1509902

Naam

Postcode

(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
Datum
Handlekening

Bon uitknippen cn in ccn envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam

e(fleekmedia
r
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Prijzen Hyundai Mos en Excel omlaag

Geld maakt gelukki

Hyundai heeft de prijzen van de populaire Atos en Excel tegen het
licht gehouden. Beide modellen zijn m pnjs verlaagd tot achtereenvôlgens 16 795 gulden en 19 995 gulden Een 1,O-liter viercilindecmotor drijft Hyundai's compacte ruimtewagen, de Atos, aan. Deze
brengt de inzittenden zestien kilometer ver op een liter benzine
De sportief gelijnde Excel bozit standaard startblokkering, een
wis/wasinstallatie achter en sierlijke stootstrïps. Ook de drie jaar
volledige fabneksgarantie bleef gehandhaafd.
x

A HET UITSTERVEN VAN DE KEVER besloot
Volkswagen een nieuwe soort te kweken. Een Kever
die uiterlijk aan zijn voorvaderen doet denken, maar
onderhuids aan de moderne tijden is aangepast. Een paar
naanden geleden zijn de eerste exemplaren losgelaten, en
Tiet succes: langzaam maar zeker begin je de nieuwe
Kever in 't wild tegen te komen.
Dndanks z'n vrij stevige prijs van
000 gulden bedraagt de lever-

m

Specificaties
Volkswagen New Beetie 2.0
Motortype

viercilmder
lynmotor
Cilinderinhoud 1 984 cm3
Vermogen
85 kW/115 pk
bij 5 2001 p m
Max koppel
170 Nm bij
2.4001 p m
Acceleratie
10,9 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
185 km/uur
Gem. verbruik: 8,7 ltr/100 km
Prijs.
ƒ 50 000,Bijzonderheden uitrusting
ICentrale vergrendeling met
[afstandsbediening
Istuurbekrachtigmg
l Elektrisch bediende zijruiten
n voor
IjSpiegels elektrisch verstelbaar
j Stuur verstelbaar
l In hoogte verstelbare stoelen
(Achterbank neerklapbaar
JBIoemenvaasje in dashboard
l Getint glas
ABS
j ESP
l Twee airbags

Berlingo itfluifispace
De nieuwe Citroen Berlingo Multispace niet zijschutfdeur gaat tussen de 32 700 en 36 700 gulden kosten Hiermee Is de karaktervolle ruimtewagen tussen de 490 en 850 gulderypedkopePdan
zijn voorganger De consument heeft dankzij dé schuifdeur meer
mogelijkheden voor praktisch gebruik van de autó Het acntercompartiment is nu beter bereikbaar en lange spullen zijn makkelijk m
te laden vanaf de zijkant De standaard in delen neerklapfoare achterbank te bij de prijs inbegrepen De Berhngo is een groot succes
"op de Nederlandse markt Dit komt volgens de importeur door het
aparte^design,xde enorme ruimte en de ergonomie. De vernieuwde
"•Citroen Berilngo Multispace fs leverbaar met een 1,4i-£ 1,8i-, en
1,90 motor.
"
*• x N<*f- „
">

een aerodynamisch meer verantwoorde manier Misschien dat
zo n opstelling in Amerika de
belangrijkste afzetmarkt voor
deze auto voor problemen zorgde Dat land bestempelt dingen
immers al snel als onveilig
Rijdt de New Beetie als een
Kever' Krijg je er dat oude vertrouwde Kever-gevoel in' Nee,
absoluut niet Onder het blitse

Jubilerend Porsche-importeur
verwacht groei verkopen

Wereldrecordhouder koppendraaien- de VW New Beetie

uiterlijk schuilt immers een
Volkswagen Golf en dus ligt de
motor voorin en gaat de aandrijvmg naar de voorwielen Het
vroeger zo kenmerkende ratelende uitlaatgeluid heeft plaats
gemaakt voor een bescheiden
brom Ook de besturing en wegligging voelen nagenoeg hetzelfde aan als bij een Golf Dat alles
betekent dat de New Beetie zich
zowel rechtuit als m de bocht uitstekend gedraagt Duizendmaal
beter dan de oude die - eerlijk is
eerlijk - als een dweil op de weg
lag Desondanks nodigt de New
Beetie niet uit tot hard rijden
Want zeg nou zelf een Kever die
met 180 over de snelweg jaagt
da's toch geen gezicht9 Je remste dierenmishandeling'
Wie een New Beetie om nostalgische redenen koopt komt qua rijeigenschappen dus van een
koude kermis thuis Waarom dan
een halve ton uitgeven voor zo n
ding9 Omdat zo hebben we
ervaren de wereld er voor de
bestuurder van een New Beetie
mooier uitziet Overal ontmoet je
glimlachende gezichten en opgestoken duimen Men waardeert
de auto waarin je rijdt en dat
geeft een onbetaalbaar fijn
gevoel En zo heeft deze auto
ons een heuse levensles geleerd
geld maakt gelukkig' Althans, als
je van dat geld de opvolger van
de meest geliefde auto ter wereld
koopt

importeur Pon Porsche Import
brengt deze jubileumversie van
de legendarische 911 Carrera uit
er ere van het 50-jarig bestaan
De Nederlandse importorganisaie heeft het model waarvan liefhebbers zullen likkebaarden m
«menwerking met fabrikant
Porsche AG ontwikkeld De jubieumeditie van de Carrera is
alleen dit jaar verkrijgbaar m een
gelimiteerde oplage
'n het interieur maakt een jubieurnplaquette op het dashboard
^e inzittenden duidelijk dat ze in
sen wel heel bijzondere uitvoer|
ng van de 911 rijden De plapuette vermeldt behalve het jubi
eumlogo ook het volgnummer
v
an de auto Autospotters herkennen de exclusieve Porsche

onmiddellijk aan zijn paars-zwarte
viola metallic-kleur Deze laktint
is overigens bekend van het
model dat Porsche ter gelegenheid van 30 jaar 911 uitbracht De
911 heeft diverse extra s die hem
nog aantrekkelijker maken Wat
te denken van 18 inch lichtmeta-

Het jubileummodel van de
Porsche 911 Carrera is zeer rijk
uitgerust
'Voila' metallic lak
Spacegrau lederen bekleding
Raffleder stoelbekleding
Comfortstoelen
Stoelverwarming
Exclusief lederpakket
Aluminium decoraties in het
interieur

,-ï Goede 'service -StS;
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Rflitsufoishi lanceert

Importeur Mitsubishi Motor Sales Nederland ^heeft op 1 februari
een eigen Nederlandstalige mtemetsite geopend. Het adres voor
een keur aan Informatie over het Japanse merk ist www.mitsubishï.nf. De splinternieuwe internetlocatie geeft actuele informatie
over Mitsubishi's personenauto's en bedrijfswagens. Maar liefst
vijftien verschillende Mitsubishl-modellen staan beknopt beschrevert. Daarnaast is er aandacht voor de activiteiten m de diverse
takken van autosport waaraan deelgenomen wordt tenslotte bevat
de site dealeradressen, informatie over de Mrtsubishi-orgamsatie,
entertainment en vele links naar andere Intemetsrtes-

^Limited edition ter ere van 5O jaar Pon Porsche Import

ET GAAT uitstekend met Porsche. Wereldwijd zag de
fabrikant de omzet met 20 procent stijgen. De productie nam het afgelopen jaar toe met 17 procent. De
Nederlandse
Porsche-organisatie verkocht in 1998 309
3
orsches, wat 18 procent meer is dan het jaar daarvoor. In
1999 verwacht Porsche nog eens 10 procent meer auto's
e verkopen. Een speciale jubileumeditie van de 911
Carrera zal daar zeker aan bijdragen.

- ^

Nederlandse internetsite

tijd op een New Beetie momenteel ongeveer een jaar Lang,
inderdaad, maar de klanten
nemen het voor hef Het ding
heeft een enorme aantrekkingskracht, en niet alleen op Keverliefhebbers Eigenlijk voelt ieder
een die zich in het verkeer wil
onderscheiden, die geen grijze
muis wil zijn, zich aangetrokken
tot het opmerkelijke wagentje
Wat dat betreft is Volkswagen
precies op het goede moment
met de New Beetie op de proppen gekomen want ook uit nieuwe modellen van andere merken
blijkt dat een aparte (of zelfs
retro) vormgeving 'in' is
De New Beetie heeft het bijkomende voordeel dat niet alleen
kenners hem waarderen Zelfs de
grootste onbenul op autogebied
herkent er een Kever m
Volkswagen heeft dan ook een
knap staaltje geleverd met het
ontwerp Alle typische kenmerken
van de bestverkochte auto aller
tijden zitten er in maar dan in
een ultramodern jasje Alleen de
voorste knipperlichten zitten (in
onze ogen) op de verkeerde plek
m de bumper BIJ de oer-Kever
zaten ze op de voorspatborden
en dat had bij de New Beetie ook
mogelijk moeten zijn zij het op

;

Pon Porsche Import viert het
50-jarig jubileum door een
schitterende versie van de 911
Carrera uit te brengen

Opel Speedster straks in Genève
PEL GAAT HEM onthullen op de Motor
Show m Genève,
maar wij lichten hier vast
een tipje van de sluier op:
zó gaat Opeis nieuwste
concept car eruit zien. Het
is de Speedster, een hchtgewicht tweepersoons
sportwagen, ontworpen
voor hoge prestaties en
veel rij plezier

O

Wij zijn er zeker van dat de Opel
Speedster een van de sterren
van de aanstaande Motorshow
van Genève zal zijn zegt Robert
W Hendry chairman en mana
ging directer van Adam Opel AG
De autoshow in Genève wordt
gehouden van 11 tot 21 maart en
biedt traditiegetrouw veel spectaculairs Opel wil met de
Speedster vooral laten zien wat
de klanten in de toekomst nog
aan opwindende modellen kunnen verwachten
Dit is hem de Speedster, het sportieve studiemodel van Opel, straks te zien in Genève
De Speedster is ontworpen door
Opel s Technical Development
Center in samenwerking met
Lotus Engineering uit het Engelse
Norfolk Een samenwerking die
Opel enorm waardeert Lotus is
immers de meester van de dyna
mische rij-eigenschappen en
sportief weggedrag Daar zitten
de experts als het gaat om de
ontwikkeling van een spectaculai
re sportwagen Lotus is daarom
voor dit project een uitgelezen
partner en wij zijn zeer verheugd

over de samenwerking aldus
Peter H Hanenberger Opeis
management board lid voor
Engineering
Volgens ingewijden bi] Opel laat
de Speedster een evolutie zien
van de dynamische styling die
met de nieuwe Astra al is begon
nen De Speedster heeft een alumimum chassis en een composiet
body Daardoor ligt het gewicht
beneden de 800 kilogram In

combinatie met een maximaal
vermogen van 108 kW/147 pk
geleverd door de 22 liter motor
beschikt het studiemodel over
een topsnelheid van ongeveer
220 km per uur De sprint van
nul tot honderd legt hij af in mm
der dan zes seconden
De motor van de Speedster is
een verhaal apart Het is een
nieuwe aluminium (dus hchtge
wicht) Ecotec viercilmder met

zestien kleppen Van deze motor
staat al vast dat hij m diverse
Opel-modellen voor de aandnj
ving zal gaan zorgen HIJ wordt m
Kaïserslautern geproduceerd in
een reeks waarvan de inhoud
varieert van 1 8 tot 2 2 liter Het i=
een motor die ontworpen is voor
goede prestaties bij een laag
brandstofverbruik en lage emis
siewaarden De soepele motor
kan geschikt worden gemaakt
voor directe brandstof inspuiting

Si en 16V lekkere hardlopers: Clïo's met

len Sportdesign wielen verwarmde sportstoelen en airconditioning
Het Porsche 911 Carrera jubileummodel is leverbaar tot en
met juli 1999 BIJ de productie
van deze auto houdt Porsche
bovendien rekening met de individuele wensen van de koper

Pook en handrem m leder/aluminium
Driespaaks stuurwiel
Boordcomputer
Volautomatische airconditioning
Hifi-pakket
Achterruitenwisser
Groene, zonwerende baan m
voorruit
Litronic (Xenon) verlichting
18 Inch Sportdesign wielen

> Leveren/monteren alle merken
' Autoruiten origineel
i Kentekenplaten
< Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

OMPACT EN SNEL,
dat zijn de kenmerken
van de Clio Si en 16V.
Deze sportievelmgen debuteren m het aanbod van
Renault. Het duo laat zich
snel herkennen aan de
opvallend gevormde koplampen. Uiteraard zorgen
de motoren van respectievelijk 90 en 110 pk voor de
nodige pit. Het echte vuur
komt later dit jaar als
Renault een Clio met een
2,0 liter 170 pk motor lanceert als opvolger van de
vermaarde Clio Williams.

1 6e voor een pnjs van 38 495
gulden een verlaging van 800
gulden ten opzichte van de voor
ganger De nieuwe 1 6 16V kost
39 695 gulden en dat is met stan
daard extra s als abs en grote 1S
inch wielen met bredere banden
dan voorheen

C

De Si en 16V moeten nu voor
vuurwerk op de weg zorgen In
een oogopslag zijn ze te herkennen Ze onderscheiden zich van
de rest van de familie door een
stel priemende dimhchten en verstralers achter glazen kaasstolpvormige koplamparmatuien Deze
Clio s hebben daardoor een eigen
snuit die liefhebbers van een
meer dynamische vormgeving zal
aanspreken
Verder zit het venijn onderhuids
Om te beginnen bij het onderstel
De vering en schokdemping zijn

De Clio Si en 16V zijn te herkennen aan de andere koplampen
harder en daarmee afgestemd op
een meer sportieve rijstijl In de
omgeving van Parijs ontdekken
we dat beide Clio s zich vlot over
bochtige trajecten laten laveren
waarbij de wegligging lekker solide aanvoelt
De 16V is de snelste van het stel
Onder de kap huist een nieuwe
1 6 liter motor met zestien klep
pen HIJ levert 110 pk en daarmee
komt deze compacte Clio rap uit

de voeten Opvallend is de souplesse waarmee de motor zijn
kracht afgeeft De maximale trekkracht bedraagt 148 N m waar
van negentig procent voor handen is tussen de 2 500 en 5 500
toeren pei minuuut Renault heeft
het brandstofverbruik verlaagd
door voor de klepbediening wrijvingsarme rollagers te gebiuiken
Het kost zodoende zo n vijftig
procent minder energie om het
mechaniek draaiende te houden

Dezelfde motor is nu ook
beschikbaar voor Renaults best
seller Megane Scenic Een com
bmatie die bijna de perfectie
benadert vooral door de souples
se van de krachtbron Renault
heeft trouwens de 1 4 75 pk vei
sie uit het leveringsprogramma
geschrapt want deze nam
slechts een procent van de totale
verkopen voor zijn rekening De
basisversie is nu de 90 pk sterke

Volgens een woordvoerder van
Renault dankt de Clio II tot dus
ver zijn succes aan een gunstige
verhouding tussen prijs en uitrus
ting Die formule geldt ook voor
de Si en 16V De eerste uitgerust
met de van andere modellen
bekende 1 6 liter achtklepper van
90 pk levert het bewijs HIJ kobt
28 295 gulden en heeft dan stan
daard dubbele airbags een m
hoogte verstelbaar bestuurders
stoel met lendensteunvprstellmg
een m hoogte verstelbaar stuur
automatische luchtcirculatie liet t
metalen 14 inch wielen en stuui
bekrachtiging Zijn voorganger
de Clio 1 4 RTI van de oude
generatie had dat allemaal niet
terwijl die m 97 toch nog 27 245
gulden kostte De 16V staat in de
prijslijst voor 34 495 gulden
Behalve de krachtige motor en de
uitrusting van de Si biedt deze
ook zaken als airco abs met lee
bekleed stuurwiel en zij anbags
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Tot 1 maart:
r retour!

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

750.«**.*»
gram Runderlappen «h >^

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

10.- •*

Samen slechts

Dutchtone, de nieuwe aanbieder van mobiele telefonie,
biedt zowel abonnementen als prepay, in combinatie met een GSM-telefoon. Voor een haarscherpe introductieprijs. Tot 1 maart zelfs met
100,- extra korting! Kom dus snel langs bij Expert
voor een helder advies over
het Dutchtone belpakket dat
het beste bij uw belwensen past.
dutchtone

WIT Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

*^fifff*

SSf

Hp;
ALLIN prepay
Voor als u zelf vooral en uitsluitend in Nederland bereikbaar
wilt zijn. Het pakket bestaat uit een telefoon en maar liefst 85,beltegoed. U betaalt geen abonnementskosten en kunt
kiezen uit 2 typen telefoons.

18

Haltestraat 54, Zandvoort
BOSCR;

Dit Salsa-orkest is de top van Nederland met musici
uit Cuba, Dom. Repub. en Ned. Ant.
zat.avond bij Single Soc. „De MANEGE"
Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf 30 jaar.
No jeans of T-shirts. Correcte kleding,
entree 25,- all in. Tel. 5716023

m
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HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50
'•'•.••.-

,-..

ALLIN
Dit pakket is prima geschikt als u zelf
wil bellen en bereikbaar wil zijn, ook
in het buitenland. U profiteert een
jaar lang van een gratis
abonnement.
En... elke maand krijgt
u maar liefst 20 gratis
belminuten. U heeft keus uit
3 toestellen,
incl. 1-jarig..,
abonnement.
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adverteer in de krant

2-clrasdag
Tagliatelle

dutchtone
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BETAALBARE
KWALITEIT

Dagelijks geopend 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort -Tel. 023-5714638

JE 2O...
geeü Meinc jongeA.
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Val op, fiets verlicht.
BUSINESSPACK

YSV

Voor de veeleisende mobiele beller
die veel zelf belt in binnen- en
buitenland. Maandelijks zijn de
gesprekskosten van de eerste
120 minuten 0,40 per minuut.
De volgende 180 minuten"
zijn helemaal gratis!
En vanaf 300 minuten betaalt u
nog slechts 0,25 per minuut.
U heeft keus uit 2 modellen.

Veilig rijden heb ie zelf in de hand

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

CHIPPER

KOZIJNEN

MUMINIUM°KUNSTSTOF

Kozijnen - Schuifpuien - Dakkapellen
BEZOEK ONZE SHOWROOM

HET

m
.>•••; at

NOKIA

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.
Hamen
SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMEIUT AF BIJ
EEN VAN ONDERSTAANDE EXPERT-WINKELS:

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868

Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
•Wassen,.Roeien, koken, etc: **Audio, video, hifi, telefonie.

GRONINGEN Oosterhamrikraan 53

050-5736757

.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

*Aanbiedingen gelden tot en met 28 februari '99.
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TZB-ploeg houdt zich staande in de blubber
ZAND VOORT - Het hing
er even om of de wedstrijd
door zou gaan, maar invaller
scheidsrechter Peter Schrader vond het veld bespeelbaar dus werd er gespeeld.
TZB en Heemstede kwamen
op het moeilijk bespeelbare
veld niet erg uit de voeten,
doch de Zandvoorters hielden zich het beste staande
en wonnen met 3-2.
Door die 3-2 is concurrent
Heemstede afgeschud en heeft
de ploeg van coach Joop Blom
goede vooruitzichten op de titel. De Zandvoorters zijn er
nog niet maar maakten goede
voorderingen door deze zege.
Het leek er eerst op dat het
veld onbespeelbaar was waardoor er opnieuw niet gevoetbald kon worden. Bij TZB
vond men dat er gespeeld kon
worden en de teams betraden
het veld voor de warming-up.
„Het veld is bijna niet te bespelen," vond trainer Blom.
„Maar we willen wel weer
graag eens voetballen. De spelers willen graag dus wat mij
betreft gaan we. De scheidrechter moet het maar beoordelen"
Geen scheidsrechter aanwezig dus alsnog had het er alle
schijn van dat de bal niet zou
rollen. Met goed vinden van
beide clubs werd de Zandvoortse scheidsrechter Peter
Schrader opgetrommeld en
die zou tenslotte de wedstrijd
gaan leiden. Hij deed dat op
een meer dan voortreffelijke en
onpartijdige wijze.
Trainer Joop Blom had door
vakanties zes aanpassingen in
zijn team aangebracht, maar

dat bleek geen verzwakking te
zijn. De Zandvoorters hadden
de moeilijke omstandigheden
het snelst onder de knie en
binnen tien minuten tweemaal
gescoord. Na vijf minuten een
snelle aanval over rechts, gevolgd door een voorzet op
maat en David Konijn tikte de
bal in het doel, 1-0.

TZB wijst
Heemstede
met 3-2 terug
" "Heemstede probeerde de
stand meteen in evenwicht te
brengen en drong aan. De
Zandvoorters counterde echter vijf minuten later naar de
tweede treffer. Nu was het
Stein Metzelaar, die op de goede plek stond om de bal uit een
voorzet, met een gave trap af
te ronden, 2-0. Heemstede was
geheel van de kaart en TZB
kreeg planty mogelijkheden
om de strijd in deze eerste
helft al te beslissen. Tot tweemaal toe liet de Heemsteedse
doelman de natte bal glippen,
maar die bal strandde in de
blubber.
Heemstede wist zich nauwelijks voor het Zandvoortse doel
te manifesteren. Invaller doelman, de 51-jarige Peter Lukas,
kreeg weinig te doen en wat hij
moest doen deed hij op betrouwbare wijze. TZB weigerde echter de strijd vroegtijdig
te beslissen. Enige open kansen werden door de voorwaartsen om zeep geholpen. Daar-

door bleef de strijd nog onbeslist en de spanning keerde geheel terug toen Heemstede onverwachts tegenscoorde. De
Heemsteedse spits werd geen
duimbreed in de weg gelegd,
slalomde door de defensie en
liet doelman Lukas kansloos,
2-1. TZB was van slag en slaagde er niet in de bal in de ploeg
te houden. Het rustsignaal was
bevrijdend.
De formatie van Joop Blom
ging de tweede helft beter van
start. Meteen werd de aanval
gezocht maar de bal wilde het
doel niet in. Een scrimmage
voor het doel van Heemstede
leverde geen succes op. De bal
rolde niet lekker over de drassige weide. Na een kwartier
spelen forceerde Heemstede
een vrije trap net buiten het
strafschopgebied. De keihard
ingeschoten bal kreeg doelman Lukas niet onder controle
waarna een attente Heemstedenaar de bal alsnog in het
doel plaatste, 2-2.
TZB kreeg het even moeilijk
en zakte weg in de blubber. De
paal bracht een keer redding
maar vanaf dat moment kreeg
TZB weer meer vat op de
strijd. Beide teams gingen voor
de eindzege. Ook nu was TZB
verreweg de ploeg die het
meest aanspraak mocht maken op de overwinning. Een
overwinning die vlak voor het
einde alsnog gestalte kreeg.
Goed voetbal was toen allang
niet meer mogelijk op het omgeploegde veld, doch topscorer Riek de Haan wist nu wel
de bal uit een scrimmage over
de doellijn te drukken, 3-2. Met
nog een paar minuten te gaan
perste Heemstede er een of-

Zand voort e
IM i e uws b l a d

Sportploegstrijd
gaat verder met
tafeltennissen
ZANDVOORT - Zaterdagavond wordt de tweede rorïde gespeeld in de strijd om
de titel 'Sportploeg van het
jaar 1999'. Nu wordt in sportcenter Kenamju het tafeltennis beoefend.
Na de eerste ronde, de conditietest. delen Kenamju en de
basketbalvereniging
The
Lions, enigszins verrassend de
eerste plaats. Nog verrassender is het feit dat TZB-softbal
en ZVM-handbal de rijen sluiten. Deze teams beheersten
vorig seizoen de strijd. Er
staan echter nog vele onderdelen op het programma waardoor de stand best wel wijzigingen zal ondergaan.

Scheidsrechter Schrader beoordeelt ook dit duel perfect, zoals hij dat de gehele wedstrijd deed
fensief uit. De Zandvoorters
hielden het hoofd koel en lieten'zich de drie punten niet
meer ontfutselen.
Trainer Joop Blom was blij
met de overwinning. „Op een
gegeven moment was ik tevreden met het gelijke spel," aldus Blom. „Bij die gelijke

stand kon de wedstrijd alle
kanten op, maar toch verdienden wij de drie punten. We
hadden deze wedstrijd in de
eerste helft moeten beslissen
want toen kregen we vele kansen. Ja, na een half uur voetballen had het al gebeurd moeten zijn. Nu bleef de spanning

tot de laatste minuut. Gezien
het spel over de gehele wedstrijd hebben we verdiend gewonnen."
„We hadden wat spelers die
meer konden brengen dan die
van Heemstede. We hebben
nog zes wedstrijden te gaan,
maar het ziet er nu wel gunstig

De kans om in de stand wijzigingen aan te brengen is er dus
aanstaande
zaterdagavond.
Vanaf zeven uur wordt in KeFoto: Kob Knnttrr namju aan de A.J. van der
Moolenstraat getafeltennist.
voor ons uit. Ik ben toch wel In de sportzaal staan acht tablij dat we gevoetbald hebben, fels opgesteld waarop de sporal heeft het veld een ppdonder ters elkaar het leven zuur progekregen. Het veld ziet er niet beren te maken.
uit en de het zal de komende
maanden wel slecht blijven,
„De belangstelling is groot"
maar je wilt op een gegeven stelt Ruud Luttik. „Er wordt
moment toch wel graag voet- gespeeld met teams van acht
ballen."
spelers, maar de teams hebben
wel tien of twaalf deelnemers,
waardoor gewisseld kan worden. Ik heb zelfs gehoord dat
er teams zijn die flink geoefend
hebben. We zullen het zaterdagvond wel zien. Het wordt in
beslag op de eerste plaats, ter- ieder geval wel weer gezellig."
wijl de tweede plaats naar
Yvonne van der Rest ging. Sia
de Graaff eindigde op een zeer
verdienstelijk derde positie.
De longest-drive kwam op
naam van Marjon van der
Kruijs en Yvonne van der Rest
ZANDVOORT - De Chess
sloeg de beste neary.
Society Zandyoort is nog

Golfers slaan er op los
ZANDVOORT - De golfclub Sonderland hield een
groot toernooi rond de sportvelden aan de Duintjesveldweg. Tussen de buien door
zorgden de deelnemers voor
goed spel en mooie resultaten.

Chess Society
nog in zorgen

Ondanks het slechte weer
hadden vierenzestig golfers
zich gemeld in de kantine van
de handbalvereniging. Van
daaruit werd de strijd met elkaar aangebonden. De golfcourse lag over de voetbalvelden van de voetbalverenigingen en ook werd hier en daar
afgeslagen vanaf een duintop.
Dat leverde fraaie plaatsjes op,
maar de deelnemers moesten
daar alles uit de kast halen om
hun bal goed weg te leggen
voor de volgende slag.
De dames zorgden voor een
goede en spannende strijd.
Marjon van der Kruijs legde

De heren zorgden eveneens
voor een spectaculaire wedstrijd met mooie slagen en
knappe puts. Na een sterke
ronde rond de velden bleek
Herman van Oevelen de beste
golfer van deze dag te zijn. Op
een goede tweede plaats eindigde Robin Koopman en de
derde plaats van Jan Zwemmer Sr. was eveneens knap te
noemen. Zwemmer Sr. was
toch goed bezig. Hij zorgde
met en mooie klap voor de longest drive. De beste neaiy
kwam van de golfclub van Pred
de Graaff.

Eindelijk weer volledig
programma voor clubs

Vanaf een duintop slaat deze golfer de bal richting sporthal en voetbalveld

Foto: Rob Knottcr

Overvolle racekalender
vernieuwd Circuit Park
ZANDVOORT - De voorbereidingen voor een nieuw
raceseizoen zijn in volle gang.
Op het Circuit Park Zandvoort wordt keihard gewerkt
om de baan op lengte te
brengen en de hoop is gevestigd dat in april de baan zover gereed is dat gestart gaat
worden. Het is overigens een
overladen, maar zeer boeiend programma.
De Paasraces vormen traditiegetrouw de opening van het
seizoen, het is nog even afwachten of die race van 5 april
doorgaat in verband met het
gereed zijn van de racebaan.
Zeker wordt er wel geracet in
het weekend van 24 en 25 april.
De nationale autoraces worden dan verreden. Op 8 en 9
mei staat de Historische Zandvoort Trophy op het programma.
Heel interessant wordt de
Pinksterrace van 22 en 24 mei.
Deze internationale race heeft
ook dit keer een vol programma met vele spectaculaire
wedstrijden. Tijdens de Trophy of The Dunes op 12 en 13
juni zullen de coureurs er ook
alles voor doen om als eerste te
finishen.
Een week later is Zandvoort
voor de Italianen. De Italia a
Zandvoort trekt vele Italiaanse automerken naar de badplaats. Races die zeker de
moeite waard zijn om te bekijken. Op 3 en 4 juli volgt er weer
een natioanle autorace, terwijl
vele Oosterburen Zandvoort
zullen aandoen tijdens races
van de Porsche Club Schwaben op 24 en 25 juli.
Het grootste evenement van

dit raceseizoen is ook dit jaar gezegd worden van de Internade Marlboro Masters. Vele ' tionale races op 4 en 5 septemtienduizenden bezoekers ko- ber.
Het British Race Festival is
men naar de nationale racepiste voor deze races op 6, 7 en 8 eveneens niet meer weg te
augustus. De Formule 3 race denken. Deze race met uitsluizal ook nu het hoogtepunt van tend wagens van Britse makede dag worden. Het "bijpro- lij staat gepland voor het
gramma", met vele toerwagen- weekend van 18 en 19 septemklassen, zal minstens zo boei- ber. Vervolgens zijn er op 25 en
26 september nationale autoend worden.
races en de Euroraces van 1. 2
en 3 oktober zal een sterk deelnemersveld hebben. De finaleraces, races die meetellen voor
de nationale titels, worden gehouden op 16 en 17 oktober.
Dit zijn de races waarin de beslissingen gaan vallen wat betreft de kampioenschappen.
Op 30 oktober is het raceseiDe week daarop staat de zoen 1999 definitief ten einde
Liptonice Inline World skate- met de Zandvoort 500. De orstrijd op het programma, Dat ganisatie is er ook dit jaar ingegaat niet zo snel als met de slaagd een prachtig raceproracewagens, maar het rijden gramma in elkaar te zetten.
kunnen
nog
op de kleine wieltjes op het Wijzigingen
vernieuwde circuit zal zeker plaatsvinden, maar worden tijhonderden deelnemers trek- dig bekend gemaakt. Informaken. De ADAC-Noordzee Cup tie over het circuit en de races
op 21 en 22 augustus is inmid- kan verkregen worden via de
dels een vast onderdeel op de Circuit Park Zandvoort inforacekalender en dat kan ook lijn, telefoon 023-5740750.

Overladen, maar
zeer boeiend
programma

ADVERTENTIES

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OAOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1 2.UO De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1 1 .00 De Watertoren
1 1 .00-1 2.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-1 0.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

steeds niet vrij van degradatiezorgen. Het 4-4 gelijkespel
tegen naaste concurrent
HWP was eigenlijk onvoldoende. Met nog een ronde
te gaan hebben de Zandvoorters wel een matchpunt voorsprqng op HWP, maar winst
in die slotronde is noodzakelijk.
Voor Chess Society had er
tegen HWP meer ingezeten
dan het uiteindelijke gelijke
spel. Door een goede en snelle
overwinning bracht Kees Koper het Zandvoortse schaakteam op een 1-0 voorsprong.
Toen vervolgens Mare Kok een
remise binnensleepte en Chris
van Boeckel met fraai spel het
volle pount pakte leek de wedstrijd voor het grijpen. De
stand werd nog fraaier met een
remise van Ton van Kempen.

ZANDVOORT - Us en weder dienende zal komend weekend; Vervolgens ging het mis.
eindelijk weer eens een vol sportprogramma door de Zand- HWP kwam terug en ook Bouvoortse verenigingen worden afgewerkt. Voor alle balsporten dewijn Eijsvogel kon het tij
staat er een wedstrijd op het programma.
niet keren en verloor. Alleen
Jacob de Boer kon nog voor
De voetballers hebben het dag op concurrent Heemstede een overwinning zorgen zodat
dit jaar moeilijk. Veel afgelas- staat nu de thuiswedstrijd te- de Chess Society Zandvoort
tingen en als er gespeeld kan gen BDK op het programma. uiteindelijk genoegen moest
worden dan is er een inhaal- De Boys beginnen om twee uur nemen met een 4-4 gelijkspel.
programma. Zaterdagmiddag en bij winst komt de titel weer
gaat Zandvoort '75 proberen een stapje dichterbij.
een vervolg te geven aan de
Klaverjassen bij
laatste wedstrijd, die eindigde
Er wordt niet alleen gevoetin een overwinning. De Zand- taald, ook de ZVM-handbal- Zandvoortmeeuwen
voorters krijgen om half drie teams komen weer in actie.
ZANDVOORT - VrijdagZCFC op bezoek. De zaterdag- Zondag is het in de Korver avond aanstaande organivoetballers van Zandvoort- sporthal weer handballen ge- seert Zandvoortmeeuwen de
meeuwen verloren de laatste blazen. Het Zandvoortse vrou- vijfde klaverjasavond van dit
wedstrijd verrassend en krij- wenteam ontvangt om tien seizoen.
gen de kans zich te revanche- over drie US en de mannen volren. In de uitwedstrijd tegen gen daarna om tien voor half
In de sfeervolle kantine is het
Alliance '22, aanvang half drie. vijf met de wedstrijd tegen DA- op de klaverjasavonden doorzal het niet eenvoudig worden. VO/WVGV. De handballers gaans een drukte van belang.
De spelers van de zondagtak hebben alleen baat bij een Ook vrijdagavond worden
van De Meeuwen krijgen even- overwinning. Dan blijft er een weer vele liefhebbers van het
eens geen gemakkelijke opga- kansje op de titel bestaan.
klaverjasspel verwacht in het
ve. Zondagmiddag spelen de
clubhuis van ZandvoortmeeuZandvoorters om twee uur de
Zaterdagmiddag wordt in de wen. Evenals voorgaande kethuiswedstrijd tegen het ster- Korver Sporthal gebasket- ren zijn er fraaie prijzen te winke Purmersteijn. Purmersteijn bald. De basketballers van The nen en bovendien is er een veris in de race voor de titel terwijl Lions spelen om half vijf de loting. De opbrengst van deze
de Zandvoorters heveig strij- wedstrijd tegen Flashing Hei- avonden komt ten goede aan
den tegen degradatie. Wellicht loo 2. De vrouwen krijgen nog de jeugd. Vrijdagavond begint
kunnen de Zandvoorters voor een weekje vrijaf. Ook de ZHC- de koppelwedstrijd om achi
een verrassing zorgen.
hockeyteams komen zondag uur en om te kunnen deelneTZB doet het goed in de ze- weer in het veld. Na een veel te nien moet zeven gulden en vijfvende klasse en lijkt op de weg lange winterstop gaan de tig cent per koppel op tafel
omhoog. Na de zege van zon- teams het weer proberen.
worden gelegd.
ADVERTENTIE

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
1 2.00-1 7.00 Zandvoorl op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
21.00-24.00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

DAGJE NAAR
DE BOULEVARD?

TOT KIJK!

MEUBELBOULEVA!
Baalbcrgcn Meubelen, Houweling Interieur, Mijnders
Meubelen, Mondileder, Montcl, Oase, Van Rccuwijk,
SlaapkamcrCentrum, Stok Mcubelcenter, Valhal.
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Kom nu snel naar Carpet-land want tot en met zaterdag a.s.

krijgt u 10% korting op alle producten, dus ook alle merken,
wanneer u voor tenminste f750,-* besteedt.
Bel voor openingstijden en het
dichtstbijzijnde filiaal (020) 355 59 44.

Amsterdam
Vraag de voorwaarden
in de winkel.
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helpt onze verkopers bij de

helpt onze technisch
adviseurs bij de uitwerking
van keukenplannen
S
helpt de calculatie-afdeling

Kondor Wessels Amsterdam is een werkmaatschappij van de beursgenoteerde Koninklijke Volker
Wessels Stevin nv. Met ca. 100 medewerkers worden in de Amsterdamse regio veelsoortige
projecten gerealiseerd zoals woningen, kantoren en bedrijfsruimten, deels uit eigen ontwikkeling.
Door het toenemend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar:

helpt pnze:techniscliS:;::fiJ:;;
specialisten om specialist
te b l i j ven ;,:'•, ' : v.' . ^^ï-^K

Kun je met computers omgaan?
Heb je interesse in de technische kant van
wonen en inrichten? Bij Van Keulen Keukens
kun je snel uitgroeien tot een allround
showroommedewerkster(ker). We hebben
een volledig inwerkprogramma voor je klaar
liggen. Met trainingen en opleiding erin,
met volop uitdagingen en met meteen al een
goed salaris.
Je begint als rechterhand van onze adviseurs.
Zo leer je onze producten kennen:
keukens, vloeren, open haarden en tegels.
Dan leer je schetsen uitwerken tot technische
tekeningen en offertes maken. Ook ga je
helpen om de vaart in de orderverwerking
te houden.
Tenslotte krijg je steeds meer contact met
klanten en leveranciers.

De belangrijkste eisen.
Je moet een MDS of MTS opleiding hebben.
Je moet snel de weg weten met computerprogramma's.
Je moet schetsen kunnen gaan 'lezen' en
uitwerken tottechnische tekeningen.
Verder moet je precies zijn, en gevoel hebben
voor teamgeest.
Ook moet je bereid zijn om in wisselschema
op zaterdagen en op de eerste zondag van
de maand te werken.
Nieuwsgierig...? Wij ook naar jou.
Schrijf of bel naar:
Van Keulen Keukens BV,
t.a.v. de heer A. Dekker,
Zeeburgerpad 5,1018 AH Amsterdam.
Telefpon: 020-460 43 43.
E-mail: keulen@euronet.nl

Ervaren werkvoorbereider m/v

(ref. 99/010)

k VAN KEULEN > keukens bv

Functie
De veelal in een pril stadium verkerende bouwplannen maakt u gereed voor overdracht aan de
uitvoering. Hiertoe kijkt u onder meer kritisch naar bouwmethoden, detailleringen en bestekomschrijvingen. U adviseert bij het inkopen van materialen en de projectleiding tijdens de uitvoering.

KEUKENS • TEGELS • BADMEUBELEN • VLOEREN « HAARDEN

Profiel
Opleiding MTS/HTS-niveau (bouwkunde) en minimaal 6 jaar praktijkervaring in woning- en utiliteitsbouw. Gedegen kennis van de huidige bouwregelgeving en uitvoeringstechnieken. Communicatieve
en adviserende vaardigheden. Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Calculator m/v

Antaris

(ref. 99/012)
Functie
U bepaalt aan de hand van bestek en tekeningen hoeveelheden en zo mogelijk in overleg met het
hoofd van de calculatie-afdeling de kostprijs van bouwprojecten in zowel de ontwikkelings- als uitvoeringsfase. U verzorgt het aanvragen van offertes van onderaannemers en leveranciers en de
beoordeling daarvan.
Profiel
Opleiding MTS-niveau (bouwkunde) en enkele jaren relevante werkervaring. Ervaring met geautomatiseerd calculeren. Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Nauwkeurig en
resultaatgericht.

(ref. 99/013)
Functie
In samenspel met de projectleider coördineert u de uitvoering van een project. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de planning van een project. U onderhoudt de dagelijkse contacten met
de directievoerende partij, leveranciers en onderaannemers.
Profiel
MTS-niveau en enkele jaren ervaring met het zelfstandig uitvoeren van woning- en/of utiliteitsbouwprojecten. Goede contactuele eigenschappen en een collegiale werkhouding.

Administratief medewerker m/v
(ref. 99/014)
Functie
Het verzorgen van de kas-, bank-, en debiteurenadministratie en de aangiften omzet- en loonbelasting. Gegevens aandragen voor de financiële rapportage aan de holding.
Profiel
Minimaal MEAO-niveau, doch bij voorkeur (met) PD, MBA en enkele jaren ervaring. Gewend om te
werken met MSWord en Excel.
Aanbod
Voor alle vacatures geldt een verantwoordelijke functie bij een kleine en hechte organisatie waar
kwaliteit centraal staat. Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Open, informele en
pragmatische no-nonsense cultuur.
Interesse?
Heeft u belangstelling en wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Veuger
die overdag bereikbaar is via telefoonnummer 020 - 681 30 81 en na 19.00 uur op 0162 - 40 24 25.
Uw schriftelijke reactie onder vermelding van het vacaturenummer, kunt u sturen naar Kondor
Wessels Amsterdam bv, Postbus 80, 1000 AB Amsterdam.

In het Leo Polakhuis, divisie somatische zorg, hebben wij vacatures.
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De divisie is door de fusie, een verbouwing en een nieuwe methode
van zorgverlening volop in beweging. Deze situatie biedt voor medewerkers een uitdaging.
De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. Twee afdelingen in het
verzorgingshuis en twee in het verpleeghuis. De leiding over de afdelingen ligt in handen van de afdelingsmanager zorg.
Wij zijn ten behoeve van de bewoners van het verzorgingshuis op
zoek naar enkele kandidaten voor de functie van

ZORGCOÖRDINATOR M/V
fulltime en parttime (90 a 95%)
De zorgcoördinator levert een belangrijke bijdrage aan een goede
kwaliteit van de zorg t.b.v. de individuele bewoner door middel van
het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire zorgverlening.
Kerntaken:
* Organiseren en coördineren van de individuele multidisciplinaire
zorgverlening.
* Zorgdragen voor een juist gebruik van zorgdossier en zorgplan.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
Het betreft dienstverbanden voor onbepaalde tijd.
Daarnaast zal er wellicht een tijdelijke vacature in het verpleeghuis
ontstaan.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen en salariëring volgens FWG 40, maximaal ƒ 4300,00 bruto per maand.
Informatie en Sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur contact
opnemen met mw. H. de Bruyn en/of dhr. R. Leideritz, afdelingsmanagers zorg, tel.: 6195272.
Uw sollicitatiebrief kunt u, voor 9 maart, richten aan het Leo Polakhuis,
t.a.v. mw. A. Rensen, personeelsadviseur, Ookmeerweg 268, 1069 MZ
AMSTERDAM.
De eerste gesprekken zullen op 16 maart a.s. plaatsvinden.

Thyssen De Reus BV is een Nederlandse
onderneming, die zich onder de vlag van het
Duitse Thyssen-concern zelfstandig bezighoudt met advies, ontwerp, productie, montage, onderhoud en reparatie van o.a. liften,
roltrappen, toneelinstallaties en interne transportsystemen. De onderneming is onder
meer één van de grootste producenten van
trapliften in Europa. Bij Thyssen De Reus BV
zijn 400 medewerkers in dienst, die samen
een omzet van ca. 95 min. realiseren.
De business unit liften installeert jaarlijks veel
lift- en roltrapinstallaties van uiteenlopende
aard en omvang. Voor het realiseren van met
opdrachtgevers gemaakte afspraken zijn de
projectmanagers verantwoordelijk. Zij geven
voor de uitvoering van projecten leiding aan
projectteams die worden samengesteld uit
medewerkers van de afdelingen engineering,
\ logistiek, productie en montage. Een stijgenjde lijn in het aantal opdrachten biedt de
(mogelijkheid een nieuwe (m/v)

Projectmanager
aan,te-tre,kken, die in de regio Noord-Holland
de totale verantwoordelijkheid krijgt voor de
daar lopende projecten.
Voor deze uitdagende functie zijn wij op zoek
naar kandidaten die aan de volgende eisen
voldoen:
« een technische opleiding op HBO-niveau
(werktuigbouw of elektrotechniek)
• minimaal 5 jaar ervaring in project
management
• aantoonbaar sterke organisatorische en
leiding gevende kwaliteiten
• het juiste gevoel voor verantwoordelijkheid
naar opdrachtgevers
• gedreven, betrouwbaar
• mensenkennis
• leeftijd: 30-40 jaar.
De juiste kandidaat bieden wij een boeiende
baan met veel eigen verantwoordelijkheid en
een grote mate van zelfstandigheid. Uiteraard
staan de arbeidsvoorwaarden daarmee in
verband. Uw (schriftelijke) sollicitatie kunt u
richten aan dhr. M. van der Laan, Hoofd PZ

van

THYSSEN

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

THYSSEN DE REUS BV
v. Utrechtweg 99, Postbus 4,
2920 AA Krimpen aan den IJssel
i
Telefoon 0 1 8 0 - 5 3 02 11
SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK BV
zoekt gemotiveerde collega's voor de functies:

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.

VISITEUR (m/v)
Voor het uitvoeren van veiligheidscontroles van de reguliere vluchten op Schiphol. O.a. fouilleren en visiteren van
vertrekkende passagiers en hun bagage.
FUNCTIE-EISEN: Goede beheersing van Nederlandse
taal in woord en geschrift, enige kennis van de Engelse
taal, onbesproken gedrag, flexibel inzetbaar over alle 7
dagen van de week, woonachtig binnen een straal van 60
km rond dé luchthaven. Te allen tijde in staat zijn de luchthaven te bereiken.

HIGH RISK FLIGHT AGENT (m/v)

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Voor specialistische controles bij vluchten met een verhoogd veiligheidsrisico op Schiphol. O.a. veiligheidsinterviews, vliegtuig- en platformbewaking, visiteren en fouilleren van passagiers en hun handbagage.
FUNCTIE-EISEN: Bovenstaande functie-eisen aangevuld met HAVO/MBO-niveau! Uitstekende beheersing
van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift!
|
Geschikte kandidaten krijgen INTERNE OPLEIDINGEN!
(o.a. ABM Idiploma en Basis Opleiding Luchtvaart
Security). Heeft u interesse in cén van deze vacatures?
Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief, C.V. en pasfoto: SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B. V.
T.a.v. Marjolijb Baltüs, Postbus 9021, 1006 AA AMSTERDAM
|

SECURITY WITH A SMILE!

C-2C-3-.-7 3-.- 22

SECEUROP
NEDERLAND

Zandvoorts
Wofl'xmodia BV, Gasthuioploin 12. Postbus 26, 204-1 AA Zandvoori, tolofoon 023 571.86-1 B.
Bezorging: 571.7160. 69-e jaargang nummer 1. oplage 5.'«25 Edttio 1?
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Natuurlijk, dieOmdatkrantik moet
graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61.75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5(J2.G2.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 0 1 7 0 0 3

SONY SUPER MONTAGE STEREO VIDEORECORDER
SLVE920; 7 koppen incl. vliegende wiskop, diverse edit mogelijkheden,
showview programmering en PDC, jog shuttle bediening, scartaansluiting en afstandbediening. Adviesprijs'1650.PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI. LineS,
stereo, teletekst. Adv."2095.-

CAMCORDER STUNT!
32x motorzoom. Adv."1 099.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv."1
. 449..

~~

SONY TRAVELLER
TR401;HiFi geluid. Adv" 1 330.PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301; Stereo, teletekst
met geheugen. Adv'2795.-

1449.-

70 cm 1 0 0 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT.
Adviesprijs'3659.-

1799.-

2079.-

SHARP DIGITAAL!
DC1; 10,1 cm LCD scherm,
afst.bed. Adviesoriis'3499.-

579.-

PHILIPS 70CM
CM STEREO
PT4501;Teletekst.Adv"1645.tekst.Adv"1645.-

949.-

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv'745.-

848.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's. Ruimevulopening. Milieuvriendelijk.
Deurbeveiliging. Adv.M 079.-

SONY + LCD SCHERM
TRV24; CamcorderSteady
shot. Adviesprijs'2450.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT,
topklasse camcorder. '2530.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-lineSgrootbeeld,
stereo, teletekst. Adv.'2795.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling.Bespaartoels. ' 1 348.-

SONY STEADY SHOT!
TR620; 15x zoom, 3 program AE.Adviesprijs'1 890.-

PHILIPS 100HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
PW9501 ;Tvvan 'tjaar!70cm
Black-lineS, lOOHzdigitalscan,
stereo, TXT. Adviesprijs'3895.-

698.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv."1199.-

PHILIPS 20 LAMPS
ZONNECOMBINATIE
HB545; 2x 10 Cleo Performance
lampen, acrylplaten en
body cooler. Adviesprijs *2600.AVM537; Ruime "alles in 1" magnetron met
hete luchtoven, dus snel koken, bakken,
braden en grillen. Adviesprijs*999.-

DIGITAAL STUNTS!
Sony en JVC modellen
incl. accessoires.

2469.-

Comumtntan Halpdesk voor Informatie en
advies. T0v0ns melden van storingen aan
klfturantalevltle en groot huishoudelijke app.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 •

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montaie, TXT. Adviesprijs" 1595.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 ; 61 cm SuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv."2440.-

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28WX; 70CM SuperTrinitron, stereo, TXT. Adv. "3299.-

1979.-

SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron,
teletekst, afstbed. Adv." 1399.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT." 1440.-

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron. "990.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs'1099.-

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 kopn, Showview+PDC. "1200.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv"1199.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviespriis*1435.-

JVC HIFI STEREO
HRA6; Hi-Spec Drive. Adv"989.

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.*945.-

SAMSUNG STEREO!
S V600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.-

WAS/DROOGCOMBINAHE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. Adv" 1549.-

WASDROGER STUNT!
Mettijdklokenpluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC. afst.bed. "745.ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161; Afstandbed. Adv"645.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! RVStrom
mel. Adviesprijs'999.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs"649.-

PANASONIC KTV TXT
21S1; 55cm FSQ. Adv."849.-

~

IBMAPTIVAEZETIP
K6-233MMX,32MB.CD-Rom,
fax/modem, 15"monitor."3999.-

SONYESP'DISCMAN
Sciiokbestendig, incl. lader/adapter, oplaadbare
accu en alstandbediening. Adviesprijs*390.51CM KLEUREN-TV MET TELETEKST
Black Matrix beeldbuis, teletekst met geheugen,
On Screen Display, scart aansluiting. Adv.*549.SAMSUNG STEREO MONTAGE VIDEORECORDER
SV700; 4 koppen, vliegende wiskop. audiodubbing, long play. showview en PDC. Adv.*989.PHILIPS 72CM BLACK LINE S KLEUREN-TV
29PT5302: Ultra platte beeldbuis. HiFi stereo
teletekst met geheugen. Adviesprijs* 1995.-

M B LBLLlZNDRA B N E N
* KK
PPR MINUUI.
MINUUT '

LIBERTEL IZI TOTAAL INCL
PHILIPS DIGA GSM TOESTEL
' 179 gram' 85uurstanil-by

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 vriesladen. energiezuining,
90 liter inhoud. ArJviesprijs*848.BOSCH WASAUTOMAAT
WFF1200; 1200 toeren centrifuge,
"BESTE KOOP" consumentengids. Adv. "1049
AEG WASAUTOMAAT
W1200; 1200 toeren centrifuge, RVS trommel
en kuip. Adviesprijs*1749.BAUKNECHTWASDROGER
Elektronische condensdroger, topmodel,
ruime vulopening. Adviespriis*1799.-

2179.SIEMENS300MHZPC!
32MBintem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. "2999.-

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar.
Adviesprijs*849.-

428.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

468.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv."985.-

779.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lage verbruikswaarden. "1348.-

~~ 849.

MIELE VAATWASSER
TopMasse.eProgramma's. Waterontharder en waterstop. "2099.-

~~ 1249.-

1449.!

1-DEURS K O E L K A T
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

INBOUWVAATWASSER
Volledig Integreerbaar;
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. *1299.-

~

WHIRLPOOL KAST
1 30 liter, met vriesvak. "699.-

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
i s
RVS met vonkontsteking.
:
Advièsprijs*899.;•

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv."699.-

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. "499.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv."729.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
4
Met restwarmte Indicatie:

SÖPTÖNPER RISICO

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

199.

278

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders.

ATAG
FORNUIS
FG1;
Gasfornuis met
elektrische
oven,
incl. grill en
sierdeksel.
Adv."1450.-

1248.-

CENTRIFUGE
GE
2800 toeren, RVStrommel."249.Strommel."249.-

158.90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
""• capaciteit, CFK-vrij.

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill,thermostaat en sierdeksel." 1199.-

798.

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met gril!
en sierdeksel. Adv"695.-

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11 kg
invriescapaciteit. Adv.*848.

C A N O N PRINTER !
BJC2;Kleurenprinler. Adv"249.179.'
HP INKJETPRINTER
DJ400:lncl.sheelfeeder. "499.-

529.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv."595.-

249.-

299.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W; Topklasse! '821 .-

469.-

PORTABLEKTV37CM

Meer budget'dooi1; de gratis .
;BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

B/^WJECHTVAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv."1099.-

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER
£;4
3 programma's en aqua
Stop. Adviesprijs'2095.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch-en reverserend. RVS trommel. "1799.-

98.-

• 299.279.-

529.

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603; 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast. Adv"949.-

INBOUW

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviespri[s"1099.-

A4 SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
4800DPI. Adviespriis'1 49.-

KTV37CM+TELETEKST

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 3 proiramma's, 12couverts. "899.-

APPARATUUR

349.-

PORTABLE KTV 37cm
Off. Ned. Philipsgar. "495.-

478

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill.Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gralineren. Adv."999.-

649.

BAUKNECHT DROGER
Instelbaar tot 140 minuten.
Kreukbescherminq. Adv.*949.-

JVCSHOWVIEW+PDC
A237; Express ProDiqi. "714.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbedieninq.

875.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook(unklies. Adviesprijs'699.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing.
Adviesprijs"529.-

SONYVIDEORECORDER
E105;Afstandbediening. "61 0.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2;
Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv."1499.-

1245.-

NOFROSTKOELKAST
Nooitmeerontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil.
Adviesprijs" 1499.

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrif uge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv."1649.-

SONY LONGPLAY
E260; Showview+PDC. '780.-

ARISTONA 55CMFSQ
TA4311; Stereo, teletekst,
afstandbed. Adv."1245.-

218.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minuten timer, auto. programma's.

~ 679.-

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder.'l 550.-

SONYPORTABLEKTV
M1400;Afstandbed.Adv'550.-

RISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

168.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610; DIGITAAL. 18 liter inhoud, 800 Wvermogen.aiJtom.
programma's. Adv.'349.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv."1179.-

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1; SuperTrinitron,
stereo, TXT. Adv.*2990.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij.
Adviesprijs'1849.-

INDESITWASAUTOM.
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviesprijs"1650.-

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 17 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

595.- ~~ 298.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1248.-

845.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv."2299.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showview+.PDC,4koppen, FollowTV, longplay."1095.-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv."949.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. AdvM 399.-

BAUKNECHTWASAUTÖM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's."1349.-

PHILIPSMATCH-LINE
VR7;Turbo-Drive,stereo,montage, Jog S Shuttle, TXT." 1495.-

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving, "-sterren invriescapaciteit. Adv. 899.-

775.-

WHIRLPOOL COMBI MAGNETRON

PHILIPS TELETEKST
PT1 55; 37cm, afst.bed. '595.-

SONY72CMHIFI STEREO
KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs"1880.-

958.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en •••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs"279.-

BC C B E T E R E N G O ED K O P ER

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages) '
.
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
.
1500m2 Superstore Beter en goedüpperj
Breestraat 65
.

l ZAANDAM
,
.
l ISOOiilZ Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d: Broek)

SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden. Adviesprijs*495.-

299.-

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetfilter. "259.'

138.-

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar In
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. "135.-

299.-

78.-

OPENINGSTIJDEN

IN DE RANDSTAD

33 0
maandagmiddag
... . . .
H]
"^

HILVERSUM • UTRECHT • ZEIST .

donderdi

dinsdag t/m vrijdag.
'AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR dinsdag
BEVERWIJK- HAARLEM • ZAANDAM - DELFT - Zaterdag
BADHOEVEDORP - DEN HAAG ZOETERWOUDE-ZOETERMEERicor»l>«
P
KOOPAVONDËN
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK •.'-'. •*°°
"

13.00 tot 18.00 uur

09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

, 19:00 tot 21.00 uur

Zandvoort
Nieuwsb

Restaurant Boom
Strandpaviljoen 11, in
Zandvoort
Vanaf heden weer iedere
Woensdag 3 maart 1999

UI

Q

Datum
03 mrt
04 mrt

04.19
04.57
05.35
06.10

17.46

14.36

18.26
18.58
19.29
20.04
21.00
LW
12.16
13.00
13.55

14.54

De mooiste
modefoto van
Esther

15.14
15.56
16.24

05 mrt
06 mrt
06.46
07.18
07 mrt
Maan07.49
08 mrt
stand:
08.36
09 mrt
LK 10
LW
10 mrt
16.28
mrt
01.46
HW
17.07
9.40
uur.
HW: wo 3 mrt 16.28 uur, +116 cm NAP.
LW: vr 5 mrt 13.55 uur, -98 cm NAP.

l
UI

00.23
01.15
01.54
02.25
02.55
03.14
04.00
HW

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 9, oplage 5.425 Editie 17

ZANDVOORT - De provinciale afdelingen van PvdA,
CDA en D66 voelen niets
voor een kustweg van Zandvoort naar IJmuiden. Zij wijzen het idee van Rene van
Liemt, de Zandvoortse kandidaat voor de WD-statenfractie, volledig van de hand.
De Kennemerduinen moeten
beschermd blijven, vinden
zij. Dat zeggen de drie partijen tijdens de aanloop naar de
provinciale verkiezingen. Die
verkiezingen vinden vandaag
plaats.

Zandvoort '75
blijft geloven
in ontsnapping

Pagina 3

Gras in de melk. Thys
Ockersen maakte er
v/at bijzonders van
als hulpje van
melkboer Jan van der
Mey

DEZE WEEK
14 PAGINA'S
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lang bij heeft."
Ook D66 ziet een light rail als
een oplossing voor de verkeersprotalemen van Zandvoort. Deze partij is provinciaal net als de_
PvdA ook een
voorstander van
een transferium, een parkeerplaats waar ~^~~~"-"-~~•
automobilisten kunnen overstappen op een bus of trein die
hen naar Zandvoort brengt.
PvdA en D66 hebben wel bedenkingen tegen een tunnel
van de Zandvoortselaan naar

de Randweg. Dit zogeheten
'haringbuystracé' is eveneens
een voorstel van de VVD. „Ik
hoor tijdens deze verkiezingscampagne drie keer per dag ie-

vervoer en minder asfalt," is de
stelling van PvdA'er Hofwijks.
Over het vliegveld in zee, een
ander hot item tijdens de provinciale verkiezingen, zijn de
-PvdA en D66

Provinciale partijen verschillen
van mening over vliegeiland
mand' zeggen dat een tunnel
dé oplossing van alle verkeersproblemen is. Maar de infrastructuur moet wel betaalbaar
blijven," zegt D66'er Boermans. „Liever meer openbaar

ciale PvdA heeft
zich samen met
~~• de provinciale
WD en het CDA de laatste
twee jaar hard gemaakt bij het
kabinet voor een vliegeiland.
D66 voelt vooralsnog weinig
voor een vliegeiland. GroenLinks is ronduit tegen. AOV/U-

Paviljoens staan weer

Pagina 5

nie 55-plus geeft een vliegeiland een „zeer lage prioriteit".
Noord Holland Anders/De
Groenen vindt de luchthaven
in zee of in de Markerwaard
onverantwoord. De SP en
RPF/GPV/SGP hebben geen
duidelijk standpunt hierover
in hun verkiezingsprogramma
staan. Bang voor geluids- en
stankoverlast in Zandvoort
zijn de voorstanders van een
vliegeiland niet omdat het dertig tot veertig kilometer uit de
kust zou komen. Althans, dat
zeggen hun provinciale vertegenwoordigers. De Zandvoort-

se WD-kandidaat, René van
Liemt, heeft persoonlijk wel
zijn twijfels over de luchthaven
in zee. Het vliegeiland bijt het
toerisme niet volgens WD,
PvdA en CDA.
Toerisme is bovendien een
belangrijk item, zo hebben de
leden van de vijf grootste partijen vorige week woensdag tijdens een bijeenkomst in het
Gran Dorado Hotel duidelijk
gemaakt. Daar waren vertegenwoordigers van de Recron,
Anwb, Knwb en Hiswa üitgenodigd voor een debat tussen
politici van de vijf grote partij-

en. 25 procent van alle recreatie in Nederland vindt volgens
CDA'er Post plaats in NoordHqlland. Voor de werkgelegenheid is de toeristen- en recreatie-industrie een belangrijke
sector en de natuur mag er niet
onder lijden, daar zijn de vijf
partijen het over eens.
Ria Beens (GroenLinks) en
Cees de Groot (WD) willen
zelfs dat er een 'recreatiegedeputeerde' komt, omdat de provincie een 'aanjaagfunctie'
heeft. Dat geldt dan vooral
voor het stimuleren van gemeenten om een lokaal toerismeplan te maken. Voor Zandvoort gaat dat niet op. Zandvport heeft als een van de weinige gemeenten al zo'n beleidsplan.

Ondernemers willen hulp
buurgemeenten bij verkeer

7™f^^STT T'
*"f"f'H

En verder:
De stoere mannen
van weleer zijn
niet vergeten
Pagina 5

CDA, PvdA en D66 zijn tegen

het met hem eens. Roy Hofwijks (PvdA) noemt het zelfs
„een idioot plan". „Van de
Kennemerduinen moet je afbljjyen," zegt Hofwijks.
Hu voelt meer voor het stimuleren van het openbaar vervoer naar de kust, zoals een
light rail. Hij weet nog niet of
die light rail, een kruising tussen een tram en een metro,
„De ontsluiting van Zand- over de Zeeweg via Bloemenvoort is wel een probleem," daal aan Zee naar Zandvoort
geeft Joop Post (CDA) toe. moet gaan lopen. „Er moet
„Maar een weg door een na- eerst goed onderzocht worden
tuurgebied aanleggen gaat te of niet alleen de toeristen,
ver." Joost Boermans (D66) is maar ook de bevolking er be-

'„ ?/ , ,*

Los nummer 2 gulden

"'T ? / t

n ' • f j j w J* 'V-* ( < ;

ders, hoteliers, visventers en Het ergste zijn de kruispunten
de grote recreatiebedrijven bij het station Heemstede/Aervertegenwoordigd. Zij zijn vol- denhout en de Herenweg/Langens Maintz afhankelijk van de chorstlaan."
toestroom van toeristen. Als
de toeristen Zandvoort niet
Maintz begrijpt niet waarom
meer kunnen bereiken, heeft de gemeente Heemstede niet
dat veel gevolgen voor de on- voor de tunnel tussen de Zanddernemers. Maintz noemt het voortselaan en de randweg van
zelfs een „economisch drama, Haarlem is. „Daarmee zijn
want potentiële bezoekers juist die twee knelpunten op te
gaan Zandvoort massaal mij- lossen."
den."
De gemeente Heemstede
„Maar er is meer," zegt heeft volgens hem een andere
Maintz, „ik denk dat veel oplossing in petto: het verkeer
Zandvoorters het ook wel met moet maar via de Spanjaardme eens zijn. Als je nu bijvoor- laan in plaats van de Lanckbeeld naar Schipholrijdt,ver- horstlaan. Ook via de HerenIn het OPZ zijn de strand- lies je heel veel tijd doordat je weg de Kerklaan of de Van
pachters, winkeliers, horeca- door Heemstede heen moet. Merlenlaan Heemstede doorondememers,
pensionhoukuisen lukt straks volgens hem
niet meer. Om de besluitvorming over dit nieuwe verkeersADVERTENTIES
plan van Heemstede te beïnvloeden, heeft het hij namens
het OPZ een brief geschreven.
Ook andere gemeenten, zoals
Haarlem en Bloemendaal,
kunnen volgens Maintz sterk
bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Zandvoort.
„Zeker als ze meewerken aan
de tunnel, die op hun grondgebied zou moeten komen."

ZANDVOORT - Zandvoort is al moeilijk te bereiken en het wordt alleen maar
lastiger als de omliggende
gemeenten hun plannen uitvoeren. Dat vrezen de leden
van het Ondernemers Platform (OPZ). Daarom heeft
de voorzitter van het OPZ,
Torn Maintz, een brief geschreven naar Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal.
„Het is sociaal onverantwoord om alleen maar naar
je eigen gemeente te kijken
en je eigen verkeersplan te
maken," vindt Maintz.

Totale leegve r ko o p

ALLES
MINIMAAL

Camera's
ZANDVOORT - Er komen
waarschijnlijk twee camera's
te staan op de Zandvoortselaan. Deze camera's moeten de
snelheid controleren. Ze kosten 80 duizend gulden per
stuk. Het college van Burgemeester en Wethouders overlegt nog met de politie of die
ook wat wil meebetalen.

JUPiTER Raadhuisplein
Buiten lunchen tijdens het opzetten van Take Five hoeft nu niet meer, want
inmiddels zit het dak op het strandpaviljoen. Sterker nog, tijdens de regen en storm
van maandag en dinsdag is het ook niet aan te raden.
De meeste paviljoens staan alweer overeind, l maart is de officiële openingsdatum.

Bij Boom is zo hard gewerkt dat de gasten daar al zaterdag ontvangen konden
worden. Als de strandpachters volgend jaar een nieuw contract, mogen ze allemaal
een maand eerder open
Foto Chris Schotanus

Diesel
maat 35-47

Stel fraudeert met bijstandsuitkering
olgens mij is het soms best
V
moeilijk om een column te
schrijven. Van de week was ik
al gestart. Het zou oyer het
begin van het toeristisch seizoen in Zandvoort gaan. De
strandpaviljoens mogen weer
open en ook in het dorp is
druk gewerkt.

Maar bij een begin hoort ook
een eind. Het einde van 't leyen van een vrouw die in 1904
in Zandvoort geboren werd.
Opgegroeid in een gezin met
zeven kinderen waarvan vader
altijd op zee was en armoe
vaak als gast aan tafel zat. Tijdens de oorlog werkte deze
vrouw samen met haar man in
het Badhuis, ondertussen
zorgde zij voor haar gezin,
twee ondergedoken broers en
haar ouders. Zij zag Zandvoort veranderen van een vissersdorpje in een badplaats.
Later pikte ze een graantje
mee van het toeristisch seizoen. Ze verhuurde, net zo als
iedereen in Zandvoort, haar
huis aan Amsterdamse badgasten en was weer blij als het
seizoen afgelopen was.
De vrouw waarover ik het
heb, is nüjn moeder. Na vele
jaren haar kind te zijn geweest, sluit ik deze periode af.
Mijn moeder is er niet meer.
Alleen de herinneringen blijven.
Elk eind heeft ook een begin. Het begin van een nieuw
leven, want over twee maanden wordt mijn eerste kleinkind geboren. De cirkel is
fond. Het is goed zo.
Nel Kerkman

ZANDVOORT - Twee inwoners van Zandvoort zijn
gearresteerd wegens uitkeringsfraude. Zij hebben volgens de sociale recherche bijna anderhalve ton ten onrechte van de gemeente ontyangen. Het gaat om een 61jarige vrouw en haar vriend.
Zij hebben inmiddels bekend
dat zy onjuiste informatie
over hun situatie hebben
doorgegeven aan de afdeling
Sociale Zaken van de gemeente Zandvoort.
De vrouw gaf op dat ze een
kamer huurde by de man. Volgens de sociale recherche had
zij echter een relatie met de
man, die eerst een eigen zaak
had en daarna een AOW-uitke-

ring kreeg. Het tweetal had bovendien een behoorlijk spaarcentje, waardoor de vrouw volgens de recherche geen recht
op een uitkering heeft.

gen te voorkomen. Daartoe
werkt de recherche samen met
de gemeente Zandvoort, de
belastingdienst, het GAK,
SVB, Cadans, SFB, het minis-

Vechtpartij

terie van Vrom (vanwege de
huursubsidie), IBG (vanwege
de studiefinanciering), ziekenfondsen, het arbeidsbureau en
woningbouwverenigingen.
J Zandydori-

De gemeente Zandvoort
heeft de vrouw tussen augustus 1987 en december 1998 142
duizend gulden bijstand gegeven. Het stel moet dit bedrag
terugbetalen. De gemeente
heeft inmiddels beslag gelegd
op de eigendommen van het
paar. De twee moeten zich
waarschijnlijk ook voor de
rechter verantwoorden.
Het onderzoek van de sociale recherche staat niet op zichzelf. De sociale recherche, een
onderdeel van de politie, voert
extra controles uit om misbruik van sociale voorzienin-

ZANDVOORT - Jongeren
uit Zandvoort en uit Hillegom
zijn zaterdagnacht rond drie
uur met elkaar slaags geraakt
op het Raadhuisplein. De politie heeft de twee groepjes van
elkaar gescheiden. Een Zandvoorter heeft een bloedneus
opgelopen.

^' to

ADVERTENTIE

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

i\Sieuwsbüad

Welke
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Wij zijn
maandag/dinsdag/woensdag
8-9-10 maart gesloten!

Donderdag 11 maart zal er een
feestelijke heropening plaatsvinden in
onze vernieuwde zaak óp Haltestraat 1.
Parfumerie Moerenburg, Haltestraat l, 2042 LJ Zandvoort Tel: 023-5716123

O-

V
•f

strandpachter, aannemer, servicemonteur, loodgieter, dakdekker,
timmerman, bankdirekteur, beunhaas, verkoper, croupier, visboer,
apotheker, groenteman, slager, piloot, stratenmaker,
gemeente-ambtenaar, glasblazer, garnalenpeller, bloemist,
schelpenvisser, shovelmachinist, cv-monteur, parkeerwachter,
betonstorter, brandweerman, schilder, stucadoor, tegelzetter,
doe-het-zelver, huisvrouw, winkelbediende, klusjesman,
huisman, electricien

T"'l

J wil er niet eens een paar dagen tussen uit?
»

V

Voor meer info zie onze advertentie volgende week

f> «y _j;

Naam: (m/v)

l

l

l

l

l

l

l

l

Adres:
l | |
Postcode/Plaats:

l

l

l -UUUUUI

l

l

l ' l

Telefoon:

|

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

L

Giro/Ban knr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8710371 017003

woensdag 3 maart 1999
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FAMILIEBERICHTEN
Haar liefste wens is in vervulling
Te sterven zonder pijn en in 't volle leven.
Het is goed zo.

Trijntje Kerkman-Paap
weduwe van Arie Kerkman
Onze allerliefste moeder, schoonmoeder, geweldige
oma en overgrootmoeder.
22 j u n i 1904

2-1 februari 1999
Jans en Joop van den Bos
Lienke en Jaap Brugman
Nel en Hans Sandbergen
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, Huis in de Duinen
Correspondentieadres:
Vuurboetstraat 14 'w
2042 AC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

AOV/
Ouderen Unie 55+

AOV/
Ouderen Unie 55+
Kandidaat Statenlid

Waar staan wij voor:

Lijst 6 Nr. 3

Maximale zorgmogelijkheden voor
mensen die dat nodig hebben.
Belangenbehartiging van ouderen,
gehandicapten en in sociaal welzijn
achtergestelden.
Afblijven van opgebouwde rechten
zoals AOW, WAO en WW
Geen vliegveld voor de kust.

Omi
Sander, Bjórn,
Max, Daniel
en Wesley

Onze lieve vader, Grandad en opa
voor altijd in ons hart.
Rust zacht.

Tjerk Reijenga

ARTIKEL 50 LID 5 VAN DE
WONINGWET
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning
te verlenen voor

Stem daarom 3 maart op:
AOV/Ouderen Unie 55+

De samenwerkende
ouderenpartijen
te Zandvoort

Lijst 6

- het wijzigen van een reeds verleende bouwvergunning voor hel oprichten van een wonmg op het perceel Brederodestraat 205d
Voormeld bouwplan met bijbehorende tekenmgen ligt met ingang van 5 maart 1999
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Ook U heeft het recht mee te delen
in de huidige welvaart!

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

NOTA VENT- EN
STANDPLAATSEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben, na de - gedurende de conform afdeling 3 4 van de Algemene wet bestuursrecht
gehouden inspraakprocedure - ingebrachte
zienswijzen te hebben overwogen, definitief
besloten m te stemmen met de "nota vent- en
standplaatsen" In de nota wordt onder andere het - reeds gevoerde - maximumbeleid
beschreven, inhoudende dat geen uitbreiding
wordt gegeven aan het aantal vergunningen
dat tot op heden is verleend voor het innemen
van een vaste standplaats en voor het venten
gedurende meer dan één dag per maand
Het maximum aantal te verlenen vent- en
standplaatsvergunningen wordt in het belang
van de openbare orde verdeeld over verschillende branches De branche-indeling komt m
de nota aan de orde
Tevens wordt beschreven dat m het vervolg,
naast de verlening van standplaats- en ventvergunnmgen, in alle gevallen afzonderlijke
privaatrechtelijke overeenkomsten zullen
worden gesloten, waarin de vergoedingen en
de daarmee samenhangende bepalingen zullen zijn opgenomen

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

Ted
OPENBARE

weduwnaar van Pauline Vinken
Amsterdam,
Haarlem,
17 december 1917
27 februari 1999

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 9 maart
1999 in het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

Crowthorne (Engeland):
Carolina, Bob en Kate
Zandvoort:
Ted, Anja, Kiana en Indy
Zandvoort:
Jurre, Els en Frans
Correspondentieadres:
Van Stolbergweg 9
2042 NW Zandvoort

Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- installatie nieuw benoemd raadslid de
heer C.J. Hoed;
- benoeming leden gemeentelijke comrnissies en Kennemerraad;
- tijdelijke uitbreiding formatie Brandweer;
- organisatieplan rampenbestrijding en
brandweerzorg regio Zuid- & MiddenKennemerland;
- bestemmingsplan Boulevard-Noord;
- nieuwe opzet regionale woonruimteverdeling;
- aanpassing huurquote per 1 juli 1999;
- voorbereidingsbesluit ontwerpbestemmingsplan "Bos Groot Bentveld";
- aanvaarding en besteding van schenking;
-jaarverslag 1998 Algemene Bijstandswet.

VERSE DAGSCHOTEL

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 3 maart van 19.00 tot 19.30 uur in
het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

VASTE PRIJS ƒ 14,50
4-donderdag j ;; S^vrijdag

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 4 maart om 9.15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis (gemeente Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Bij deze bedank ik mijn kennissen en vrienden voor
het medeleven bij het verlies van mijn lieve vriend.

Bedankt
lieve vrienden, familie en bekenden, voor alle warmte,
liefde, medeleven en bloemen na het overlijden van onze
kanjer

BETAALBARE
KWALITEIT

Dagelijks geopend vanaf 16.00 u
uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023-5714638

Te huur op jaarbasis

1 pers.
appartementje

Uit aller naam:
Nolly Wernars-Boers

Wij merken nog op dat voor de vergoedingennota een separate procedure loopt Met deze
publicatie verkrijgt de "nota vent- en standplaatsen " rechtskracht Voor vragen over het
bovenstaande kunt u zich wenden tot de afdeImg Bestuur & Managementondersteuning,
werkeenheid Juridische Zaken, te bereiken
onder telefoonnummer (023) 574 01 00

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 22 februari vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en

Jack Wernars
Het heeft ons bijzonder getroost, wetende dat hij bij jullie
zeer geliefd was.
Wegens enorme belangstelling is het voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.

BIJ de heroverweging is besloten twee wijzigmgen aan te brengen m de nota, te weten.
1. p.34 er zijn zes standplaatsen op de Boulevard Barnaart en
2 p.37 de branche "haring en zuurwaren" is
komen te vervallen Dit houdt verband met
de op p 13 van de nota vermelde zinsnede
dat "de te verkopen producten niet reeds
door een andere branche verkocht worden
of binnen een andere branche zouden kunnen vallen", terwijl in paragraaf 6.3 zowel
de branche "vis en viswaren" als "haring en
zuurwaren" worden genoemd Hierbij dient
te worden aangetekend dat er vanuit de
standplaats op het Raadhuisplem slechts
ongebakken vis verkocht mag worden, een
en ander m verband met stankoverlast

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

8-maandag l 9-dinsdag
stamppot l ^ „
v ,..

Cor van Poelgeest-Schaap

met keukentje, ge-

GEMEENTE

meensch. sanitair,
incl. gas, licht, water,

DOKTERSBERICHTEN

BEKENDMAKING BESLUIT INZA-

KE REGELEN EN AANWIJZINGEN
INGEVOLGE HET BESLUIT

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 11 maart om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Vrijwilligerswerk in de zorg:
belastingvrije vergoedingen.

Dag, lieve

van de verdere m week 8 door B&W genomen
besluiten is op maandag 1 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

ƒ650,- per maand.

WEGSLEPEN VAN VOERTUIGEN
De Burgemeester van Zandvoort heeft op l
februari 1999 een nieuw Besluit inzake regelen
en aanwijzingen ingevolge het Besluit wegslepen van voertuigen vastgesteld In het besluit is
geregeld in welke gevallen verwijdering van een
voertuig kan plaatsvinden, welke plaats als
plaats van bewaring is aangewezen en wie met
het wegslepen en bewaren van voertuigen is
belast Het besluit treedt in werking een dag na
bekendmaking van het besluit Het besluit ligt
gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat)
Het oude besluit inzake regelen en aanwijzmgen ingevolge het Besluit wegslepen van voertuigen komt per diezelfde datum te vervallen
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten
m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KGA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9
maart 1999.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 1 5 - 0 9 00 uur
Schuitengat
•
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 -12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14.30 uur
Prof v d Waalstraat , 14 4 5 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunninen en meldingen bouwvoornemen zijn
ij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-027B Koningstraat 30 vergroten hobbyruimte door dakopbouw
99-029M Duindoornlaan 21 plaatsen fietsenstalling
99-030B O Schouten
plaatsen dakkapel
straat 14
99-031B Wilhelminaweg 14vernieuwen en
verkleinen berging
99-032B Boul Barnaart
oprichten/plaat
t h v rotonde en sen van een
Boul Paulus Loot tweetal
t h v O Maunts aanlandmgspl
straat
99-034B Heimansstraat 15 wijziging op verleende vergunning

§

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belang-hebbenden, kunnen binnen een termijn van twee weken na
publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
98-204B Bentveldweg 8 uitbreiden woning
(23-02-1999)
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de opemngstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van net
bezwaarschrift

Tel. na 18.00 uur

5715620

Dr. T. B. Weenink
Kostverlorenstraat 70 A
2042 PK Zandvoort
is afwezig van 8-3-1999 t/m 12-3-1999
Voor waarneming:

Dr. Anderson
Kostverlorenstraat 116, tel.: 5712058.
Dinsdag geen spreekuur.

Dr. v. Bergen
Dr. Scipio-Blume
Pasteurstraat 10, lel.: 5719507.
Maandagmiddag geen spreekuur.
Vrijdagmiddag geen spreekuur.
Na 17.00 u. tel. 5730500
Vrijdagmiddag na 16.30 en in 't weekend tel. 5730500.
Of u belt de doklersdienst 0900-1515

C. A. Jagtenberg
Huisarts

Afwezig:
Van s maart t/m 12 maan

Voor waarneming van
O8.OO1 7.OO uur tel. 5732O23

Voor waarneming de avonden en
weckenden tel. 573O5OO.

ADVERTENTIES

Mijn naam is MessïeaKreieger,
;
I& hen werkzaam (ds uitvaartleidster
Mj Uitvaartcentrum, Haarlem,
Omdat wij al 100jaar aan deParklaan
gevestigd zijn f kennen wijalsgeen
ander de specifieke wensen van
de Haarlemse bevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijd voor.
Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- of ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
van professionele medewerkers regelt
dat allemaal. Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.
Ook voor een voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.
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MODEFLITSEN
Uw gasbedrijf adviseert

STOOK A KT IE '98/'99

Normaal
jaarverbruik

800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

25
31
38
44
50
56
63
69
75
81
88
94
100
106
113
119
125
141
157
172
188
204

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Totaal
vanaf
1 november

438
547
657
761
876
986

Kosten
deze
week
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1098
1204
1316
1421
1535
1644
1754
1862
1973
2081
2191
2467
2738
3014
3288
3561

12,50
15,50
19,00
22,00
25,00
28,00
31,50
34,50
37,50
40,50
44,00
47,00
50,00
53,00
56,50
59,50
62,50
70,50
78,50
86,00
94,00
102,00

/j>

aan de hand van het totaal vanaf 1 no-

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

"

Streefverbruik voor de week van 22-02 t/m 28-02

Bel ons!

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

II

uitgerekend voor U!

vember het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

uitvaartverzorging
kennemerland bv

\^

Zaterdag 13 maürt van
11.00 tot 16.00 uur tonen
Anita,Anja en Susan u onze
voorjaars- en zomerkollektie.
U bent van harte welkom bij

/zdmSÊf
"*r«BiiS™«.«r > <
vJS^
'
nv Energiebedrijf
Z

Teio23%1>35i23d

Corüna Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
tel. 023 - 571 48 28

,
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l Stagnatie in Bilje
ZAND VOORT - Er is nog
i geen gesprek geweest tussen
| de burgemeester van de Kroatische gemeente Bilje en twee
vredesorganisaties. Volgens de
coördinator van het project in
1
Kroatië, Bert van der Linde,
\ willen de organisaties eerst
i goed op een rij hebben wat ze
j de burgemeester van Bilje wilien vragen. „Bovendien," zegt
Van der Linde, „kosten ont•vikkelingen in Kroatië altijd
veel meer tijd dan in Nederland. We moeten dus geduld
hebben." Hij belooft om binnenkort weer contact op te nemen met de organisaties en de
burgemeester van Bilje.
Burgemeester Van der Heijden, die tijdens een bezoek aan
Bilje zijn collega onder druk
heeft gezet om met de vredesorgamsaties te gaan praten,
vindt dat de zaak niet mag versloffen. Hij heeft daarom inmiddels ook contact met het
IKV in Nederland gezocht.

Otter voor D66
ZAND VOORT - Politicus
Roei van Duijn van Noord Holland Anders/De Groenen heeft
raadslid Han van Leeuwen
(D66) maandagavond een otter gegeven, omdat hij zich ingezet heeft voor windmolens
en hard gestreden heeft tegen
het vliegeiland. De otter is het
symbool van de provinciale
partij. De schrijver Voskuil
heeft de otter in Amsterdam
gekregen.

Vier zetels
ZANDVOORT - De ouderenpartijen AOV/Unie 55-plus
hebben vier zetels in de provmciale staten. In het Zandvoorts Nieuwsblad is vorige
week per abuis vermeld bij de
zetelverdeling in de provincie
dat AOV/Unie 55-plus slechts
een zetel zou hebben.

VNG op bezoek
ZANDVOORT - De directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, J. van
de Berg, brengt 11 maart een
bezoek aan de gemeente
Zandvoort. Tijdens dat bezoek
komen ondermeer een nieuwe
verdeling van de uitkeringen
uit het Gemeentefonds en de
verhoging van de onroerendezaakbelasting aan de orde.

DeWurf
ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf houdt op zaterdag 13 en zondag 14 maart
een uitvoering in gebouw De
Krocht. Het stuk is geschreven
door mevrouw Jongsma. Het
gaat over een familie uit Zandvoprt die naar Amerika verhuist. Op zaterdag begint de
uitvoering om acht uur, zondag om twee uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de familie
Veldwisch, Dorpsplein 9, tel.
571.6487.

Vals spelen

woensdag 3 maart 1999

In kazerne is crisiskamer al gereserveerd
l januari 2000. Kwart over twaalf. Als buiten het vuurwerk
al wat minder begint te worden, valt het pas op: Zandvoort
s in duisternis gehuld. Een hongerige bewoner van de
Keesomstraat wil een oliebol opwarmen. De magnetron
doet niets. Het lampje van de koelkast is uit. De telefoon
;wijgt in alle talen. De auto wil niet meer starten. Een uur
ater wordt de eerste inbraak gepleegd in een winkel in de
Kerkstraat waarvan het alarm uitgevallen is. Een hotelgast
sit vast in de lift van het Palacegebouw. De volgende
morgen is het koud in huis, want de verwarming werkt niet
meer. Na een paar weken zijn de ergste rampen voorbij.
Maar dan blijkt dat de uitkeringen van de sociale dienst
niet overgemaakt zijn. Paspoorten en rijbewijzen zijn niet
meer te krijgen, want alle persoonsgegevens zijn gewist op
januari 2000. Een doemscenario of werkelijkheid?
ET MILLENNIUM- fouten is in nieuwere compuPROBLEEM.
Het ters en software minder groot.
lijkt zo ver weg en Belangrijke softwarepakkettoch zijn er al zoveel ten worden door de Vereniging
mensen bezig zich voor te be- van Nederlandse Gemeenten
reiden op de gevolgen van een getest. Dat betekent volgens
simpel computerfoutje. Som- Abbink dat bijvoorbeeld het
tnige computers zullen op l ja- verrichten van betalingen en
nuan 2000 spontaan denken het uitbetalen van uitkeringen
dat het honderd jaar geleden gegarandeerd zijn.
Ook zaken die niet zo voor
s. Dat komt doordat in veel
computers slechts twee cijfers de hand liggen, moeten worvoor een jaartal gebruikt zijn. den nagekeken. Zo worden ook
99 in plaats van 1999. Over een de kluizen en kassa's (bij de
aar gaat in die computer de centrale balie waar mensen
;eller dus over naar 00, wat ge- hun paspoort of rijbewijs komen halen) plus rioolpompen
lijk staat aan 1900.
Het computerfoutje, de mil- onder de loep genomen. De belenniumbug, is vernoemd naar yeihging van het gemeentehuis
een kevertje dat vroeger rond- is al aangepast.
krpop in de
Maar zonruimten waar
der gas, water
grote compuen elektra ligt
;erinstallaties
het werk binstonden. Ze
nen en buiten
vonden het er
het gemeenlekker warm
tehuis alsnog
en soms verlam. Met de
oorzaakten ze
nutsbedrijven
kortsluiting.
is daarom ook
Tegenwoor------ -^---- contact opgedig zorgt de millenniumbug nomen. En verder moet in mei
echter vooral voor extra werk. een noodplan klaar zijn voor
„Het kost ons alleen al dit het geval er toch nog zaken mis
jaar vijfhonderd uur," vertelt gaan.
Annet Abbink. Ze is voorzitter
Een stuurgroep, waarvan
van de millenniumwerkgroep burgemeester Rob van der
bij de gemeente Zandvoort. De Heijden voorzitter is, kijkt over
werkgroep is vorig jaar al be- de schouders van de werkgonnen met het inventariseren groep mee. „Als we niets zouvan problemen. Dat leidde tot den doen, dan hoeft er héleeen lijst van tien kantjes.
maal niets mis te gaan," zegt
Inmiddels is er ook een plan Van der Heijden. „Maar dat
van aanpak. Voor l april moe- weten we niet zeker en dus
ten alle computers die op de doen we er alles aan om te
bureaus van de ambtenaren voorkomen dat er problemen
staan, nagekeken en getest ontstaan. Ik vind dat we niet
zijn. Veel computers zijn van verrast mogen worden. Daarna 1996, omdat de gemeente al om bereiden we ons zo goed
een paar jaar bezig is met ver- voor. Ik heb alle vertrouwen in
vangen van oude computers de ambtenaren. Iedereen
en oude software. De kans op denkt mee vanuit zijn eigen

H

ons wel slechts een schakel m
een grote keten zijn Wij kunnen onze zaakjes goed regelen,
maar we kunnen alleen maar
hopen dat anderen dat ook
doen."
Voor de zekerheid hebben
beide energiebedrijven een
groep monteurs achter de
hand die welen dat ze opgcroepen kunnen worden Ook
Van der Heijden, Schroder en
Abbink hebben piketdienst.
Van der Heijden denkt er zelfs
over om een calamiteitenteam
op het raadhuis te installeren.
Hij ziet het als zijn taak als
burgemeester om daar zelf ook
bij te zijn. „Jammer? Ach, dat
is nu eenmaal een kwestie van
verantwoordelijkheidsgevoel "
Mocht het helemaal uit de
hand lopen dan treedt het
rampenplan in werking. De

burgemeester trekt zich dan
met de brandweercommandant, de teamchef van de
Zandvoortse politie en een vertegenwoordiger van de GGD
terug op de Haarlemse brandweerkazerne. Daar is al een kamertje voor hen gereserveerd
volgens Schroder
„Of het een spannend moment wordt?" Van der Heijden
geelt niet meteen antwoord.
„Vanzelfsprekend zal ik me
even afvragen of het allemaal
wel gaat zoals het moet gaan,"
zegt hij bedachtzaam. „Het
voordeel," zegt Schroder, „is in
elk geval dat we in Japan kunnen zien wat de millenniumtaug tot gevolg heelt. Want
daar is het vijftien uur eerder l
januari "

ZANDVOORT - Met inguni;
van deze week is Net5 op Cahfma-katael te ontvangen Net.ï
biedt volgens eigen zeggen
kwaliteitsfilms, documenU-ores, Nederlandse producties
veel Brits drama en comody s
De nieuwe zender richt zirh in
de vooravond op de jeugd van
13 tot 19 jaar en 's avonds vooi
al op vrouwelijke kijkers ondci
de vijftig. Te zien op kanaal
68+ (849,25 MHz).

Muziekzender The Box is
sinds twee weken op de Zundvoortse kabel te ontvangen De
muziekzender wordt m cointainatie met KinderNet en Disfuvery doorgegeven op kanaal 42
(639.25 MHz). Bij The Box kan
de krjker invloed op de programmering uitoefenen dooi
telefonisch favoriete videoMonique van Hoogstraten clips aan te viagen

ZANDVOORT - Onder lei
ding van dirigent Pim Oveiduin geeft het Toonkunstkooi
Zandvoort 14 maart een concert in de Nederlands Ileivormcle Kerk. Aanvang 14 30
uur. Lara Diamand (sopraan)
Andre Post (tenor) en Wim
Hem Voorsluis (bas) brengen
samen met het barokorke&t
Flonlegium Musicum werken
van Telemann en Graun. Toegangskaarten kosten 22,50 gulden en zijn verkrijgbaar bij de
leden of 's middags aan de
kerk.

Jantje Beton

ZANDVOORT - Onder het
motto 'Kinderen Ruim Baan.
de Collecte Komt Eraan' begmt op 8 maart weer de collecteweek van Jantje Beton De
helft van de opbrengst gaat
naarde collecterende clubs, de
andere helft naar de jeugdprojecten van Jantje Beton. Het
mes snijdt zo van twee kanten
zowel het plaatselijke als landelijke jeugdwerk wordt ondersteund. Het fonds stimuleert projecten waarbij bevolking en overheid intensief met
elkaar samenwerken.

Vleermuizenbal
Esther wil graag mode- en portretfotografe worden

Mode in stal slaat
aan in Amerika

ZANDVOORT- „Bewoners uit de omgeving van de busbaan
hebben nog nooit hun mening kunnen geven," vindt het
nieuwe Busbaancomité. De omwonenden van de busbaan
hopen dat daar verandering in komt nu zij een eigen comité
hebben opgericht. Verkeerswethouder Hogendoorn heeft
volgens hen niet voor niets de Zandvoorters opgeroepen zich
bij hem te melden om mee te praten over een nieuw verkeers- en vervoersplan in Zandvoort. Dokter Hermans is
voorgedragen als afgevaardigde van de groep.
hebben, mogen over de weg rijden. Ze betalen daar 65 gulden
per jaar voor. 'Al jaren echter
wordt de busbaan als sluiproute gebruikt om meestal met
belachelijk hoge snelheden
naar het centrum te rijden om
zo de Haarlemmerstraat te
ontlopen.' De drempels hebben die situaties volgens het
comité alleen maar verergerd.
Het comité vraagt zich af
waarom de politie wel foutparkeerders bekeurt en op de busbaan een oogje toe knijpt als
daar mensen rijden die er niet
mogen. 'Ook de bewoners van
Nieuw Unicum, die er vaak in
hun rolstoel rijden, zijn hun leven niet zeker. Waarschijnlijk
moeten er eerst doden vallen
voordat het probleem serieus
genomen wordt.'
'Het busbaancomité is ervan
doordrongen dat het niet alleen zijn eigen belangen mag
prevaleren, maar meepraten
met een totaalplan voor het
verkeer in Zandvort lijkt ons
niet meer dan reëel.'

NetSenTheBox

Toonkunstkoor

Busbaancomité wil ook
meepraten over verkeer

E IS onafhankelijk, heeft
humor, smaak en doorzettingsvermogen. Haar
kledingstijl is sportief. Dat is
volgens het tijdschrift Elle de
omschrijving van de Tommy
Girl, de omschrijving van het
ideale mannequin dat de
Amerikaanse mode-ontwerper
Tommy Hilfïger voor ogen
heeft. En nu nog een foto erbij,
dacht Elle. De achttienjarige
Esther Stobbelaar uit Zandvoort maakte de winnende
foto: haar bloedmooie nichtje
Jahara de Vlieger in een koeienstal.
'Creatief en origineel' noemt
Elle de inzending van Esther
die gemaakt is op het agrarische bedrijf van een neef van
haar opa De zwartbonte koeien en de robuuste sfeer van de
stal slaan aan m Amerika. Het
levert de Zandvoortse een leuke prijs op. Ze heeft een reis
naar New York voor twee personen gewonnen Samen met
haar nichtje en haar moeder
vertrekt ze in april. Bovendien
krijgt ze voor tweeduizend
gulden kleren van de New
Yorkse mode-ontwerper Tommy Hilfïger.
..Ik had het helemaal met
meer verwacht dat ik ooit nog
wat van Elle zou horen." vertelt Esther ..Ik heb m december drie foto's opgestuurd en
eigenlijk dacht ik dat ik buiten
de prijzen gevallen was."
Ze vindt de waardering van
Elle een mooie opsteker. Bovendien kan de pri]s later nog
weieens van pas komen. „Het
is heel mooi voor mijn cv
Want ik verwacht na mijn studie dat er een keiharde concurreiitiestrijd zal zijn "
Esther zit namelijk in hot

Z

Eén van de foto's die Elle het meest bij de mode van Tommy
Hilfïger vindt passen
r<>tt>i:sthi>i stobh

Zandvoorters krijgen college
van Allaert in Blankenberge
ZANDVOORT - De Belgische professor Allaert is nog niet
vergeten in Zandvoort Hij geeft morgen een rondleiding m
Blankenberge. Allaert. die twee jaar geleden een roemruchte
toespraak over het opkrikken van badplaatsen hield in Zandvoort. zal vertegenwoordigers van de gemeente en van het bedrijfsleven laten zien hoe de Belgische badplaats opgeknapt is.
Het gezelschap uit Zandvoort bestaat uit burgemeester Van
der Heijden, wethouder Marijke Herben, diverse ambtenaren.
Torn Maintz (voorzitter van het Ondernemers Platform). Theo
Peek (ABN/Amro), Leo Hemo (Circus). Gert Toonen (strandpachter en raadslid), Theo Hulsebosch (Kamer van Koophandel) en nog enige leden van het Ondernemers Platform.

Millenniumwake

tweede jaar van de Foto-academie in Amsterdam. Het is
haar grote wens om mode- en
portretfotografe te worden.
„Je kunt laten zien hoe mooi
of hoe lelijk iemand is. Ik hou
ervan om een mooi plaatje te
maken. Maar," zegt ze, „ik heb
inmiddels wel een eigen stijl.
Het liefste maak ik zwart-wit
foto's die een beetje leeg,
clean, angstaanjagend, dramatisch zijn " Ze is ook dol op
horror, vertelt ze met een verlegen glimlach.
Makkelijk is haar huidige
opleiding zeker niet. Het
hangt nogal eens af van de
smaak van de docent of haar
foto goedgekeurd wordt en
dat steekt haar wel een beetje.
„Ik had bijvoorbeeld een leuke
foto van Marianne Rebel (de
bekende Zandvoortse kunstenares, red.) in haar tijgerjas
gemaakt. Vonden ze de tijgerjas niet leuk Terwijl dat nu
net heel erg bij haar past."
Marianne is een goede bekende van Esther Ze mocht
daarom ook de foto's tijdens
de bruiloft van Marianne met
Rene van Liemt in december
maken Het zijn allemaal
zwart-\utloto's die Ester zelf
heeft afgedrukt. „Zwart-witfoto's hebben meer sfeer dan
klem en eerlijk gezegd is het
ook makkelijker om ze af te
drukken." vindt Esther
Al heel wat vrienden, familie
en bekenden heeft Esther weien te strikken voor een fotoleportage „Er zijn genoeg geschikte mensen m Zandvoort
met een karakteristiek uiterhjk Maar ik ben nog wel op
zoek naar knappe jonge mciden voor modereportages "

ZANDVOORT - Dance Club
Yanks houdt een vleermuizenbal. Vrijdag 5 maart mogen
vanaf 22 uur de als batman of
batgirl verklede feestgangers
hun entree maken. Dj Dex veizorgt de muziek, er is een flitsende lichtshow, de dance club
is versierd en de organisatie
heeft een paar 'fladderende'
verrassingen in petto Voor
meer info: 571.9299.
ADVERTENTIE

Cinema Circuis
4 t/m 10 Maart

Woensdag 10 maan
om 19 30 uur

CALAMITEITEN

MENINGEN

TEAM

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Vleesters 421 B.Amstelveen Postbus 51
1180 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Tax (023) 573 0497 E-mail wmcommOperscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Tax 562 6283
Micro advertenties (020) 562 C271 Fax
b65 6321

Haarlemmerstraat
Konald Zuureiulonk reageert
op de berichtgeving over de
opheffing van de HaarlemmerstraatwerkgToep. Hij zou volgens geluiden uit de straal de
werkgroep uit rancune hebben
opgeheven. Volgens Zuurcnclonk ligt de schuld bij Hans
Sandbcrgen, de afgevaardigde
van de voormalige werkgroep.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)

'"20) 562.6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal
ƒ 35.40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
'960 per kwartaal, voor postabonnees
geloen andere tarieven Losse nummers ƒ
2,Bezorging: Vragen over bezorging donder
dag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aonge
''loten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

geven," waarschuwt hij echter
„Maar we gaan ervan uit dat
alles goed gaat."
Als de stroom uitvalt is dat
voor het gasbedrijf Energie
Zuid-Kennemerland
(EZK)
geen ramp Op het gasontvangststation op de Tolweg
staat een noodaggregaat klaar
volgens W. Cosaert, voorzitter
van de millenniumwerkgroep
van EZK. „Wc zijn verder druk
bezig met het testen van onze
computers op kantoor en we
willen een noodscenario opstellen. Op 30 juni willen we
alles klaar hebben. Wat betreft
communicatie-apparatuur
hebben we geluk We zijn net
verhuisd met ons hoofdkantoor in Heemstede. Onze meuwe telefooncentrale en ons mobilofoonsysteem is millenmumproef. Maar we realiseren

Computerfoutje
houdt alleen al de
gemeente dit jaar
500 uur bezig

ZANDVOORT - Een 38-jarige man uit Hannover is vrijdag
Het comité is opgericht 'uit
betrapt op valsspelen in het jarenlange onvrede over het
casino. Hij won 320 duizend onjuist en onrechtmatig en
gulden. Bij het afspelen van de vooral onveilig gebruik van de
videoband van de bewakings- busbaan. De gedachte om een
dienst van het casino werd dergelijk comité in het leven te
ontdekt dat de man hulp kreeg reoepen bestaat al heel lang'.
van anderen. De politie hield Dat schrijft het comité in een
ook een man aan, maar die persbericht.
'We moeten ook niet uit het
bleek onschuldig. Twee veroog verliezen dat een aantal
dachten zijn nog spoorloos.
politieke partijen, gelukkig een
aantal ook niet, van mening is
Te snel
dat er zwaar vrachtverkeer
BENTVELD - Bij een snel- over de busbaan geleid moet
heidscontrole op de Zand- worden. Een enkele partij
voortselaan heeft de politie vindt dat de busbaan zonder
donderdagavond 64 auto's ge- mee in de discussie over het
fotografeerd omdat ze harder verkeers- en vervoersplan
meegenomen moet worden.
dan vijftig reden.
Ook in het komende bestemmingsplan worden suggesties
gedaan om de busbaan als verZandvoorts
keersader te gaan gebruiken.'
Nieuwsblad
Maar op dit moment, zo sigOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
naleert het comité, is de busbaan eigendom van de NZH.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
Alleen mensen die ontheffing
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur J M Pekelhanng
hebben, omdat ze aan de busDirecteur/uitgever C A Pelle
baan wonen of hun bedrijf er
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
huiipers (plv.-chef). Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie Dick Piet
'chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse. Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden. Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur. dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

verantwoordelijkheid."
Brandweercommandant
Schroder kan een uitgebreid
rampscenario
opnoemen.
Geen stroom, geen brandstof,
geen water, geen verwarming.
„Ik ben geen doemdenker,
maar we moeten met het ergste rekening houden Vooralsnog ga ik ervan uit dat de
meeste mensen op 31 december en l januari lekker feest
kunnen vieren."
Schroder en Van der Heijden
wijzen allebei op het belang
van goed werkende nutsvoorziemngen. Volgens voorlichter
J. van Houten van Energie
Noord West (stroom) hoeven
zij zich geen zorgen te maken
Ook bij ENW zijn er werkgroepen bezig met inventariseren
en testen. „100 procent garantie kunnen we natuurlijk niet

Zandvoorts
EMieuwsblad

Hans van Pelt

De problemen in de voormalige werkgroep ontstonden
toen een van de leden, zonder
terug te koppelen naar de
werkgroep, besloot in de
klankbordgroep Gvvp (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan) te gaan zitten. Unaniem. op de desbetreffende
persoon na. was de werkgroep
van mening dat deze gang van
zaken met klopte. Een meer-

De rubnek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk m de krant hebben gestaan De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren Bne\ r-i
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort Aiw
menie ~bneven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Z<iml
voorts Nieuwsblad. Postbus 20. 2040 AA Zandvoort oflevei ir\
bnet af op de redactie aan het Gastlnnsplem 12 in Zandt ooi;
derheid beschouwde hem niet
als afgevaardigde Een voorstel van de werkgroep om een
nieuwe kandidaat te benoemen werd door deze persoon
opzi) geschoven
De werkgroep bestond uit elf
leden Om duidelijk te maken
aan de wethouder dat deze
persoon onvoldoende draagvlak heeft, besloten negen leden de werkgroep op te heffen.
Het tiende lid had zich reeds
teruggetrokken
Overigens was de gevolgde
procedure niet mijn idee. Van

mij had er best over gestemd
mogen worden.
Interessant is het om te /u>n
of de wethouder deze persoon
zonder achterban toch Luit
meepraten in de klankboul
groep Gvvp Ik hoop met bo
venstaande duidelijk gemaakt
te hebben dat er geen sprake is
van persoonlijke rancunes i;i
is ook geen onderlinge ru/ie in
de voormalige werkgioep
Haarlemmerstraat, zoals do
wethouder stelt
K. X i l u i i M H l n i i k
7..iml\ ooi l
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Hestaurant Boom
Strandpaviljoen 11 in Zandvoort

l

Ondernemers Vereniging Zandvoort

l Voor Ontbijt, Luncfi of *Diner
\ heten wij u van harte wett^pm.
g
EXTRA
LAGE
BELTAR1EVEN

S

'Dit seizoen heeft onze kaart een uitgebreide

l

keuze van voorgerechten.

l

_

Stichting Zanvoort Promotie
Presenteert

Lekker mager gegrild op het houtskgolvuur

l

met vele frisse salades engarnituur ofgeèak^

|

ken in net pannetje.

^«^**•""^""'^

VOORJAARSMARKT
CENTRUM ZANDVOORT
ZONDAG 6 JUNI 1999

i-S

'

\

'Precies zuat u CzK^er vindt.

Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid om als ondernemers van Zandvoort in te schrijven op
deze markt.
Locatie: Louis Davidsstraat-Prinsesseweg-Com. Slegersstraat
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur

Oieerlij (^genieten van uw 'Diner en de Zee of voor zomaar een kopje
koffie,

in ons centraal verwarmd TaviCjoen.

Kosten bedragen voor niet-O.V.Z7O.P.Z. leden:
kraam 125,-ex. B.T.W.
grondplaats 100,- ex. B.T.W.
leden van de O.V.Z./O.P.Z. betalen 75,- per kraam ex. B.T.W. c.q. grondplaats

tv*

w»

'Daar staan wij graag achter!

Uw inschrijvingen kunt u sturen naar:

Info of reservering

TeC. O23 - 571758O
Tot ziens,

Stichting Zandvoort Promotie
T.a.v. Mevr. A. J. Tromp-Bergen
Grote Krocht 7a, 2042 LT Zandvoort, Tel: 023 571338, Fax: 023 5718133

Cn

sinds 1970
LEl/ÜZ. b. v.

^'Mitefe*

Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

21/2 kilo
KIPPEN
POTEN

PANASONIC EBG 520
GSM-TELEFOON
i.c.m. 1-JARIG ABONNEMENT
Allernieuwste superkleme GSM met
trilfunctie waardoor u ongestoord toch
altijd bereikbaar bent. Standbytijd 85 uur,
spreektijd 180 minuten. In combinatie
met 1-jarig abonnement voor slechts
14,95 per maand! MET GRATIS FLEECE-TRUI!

Tel. 023-5717745 of 5718207

Aerdenhout
Bentveld
Bloemendaal
Driehuis
Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
VelsenZuid
Velserbroek
Umuiden
Zandvoort

MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg94b-Haarlem 023-531 91 43

KvK 34105469

Speel mee voor sport, welzijn en cultuur

coor dubbel bij de
Sponsor Loterij!

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Lokale sportclubs, maar ook organisaties als het
Rijksmuseum, Fonds Slachtofferhulp, Terre des
Hommes en de Johan Cruijff Welfare Foundation
delen mee in de opbrengst. Deze laatste twee
werken nauw samen bij het opzetten van een
sport- en onderwijscentrum voor kansarme kinderen in India, hierin gesteund door de Sponsor
Loterij.

Haltestraat 54, Zandvoort

getal l tlm 22

HEMA
PAKT
nü9.

01
22
14
33

02
42
21
06

34
07
13
25

U

Help én win
Meespelen betekent dus goede doelen steunen Vul daarom vandaag de JA-IK-B1NGO-MEE
bon m en maak tegelijkertijd
kans op de wekelijkse bmgopnjzen 1 ledere zondagavond om
18.10 uuur op RTL 4 worden in het programma
SponsorBmgo de 36 winnende bingogetallen
getrokken Heeft u na 22 getallen al een volle
kaart' Dan wint u de ThuisBingo van ƒ 25 000,-'
Zelfs als u geen volle kaart heeft, kunt u nog
winnen. Bij 12 of meer goede getallen, maakt u
kans op extra verrassmgspnjzen Het enige wat u
daarvoor hoeft te doen, is na de uitzending
bellen naar de Bingolijn 0909-0077 (95 cpm)
U scoort toch ook graag dubbel 7 Vul dan
vandaag de onderstaande bon in en stuur hem op

BINGO
getal 23 t/m 36
44 ƒ 10.000,- 08
ƒ20,-

95

WIENERABRIKOZENAPPELTAART
CA 8 PERSONEN 9.95 nu 7.95

nu

Het Mobiele Netwerk'
van kpn telecom

6.95

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

04
45
32
03
16

ƒ10,f9,ƒ»,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Johan Cruyjfjf. "Voor een tientje pei maand speelt
u mee voor mooie prijzen en goede doelen".
De Grote Sponsor Loterij is de loterij voor
sport, welzijn en cultuur De hele netto
opbrengst is bestemd voor goede doelen die op
deze terreinen werken. Als u meespeelt met de
Sponsor Loterij kunt u er zeker van zijn dat er
van elk lot zes gulden naar het goede doel gaat.

GASTONS
SURPRISE
zondag 7 maart

VOLLE, STEVIGE
SPAANSE
RODE WIJN
8.95 Nu 6.

12
41
27
05
24

Ford Mustang
006888726
iu Deventer

CASTILLO
MADERQ
VALDEPÉNAS
RESERVA 1993

debitel

18,10 «ur op RTL 4

95

Kijk, bel ea win een

nü

Beauty arrangement
of
Carlton beautycase

2 voor

95

Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

11
17
10
*

a owt
- cea volle kaart, rfa» wint n

38 ƒ1.000,- 31

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

43
35
18
20

van ƒ 25

CHOCOLADE PAASEITJES
GESORTEERD

1 kilo 15.75

*
15
26
23

5.

'Wassen, koelen, koken, etc. "Audió. video,hifi, teltfonlt.

GEROOKTE NOORSE ZALMF.LET
250 gram 14.75 nu 10.-

SF*

nu 2 voor 5.95

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven

Adres:

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

Plaats-

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

A u l» uu linijf (laii/jniiifn en \eidci nnullcn
in bloJilcllm DiTliwmi' lioiult in cianvnnidnig

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm)
( Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21 00 uur

, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, voor kans
op tienduizenden Bmgopnjzen 1

Uil! JlCt IC^Ifmt'Mf, OJ) (JimVKlflg \£l/JMJg!>(ïfll,

(d 0900-300 HOO (35 cpm)

mevrouw

150.99.03

Naam:
Postcode'
(PosObanknummer
Bel mij bij een prijs
boven/10000,Geboortedatum 1
(dag-maand-jaar)

_
Tel

Datum
Handtekening

dfy

Bon uitknippen en in ccn envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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Lezingen en
cursussen
ZANDVOORT - Het Aktivi^eitencentrum Zandvoort orjaniseert lezingen en workshops in maart en april. Op 5
maart houdt een docente van
de provinciale bibliotheekcen,rale een lezing over Annie
ivï.G. Schmidt. Aanvang half
elf.
Vanaf 8 maart start de curUus 'toetjes en taarten' onder
[leiding van Erna Fremeijer. In
[vier lessen leren de cursisten
de fijne kneepjes van het vak.
Prijs: honderd gulden. Tijd:
van elf tot kwart voor één.
De heer Heimus heeft prach;ige verhalen en dia's van Gua.emala. Die zijn te zien op vrijdag 23 april (in plaats van 19
maart, zoals eerder aangekondigd). Aanvang half elf.
Mimi Feije grijpt het vooriaar aan om een workshop
oloemschikken te geven op
vrijdag 26 maart van tien tot
nalf een. Na afloop een gezellige paaslunch. Kosten: dertig
gulden (55-plussers krijgen
Korting) inclusief lunch.
Wie wil inschrijven voor een
van deze activiteiten, kan terecht in gebouw 't Stekkie,
Celsiusstraat 190, tel. 571.7113.

Lady's day
ZANDVOORT - Wegdromen
bij mooie mode, leuke brillen
en prachtige make-up. Dat kan
op 17 maart in het casino tijclens de lady's day van acht tot
twaalf 's avonds. De Zamster,
Rosarito en Zandvoort Optiek
doen mee aan dit evenement.
ADVERTENTIE

AMSTERDAMSE BOS
HERINRICHTING

HOOFDENTREE
De gemeente Amsterdam wil
het gebied rond de kop van deBosbaan opnieuw inrichten om
een landschappelijk fraai verblijfsgebied te creëren.
Het concept-Programma van
Eisen voor deze herinrichting
doorloopt in maart de volgende
inspraakprocedure.
- 16 maart: informatie-avond
- 22 maart: inspraak-avond
Beide avonden zijn van 20.0022.30 in het Bosbaanrestaurant
(zaal open 19.30).
Op 16 maart tevens informatie
over de renovatie van een deel
van de doorgaande weg door
het Bos.
Schriftelijke reacties kunnen tot
26 maart opgestuurd worden
naar:
Beheer Amsterdamse Bos,
Nieuwe Kalfjeslaan 4,
1182 AB Amstelveen
Telefoon 6431414

woensdag 3 maart 1999
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Ik gaf niet alleen melk

Eigenaar R. Buijs is echter
geenszins verbaasd over het
snelle succes. „Hier aan de
Zandvoortselaan in Bentveld
zitten we natuurlijk op een uitstekende locatie," meent hij.
„Waar heel veel verkeer voortaijkomt. En bovendien vind je
niet eerder dan in Haarlem en
Heemstede restaurants die
net als wij zijn gespecialiseerd
m gerechten uit de Javaanse
keuken, dus qua concurrentie
zitten we hier ook redelijk
comfortabel."
Hij heeft er dan pok absoluut
geen spijt van vorig najaar het
voormalige Franse restaurant
Blanje Bleu te hebben gekocht, om in dit pand na een
ingrijpende verbouwing een
geheel ander soort voedsel op
het menu te zetten. Dat er voor
de Javaanse variant van Indonesisch eten is gekozen, komt
overigens omdat Buijs' partner Yanie Samekto, die als
gastvrouw fungeert, op dat
eiland is geboren. Net als haar
twee zusters, die in de keuken
werkzaam zijn. „Het is hun jalenlange ervaring die uiteindelijk de doorslag heeft gegeven." verklaart de eigenaar.
„In combinatie met het feit dat
het om een heel lekkere, mild-

Met

oog

Waar is de tijd gebleven dat de melkboer,
de groenteboer en de schillenboer nog
aan de deur kwamen? Thys Ockersen
schrijft in deze aflevering van zijn
tweewekelijkse serie in het Zandvoorts
Nieuwsblad over hoe hij in zijn jeugd
melkboer Jan van der Meij mocht helpen.
Dat bleek een avontuurlijk bijbaantje.

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Verkiezingskoorts 1
AN VAN DER MeiJ
was onze melkboer
die dag in dag uit met
een zware handkar
aan de deur kwam om boter,
melk, kaas en eieren te verkopen. In die handkar had je ook
nog gepasteuriseerde losse
melk die gretig aftrek vond.
Het voortduwen van die handkar heeft zijn benen geen goed
gedaan maar gelukkig kon hij
overgaan op een kar met en
kleine motor ervoor.'
'Toen ik twaalf jaar was, kon
ik een gulden, soms 1,25 gulden bijverdienen als ik de
melkboer ging helpen. Het was
mijn eerste baantje. Meestal
begon ik als hij langskwam in
onze straat en ik ging de hele
wijk mee. Hij had een goede
hulp aan mij omdat ik goed in
rekenen was en snel met de
flessen heen en weer kon rennen. Voor Van
der Meij was
het een vpordeel dat hij zo
een uur eerder klaar was
en dan kon hij
zich gaan b e- ----zighouden met zijn grote hobby: vissen.'
'Assistent-melkboer
hield
onder meer in dat je eigenlijk
in veel huishoudens binnendrong want je moest altijd
naar de keuken om bij de huisvrouwen te vragen wat ze nodig hadden.
Ik verbaasde me over het feit
dat ze alles in huishoudboekjes noteerden. Mijn moeder
had niet zo'n boekje maar die
hoefde zich ook nooit te verantwoorden tegenover mijn
vader. Veel van onze vrouwelijke klanten schreven braaf op
wat ze bestelden en hoeveel ze
uitgaven. Soms lieten ze een
briefje in een lege fles achter
bij de voordeur en dan was je
heel snel klaar maar Van der
Meij moest dan wel noteren
wat hij had afgeleverd om op
een later tijdstip de rekening

J

te presenteren.'
'Het vak melkbezorger was
niet van gevaren ontbloot. Dat
moest een jong meisje ondervinden die inviel voor haar zieke vader en de flats aan de
boulevard als wijk had. Op
haar route haalde een overspannen jongeman het in zijn
hoofd om alleen gekleed m zijn
badjas een eind aan zijn leven
te maken door van een flat
naar beneden te springen. Alvorens hij de straatstenen bereikte, raakte hij de melkkar en
ketste af pp het plaveisel. Dit
leverde niet alleen een grote
schok op voor de melkbezorgster maar een lugubere melange van bloed en melk op
straat.'
'Ikzelf mocht getuige zijn
van een ander bizar incident.
Op weg naar school kwam ik
bij de oversteek van de tram
op de Koningmneweg.
Daar passeerde altijd zonder
enige
waarschuwing de 'Boedapester' uit
Amsterdam en vertrok in die
richting. Een melkboer die net
een nieuwe kar met motoraandrijving had gekocht, werd
door de tram geraakt. De
melkflessen vlogen alle kanten
uit. Grote hoeveelheden melk
verspreidde zich over de straat
maar wat het ongeluk een onaangename lucht gaf, was de
mix van melk, koffiemelk, chocolademelk en karnemelk. De
gedupeerde melkboer keek
wanhopig om zich heen hoe
zijn voorraad de straatstenen
kleurde en wegdroop en hoe
zijn gloednieuwe melkkar in
een ravage was veranderd.'

Wie gaat de provinciale verkiezingen vandaag winnen? Voor de
Zandvoortse kandidaten René van Liemt (WD), Bob de Vries
(AOV/Unie 55-plus) en Eugène Weusten (Noord-Holland Anders) is het een spannende dag vandaag. Krijgen ze genoeg
stemmen? Van Liemt krijgt veel steun van zijn WD-makkers
met een bord in de tuin De Vries adverteert nog even extra en
Weusten mocht maandagmorgen om vier uur op de radio zijn
verhaal vertellen. Of er iemand uit Zandvoort geluisterd heeft,
weet hij niet.

Verkiezingskoorts 2
Zandvoorters met een computer die nog niet weten op welke
partij ze moeten stemmen, kunnen via Internet een stuk verder
komen. De Internetsite www.provincies.nl geeft veel informatie
en er zit een stemwijzer bij. Ben Kessens, voorlichter van de
provincie, houdt wel een slag om de arm De 24 stellingen die
bepalen welke partij het beste past bij de computergebruiker,
zijn gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de partyen
die al in de Staten zitten. Het programma van Noord-Holland
Anders/De Groenen ontbreekt daardoor. De Groenen komen
wel voor m de stemwijzer. Wie de stemwijzer afwerkt, komt
uiteindelijk bij het stemadvies.
De uitslag daarvan was gisteren erg opmerkelijk. AOV/Unie
55-plus kreeg de meeste stemmen (578 van de 2416) in NoordHolland. Op de tweede plaats eindigde GroenLinks (378), op
drieD66 (369), op vier De Groenen (268), op vijfde WD (246), op
zesde PvdA (245), op zeven de SP (148), op acht het CDA (94) en
op negen SGP/RPF/GPV (90).

'Ik kon snel met
de flessen heen
en weer rennen'

Pondok Yanie nu al
elke avond volgeboekt
ZANDVOORT - Klaarblijkelijk voorziet het Indonesische restaurant Pondok Yanie in een sluimerende behpefte, want sinds de opening op 20 februari is de zaak
vrijwel elke avond volgeboekt.

Za ndvoorts
Nieuwsblad

gekruide manier van bereiden
gaat."
Dat meneer Buijs in de dagelijkse praktijk slechts een bescheiden rol op de achtergrond zal spelen blijkt uit de
naamgeving van het restaurant. De voornaam van de
gastvrouw is daarbij gekoppeld aan het Javaanse woord
'ppndok', dat 'huisje' betekent.
Wie zelf eens wil proeven waartoe Yanie en haar zusters in
staat zijn, kan daarvoor (met
uitzondering van maandag)
elke dag tussen 17 en 22 uur
terecht in de modern ingerichte zaak. Het is echter ook mogehjk om, via een aparte entree, gebruik te maken van de
meeneemservice.

Liever WK
dan Hiswa

ZANDVOORT - Op de Hiswa, die tot en met komende
zondag in het Amsterdamse
RAI-complex wordt gehouden, zal men tevergeefs zoeken
naar een stand van Rem Surfing. Volgens eigenaar Remco
Paap van de speciaalzaak in de
Passage 44 loont het voor hem
nu eenmaal de moeite niet om
op de jaarlijkse indoor-watersportbeurs zijn assortiment
wind- en golfsurfspullen te etaleren. „De nadruk ligt daar helaas steeds meer op boten en
schepen, waardoor ik er in feite
weinig te zoeken heb. Maar
waar ik natuurlijk wel uitgebreid op in zal haken is de

'Op onze melkroute lag het
Kostverloreiipark waar 's zomers families uit Amsterdam
in voormalige Duitse bunkers
hun vakantiebestemming vonden. Ze waren lid van een vere-

m

<L e

Berichten
en tips voor
- -deze rubriek met
Jl-1 <*& '»
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisp!em12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

e

Worldcup, die hier op Zandvoort van 10 tot en met 16 mei
zal plaatsvinden."
Hij doelt op de wedstrijdreeks in het kader van de internatipnale
topcompetitie
voor windsurfers, die voor het
eerst sinds 1986 weer eens in
de Zandvoortse
branding
wordt georganiseerd. Bij voldoende wind zullen de deelnemers die week elke dag uitkomen in de disciplines 'freestyle' en 'wave'. Ter omlijsting
hiervan zullen allerlei op deze
sport gerichte bedrijven en
winkels op de Boulevard acte
de présence geven met tal van
stands en kraampjes en zal ook
de uit containers samengestelde "pits' de aandacht trekken.
In deze openlucht-wachtkamer zullen wereldwijd bekende topsurfers zich op hun wedstrijd voorbereiden. „Wat natuurlijk een uitgelezen kans
biedt om coryfeeën als Robby
Naish en Josh Stone eens van
dichtbij te zien," meent Remco Paap. „En niet te vergeten
onze Zandvoortse favoriet Robert van Soohngen. die hier
een thuiswedstrijd surft." Al
met al wordt het volgens hem
een geweldig evenement,
waarbij in totaal op 50 tot 100
duizend bezoekers wordt gerekend. „Voor mij is het dan ook
veel lucratiever om me daarop
te richten." aldus de lokale
surfspecialisl, „dan op het veel
meer algemene publiek dat
naar de Hiswa gaat."

Vreemde schoten

Jan van der Mcy bracht in Zandvoort jarenlang de melk rond

niging en konden voor een heel
laag bedrag van mei tot oktober in de betonnen huisjes vertoeven. Wonen was het nauwelijks want ze moesten zelf maar
zien hoe ze aan licht en water
kwamen.
De bunkers lagen in het Kostverlorenpark en wij gingen beladen met melkflessen en een
kan gepasteuriseerde melk op
de Kostverlorenstraat via het
huis van een dominee naar een
open plek in het bos. We hadden een bel, die we luidden en
de bunkerbewoners kwamen

aangehold voor hun dagelijks
zuivelbenodigdheden '
'Het gebeurde een keer dat
ik vooruit werd gestuurd en vol
overgave begon met het uitdelen van de gepasteuriseerde
melk. Maar de vakantiegangers keken verwonderd naar
hun kannetjes. Ik gaf niet alleen melk maar ook gras. Ik
had tijdens het scheppen van
de melk mijn lepel even op de
grond gezet en daarna weer gebruikt. De melk was voorgoed
onbruikbaar.'
'Maar ondanks deze misluk-

Burgerlijke stand
Geboren: Nick Christiaan
Huijer, zoon van Johannes Nicolaas Huijer en Margaretha
Catharina Kramer.
Getrouwd: Mohamed Ibrahim
Magdy en Marion Adriana
Anna van Dal.
Overleden Jolanda Christina
Pruimboom (31), Jpsephus
Johannes Cornelis Beijer (75).
Albert Reinier van Vliet (66).
Apolonia van Gool-Metten
(85), Trijntje Kerkman-Paap
(94).

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10
uur: SOW, ds vd Vate.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: SOW in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: pastor D. Duijves. Zondag
10.30 uur: pastor D. Duijves,
mmv kinderkoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur:
woorden en klanken in de veertig-dagentijd.

te actie mijnerzijds beleefde ik
veel plezier aan mijn korte
loopbaan als melkboer en als
we klaar waren, ging Jan van
der Meij heel snel naar zijn visstek en met mijn loon fietste ik
naar Haarlem om in de Lido of
Cinema Palace de laatste film
van Eddie Constantme te
zien.'
Thys Ockersen
pit is de tiende aflevering van de
jeugdverhalen van Thys Ockersen m
deze serie. Wie alle verhalen compleot wil hebben, kan bij Bruna Balkenende de verzamelbundel 'Zimmer
mit Fruhstuck' kopen.

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel (023-)
5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen 0235159500 of - voor info overdag (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen). Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland
Stapper zit al sinds september
vorig jaar te wachten op een
nieuw tehuis Deze zwarte
hond met witte sokjes heeft
een sterke wil, dus een sterke
baas nodig. Of anders iemand
die met hem op een gehoorzaamheidstraining wil. Stapper vraagt wel veel aandacht,
maar gaat voor de juiste baas
door het vuur Een gezin met
kinderen en katten is ongeschikt. Wie biedt deze karaktervolle hond
een plezierige
thuisbasis9 Bellen met het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort, 571.3888.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen. C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. ScipioBlaume, F. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
aen tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Vijf keer een knal en daarna was het weer stil. Een bewoonster
uit Zuid hoorde maandagavond enige schoten in de omgeving
van de Tolweg. Ze vermoedt dat het rond half tien was. Bij de
politie is niets bekend over de schoten volgens politievoorlichter
Jaap Hage. Hij vermoedt dat er misschien een jager op pad is
geweest. Bij de Zuidduinen lopen nogal eens vosjes rond.

Plekje voor grammofoons
Misschien krijgen de oude grammofoons van Jelle Attema junior
toch nog een mooi plekje in het Zandvoorts Museum. Wethouder Oderkerk heeft inmiddels naar de krakende stem van Carusp op een wasrol geluisterd en is helemaal verliefd geraakt op de
bijzondere verzameling van Jelle. Als het enigszins kan wil hij de
oude grammafoons graag een plekje geven in de bruine houten
schuur van Dorsman achter het museum.
Over die schuur zijn de onderhandelingen nog altijd in volle
gang. Dorsman heeft twee alternatieve locaties in ruil voor de
schuur aangeboden gekregen. Maar daarover wil de wethouder
nog niets zeggen, want dan gaat de prijs meteen omhoog, vreest
hij.

In de herkansing
Het was een misverstand, zo blijkt nu. Het bloemen- en plantenlint dat Rob Boekelman als millenniumcadeau heeft voorgesteld
mag toch nog meedingen. Even dachten het millenniumcomité
en de burgemeester dat de gemeente hier al zelf mee bezig was
bij de Sophiaweg. De gemeente legt echter een ecolint aan. Dat
zijn ook wel planten (vooral veel dumplanten), maar toch iets
anders dan Boekelman bedoelde als millenniumcadeau. Hij wil
alle wijken een eigen kleur geven door middel van bepaalde
bloemen en planten. ledere inwoner krijgt een paar planten
cadeau om in de tuin of op het balkon te zetten. Voor het
millenniumcomité betekent het dat er nu weer wat twijfel gezaaid is. Het comité had net besloten om voor een documentatiecentrum te kiezen.

Rondjes rijden
Wekenlang brachten de iiolerings- en bestratingswerkzaamheden in Zandvoort veel ergernis met zich mee. Nergens kon je
meer komen. Vooral het opgebroken Raadhuisplein leidde tot
wanhoop bij automobilisten. Maar dat is sinds deze week weer
keurig geplaveid Je kunt weer een rondje draaien. Desnoods tot
je er duizelig van wordt. Ook het einde voor de zandvlakte bij de
Sophiaweg is in aantocht. Nog een week of twee en Noord is weer
wat makkelijker te bereiken

Stoere mannen van weleer zijn niet vergeten
HET IS l maart 1949. De golven beuken op de Hollandse
kast. Er woedt een storm van ongekende hevigheid. Wie niet
buiten hoeft te komen, blijft liever binnen. Behalve de mannen van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij. Zij redden de vermoeide en bange opvarenden van
een gestrand schip. Jelle Attema senior, op dat moment 23
jaar, ziet hoe zijn vader meehelpt. De heldendaden van de
redders mogen niet vergeten worden, vindt hij.
ET
NOODWEER
BRENGT op diverse
plaatsen schepen in
moeilijkheden, zowel voor de
kust van Scheveningen als in
de buurt van Zandvoort. Het
jaarverslag van de Redding
Maatschappij
constateert
zelfs dat het een paar dagen
flink onrustig is op zee.

H

anno 1999 nog kunnen navertellen. De anderen zijn m de
loop der jaren overleden
In de luwte van het schip
worden zeventien bemanningsleden van boord gehaald
Ze komen aan land via de lijn
die het wippcrtoestel aan
boord heeft geschoten, hcrmnert Jelle Attema zich nog.
„Echt prettig is dat met Je
hangt in een broek aan zo'n li)n
en je gaat meestal met de helft
van je lichaam door het water
heen. Je arriveert meer dood
dan levend op het strand "

Om een uur 's middags hijst
het Zweedse stoomschip C.A.
Banck de noodvlag: het is geZANDVOORT - Koffielief- strand ter hoogte van Bloehebbers kunnen voor hun favo- mendaal aan Zee. Het schip
riete drank vanaf april voort- ligt dwars op de golven.
aan terecht m de Melitta CofVijf Zweden blijven op het
De bemanningsleden van de
fee Club (Kerkplein 7). Het
zwarte goud wordt daar niet sloep C.A.A. Dudok de Wit aar- schip. Drie redders blijven achalleen geschonken, maar ook zelen niet langer. Ze roeien te- ter op het strand Ze houden
in poeder- en bonenvorm ver- gen de wind en de golven in de wacht bij het schip en de
kocht om thuis te bereiden. naar het grote schip. Dat is ta- spullen van de Redding MaatExtra lekker is het huismerk melijk risicovol, want de zee is schappij.
van de Coffee Club.
zeer ruw.
Eerder op de avond zijn de
Maar F. Koper, J. Jansen. M. bootwagen en de tractor teErica
Castien, Jb. Keur, C. Koper. rtiggebracht naar het BootZANDVOORT - Bloemen- Jb. Koper, R. Koper, A. Kraay- huis. Maar dat is niet eenvouhuis Erica op de Grote Krocht enoord, J. Molenaar. K C. van dig gebleken, want tot een uur
stopt in april. Daarvoor m de der Mije Pzn. en Jb. Schuiten of acht is het hoogwater. Het
plaats komt drankenhandel storten zich zonder meer in het water staat zelfs aan de voet
Gall & Gall. die nu nog geves- avontuur. De laatste twee zijn van het duin De bootwagen en
overigens de enigen die het de tractor zijn daarom op een
tigd is in de Kerkstraat.

Koffieclub

medewerkere van Pondok Yanie

Bob de Vries, die maandag en dinsdag met een flinke griep in
bed lag, was er blij mee. Het pepte hem zo op dat hij waarschijnlijk vandaag wel weer op de been is Al beseft hij wel, zegt hij, dat
zo'n peiling absoluut niet representatief voor het stemgedrag
hoeft te zijn.

Met gevaar voor eigen leven waagden de mannen van de Noord- en Zuid-Hollandse Redding
Maatschappij (tegenwoordig Knnn) vijftig jaar geleden hun leven

duin geparkeerd. Die twee blij als ze terug zijn m het vertelt het verslag van de Redweer los krijgen, is een zware Boothuis. Hoe het afgelopen is dmg Maatschappij niet.
Monique van Hoogstraten
klus. De redders zijn dan ook met het Zweedse stoomschip.

woensdag 3 maart 1999

Weekmedia 17

Kennismaking
A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mi

lu i HMiln • Liinii, n u.n,!, n ;.! n l UMI

Wat moet u doen7
Kios een leuke advertentie
2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek oen boodschap in en wacht op een reactie
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Voorlichting

Schipluiden-laan 20, 020-5161616
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Schoonmaakpersoneel gevraagd
G azenwassenj en dienstverlening M van Leeuwen zoekt

halfwas/volslagen glazenwassers
Voor werkzaamheden m de regio A'dam en omstreken
Betreft een dienstverband voor langere tijd volgens CAO
Ervaring is een vereiste en liefst woonachtig in Amsterdam
Inlichtingen tijdens kantooruren 036-5373722 mevr L van
Leeuwen en 020 4480976 dhr M van Leeuwen

Personeel
aangeboden

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

TUINMAN, STRATENMAKER
Gevr huish hulp voor 1
biedt zich aan voor al uw tuin
ochtend en of middag per 14 en straatwerk voorjaarsbeurdaoen Inl tel 0235714555 ten van klein klusje tot comGevr hulp in de huish , 2 ocht plete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
p w / 17 50 p uur
Ing K v K Tel 0206364074
Tel 0235719128

Horecapersoneel gevraagd
Gevr meisje voor de BEDIENING
Fulltime en'of parttime
Rest • Sandwichshop HAROCAMO, Kerkstraat 14
Telefoon 023-5712102
Gevraagd voor de weekenden en vakantieperiodes

representatieve buffet-medewerker m/v
met enige ervaring, leeftijd ± 20 jaar
LUNCHROOM
RESTAURANT BERKHOUT
Kerkstraat 17 tel 0235713273

A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

Darnos horen gevraagd t'm
45 jr die moe willen doen aan
diverse marktonderzoeken U
krijgt hier ccn vergoeding
v-oór Inl 0206654447

Het is echt waar
gefeliciteerd mot het Don wordt 4 maart 50 jaar
H G Peter, Ingnd, Dennis
van |o HTS diploma
trots op je' Maaike,
TOP SECRET»
Victor, pa en ma
Uw particuliere Micro bon Hans, Martine, Iris, Suzanne,
hartelijk gefeliciteerd11
per post verstuurd bereikt
Lia
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
Uitgaan
automatisch de week
daarop geplaatst
Wist |e dat iedere maandag in 25 maart wijnproefavond in
La Bastille de eerste con- La Bastille Oordeel mee over
onze wijnen
sumptie van het huis is7
o Wij behouden ons het Elke donderdag dansen en
recht voor zonder opgave van ontmoeten v alleengaanden
redenen teksten te wijzigen v a 30 jr 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v a 20 u
of niet op te nemen
Michacl
behalen
Wij zijn
Mariska

' 19.00-21.30 uur

Adm. De Ruijterweg410, 020-6829855
Af deel uit

Y3n

^L het regionaal opleidirgen centrun jmsterdjm en omstreken

Divers personeel gevraagd

LEERLING KAPSTER
np.raagd bij J M Coiffeurs
l K b je interesse7 Bol ons
a tol 0235714040

» Rubneksadvertentie op
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Oproepen - Mededelingen

GRATIS INTRODUCTIEAVOND
i ver het sjamanisme do oudste vorm van spirtualiteit ter
L.rold Met een Journey (ccn meditatie met drum)
uoiidordag 11 maart 19 30 uur Bakenesserstr 12 Haarlem
Mi'! Susan Wolf en Paricia Ramaor Meer info en om je op te
i- on tel 0235717139
' l maart is 01 weor 'ivo mu
i \ in La Bastille Houd dio
u.' j dan vrij

ledere woensdag m
La Bastille onbeperkt
spare ribs eten

Monet Strijkservice

-

even zonder inhoud óf leren voor een zekere baan?

f fezelf in een krachtige en inspirerende lee^^

Voorlichting

jfcï deel uit yjnX^ het rfgicmjl opleidingen centrun amttetdim en

di 23 maart

Voorlichting

' 19.00-21.30 uur

Adm. De Ruijterweg410, 020-6829855

Trefwoorden lief, romantisch,
aardig, spontaan, exotisch,
extreem en humoristisch,
maar ook open, gemeend
nieuwsgierig en er goed uitzien Ben jij die man die zin
heeft m een afspraak met mij,
luister mijn advertentie en
reageer1 Boxnummer 316537
Vrolijk en spontaan, dat ben
ik1 Karin is mijn naam1 Ik ben
42 jaar en in het bezit van kort
rood haar, gnjs-blauwe ogen
en een vrijgezellen leventje
Maar dat ben ik beu en daarom ben ik op zoek naar een
gezelllige man tussen de 40
en 45 jaari Boxnr 925864.
Wil jij samen met mij een leuke relatie opbouwen?? Ben je
een gezellige vrouw en zoek
je een serieus ingestelde
man? STOP!1 Dan zit je nu
aan het goede adres! Ik ben
Willem, huiselijk en gek op
wandelen, fietsen en avondjes uit! Boxnummer 372349.

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

Te koop aangeboden
babyledikant - matras fullcolour, ƒ 40,
houten kinderstoel, / 25,
m hoogte verstelbare box,
naturel, ƒ 25,
buggy donkerblauw, ƒ 15,
fietsstoeltje, ƒ20
Inl 023-5731972, na 18 uur

Dpleidingen/
cursussen

Doe je één jaar mets of volg je een opleiding in een jaar

09069889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v liveseks
Grijp onder m'n rok1 99cpm

40 cpm1 Binnen 5 seconden Biseks, buurvr en buurmeisje
vrouwen 30+, direct live aan 18 Hun spelletjes worden
de lijn' 0906-17 15
harder' 99cpm 0906-9526
44 cpm1 Thuiscontact vrou- Dagelijks seksen hete meiswen (20-59) zoeken een af- jes 18 op onze livelijn1 De
spraak thuis 0906- 17 13
heetste' 99cpm 0906-0603

• ANNULERINGEN van ad
vertentie-opdrachten kunt u
Massage
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro s Weekmedia Postbus 156, 1000 AD Sportmassage, ontsp massage Shiatsu, voetreflex
Amsterdam
Tel 023-571409?

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E
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Direct contact met
vrouwen thuis1
0906-5022221 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.22221 (1 gpm).
Een spannend
contact m de buurt
0906-50.22204 (1 gpm)

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

logistiek medewerker op je Hjf geschreven. Werken aan je
carrièrein de JsOgistifikbegint bij jezelf in een krachtige
en inspirerende leeromgeving.

Voorlichting

di 23 maart

-19.00-21.30 uur

Schipluidenlaan 20, 020-5161616

VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort
A

Vondellaan 2 , Zandvoort

Bloemen, planten en tuinartikelen
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met ccn oplage van 5.425
exemplaren.
De udveitcniie wordt geplaatst onder een passende
lubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf pei regel hele wooidcn of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Eu;o-, Giro- of betaalchcquc bijsluilen (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)

di 23 maart, 19.00-21.30 uur
R0e|0f Hartstraat l, 020-6627798
(Secretariaat)

Adm. De Ruijterweg410, 020-6829855
(bedrijfsadministratie)
het rfgionjjl opleidingen centrum amsterdim en omstreken

Hobby's en verzamelingen
TREIN MODELAUTOBEURS Almere Stad Wost
?on 7 maart 10 15 u Sporthal Stedcnwijk,
Kampcnweg 1 250 tafels 1

'inspirerendeleeromgeving, l-'':

Voorlichting

!

di 23 maart

-f

;

r

naar:

Micro's Weekmedia. Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.

' 19.00-21.30 uur

f deel ml van^' het regionaal opleidingen cenlfum jmsterdjm en omstreken

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm
**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame Met spoed
dames v a 18 jr gevraagd +
chauffeurs Tel 020-6322452
www angel escort com 24 u

SM-CONTACTLIJN Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact 0906-1833(80 cpm)

ESCORTSERVICE DESIRE
Amsterdam 020-6700620
Haarlem 023-5511198
http //www desire nl
Spontane dames welkom

LOGE

VRIJMETSELARIJ
Loge La Paix, een van de oudste Vrijmetselaarsloges in Nederland, biedt u de gelegenheid om nader kennis te maken, met de
vrijmetselarij maar vooral met de mensen die
zich vrijmetselaar noemen.

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

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

I

BRIEVEN ONDER
Of afgeven bij (tot uiterlijk
NUMMER KOSTEN
maandag 16.00 uur):
r».99(ICL. BTW)
Kantoor Zandvoorts
EXTRA
Nieuwsblad. Gasthuisplein 12. (u dient er rekening
2041 J M Zandvooit.
mee te houden dat bij

Micro's kunnen ook tclelbnisch of per fax opgegeven
woidcn (tol uiterlijk dinsdag
12.00 uur), lel. 020-5626271.
fax:020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde weck op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT)
Opdrachten die na sluitingstijd
btj ons binnenkomen worden
automatisch een weck later
geplaatst/uitgezonden.

uw opga>c de regel
br.u.nr.... hu r. \.d.
blad als l regel bij uw
teksl gerekend wordt).
Wij /.ij n niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons liet
recht \ oor/onder
opgave van redenen
teksten te uij/igen of
niet op (e nemen.

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren

VAN KERKWIJK
Amsterdamsewog 202
AMSTELVEEN
020 6413187

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Gevr voor lange en korto tijd
gemeub en gestoflecrde
woningen, huizen of flats
regio A dam 020-4003074
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie vco
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant

Camping Het Vossenhol, Ermelo heeft nog jaar- of seizoenplaatsen voor uw toercaravan ƒ 1 800 Tevens vakantiepl
Wij bieden u 'n verwarmd zwembad -t- kinderbad met grote
waterglijbaan on speeltuin Goede sanitaire voorzieningen
n Rocreatieteam in hoogseizoen aanwezig Honden niet
toegestaan Folder op aanvraag Tel 0341-552101

Financien en
handelszaken

Rijles auto's
en motoren

Autoverzekering

Alblas Verkeersscholen

t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitcntie helaas niet opnemen.
Alle prij/.cn /ijn incl. 17.5% BTW.
Naam.

Adies:
V A / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534.

,4

Schipluidenlaan 20, 020-5161616

Zandvoorts Nieuwsblad

Tel 023-5614097

Vakantie Binnenland

i'

voor de particuliere
en zakelijke markt

maakt deel uit van/__ het regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep , onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB

'0

Dienstverlening bezint bij jezelf in een krachtige «7 4 ;

Haltestraat 9, Zandvoort

Stationsplein 6, Zandvoort

De nieuwe zomergids van DE
HARDE'S TOURS is uit, met
o a sportieve reizen (wandelen of fietsen), diverse riviercruises busreizen naar o a
Frankrijk
Engeland
Italië,
Tsjechië Kroatië en Polen en
de bekende klaverjasreizen
En wat dacht u van de Noordkaaprois en de prachtige
vliegreizen
(nieuw1)
naar
Amerika, China, Thailand en
Zuid Afrika' Bel 020-4707771
voor do gratis brochure met
deze en nog meer vakantieidceen

Ëa je om metcijfers en gegevensof help je mensen engeefje;,
adviezen? Werken aan je carrière in de Juridische

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Auto's en
auto-accessoires

POSTCODE DATING' Rijpe • Wij behouden ons het
vrouwen zoeken sekscon- recht voor zonder opgave van
tact
Bel 0906-1844 (80 redenen teksten te wijzigen
cpm)SBS-6 text pagina 745 of niet op te nemen

Zandvoorts Nieuwsblad

„Het Statjon"
Restauratie

Vakantie
buitenland

Diverse clubs

Frans van Mierisstraat l 28, 1071 SB Amsterdam
tel.: 020-61 9 51 04, E-mail mvelsink@csi com

Circus Zandvoort

Mike de Groot

Ontdek de duistere wereld1
SM Meesteres live' Zij wijdt
jou in. 99cpm 0906-9626

mjakt deel uit vzn/_ het regiona3l opleidingen centrum smsterdamenomttrcken

ïirispïretënteleeromgeving.

Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
GARANTIE OP AL ONS WERK ing K v K .

Vanavond al een
fijne afspraak 7
0906-5022204 (1 gpm)

en heb je grip? Als je goed kunt plannen is een baan als'

v. Lennepweg 4, Zandvoort

maart. 19.00-21.30 uur
Schipluidenlaan 20,020-5161616

Nieuw1 Sleutelgatseks1 De 1e
seksafluisterlijn v Holland
0906-9722 Secreti 99cpm

Wat tiöéjijin 2000?
Zie je riet wel en laat je alles op je afkomen of denk je vooruit!

BP Lehman

di 23

Live' Black, beautiful en hot1 STUDENTES geven telnr
Voor de liefhebber van zwa[- voor sekscontact 1
te vrouwen 99cpm 0906 0601 Bel 0906-1822 (1 gpm)

0906*0611

]BëvëUisihs begint bij jezelf in een krachtige en :.•.,-

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074
«erken voor een salaris met een opleiding op MBO-niveau in

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm)

De Vonk

Voorlichting

Wie wil 2 meisjes, 9 en 10 jr
pianoles geven liefst aan huis
in Zandvoort 0235715325

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50 15156 (1 gpm)

.: waarin je Venter 'komt?: Werken aan je carrière in de
;/ :

090650.15156
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

0906-Nummers

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
A L R A V E N VAN HALL C O L L E G E

Spannende datu''

' regionaal opleidingen centrum amsterdsm en omstreken

0906-98.50

<inder/baby-artikelen

di 23 maart, 19.00-21.30 uur
Roelof Hartstraat l, 020-6627798

Inspirerende leeromgeving.

AKO

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Muziekinstrumenten
-

bedrijfsadministratie begint bij jezelf in èeri krachtige en

Jij bent een spetter" Een mo- 44 cpm1 Wijkdating vrouwen
derne, sportieve, gezellige, uit jouw wijk zoeken een afgrote, charmante man Ik spraak' 0906-17 11
zoek jou1 Susan, 36 jaar, 1 74
Afspreken in jouw
lang of kort, dat ben ik1 Heb
postcode-gebied
een slank postuur en ben
0906-5022204 (1 gpm)
woonachtig m Den Haag
Heb jij zin in een gezellig
BEL DAMES THUIS
avondje uit? Boxnr 858129
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Rustige Hollandse, 28 jarige
man met een goede baan is
op zoek naar leuke, lieve, rus24 u/pd (1 gpm)
tige, Hindoestaanse vrouw.
Zie ook NieuwsNet 9
Mocht jij dat zijn, laat dan heel
snel wat van je horen op mijn Kabeltekst pap 440 & 450
box! Ik ben heel benieuwd
wie mij gaat bellen1 Jij soms?
Boxnummer 407417.
STOP11 Deze advertentie is
waarschijnlijk bestemd voor
jou1 Spontane, leuke jongeman Ik wil graag in contact
komen met jou Een spontane
meid van 18 jaar, dat ben ik,
Fleur1 Pak die telefoon en reageer op mijn boxnummer11
Boxnummer 846873.

yi***»li

Administrateur? Werken aan je carrière in de

Het hart op de juiste plaats
Heb jij daf Ben jij geen macho, 60+ en wil je samen met
mij een vaste realtie opbouwen? Reageer1 Ik ben Marga,
woonachtig m Zuid Holland,
}ek op strandwandelmgen en
euke dingen Reageer jij op
mijn box? Boxnr 917615.

M/ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E
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Jij bent half Indisch en ik heet
Mananne1 Ik ben leuk, aantrekkelijk en jij woont in de
omgeving van Scheveningen1
J ij bent tussen de 37 en 43
jaar en ik ben een tikkeltje
ondeugend licht getint, donkerhang en 41 lentes jong1
Boxnummer 833516

Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Vondellaan 7
n dat de brief geadresseerd
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
wordt aan Weekmedia, PostWij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken bus 156, 1000 AD Amsterweer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- dam Dit voorkomt vertraging
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot in de behandeling
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477

SAUNA MASSAGE NEW ATLANTIC
opent zijn deuren half maart
Zoekt nog Bedrijfsleidster en 2 Masseuses Tel 0206262361

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

__».'_•

He, jij daar" Leuke, spontane,
omantische vrouw met een
goed karakter Reageer jij op
mijn boxnummer' Ron, dat is
myn naam Heb blauwe ondeugende ogen,
krullend
donker blond haar en wacht
op jouw reactie" Boxnummer
440325

Mode

Tel 023 5713780

di 23 maart

..''V.-

Ik heb lange blonde haren en
blauwe ogen Ik ben een vrolijke, maar vooral spontane
meid van 21 jaar en mijn
naam is Kim Heb jij zin om
met mij een avondje uit te
gaan Reageer dan op mijn
boxnummer Misschien wordt
het wel wat Boxnr 385562

Hobby's Uitgaan, gitaar speen Dat laatste kun jij mij misschien leren Lange, grote,
sterke jongeman Reageer jij
Markten/braderieen
op mijn boxnummer'' Ik ben
La Bastille voor verjaardagen vlarjolein, 19 jaar, 1 78, slank
Groie rommelmarkt zondag 7 en verlovingen Voor meer en heb lang blond haar
Groetjes uit het midden van
maart in sporthal Umuiden- info bel 025-5715111
het land1 Boxnummer 976271
Oost, naast hb politie
Sportcafé Zandvoort voor
Toegang ƒ 2 - p p , kinderen bruiloften, recepties, persoHoi, met Romy van 25. Ik heb
gratis
neelsfeesten,
verjaardags- wol zin in een spannende
feestjes,
catering blmd-date Heb je daar ook
023-5715619, 0654616812
zin in, bel dan en je komt
Woninginrichting
meer te weten Boxnummer
385200
Kunst en antiek
RIEN FLEEM
Zie je er leuk uit1 Ben je tusOPEN HAARDEN en schou
sen de 28 en 40 jaar? Eerlijk
wen,
ZONDER AFVOER
n sportief? REAGEERi Deze
"Veilinggebouw
Amstelveen
*
Overal te plaatsen Sarphati1 80 lange moeder van 26 lenHeden
INBRENG
voor
veiling
park 116. tel 020-6796633
op
22 en 23 maart Spinnerij 33, :es jong, is waarschijnlijk
zoek naar jou1 Wil je mij beter
T k 2 zits lederen bank, ecru, Amstelveen 0206473004
eren kennen tijdens een ge/ 175, , tel 023-5717063
zellige afspraak? Bel mij
T k zwaar houten bureau met
Verhuizingen
ens1 Boxnummer 917080
2 laden, lichtgrijs, 68x128x56
Zin in een gezellig avondje
cm ƒ125,- Tel 5739598
uit? Elkaar beter leren kennen
TE
HUUR
gr
verhuiswagen
+
T k a half-hoogslaper,
tijdens een lekker etentje of
chauff,
ƒ
250
p
d
Ook
met
vrpr ƒ100,misschien heb jij nog een anverhuizers Tel 0653-208374
Tel 023-5712695
der idee1 Laat 't me weten
X Y Z. B V verhuizingen en
Deze spontane, gezellige, 24
Rubneksadvertentie? Zie kamerverhuizingen/transport
jarige meid uit de omgeving
voor adres en/of telefoonnr. Voll verz Dag-nachtservice
van Amsterdam WACHT OP
de colofon in deze krant.
020-6424800 of 06-54304111
JOU' Boxnummer 925601

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus

Voorlichting

m. '_

Deze spontane, goed uitziende 23 jarige, is op zoek naar
een eerlijke en betrouwbare
meid1 Ik ben 1 80 en gek op
gezelligheid thuis, fitness,
sporten, skiën, snowboarden,
eizen en nog veel1 Spreekt
dit alles jou aan'' Bel mij eensi
Boxnummer 215028

Heb je iets te vieren7
Doe het dan in La Bastille
Tel 023-5715111

TUINMAN, STRATENMAKER
oiedt zich aan voor al uw tuinsn straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
Ing K v K Tel 020 6364074

e^&m>nïra

Felicitaties

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900 899 85 99

Waiööejijin2OOO?

Ik ga door, waar anderen
stoppen1 Schaam me nergens voor en wil harde SEKS1
Harneti 99cpm 0906-9794

in 5 dagen

Postcode:

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.8361

Telefoon:
S.v.p in iiibiick:

Plaats:

'eekmedia 17

woensdag 3 maart 1999

'Luisteren,
praten
en advies
geven'
ZORGCENTRUM D E B U I T E N H O F

•gcentrum De Buitenf ligt in Amsterdamitenveldert en maakt
derdeel uit van de
chting Amstelhuizen.
Buitenhof bestaat
drie multidisciplinair
nengestelde zorgnheden en een
ilitaire dienst,
'n driehonderdvijftig
'dewerkers zetten
h dagelijks in voor de
rg voor driehonderd
dere bewoners.

VlND JIJ OOK DAT WERKEN IN DE ZORG
SAMEN BETER GAAT?

t bijzondere van dit
rgcentrum is de comtatie van verpleging
verzorging:
woners met een verrgingshuisindicatie
nnen in de Buitenhof
ven wonen als hun
zondheid achteruit

parttime

Da's mooi, want wij zoeken ter versterking van de teams

gediplomeerd verzorgenden m/v
parttime en fulltime

gastvrouwen/-heren
parttime

een teamleider m/v
fulltime

een praktijkbegeleider m/v
Flink wat te bieden
De Buitenhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bovendien is bemiddeling bij kinderopvang mogelijk.
Meer weten over deze functies?
Bel met De Buitenhof, tel: (020) 644 20 44, en vraag naar
Nelly Zwiers of Janny Waterham, afdeling Personeel &
Organisatie.

at

Buitenhof is gestart
t een uniek organisa•ontwikkelingstraject,
naamd Samen Bet%j?
nadruk ligt op feanf
twikkeling, waarbij^?
bewerkers samen ^
betere resultaten^jy
men.

Dominee
Jaap
Klanderman voor
de Doopsqezinde
kerk van
Nieuwendam

Gelijk solliciteren?
Schrijf dan binnen twee weken een brief met je gegevens
en motivatie naar Zorgcentrum De Buitenhof, afdeling
Personeel & Organisatie, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD
Amsterdam.
Wie weet:

X^ tot ziens in De Buitenhof.

schetst Klanderman zijn
leergang. „Waarna ik op
het Doopsgezinde semmarie in de Amsterdamse
Singelkerk mijn studie heb
voltooid." Spijt van zijn
beslissing om zich in het
religieuze beroep te bekwamen, heeft de 52-jarige predikant nooit gehad.
„Integendeel," weerspreekt hij oprecht. „Het is
een buitengewoon leuke,
boeiende, zij het ook af en
toe knap frustrerende
bezigheid om dagelijks in
de weer te zijn met mensen
in alle levensfases.
Letterlijk van de geboorte
tot en met de dood. Maar
Het kostte hem daarna een ook de grote afwisseling in
jaar of tien, om zich uitein- het werk is iets dat ik fascinerend vind."
delijk dominee te mogen
noemen. Of eigenlijk
Zijn meest in het oog
'leraar', zoals deze functie
heet in Doopsgezinde krin- springende taak is het leiden van de diensten van de
gen. „Eerst heb ik in de
avonduren parttime theolo- Doopsgezinde gemeente,
die in de hoofdstad zo'n
gie gestudeerd aan de
zevenhonderd leden heeft.
Hogeschool Holland,"
ee, voor ik theologie ging
studeren heb ik nooit het
idee gehad dat ik doniinee wilde worden," vertelt de aan de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam verbonden
Jaap Klanderman. „Voor
mij was het echt een late
roeping. Aanvankelijk
had ik een studie politicologie afgerond, om vervolgens jarenlang als
bestuurskundige aan de
Universiteit van
Amsterdam te werken.
Pas toen ik 35 was, heb
ik de overstap gemaakt."

Beurtelings preekt hij in de
bescheiden kerkjes van
Amsterdam-Noord en
-Oost, en in de veel grotere
'centrale kerk' aan het
Singel.
„Daarnaast hou ik me echter door de week bezig met
allerlei andere activiteiten," legt hij uit. „Zo is
daar het pastoraat, of met
andere woorden de zorg

brengt hem uiteraard met
regelmaat m situaties die
gekenmerkt worden door
pijn en verdriet. ,,Ja. ik
kom natuurlijk een hoop
ellende tegen," erkent
Klanderman. ,,In mijn
beroep is het clan ook de
kunst om enerzijds heel
serieus met mensen aan de
gang te gaan, maar anderzijds vooral niet de hele
dag rond te lopen niet wat
je allemaal is toevertrouwd.
Dat is soms weieens moeilijk, hoor."
„In de praktyk :s het
beslist niet zo, datje nooit
voor de mensen. Dit
iets mee naar huis neemt.
bestaat in principe uit het Maar gelukkig kun je dat
reageren op vragen en pro- doorgaans wel zo relativeblemen. Vaak ga ik zelf
ren, datje de volgende dag
naar de mensen toe als er weer gewoon verder kunt.
iets aan de hand is, zoals
Bovendien is het heel
bij ernstige ziekte of over- dankbaar werk, als je op
lijden. Mijn inbreng
welke manier dan ook iets
bestaat voornamelijk uit
voor de mensen kunt beteluisteren, praten en even- kenen."
Zijn werkweek bestaat
tueel advies geven."
Deze vorm van bijstand
verder uit het geven van

Dankzij onze succesformule heeft ons filiaal in
Diemen het erg druk.
Ter versterking van ons team, zijn wij opzoek
naar een enthousiaste

bijbelcursussen en het leiden van bijeenkomsten,
waarin de samenhang lussen het geloof en de maatschappij wordt bekeken en
uitgediept. „In feite probcren wc daarin lijnen te
trekken van de bijbel naar
het dagelijks leven, zodat
je er daadwerkelijk iets
mee kunt," verklaart
Klanderman. „Zo heeft
onze gemeente in Noord en ikzelf dus ook - bijvoorbeeld een grote betrokkenheid bij het vluchtelingenwerk in dat stadsdeel."
Niet al zijn taken zijn
evenwel zuiver religieus
getint. „Er wordt door mij
en mijn collega's ook nog
heel wat afvergaderd over
hele praktische dingen.
Zo'n kerkgemeente is
namelijk een hele organisatie, die zo goed mogelijk
moet worden bestuurd."
Johan Schaaphok

Fritures d'Anvers
(patates frites zaak)
Kerkplein, Zandvoort
vraagt

PERSONEEL

Antaris
Oase is een keten
van slaapkamer
speciaalzaken,
door heel Nederland.
Onze succesformule
is gebaseerd op:
Unieke slaapvoorlichtmgs studio.
Complete presentatie van:
slaapkamers, tienerkamers
en senioren kamers
in diverse stijlgroepen.
Kastenstudio OPMAAT.
Bedtextiel en dekbedden.
Uitsluitend in top
kwaliteit, met
12 1/2 jaar garantie
en de verzekering
van gedegen,
persoonlijk advies

Wij bieden een drukke, afwisselende baan.
Bent u een zelfbewuste, sympathieke vrouw
van 35-40 jaar die 15 - 20 uur per week
-in ieder geval koopavond, zaterdag en
koopzondagen- ons team wil komen versterken?
Schrijf dan een brief met uw C.V. naar ons
hoofdkantoor t.a.v. personeels afdeling.
Oase Slaapkamers Speciaalzaken
Postbus 122 - 2665 ZJ Bleiswijk.

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomibrt

Wil je graag zakgeld verdienen?

v. a. 16 jaar voor de weekenden en
de aankomende zomermaanden.

Tel. afspraak 023-5714139
In het Leo Polakhuis, divisie somatische zorg, hebben wij
vacatures.
Het Zorgcentrum Leo :
• ' Polakhuis, het
Centrum voor 7
•.
senioren De Drie ;
Hoyen en JOHANNES
DE DEO zijn gefuseerd
tot de stichting
ANTARIS, een
organisatie met ruim
600 verzorgings-en
-verpleeghuisplaatsen
'en ruim 700
•
•medewerkers. Binnen
ANTARIS vindt dèv
multidisciplinaire
••.zórg- en;..'- ';' • " '. .\'•':.. •
dienstverlening aan
cliënten en bewoners .
plaats in vier divisies
Zorg, t.w.: twee ' , ; •
divisies somatische
zorg, één divisie
geestelijke
' , :
gezondheidszorg en
;
één divisie sémi-en ,; ''.
extramurale zorg. ; .
Daarnaast zijn er een
-drietal ih s';', V.; -.'.' : : ;
ondersteunende
diensten. '.'.'•'' ''•',. v

Voor de verspreiding van het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoeken wij met spoed
op WOENSDAG

BEZORG(ST)ERS
Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?
Bel dan ons kantoor
telefoonnummer

023 - 571 71 66
Adverteren?
bel
met:
Amsterdam:
Wilfred Elenbaas
of . Marj
• ' •• •
•
•
•
•
... .
•
• * .
'
. " • • • , . • • . - • .
.
. . . .
•
. )

De divisie is door de fusie, een verbouwing en een nieuwe methode van zorgverlening volop in beweging. Deze situatie biedt
voor medewerkers een uitdaging.
De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. Twee afdelingen in
het verzorgingshuis en twee in het verpleeghuis. De leiding over
de afdelingen ligt in handen van de afdelingsmanager zorg.
Wij zijn ten behoeve van bewoners van het verzorgingshuis
op zoek naar enkele kandidaten voor de functie van

ZORGCOOROBNATOR M/V
fulltime en parttime (90 a 95%)
De zorgcoördinator levert een belangrijke bijdrage aan een goede
kwaliteit van de zorg t.b.v. de individuele bewoner door middel
van het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire
zorgverlening.
Kerntaken:
* Organiseren en coördineren van de individuele multidisciplinaire zorgverlening.
* Zorgdragen voor een juist gebruik van zorgdossier en zorgplan.
* Bewaken van de gestructureerde- en de incidentele evaluatie
van het zorgplan.
-*- Eerste contactpersoon zijn voor zowel de zorgvrager, diens familie/relatie en de bij de zorgverlening betrokken disciplines.
* Participeren in de dagelijkse werkzaamheden in de zorgverlening.
* Planmatig begeleiden, stimuleren en/of assisteren bij de zorgverlening

THE ART OF HAIR DESIGN
Wordt u de

VERTEGENWOORDIGER
AMSTERDAM -ZUID, GEDEELTE ZUID - HOUAND
Keune Haircosmetics is de grootste Nederlandse producent van professionele
Haarverzorgingsprodukfen. Het succes van de onderneming, zowel nationaal als
internationaal, is gebaseerd op kwaliteit en pröduktinnovatie. Keune
Haircosmetics exporteert naar 46 landen en heeft eigen vestigingen in Frankrijk
en de USA.
Natuurlijk brengt het verkopen van een bekend merk verantwoordelijkheden met
zich mee. U dient daarom te beschikken over verkoopervaring, een representatieve
persoonlijkheid en een goede motivatie. Uw opleiding ligt op middelbaar niveau.
Indien u ingevoerd bent bij kapsalons is dit een pré.
Keune Haircosmetics stelt u een goed inkomen, alsmede ontplooiingskansen in het
vooruitzicht, terwijl ook de secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend zi[n. Een
auto wordt beschikbaar gesteld.
Bent u geïnteresseerd, dan zien wij uw sollicitatie, met pasfoto, tegemoet.
Keune Haircosmetics - Postbus 88 - 3760 AB Soest.

PromoTec B.V. Ingenieursbureau is een technische handelsfirma die speciale vloeistofpompen en
bijhorende apparatuur importeert en levert aan met
name de chemische en petro-chemische industrie,
farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.
Aanvullend worden engineering- en onderhoudsdiensten geleverd. Wij zoeken een enthousiaste'

Profiel:
U beschikt over kennis op minimaal MBO-niveau (b.v. ziekenverzorgende), aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring in de
zorgverlening. U bent bereid opleidingen te volgen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk geacht worden.
Zorgcoördinatoren hebben overigens zicht op de werkzaamheden
van alle bij de zorgverlening betrokken disciplines en hebben kennis van en inzicht in het werken met bij de zorgverlening betrokken disciplines en hebben kennis van en inzicht in het werken met
zorgverlening vanuit een cliëntgerichte houding. U bent zelfstandig, flexibel en uiteraard beschikt u over de benodigde communicatieve en sociale vaardigheden.
U werkt voornamelijk dagdiensten en één weekend in de twee
weken.

SERVICE MONTEUR m/v
die de volgende werkzaamheden z.al uitvoeren:
- reparatie- en montagewerkzaamheden
- vaststellen en oplossen van technische problemen
(troubleshooten) in werkplaats en op lokatie bij
klant
- inspecties en testen uitvoeren
- adviserende rol in aanpassingen aan het product
- voorkomende expeditie- en magazijnwerkzaamheden
- onderhoud gereedschappen en werkplaats.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
Het betreft dienstverbanden voor onbepaalde tijd.
Daarnaast zal er wellicht een tijdelijke vacature in het verpleeghuis
ontstaan.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen en
salariëring volgens FWG 40, maximaal ƒ 4300,00 bruto per maand.

Gevraagde talenten / vaardigheden:
- opleiding MTS werktuigbouw met praktische
ervaring
- goede communicatieve vaardigheden
- commerciële instelling
- in bezit van rijbewijs B
Wij bieden de servicempnteur:
- interne opleiding en training
- goed geoutilleerde werkplaats
- mogelijkheid uw talenten en ervaring te benutten
in internationaal georiënteerd groeiend bedrijf

Informatie en Sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur contact opnemen met mw. H. de Bruyn en/of dhr. R. Leideritz, afdelingsmanagers zorg, tel.: 020-619 52 72.
Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan het Leo Polakhuis, t.a.v.
mw. A. Rensen, personeelsadviseur, Ookmeerweg 268, 1069 MZ
AMSTERDAM.

Bij interesse graag uw brief met motivatie en curriculum vitae of bel naar:
PromoTec B.V. - Personeelszaken
2" Loswal 23 1216 BC HILVERSUM
Tel.: 035-6282280
e-mail: promotec@capitolonline.nl

i»^j<\r>sv

den iioveuk'diiip 020-1547 34 22

INDESIT WASDROGER
D933; Luchtafvoerdroger met ruime inhoud, links- en rechts draaiende
trommel, tijdklok instelling, anti kreuk programma. Adviesprijs'699.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cm BI. Line S,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

CAMCORDERSTUNT!
32xmotorzoom. Adv"1099.-

589.-

SONY VIDEORECORDER

SONY TRAVELLER
TR401; HiFi geluid. Adv'1330.iPHILIPSBREEDBEELD
|70CM KLEUREN-TV
PW6301; Stereo, teletekst
met geheugen. Adv'2795.-

70CM 100 HERTZ
l BREEDBEELD STUNT!
j Grootbeeld, HiFi-slereo.
TXT. Adviesprijs'3659.-

~~ 1849.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
j TopklasselGrootbeeldBlackline S, 100 Hertzdigital scan,
stereo. TXT. Adviesprijs'2695.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's, ruime vulopening, milieuvriendelijk, deurbeveiliging. '1079.-

SLVE120; 2 koppen Trilogie plus, 44 voorkeuzezenders,
60 programma timer, auto-tracking, afstandbediening.
Adviesprijs*600.-

869,

HhSSTEADYSHOTSTUNT!
64 x Digital zoom, 5 standen
program AE, incl. ace. En
alst.bed. Adviesprijs'1699.-

FAM NAT EN DROOG ZUIGER
Zuigt zowel stof als water, 1100 Watt,
14 liter tank, filter. Adviesprijs*229.-

~
2179.SONY BREEDBEE'LD
24WS1; 61cmSuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv'2440.-

1149.l SONY BREEDBEELD
71CM

SONY 100HZ 71 CM
B R E E D B E E L D KTV
KV28WX; Super Trinitron,
HiFi stereo, TXT. Adv'3299.-

999.-

1179.-

1 S O N Y 6 3 C M STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv'1399.-

879.-

PHILIPS 100HZ KTV
S^ PT820; 63 cm Black-line S,
stereo, teletekst. Adv'2795.-

979.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs*1595.

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage, TXT. Adviesprijs'1595.-

979

PHILIPS MATCH-LINE
VR7;Turbo-Drive,stereo,montage,JogSShuttle.TXT.AoV1495.-

LCD-display, dect technologie,
10 geheugens, uitbreidbaar tot
6 handsets, aan huis service.
Adviesprijs*349.-

879.-

# Vraag naar de voorwaarden in de
winkel

PHILIPSHIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koppen, FollowTV, longplay." 1095.-

(ALL CENTER

599.-

,

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

l 020 - 6474939 g

per** re

898.-

SIEMENS
WASAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling, bespaart oets. '1348.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

AEG B O V E N L A D E R
1000 toeren centrifuge, zuinig, stil en milieuvriendelijk,
waterbeveiliging. Adv" 1649.-

fëmm

~~ 1199.-

WASDROOGCOMBINATË
Wassen en drogen in 1 machine, 10OOtoeren. Adv*1549.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165; +PDC, afst.bed. '745.-

869.-

275.-

ZANUSSI WASDROGER
Links-en rechtsdraaiende
schtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.dviesprijs*649.AUDIO-TAPE 10 STUKS

CONDENSDROGER
SDROGER
Geen afvoer nodig! RVStromRVS trommel. Adviesprijs'999.sprijs*999.-

MUZIEK CD-R 5 STUKS lRd*K

PANASONICKTVTXT
21S1:55cm FSQ. Adv'849.|:^«f«4
C^BC

•
l

tt-uw Ö*KJ„-

575.:HTDROGE

KPcpïiiaaafliEccpSLa

\BETEK EU GOEDKOF*EK!

SIEMENS300MHZPC!
32MBintern.3.2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. AdV2999.-

1995.-

199,
299.319.1979.-

SONYESPDISCMAN
[ Inclusief adapter en stereo speakerkit.
|AdviesprijsM40.SAMSUNG KTV MET TELETEKST
CB 33; 37 cm portable, on screen display,
scartaansluiting, afstandbediening Adv.*439.ARISTONA VIDEORECORDER
SB; 2 koppen, on screen display,
Scarlaansluiting. alstandbediening. Adv."495.
PHILIPS 70 CM 100 Hz BREEDBEELD KTV
28PW; Digital scan, hi-fi stereo,teleteks met
grool geheugen, mcntisluring. Adv.*2995.-

IBMAPTIVAE25TOP!
K6-233MMX, 32MB. CD-Rom,
fax/nodem, 15"monitor.'3999.-

MAGNETRON
PHILIPS XALIO DECT SHARP
R211; 18 liter inhoud, 800 watt vermogen,
Adviesprijs*289.HUISTELEFOON draaiplateau.
ZANUSSI KOEL/VRIES COMBINATIE
ZFK 18/8R; 170 liter koelen, 65 liter vriezen,

i' LCD-sctiem

* 25 geheugens

249.-

softline, energieklasse-B. Adviesprijs.*949.-

169.699,
699,
1549,

BAUKNECHTWASDROGER
TRA4350; alvoerdroger, electronisch gestuurd,
ruime vulopening, beste koop. Adviesprijs* 1199.MIELE WASAUTOMAAT
Novostar; 1050 toeren, RVS trommel en kuip,
elektronische besturing. Adviesprijs*23'19.-

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot
ot 140 minute
minuten.
Kreukbescherming.
Adv'949.erming.Adv'94

575.

BOSCH WASDROGER
/ASDROGE
Elektronische
:he besturin
besturing.
Zeerstil. Adviesprijs'1099.lviesprijs'109!

795.-

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
Elektronischlenreverserend.
en reverserend.
RVS trommel.-Adv'1799.nel.-Adv'1799.-

OH^ OiK

E3t^
\f lUn"
PORTABLE KTV 37CM

285.M

848.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheidenregelbaar. Maarliefst280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv'1849.-

1248.-

845.-

INBOUW
APPARATUUR H
TOPMERK INBOUW T*
VAATWASSER
.
3 programma's en aquastop. Adviesprijs*2095.- 'f

-

.

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Ad viesprijs. * 1 299.-

ATAG INBOUW GASN
KOOKPLAAT
1^
RVS met vonkontsteking. l i
Adviesprijs'899.l?

499.-'

NBOUWGASKOOKPLAAm
Met vönkontsteking.*499.-1 .-i

KOOKPLAAT
Mét restwarmte indicatie.

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

278.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders.

178.-

ATAG
NOFROSTKOELKAST FORNUIS
Nooit meer ontdooien! Koel F1.0;
vries combinatie met 3 vries- Gasfornuis met
laden en maar liefst 280 liter elektrische
inhoud. Zuinig en stil. Adv' 1499.- oven,
incl. grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

878.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis, grill, thermostaat en sierdeksel.' 1199.-

798.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

ETNA FORNUjS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

349."

498.-

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv'848.-

SCHOUWVVASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden. Adviesprijs"495.-

299.-

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering"398.-

179.'
HP INKJETPRINTER
DJ400; Incl. sheetfeeder. '499.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.PELGRIM WASEMKAP
3 standenen vetfilter. Adv'260.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W; Topklasse! '821 .-

449.HP T O P K L A S S E !
DJ7: PhotoRetll fotokwaliteit,
6 ppm. Adviesprijs'640.-

\ Meer budget door de gratis
| BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

778.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv'1399.-

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

98.-

El KLANTENKAART

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1248.-

165.-

259.
KTV37CM+TELETEKST

568.-

:

CANON PRINTER !
C220; Kleurenprinter. Adv'249.PORTABLE KTV 37cm
Off. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs'495.-

478.-

1245.-

A4 SCANNER STUNT!
Kleuren f l a t b e d s c a n n e r ,
4800DPI. Adviesprijs'149.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
verbruikswaarden."1348.- |

ZANUSSI KOELA/RIES
Italiaanse vormgeving. ••••
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.

CENTRIFUGE
UGE
2800toeren, RVStrommel.
'249.WStrommel.'249.-

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders. Off.
Ned. Philips garantie. Adv'695.-

PHILIPS TELETEKST
PT155:37cm, afst.bed. '595.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•*•• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

445.-

«H"«i'™"

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g .

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Vanabeleindeling. Adv*1099.-

~1245.-

598.-

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

645.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv'1179.-

MIELE VAATWASSER
TopWasse.6Pfograrnma's.Water- l
ontharder en waterstop. '2099.-

KOM
LANGS
_ _
EEN DEMONSTRATI

~~

SONY PORTABLEKTV
M1400; Atstandbed. Adv'550.-

578.-

WHIRLPOOL
KOELWRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. '714.-

rÉTÉ? 575."

428.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

799.899.-

Hm?
öffÏJa"
SONY55CMTELETEKST
M21:Hi-Black Trinitron. '990.-

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren o m w i s s e l b a a r .
Adviesprijs'849.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs'1099.-

SAMSUNG S T E R O !
SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.-

£57 K

579.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603;3programma's, water- l
ontharder en beveiliging
tegenwateroverlast.Adv'949.- |

BOSCH K O E L K A S T
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv'985.-

WAS-

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv'945.-

SONY 55CM STEREO
X2101:Trinilron.TXT. "1440.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 proiramma's,12couverts.*899.- |

468.-

659.-

699.-

375.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malenbesl getest! Adv'1449.-

848.-

J 37cm, Showview, Off. Ned.

PJ3&

479.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron l
metheteluchtovenengrill.Dus
ontdooien, koken, bakken, bradenen gratineren. Adv'999.-

ïiik de volgende werkdag.
BCcfwaarmennogtiidvooru

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

JVC HIFI STEREO
HRA6;Hi-SpecDrive.AdV989.

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2; Dome Sound. TXT
met geheugen. Adv'1499.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kooklunklies.1 Adviesprijs*699.-

549.-

1548.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv' 1 1 99.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161:Afstandbed. '645.-

599.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minuten
timer, autom. programma's.

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

SONY HIFI STEREO
E705; SuperTrilogic, 4 koppen, Showview+PDC. '1 200.-

829.-

SONY COMBO 37CM

425.-

958.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen «an
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

SONYMONTAGETOP!
E920; 7 koppen SuperTrilogic,
vliegende wiskop, HiFi-stereo.
Adviesprijs'1650.-

SONYVIDEORECORDER
E105; Afstandbediening. '610.-

ISIGM; KTV v VIDEO

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. AdV729.-

l een ongekend
timent tegen de
sn van Nederland!

"BESTE KOOP"
DECT HUISTELEFOON
PREMIER MONDING

TV/VIDEO COMBI'SI

v.

169.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610; DIGITAAL 1 Sliterinhoud,800watt vermogen, automatisch programma's. Adv'349.-

7oOP ZONDER RIS1CO_

799.- ~~

lARISTONA

169.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

345.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv*699.-

478.-

1579.-

l PHILIPS 70CM STEREO
| PT4501; Teletekst. Adv-1645.-

295.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

SONY HIFI STEREO
E820; 4 koppen Super Trilogic montage videorecord e r A d vies p rijs "1200.-

1179.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL.700; 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdernpers. Adviesprijs'949.

568.-

JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV; Prijsdoorbraakl,
100x zoom. Adv'3849.-

979.-

SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'1880.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing.
Adviesprijs'529.-

678.-

SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 programAE. Adviesprijs'1890.-

KLEUREN TV

KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. AdV2990.-

275.-

698.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat,
RVS trommel, zelfreinigende
pomp. Adviesprijs'1199.-

1969.PHILIPS82CMSUPER
BREEDBEELDSTUNT!
32PW63; HiFistereo.TXT.
met geheugen. Adv'2995.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

SAMSUNG
M A G N E T R O N OVEN
M6135;Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs'279.-

B C C B E T E R E N G O E D_ K O P E R

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
.•
Rivièradreef 37 (Superstore)

._.
(BEVERWIJK
,
J ZAANDAM
. ;
ISOÖm? Superstore Beleren goedkoper! 1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatSS
-.' :
l Westzijde 55 •. (onder Dirk v.d. Bfoek) :

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

ETNA WASEMKAP
AVANCE: 3-standen.'135.-

299.-

78.-

21 ELEKTRO-SUPERS
IN DE.RANDSTAD ;
ALKMAA'R - AMERSPOÖRT - AMSTELVEEN AMSTERDAM - BADHOEVEDORP. - BEVERWIJKZAANDAM - ZEIST - ZOETERMEER •
' ZOETÉRWOUDE-

OPENINGSTIJDEN.
maandagmiddag .'. . . '
l dinsdag t/m vrijdag.
l zaterdag . . . . . . . .

13.00 tot 18.00 uur
,09.30 tot 18.00 uur
,-09.30 tot 17iOO uur

19.00 tot 21.00 uur

Weekmedia 17

Teleurstellend
gelijkspel TZB
ZANDVOORT - Na de fraaie
overwinning van vorige week
stelde TZB zondag danig teleur. Tegen rode lantaarndrager BDK kwamen de Zandvoorters niet verder dan een 11 gelijkspel. Het verlies van
twee punten kan kostbaar zijn
in de strijd om het kampioenschap. Zelfs tegen de tien man
van BDK kon TZB het dit keer
niet waar maken. „We hebben
ongelooflijk veel kansen gemist," begint een teleurgestelde trainer Joop Blom zijn verhaal. „Misschien wilden we wel
te graag."
Op het zwaar bespeelbare
TZB-veld werd het een slechte
partij voetbal. BDK beperkte
zich tot verdedigen en daar
had TZB het niet eens moeilijk
mee. De Zandvoorters sneden
door de vijandelijke defensie
en kregen kans op kans, maar
het vizier stond duidelijk niet
op scherp. Na veertig minuten
voetbal wist TZB de score te
openen, maar eigenlijk had de
strijd al beslist moeten zijn.
Mischa Tibboel scoorde zijn
dertiende treffer van dit seizoen, 1-0.
Het spel in de tweede helft
was niet veel beter. Ook nu
creëerden de Zandvoorters gigantisch veel kansen, maar
slaagden er niet in het zwakke
BDK op grotere achterstand
te zetten. Tien minuten voor
het einde kreeg TZB een geweldig dreun te incasseren. De
defensie greep onvoldoende in
en de gelijkmaker lag in het
TZB-doel, 1-1.
TZB perste er nog een slotoffensief uit maar toen zat het
niet mee. Een bal ketste via de
binnenkant van de paal het
veld weer in en het volgende
schot werd door een been van
een BDK-verdediger van de
lijn gewerkt. „Ik ben zeer teleurgesteld," ging Blom verder. „Ik heb hier niet opgerekend. Dit hadden drie punten
moeten zijn, maar wat nebben
we een kansen laten liggen. We
moeten nu alles winnen."

woensdag 3 maart 1999

Zandvoort '75 blijft geloven in ontsnapping
ZANDVOORT - Zandvoort '75 blijft nog steeds geloven in een ontsnapping aan
degradatie. Het ene punt dat
behaald werd tegen Zcfc was
niet genoeg, maar met de uitwedstrijd tegen concurrent
Blauw Wit in het vooruitzicht
is nog alles mogelijk.
,,Dat wordt een zes-puntenwedstrijd," aldus trainer Wessel Colijn. Het resultaat van de
wedstrijd tegen Zcfc vond hij
niet slecht en mede daarom is
er weer wat hoop. De wedstrijd
tegen het jonge en talentvoile
Zcfc was echter niet groots. De
gasten waren technisch beter
en Zandvoort '75 moest het
voornamelijk hebben
van
werklust. De Zandvoorters
zorgden bewust voor een groot
speelveld en probeerden de
voorwaartsen met lange ballen
te bereiken.
Dat
lukte
echter niet altijd. Zcfc was
iets meer in
de
aanval
maar uitgespeelde mogelijkheden
~~----ontstonden er niet. De kleine
kansjes van Zandvoort '75,
meestal afstandsschoten leverde niets op. Vijf minuten
voor de pauze kwam Zcfc onverwachts op voorsprong. Na
een voorzet kon de Zcfc-spits
ongehinderd raak schieten, 01. De Zandvoorters verloren
even de greep op de wedstrijd
en hadden geluk toen een
Zcfc'er de bal na een solo net
naast het doel prikte.
In de tweede helft ging
Zandvoort '75 op zoek naar de
gelijkmaker. Ook nu was het
betere veldspel van Zcfc en
moest Ferry Nanai enige keren
gestrekt naar de hoek, hetgeen
hem goed afging. De Zandvoorters waren het meest gevaarlijk middels vrije trappen.
Rene Paap trok dan mee naar

voren en dan ontstond er onrust in de Zcfc-defensie. Zo
veel dat Rob Smits dicht bij de
gelijkmaker was. Zijn inzet
ging echter rakelings naast.
De strijd kreeg een stevig karakter maar bleef binnen de
sportieve perken. Zcfc bleef
proberen met combinatievoetbal een bres te slaan in de
Zandvoortse defensie. Ook in
deze wedstrijd taleek dat de
routiniers Rob Gansner en
René Paap voor de nodige rust
zorgen in het Zandvoortse elftal.
Na een half uur kwam Zandvoort'75 tot de verdiende gelijkmaker. Een vrije trap van
doelman Ferry Nanai werd
doorgekopt door Edwin Ariesen, waarna Dennis Keuning
met een simpele voetbeweging
gelijkmaakte, 1-1. De Zandvoorters wilden meer en probeerden een tweede treffer te
. forceren. Zcfc
hield echter
het hoofd koel
en aangezien
ook dit elftal
niet wist te
scoren moes,
ten
beide
teams genoegen nemen met
een punt.
„Zcfc is de ploeg van de toekomst," vond Colijn. „Eenjonge beweeglijke ploeg waartegen we het niet slecht gedaan
hebben. Het is een van de betere en technische ploegen.
Zandvoort' 75 was daarentegen een eenheid, een vechtmachine. De aanvoer naar de
voorwaartsen was slecht verzorgd omdat we de afstand
tussen verdediging en aanval
bewust groot hebben gelaten.
Het gelijkespel was wel de verhouding. Het is wel leuk dat er
na de winterstop wat gebeurd
is met het elftal. Organisatorisch zijn we veel sterker geworden en bovendien staat er
nu een groep. Het gaat veel beter en het kan nog steeds."
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The Lions geeft
Heiloo geen kans
ZANDVOORT - Dat de baskettaallcrs van The Lions
steeds beter op dreef raken,
bleek ook in de wedstrijd tegen de reserves van Flashing
Heiloo. De formatie van coach
Joop van Nes was duidelijk te
sterk en won met 70-55.

Gelijkspel
tegen Zcfc
biedt kansen

ADVERTENTIE

Carpet-land is zondag open van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Kom langs en bewonder meteen
onze nieuwe 1999-collectie!

Kcnc Paap knml hoog boven de defensie van Zcfc uit en weet zich

ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
lieten weinig heel van Wvgv.
De Zandvoorters wonnen
overtuigend met 32-19 en
hebben zodoende nog een
klein kansje op de titel. De
Zandvoortse vrouwen maakten het succes compleet door
US met 14-11 terug te wijzen.
De Zandvoortse handballers
hebben echter de kans op de
titel niet meer in eigen hand.
Koploper Volendam moet in
de laatste wedstrijd verliezen
en de Zandvoorters moeten
winnen. Dan alleen zal er een
beslissingswedstrijd
komen.
En om dat kleine kansje niet
verloren te laten gaan ging
ZVM-Rabo gemotiveerd te
werk tegen Wvgv.
Het team van coach Dirk
Berkhout speelde een heel
sterke partij handbal. Alle on-

derdelen werden met een dikke voldoende beloond. Zowel
defensief als aanvallend gingen
de Zandvoorters uitstekend te
werk. ..Dit was een van onze
betere wedstrijd." stelde Berkhout. „We hebben ons niet laten afleiden door het irritante
spel van de tegenpartij."
ZVM-Rabo stelde na een 0-1
achterstand meteen orde op
zaken en nam vlot de strijd in
handen. Na de 8-4 werd gerust
met een 12-7 voorsprong. In dit
eerste gedeelte van de strijd
kon Wvgv de schade enigszins
beperkt houden. In de tweede
helft heeft ZVM-Ratao de strijd
geheel gedikteerd. De Zandvoorters bouwden de aanvallen goed op en zorgden telkens
voor goede mogelijkheden. De
gebroeders Terpstra werden
vaak door hun medespelers in
de gelegenheid gesteld de score op te voeren. En dat lukte
prima. Bij 32-19 vonden de

Esthetisch-Plastische Chirurgie
MONOBLOC®

ZVM-zaterdag met moeite
langs fanatiek Alliance
De Zandvoorters zaten met
personele problemen waardoor de niet geheel fitte Rob
van der Bergh en Ferry van
Rhee genoodzaakt waren de
voetbalschoenen aan te trekken. „Een compliment voor
deze jongens is wel op z'n
plaats." stelde coach Fred van
Rhee na afloop. „Zij hebben op
karakter de wedstrijd gespeeld."
Alliance kwam fanatiek uit
de startblokken. De Haarlemmers waren uit op een revanche voor de eerder dit seizoen

geleden 13-1 nederlaag. Zandvoortmeeuwen moest terug en
keek al snel tegen een 1-0 achterstand aan. Het geroutineerde Zandvoortse team herpakte
zich en verplaatste het spel
richting doel van Alliance. Pieter Keur liet nog maar eens
zien hoe gedoelpunt moest
worden. Vallend kopte de
Zandvoortse topscorer de bal
fraai in, 1-1.
De bal ging vervolgens goed
rond bij Zandvoortmeeuwen.
Alliance kwam er een periode
niet aan te pas en werd weggetikt. Na een loep zuivere voorzet van Bob Brune kopte Ferry
van Rhee nummer twee in de
touwen en even later was het
zelfs 1-3. Ruud van Laere veroverde de bal en besloot zijn
actie zelf af te maken. Zandvoortmeeuwen bleef tot aan
het rustsignaal de strijd dicteren en liet wat kansen liggen.

„In de rust zei ik nog rustig,
te blijven." vervolgde Van
Rhee. „Speel de bal lekker
rond. maar we kwamen echter
niet meer aan de bal." Alliance
nam het initiatief en drukte
Zandvoortmeeuwen met de
rug tegen de muur. Na tien minuten scoorden de Haarlemmers tegen en bij de 2-3 tussenstand werd het ongemeen
spannend. Er volgde een spervuur van schoten op de Zandvoortse veste, maar de ballen
werden gestopt of gingen
naast en over. Middels een
paar snelle counters waren er
mogelijkheden voor Zandvoortmeeuwen de spanning
weg te nemen, doch de juiste
richting ontbrak. Met Alliance
sterk in de aanval bleef Zandvoortmeeuwen toch overeind
en boekte een zwaar bevochten maar belangrijke overwinning.

een lang gekoesterde wens?

borstprothese

Behandeling in kliniek of

• röntgendoorlaatbaar
• 10 jaar garantie op lekken
• géén siliconenvulling

'.;

.

Bel voorafspraak op donderdag (09.00-17.00 uur): 020 - 305 00 40

iTopscorer J

ik

Pieter Keur
Mischa Tibboel
Ferry van Rhee
Stein Metzelaar
Stein Metzelaar

n

Op de

Riek de Haan

(TZB)

13 X

A

^•T*" ^VM zat.)

@

(TZB)
(ZVM zat.)
(TZB)
(TZB)

©
©

1 3X
13 X
10 X
9 X
9 X

Klaverjassen bij
handbalvereniging

17 00-18.00
1800-1900
19 00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-1800
18.00-19.00
1900-20.00
20,00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCocquerell
De Kustwacht

Fusie bijna rond
tussen voetbalclubs

ZANDVOORT - In zowel
het
clubblad van Zandvoort©
meeuwen als van Zandvoort'75 werd een uiteenzetting gegeven van de stand van
De competitie vordert, ondanks de slechte weersomstandigheden,
Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
zaken in verband met de op
gestaag. In het weekend kwamen de vier Zandvoortse eerste voetbal09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
handen zijnde fusie.
tcanis in het veld. maar de doelpunten produktic was niet erg groot.
10.00-12.00 ZFM Jazz
1200-17.00 Zandvoort cp Zondag
Beide clubs stellen dat op
Wel scoorden de juiste spelers om de spanning op de lijst tot grote
17.00-19.00 ZFM Magazine
nagenoeg alle zaken ten aanhoogte op te voeren. Pieter Keur en Mischa Tibboel scoorden en
1900-24.00 De Kustwacht
2100-24.00 Kustwacht Report
zien van de fusie overeenkwamen op gelijke hoogte met Kick de Haan. Ook de achtervolgers
stemming werd bereikt, uiterFerry van Khee en Ruud van Laere zorgden voor een treffer hetgeen
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO;2FM
aard behoudens de goedkeude verschillen minimaal maakt.
ring door de ledenvergaderingen van beide verenigingen.
maar de doelman van Purmer- Statuten, jeugdplan. naam en
ZANDVOORT
Voor
steijn verkeerde in een perfec- clubkleuren zijn besproken en
Zandvoortmeeuwen staan er
te vorm en ranselde de ballen dat lijkt goed te zitten. De
spannende weken te wachuit zijn heiligdom. Met gegroe- Knvb heeft met het door beilende tafeltennisshow voor.
ten. De kansloze 1-5 nederpeerd voetbal sneed Purmer- de verenigingen ingezette fuNa de poule-wedstrijden laag tegen Purmersteijn doet
steijn enige keren gevaarlijk sieproces en het daarbij behowerden de finale en de strijd het ergste vrezen in de strijd
door de Zandvoortse defensie. rende tijdpad volledig ingeom de derde tot en met tiende tegen degradatie. GelukkigToen eenmaal de vierde treffer stemd. De gemeente heeft
plaats afgewerkt. In de finale verloren concurrenten Ripverwezen de voetballers van perda en Velsenoord even- ke druk te staan. Na de snelle een feit was. was de strijd be- toezeggingen gedaan betreffende'de accommodatie zodat
0-1 achterstand leek het erop slecht.
TZB het ontvangende team eens.
dat Zandvoortmeeuwen vat
De nederlaag stond vast er. de mogelijkheid bestaat dat
van Kenamju naar de tweede
plaats. Lions pakte de derde
Purmersteijn bleek over alle kreeg op het spel en zorgde ondanks de goede bedoelingen voor l juni aanstaande de
plaats ten koste van TZB-soft- linies de betere te zijn. Zand- Ancly Beek voor de gelijkma- zat er niet veel meer in. Pur- zaak beklonken is.
Op 18 maart is er een inforbal en badmintonvereniging voortmeeuwen kwam voetbal- ker. 1-1. De opleving was van mersteijn plaatste in de slotfaDirk van den Nulft eiste de vijf- lend veel te kort. alhoewel wel korte duur. want Purmersteijn se nog eenmaal een gevaarlijke matiebijeenkomst voor de lede plek op voor ZVM-Rabo.
de nodige inzet aan de dag was gewoon beter. Nog voor de aanval en het was raak. 1-5. De den en op 23 april staan de
De politie Kennemerland werd gelegd. Inzet is wel een pauze moest doelman Mare Meeuwen zullen in de nog ze- opheffmgsvergaderingen van
legde beslag op de zevende belangrijk onderdeel van de Buchel tweemaal de gang naar ven te spelen wedstrijden toch beide clubs gepland. Vervoleens aan punten moeten ko- gens volgt op 27 april een inplaats, net voor Zandvoort voetbalsport. maar ook nu het net maken. 1-3.
In de tweede helft heeft men om het derde klasser- formatieavond voor sponsors
Noord en de ZHC werd negen- kwam duidelijk tot uiting dat
de. Toch wel enigszins teleur- de gasten over meer talent be- Zandvoortmeeuwen. met de schap niet verloren te zien en adverteerders. 19 mei is
steun van de rugwind. het wel gaan. Zondag speelt Zand- eveneens een zeer belangrijke
stellend was de tiende plaats schikten clan de thuisclub.
van de ZRB. In het algemeen
Zandvoortmeeuwen speelde geprobeerd. De voorwaartsen voortmeeuwen een uitwed- datum. Dan wordt vergaderd
klassement gaat de Kenamju de eerste helft met de wind te- lieten een paar venijge schoten strijd tegen het hooggeklas- over de oprichting van de
nieuwe club.
aan de leiding op de voet ge- gen en kwam onder behoorlij- los op het vijandelijke doel. seerde Zilvermeeuwen.
volgd door Lions en TZB-voetbal. TZB-softbal. kampioen
ADVERTENTIE
van 1998. steeg naar de zesde
plaats, maar de sterkste onderdelen komen nog voor dit
team.

TZB-voetballers ook goed met de tafeltennisballen
ZANDVOORT - De tweede sportavond in de strijd om de rally's werden door de tien
titel Sportploeg van het Jaar 1999 leverde tijdens het tafel- teams gebracht. Zo werd de
tennissen geweldig veel strijd op. De voetballers van TZB wedstrijd tussen Zandvoort
bleken met het veel kleinere balletje ook goed om te kunnen Noord zaalvoetballer Bart
Botschuijver en de voor ZVMgaan en wonnen dit onderdeel.
Rabo handbal uitkomende
In sportcentre Kenamju fantastisch sfeer. De teams Teun Vastenhouw het hoogteheerste een opperbeste stem- hadden zich op het onderdeel punt van de avond. Beide
ming. Zo'n 150 sporters en toe- tafeltennis goed voorbereid, kemphanen schotelden het enschouwers zorgden voor een Goed en tactisch spel en lange thousiaste publiek een werve-

In de openingsfase kreeg
Lions moeilijk vat op de weclstrijd. Heiloo pakte een 2-8
voorsprong maar na een tempo versnelling was het gat snel
gedicht en controleerden de
Zandvoorters de wedstrijd.
Met goed en beweeglijk basketbal werd de verdediging •
van Flashing Heiloo uiteen gespeeld. Lions bouwde aan een
riante voorsprong en had bij
de rust een groot verschil op
het scorebord gezet. 41-25.
In de tweede helft werd de
score regelmatig opgevoerd.
Bij een twintig punten voorsprong bracht coach Van Nes
wat wisselingen in het team
hetgeen het ritme enigszins
Keruggcsteund door Edwin Ariesen en Rob Smits
verstoorde. Heiloo kwam iets
Kot n Chris SLdichterbij doch Lions hield
het beste van het spel. De
voorsprong kwam niet meer in
gevaar waardoor een fraaie
70-55 zege aan het totaal werd
toegevoegd.
„Het ging heel erg lekker,"
Zandvoorters het wel genoeg. handbal. De aanvallen verlie- vond Joop van Nes. „Het klikt
„Het is nu gewoon afwach- pen soepel en defensief zat het prima en er wordt geconcenten." vervolgt Berkhout. „Het aardig dicht. Bij de rust was de treerd gebasketbald. We moeis jammer dat we het in de stand 7-5 in Zandvoorts voor- ten nog wat feller worden in
wedstrijd tegen Zeeburg heb- deel. In de tweede helft kreeg de defensie, maar.voor de rest
ben verknald. We hebben het ZVM-Rabobank het toch nog ben ik niet ontevreden. Er
nu niet meer in eigen hand. knap benauwd. „Ik wilde toen wordt goed getraind en het
Wat deze wedstrijd betreft, misschien wel te veel en liet moet mogelijk zijn op deze
daar ben ik natuurlijk zeer te- wat anders spelen," Aldus weg voort te gaan."
vreden over. Het hele team Berkhout. „Na de 8-11 achterheeft heel erg goed gespeeld. stand heb ik de boel maar weer
Het was teamwerk."
omgezet en het liep weer als
een trein."
Voor twee wedstrijden staan
In hoog tempo werd de achZANDVOpRT - De klaverde Zandvoortse vrouwen on- terstand omgezet in een voorder leiding van Joost Berk- sprong. US kwam er niet meer jascommissie van de handbal'hout. Na het onverwachte ver- aan te pas. Het snelle Zand- verenining van ZVM-Rabotrek van Oppelaar. waren de voortse spel leverde zes doel- bank organiseert aanstaande
handbalsters zonder coach. punten op rij op. US kon daar zaterdagavond de laatste
„Het is echt tijdelijk," meende niets meer tegenover zetten wedstrijd van dit seizoen. De
Joost Berkhout. „Ik vind het zodat de Zandvoortsen met kosten bedragen tien gulden
natuurlijk wel heel erg leuk om 14-11 aan de goede kant van de per koppel. Inschrijven is mote doen. maar het blijft bij twee score bleven. „Het was best gelijk tot kwart voor acht en
wedstrijden. Ik heb er echt een goede partij van de mei- wel in het clubgebouw van de
geen tijd voor."
den. Ik hoop dat ze snel een vereniging aan de DuintjesEn onder de bezielende lei- nieuwe trainer en coach vin- veldweg. Problemen met verding van Berkhout speelden de den want er valt best wel wat voer worden opgelost. De beibus staat daarvoor ter beZandvoortsen een leuke partij uit dit team te halen."
schikking. Opgave moet wel
gebeuren voor vrijdagavond
tien uur en voor een bedrag
ADVERTENTIE
van twee gulden kan dan de
busrit worden ondernomen.
Opgave bij mevrouw J. de
Jong, telefoon 571.6219.
Op zaterdag 17 april organiseert de handbalvereniging de
traditionele marathon klaverjaswedstrijd. Dit is een wedstrijd die gaat over twaalf uur.
Zaterdagmiddag wordt om
een uur begonnen terwijl 's
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
nachts om één uur de laatste
Maandag tot en met donderdag:
kaart op tafel valt. Voor een
00.00-07.00 ZFM Nonstop
• bedrag van dertig gulden per
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1200 De Watertoren
persoon kan aan dit toernooi
12.00-15.00 De Muziekboulevard
worden deelgenomen. Voor
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
die dertig gulden kan niet al20.00-22.00 De Kustwacht
leen geklaverjast worden,
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
maar zo rond half zes wordt
Vrijdag:
m
00 00-07 00 ZFM Nonstop
een koud buffet geserveerd.
CD
07.00-0900 Goedemorgen Zandvoort
Inlichtingen over dit klaver0900-11.00 De Watertoren
11.00-12.00 ZFM - (Een programma speciaal voor de senioren)
jas-spektakel bij Joke de
c
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
C/3
Jong, Tollensstraat 33. tele1300-15.00 De Muziekboulevard
foon 571.6219.
15.00-17.00 De Kustwacht

Nog klein kansje op handbaltitel

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen blijft meetellen in
de strijd om de titel van de
vierde klasse. Tegen Alliance, nummer drie op de ranglijst, werd een moeizame
maai- wel verdiende 2-3 overwinning behaald.

Zand voorts
Nieuwsblad

..De opkomst was ongelooflijk groot en de sfeer was eveneens enorm." stelde Cees Visser. ,.De avond liep gesmeerd,
mede door de sportieve sfeer.
En daar is het om te doen. Het
moet gezellig en leuk blijven."
De eerste volgende ontmoeting staat voor zaterdag 30
maart gepland. Dan wordt in
van de Zandvoortse tafeltennisvereniging werd menig bloedstollende partij afgewerkt
de Korver Sporthal het basFoto Chris SchoUmus ketballen beoefend.

&

Meeuwen
kansloos
ten onder

MEUBELBOULEVARD
Ikuilberyon Moubelen, Hoiiwclini; Interieur.
Momiücdcr, Mmitcl.O.iso. Van Rccuwijk,
.SlaapkamerCcntrum, Stok Meubelcenler.

OPEN! Amsterdam
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"Oase" de boxspring specialist van Nederland
Eigentijdse boxspring mel/of zonder verlichting en tafeltjes
mei achtwand/voeiborden met kersen houten afwerking.
Uiteraaid in veel stofdessins verkrijgbaai. De keu^e uit vlak
ol elektrisch verstelbare boxspnng is aan u. Ook in lengte
maten 210 - 220 cm leverbaar. Een gestoffeerde boxspring
laat /ich moeiteloos combineren met bestaande linnenkasten.

Door Jan des Bouvrie ontworpen boxspring in diverse
sloCkeu/e gecombineerd met kersen hout. bijpassende
luiditkasljes, stoel en loilettalel. U kunt kie/.en uil
diverse matrassen, honell - pocket ol'lonvering in combinatie mei vlak. hand, of elektrisch verstelbare
bodems. Pootjes/wielen op diverse hoogtes leverbaar

Soms moet je even je
eigen 'Oase'' bed missen

Deelbaar, dus m een hand-omdraai verplaatst u de
boxi>prings. makkelijk bij het opmaken van de bedden
en stofzuigen. Bovendien kunt u de instap hoogte in '
diverse wiel/poot hoogte;, naar u\^j;ensen aanpassen.
Deze standaard boxs
is in de maat 80/200$

Bij "Oase" heeft xi 'Jceuze uit meer
dan 100, slaapkamers en boxspririgs '

. ~„
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Vestigingen op «Je
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TANDPROTHBTISCHE PRAKTIJK

Fa. Gansner & Co.

&3'.
\{.*&

i't^f

ji-

gaat zat. avond weer een feestje bouwen in de
Manege en in de grote zaal "Back to the sixties"met
de Engelse groep

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

Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf 30 jaar.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

No jeans of T-shirts. Correcte kleding,
entree 15,- all in. Tel. 5716023

> Glazenwassen]
• Specialiteit schoonmaak van
uv/en
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

l

A—l

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
~

Tel. 57 14764/57 14090 of 06 52 93 52 93-

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdO.N.T.

o ff <» o e o

Uitslagen trekking februari 1999
Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van februari 1999 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5.000 guldendezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters
weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
3297
5025 NC 25,6003 AG
10,
25,6703 EX 50,8012 ER 25,3314 ND 100,
5032
10,6003 BA
8026
25,6811 JN 50,10,3317 HL 25,
5042 CP 25,6005
10,6812 CR 50,8028
10,3333 GP 25,
6014
5051 AM 100,BK
25,8064 CL 100,6822 GG 500,3334 ST 50,
5056 BA 25,6042 HR
25,6822 KH 25,8091 NX 100,9251 DA
3342 GX 25,
5071 CJ 100,6083 AW 25,6825 JK 25,8097 RG 25,3354
BB
25,
5126
NJ
50,6088
10,6852
10,8107
10,in Bergum
3355 CC 50,
6101
5151 MV 1000,HR
25,6866 CN 25,8131 GG 100,HT 500,
3361
5161
ED
25,6161
HA
25,6882
CD
25,8171
XH
50,7552 HS
3417 AL 50,5161 WE 25,6166 JK
25.6883 HP 50,8223 GC 50,3443 AV 25,5175 VL fOO,6167
10,6904
10,8242 DM 50,in Hengelo
3451
5175 XB 25,6171
10,GA 100,8245 BD 25,6921 AR 1000,3451 ZS 100,5224 TK 25,6171
PC
25,6942 PK 25,8262 PK 50,1852 JA
3465
10,5237 PP 25,6181
10,6961 BH 25,8263
10,in Heiioo
3471
5241 AB 25,6191
10,BW 25,8271 DM 50,6981 HM 25,3481 LR 100,8271 TM 25,7047 CC 25.3311 RE
3501
10,10,8307 AW 25,7081
3511
HX
100,HD
50,8321 HD 500,7131
Maandprijs
in Dordrecht
3511 HZ 25,10,8355
7132
10,3512 VM 25,8355 CK 50
7151 EX 50,1009
AX
25,2231
EE
25,3526
10,7203
GX
25,8381
DB
50
1010
2244 EN
25,10,3552 BC 25,10,8411 VB 50
7213
1054
TX 500,2245 CM 25,3553
10,BD
25,8443
7218
10,
3122
KT
045
1055
vw 100,- 2251 LN 25,3581 KM 25,NZ 1000.8493
10,
VT
1065
BL
En voor iedere deelnemer in 7261
50,2291
25,3632
XM
50,
7314
8493
GW 25,LW
50,
1068
EN
10,25,2301
de postcode 3122 KT
3641 LC
50.
ZB
50,8602
7321
10,
1071
RK
VL
25,25,2312
3704 SL 500,
een troostprijs van ƒ 1.000,7333 AJ 25,8603 CH 25.
1072
VZ
VN 25,
50,2316
3721 PC 100,8611
7396 AT 25,10,
1078
KE
XL 100,
25,2316
3732
10,7411 ER
25,8615 LR 500,
1092
KL 100,2317
10,
3734 BL 25,
5244 GL 50,6211 LC
8701 AZ 25,
50,7433
25,CJ
1093
SJ
2332 GA
50,
50,3739
10.
5251 CG 25,6212 XD 50,7439 AM 50,8723
10,
BH
1103
2341
EB 500,
50,3744 BC 100,
5316
10,6213 CK 25,8748
7461 CR 25,10,
1183
KP
50,
NK 1000,2381
3755
EL
25,
5348
HK
50,6229
XN
25,8749
10,7482
10,
JE
1188
NE 500,
25,2381
3812 BD 50,
8749
5371 RD 500,6261 NV 100,XD
50,7521
10,
1189
WN 50,2387
10,
3823 GA 500,
5402 BG
25,6295 AK 100,8758
7532 ZN 100.10,
1191
10,2400 AA 500,
VD 25,
3823
5469
8807
KG
25,6351
10,7534
XL
50,10,
1217
10,2406
10,
3831 HJ 1000,
EK 25,5531
6372
10,DJ
50,8900
7535
AB
25,
1221 JC
XN
50,
25,2513
3844
GH
50,
5582
CA
100,6374
EJ
25,7546
JL
50,8921
HE 100,
1231 TR
2517
AX
50,
50,3860
10,
5591
10,6374 LH 50,8921 VP 50,
7546 LR
25,KT
1251
50,2522 RK
25,3861 DL 100,
5595 CA 100,6417
8922 EE
10,7552 GT 25,50,
XB
1251
50,2552 TB 100,RA 100,
5615 KG 25,3881
6432
GX
7554
PB
25,8936
25,10,
1272
AW 50,2553 TA 500,3902
5645
6441 TZ
9086
10,
10,7556 JB 100,25,10,
1273
LN 500,10,2555
3911 AN 25.
5682
10,6460
10,9101 MK 100,
7561 PW 25,1317
JH
25,2584 ST
25,5684 AL
3931 PR
25,
25,6522
9105 KZ 50,
KK 500,7561
RL 100,1351
NH
50,2596 AT
25,3956 XP 25,
6524 LB 50,5685 EK
25,7574
9112
10,10,
1393
NL 1000,2596 GW 100,4001 RA 25,
5701 VG
50,6531 GE 100,7591 CD 50,9121
10,
TJ
1401
25,2597 XE
50,4054 MX 100,
5702
10,6533
EZ
25,9162
NN 25,7622
10,
1406
LD 100,2613
VC
25,4101 EN 50,
9203 NJ 50,1412
2622 LB
AX
50,25,4105
DP
25,
9211
10,MR 50,1422
2635 HA 100,4130
10.
9249
10,Mega Jackpot
1504
CS
2641
WC 25,50,4131
ZX
50,
9261
XX
25,CR
1511
2645
25,10,4133 AT 50,
9301
CM 25,1561
DN
50.MZ 25,2651
4143 AR 25,
9311 VC 100,1609
10,2711
GB 1000,4214
9315 PC 25,10.
1621 EA
50.SM 25,2715
4251
JG
50,
9333 PP 50,1624
TR
50,2742 AA
25,XH 50,
9354 BE 50,4251
1679
XC
50,2751
10,1012 AW 023 in Amsterdam
4267
10,
9405 EE 50,1695
AE
50,TP
25,2761
4331 JN 100,
9438
10,1777
EC
25,2830
10,4382 JL
25,
9602 ND 50,1781
10,2840
10,Stand
Mega
Jackpot
maart
4471
10,
9619
10,1817
GA 500,2903 PC
25,4541 AL 50,
9682
10,1851
PL 100,2912
PA
25,9724 AC 25,4551 BW 25,
1901
LG 1000,2951
10,4641 TJ
9732
50,
AP
25,1943
KG
50.3022
10,9734 CD 500,4695 SH 100,
1974
LH
50,3028 GT 100,
4703 EX 100,
9741 KC 50,2016
10,3059
10,
4706
LJ
25,
9781 XD 100,2016
10,3062 BM 50,
9804
4751
10,
10,2025 DW1000.3068
10,
4765
CS
PX
50,6542
5702
XD
50,7643
10,9811
50,
10,2034
10.3073 CP
25,
4791 JA 25,5754
10,6543 JJ
7694 AL 25,9822 AX 50,50,2034
10,3076 VR 1000,
BD
4793
CB
25,6576
9832
100,
5758
JL
25,7707 BD 100,10,2034 NK
50,3079
10,4812 GH 25,
6595 PB 100,5761 BC 25,7777 RJ 50,9891
10,2037 NN
25,3079 MC 50,4817
EL
JB
25,
5802
25,6605
7827
BC
50,9902
HD
100,HJ
25,2064 LG
25,CE
3081
25,4822 SN 25,
5803 HZ 25,6631 CB 500,7827 GM 50,9902 NS 100,2134
10,3135
EK 100,4824 KD 25,
5844
6641 NN 25,9924
10,7905 HN 100,10.2152
10.3137
10,4856
BA
25,
5915
PK
50,6644
DR
9932 LJ
25,7906
CC 100,25,2161
TH 500,3141
XG 50,BC
4891
100,
5921
KC
25,6659
9949
KC
25,BL
50,7909
10,2181
RR 100,3205
10,4927 AC 50,
5931
10,6661 CE 50.7943 JH 25,RD
2201
25,3221
10,4941
JP
50,
5932
GG
25,6669
MB
25,7943
KG
50,B••
SR 500.3241
2215
GC
50,4942 DE 50,
5944 GC 500,6681 CB
7944 HK 50,50,-
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6471 EX 004
in Eygelshoven

Da winnende postcodes
In dsze reeks:
3632
2518 8234
6325
5182 2347
3251
1823 3472
•Süfeiietteôrd! U heeft
l 53,* per lot gswonnen.

Extra kansen
:'•" jsieodô beginnend met:
;••'.. i 13.. i 14..
4.. 17..
ffi.. 11
f5.. 36..
51.. )2.. 53..
a. 54..
J.. M..

18..
78
37..
54..
K..
87..

21..
•\\
31..
57..
57..
•

2..
T?
41.
58..

ra..
•

<ff> Kijk,belde
Postcode Spellijn
09030055(95 cpm)

srswïn:
' V- ff

£lelfirische step

de rijkste prijs
van Neclerlaocl!

ü ISJATIOIMALE
LOTERIJ

Taxichauffeur
wint 7 miljoen!
De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode Loterij
was in februari alweer opgelopen tot het maximum van
7 miljoen en dus ging hij er
gegarandeerd uit.
Dit keer is hij gevallen op
1012 AW 023 in Amsterdam,
het postcodelotnummer van
een hardwerkende taxichauffeur met grote geldzorgen. De winnaar kon zijn tranen dan ook niet in
bedwang houden toen hij
totaal verrast het enorme
geldbedrag van Henny
Huisman in ontvangst mocht
nemen!
Met de onverwachte voltreffer van 7 miljoen gulden
maakt de Postcode Loterij in
één klap een einde aan zijn
financiële moeilijkheden en
krijgt zijn leven een nieuwe
start.
Uiteraard is de Mega
Jackpot niet de enige prijs
die in de maand februari
gevallen is. Wat dacht u van
elke week een PostcodeMiljoen in straten door heel
Nederland. En natuurlijk is
daar ook de maandelijkse
hoofdprijs van 100.000 gulden, die bij deze trekking in
de plaats Schiedam is gevallen. U vindt het complete
overzicht van alle prijzen die
in de Postc9de Loterij zijn
gewonnen in februari op
deze pagina. Alle winnaars
van harte gefeliciteerd!

PostcodeSpel
Natuurlijk kunt u als deelnemer van de Postcode Loterij
ook elke week in het PostcqdeSpel op TV vele prijzen
winnen, ledere donderdagavond, in De Kans van je
Leven, maakt u met uw postcodelotnumrner kans op fantastische prijzen zoals de
prachtige BMW in super-deluxe uitvoering!
En één telefoontje met de
Postcode-Spellijn 0909-0055
(95 cpm) kan u eveneens
supersnelle iMac comm een
puter, een fantastische
breedbeeld W, of een luxe
CD speler opleveren!
En dat is nog lang niet alles!
Speel ook mee en pak al die

kansen! Vul de bon vandaag
nog in en doe hem gelijk op
de bus. Want wie weet bent

Overdonderd heffen de kersverse multi-miljonair en zijn vriendin het glas met Henny Huisman.

u volgende week al winnaar
in de Postcode Loterij!

BON-VOOR-23,8-MILJOEN
ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en de gratis
extra kansen in het Postcodespel.
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x f 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x f. 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:

'.

.

Plaats:

(Post)bariknummer:
Bel mij bij een prijs
•ijs
Tel ..._ ...
boven ƒ 10.000,_
Geboortedatum:
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging (dag-maand-jaar)1
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven. Datum:
Handtekening:
** v V V ^ ^f*

A.u.b. uw keuze aankruisan en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement verkrijgbaar bij
Ledenservice Nationale Postcode Loterij,
tel. 0900 - 300 1500135 cpm)

:

1

i

-

150.99.03

NATIONALE i
Bon uitknippen on in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar

L O T E R l JNationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

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

'Geheim' teken van lange-afstandsroute op
lantaarnpaal in Breukelen
Foto: Pekelharing

ANDELEN IS in.
Het ledental van het
vrijbuiterige Nemo is
opgelopen tot 1400.
En van routebeschrijvingen
als het Pieterpad (dat leidt
van Pieterburen in Groningen
tot de Sint-Pietersberg onder
Maastricht) volgt herdruk op
herdruk. De bijna vijfhonderd
kilometer lange tocht is een
topper onder de langeafstandspaden. Maar bij het
Nivon dat die gids uitgeeft, is
men ook zeer te spreken over
de belangstelling voor de herdruk van het Drenthepad.
Grote verwachtingen koestert
het Nivon verder van het
Trekvogelpad dat in mei moet
verschijnen; het is een combinatie van het Heuvelrugpad
(Bennekom-Lage Vuursche)
en het Waterlandpad (Lage
Vuursche-Bergen aan Zee).
Samen ruim 220 kilometer
wandelen. Alleen over asfaltwegen zou je denken, maar
zelfs in de Randstad zijn er
gelukkig nog heel wat van die
smalle, soms modderige, charmante eenpersoonspaadjes.
Zoals dat over de Kromme
Rade, tussen 's-Graveland en
Oud-Loosdrecht. Het is een
wandeling over een dijk die
ooit is opgeworpen om de
graaf van Holland en de bisschop van Utrecht uit elkaar
te houden. Je wandelt er in
natuurterrein Het Hol, tussen
sloten met hoge rietkragen, en
langs het open water van de
Vuntus. Een roerige discussiegroep ganzen vliegt over. Op
een bootje in een rieten
schuilhut zie je in het seizoen
jagers loeren op wilde eenden
die zich laten lokken door
tamme exemplaren.
Het smalle pad van
de Kromme

Zelfs in de Randstad vind je
nog smalle wandelpaadjes
die naar een oude kerk leiden, of gezellig met de rivier
meekronkelen. Je ziet ze niet
vanuit de auto, maar een
oplettende wandelaar weet
ze feilloos te vinden. Dank zij
de wit-rode aanduidingen op
bomen, lantaarnpalen en
ander 'straatmeubilair.' Die
wit-rode strepen markeren
routes van lange-afstandwandelpaden die het hele land
doorkruisen. Avontuurlijker
dan een voorgekookte
wandeling te maken, is het
om zelf een tocht uit te stippelen over onverharde paden,
zoals de leden van de
Amsterdamse vereniging
Nemo doen.

Rade gaat bij de Horndijk
over in de Dirck A.
Lambertszkade die naar
Vreeland leidt. Je doorkruist
de Loenderveensche Plas,
waarvan het water zacht tegen
het halfverharde pad klotst. Ik
bedoel maar, het is wel degelijk mogelijk over onverharde
paden te lopen zonder eerst
het halve land af te reizen.
Praat eens met Peter Spruijt
en je hoort dat zelfs ouderwets
struinen geen voltooid verleden tijd is. Jarenlang was het
een scheldwoord, maar nu
verschijnen er zowaar overheidsnota's over de zin van
struinen in de hedendaagse
samenleving - of zoiets. Peter
Spruijt is een van de drijvende krachten achter Nemo, de
vereniging van vrije wandelaars, die aan Westerpark 2 in
Amsterdam zetelt. „Wij zijn
geen fanatieke wegwandelaars, we kiezen liever het
onverharde
voetpad."

Zelf wandelt Peter Spruijt
graag in het Zuid-Hollandse
polderland bij Aarlanderveen
en Ter Aar.
„Als je er met

'Struinen is geen
scheldwoord meer'

Of zoals Nemo
het mooi op
•"~~~~"•~•~~•~•
haar Internetsite verwoordt:
'De vrije wandelaar voelt zich
thuis in de marges van het
landschap, waar wandelen een
ontdekkingsreis is.' De vrijbuiters van Nemo zoeken weliswaar kleine, nauwelijks
gebaande paadjes op, maar
gaan zeker niet met heggenscharen op weg om rasters
open te knippen. Wat natuurlijk niet betekent dat ze nooit
boze boeren of geïrriteerde
jachtopzichters ontmoeten.
Peter Spruijt is jaren geleden
begonnen aan de hand van
oude stafkaarten wandelingen
uit te zetten, aanvankelijk

ADVERTENTIE
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voor eigen gebruik. Soms
moetje over hekken klimmen, dan weer door de modder soppen. Wie wil weten
waar het padenspeurwerk toe
leidt, kan op zondagen deelnemen aan zo'n tocht. Met het
busje van Nemo gaat het naar
een wandelplek, maximaal
honderd kilometer van
Amsterdam. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers
schat Peter Spruijt tussen de
35 en veertig jaar. „Twintigers
komen nauwelijks en dertigers gaan zelf op stap." De
wandelingen, en dat geldt ook
voor het maandelijks wandelcafé van Nemo. moetje zien,
zegt hij. als een combinatie
van gezelligheid en informatieverschaffing - over natuur
en geschiedenis bijvoorbeeld.

^SCOOP

heen rijdt,

je hebt daar
hele mooie dijkweggetjes en
voetpaden." Problemen met
vrij wandelen? Peter:
„Toegankelijkheid zit tussen
je oren." In gepast jargon heet
het dat Nemo een steunpunt
wil zijn voor 'het faciliteren en
het helpen realiseren van
plannen van de gemeente
Amsterdam om een Hoofdnet
Wandelen te realiseren.'
Tja, zo gaat dat als je met de
overheid moet onderhandelen.
Waarom zijn er geen routes
waarover je van het centrum
de stad uit kunt wandelen,
vroeg Nemo zich af. Alle aandacht van de overheid gaat uit
naar autowegen en fietspaden.
'De wandelaar is een restrecreant zonder gezicht,
maar ook zonder stem:
tot nu toe speelde wandelen geen rol in discussies over netwerken
en infrastructuur,' vindt
Nemo. Wandelroutes
komen er bekaaid af. Die
hebben, anders dan het
fietsnet bijvoorbeeld, geen
status. Bij wijze van antwoord ontwierp Nemo een
wandelpadenplan voor de
hoofdstad. De uitvoering
ervan ligt in handen van de
gemeente, want meesurfend
op de golf van wandelbelangstelling, is de overheid zich
voor het eenvoudige voetenwerk gaan interesseren.
Nemo blijft een beetje de luis
in de pels, niet voor niets
vindt de vereniging deels haar
oorsprong in de hoofdstedelijke kraakbeweging. Dat betekent echter niet dat Peter
Spruijt en zijn makkers het

<

'Vrij' wandelen is soms meer polletje springen
Foto: Nemo

conflict zoeken. Ook zij hanteren tegenwoordig het poldermodel: „Niet in verzet gaan,
maar samenwerking zien te
vinden waarin je over
eind blijft." En
zo kan het
gebeuren
dat Nemo
voor de provincie
NoordHolland een
netwerk van
kleine wandelpaden heeft
samengesteld.
De deskundigheid krijgt
erkenning.
Lopend over het
jaagpad langs de
Vecht, tussen
Loenen en
Nieuwersluis, realiseerje je niet dat er
ooit met tal van
instanties hardnekkig
overleg gevoerd moet
zijn om dit pad openbaar te houden.
Zoals dat ook voor
veel kerkenpaden
en molenpaden
geldt. Een hek is
gauw gezet en
een bordje
Verboden
Toegang is makkelijk opgehangen. Wandelpaadjes toegankelijk
houden en
waar mogelijk routes
via bruggetjes met
elkaar verbinden dat is de
kunst.
Voor
de traditionele

Amsterdamse
Wandeldagen mikt
Nemo dit jaar op een serie
wandelingen in de maand sep
tember. Meer gespreid dan
alles in één weekend, want
een golf aan belangstellenden
kan zich tegen je keren, legt
Peter Spruijt uit. Dat is ook
wat menige grondeigenaar als
argument aanvoert om een
vrij toegankelijk wandelpad
over zijn terrein af te wijzen.
De drukte. De rotzooi.
Het vraagt inderdaad wol
eens lang praten om toch een
pad open te krijgen, erkent

D

EZE enquete-commissie is ingesteld om de
waarheid boven tafel te
krijgen. Met alle middelen. In uw geval zijn twee dingen belangrijk. Eén, heeft u
het gezegd, en twee, wie van
uw superieuren was op de
hoogte. Wilt u vooraf nog iets
verklaren?
- Nou. het was die dag razend
druk. dus misschien heb ik
niet zo goed op zitten
letten...
- Geen excuus. Ambtenaren
als u moeten te allen tijde een
voorbeeld zijn. Ik citeer nu uit
het corpus delicti. het
Amstelueens Weekblad van
drie februari. „Dieren moeten
niet lui of afhankelijk worden.
Laat ze zelf maar zoeken naar
plekken waar nog voedsel is.
Wij moeten ons er niet mee
bemoeien." Heeft u dat
gezegd?
- Nee. ja, nou, ik zei eigenlijk
dat wij ons er niet mee hoeven
te bemoeien, dat wij niet met

mankeren na te gaan hoe ik
van de Kerkelanden in
Hilversum naar de
Hakkelaarsbrug bij
Muiderberg kom: stadsbus
naar station Hilversum - trein
naai' Bussum - Midnetbus
richting Amsterdam. En het
klopte! Ideaal voor wandelaars
die op het open baai' vervoer in
onbekende contreien zijn aangewezen.

Waarheid
brood hoeven strooien yls het
even gaat sneeuwen, dat de
natuur zeil'zijn zaken regelt...
hoeven zei ik. dus niet moeten. Het moet dus niet. maar
het mag wel. Ik bedoel...
- Met dit warrige verhaal
maakt u het er niet beter op.
Uw uitlatingen hebben een
hoop publieke onrust veroorzaakt. Een paar regels daarboven staat: ..Als het gaat vriezen, is hel volgens Daalder
niet verstandig om dieren te

De paden op, de lanen in

Leuk wandelen kan ook om
de hoek. In het Amsterdamse
Bos. bijvoorbeeld. Daar /,ijn
vorig jaar zes wandelingen
uitgezet, tussen de vier en
/.even kilometer lang. In het
Bosmuseum is het setje voor
enkele guldens te koop. Met
deskundige toelichting. Zo
lees je dat rond de
(Amstelveense) Poel veel
ringslangen voorkomen. Dat
maakt zelfs een wandeling
onder de rook van Amsterdam
een ontdekkingstocht.
Hoewel, met Schiphol hoorbaar nabij is het toch minder
'natuurlijk' dan in dat prachlige gebiedje Het Quin bij
Afferden, waar het Pieterpad
doorheen voert.

Foto: Nemo

Waar wandelen toe kan leidaar iets aan hebben. In de
den, blijkt uit een bijdrage
nieuwsgroep nl.wandel op
van Rommert Boonstra in het
Internet stelt hij voor een
Anwb-'vakblad' Op Pad:
(on)vriendelijkheidsoverzicht
'Lopen in de natuur opent de
te maken. Poels: 'In vrijwel
zintuigen. Het oor wordt
alle brochures van alle VW's
lyrisch van geruis en geritsel,
van de hele wereld wordt de
het oog verlaagt de kijkdremgastvrijheid van de plaatsepel en dartelt als een vlinder
lij ke bevolking geprezen.
de wereld, de neus wordt
Tijdens de reizen die ik tot nu - door
verliefd op de ene geur na de
toe heb ondernomen is echter
andere en de mond raakt
gebleken dat de vriendelijkbewust van een hoge roeping:
heid
van
de
plaatselijke
bevolwandelen bieden. Of we het
de sprakeloosheid.'
king
nogal
kan
variëren.'
En
binnenkort tegemoet kunnen
Inderdaad is het. ook zonder
of het niet nuttig zou zijn een
zien? Nou nee. al het nodige
dat
het tot ernstige afwijkinlijst bij te houden van gastoverleg met grondeigenaren,
gen hoeft te leiden, verslavrije gebieden.
overheid en particulieren,
vend. In Chalet Bergrust. op
vergt zeker nog enige jaren,
de flanken van de Sintlaat een woordvoerster van
Pietersberg. eindigde voor mij
Van
heel
andere
orde
is
de
het Wandelplatfonn weten.
de laatste etappe van de lange
vraag
van
Petra
of
iemand
een
Het uitzetten en onderhouden
uit Pieterburen. In
goede tip heeft voor een rond- wandeling
van bestaande paden is allehet gastenboek las ik dat een
wancleling
in
Amsterdam
zonmaal vrijwilligerswerk. Twee
zo bezeten was
der eerst allerlei openbaar ver- wandelpaar
keer per jaar worden alle
dat ze besloten hadvoer te moeten pakken. Xemo geraakt
lange routes nagelopen. Met
den door te lopen tot aan de
(//www.pz.nl/nemo) zal ongesnoeischaar en verfkwast
Middellandse Zee.
twij
leid
een
suggestie
kunnen
(voor de route-aanduidingen)
_"
doen.
Het
in de hand.
openbaar
vervoer
Bovendien zoehoeft ovcriken vrijwilligers
Jan Maarten Pekelharing
gensgeen
voortdurend
onoverkome- Nemo, vereniging van vrije wandenaar onvorharde ________
~~~
" lijke problelaars, telefoon (0201 «81.7013.
alternatieven
Wandclplatform, telefoon 033men te geven. Ook op
voor asfalt- en klinkerwegen.
-Ifi5.:«i(i().
Nivon. telefoon (02(11
Internel zit namelijk een reisHet wil dan ook wel eens
men op het kantoor van het
(i2(i.!)(i(il.
wijzei'
de
downloaden
via
gebeuren dat de route die in
Bezoekerscentrnm/Bosmiiseuni
Wandelplatfbrm in
www.nvr.nl reiswijzer) en daar- Amsterdamse
Bos. telefoon (020)
Amersfoort. „Maar wandelaars het boekje staat, in de prakmee
lukt
het
zelfs
mij
zonder
«76.2152.
tijk op een enkel onderdeel
zijn hele rustige mensen die
inmiddels is aangepast. Nemo
geen rommel maken." En
constateert: 'Tijdens wnndevaak lukt het de eigenaren te
lingen merk je dut steeds
bekeren, als je maar de tijd
meer voetpaden afgesloten,
neemt.
opgeheven of geasfaltec'rd
Snel gaat het zeker niet.
worden. Als recreant is de
Neem het Streekpad Utrecht
wandelaar welkom op uilgedat de Stichting Langezette routes, maar als vrije
Afstand-Wandelpaden bezig is
wandelaar wordt hij vaak verIn Cultuurcentrum Griffioen van de Vrije Universiteit, speelt op zondaguit te zetten. Het moet in
jaagcl door boze eigenaren,
middag 14 maart om drie uur de Russische pianiste Emma Kuznetzova
totaal zo'n honderd kilometer
verbodsbordjes en snelverhaar programma
keer. Eenvoudige vooiv.ieninhelpen." Bedoelde u toen
gen als overstapjes en bruggeGouden eeuw van de
soms ook iets anders?
tjes ontbreken. Nederland
- Ja! Want ik bedoelde dat
Russische
wordt behekt. Langs prikkelhet niet nodig is om overal
draad en schrikdraad zoekl ck'
eten neer te smijten! Niet
muziek
wandelaar zijn weg. Nemo
nodig! Vogelsterfte in de winzoekt openingen waar andeHet programma bestaat uit een recital van Russische
ter is in de natuur een doodge- ren omlopen.'
componisten.
wone zaak. daar moet je niet
Kuznetzova werd in 1936 geboren te Ufa in de Oeral,
dramatisch over doen! Maar
als dochter van de in Rusland beroemde operettezan '•"
foto: Dirk W de Jonq
voeren mag natuurlijk wel.
Wandelen is een ideale
ger Leo Kuznetzova, die verbonden was aan het Bolsjoihet kan geen kwaad! Wij hebmanier om in contact Ie
theater in Moskou. Emma kreeg les van de befaamde muziekpedagoog Heinrich
ben hier voor het raam van
komen met de plaatselijke
Gustav Neuhaus. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde ze met haar moeder naar
liet kantoor in het
bevolking. Het is natuurlijk
Moskou. In 1964 sloot ze haar conservatoriumopleiding af. 2e slaagde cum lande
Amsterdamse Bos ook een
een steekproef van niets,
als concertpianiste, pedagoge en ensembliste. Al tijdens haar studie speelde ie met
velbol hangen! Zie je mezen
maar tijdens een recente wangrootheden als Oistrach en Beliakof, later werd ze docente aan de conservatoria te
en vinken en eksters vlak voor deling viel me op dal dames
Ufa en Moskou. Emma Kuznetova speelt werken van Tsjaikowski, Rachmaninow.
je neus! Vanmorgen zat er
in voorbij zoevende (tweede)
Prokowjev, Ljadow, Skrjabien, Borodien en Tanejew.
zelfs een watcrhoentje op!
aulo'tjes in de buurt van
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgen lezers van deze krant een korting
Leuk! Maar nodig is het niet!
Vreeland mei strakke blik
van 2,50 gulden op de toegangsprijzen van 12,50 gulden (normale toegangsprijs) en
langs me heen keken, terwijl
tien gulden (toegangsprijs voor kortingspassen).
- Waar kwam die velbol vanik ten /.uiden van het iets verdaan?
derop gelegen, iets minder
NAAM
sjieke Loenen door de lokale
- Ehhh... die lag hier ergens
bevolking vriendelijk werd
PLAATS
in een kantoor...
toegeknikl. Enkele jaren geleAANTAL
den hield diep in Limburg een
- Dus die is aangeschaft op
keuterboer me staande om
kosten van de belastingbetaCultuurcentrum Griffioen is te vinden in
zorgelijk te informeren of er
Uilenstede 106, Amstelveen (bereikbaar
ler. Wij komen daar /eker nog , in Holland nog wel een beetje
met tram 5 en sneltram 51, halte
op terug, op die vetbol. Hier
te leven viel.
gaan koppen rollen.
Uilenstede). Reserveren: 020-444.5033.
Misschien zou Leon Pools
Kcmco Daalder

Trekvogelpad
komt in mei
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DeClioMax
Standaard open dak en radio-cd-speler.

HOLLANDSE
GRAANJENEVER

BORDEAUX CHATEAU
GRAND FERRAND
ROUGE of BLANC SEC
Rond hel sl.id)e Sauvelcrre-de.Guyenne vonde
wfj aczD schuierende roöo bordeaux on wille
sauvignon blanc. Beido wijnon worden op allert
concoursen en wijnproeverijen al vele jaren
onderscheiden mei drverso medailles

VERGELIJKBARE PRIJS

ROUGE: kleur: kersenrood; bouquct:
gekonfijt fruit, smaak: bramen ;warte
bo sen en licht vanille.
LANCSEC kleur huldergcol;bouque
ji'öes nnen Iroptsch Iruil;
smaak: munl en nip

ELDERS 1495'

De Clio Max van Renault, niet alleen aantrekkelijk
vanwege de verleidelijke vormen en de fraaie bumpers die in de carrosseriekleur zijn meegespoten,

^

maar ook vanwege het standaard open dak en de
radio-cd-speler. Met maar liefst zes speakers. En

SPITZKOP

de Clio Max is tevens voorzien van mistlampen

DROÈ STEEN otCINSAUTSHIRAZ ,'
Twee schuierende Zuld-AIrtksansc wijnen
«mV™ "*K"*'Mblanke
droge wijni mol de geur van |ong fruit
en een fonkelende rode wl|n, vol van smaak '
met een kruidig oouquel.

en elektrische ramen. Reden genoeg dus voor
een kennismaking. Kom dus snel bij ons langs.

DOMAINE DU MOUREL
COTEAUX DU LANGUEDOC
In tiet zuiden van Frankrijk, in de Midi, vonden wn
deze heerlijke Iruilige rode wijn. De wim is
afkomstig van hel Domaine du Uoarel waar tin
is gevmilieerd uil o.a. de druivensoonen Syran
en Grenache. De wijn heeft een vol en rond
karakter. Op hel concours General van Parijs
heelt deze wijn een gouden medaille gewonnen

MARTINI
VERMOUTH
blanco of rosso

COINTREAU
LIKEUR
ELDERSJSS^Ï

o

van Wegen Zandvoort B.V.

ffl BEKKOOSBES k|e"r:rabijnrood;bouquet: intens
*
~

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.
Pup mcl. BTW, excl. verwijdermgsb.jdrage. leges en kosten ri|klaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

^

RE

B?.!2J|elFlZl| 8 par plaatwerkgarantie. Voor een in alle opzichten aantrekkeli|k leasetarief kunt u bij ons terecht.

RENAULT

LEFFE
BLOND
S1XPACK

heeSt alle draatkesi!
HAARLEM: Calilorniêptein 17 (naasl D-reizen
ZANDVOORT: Burgemeester Engelberlsslraat 21 (Bij DirK v/d Broek Supermarkt)
DIRCK Ut heeft meer dan 50 sliiierqen. De/ voor ome overige *wegingen: 0172-447300

niet naar moeilijkheden!
JJBEWUSIN10DAGEN Solliciteer
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Autoschade zit meestal in een
klein hoekje: iemand die geen
voorrang verleent, een parkeerplek die toch iets te krap blijkt
of het beruchte paaltje. Gelukkig komen we er meestal met
blikschade vanaf.
Maar de financiële gevolgen zijn
vaak wel vervelend. Een beetje
schade kan oplopen tot een paar
duizend gulden. Natuurlijk kan
men meestal terugvallen op de
verzekering. Maar wie een iets
oudere auto heeft zonder allrisk, draait zelf voor de kosten
op. En zal die kleine en lelijke
schade liever laten zitten.
Met de unieke SchadeHerstelService van Reaal hoeft dat niet
meer. Dit is een nieuwe en voordelige manier om uw auto tegen
schade te verzekeren.
Een autoverzekering kiezen is een
kwestie van goed vergelijken. En een
afweging maken tussen hoeveel u
wilt uitgeven en hoe goed u verx.ekerd wilt zijn. Dat k l i n k t logisch,
maar in de praktijk is dit toch vaak
lastig. Want hoe ouder uw auto wordt,
hoe minder aantrekkelijk het is om
uw auto all-risk te verzekeren. Geen
optimale situatie dus. Gelukkig is er
nu een nieuwe oplossing die ervoor
zorgt dat elke auto goed en toch
voordelig verzekerd kan zijn. Maar
laten we eerst de huidige verzckeringsvormen even op een rij zetten.

Welke autoverzekering?
Globaal gezien zijn er drie soorten
verzekeringen. M i n i m a a l verplicht is
de WA verzekering. Een verzekering
die alleen schade vergoedt die u aan
anderen toebrensn: alle schade aan

Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel'veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

de verzekerin
overbodig
uw eigen auto moet u zeil'betalen.
Een voordeel is dat een WA verzekering goedkoop is. Dan is er WA +
beperkt casco. Hierbij wordt ook
bepaalde schade aan uw eigen auto
vergoed. Bijvoorbeeld ruitbreuk.
inbraak of diefstal, storm- of hagelschade of schade toegebracht
door dieren. Veroorzaakt u echter
zelf een botsing, dan moet u de
schade aan uw eigen auto zelf betalen. Ten siotte is er Volledig Casco,
ook wel all-risk genoemd. Alleen bij
deze verzekeringsvorm wordt alle
schade aan uw auto vergoed.
N a t u u r l i j k is all-risk de verzekeringsvorm waarbij u zich het preitigst voelt. Het nadeel is echter dat
zo'n verzekering relatief duur is. Dat
is voor nieuwe auto's n a t u u r l i j k wel
de moeite waard. Maar als het gaat
om een oudere auto. bijvoorbeeld
tussen de 4 en 9 jiuir. wegen de voorclelen niet meer op legen de kosten.
De dalende waarde van de auto staat
immers niet meer in verhouding tot
de hoge bedragen die u maandelijks
moet uitgeven. I n zo'n geval kiezen
de meeste mensen dus voor een
voordeligere oplossing. En dat was
lol voor kort een verzekering die uw
auto niet tegen alle schade verzekert.
Een onzeker szevoel.

Gevolgen van
schade
Maar wal gebeurt er bij een schadegeval? Dan zijn er twee mogelijkheden. Of u bent nici voldoende verzekerd en zult de reparatiekostcn zelf
moeten betalen. En dal kan al snel
een paar duizend gulden kosien. Of
uw verzekering vergoedt de kosten
wel. maar vermindert uw no-claim
korting en zult u dus veel meer prcmie gaan betalen. Ook in dit geval
kan het vaak aantrekkelijker z i j n de

Een vaste lage
premie

heeft u een complete verzekering die
een vrijwel onbeperkte dekking geeft.

Ook wat betreft de premie kunnen we
de SchadeHerstelService uniek noemen. U betaalt een vast bedrag, ongeacht het aantal reparaties. Daarbij is
er keuze uit twee verzekerde bedragen: voor een maximum van 5.000
gulden per jaar betaalt u f28,45 per
maand en bij een maximum van
10.000 gulden is dat f 32,85.
Dus voor zo'n drie tientjes per maand

Autoschade
snel hersteld

Meer weten?

Als u de SchadeHerstelService neemt,
kunt u na een korte inspectie van de
auto altijd rekenen op herstel van
schade. Daarbij keert Reaal geen bedragen uit, maar zorgt uitsluitend voor
de reparatie van de auto. Uw auto
wordt snel en vakkundig hersteld, ter-

De SchadeHerstelService is dé oplossing als u graag compleet verzekerd wilt
zijn, zonder veel premie te betalen. Als
u geïnteresseerd bent en meer wilt
weten, kunt u de bon op deze pagina
invullen en opsturen naar Reaal. Dan
ontvangt u snel het informatiepakket.

Rekenvoorbeeld auto 6 jaar

wijl de rekening rechtstreeks naar Reaal
gaat. U betaalt per schadegeval slechts
een bedrag van f 250 eigen risico.

Dagwaarde

Premie per jaar

All-Risk

ƒ10.000

ƒ2.000

WA + beperkt casco

f W.WQ </ 725+ /'«S ƒ 1.100

'

schade maar te laten zitten. Maar wie
wil er graag in een beschadigde auto
rondrijden'?

De ideale
aanvuling
Vanaf nu hoeft u niet meer ie kiezen
tussen een prettige premie óf een goeile dekking. Want de SchadeHerstelServiee van Reaal maakt het allebei
mogelijk: altijd goed verzekerd zijn
zonder veel premie te betalen. En het
unieke is dal u deze nieuwe verzekering aanvullend kunl afsluiten bij uw
bestaande autoverzekering, van welke
maatschappij dan ook.

Auto's van 4 tot
9 jaar prima
verzekerd
De SchadcHerstelService verzekert u
tegen autoschade, zonder dal claims gevolgen hebben voorde premie: die
blijft altijd gelijk. In fcilc kunnen we
dus zeggen dat een bestaande WA +
beperkt casco verzekering plus de aanvullende SchadeHerstelService net zo'n
goede dekking geeft als all-risk. Want
ook schade die ontslaan is door een verkeersongeval, wordt vergoed. Zelfs vandal isme is verzekerd. Naast een voorcleligere premie is het bijkomend voordeel
dat er »een no-claim verlies meer is.

r1
I O Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend
l
over de nieuwe SchadeHerstelService
l
l
l Naam en voorletters
l
l Straat
l
l Postcode/Plaats

informatie ontvangen
van Reaal

ü
offo
Geboortedatum
l
l

Telefoonnummer overdag

l
l

Telefoonnummer 's avonds

l
l

Datum

l
l
l
l

l
k.

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Reaal Verzekering, Antwoordnummer 4025, 3500 VB Utrecht.
Of bel gratis 0800 0654. Faxen kan ook: 030 291 49 30.
Bezoek ook onze site: http://www.reaal.nl

.m/v
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Hyundai Sonata 2.51 V6 24v GLS

Citroen Saxo als rijdende zonnebanik
De (hopelijk) zonnige zomer komt stilaan weer in zicht. Daarom
presenteert Citroen een speciaal model: de Saxo met elektrisch
vouwdak. Het middelste deel van hfel dak is daarbij niet van staal,
maar van donkergrijze stof. De bestuurder kan de kap met een
druk op de knop openvouwen tot boven de achterbank. Daarmee
wordt de kleine Citroen geen echte cabriolet (de zijruiten en deurstijlen blijven immers op hun plek), maar het komt er verdraaid
dicht in de buurt. De zomerse voorziening is als optie leverbaar op
de Saxo's 1.1 i X, 1.1 i SX, 1.4i SX en 1.4i Exclusive. Het vouwdak
ligt qua prijs gelukkig dichter in de buurt van een duur schuifdak
dan van een cabriolet: 1.760 gulden brengt Citroen extra in rekening.

Maximale luxe, maximaal
ES CILINDERS. Leren bekleding. Cruise control.
Automatische klimaatregeling. Elektrisch verstelbare
en verwarmbare stoelen. Ach ja, het leven is soms zo
kwaad nog niet. De nieuwe Sonata van Hyundai vertroetelt
ons tot in elke vezel. En dat hebben we graag zo.

Z

Eerst even een stukje techniek:
voorin ligt een aluminium zescilinder motor van 2,5 liter, voorzien
van 24 kleppen en (natuurlijk)
elektronische benzine-injectie.
Een en ander zorgt voor 118
kW/160 pk. Daarmee is de
Sonata rap, zeg maar gerust zeer
rap. Zeker als de motor lekker
veel toeren maakt is de auto
supersnel. Vloer bij honderd kilometer per uur in een keer het
gaspedaal en de Sonata zorgt
voor een forse schop in de rug,
de automatische transmissie ten
spijt.
Op de middenconsole zit een
schakelaar met de aanduiding
TCS, wat zoveel betekent als
Traction Control System. De elektronica remt een doorspinnend
voorwiel af. Het systeem kun je
uitschakelen, waarna de auto met
hevig huilende banden accelereert. TCS zit er niet voor niets
op, het knopje om het uit te zetten echter wel. Gewoon afblijven
en de auto zelf laten denken.

De prestaties zijn dankzij de stevig aangrijpende remmen perfect
in te tomen. ABS (standaard) is
er voor de keren dat er erg stevig
geremd wordt. Hoewel soepel
geveerd, luistert de Sonata vrij
nauwkeurig naar de stuurcommando's. De Hyundai stuurt makkelijk en laat zich ook tijdens
gekke manoeuvres niet van de
wijs brengen. Dat geeft vertrouwen.
Met de prestaties en het rijgedrag
is het dik in orde. Over het comfort en de voorzieningen aan
boord valt al evenmin veel te klagen. De auto zit tjokvol extra's,
tot en met zijairbags aan toe.
Misschien dat de houtafwerking
van het dashboard en de middenconsole niet bij iedereen in de
smaak valt. Maar verder is er
niets te klagen. De Hyundai is
bovendien lekker ruim, al zullen
er best modellen op de markt zijn
die meer hoofdruimte hebben, of
net even breder zijn. Maar de
gemiddelde Nederlander past

Skoda voor Renée Soutendijk
Nadat Miss Nederland (alias Nerena Ruinemans) onlangs een
Skoda Felicia in ontvangst mocht nemen, was nu de beurt aan
actrice Renée Soutendijk. Zij kreeg de sleutels overhandigd van
een Skoda Octavia Combi 1.8 met automaat. Een bijzonder model,
want het is de eerste Octavia 1.8 die met een automatische versnellingsbak is uitgerust. Skoda koos voor Renée Soutendijk vanwege haar 'koele, mysterieuze en verrassende' persoonlijkheid,
eigenschappen die op Skoda ook van toepassing zijn. Soutendijk
koos op haar beurt voor de Octavia Combi vanwege zijn ruimte en
goede rij-eigenschappen. Ze rnoet regelmatig voor filmopnamen
naar Duitsland en "Dan heb ik voldoende ruimte nodig voor het vervoer van mijn bagage en mijn hond", aldus de actrice. De Skoda
vervangt haar oude Saab 900. "Die was inmiddels een beetje op
leeftijd en moesl nu echt worden vervangen", vertelt Renée. "Maar
dat stevige Saab-gevoel wilde ik graag behouden en dat lukt uitstekend met deze nieuwe Skoda."

Verkoopsucces voor Saab
Stijlvol en elegant: de Hyundai Sonata heeft een klassieke en tegelijkertijd sportieve uitstraling.
zonder problemen in de Sonata.
De meningen over het uiterlijk
zijn verdeeld. De voor- en achter-

kant van de auto lopen af, waardoor de Hyundai laag oogt. De
afgeronde kofferbak staat heel
chique. De voorzijde is neutraal

Ford's testcentrum in Lommei
•ABRIEKS-testrijder':
i een mysterieus
beroep. Wat doen de
mensen die prototypes testen precies? En waar
gebeurt dat? Ter ere van de
nieuwe Cougar lichtte Ford
een tipje van de sluier op
en opende voor één dag de
deuren van de 'LPG', de
Lommei Proving Ground.

de testrijders de 'vehicle dynamics'. Dit begrip omvat wegligging, besturing, remgedrag en
comfort van de auto.
"De Cougar is een prachtig voorbeeld van onze werkzaamheden
met betrekking tot vehicle dynamics", vertelt tester Happel. "De
wagen deelt zijn onderstel met de
Mondeo, dat gezien het sportieve
karakter van de Cougar echter
aanzienlijk gewijzigd moest worden. Uiteindelijk hebben we hem
een uitzonderlijk goed weggedrag
kunnen geven, waarbij vooral
opvalt hoe gering de auto overhelt in bochten, terwijl het comfort
daar nauwelijks onder te lijden
heeft."

Tot aan de tanden gewapend met
;oto-apparatuur melden we ons
aan de poort van Ford's testcentrum in het Belgische Lommei,
net over de grens bij
Valkenswaard. Deze plaats is het
Walhalla van elke autojournalist,
want nergens is de kans om een
geheim nieuw model te fotograferen groter dan op een testbaan.
Dat weet Ford echter ook; de portier verzoekt ons dan ook vriendelijk doch dringend om alles wat
maar enigszins op een fototoestel
lijkt bij hem achter te laten. Een
bevel waar we, gezien het formaat van de man, graag gevolg
aan geven. Naarmate de dag vordert zal trouwens blijken dat men
geen enkel risico heeft genomen:
bijna alle normale werkzaamheden - dat wil zeggen 45.000 testkilometers per etmaal, tien miljoen per jaar! - zijn stilgelegd, •
waardoor er geen geheime prototypes te bespeuren zijn.
Desondanks menen we in een
uithoek van het immense terrein
een (licht gecamoufleerde) Ford
Fiësta in sedan-uitvoering te zien.
Enig tastbaar bewijs daarvoor

Op dit soort wegen worden nieuwe Fords in Lommei getest.
Overleven ze dit, dan overleven ze alles.
kunnen we echter niet leveren met dank aan de portier.
Ford beschikt over testbanen in
alle uithoeken van de aardbol,
maar de LPG, geopend in 1965,
is de enige op Europese bodem.
Het complex beschikt over alle
mogelijke wegen en bochten
(zoals steile hellingen, kinderkoppen, wegen met diepe gaten,
stoepranden, een hoge snelheids-kombaan, enzovoorts) met
een totale lengte van zeventig
kilometer.
Twee van de 195(!) testrijders,
Philippe Gastro en Hugo Happel,
doen uit de doeken wat hier zoal

gebeurt. De activiteiten zijn op te
splitsen in drie categorieën.
Allereerst zijn er de duurzaamheidstests, waarbij de auto's systematisch afgebeuld worden door
ze stoepranden op te rijden, door
kuilen te jagen en lange tijd op
hoge snelheid te rijden. Ook corrosietests (men beschikt over
modder-, zout- en waterbaden)
vallen hieronder. De categorie
'prestatietests' heeft, zoals de
naam al zegt, als doel de prestaties van de auto's vast te leggen.
De bekende 'fabrieksopgaven'
van bijvoorbeeld topsnelheid en
acceleratie van O tot 100 komen
hier tot stand. Tot slot beproeven

Een tot de nok toe rpet meetapparatuur afgeladen Cougar staat
klaar om dit te bewijzen. Op een
groot plein, dat veel weg heeft
van een landplaats voor helikopters, kunnen we naar hartelust in
cirkels rijden. Een display toont
de zijdelingse kracht (de uit de
luchtvaart bekende 'G-kracht') die
daarbij wordt opgewekt. Ondanks
de natte baan blijkt de Cougar in
de bocht 0,9 G te kunnen verdragen voordat de banden hun grip
beginnen te verliezen, een opvallend hoge waarde. Ook een rit
over wat zo ongeveer de bochtigste weg ter wereld moet zijn
bevestigt dat de Cougar buitengewoon goed aan het asfalt
kleeft. Meetapparatuur is daarbij
eigenlijk overbodig: het vreemde
gevoel in de maag spreekt boekdelen.

gevormd, al domineren twee
grote heldere koplampen de gladde neus. Weinig mensen blijven
even staan om de auto te bekijken. Maar wie eenmaal instapt,
blijft graag even zitten om te
genieten. Ware schoonheid zit
van binnen.
De prijzen van de zescilinder
Sonata zijn stevig. Hij kost
SPECIFICATIES: Hyundai
Sonata 2.5i V6 24v GLS
Motortype: Zescilinder in V-vorm
met 4 kleppen per cilinder
Cilinderinhoud: 2.493 cm3
Vermogen:
118 kW/160 pk
bij 5.800 t.p.m.
Max. koppel:
230 Nm bij
6.000 t.p.m.
Acceleratie:
8,5 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
212 km/uur.
Gem. verbruik: 9,7 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 57.995,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS
Dubbele airbags voor
Zij-airbags voor
Volautomatische airco
Elektronische 4-traps automaat
Elektrische bedienbare en verwarmbare stoelen
Cruise control
Lichtmetalen velgen

De Premacy: een ruime MPV, verpakt in een typisch Mazda-gezicht.

Mazda Premacy;: aan ruimte geen gebrek
ET DE NIEUWE Premacy gaat Mazda het snelgroei-

segment van de compacte ruimtewagens
I ende
betreden. Op de autoshow van Genève, begin maart,
is deze MPV voor het eerst te zien. Rond de zomer komt
de Premacy al naar Nederland.
Eén doelstelling stond de Mazdaingenieurs duidelijk voor ogen: de

Luxe klimgeit
, OLID AS A ROCK': hard als steen. Producent
aimlerChrysler wil graag laten geloven dat de
'nieuwe Jeep Grand Cherokee een solide beul is.
Volgepakt met alle mogelijke luxe, zoals het een goede
Amerikaan betaamt, vertegenwoordigt deze 4x4 inderdaad
de top onder de terreinauto's. Daarbij profiteert Jeep van
een ijzersterk merkimago, dat steunt op het avontuurlijke
heldenepos van de vroegere Willy's Jeeps van de geallieerde strijdkrachten.
De Grand Cherokee doet zijn
afkomst eer aan. Het is een
krijgshaftige krachtpatser, die zich
niet snel gewonnen geeft. Dankzij
het Quadra-Trac vierwielaandrijfsysteem bedwingt deze Jeep
moeiteloos elke helling. In
Oostenrijk marcheren we fluitend
omhoog over een spekgladde
met sneeuw bedekte weg, die
een flinke stijgingshoek heeft van
twintig procent. Glipt één van de
vier aangedreven wielen weg,
dan leidt het aandrijfsysteem in
een fractie van een seconde de
kracht naar de wielen die wel
houvast hebben. Prachtig werkt
dat.
"Met Jeep willen we graag een
leidende positie houden bij het rijden op onverharde en moeilijk
begaanbare wegen", aldus Dave
Roberts, die verantwoordelijk is
voer Jeep in Europa.
Een kreet op papier zegt dan weinig. Daarom heeft de Grand
Cherokee. net als zijn voorgan-

ger, een soort finaal examen
moeten afleggen op de onder 4x4
liefhebbers gerespecteerde
Rubicon Trail. Dat is een ruig traject dwars door de Amerikaanse
Sierra Nevada bergen. Twee
dagen stapvoets klauteren over
dikke keien vormt de ultieme test.
Bovendien is deze Trail een favoriet stekje voor de jaarlijkse
Jamboree van Jeep-rijders.
De robuuste starre assen voor en
achter en de sterke ophanging
zijn opgewassen tegen dit
geweld. Een dergelijke constructie staat echter een verfijnd wéggedrag op het asfalt doorgaans in
de weg. Dus lag er voor de Jeep
technici een forse uitdaging om
het comfort op verharde wegen
op acceptabel niveau te brengen.
Vooral in deze tijd verwachten
kopers van een dergelijke kostbare auto een strakke wegligging.
Bovendien moet die worden
geboden bij soms forse snelheden, want de Grand Cherokee
kan heel hard.

57.995 gulden. Er staat een
imposante waslijst aan voorzieningen tegenover, zaken waar
menig merk graag een riante
meerprijs voor rekent. De viercilinder Sonata kost 46.995 gulden.
Ook dit model kent veel extra
accessoires. Hoewel deze tweeliter motor soepel is, heeft de zescilinder bij ons een streepje voor
vanwege de prestaties. En 'V6'
staat zo leuk achterop de auto.

Premacy moest ruim plaats bieden aan vijf inzittenden en hun
bagage, maar desondanks rijden
als een 'normale' auto. Zo is een
multifunctionele auto ontstaan,
die volgens Mazda tegemoet
komt aan alle eisen van de
moderne automobilist. We zullen
binnen niet al te lange tijd zelf
kunnen ontdekken in hoeverre de
Premacy die belofte waarmaakt.
Natuurlijk heeft Mazda in het interieur voor een flink aantal
gebruiksmogelijkheden gezorgd.
Zo kunnen zowel de voorste passagiersstoel als de middelste
stoel achterin omgeklapt worden.
zodat er twee tafeltjes ontslaan.

De Laredo-uitvoering is te herkennen aan een verchroomde grille, terwijl de meer uitgebreide
Limited een grille in de carrosseriekleur heeft.
De versie met de nieuw ontwikkelde 4,7 liter V8 van 220 pk tipt
aan de 200 km/uur en dan moet
het onderstel een stabiliteit van
een trein kunnen garanderen. En
dat doet het bij de Grand
Cherokee. Oneffenheden zijn
niettemin altijd voelbaar, daarvoor
is de constructie te zwaar bemeten, maar in vergelijking met
soortgenoten in de 4x4 wereld
komt deze Jeep keurig voor de
dag. De besturing zou alleen een
tikkeltje directer mogen zijn.
Ten opzichte van het vorige
model is de Grand Cherokee
gegroeid. De carrosserie biedt

veel ruimte. Het plaats opslokkende reservewiel is weg uit de
bagageruimte en zit nu onder de
vloer. Aan luxe geen gebrek.
Alles laat zich elektrisch bedienen
en een automaat is standaard.
De versie Limited biedt zelfs
zaken als een CD-speler, boordcomputer en een automatische
klimaatbeheersing. ABS en twee
airbags voorin behoren eveneens
tot de standaarduitrusting.
Behalve met de nieuwe 4,7 liter
V8 is de Grand Cherokee ook
verkrijgbaar met de vertrouwde
4,0 liter zescilinder in lijn van 190
pk en met een eveneens nieuwe

Saab doet het wereldwijd erg goed. Over 1998 verkocht het merk
118.581 auto's, achttien procent meer dan het jaar ervoor. In
Nederland was Saab's groei nog veel explosiever: de verkopen
stegen tot 3.553 stuks, maar liefst 44 procent meer dan in 1997.
Deze opvallende ontwikkeling danken de Zweden vooral aan de
nieuwe 9-3 en 9-5 en de uitbreiding van de motorenlijn. Bovendien
is de dealerorganisatie aanzienlijk véïsierkt, waardoor klanten zich
bij hun Saab-dealer prettiger voelen dan ooit. Opvallend is de enorme belangstelling voor de Saab 9-3 cabrio. In 1998 werden er 350
van verkocht, een stijging van honderd procent ten opzichte van
1997. Maar liefst een op de tien verkochte Saabs is nu een cabriolet.

en lekker krachtige 3,1 liter direct
ingespoten turbodiesel van 140
pk. In de basisuitvoering Laredo
komt die net als de 4.0 op
106.820 gulden. Chrysler Import
Holland verwacht op jaarbasis
500 exemplaren van de Grand
Cherokee te verkopen.
De versies voor Europa komen
uit Oostenrijk, waar het
DaimlerChrysler concern samen
met Steyer-Puch de Eurostar
fabriek heeft staan. Behalve
Jeeps rollen hier ook de Chrysler
Voyager, de Mercedes-Benz Mklasse, E-klasse 4Matic en Gklasse van de band.

Voor maximale laadruimte zijn de
drie separate stoelen achterin
gemakkelijk te verwijderen. Er
ontstaat dan voldoende ruimte
om, bijvoorbeeld, twee sportfietsen naast elkaar te vervoeren.
Bovendien kunnen alle stoelen
(met uitzondering van de passagiersstoel) naar voren geklapt
worden. Mogelijkheden te over
dus. in het interieur van de
Premacy.
De Premacy beschikt over een
ruime hoeveelheid veiligheids
voorzieningen. Naast een stijve
kooiconstructie is de auto voorzien van Mazda's 'MAIDAS' systeem. hetgeen staat voor 'Mazda
Advanced Impact-energy
Distribution and Absorption
System'. Een hele mond vol, die
inhoudt dat de botskracht goed
wordt opgevangen en verspreid

over de hele auto. Bovendien zijn
zowel twee 'gewone' als twee
side-airbags standaard.
In eerste instantie wordt de
Premacy met twee motorvarianten beschikbaar. De eerste is een
1.8 liter zestienklepper, die 100
pk/74 kW levert. Er komt tevens
een evengrote motor die goed is
voor 115 pk/84 kW. Deze laatste
versie wordt tevens met automaat
leverbaar. Later volgt een direct
ingespoten turbodiesel met een
inhoud van 1,9 liter.
Tegen het einde van 1999 verschijnt er nóg een MPV van
Mazda, die groter is en plaats
biedt aan zes man. Van deze
auto verschijnt in Genève eer.
(bijna definitief) prototype.
Daarmee heeft Mazda eind dit
jaar maar liefst drie ruimtewagons
(de kleine Demio bestond immers
al) in het programma.

IEUWER IS NIET altijd
duurder. Citroen heeft
de vernieuwde
Berlingo Multispace met zijschuifdeur, afhankelijk van
de uitvoering en de motorkeuze, 490 tot 850 gulden
goedkoper gemaakt dan
zijn voorganger. De prijs ligt
daardoor ni tussen de
32.700 en 36.700 gulden
kosten.
Dankzij de schuifdeur biedt de
auto meer mogelijkheden. Het
achtercompartiment is nu beter
bereikbaar en lange spullen zijn
makkelijk in te laden vanaf de zijkant.
• •
Een standaard in delen neerklapbare achterbank is bij de prijs
inbegrepen. De Berlingo is een

Citroen heeft de Berlingo Multispace iets in prijs verlaagd.
groot succes op de Nederlandse
markt. Dit komt volgens de importeur door het aparte design, de
enorme ruimte en de ergonomie.

De vernieuwde Citroen Berlingo
Multispace is leverbaar met een
1,4i-, 1,8i-, en 1.9D motor.

'Met een SPORTKRASlot maakt u kans op één
van de duizenden prachtige
prijzen. Speel het Kraslolspel en u weet direct of u iets gewonnen hebt. Op het
SPORTKRAS-lot staat bovendien altijd een aantrekkelijke
kortingsbon van McDonald's' M afgedrukt. Alle reden dus
om zo'n SPORTKRAS-lot te kopen!

Verkooppunten
Een SPORTKRAS-lot kost 5 gulden en is van l maart

JWflfflftëtt

t/m 31 mei 1999 exclusief te koop bij 2.500 sportverenigingen in heel Nederland. Waarschijnlijk doet uw eigen
sportvereniging ook mee. Voor informatie: bel deze krant
via het nummer in deze advertentie of kijk op internet:
www.sportkras.nl

Opbrengst voor goed doel
Met het kopen van het SPORTKRAS-lot maakt u niet
alleen kans op prachtige prijzen, maar steunt u tegelijk de
betreffende sportvereniging: door de medewerking van tal
van sponsors verdient de sportvereniging aan ieder verkocht SPORTKRAS-lot liefst 3,50 gulden!

100.000 x

Doelstelling
De Actie SPORTKRAS is een
initiatief

van

NOONSF,

Week-

media en De Lotto.
Het doel is om sportverenigingen in staat te stellen extra
inkomsten te verkrijgen om ook
in de toekomst hun zinvolle activiteiten te kunnen blijven
ontplooien.

Koop ook een SPORTKRAS-tot!
Internet:' •

95^9
Flans van den Pol, tel. O2O - 56 22 285.
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Voorjaarstrends
1999
Zie onze special
in de krant van 17 maart

Nieuwsblad

Woensdag 10 maart 1999
Datum
UI

HW

UW

10 mrt

O

08.36
04.00
21.00
11 mrt
09.46
22.16
04.50
12 mrt
11.05
05.56
•23.25
13 mrt
12.36
06.44
14 mrt
01.15
08.46
13.26
15 mrt
02.00
09.56
14.16
16 mrt
02.35
14.49
10.34
03.16
15.27
17 mrt
11.25
Maanstand: LK wo 10 mrt. 9.40 uur.
HW: 17 mrt 15.27 uur, +120 cm NAP.
LW: 15 mrt 09.56 uur, -80 cm, NAP.

l

l
UI

HW

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

LW

Brandweervrouw
Alberdien kent
geen schroom

16.24
17.35
18.46
19.55
21.20
22.15
23.10
23.34

In de tuin van Fons
Aleven ligt een oranje
boei die zijn vader
nog naar huis heeft
helpen slepen. In de
serie De Branding
deze week het
verhaal van een
bijzondere trofee,
opa Aleven en de
puch van Fons.

Los nummer 2 gulden

Sterk ZHC
komt niet
-«-"% tot scoren

^^<$Xi'#ï'v>!';
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Het water stijgt en stijgt en stijgt

Op de voetbalvelden van TZB staan grote plassen water. Officieel mag er niet meer
Normaalgesproken wijst de peilstok in het vijvertje van De Meeuwen ongeveer 30
centimeter aan. De hoge waterstand leidt hier echter niet tot zoveel prohlemen als elders gevoetbald worden. TZB vreest het ergste voor de toekomst. Zie ook pagina 9 (sport)

Foto Karin Schut

Foto Karin Schut

Politie start bon-offensief
ZANDVOORT - Foutparkeerders kunnen in het centrum sneller rekenen 9? een
bon. De politie is bezig met
een waar offensief om de verkeersveüigheid te verbeteren. De bekeuringen leiden
echter tot veel klachten bij
de gemeente en soms zelfs
tot verbale agressie van automobilisten
tegenover
agenten.
Alleen al dit weekend deelde
de politie 28 bonnen uit. Ook
voorgaande weken waren het
er veel, bijvoorbeeld 37 in het
weekend van 24 en 25 januari.
Politievoorlichter Jaap Hage
beaamt dat de politie extra
controleert. Vooral 's avonds,
's nachts en in het weekend
worden bonnen uitgeschreven.
„Zo langzamerhand is het de
gewoonte geworden dat je in
dit dorp maar overal kan parkeren," zegt Hage. „Zelfs stopverboden werden genegeerd.
Maar veel mensen beseffen
niet dat foutparkeren tot ge-

"\ "jTolgens

.''_\/;-. ij
olgens mij is het doodstil
VZandvoorts
rond de renovatie van het
museum. Nieuws-

gierig als ik ben, heb ik stiekem door het raam gekoekeloerd. Binnen en buiten zijn er
nog geen verbouwingsactiviteiten te ontdekken. Op een
klein papiertje voor de ramen
kan je lezen dat het museum
medio 1999 open gaat. Nou,
dan mag men rap beginnen
want we zitten alweer bijna op
de helft van het jaar.
Ik mis mijn culturele bezoekjes aan het museum wel,
hoor. Niet alleen ik doe aan
cultuurrecreatie, pok dagjesmensen en verblijfstoeristen
bezoeken het museum. Afgelopen zondag klampte een meneer mij aan in de Haarlemmerstraat en vroeg vertwijfeld
waar het Zandvoorts museum
was. Hij had de informatieborden gevolgd en was via het
bordje 'museum' in de Haarlemmerstraat beland.
Ik vertelde hem dat deze
monumentale straat best een
bezichtiging waard was maar
dat hij voor het museum hélemaal verkeerd zat. We raakten
m gesprek en ik vroeg waar hy
vandaan kwam. Hjj woonde in
net plaatsje Doodstil in de
Provincie Groningen. Toeval(ig ken ik dat pittoreske dorpJe want wij hebben daar het
Plaatselijk oorlogsmuseum be'•ocht.
. Op mijn vraag waarom hij
Juist nu naar Zandvoort
kwam, zei hij: Zandvoort is gezellig druk en ligt lekker centraal bij de grote steden. Ik
ftioest lachen want wij gaan
üaar het hoge Noorden niet alleen om onze oudste dochter
Je bezoeken maar ook om ons
^ onthaasten.
Wat het museum betreft
ttioest
ik hem teleurstellen dat
ls
nog steeds doodstil.
Nel Kerkman

vaarlijke situaties kan leiden.
Stel dat er een ambulance of
brandweerauto door moet,
dan mag het niet zo zijn dat
een auto in de weg staat. Daarom zijn we in het centrum extra alert."
Ook in de Max Euwestraat
bekeurt de politie verkeerd geparkeerde auto's. De politie let
daar eveneens op auto's die tegen de richting in rijden. Deze
typische woonstraat is door de
afsluiting van het kruispunt
Sophiaweg en de Kostverlorenstraat een sluiproute geworden voor verkeer van en
naar Zandvoort-Noord. Hage:
-„De Max Euwestraat is een
smalle straat. De verkeersdoorstroming moet daar wel
mogelijk blijven."
Dat parkeren in het centrum
extra moeilijk is omdat het
Zwarte Veld opgebroken is,
vindt de politievoorlichter
geen valide argument. „Ik
snap wel dat mensen het vervelend vinden. Maar je kunt
mij niet vertellen dat het parkeerterrein by de watertoren

op zaterdagavond helemaal
Voor bewoners, die evenmin
vol staat. Daar kunnen bezoe- hun auto kwijt kunnen, geldt
kers die uit willen gaan ook volgens Hage hetzelfde. „Het
parkeren."
is bovendien niet te doen om
onderscheid te maken tussen
een auto van een bewoner en
een bezoeker. Waar moeten we
dat aan zien?"
Sommige bekeurde automobilisten laten het er niet bij zitten als ze een bekeuring hebben gekregen. Twee van hen
zijn gearresteerd wegens beleZaterdag 13 maart
diging van een ambtenaar in
van 11.00 tot 16.00 uur
functie. Eerder gebeurde dat
in de Max Euwestraat en dit
tonen Anita,Anja en Susan
weekend werd een twintigjarin onze
ge Haarlemmer in de Swaluëvoorjaars- m zomerkollektie.
straat erg boos. Hij werd agressief en beledigde een agente.

MODEFLITSEN

U bent van harte welkom bij

Ze zien eruit als de bedriegertjes, deze fonteintjes die uit de rioolput op het Duintjesveld
omhoog komen. De gaten zijn uit voorzorg in de deksel van de put gehoord

Foto Karin Schut

'Gasthuisbimrt
wordt prettiger'

ZANDVOORT - Verkeerswethouder Hogendoorn wil
dat de bewoners van het
Gasthuisplein en omgeving
prettiger kunnen leven. Hij
heeft hen donderdag beloofd
dat de gemeente gaat kijken
naar verkeersmaatregelen
om de overlast van hardrijders en vrachtwagens te beperken. Bovendien wil hij het terzone bespreekbaar moet
parkeren voor bewoners een- worden. Ook meent hij dat de
voudiger maken.
Noordbuurt zo snel mogelijk
na de Zuidbuurt een systeem
met vignetten of ontheffingen
De wethouder zegt dat hij de voor parkeerplaatsen moet
discussie over een vrachtwa- krijgen. Bewoners krijgen
genverbod na elf uur op het daarbij voorrang boven werkGasthuisplein gaat aanzwen- nemers van bedrijven uit de
gelen nu leveranciers binnen- buurt en toeristen.
Dat hebben vijf bewoners en
kort niet meer na elf uur in de
Zuidbuurt mogen komen om een ondernemer van het Gastde Kerkstraat te bevoorraden. huisplein donderdag te horen
Bovendien vindt hij dat het gekregen. Hun grootste ergerGasthuisplein en het Wagen- nis is het parkeerbeleid in de
makerspad als dertig-kilome- buurt. „Parkeren is hier een

(Dorpsplein) begrijpen niet
dat parkeerwachters of politieagenten wel bonnen uitschrijven voor de deur van Touche
op het Gasthuisplein en niet in
de bocht van het Wagenmakerspad. Hogendoorn heeft
donderdag beloofd dat hij hierover contact zal opnemen met
de politie en met de gemeentecrime," vindt de heer Roy uit lijke parkeercontroleurs.
de Gasthuisstraat. De heer
Volgens Veldwisch wordt er
pjevaar van het Gasthuishqfje
is het met hem eens. „Mijn yisi- ook te hard gereden, vooral op
te kan nergens de auto kwijt." het Wagenmakerspad. „De
Bewoner Loos (Gasthuisplein) straat verkeert in zo'n slechte
moet 's avonds zijn auto vaak toestand dat de klinkers liggen
ver van zijn huis parkeren, te klapperen als er een auto of
vindt hij.
vrachtwagen te hard overheen
Loos en Freek Veldwisch rijdt."
ADVERTENTIE

Perfectie

Keesomplein vecht via rechter
somplein. Van Vulpen stuurt binnenkort ook
een verzoek voor een mondelinge zitting naar
het gerechtshof in Amsterdam. Dit is een voortzetting van een hoger beroep over achterstallige huur. Eerder hebben diverse woonwagenbewoners een procedure bij de kantonrechter verloren. De kantonrechter vond dat de woonwagenbewoners de huur gewoon aan de gemeente
moeten betalen. Zij weigeren dat omdat het
De advocaat van de woonwagenbewoners kamp in slechte staat verkeert.
heeft de provincie onlangs verzocht om de geVerder draait de advocaat de gemeente de
meente te dwingen het kamp op te heffen. Dat
besluit heeft de provincie al begin jaren negen- duimschroeven aan omtrent vier artikel 10-aantig genomen. In 1995 heeft de gemeente echter vragen (een soort ontheffingen voor het plaatbesloten om in overleg met de bewoners het sen van woonwagens op het Keesomplein) van
kamp te handhaven en op te knappen. Dat vorig jaar november. Van Vulpen heeft de prolaatste is nog steeds niet gebeurd, al is er op 17 vincie half februari verzocht om de gemeente
februari wel een onderzoek door een extern eraan te herinneren dat zij nog geen beslissing
bureau verricht naar de toestand van het Kee- hierover genomen heeft.

a la van der Horst

ZANDVOORT - De woonwagenbewoners
van het Keesomplein voeren nu ook een juridische strijd tegen de gemeente. Zij vinden
dat de gemeente hen anders niet serieus
neemt. De woonwagenbewoners hebben de
hulp ingeroepen van de Haarlemse advocaat
J.P. van Vulpen.

ADVERTENTIE

De Pikolinos Voorjaarskollektie
is weer binnen

Politie zoekt getuigen beroving
ZANDVOORT - De politie is op zoek naar mensen die zich
iets kunnen herinneren van een overval in de nacht van 18 op
19 november (rond drie uur 's nachts) op de Engelbertsstraat. Een 51-jarige Engelsman heeft daarvan pas recentelijk aangifte gedaan.
De man werd van achteren met geweld om zijn nek gegrepen
door een onbekende man. De overvaller bedreigde hem met een
mes. Hij raakte gewond aan zijn hand toen hij het mes wilde
pakken. Zijn vriendin begon de overvaller te slaan met haar
handtas. Daarop ging de overvaller er vandoor. Hij sprong in een
witte personenauto.
Het signalement van de overvaller luidt: 25 of 26 jaar, donkere
huidskleur, ongeveer 1.82 meter, gemiddeld postuur, kort zwart
fijn krullend haar dat aan de zijkant opgeschoren is en bovenop
wat langer is zodat het leek alsof hij een petje op had. De politie
hoopt dat getuigen contact opnemen met het bureau (tel.
574.5111).

NVM
MAKELAAR

ParhiiiiiTli- Miiorinlnirn. Uiilti'slniul 1.2(142 U /.utidvonrl Tel. 111.1-571 dl 2

Meer van deze befaamde designer en van
andere topontwerpers vindt u op onze nieuwe,
door Maly zelf ingerichte, design-afdeling.
Welkom!

Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio B.A.D.
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Reni Art Gallery.
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren,

ca vanl den horst

Binderij 2. Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot 13-OOuur
gesloten. Donderdag koopavond.

m

Tekeningen door
gat verdwenen

CENSE&
*NÜNGEN

MEER ACHTERGRONDEN
BIJ HET NIEUWS

V

A

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715747

Natuurlijk,

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Welke

Zandvoorts
H IMieuwsbBad
i

strandpachter, aannemer, servicemonteur, loodgieter, dakdekker,
timmerman, bankdirekteur, beunhaas, verkoper, croupier, visboer,
apotheker, groenteman, slager, piloot, stratenmaker,
gemeente-ambtenaar, glasblazer, garnalenpeller, bloemist,
schelpenvisser, shovelmachinist, cv-monteur, parkeerwachter,
betonstorter, brandweerman, schilder, stucadoor, tegelzetter,
doe-het-zelver, huisvrouw, winkelbediende, klusjesman,
huisman, electricien

Parfumerie - Drogistcrij - Schoonlieiüsulon

Zie onze adv.
elders in deze krant

perfect vormgegeven fauteuil van Peter Maly.

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

ADVERTENTIE

Donderdag 11 maart
feestelijke heropening

niem aan topdesign. Zie bijvoorbeeld deze

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ADVERTENTIES
Zandvoort- Haarlem Stad - Utrecht- Amstelveen 'Haarlem Cronjé

Bij Co van der Horst is meubeldesign syno-

J wil er niet eens een paar dagen tussen uit? *
tff
™

Zie onze advertentie in deze krant
«^•V^O" 3

~~

/

»

Naam: (m/v)

Kunstenaar Roland van. Tetterode is maar liefst 55 kindertekeningen kwijt. Bovenstaande
tekening; is een van de tekeningen die verdwenen is. De kunstenaar vermoedt dat een dief
tussen 17 en 27 februari een
map met de tekeningen gestolen heeft uit zijn schuur in de
Hobbemastraat. Vanwege een
verbouwing zit er een gat in de
muur van de schuur. De tekeningen zijn volgens Van Tettcrode
vijfduizend
gulden
waard. Hij heeft inmiddels
aangifte gedaan bij de politie,
maar die heeft nog niet voldoende aanwijzingen gevonden om het raadsel op te lossen.

Adres:

|

\
|

\ \

l l L

Postcode/Plaats:
Telefoon:

|J

Giro/Banknn:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ35.40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 017003
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||gen|coinpieét verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
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oMeremaüe voor een eenmalige

Onze zoon is geboren en heet
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yohan en Kristi G austier
7 maart 1999
Zandvoortselaati 24
2042 <%A Zandvoort

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Bij deze bedank is mijn kennissen en vrienden voor hel
medeleven bij het verlies van mijn lieve vriend

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van j e
kinderen afhankelijk zijn!"

Cor Davids
Corvan Poelgeest-Schaap

DOKTERSBERICHTEN
voor meer informatie:
Mededeling
M.i.v. dinsdag 16 maart a.s. verhuist de praktijk van

Bil GRATIS 0800 - 022 45 35

Dr. C. K. H. van der Burg,

•^.*Dag'en.nacht bereikbaar voor
• ''-hetverzorgen van een begrafenis
:
*$. c:::: v :' of crematie. •,• .'•.:. '':•'';.' :
i'vDirect hulp bij een sterfgeval, f

huisarts
naar
Koninginneweg 34' a
Spreekuur op bovenstaand adres uitsluitend volgens
afspraak.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
In het vergaderschema zoals dat afgelopen week werd gepubliceerd is een wijziging opgetreden.
De eerstvolgende commissievergadering
is:
- Donderdag 18 maart, 20.00 uur, commissie Organisatie, Toerisme & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat} BIJ het bureau Voorhchting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62 Tijdens de vergadering
zijn exemplaren van de agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadermg het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk - van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

ADVERTENTIES

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Tel. 57 160 22

uitvaartverzorging
kennemerland bv

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

De portefeuilleverdeling is als volgt
- burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu,

- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuille onderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 1 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 9 door B&W genomen besluiten is op maandag 8 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- 48 bomen - Duindoornlaan Bentveld (t b v
woningbouwproject "herontwikkelmg Pompstation")
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend

99035B Parnassialaan 12

plaatsen tuinhuis/bergmg
99036B Mr Troelstrastraat 8 uitbouw voorgevel
plaatsen tijdelijke
99037B Stationsplein
noodcabme
99038B van Kinsbergen- vergroten
woning
straat 11
99039B van Kinsbergen- vergroten
woning
straat 12
veranderen
99040B Zandvoortsewoning
laan 163
vergroten
99041B Dr C A Gerke
woning
straat 137
99042B Wilhelmmaweg 54 plaatsen schuur
wijzigen verleen99043B Boulevard
de vergunning
Barnaart 30
99044B Boulevard Barnaart oprichten
restaurant
vergroten byge99045B Vinkenstraat 42
bouw

GEMEENTE

99046B Saxenrodeweg 101 plaatsen garageboxen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van twee weken na publicatie schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wy wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
98044B Zeestraat 71
bouwen apotheek
en appartement
(01-03-1999)
98196B Haltestraat 1
veranderen pui
(01-03-1999)
98199B Grote Krocht 5-7 veranderen winkel/
slagerij (01-03-1999)
98209B Fr Zwaanstraat 32 plaatsen dakkapellen (01-03-1999)
99002B Fazantenstraat 7 vergroten dakkapel
(01-03-1999)
99003B Diaconiehuisveranderen woning
straat 21
(01-03-1999)
99004B Witte Veld 19
veranderen berging
(01-03-1999)
Verleende sloopvergunningen
99019S Burg Nawijnverwijderen asbestlaan 41
houdende plafonds
(01-03-1999)
990215 Keesomstraat 15 verwijderen asbesthoudend dak manege (01-03-1999)
Verleende reclamevergunningen
98202R Grote Krocht 26 wijzigen reclame
(02-03-1999)
99026R Zandvoortseaanbrengen lichtrelaan 345
dame (02-03-1999)

Rectificatie:
In de gemeentelijke advertentie van 25 februari jl is abusievelijk een verleende bouwvergunning Stationsplein 15 vermeld, dit moet
zijn Stationsplein 6, veranderen stationsgebouw
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

adverteer in de krant

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Bingo mee met de Sponsor Loterij
SPONSQRBÏNGC)
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Grote Sponsor.Loterij
van februari 1999 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort. Alle prijzen worden
automatisch op uw rekening gestort. Zetfouten voorbehouden.

BINGO
getal l t/ni22

, „* >17
10 ' 39
42 ^ 15
18 08

_

De weekprijzen zijn gevallen op de
volgende lotnummers:
05 februari
003161581
12 februari
000610918
19 februari
003831105
26 februari
005510045

ƒ 1.000,- eindcijfers ....30706
ƒ 100,- eindcijfers
0170
ƒ 10,- eindcijfers
203

De hoofdprijzen die in de maand
februan in SponsorBingo vielen,
staan hieronder

24 ,28 12 03,
06 13 25^ 35"
41 - 05 26 < 11 16 '02,19x *

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint n de

ThiusBingo
van ƒ 25.000,BINGO
getal 23 t/m 36
30 ƒ 10.000,- 23
ƒ20,43 ƒ 1.000,- 40
20

De dagprijzen zijn gevallen op de
volgende lotnummers:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

002144678
000391620
008520177
006351342
004986918
009049052
008118797
001142832
009519880
001237718
003362677
000914279
007671837
006289911
009767085
006093655
009441036
004338458
002990474
002589131
002490911
004360139
005358382
002363874
007249335
000152001
007742005
008285428

005652818
009510417

005177487
006888726

ƒ 10,-

ƒ100,- 01

04
31
29
44

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

45
09
36
27

ƒ9,-

ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Ford Miistang
001827744 ia Ijmuidert

Deze exclusieve Ford Musfan^ hun van u worden'

GASTONS
SURPRISE
zondag 14 maart

18.10 uur op RTL 4
Kijk, bel en win een
Camcorder
003221084
003874833
007570053

002261143
008115660

Draadloze hoofdtelefoons
LOI Cursussen \v.o.
tekenen en fotografie
Sportieve damesfietsen
Puzzelboeken en
Puzzelwoordenboeken

en kaartjes voor
WalibiFlevo
De Bingolijn
0909-0077(95 cpm)

Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm)
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

Speel mee
en win!
De Grote Sponsor Loterij is de
loterij van de vele duizenden
bingoprijzen. Deze grote en
kleine prijzen kunt u ook winnen
als u meedoet met de Sponsor
Loterij. Meespelen is namelijk
heel eenvoudig. U vult de onderstaande bon in, stuurt deze op
en twee weken later vallen uw
bingoblokken bij u in de bus.

RTL 4. Tijdens de uitzending
worden de wekelijkse bingogetallen getrokken. Heeft u een
getal op uw bingoblok staan?
Dan streept u deze aan. Zijn alle
15 getallen op uw blok aangestreept? Dan wint u een geldprijs
die kan oplopen tot 25.000,-!
Uw volle kaart levert dus veel
geld op.

Bel en Win
Ook zonder volle kaart, kunt u
nog winnen. Heeft u aan het eind
van het programma minstens 12
Bij SponsorBingo maakt u iedere zondag hans op vele prijzen.
cijfers goed? Dan belt u direct
gulden én voor de prachtige, exclusieve
met de Bingolijn 0909 - 0077 (95 cpm)
Ford Mustang.
om kans te maken op de wekelijkse verrassingsprijs of op een uitnodiging voor
Speel dus mee met de Grote Sponsor
Loterij. Met de bon op deze pagina is dï
een bezoek aan de studio. Daar speelt u
goede doel
in een oogwenk geregeld!
mee voor de Zaalbingo van 10.000

Bingo!
Elke zondagavond van 18.10 tot
19.00 uur presenteren Stella
Gommans en Gaston Starreveld
het programma SponsorBingo op

Speel mee voor het

De Grote Sponsor Loterij is de loterij waarvan de
opbrengst gaat naar organisaties die actief zijn op
het gebied van sport, welzijn en cultuur.
Humanitas is één van de goede doelen die geld
ontvangen.
Mensen helpen
Humanitas loopt voorop bij het zoeken naar
nieuwe manieren om mensen te helpen; manieren waarbij degene die
hulp krijgt zelfstandig kan blijven. Een
goed voorbeeld hiervan zijn de levens-loopbestendige woningen van Humanitas in Rotterdam.
Dit zijn prachtige gebouwen met moderne appartementen waarin gezonde, zieke, oudere en hoogbejaarde mensen door elkaar wonen.
Geld goed besteed
Humanitas is één van de vele grote en kleine
organisaties die
geld krijgen van
de Grote
Sponsor Loterij.
Elke maand gaat
er zes gulden
per lot rechtstreeks naar het
goede doel.
Meespelen betekent een kans op
een mooie prijs.
Meespelen betekent dat u meebouwt aan een
goede toekomst
voor ons allemaal.
Hans Beckers, directeur Humanitas

Kijk naar SpoiisorBingo:
Elke zondag 18.10 imrRTL4

^

Öf Ju, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, voor kans op tienduizend Bingoprijzen!

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

Adres:

D ƒ 40,D ƒ 30,D ƒ 20,D ƒ 10,-

Plaats:

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m bloklctters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar;
lel. 0900-300 l-f 00 (35 cpm)

1509903

D

Naam
Postcode:
(Post)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tcl:

Datum.
Handtekening:

Bon uitknippen en in ccn envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
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Frêle dame staat haar
brandweermannetje

Personalia
• Kees Hoed is gisteravond geinstalleerd tot raadslid voor de
Socialistische Partij. Hij is in
de gemeenteraad gekomen,
omdat Jeannette van Westerloo afgetreden is. Hoed maakt
voortaan deel uit van de commissie Financien en de commissie Maatschappelijk Weizijn, Onderwijs en Sport. Huub
van Gelder is Van Westerloo
opgevolgd als fractievoorzitter
van de SP. Hij zit voortaan in
de commissie Bestuurlijke
Aangelegenheden plus de
commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer.
• Lienke Brugman viert donderdag het dertigjarig bestaan
van haar peuterklas van de
Oranje Nassauschool. Zij heeft
momenteel ongeveer veertig
kinderen tussen de twee en
vier j aar onder haar hoede. Het
jubileum wordt uitgebreid gevierd met een feest voor de kinderen.

Brandweerkorpsen van verschillende gemeenten groeien steeds
meer naar elkaar toe. Er is zelfs al een regionale brandweer.
Gisteravond heeft de gemeenteraad hierover een voorstel
besproken. Negen beleidsfunctionarissen mogen aan de slag om
regionale plannen voor de rampenbestrijding te maken. Maar de
41 vrijwilligers die binnen acht minuten in Zandvoort op elke
willekeurige plek een brand kunnen blussen, blijven van groot
belang volgens brandweercommandant Schröder. „We moeten
heel zuinig op hen zijn. Ze tonen een enorme inzet en dat doen ze
allemaal vrijwillig. Geweldig," vindt hij. Een mooi voorbeeld
daarvan is de Zandvoortse brandweervrouw Alberdien Koster.
Een vrouw die niet zonder haar grootste hobby kan.

4

» Tips voor deze rubriek: Redactie Zandvoorts Nieuwsblad, 023-571.8648

'Zandvoort kan
mooier worden
dan Blankenberge'
ZANDVOORT - „Als wrj
zouden doen wat Blankenberge al heeft gedaan, dan zouden
we een enorme sprong maken.
We zouden met kop en schouders overal bovenuit steken,
zelfs boven Blankenberge.
Want wij hebben veel meer natuur," zegt Torn Maintz, voorzitter van het Ondernemers
Platform.
Samen met burgemeester
Van der Heijden, wethouder
Herben, ambtenaren en ondernemers bezocht Maintz de
Belgische badplaats vorige
week. Het bezoek was erginteressant, daar zijn zowel de gemeentelijke bestuurders als de
ondernemers het over eens.
Blankenberge heeft de afgelopen tien jaar onder leiding
van professor Allaert en de lokale burgemeester veel geïnvesteerd. Dat heeft ertoe geleid dat er een soort kettingreactie op gang gekomen is: zowel toeristen als particuliere
investeerders weten de badplaats weer te vinden.
Het Zandvoortse gezelschap
is vooral onder de indruk van
een zalencentrum voor grote
musicals en tevens lokale voorstellingen. Daarin is ook het
casino gevestigd.
Daarnaast zijn de Zandvoorters enthousiast over een parkeerkelder onder de Blankenbergse boulevard, een groot
congrescentrum met sportfaciliteiten en een zee-aquarium.
De gemeente en de ondernemers gaan nadenken of dergelijke voorzieningen ook in
Zandvoort te realiseren zijn.
Burgemeester Van der Heijden ziet daarnaast ook mogelijkheden om eventueel Europese subsidies los te krijgen als
Zandvoort samen met Blankenberge een aanvraag indient. Hij wil contact blijven
houden met zijn Belgische collega.

Kort geding

ZANDVOORT - De familie
Van der Werff heeft het kort
geding tegen de gemeente verloren over de bouwstop voor
verbouwing van het Strandcafé, het vroegere Stella Maris op
het Badhuisplein. De rechter
vindt dat de gemeente de
bouwstop terecht heeft afgekondigd, omdat de familie Van
der Werff zonder vergunning
aan de gang is gegaan.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur J.M. Pekelhanng.
Directeur/uitgever. C.A Pelle.

Alberdien Koster: „Je moet wel je kop erbij houden"
Foto Karin Schut

Zandvoort linkser

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft de lijstverbinding van de nieuwe partij Noord-Holland Anders en
De Groenen een nederlaag geleden. De verkiezingsuitslag (l
zetel) stemt tot nadenken. Bovendien komt de vraag op of
het verstandig is om in deze
nieuwe combinatie en/of op
deze manier verder te gaan.
Met de plaatselijke verkiezingsuitslag ben ik daarentegen gelukkig en heel tevreden.
De 343 Zandvoorters die 3
maart hun stem hebben uitgebracht op Noord-Holland Anders blijken wel degelijk vertrouwen te hebben in een nieuwe, verfrissende en progressieve partij.
Op persoonlijke titel verkondig ik aansluitend hierop het
volgende: nauwkeurig de
Zandvoortse uitslag bekijkend

zingen van het jaar 2002. Hoe- een mooie locatie bij.
ver dit ook nog weg lijkt...
Het is eigenlijk een grof
Eugène Weusten schandaal dat mensen en beZandvoort drijven zo behandeld worden.
Het college van Burgemeester
en Wethouders moet toch de
Keesomplein
Jacobus de Jong, woordvoer- burgerbevolking en het land
der van het woonwagenkamp vertegenwoordigen. Nog even
Keesomplein, reageert op een en Zandvoort wordt bereden
artikel over de saneringsplan- door ezels.
nen van het kamp. Hij vindt
J. de Jong
dat de gemeente veel te langZandvoort
valt mij op dat meer en meer zaam is.
Zandvoorters in de toekomst
De Meent
kiezen voor een socialer en miBinnen twee weken moet het Daniel de Mol, bewoner van
lieuvriendelijke provinciale po- saneringsplan klaarliggen. Wij het Strandhotel, reageert op
litiek. Het tijdperk dat Zand- zijn 24 jaar bezig met de ge- de ontwikkelingen in het
voort koos voor een zoge- meente Zandvoort om in over- Strandhotel waarover al divernaamd rechtse WD-meerder- leg met de gemeente voor deze se malen geschreven is in het
heid in de provincie, lijkt voor- locatie tot een voor alle partij- Zandvoorts Nieuwsblad. Het
bij. Dit hebben de plaatselijke en bevredigende oplossing te Strandhotel wordt verbouwd.
kiezers bepaald.
komen. Onze tijd is om. 24 jaar De 33 bewoners moeten tijdeBij de huidige uitslag hebben bedenktijd is veel te lang. Het lijk (voor 18 mei) verhuizen
Noord-Holland
Anders/De gaat hier niet om een dakka- naar de Meent (Hotel FriesGroenen (6,4 procent) en pel! Er zijn ook mondelinge af- land) op de Hogeweg. De Mol,
GroenLinks (6 procent) maar spraken gemaakt.
Helaas
zegt voor alle bewoners te
liefst 12,4 procent van de stem- wordt er opeens niet met de die
spreken, is daar niet blij mee.
men in handen. Ook opmerke- bewoners meer overlegd in
lijk is dat na een optelsom van welke andere vorm de politiek
Meent is er slecht aan toe
deze partijen met de PvdA het gaat gieten. Ze proberen enDe
niet geschikt voor 33 bewo(13,1 procent), CDA (10,9 pro- hun handen in onschuld te ners. Ik vind dat de kamers er
cent), AOV/Unie 55-plus (6,5 wassen.
beter moeten uitzien voordat
procent) en Socialistische ParU herinnert zich misschien we er naar toe kunnen. Als dat
tij (3,4 procent) weliswaar een nog wel de muur tussen het niet kan, dan moet het hoofd
krappe, maar toch besliste Keesomplein en de manege. van onze instelling een andere
meerderheid ontstaat van 51,5 Die heeft volgens betrouwbare oplossing vinden. Hij moet erprocent.
bron 60 duizend gulden ge- voor zorgen dat de bewoners
De WD verloor niet alleen in kost. De muur is nog niet af en het naar hun zin hebben. Dat is
de provincie Noord-Holland staat inmiddels op instorten. belangrijk. Persoonlijk hoop ik
stemmen, maar zeker ook in
Als iedereen op het gemeen- echter dat er een andere woonZandvoort haar
absolute tehuis zijn of haar verantwoor- vorm komt om de mensen in
meerderheid. De WD daalde delijkheid had genomen en onder te brengen tijdens die
van 51,9 procent naar 45,3 pro- normaal zijn werk had gedaan twee jaar dat het Strandhotel
cent.
dan waren deze problemen verbouwd wordt.
Ook deze nederlaag stemt tot niet eens ontstaan. Dan had de
nadenken, in ieder geval rich- badplaats Zandvoort er weer
D. de Mol
Zandvoort
ting de gemeenteraadsverkie-
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volgens brandweercommandant Schröder.
Alberdien: „Ik heb niet het
gevoel dat we extra in de gaten
worden gehouden of dat er anders naar ons gekeken wordt.
Ik vind het wel belangrijk om
vrouwelijk te blijven en te durven toegeven dat je sommige
dingen niet kunt als vrouw. Ik
kan een of twee slangen tegelijk uitrollen, maar niet drie of
vier zoals sommige mannen
wel doen in geval van nood."
„Daartegenover staat dat
vrouwen vaak een andere visie
met zich meebrengen. Wij kijken bijvoorbeeld beter om ons
heen of de situatie veilig genoeg is. De mannen springen
meteen uit de auto en beginnen van alles te doen. Vergeet
niet, de adrealine zit je soms
tot hier," zegt ze terwijl ze ergens boven haar hoofd wijst,
„maar je moet wel je kop erbij
houden."
En 'koppie-koppie' heeft Alberdien wel. Voor haar theorieexamens haalt ze uitsluitend
tienen. Ze is al hoofdbrandwacht, maar ze mag die functie
pas daadwerkelijk uitvoeren
als ze drie jaar brandwacht
eerste klas is geweest. „In
theorie blink ik uit en in de
praktijk ben ik een goede middenmoter. Ik kan met een gerust hart zeggen dat ik een
goede brandwacht ben."
Nelleke van Koningsveld
Monique van Hoogstraten

60*

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen
die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden
ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief
naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Eugène _Weusten van de nieuwe politieke partij Noord-Holland Anders vindt dat Zandvoort linkser gestemd heeft bij
de verkiezingen voor Provinciale Staten dan voorheen. Dat
stemt tot nadenken, meent hij.

aan bij de vrijwillige brandweer. „Ik dacht altijd: ach, zo'n
vlammetje, dat kan toch met
zoveel kwaad. Maar toen ik die
enorme steekvlam zag, schrok
ik me gek. Ook stond ik met
mijn neus op het openknippen
en strippen van een auto om
slachtoffers te bevrijden. Ik
hou van techniek. Als iemand
zou zeggen: pak eens een aandrijfas, dan zou ik niet met een
vooras aan komen zetten bijvoorbeeld."
Het kostte de bevlogen blusvrouw in de dop geen moeite
om de commandant te overtuigen van haar kwaliteiten en
mogelijkheden in het korps.
„Ik moest na de aanmelding
op een sollicitatiegesprek komen. De commandant vroeg of
ik de opleiding wel aankon met
een dochtertje van net acht
maanden. Maar ik had goede
opvang gevonden. En na de
avond oefeningen kon ik nog
net de laatste borstvoeding geven bij terugkomst. Na de geboorte van mijn zoontje werd
ik een tijdje op non-actief gesteld, maar daar wilde ik niets
van weten. Helaas mocht ik na
aandringen voorlopig alleen de
oefeningen bijwonen," zegt ze,
nog een beetje teleurgesteld.
Alberdien is een van de vier
vrouwen binnen het Zandvoortse korps. Het lijkt niet
veel, maar landelijk gezien
springt Zandvoort er met 10
procent vrouwen wel boven uit

Porno-persiflage
ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem draait op
woensdag 10 maart de pornopersiflage 'Boogie Nights' in
het Circus. Aanvang half acht.
Leden krijgen korting, niet-leden zijn ook welkom. 'Boogie
Nights' gaat over een jongen
die maar m een ding wil een
bekende pornoster worden
Het lukt hem inderdaad, maar
dan begint de ellende pas
goed. De film is tamelijk controversieel. Sommigen vinden
het een prachtige persiflage,
anderen vinden het alleen
maar ranzig. Burt Reynolds is
een van de hoofdrolspelers
Paul Thomas Anderson heeft
de film geregisseerd.

Politiek Café
ZANDVOORT - Windmolens en het winnen van water
uit de duinen. Dat zijn de twee
belangrijkste
onderwerpen
van het Politiek Café. Deze discussiebijeenkomst wordt dinsdagavond gehouden in Dance
Club Yanks (ingang Kosterstraat). In het panel zitten onder andere Han van Leeuwen
(D66) en Peter Boevé (AOV/Unie 55 plus). Speciale gast is
wmdmolendeskundige Henk
Hoogschagen van Energie
Noord-West. Bezoekers mogen mee discussieren. Aanvang acht uur. Entree gratis.

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Liefhebbers
van snuisterijen kunnen terecht op zondag 14 maart tijdens de verzamelbeurs in het
Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). De beurs duurt
van tien tot vijf uur. Toegang
gratis.

Expositie

ZANDVOORT - Johnny
Kraaykamp junior opent zaterdag 13 maart om drie uur
een tentoonstelling van Paola
van der Drift en Marianne Rebel. De twee Zandvoortse kunstenaressen exposeren in de
stadsschouwburg in Haarlem
(Wilsonplein 23). Hun sculpturen en schilderijen zijn tot 28
april te zien.

Wateroverlast

MENINGEN

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26.
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571 8648.
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
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Zandvoorters komen
niet in provinciehuis
ZANDVOORT - Geen van
de drie Zandvoortse kandidaten is in de Provinciale
Staten gekozen. De drie
meest kansrijke kandidaten,
René van Liemt (WD), Bob
de Vries (AOV/Unie 55 plus)
en Eugène Weusten (NoordHolland Anders/De Groenen), kregen wel veel voorkeurstemmen, maai- niet genoeg voor een zetel.
René van Liemt kon rekenen
op 1122 stemmen. Hij had er
ongeveer 2400 moeten hebben
om in de staten te komen. Bob
de Vries kreeg 150 stemmen,
maar zijn partij kelderde flink.
AOV/Unie 55-plus houdt nog
maar één van de vier huidige
zetels over. Eugène Weusten
verzamelde 285 van de in totaal 343 stemmen die in Zandvoort op Noord-Holland Anders/De Groenen uitgebracht
werden.
De andere Zandvoortse kandidaten kregen beduidend
minder stemmen: Kees Hoed
(SP) 75, Peter Boevé (AOV/Unie 55-plus) 34, mevrouw
Stroobach-Kingma (AOV/Unie 55-plus) elf, Cees Harms
(AOV/Unie 55 plus) negen.
Erg populair zijn de provinciale verkiezingen niet bij de
Zandvoorters. Het opkomstpercentage zakte van 47,3 procent (vier jaar geleden) naar
42,5 procent. De meest trouwe
stemmers wonen in Nieuw

ZANDVOORT - Om wateroverlast op de nieuwe golfbaan
en een nog aan te leggen multifunctioneel sportveld te voorkomen, wil wethouder Oderkerk op korte termijn een onderzoek naar de waterhuishouding op het Duintjesveld
laten uitvoeren. Daarnaast
moet er zo snel mogelijk een
programma van eisen voor de
golfbaan opgesteld worden. 23
maart komt de golfbaan ter
sprake tijdens een gecombineerde commissievergadering
Financien en Maatschappelijk
Welzijn en Sport.

Unicum. 60,48 procent van de
kiesgerechtigden ging daar
naar de stembus. De score in
De Bodaan (Bentveld) is haast
even hoog: 60,40 procent. Ook
in Zuid gaan velen naar het
stembureau: 52,39 procent.
Het laagste opkomstpercentage heeft Nieuw-Noord: 33,30
procent.
Opvallend is verder dat de
WD in alle kiesdistricten wint,
al is de aanhang van de
WD'ers wel wat geslonken in
vergelijking met vier jaar geleden. Zuid (52.9 procent) en
Bentveld (67,1 procent) zijn
van oudsher WD-bolwerken
en dat blijkt ook uit deze verkiezingen.
De PvdA doet het goed in
Nieuw Unicum (30,7 procent)
en Oud-Noord (24,9 procent)
en redelijk goed in NieuwNoord (18,6 procent). Ook de
SP heeft zijn kiezers in Nieuw
Noord (52 oftewel 7,0 procent).
Noord-Holland Anders scoort
relatief het beste in het centrum. In het Gemeenschapshuis stemden 88 mensen op
deze partij (14,4 procent).
Veel steun krijgen de Centrum-democraten niet. Alleen
in Nieuw Noord zijner 11 stemmen (1,5 procent) uitgebracht
op de CD. In Nieuw Unicum en
Zuid was er zelfs niemand die
zijn stem aan deze partij gaf.
Bij de overige partijen zijn de
stemmen redelijk gelijkmatig
over de kiesdistricten verdeeld.

ZANDVOORT - Er zijn nieuwe borden besteld die naar belangrijke gebouwen verwijzen
in Zandvoort. Bovendien komen er nieuwe borden om toeristen in te lichten over parkeerterreinen. Dat heeft wéthouder Hogendoorn maandag
bekend gemaakt.
ADVERTENTIE

Cieema Circuns
11 maart t/m 17 maart.

DUBBEL &
DWARS

Haltestraat blijft geheel open
ZANDVOORT - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft maandag een nieuw verkeersplan voor het centrum aangenomen. Het plan wordt 18 maart in het openbaar
op het raadhuis besproken.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
/ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
Qelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
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A LS IK eerder met
Vm het vak in aanraking
/•^k was gekomen dan
JL p^L was ik nu beroeps
geweest," zegt Alberdien Koster vol overtuiging. De brandwacht eerste klas (30, maar
veel jonger ogend) was niet
meer te stuiten toen ze aan het
blussen had geroken. En alhoewel haar uiterlijk het tegendeel uitstraalt - ze is een
frêle dame met engeltjeshaar zij staat wel degelijk haar mannetje als het er op aan komt.
Naast de verzorging van haar
kinderen, Angelique van vijf en
Richard van twee jaar oud, en
haar bijna fulltime job, kan zij
dus ook nog bij nacht en ontij
worden opgepiept.
„Afgelopen zondagochtend
ging het alarm af om half vijf in
de ochtend. Alhoewel ik gewend ben om vroeg op te
staan, moest ik dit keer wel
van heel ver komen. Nog slaapdronken zat ik een uurtje later
op het dak van het oude dolfïnarium te timmeren. Door de
storm was het dak losgeraakt
en het klapperde in de wind.
De omwonenden konden door
het lawaai niet slapen. Wij hebben met hamer en beitel alle
plastic koepels zitten slopen,
dus ik weet niet of die mensen
nog een oog hebben dicht gedaan," lacht Alberdien.
Na een vlam-in-de-pan-demonstratie ruim vier jaar geleden, meldde zij zich meteen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Hans van Pelt

Op verzoek van de ondernemers blijft volgens verkeerswethouder Hogendoorn de gehele Haltestraat open voor het verkeer. De straat wordt wel verkeersluw om de veiligheid te verbeteren.
Verder moeten auto's voortaan vanaf de Hogeweg via de Oranjestraat naar het Raadhuisplein. Het dorp uit kan straks alleen
nog maar via de Grote Krocht. De Oranjestraat en de Grote
Krocht worden namelijk eenrichtingsverkeer.
Met deze maatregel komt het college volgens Hogendoorn de
bewoners van de Oranjestraat tegemoet.

Woensdag 17 maart
om 19.30 uur.

Regie Shohci Imamura
Met Jacqucs Gamblin

woensdag 10 maart 1999
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Feestelijke heropening op
donderdag 11 maart a.s. van

MODEFLITSEN

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalons

erenbur*
Haltestraat 1 - Zandvoort

Zaterdag 13 maart van
11.00 tot 16.00 uur tonen
Anita,Anja en Susan u onze
voorjaars- en zomerkollektie.

In onze prachtige, geheel vernieuwde zaak, vindt u een nog groter
assortiment geuren, kleuren en huidverzorging dan voorheen.
Schitterend gepresenteerd, zodat u in alle rust uw keus kunt
maken. En: wij beschikken thans over 2 goed geoutilleerde schoonheidssalons met zeer vakkundige schoonheidsspecialisten die
u het juiste advies kunnen geven.

U bent van harte welkom bij
Veel van onze leveranciers hebben, speciaal voor deze
opening een verrassingen aanbieding samengesteld:
sT

Corüna Modes

+J

i*

Van Lancaster:
Bij aankoop van een produkt GRATIS
een set met lotion, reinigingsmelk en een mini

Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
tel. 023-571 4828

Een prachtige toi.ettas CADEAU
bij aankoop van een Jil Sander, Davidoff
of Escada heren produkt
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Tommy Hilfiger geeft een
T-shirt weg bij aankoop van
een 100 ml e.d.t spray
of een origineel
Tommy Girl e.d.t. miniatuur
t.w.v. maar liefst fl 30,bij aankoop van een 50 ml
e.d.t. spray
—
—Een originele Cacharel vaas met
wierookstokjes CADEAU
bij aankoop van een 50 ml spray e d t
van uw favoriete geur AnaïsAnaïs
Eau de Eden of Eden.

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160
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Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168
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Davidoff geeft u een
leuke rugzak CADEAU
bij aankoop van een
50 ml Davidoff Cool Water
dames e.d.t. spray
Kenzo Parfums verrast
u met een parfumpen

fyfesman

bij aankoop van een van
haar produkten -

- & Schouw/Bouw

VÖör al uw^
enen yloeiref»

t3>

M>

il Sander schenkt u
een exclusieve
Jil Sander sjaal
bij aankoop van een van
haar produkten

iii

Een gratis miniset
bij aankoop van een Organza ot
Ysatis van Gyvencny
Badbruistabletten of
bad-parels CADEAU
bij aankoop van een Tresor
of Poema e.d.t. spray

Cacharel verrast u met een
body of douche bij aankoop
van een Cacharel produkt
AM ,9h f c k°/tin9 van J^ur.
All about Eve (50 ml douchegel,
40 ml e.d. parfum spray en 50 ml
Bodylotion)
van fl. 59,50

oy voor fl. 3950
Van Dolce £t Gabbana:
bij aankoop van een e.d.t. spray een
origineel G£tB rugzakje CADEAU

En wij verrassen u met een
extra surprise voordeel van
5%- 10o/o - of 15%.

Als u tijdens de komende week bij
ons minimaal fl. 25,- besteedt,
mag u van ons een surprisecheque trekken. U kunt dan zien
welk kassa voordeel direct
op uw aankoop in mindering
wordt gebracht.

Tel. 023-57 i 7745 of 5718207
KvK 34105469

ijzerhandel Zantvoort

van
2/.O,

Restaurant "Queenie^

VERSE DAGSCHOTEL

Het verjaardagsdiner
serveren wij op woensdag, donderdag en vrijdag
17,18 en 19 maar t

1960 -1999
een vier-gangen menu uit de zestiger
jaren voor de prijs van
= ƒ. 22,50 =
MENU
salade-buffet "Nicoise"

VASTE PRIJS ƒ 14,50
10-woerisdag; l 11-donderdag l
Kotelet pepërsaus

Kip kerry

Zaterdag a.s.
onbeperkt supermosselen
sauzen + frites

12-vrijdag
Visschotel

25 '•''

15-maandag l 16-dinsdag

potage oxtail

Tartaar -f ui l Bami + saté

bestaat deze maand
Vier dit met ons mee!

35 jaar

Nu bij aankoop van een
DeWalt accuboormachine DW 954
van f 489,-

een hotelbon
t.w.v. f 75,cadeau

ijzerhandel Zantvoort

cordon bleu
crème caramel
Kerkplein 8, Zandvoort, Tel. 023-5713599

\

Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tel. 023 - 5712418

BETAALBARE
KWALITEIT

Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort -Tel. 023-5714638

deze actie is geldig t/m 31 maart
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'Ik sloopte alles, tot verdriet van m'n ouders'
„Ik ben een echte techneut,"
zegt de bijna vijftigjarige
Fons Aleven. „Ik hou van
alles dat kan draaien en
bewegen, techniek en
mechaniek. Vroeger sloopte
ik werkelijk alles. Ik haalde
radio's en wekkers uit
elkaar; tot verdriet van mijn
ouders, want vaak kreeg ik
die dingen niet meer
helemaal goed in elkaar,"
lacht hij een beetje
beschaamd.
"W" 'T AN DIE Puch was na
. ïk / anderhalfjaar ook al
Iw niets meer over," zegt
w hij als hij aan de vraag
denkt die Cees van Dongen
hem twee weken geleden stelde in deze interviewreeks. „Ik
heb er mijn vader voor moeten
opbellen om te vragen hoe het
ook alweer zat. Ik kreeg een
Puch omdat ik na de Its-elektrotechniek naar AmsterdamOsdorp moest voor de vervolgopleiding. Dat was met het
openbaar vervoer namelijk
niet te doen. Mijn ouders
moesten werkelijk het geld ervoor bij elkaar schrapen."
„Het was een witte Puch.
Met een witte was ik helemaal
in. Het was in de tijd van de
provo's. Ik behoorde samen
met onder andere. Cees van
Dongen tot de 'Sluipers', want
wij reden op Shoppers (brommers met een hoog stuur,
NvK) en we droegen suede
schoenen met rubberen zolen
(sluipers, NvK)."
„Met de
'Buikschuivers'
spraken we niet. Dat was de.
andere groep in ons dorp. Zij
hadden vetkuiven en ze lagen
voorovergebogen op hun Zundapps en Kreidlers. Op zondag
was er in Zandvoort helemaal
niks te beleven. Dan brommerden we met alle Sluipers naar
Noordwijk, want daar was
's middags een dancing open.
We hebben daar een tijdlang
de boel op stelten gezet totdat
de enige agent die Noordwijk
rijk was ons al tegenhield op
het fietspad in de duinen. Toen
was het afgelopen. Het was als
je het met nu vergelijkt allemaal nogal braaf, hoor. Bovendien hield ik me meestal een
beetje afzijdig- van echte opstootjes."
„Cees en ik waren echte sleutelfanaten. Ik had thuis wel zeven bromfietsen staan, maar
daar viel niet op te rijden,"
grinnikt Aleven. De Puch
moest er uiteindelijk ook aan
geloven. Mijn sleutelhart begon weer op te spelen. Ik zaagde en sleep en .hakte aan dat
ding om hem zo hard mogelijk
te laten rijden, totdat hij het
begaf. Ik was bij Cees of hij bij

Cees van Dongen vroeg
aan Fons Aleven:
- Wat is er eigenlijk met je
Puch gebeurd?

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Fons Aleven vraagt aan
Peter Versteege:
- Zou jij met mij nog eens
op de tandem naar Amsterdam willen fietsen?

>,"
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„Zie maar eens beweging in dit monster te krijgen," zegt Fons Aleven over de boei die zijn huis aan de Zandvoortsclaan markeert
Foto Karin Schut

mij. Hij woonde hier vlak achter," zegt hij terwijl hij naar de
achtertuin wijst.
Het gezin Aleven is de derde
generatie die het huis aan de
Zandvoortselaan
bewoont.
Fons zelf werd er in 1949 geboren. Zijn opa kreeg het huis na
de oorlog in 1945 toegewezen.
„Mijn opa was in 1933 uit
Amsterdam naar Zandvoprt
getrokken. Hij begon een winkel met de naam Huisvlijt in de
Kerkstraat, waar nu Giraudi
zit. Het was een kantoorboekhandel met een bibliotheekje
en fröbelwerk. In de oorlog
moest hij met zijn gezin evacueren, terug naar Amsterdam.
Zijn winkel, en vele andere
panden in de straat, werd met
de grond gelijk gemaakt. Van
het puin bouwden de Duitsers
een verdedigingswal. Na de
oorlog kreeg hij dit huis, waar
ik nu ook in woon, toegewezen
door de gemeente."
Het rustieke pand aan de
Zandvoortselaan valt vooral
op door een immense knalpranjë boe'i op het bordes. „Mijn
vader heeft haar gevonden na
een grote storm. We hebben de

boei gewoonweg aan een trekhaak gemonteerd en over de
klinkers naar huis gesleept.
Mensen die ze sparen zijn wel
een beetje jaloers op het formaat van deze enorme bol. We
waren er heel trots op en nog
steeds. Hoewel, van mijn
vrouw mag ie geloof ik wel eens
weg. Maar zie maar eens bewegingin dat monster te krijgen."

'De boei ging aan de trekhaak en
slepend over de klinkers naar huis'
Niet alleen de winkel van opa
zaliger ging ter ziele. Ook zijn
fabriekje op het Schelpenpleintje, waar tinnen soldaatjes werden beschilderd, legde
uiteindelijk het loodje. Weliswaar niet door het oorlogsgeweld, maar jaren later door de
oprukkende moderne tijd. Het
plastic tijdperk was intussen
aangebroken.
„Het fabriekje werd gerund
door zo'n twintig dames, die
daar tinnen soldaatjes en
gansjes en allerlei andere fi-

Rebel 'ontstoft' Wolters
het .gedrukte woord.
Het spectaculaire zit hem
voornamelijk-in de van Rebel
bekende wijze van uitbeelden.
Zo hebben de geschilderde
vrouwen opvallend forse lichaamsdelen, wat volgens de
schilderes 'altijd wel op een
hoop weerstand' kan rekenen.

ZANDVOORT - De Dekamarkt is morgen door een ringetje te halen. Niet alleen zal
zowel het assortiment als de
supermarkt zelf er 100 procent
spik en span uitzien, ook het
personeel gaat het allerbeste
beentje voorzetten. Door een
speciale directiejury van het
landelijke concern, dat in totaal 63 filialen bezit, zal de vestiging aan de Oranjestraat
donderdag namelijk worden
beoordeeld op in deze branche
doorslaggevende criterea als
netheid, ordelijkheid en hulpvaardigheid.
Het betreft een jaarlijkse
wedstrijd, waarbij voor het

personeel van het winnende filiaal een feestelijk dagje uit te
winnen valt. Om daarvoor in
aanmerking te komen wordt
door de medewerkers van de
Zandvoortse Dekamarkt ditmaal alles uit de kast gehaald.
Zo heeft parttime-medewerkster Petra Barends de
zaak onder het treffende motto 'de Dekamarkt gaat met
Zandvoort in zee' een echte
badplaatsuitstraling gegeven.
Bijvoorbeeld door een roeiboot van de Reddingsmaatschappij te lenen en die midden tussen de levensmiddelen
een in het oog springend plekje
te geven.

Amerika, het beloofde land.
Een Zandvoortse familie
emigreert er naar toe rond
1900. Het gezin neemt de
boot met de bedoeling nooit
meer terug te keren. Maar
dat pakt anders uit.
Mevrouw Jongsma bewerkte
dit verhaal tot een
voorstelling voor De Wurf.
Zaterdag en zondag voert de
folklorevereniging het stuk
op.

De Wurf naar
ver Amerika

neratie kan opleiden.
De spelers steken veel energie in hun uitvoering. Onder
leiding van Rob van Toorenburg zijn ze al sinds oktober
bezig met repeteren. Sinds januari woont ook accordeoniste
Amanda Stienstra de repetities bij, want er zitten zoals altijd pok wat muzikale en liederlijke intermezzo's in de
voorstelling.
De eerste uitvoering zit er
trouwens al op. Zaterdag trad
De Wurf op voor een groep
Terschellingers. „Een soort generale repetitie. Gelukkig ging
het allemaal goed. Het was ook
leuk om te doen, maar het
leukste is natuurlijk om voor
eigen publiek op te treden. Dat
weet precies waar we het over
hebben als we Zandvoorts praten," vertelt Ans Veldwisch enthousiast.

K SPEEL met spullen uit
mijn eigen ouderlijk
huis," vertelt Ans Veldwisch. „In de koekenpan die
tijdens de voorstelling gebruikt wordt, braadt mijn
moeder nu nog het vlees. En
mijn eigen opa en oma staan
op de foto die ik in het stuk pp
een gegeven moment in mijn
hand heb."
Ze heeft alle vertrouwen in
de uitvoeringen die zaterdagavond
en
zondagmiddag
Plaatsvinden. De rekwisieten
liggen klaar, de teksten zijn gepefend en de kleding is piekfijn
in orde. „Vooral dankzij Corry
Weber, want zij is gespeciali-

'I

dag met de pest in mijn lijf
naar mijn werk gegaan. Ik vind
het daar heel erg leuk, te leuk
misschien wel." En na een lichte aarzeling vervolgt hij: „Ik
werk veel over en dan zit de
familie weer trouw op mij te
wachten. Ik moet oppassen
dat ik dan thuis ook weer niet
aan het werk ga 's avonds. Ik
vind het moeilijk om er mee op
te houden, zo prettig vind ik
het om er mee bezig te zijn."
De gepassioneerde technicus bleef intern doorstuderen.
Hij is nu manager van een afdeling in Alkmaar. Deze afdeling
draagt zorg voor de telecommunicatie in Noord-Holland.
„Telecomunicatie
betekent
verbindingen leggen. Techniek
is in die zin interessant dat ze
verbindingswegen kan leggen
tussen mensen. Neem nou de
kabels die vanuit Amerika onder de zeebodem door naar
onze kust lopen. Dat is toch
schitterend? Ik vind het prettig om zowel met mensen als
met techniek bezig te zijn. Ik
ben een enorm sociaal iemand.
Ik hou van mensen om me
heen. In mijn team mag ik als

Dit is het elfde deel van de serie De
Branding. Eerdere afleveringen verschenen op 7 en 21 oktober, 4 en 18
november, 2 en 16 december 1998 en
op 13 en 27 januari en 10 en 24 februan.

Kerkdiensten

F
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein! 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.
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de laatste voortbrengselen van
beeldhouwster Paola van der
Drift, wordt die middag officieel geopend door Johnny
Kraaykamp junior.

Dekamarkt in zee-sferen

seerd in het maken van Zandvoortse kledij," vertelt Ans.
Deze keer is de klerenkast van
de De Wurf-leden zelfs aangevuld met Amerikaanse kostuums, omdat een deel van het
verhaal zich afspeelt in de Verenigde Staten.
De Wurf is een hechte groep
van familie en vrienden. Dat
leidt soms tot grappige overeenkomsten met de werkelrjkheid. Zo is Rie Molenaar niet
alleen de moeder van Ans
Veldwisch, zü speelt dat ook.
En zo zijn er nog meer familieverbanden die met de werkelijkheid overeenkomen. De negenjarige Sheila hoeft tijdens
de voorstelling waarschijnlijk
niet lang na te denken als zij
haar 'opa' (Willem Scbilpzand)
aanspreekt, want hij is in het
echt ook haar grootvader. Overigens is het pas de tweede
keer dat zvj optreedt. Samen
met de twaalfjarige Tommy
Maintz zorgt ze ervoor dat de
Wurf inmiddels een nieuwe ge-

laas...."
Zelf werkt Fons Aleven al
sinds zijn achttiende jaar bij de
KPN, Koninklijke PTT Nederland, toen nog gewoonweg de
PTT. „De vervolgopleiding na
de lts hield ik na een jaar voor
gezien. Er was een enorme behoefte aan werknemers bij de
grote bedrijven. Bij de open
dag van mijn huidige werkgever beviel het mij direct. Ik ben
er nooit meer weggegaan. Ik
heb ook geen dag spijt van die
baan. Ik ben nog geen enkel

Burgerlijke stand

ZANDVOpRT - „Voor een
kunstenaar is het absoluut een
grote eer om te mogen doen en .
qua geld is het zonder meer
mooi meegenomen," beoordeelt Marianne Rebel de door
haar onlangs in de wacht gesleepte opdracht van het uitgeversbedrijf Wolters-Kluwer.
De'Raad van Bestuur van dit
internationaal georiënteerde
concern heeft haar namelijk
verzocht om het jaarverslag
van 1998 te illustreren met een
viertal 'smaakmakende' schilderijen. Deze worden op ansichtformaat afgedrukt in het
boekwerk, dat in mei zal worden toegestuurd aan alle
18 duizend aandeelhouders.
„Voorheen werden voor dat
jaarverslag nogal voor de hand
liggende posters gebruikt of
het werk van de een of andere
arrivé-kunstenaar," vertelt de
Zandvoortse schilderes. „Maar
omdat die bestuursleden vastbesloten zijn het stoffige imago
van het bedrijf af te schudden
hebben ze deze keer mij benaderd om een ophefmakende
serie te maken. Uitdrukkelijk
is mij gevraagd met iets spectaculairs aan te komen zetten
en daar ben ik uiteraard graag
toe bereid."
Inmiddels heeft ze vier schilderijen gemaakt met als gezamelijke titel 'De reis die kennis
vergaart'. Op de doeken geeft
ze verschillende levensstadia
weer waarin een mens noodzakelijke informatie opdoet via

Het allernieuwste werk van
Marianne Rebel, waarbij ze het
penseel heeft ingeruild voor
een paletmes, is trouwens vanaf komende zaterdag in de
Stadschouwburg van Haarlem
te bezichtigen. Deze tentoonstelling van haar meest reeente doeken, in combinatie met

guurtjes zaten te beschilderen.
Mijn vader werkte daar ook,
alhoewel zijn hoofdberoep accountant was. Het was een gezellige boel en er zijn nog altijd
oud-werkneemsters die mijn
vader staande houden voor
een praatje over de goede oude
tijd. Mijn opa verzekerde mijn
vader ervan dat dit fabriekje
voor altijd zou zijn. Maar hè-

manager mensen stimuleren
om door te gaan in hun vak en
dan hoop ik dat ze het net zo
leuk gaan vinden als ik. Dat
zou ik iedereen toewensen, dat
ze het net zo leuk vinden om
met hun beroep bezig te zijn
als ik."
Als kind verzamelde kleine
Fons al veel vriendjes om zich
heen. Hij was daarnaast actief
in het verenigingsleven. „Nu
gaat het toerisme bijna het
hele jaar door. In mijn jeugd
kon je 's winters de Zandvoortslaan bij wijze van spreke
wel dichtplakken. In dat jaargetijde kwam er geen hond ons
dorp bezoeken. We waren dan
weer op elkaar aangewezen. Ik
heb van mijn zestiende tot
mijn 22-e in de drumband gezeten. Niet omdat ik nou zo
muzikaal ben, maar meer voor
de gezelligheid. Zo zat ik ook
bij de padvinders. Er waren
veel meer kinderen in de straat
dan nu. Naast ons waren ze
met vier kinderen en aan de
andere kant vijf."
„Uit die tijd stamt een oude
jeugdvriend van mij Peter Versteege. We zijn op een keer met
een tandem van Zandvoort
naar Amsterdam gefietst. Dat
was voor ons een ware wereldreis. Zeker voor Peter want
voor hem was het de eerste
keer dat hij Zandvoort verliet.
Ik zou daarom aan Peter willen
vragen: zou jij met mij nog eens
op de tandem naar Amsterdam willen fietsen?"
Nelleke van Koningsveld

De Wurf treedt op zaterdagavond en
zondagmiddag op met 'Een Zandvoortcr wier landverhuizer'. De voorstcllingcn beginnen respectievelijk
om acht uur en twee uur. Ze vinden
plaats in gebouw De Krocht. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de familie Vcldwisch, Dorpsplein i), tel. 571.6-187, en
aan de zaal.

Periode 17/2 - 5/3
Geboren: Jorden Geert Vedelaar, zoon van Albert Jan Vedelaar en Janna Wester; Mick
Meijdam, zoon van Jan Hendrik Meijdam en Johanna Gerarda Pindus.
Aangifte Partnerschapsregistratie: Benno Peter Bloem en
Leo Antonius Teunis.
Getrouwd: Johan Herman
Adriaan Jansen en Martine
Elisabeth Joustra.
Overleden: Adrianus Stephanus Bakker (77), Tjerk Reijenga (81), Albertus Maria Cliteur
(65), Anna Sebregts-Loos (89),
Edith Helene SjouwermanSpecht (91).

Hervormde Kerk: zondag 10
uur: SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: SOW, ds A. van Leeuwen uit Heemskerk.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur: ds v. Leeuwen.
Agatha Parochie: zaterdag 19

uur: pastor Van Polvliet. Zondag 10.30 uur: pastor Van Polvliet, met koor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10 uur in
Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

Weekenddiensten

Za n dvo o rts
Nieuwsblad

Met
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

C.A. Banck vervolgd
Het verhaaltje over het vijftig jaar geleden gestrande schip C.A.
Banck heeft de tongen losgemaakt bij de familie Schuiten. Jb.
Schuiten en zijn zoon, die zeeman is, weten nog meer over de
reddingsactie bij het Zweedse schip te vertellen. De informatie
uit het jaaroverzicht van de Knrm (toen nogNzhrm) klopt niet
helemaal.
„Om half zes 's morgens kreeg mijn vader bericht," vertelt
zoon Schuiten. „Hij was de enige van de Nzhrm met een telefpon. Hij waarschuwde snel de anderen. De motorstrandreddingboot lag om half zeven in het water en voer naar het schip
dat voor de kust bij de Kop van de Zeeweg gestrand was. Die
eerste keer werd alleen de hoofdmachinist van boord gehaald.
Hij moest aan de wal contact gaan opnemen met de rederij."
„Om één uur werd de noodvlag gehesen op de C.A. Banck. Om
half drie voer de boot van de Nzhrm naar het Zweedse schip. Er
werden geen zeventien maar negentien mensen van boord gehaald."
„Ze waren nog maar net op het strand toen een douanebeambte ze beval om hun koffers open te maken. K.C. van der Mije.
die trouwens net als mijn vader en Jaap Koper nu nog in leven is.
zei destijds tegen die beambte: Moet dat nu? Mogen die mensen
niet boven binnen hun koffer openmaken? Dat gebeurde inderdaad."
„Met het schip is het niet best afgelopen. De C.A. Banck is
naar Amsterdam gesleept, waar de scheepvaartinspectie het
schip afkeurde. De dubbele bodem, een soort veiligheidsbodem,
was doorgezakt. De C.A. Banck werd naar een sloopwerf in
Hendrik Ido Ambacht gebracht.

Blik in de dode hoek
Twee joekels van vrachtwagens stonden gisteren voor de Beatrixschool. De Zandvoortse school kreeg bezoek van zes chauffeurs van Transport en Logistiek, omdat zij een wedstrijd had
gewonnen van deze landelijke organisatie. Een kijkje in de
vrachtwagens en een voorlichtingsfilm maakten veel indruk volgens meester Rob Siebeling. De zevenjarige Lisa de Vries was
vooral verbaasd dat er twee bedden in een van de auto's zaten.
„Maar het was een heel klein slaaphokje," vertelt ze. „De vrachtwagen was wel heel groot. Wel tien meter. We mochten ook in de
spiegels kijken. Je moet heel ver van de auto staan, anders ziet
de chauffeur je niet." Meester Rob: „Deze wedstrijd heette niet
voor niets 'Veilig op weg, zorg dat je gezien wordt'. Er komen
helaas nog veel te veel kinderen onder de wielen van een vrachtwagen terecht. Zo'n wagen heeft een dode hoek. Dat weet lang
niet iedereen." De kinderen van de Beatrixschool weten het nu
in elk geval wel.

Links geluk
Eugène Weusten loopt al een paar dagen jubelend door het
dorp. Hij is gelukkig, want het uitdelen van flyers op straat heeft
inderdaad succes gehad. Er hebben ruim tweehonderd mensen
op hem gestemd tijdens de provinciale verkiezingen. Weusten
droomt nu van het oprichten van GroenLinks in Zandvoort. Al
zwijgt hij geheimzinnig als hij daarnaar gevraagd wordt. Maar
zijn glimlach is veelzeggend.

Kinderen op bezoek
De kinderen uit Bilje komen inderdaad misschien naar Zandvoort. De sportraad wil de kinderen uit dit Kroatische dorp
graag laten overkomen. „We staan er positief tegenover." vertrouwde Jaap Kerkman, de voorzitter van de sportraad, me deze
week toe. „Maar ik vind wel dat we voorzichtig moeten zijn. We
moeten een goed uitgebalanceerd programma kunnen aanbieden en het is onze verantwoording om er echt wat moois van te
maken voor de kinderen. Als je zoiets doet, moet je het goed
doen." Waarschijnlijk gaat een werkgroep van de sportraad zich
inzetten om het bezoek voor te bereiden.

Gezin gered

Guusje de Jong, zijn vrouw en zijn pasgeboren zoontje hoeven
niet langer hun woonwagen op het Keesomplein te verlichten
door bij iemand anders de elektra af te tappen. Ze kunnen zelfs
POLITIE: Alarmnummer 112. BRANDWEER: Alarmnummer koken
en douchen. Tenminste, als het goed is. Donderdag waren
In andere gevallen: tel. (023-) 112. In andere gevallen 023- de nutsbedrijven
bezig met het aansluiten van de voorzieningen
5159500 of - voor info overdag - in de caravan. Die
5745111.
staat inmiddels ook op zijn plek.
(023-) 5740260.

Hennie geeft socialistische 'zolderschaf wei
ZANDVOORT - „Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat
ik niet veel eerder actie heb ondernomen. Dan was er misschien meer van te redden geweest," zegt Hennie Lagrauw.
Ze kwam tien jaar geleden op zolder achter een schot een
stapel oude socialistische kranten tegen, maar ze bracht ze
pas onlangs naar het Zandvoorts Museum. Samen met een
carbidlamp en een tijdschriftje over de gezondheid van grafici uit 1916. Een bijzondere erfenis van de Zandvoortse socialist Gerhard Rijnders.
Hennie Lagrauw had in eerste instantie geen idee hoe de
kranten bij haar thuis beland
zijn. Maar bij het nader bestuderen van de 'zolderschat' lost
het raadsel zichzelf op. Ver
voordat de familie Lagrauw op
Kostverlorenstraat 106 wqonde. had het huis een socialistische bewoner, zo blijkt uit nota's die bij de kranten zitten.
De drukker Gerhard Rijnders woonde er. Hij was in elk
geval van 1929 tot en met 1932
redacteur van De Vrije Socialist. De kranten stammen namelijk uit die periode. Rijnders
maakte een blad dat twee keer
per week uitkwam, op woensdag en zaterdag. Ook schreef
hij in januari 1933 in Naar de
vrijheid. 'Propagandablad ter
verbreiding der anarchistische
gedachte'.
De artikelen uit de socialistische kranten komen nu wat
pathetisch over. Koppen als
'Maak ernst met propaganda'.
En: 'Het bloed van den venter
schreeuwt om recht' zullen tegenwoordig niet zo snel meer
een krant sieren. Een flink gedicht is gewijd aan 'de verkiezingszwendel': „Menschenhou
ze in de gaten, al die brave kandidaten (...) Laatje door geen
sluwe grappen, van je stembiljet begappen (...) Van hetgeen
die lui beloven, moet je nooit

de helft gelooven." Er is zelfs
een 'groote vergadering' uitgeschreven om de socialisten
voor verkiezingszwendel te behoeden.
In de krant staan ook veel
advertenties van de BOO (de
bibliotheek voor ontspanning
en ontwikkeling te Zandvoort). De BOO biedt onder
andere voor twintig cent een
speldje met een gebroken geweertje aan. Wekelijks keert de
rubriek 'Vergeet hen niet, de
gevangenen' terug met namen
van gedetineerden, vermoedelijk dienstweigeraars.
Hilarisch is de inhoud van
het tijdschrift Onze gezondheid, 'orgaan van de Vereeniging tot Bevordering der gezondheid in grafische vakken',
dat Hennie ook bij de kranten
vond. Foto's geven daarin aan
hoeveel stof er op diverse
hoogten in een drukkerij ligt
als er acht dagen niet gestoft
wordt. Ook waarschuwt het
tijdschrift ongehuwden dat zij
korter leven dan gehuwden.
Tenminste, als gehuwden zich
niet te veel overgeven aan Baccho (de god van de drank) en
Venere (god van de vleselijke
gemeenschap), want die bevorderen besmetting met tbc.
De staat waarin de kranten
verkeren, is echter zorgwekkend. Bijna alle exemplaren
zijn vergeeld en broos. De ran-

Hcnnic Lagrauw met gevonden kranten
Foto Karin Si !iuï

Toen ik laatst aan het opruimen was, zei mijn man: doe die
oude rotzooi nou eens weg.
Het was eigenlijk mijn dochter
die me daarvan weerhouden
heeft. Zij raadde me aan om
naar Bram Krol van het ZandHennie verontschuldigt zich. voorts Museum te gaan. Ik
Ze heeft nooit beseft dat ze een hoop dat het niet te laat is."
bijzondere vondst op haar zolBram Krol kan haar gerustder heeft gedaan. ,,O jee, wat
ben ik er slordig mee onige- stellen. De meeste kranten zijn
sprongen. Mijn hondje heeft nog wel te redden. „We gaan ze
zelfs een tijdje op de kranten eerst kopiëren en conserveren,
geslapen en misschien ook nog zodat ze in elk geval niet verweieens een plasje op gedaan. der vergaan. En dan later kij-

den brokkelen af. Op sommige
pagina's ligt een laagje stof van
jaren geleden. Een foto van een
olifant is half versnipperd. Een
dood kevertje valt tussen de
stapel uit.

ken we of we ze een keer bij ecu
tentoonstelling kunnen gobruiken. Maar de carbidlamp.
die ik ook van mevrouw Lagrauw heb gekregen, zetten wc
zeker neer. De vorige is namolijk pas geleden ontploft."
Hennie Lagrauw heeft bij de kranten
ook een stapeltje oude sigarrnbnmljes van Havanna, een Zwitserse
spoonvegkaart en een ansichtkaart
tut 194G van 'Moeder en Treesje uit
Doesburg' aan mevrouw Keinenado
gevonden. Ze wil daar een vcrzamelaar(ster) gelukkig mee maken, lla.ir
telefoonnummer luidt 023-371.TliOl.
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Martin Knip
werkt als
rïjksambtenaar met
buitengewone
opsporingsbeyoegdheid

in de

Amsterdamse
Westhaven
Foto Jaap Maars "- _•

Canon is een van de grootste namen in de wereld als het gaal
om copiers, printers, faxen, foto- en videoapparatuur. Die positie

veel mensenkennis op'

hebben we voor een groot deel te danken aan de 80.000 mensen
die wereldwijd bij Canon werken. Met onze producten willen we

e grootste vangst van
zijn carrière deed Martin
Knip een paar jaar geleden, toen hij pas was verbonden aan het controleteam Westhaven van de
Amsterdamse douanepost
Corsicaweg. „Samen met
een collega ging ik een
Zuid-Amerikaans schip
inklaren," herinnert hij
zich. „Waarbij we een
container met verhuisgoed aantroffen, die bij
ons een zeker vermoeden
wekte. Uiteraard lieten
we tijdens het uitladen
die inboedel apart zetten,
om er een collega met
een snuffelhond bij te
halen. En ja hoor, dat
beest sloeg meteen aan.
Dan weetje meteen dat
er gegarandeerd
wat in
zit?'

die in totaal een groot aantal kilo's cocaïne bevatte.
„Toen het boortje dat we
erin hadden gestoken, er
helemaal wit van dat poeder weer uitkwam, voelde
ik de adrenaline als het
ware door mijn lichaam
bruisen," zegt Knip. „Het
geeft namelijk een geweldig lekker gevoel, om er op
die manier achter te komen
dat het absoluut de moeite
waard was watje hebt
gedaan."
Zo opwindend als die uitschieter verloopt de gemiddelde dag- of nachtdienst
van de 31-jarige
Amsterdammer echter
zeker niet. „Hoewel ik toch
best wel een afwisselende
baan heb," tekent hij hierbij aan. „Het gebeurt dat ik
het ene moment met korte
mouwtjes in de zomerzon
Uiteindelijk bleek dat er in rondloop en het volgende
in een dikke jas met muts
een paar kasten dubbele
op in een vriescel sta met
bodems waren bevestigd.

informatie makkelijker toegankelijk maken en de communicatie
tussen mensen verbeteren. Bij alles wat we doen, laten we ons
leiden door onze filosofie: toon respect voor de natuur, het milieu,
de gemeenschap en de cultuur.

S E R V I C E

C O - O R D 1 N ATO R

Die betrokkenheid vind je ook bij Canon Europa. Alle activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika worden vanuit dit
hoofdkantoor in Amstelveen gecoördineerd. Canon is ook een
grote naam op het gebied van medische apparatuur, zoals röntgenapparatuur en optometrische producten. Zeer complexe systemen,
waaraan je als service co-ordinator je hart kunt ophalen. Je onder-

om door ons te worden
geïnspecteerd," vertelt
Knip. „Van de voorraad
drank en sigaretten van de
bemanning tot de inhoud
van alle containers. Maar
omdat het voor ons nu eenmaal niet te doen is om alle
schepen te controleren,
richten we ons vaak op
boten die bij voorbaat al
interessant lijken.
Bijvoorbeeld schepen vanuit landen waar verdovende middelen worden geproduceerd. En schepen uit
Afrika, omdat daarin nogal
eens beschermde dieren of
bestaat zijn belangrijkste
planten worden meegetaak uit het inklaren van
smokkeld."
schepen. Dit komt erop
Aanvankelijk was Martin
neer, dat hij samen met een Knip werkzaam in de horecollega aan de-hand van de ca en in de rozenkwekerij,
voor hij via een uitzendbuscheepspapieren controleert of de lading precies,
reau bij de douane belandde. Na een basisopleiding
overeenkomt met de vervan tien weken in het vakmelde gegevens.
internaat te Elspeet, werd
„In principe komt alles
aan boord in aanmerking
hij in 1996 als rijksambte-

een temperatuur van twintig graden onder nul. Of
dat ik midden in de nacht
op een hoogte van vijftien
meter een alcoholtank sta
te verzegelen."
„Maar daarnaast zit ik ook
weieens gewoon binnen,
hoor, om de administratie
af te handelen." Ofschoon
hij eveneens bij bedrijven
en in opslagloodsen speurt,

naar met buitengewone
opsporingsbevoegdheid in
de Westhaven gestationeerd. En daar bevalt het
hem best. „Je blijft hier in
elk geval aardig in conditie, omdat je dagelijks heel
wat trappen op en neer
gaat," merkt hij op. „En
soms zelfs via een touwladdertje aan dek moet zien te
komen."
Ook heeft hij het gevoel
door zijn beroep aardig wat
mensenkennis op te doen.
„Je leert vanzelf goed te
letten op het gedrag en de
houding van de bemanningsleden waarmee je in
contact komt. Soms krijg ik
al meteen bij de ontvangst
aan boord het gevoel dat er
iets mis is. Voor mij is dat
dan al voldoende reden om
te denken: kom, laten we
deze boot maar eens nader
onderzoeken."
Johan Schaaphok

steunt eindgebruikers en distributeurs door het geven van technische informatie en werkt mee aan demonstraties of de installatie

VDO KIENZLE

van apparatuur. Verder repareer je de apparatuur. De meeste
contacten lopen via telefoon of fax.

leverancier voor de Nederlandse markt van VDO en Kienzle producten in de automotive-, nautische- en industriële sector. Naast de bekende VDO-instrumenten en Kienzle tachografen levert VDO Kienzle een uitgebreid programma
hoogwaardige auto-accessoires, meet- en regelsystemen voor voertuigen alsmede test-equipment.
Daarnaast verzorgt VDO Kienzle de serviceverlening en after-sales voor al haar
productgroepen. Hiervoor zoeken wij een

Je hebt een MTS-opleiding en ervaring met het repareren van
technisch complexe apparatuur. Bij voorkeur ben je ook bekend
met röntgenapparatuur. Je bent servicegericht, kunt goed in team-

International Amstè Klim r^aUsMita^^
ë€n groot aantal verzekeringsmaatschappijen en andere
^^*^'^"^'•^*^'^'•s-^'^ "^^
organisaties hulp: op tal van terreinen.; W
miedlMhe ondersteuning^
Vlfe zorgen voor repa^
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verband werken en beheerst minimaal hel Engels. Beheersing van
het Duits is een pre.
Houd je van afwisselingen werkje graag in een internationale

WERKPLAATSRECEPTIONIST (m/v)
N T E R N A T I O N A L
A

omgeving, dan zul je je bij Canon Europa uitstekend thuis voelen.
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Stuur je schriftelijke sollicitatie (bij voorkeur in het Engels) naar
Canon Europa N.V, t.a.v. Natalie Brandt Keogh, Postbus 2262,

Uw profiel:
• Middelbare technische opleiding
•Technische ervaring in de automobielbranche
• Administratief inzicht en accuratesse
• Commerciële instelling

1180 EG Amstelveen. Je kunt haar ook bellen voor meer informatie, telefoon (020) 545 83 20.
Of e-mail naar: Human-Resources@canon-europa.com

Voor diverse opdrachtgevers in de regio Amsterdam
zijn wij op zoek naar:

De /ré Groep maakt onderdeel
De geschikte kandidaat voldoet aan:
uit van KSI international en is B interesseen ervaring in automatisering
met ruim 200 medewerkers de m kennisvan de gangbare (MS Office) applicaties
grootste gespecialiseerde
leverancier van tijdelijk "
'
automatiseringspersoneel
» kennis van Novell en/of Windows NT
op MBO en MBO+ niveau.
m goede communicatieve vaardigheden
Tot onze klanten behoren de , klantvriendelijke instelling
top 300 tilt het Nederlandse.
bedrijfsleven.
W!j bjeden de geschikte kandidaat:
ITé heeft vestigingen in
..
.
,
Utrecht, Eindhoven,
" een iaarcontract met °Ptie °Pvast dienstverband
een
rirna salaris
Oen Haag. Rotterdam, *
P
Arnhem, Amersfoorten
m goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
Amsterdam.
de mogelijkheid van een auto van de zaak
JTéGroepB.V.
n studiemogelijkheden
ta.v. Bas Resink
(loongebouw, 6e etage Werken bij de winnaars? Pak die kans en zend uw CV naar
Kabe!weg37 het n j ernaast vermelde adres, of bel voor nadere informatie.
1014 BA Amsterdam
.
tel. (020) 586 44 33 Kljk V°°r V3CatUreS °°k °P °"Ze '
fax (020) 586 43 33
http://www.ite.nl
e-mall: lnfo@ite.nl
SBI £g@T &

Uw takenpakket:
• Aanname en begeleiding van de servicewerkzaamheden
• Facturatie en administratie hiervan
• Telefonische technische ondersteuning aan relaties
• Beoordeling en afhandeling van garantie-aanvragen.

Oplossingen aandragen is jouw kracht
Wij willen in contact komen met enthousiaste mensen voor onze afdeling Services.
In onze alarmcentrale in Amsterdam ben
je verantwoordelijk voor een breed scala
probleemoplossende taken. Een job die
veel van je vraagt want je komt met van
alles in aanraking, waarbij er inventieve
oplossingen van je worden verwacht. Zo
ontvang je alle binnenkomende telefoongesprekken waarbij je zorgt voor de eerste
opvang. Jij beoordeelt vervolgens of het
gesprek direct doorgeschakeld moet worden. Maar het kan ook zijn dat je zelf in actie komt,
onder andere door onmiddellijk bankpassen en creditcards te blokkeren. Of je sluit reisverzekeringen af, neemt schademeldingen op of je verstrekt contant geld aan verzekerden in
het buitenland. Bij toerbeurt ben je teamleider waarbij je er voor zorgt dat de dagelijkse
gang van zaken zo goed mogelijk verloopt.

Heb jij het in je?
Als medewerker Services bij SOS International heb je een boeiende en verantwoordelijke
job. Behalve een HAVO werk- en denkniveau heb je een flexibele instelling en ben je accuraat en stressbestendig. Verder hechten wij veel waarde aan goede sociale vaardigheden
voor een optimale klantgerichte ondersteuning. ]e moet in staat zijn mee te denken met
degene die je belt. Een goed inlevingsvermogen is daarom van groot belang. In kritische,
soms emotionele situaties, treed je tactvol en effectief op. Je kunt zowel solo als in
een team werken. Beheersing van twee buitenlandse talen en ervaring in de bank-, reis-,
of verzekeringsbranche, werken in je voordeel.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een c.v. richt u aan VDO Kienzle
Nederland BV, ter attentie van mevrouw Y. E. van Oostveen, Postbus 8265,1005
AG Amsterdam. Voor informatie inzake deze functie neemt u contact op met de
heer E. Millenaar, telefoon 020-6821952.

thuiszorg

KENNEMERLAND
ZUID
In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
Bent u verzorgende en zoekt u meer zelfstandigheid en afwisseling in uw werk?
Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
Thuiszorg Kennemerland geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in
zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbrengt telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk.
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Heemstede,
Bennebroek en Zandvoort behoefte aan
VERZORGENDEN voor DAGDIENSTEN, AVOND-WEEKENDDIENSTEN
alsmede
OPROEPMEDEWERKERS

Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden in overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVBD en ervaring heeft in een verzorgende functie.
Heeft u ervaring in een verzorgende functie maar geen diploma?
Dan kunt u eveneens bij ons aan de slag en zich door middel van
opleidingen verder ontwikkelen.

Ons aanbod
Werken bij SOS International is verre van standaard en niet te vergelijken met werkzaamheden bij ondermeer callcenters. Je bent actief bij een dynamische en internationaal
gerichte organisatie. Behalve een enerverende en zelfstandige job kan je rekenen op een
plezierig werkklimaat met enthousiaste en betrokken mensen. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden zonder meer aantrekkelijk te noemen, daar horen ook onder meer een prima
pensioenregeling, het volgen van opleidingen en cursussen en bedrijfsfitness bij.
Solliciteer meteen
Heb je interesse voor deze aantrekkelijke job? Bel ons dan op 12 maart a.s. tussen 10.00 en
16.00 uur voor een afspraak: 020 - 651 51 72. Ben je hiervoor niet in de gelegenheid stuur
dan meteen je schriftelijke reactie met cv naar: SOS International, t.a.v. Cynthia Binnekade,
Hoogoorddreef 58, 1101 BE Amsterdam Z-0.

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke,
verzorgende en verplegende diensten, waardoor
klanten zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor
de eigen leefsfeer van de klant en professionaliteit van
de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw ervaring - maximaal ƒ 3.612,- per maand (bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Uitloop naar ƒ 3.807,- per maand behoort tot de
mogelijkheden. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Thuiszorg. Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderopvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Postbus 12,21TO AA Aerdenhout.

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

Internet: http://home.wxs.ni//~tkz
E-mail: tkz@wxs.nl

• ! • : • * Thuiszorg Kennemerland Zuid heelt het Keurmerk Kwaliteit van de
l l ƒ Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

i-^ C2C-347 34- 22
\
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Heeft

voor kinderen?
Onze kinderdagverblijven De Capriool te Duivendrecht en Diemino te Diemen
starten nieuwe babygroepen.
Vindt u het leuk als groepsleld(st)er een nieuwe babygroep naar
eigen inzicht vorm te geven?

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke
en verzorgende diensten en verpleging (in samenwerking met andere organisaties), waardoor klanten zo
lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor
de eigen teefsfeer van de klant en professionaliteit van
de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

thuiszorg

Wilt u graag zelfstandig werken en houdt u van eerlijkheid en een
gezellige werksfeer?
Schrijf dan vóór 24 maart 1999 een brief naar:

KENNEMERLAND
ZUID
In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
Wordt professionele zorg geven aan een gezin uw nieuwe uitdaging?
Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in zowel huishoudelijke vaardigheden als zorgverlening verder
te ontplooien.
U gaat deel uitmaken van ons team acute zorg dat praktische hulp
en ondersteuning biedt in gezinssituaties met kinderen waarmeestal - de moeder is uitgevallen.
U bent daarbij werkzaam in ons hele werkgebied.

KENNEMERLAND
ZUID
In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.

Wilt u huishoudelijke zorg geven aan ouderen?
Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
Thuiszorg Kennemerland geeft u de ruimte om uw kwaliteiten op
het huishoudelijke vlak op een professionele manier te benutten.
U gaat zelfstandig op pad in een aantrekkelijk werkgebied waarbij
u door uw werk ouderen ondersteunt in het zelfstandig blijven wonen.
Momenteel hebben wij binnen ons huishouddienstteam in
Zandvoort behoefte aan

MEDEWERKERS HUISHOUDELIJKE ZORG

Catalpa, afd. P&O, Postbus 586, 7550 AN Hengelo
Coto/po is een

thuiszorg

o.v.v. vacaturenr. 406/10/99

voor minimaal 15 uur per week.
Wilt u eventueel in de toekomst meer werken, dan is dat zeker
mogelijk. De werkuren en dagen worden in overleg vastgesteld en
zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

landelijke organisatie
voor kinderopvang.
Momenteel beheert
Coto/po 60 kindercentra door heel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager
van De Capriool, Imke Odé, tel.: (020) 690 1 7 21, en de plaatsvervangend

Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u:
- ervaring heeft in huishoudelijk werk
- in staat bent om zelfstandig te werken
- beschikt over goede contactuele eigenschappen
- bereid bent om de opleiding Thuishulp A te volgen.

vestigingsmanager van Diemino,
Claudine Heymann, tel.: (020) 600 1 3 71.

Functie-eisen:

-Nederland. Haar hoofd-

•

Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw ervaring - minimaal ƒ 3.130,- per maand (bij een fulltime dienstverband
van 36 uur). Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Thuiszorg. Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderopvang.

(bezig met) een relevante MBO-opleiding
(bijv. LKC of SPW);

Momenteel zoeken wij voor dit team

kantoor is gevestigd te

DRIE NIEUWE MEDEWERKERS

dienstverlenend en creatief;

• communicatief vaardig.

Hengelo.

voor minimaal 20 uur per week.

•

\HC

Thuis in

Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe.

Het exacte aantal contracturen en de werkuren - van maandag
t/m vrijdag - worden in overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND Zt|lp|

Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding in de verzorgende richting danwei een opleiding als kinderleidster of een vergelijkbare opleiding. U dient in ieder geval ervaring te hebben in de opvang van (kleine) kinderen.
Daarnaast beschikt u - bij voorkeur - over een eigen auto.

VanLennepweg 1, Aerdenhout.
Postbus 12, 31?0 AA Aerdenhout.
_ _. £
B B /

Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw ervaring - maximaal f 3.612,- per maand ( bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderppvang.

'
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Internet: http://home.wxs.ni//~tkz
E-mail: tkz@wxs.nl

maandag

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

OPEN 15 maart

DAG

Opleidingen tot nagelstyliste bij:

A. B. NA/LS
(Always Beautiftil Nails)
Bel voor meer informatie:
A. B. Nails Opleidingen en Groothandel

Pijlslaan 110 Haarlem
023 - 524 02 10

De Berkhoff
Na de basisschool

16.00-20.00
Horeca en Toerisme:
Da Costastraat 60
Ams.terdam
tel.(020) 5 150 350

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

maakt deel utt van /*
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Koken en serveren ' " - •

•

Brood- en banketbakker!

Een kleine school met
grote aandacht voor de leerling

Open avond: . • > .
donderdag 11 maart
19.00 - 21.00 uur

Bakkerijsector:
Elandsstraat 175
Amsterdam
tef.(020)5 150 315

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

Op 2 minuten loopafstand van het^Ai

Kom de Berkhoff proeven!
Wibautstraat 220,1097 DN Amsterdam

telefoon (020) 665 13 13 fax (020) 463 73 57

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
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Kies jij voor een beroep in de zorg? Ga dan naar de Amsterdamse Schoof
voor Gezondheidszorg, waar je je opleiding volgt door middel van werken
en leren (BBL) of school met stages (BOL). Bel 020 408 9797 voor een
brochure of kom naar onze open dag.

Open dag
Dinsdag 23 maart 1999 van 16.00-20.30 uur
Fred. Roeskestraat 90

Post & Blankestijn Projecten
is een toonaangevend
bureau op het gebied van
flexwerk. Gespecialiseerd
in detachering voor
functies op het gebied
van produktie, administratie en techniek.
Binnen onze resultaatgerichte visie bestaat
uitsluitend ruimte voor
medewerkers die
affiniteit vertonen met
alles wat zij doen en
ondernemen. Die
motivatie weten wij te
stimuleren door onze
werkgeversfunctie op
maatschappelijk betrokken
wijze in te vullen.

IK f i f « 1 1111n 11«

Post & Blankestijn Projecten xockt voor een grote financiële instelling voor de
hoofdafdeling hypotheken gevestigd in Amsterdam gemotiveerde

Relatie beheerders
De afdeling:
De afdeling hypotliekcnbeheer heeft de taak alle wensen van de klanten met
betrekking tot een lopende hypotheek uit te voeren. Omdat de
verscheidenheid in soorten hypotheken in de afgelopen jaren Hink is
toegenomen en de klanten steeds kritischer worden als liet om
dienstverlening gaat, geven al die hypotheken handen vol werk.
De functie:
Als relatie beheerder werkt u in een team dat verantwoordelijk is voor haar
eigen hypothekenportefeuille. Alle \\-ijx.igingen, vragen e. d. omtrent
afgesloten hypotheken komen bij uw team binnen. De relatie beheerder heeft
het over/icht, beantwoord zowel schriftelijk als telefonisch de gestelde vragen
en verwerkt alle wijzigingen zorgvuldig. U werkt voor een organisatie waarin
k w a l i t e i t e n klantvriendelijkheid voorop staan.

thuiszorg

Helpende (BBL en BOL 2), Verzorgende algemeen en /G (BOL 3), Apothekers- Dokters- en
Tandartsassistent (BOL 41
Spinozastraat 55
te bereiken met tram 6,7 en 10 en metro halte Weesperplein
Verzorgende algemeen en IG (BBL 3J en Praktijkopleider (BBL 4)
Koningin Wilhelminaplein 18
halte Station Lelylaan, te bereiken met tram l en 17
Verpleegkundige (BOL en BBL 4)

i nuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke,
verzorgende en verplegende diensten, waardoor
klanten zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor
de eigen leefsfeer van de klant en professionaliteit van
de dienstverlening.
De organisatie is voorname/ijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek. Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

KENNEMERLAND
ZUID
In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers, waarvan 500 alphamedewerkers.
jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
* werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u
schoolgaande kinderen hebt?
* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt cuderen en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij zelf niet kunnen doen.
Als alpnamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u rninimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen.
Het salaris is ƒ 15,85 netto per uur voor 23-jarigen en ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

De kandidaat:
Wij vragen een afgeronde MBO opleiding.
Zelfstandigheid, analytisch vermogen en stressbestendigheid staan hoog in
uw vaandel. U heeft een flexibele dienstverlenende instelling en beschikt over
goede communicatieve vaardigheden. U bent accuraat, heeft affiniteit met
computers en u wilt graag in teamverband werken. Tevens bent u bereid om
de benodigde vakopleidingen te volgen. U weet op commerciële wijze de
klant te bedienen zonder daarbij de belangen van de instelling uit het oog te
verlie/.en.

te bereiken met tram 16 en 24, halte Stadionplein en bus 170,171 of 172 halte Usbaanpad

• '

regionaal'opleidingen centrum amsterdam en omstreken

POST & B L A N K E S Ï I J N P R O J E C T E N

• ' • . . • • ' • . •
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Thuiszorg Kennemerland Zuid heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

Middelbare beroepsopleidingen .voor ,
de Horeca, het Toerisme (MTRÖJ en de
Bakkerijsector.
" '•

Thuiszorg Kennemerland Zuid heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

Ö
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Internet: http://home.wxs.ni//~tkz
E-mail: tkz@wxs.nl

HOTEL EN GASTRONOMIE

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe.

Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Postbus 12,2110 AAAerdenhout.

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke,
verzorgende en verplegende diensten, waardoor
klanten zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor
de eigen leelsleer van de klant en professionaliteit van
de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek. Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.799,-- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 8.30 en 12.30 uur.

Wij bieden:
Hen uitdagende functie in een prettige informele werkomgeving met een goed
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij aanvang een opleiding van
o weken en vervolgens "training on the job".

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUIDfè
Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout.

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

lnternet:http://home.wxs.nl//--tkz
E-mail: tkz@wxs.nl

-?>

Amsterdamse Schoof voor

Bent u geïnteresseerd? Bel of schrijf zo spoedig mogelijk naar:
Post & llljiikesiijn Projecten, H r. H. Thuis, Tolweg 2ft, 3S5 1 SK HKMHl.O,
Tel. iir.: 1)341 - 561 1 «9. l:.ix nr.: 0341 - 5(12504.

Gezondheidszorg

T
£

x„x

maakt deel uit van regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elehbaas of Marjan yan Heuvelen 020-562 30 7
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Thuiszorg
i nuiütoiy Kennemerland
r\ennKineitcinu Zuid
t.uiu heeft
ne< het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

van den Itoyenkaiup 020-2J47 34 22
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Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vreebcirg
Haltestraat-54, Zandvoort

Uw gasbedrijf adviseert

JL

STOOKAKTIE '98/'99

M

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/27

MARISSTRAAT 34

KERKSTRAAT10

HALTESTRAAT 23

Nabij strand en zee gelegen 3-kamerappartement
op de 6e verdieping met schitterend zeezicht en 2
balkons.
INDELING:
woonkamer (7.80x4.0), keuken (4.00x1.85), 2
slaapkamers (4.00x2.30 en 3.00x4.00), badkamer,
toilet en 2 balkons. Garagebox voor 1 auto en een
berging op de begane grond.
' gestoffeerd en gemeubileerd
• waarborgsom ƒ 2.150,.• contractkosten (éénmalig) ƒ 350,- excl. BTW
' ingangsdatum in overleg
' contractduur minimaal 1 jaar - maximaal 3 jaar
Huurprijs per maand: ƒ 2.150,De huurprijs is incl. voorschot gasverbruik CV en
water. Het overig gebruik van gas en electra is voor
rekening van de huurder, alsmede de telefoon. De
servicekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Halfvrijstaand herenhuis op loopafstand van strand,
zee en dorp.
INDELING: Begane grond:
entree, vestibule, hal, kelder, toilet, L-vormige woonkamer met royale open woonkeuken met inbouwapparatuur. De woonkamer en woonkeuken zijn voorzien
van vloerverwarming. Slaapkamer met douche/toilet.
1 e verdieping: Overloop, slaapkamer met vaste kasten en douche. 2e slaapkamer voorzijde met balkon.
2e verdieping: Zeer ruime slaapkamer met dubbele
schuifdeur naar groot dakterras met zeezicht. Sauna
met douche.
• Vrijwel geheel gerenoveerd (grotendeels dubbel
glas)
• Eventueel garage te koop ƒ 30.000,- (achterzijde
woonhuis)
• Perceelopp. ca 204 m2

Winkel met 2 bovenwoningen, gelegen in centrum
dorp in winkelstraat op A1 locatie.
INDELING:
beg.grond; winkel (thans Pizzeria), keukenblok en
'toilet.
1e appartement:
1 e verd: overloop met toilet, doorzonkamer met
open haard en moderne open keuken met apparatuur, ruime badkamer met bad, toilet en wastafel.
2e verd.: zolderruimte, zolderkamer, badkamer met
douche, toilet en wastafel.
2e appartement:
1 e verd.: woonkamer, woonkeuken, groot dakterras
op het zuiden. 2e verd.: slaapkamer.

In centrum dorp gelegen winkel/woonhuis.
INDELING:
nr. 23 beg.grond: bakkerswinkel ca. 50 rr>2 en dagverblijf met keukentje, toilet en c.v. opstelling, ruime
kelder.
1e verd. en 2e verd.: twee appartementen.
1e verd.: entree, gang, ruime woonkamer met open
keuken, badkamer met bad en toilet, 2 slaapkamers.
2e verd.: 4 kamers, badkamer met bad en toilet,
open keuken op de gang.
Nr. 23 A: naast gelegen friteszaak met aparte ingang.
* eigen meter en aparte c.v. ketel voor de appartementen.
* de vraagprijs is incl. inventaris en goodwill van de
bakkerswinkel en de friteszaak.

Vraagprijs: ƒ 698.000,-

Vraagprijs: ƒ 985.000,-

Vraagprijs: ƒ 1.495.000,-

uitgerekend voor U!
^*
Streefverbruik voor de week von 0 1-03 t/m 07-03
Normaal
jaarverbruik

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
113
125
138
150
163

800

t

Totaal
vanaf
1 november

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

ƒ 10,00
ƒ 12,50
ƒ 15,00
ƒ 17,50
ƒ 20,00
ƒ 22,50
ƒ 25,00
ƒ 27,50
ƒ 30,00
ƒ 32,50
ƒ 35,00
ƒ 37,50
ƒ 40,00
ƒ 42,50
ƒ 45,00
ƒ 47,50
ƒ 50,00
ƒ 56,50
ƒ 62,50
ƒ 69,00
ƒ 75,00
ƒ 81,50

458
572
687
796
916

1031
1148
1259
1376
1486
1605
1719
1834
1947
2063
2176
2291
2580
2863
3152
3438
3724

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Kosten
deze
week

DIACONIEHUISSTRAAT 1
Een beleggingspand met 6 verhuurde appartementen, gelegen in het centrum van het dorp.
Beg.grond: 2 tweekamerappartementen.
1e verd.: 1 tweekamer- en 1 driekamer-appartement.
2e verd.: 1 tweekamer- en 1 driekamer-appartement.
De appartementen zijn alle voorzien van een open
keuken en een nette badkamer met douche, toilet,
wastafel en aansluiting voor een wasmachine.
* Er is een gezamenlijke berging.
" Vloeroppervlak circa 150 m2 per laag.
' Inhoud gebouw circa 1150 m3.
* Huuropbrengst tot ƒ 81.300,- per jaar inclusief
verbruik gas, water en electra (ca. ƒ 13.000,- per
jaar).
Vraagprijs: ƒ 850.000,-

nv Energiebedrijf
Z

TeL023"5e235Ï23d

SCHUITENGAT 1 B

' Direct aan de wandelboulevard en nabij centrum
dorp gelegen.

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

CENSE&
NVM

\LlNGEN

MAKELAAR,

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
^^
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vraagprijs:/275.000,-

Wil je graag zakgeld verdienen?

WEKELIJKS EUROPA

VERHUIZERS

DIACONIEHUISSTRAAT 3
Karakteristiek halfvrijstaand woonhuis, leuk gelegen in het centrum van het dorp met een eigen parkeerplaats.
INDELING:
begane grond:
entree/gang, modern toilet, zonnige woonkamer, keuken.
1 e verdieping
moderne badkamer met Whirlpool, 2e toilet,
douche en wastafel, mogelijkheid voor 3 slaapkamers, vliering.
* in 1998 grotendeels gerenoveerd
" eigen parkeerplaats
" woonopp. 101 rr>2
Vraagprijs: ƒ 349.000,-

Fa. Gansner & Co.

Voor de verspreiding van het
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

INDELING: beg.grond: bar (3.40 x 11.40), opslagruimte (3.50 x 3.40) met achteruitgang, entresol met zitje.
1e verd.: toiletgroep, vergaderruimte (3.40 x
3.15).
Het pand is verhuurd.
Huuropbrengst ƒ 32.400,- per jaar.

Vraagprijs: ƒ 395.000,-

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PA KT ALTIJD GOED UIT.

dB WJf Verhuizingen

Beleggingspand gelegen in centrum Zandvoort
in drukke winkelstraat, thans in gebruik als norecapand.

60ED

Gestoffeerd en gemeubileerd parterre appartement
met royaal terras.
INDELING:
entree/hal, gang, L-vormige living met plavuizen
vloer en schuifpui naar terras op het zuiden, open
keuken met apparatuur, grote slaapkamer, bergkamer met vaste schuifkast en aansluiting voor wasmachine, badkamer met bad, douche en toilet.

VERHUIZEN?

HALTESTRAAT 59

DAT HOORT U WEL
VAN EEN ANDER!

XZ«»
&$Em
^*T^uWr''
V»*^'

Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

MOPJE
HEEfTOOK

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

Woensdag 17 Maart

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
In het

zoeken wij met spoed

HOLLAND CASINO
sinds 1970
b. v.
Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd in
Aerdenhout
Bentveld
Bloemendaal
Driehuis
Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
Velsen Zuid
Velserbroek
Umuiden
Zandvoort

MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg 94b - Haarlem 023- 531 91 43

op WOENSDAG
Omdat u niet zonder kunt!

BEZORG(ST)ERS

Zandvoorts
Nieuwsblad

Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?

Ook verkrijgbaar bij:

Bel dan ons kantoor
telefoonnummer

023-5717166

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Tijdens een gezellig avondje uit
geven wij een kleine impressie
van de voorjaarscollectie van

(tussen 20:30 en 22:00 uur)

Tot ziens in Casino Zandvoort!
Toegang gratis
Kaartjes verkrijgbaar bij ROSARITO

Grote Krocht 20 b
Zandvoort tel. 571 56 97
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TZB dreigt tenonder
te gaan in waterplas
ZANDVOORT - Een zonnetje weerspiegelt in een grote recreatiepias aan de Kennemerweg. Er zijn visboten
en hengels te huur, kinderen
kunnen er surf- of zeilles nemen en TZB is omgedoopt
tot zwemvereniging. Een
beetje terug naar vroeger,
toen er nog een ven lag naast
de Zandvoortselaan.
Maarten van Wamelen, voorzitter van TZB, schetst een
doemscenario in het clubblad
van de voetbalvereniging. Hij
is somber, want er liggen nu al
grote plassen water op de velden. „Het is een baggertroep,"
constateert de voorzitter
zuchtend aan de telefoon.
In de toekomst, vreest Van
Wamelen, neemt de wateroverlast waarschijnlijk alleen
maar toe als de provinciale waterleidingmaatschappij PWN
volledig stopt met de waterwinning in de Kennemerduinen.
De huidige nattigheid is
voornamelijk te danken aan
het regenwater dat al maanden op de velden neerdaalt.
Het heeft ertoe geleid dat dit

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen is geheel terug in
de strijd om de titel. Concurrent SIZO kwam niet verder
dan een gelijkspel, terwijl de
formatie van trainer Willem
Buchel en coach Fred van
weekend de velden afgekeurd Rhee met 3-0 ABN/AMRO de
zijn. Sinds oktober heeft het baas bleef.
vierde elftal pas twee keer kunnen thuisspelen. „Maar ook
voor de jeugd is het heel sneu,
Het was trouwens de wedwant die heeft ook nauwelijks strijd van de spelhervattingen.
kunnen spelen," vindt Van Wa- In de tweede helft kwamen de
melen. De trainingen gaan drie doelpunten namelijk
niettemin wel door. Die vinden voort uit drie vrije trappen. De
plaats in de Pagéehal en bij de een was nog mooier dan de anhandbalvereniging.
dere. Voor dat het zover was,
Voor TZB betekent de wa- kreeg Zandvoortmeeuwen te
teroverlast ook een flinke kos- maken met een wilskrachtig en
tenpost. Van Wamelen schat moeilijk te bespelen ABN/AMdat de vereniging zo'n vierdui- RO dat zich niet zomaar gezend gulden schade heeft. Een wonnen gaf. Aangezien Zandmaand geleden zijn er vier voortmeeuwen met korte popompen aangeschaft. Handige
leden zijn druk bezig die nu
aan te sluiten. Daarnaast mist
de vereniging veel baromzet
doordat de wedstrijden afgelast worden.
„Wat we nu gaan doen? Ik
wil in elk geval mijn licht opsteken bij de volkstuinvereniging. Zij kampen ook met grote
problemen. De provincie aansprakelijk stellen? Zover zijn
we nog niet. Ik ga wel de politiek benaderen om aandacht
voor onze situatie te vragen.
Dan kunnen we meteen even
over de fusieperikelen praten."
Monique van Hoogstraten

ZVM nadert Sizo
zen goed voetbalde, voor het trouwbare indruk maakte.
overige gedeelte in een te laag
De Zandvoortse kansen watempo, kreeg de strijd een ren in de eerste helft miniem,
spannend karakter.
maar bij de afwerking ontbrak
de scherpte. De tweede helft
De eerste helft kenmerkte zou meer spektakel opleveren.
zich door een wat sterker Beide teams kwamen meer uit
Zandvoortmeeuwen, dat toch de verdediging en zochten
moest opletten op de uitvallen naar de openingstreffer. De
van de technisch bekwame Zandvoortmeeuwen
voorAmsterdammers. In de Zand- waartsen werden daarbij kort
voortse defensie gaf Michel gedekt en vaak neergelegd. De
Schraal zijn tegenstander ech- goed leidende scheidsrecehter
ter geen schijn van kans en bo- had de strijd onder controle en
vendien dichte Sander Hittin- kende na een kwartier de
ger vrijwel elk gaatje in de ver- Zandvoorters op twintig meter
dediging. Lukte dat soms niet van het doel een vrije trap toe.
dan was er altijd nog doelman De door ABN/AMRO opgezetMichel Winter, die een be- te muur was echter niet be-

De strijd was beslist en
Zandvoortmeeuwen tikte de
bal rustig rond, waardoor de
Amsterdammers niet meer
aan de bal kwamen en ook niet
meer gevaarlijk werden. Het
stand tegen het prachtige zou nog 3-0 worden toen Pieter
schot in de bovenhoek van Brune een door neef Bob op
Bob Brune, 1-0.
maat geplaatste vrije trap fraai
inkopte.
Zandvoortmeeuwen wilde
meer en drong aan. De Am„De punten zijn goed, maar
sterdammers counterde ech- het spel niet altijd," aldus Fred
ter een paar maal gevaarlijk en van Rhee. ABN/AMRO is geen
daarbij had Zandvoortmeeu- verkeerde ploeg, maar door die
wen geluk met twee inzetten heel mooi genomen vrije trapop de lat. Voor het overige was pen wonnen we afgetekend en
het Zandvoortmeeuwen dat de ook dik verdiend. We moeten
strijd beheerste. Na een klein proberen het tempo op het
halfuur opnieuw een vrije trap middenveld er in te houden,
voor De Meeuwen en nu was dan moet het altijd wel lukken.
het Sander Hittinger die de bal SIZO maakt de laatste weken
onbedaarlijk hard in de boven- wat fouten, maar we moeten
hoek knalde, hetgeen 2-0 bete- gewoon van eigen kracht uit
kende.
gaan."

Groenewoud en Smit
heersen bij bridgers
ZANDVOORT - De derde cy- eerste plaats wordt ingenoclus bij de Zandvoortse Brid- men door de dames Van Dillen
geclub is gevorderd tot de ze- en Heij endaal. Tweede staat
vende
en
yoorlaatste het echtpaar Menks, dat zich
wedstrijd. De A-lijn wordt al ook al opmaakt voor promotie
geruime tijd beheerst door naar de B-lijn.
In de competitie op donderde heren Groenewoud en
dagmiddag werd de derde
Smit.
wedstrijd in de vierde competiOok deze keer waren de he- tie gespeeld. Door 61 te scoren
ren Groenewoud en Smit op- ging de overwinning in de Apermachtig. Met 61 procent lijn naar de dames Stocker en
lieten zij de
— Versteege. Op
concurrenten
korte achterver
achter
stand pakten
zich. Van dé
•j -n
mevrouw
achtervolgers
Lemmens en
waren de dade heer Veldmes Van der
huizen
de
Meulen
en "~~~~"-"""~~~~~ -"-~~'^~-•~~ tweede plek.
Spiers'met 54 procent de bes- De dames Stocker en Versteeten. De heren Groenewoud en ge gaan aan de leiding voor het
Smit voeren de ranglijst aan, echtpaar Kerkman.
op een achterstand van 15 proGeen enkel paar kon in de Bcent volgen de heren Emmen lijn de score van de dames Van
en Van der Muelen.
Dillen en De Muinck evenaren.
De dames Boon en Koning Zij legden 63 procent op tafel.
doen het in de B-lijn uitste- Goede tweede, met twee prokend. Zij pakten \ de eerste cent minder, werd het echtplaats met 64 procent. Op de paar Lanting. De ranglijst
tweede plaats eindigden de wordt aangevoerd door de dadames Van Leeuwen en Van mes Van Dillen en De Muinck,
Zanten met 61 procent, waar- , op nog geen twee procent achmee zij zich zo goed als zeker terstand gevolgd door de dahandhaafden in deze lijn. De mes De Roos en Versteege.
heren Bakker en Brandse en
Mevrouw \ Molenaar en de
de dames Boon en Koning, die heer Koning mochten afgelode eerste twee plaatsen in de pen zaterdag hun krachten
totaalstand innemen, zijn al meten met[159 paren in de halzeker van promotie naar de A- ve finale van de landelijke gelijn.
mengde parencompetitie. De
De C-lïjn leverde met een be- twee Zandvoorters weerden
scheiden score van 55 procent zich geducht in het sterke veld,
een overwinning op voor de da- maar konden niet voorkomen
mes Jurriaans en' Meijer. De dat hun score van 47 procent
tweede plek was voor de da- niet toereikend was voor het
mes Rudolphus en Koning. De bereiken van de finale.

Na de winterstop gaat het
crescendo met de Zandvoorters. Voor het behoud in de
tweede klasse werd niets meer
gegeven, doch met zev'en punten uit de laatste drie wedstrijden is er weer van alles mogelijk. RCH en Blauw Wit voelen
de hete adem van de Zandvoorters in de nek. Gezien het
vertoonde spel van afgelopen
zaterdag is het pok terecht dat
de aansluiting is gevonden.
Reeds na een minuut spelen
kreeg Zandvoort '75 het lekkere ruggesteuntje in de vorm
van een doelpunt. Edwin Ariesen bracht de bal voor en daar

stond Arthur Paap gereed om
de bal laag en hard in te schieten, 0-1. De Zandvoorters
speelden in die eerste van de
strijd goed voetbal. De combinaties verliepen soepel en
Ariesen is altijd wel gevaarlijk
met zijn soli. De schoten op het
doel van Blauw Wit waren echter niet doeltreffend genoeg.
Het team uit Wormerveer
verplaatste het spel en zette
Zandvoort' 75 onder druk. De
Zandvoorters kregen toen de
hulp van lat en paal en bovendien stak Ferry Nanai in goede
vorm en kwam Zandvoort'75
met de schrik vrij. In de rust
konden de Zandvoorters weer
op adem komen. Die rust had
goed gedaan want in de derde
minuut van de tweede helft lag
de bal opnieuw in het Wormerveerse doel. Edwin Ariesen slalomde door de defensie en liet
de Blauw Wit doelman kansloos, 0-2.

De hockeysters van ZHC vonden na de winterstop tegen de nummer laatst FIT maar moeizaam het doel. Eén keertje was echter genoeg voor de winst
Foto: Rob Knotter

ZHC-dames zijn doel bijster maar winnen
ging. Echter niets was minder
waar aangezien ZHC beduidend beter en,sterker was. Alleen de afwerking was niet afdoende want een hogere score
had er zeker ingezeten. In de
tweemaal 35 minuten speeltijd
waren de aanvallen van FIT op
een hand te tellen, terwijl ZHC
constant in de cirkel van de
tegenpartij te vinden was. FIT
beperkte zich tot verdedigen
en hoopte zo een puntje te
kunnen incasseren.
ZHC bouwde aan een giganDe 1-0 overwinning doet vermoeden dat de strijd gelijkop tisch veldoverwicht en kwam

ZANDVOORT - Na een
veel te lange winterstop
heeft ZHC de hockeycompetitie weer hervat. De Zandvoortse vrouwen traden aan
tegen rode lantaarndrager
FIT en wonnen verdiend met
1-0. De gehele wedstrijd
heeft ZHC een duidelijk overwicht gehad. Het enige doelpunt kwam op naam van Miranda Schilpzand.

menig keer in scoringspositie.
Kennelijk was de lange winterstop er debet aan dat de
scherpte nog ontbrak. Goede
kansen werden gemist en ook
diverse strafconers waren niet
aan ZHC besteed.
In de rust sprak coach Jan
van Hemert zijn team moed in
voor het tweede gedeelte van
der wedstrijd. Ook nu een veel
te sterk ZHC dat op zoek was
naar de bevrijdende treffer.
ZHC legde soms leuke combinaties op het kunstgras en
kwam na tien minuten op een

beheersen. Er werden goede
aanvallen opgezet en mogelijkheden om de strijd defïniteif te
beslissen gingen jammergenoeg teloor. Toen het derde
doelpunt niet viel haalde
Blauw Wit nog een keer alles
uit de kast. Er volgde een geweldig slotoffensief, maar de
betrouwbare Zandvoortse defensie bleef heel mooi overeind. In de vaak hectische momenten voor het Zandvoortse
doel raakte doelman Nanai geblesseerd en naar later bleek
een pink gebroken te zijn.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09^0 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11J.O De Watertoren
1 1 .00-1 2.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren}
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
1800-19.00 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-OaOO ZFM Nonstop
08.00-10.00 Broekophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
18.00-19.00 Tussen Pits & PaddocR
19.00-20.00 DeCocquerell
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
21 .00-24.00 Kustwacht Report

„De blessure van Ferry betekent voor ons een gevoelig verlies," stelde Joop Paap na afloop. „Wat deze wedstrijd betreft ben ik natuurlijk heel erg
te spreken. We zijn in de winning mood en hebben er zoals
in de laatste wedstrijden hard
voor geknokt. We weten dat we
het moeten hebben van hard
werken en iedereen gaat er ook
voor. Ik ben benieuwd wat we
De badgasten, bleven onder zaterdag kunnen doen in de
leiding van een geweldig spe- thuiswedstrijd
tegen
het
lende Dennis Keuning de strijd hoopggeplaatste CSW."

Op initiatief van Daniël KoPer en onder leiding van de
heer Lieftenbeld van de Knvb
organiseerde ZandvoortmeeuWen deze cursus. Daarmee lost
de club het scheidsrechterprooleem voor de jeugd in een
«lap
op. De jeugdige voetbal'ertjes in de leeftijd tussen
waalf en zestien jaar mogen
5;U wedstrijden leiden van de
F- en E-pupillen. Aangezien
Zandvoortmeeuwen over een
behoorlijk aantal van deze
teams beschikt is er nu altijd

gen de Zandvoortse verdedigers overigens niet te doen.
ZHC probeerde in de slotfase de score een beter aanzien
te geven. Goed samenspel en
een paar hele mooie kansen.
De bal werd echter naast geslagen of de prima doelvrouwe
van FIT voorkwam meerdere
treffers. Ondanks de minieme
voorsprong is de zege niet
meer in gevaar geweest en
voegde het team van coach
Van Hemert twee belangrijke
punten aan het totaal toe.

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

ZANDVOORT - TZB heeft
de kans op het kampioenschap niet meer in eigen
hand. Na het gelijkespel van
vorige week werd nu een teleurstellende 3-1 nederlaag
geleden tegen Heemstede.
Twee weken geleden hadden
de Zandvoorters in een thuiswedstrijd Heemstede nog met
3-2 teruggewezen. Ook in het
duel in Heemstede hebben de
Zandvoorters de beste kansen
op een overwinning gehad. In
het eerste halfuur domineerde
de equipe van trainer Joop
Blom. Heemstede was een
paar maar gevaarlijk doch op
het moeilijk te bespelen veld
wilde de bal niet altijd de juiste
richting op rollen.
In de tweede helft werd het
overwicht van TZB erg groot.
Na tien minuten werd een
doorgebroken
Zandvoorter
neergelegd. Dat leverde de
Zandvoorters een strafschop
op en een Heemstedenaar
mocht naar de kleedkamer

vertrekken. Riek de Haan liet
zich niet van de wijs brengen
en scoorde 0-1. Tegen tien man
leek de strijd voor TZB goed te
verlopen. Er volgde een kwartiertje goed voetbal en mooie
kansen voor TZB. Doch de zuiverheid in de afwerking ontbrak.
Heemstede bleef zodoende
in de wedstrijd en perste er een
slot offensief uit. Tien minuten
voor het einde scoorde het met
veel inzet strijdende Heemstede de gelijkmaker. De Zandvoorters waren totaal van slag
en grepen onvoldoende in.
Heemsteede zette door en
scoorde nog tweemaal waardoor een 3-1 overwinning voor
de gastheren geboekt kon worden.
,,We zaten niet echt in de
wedstrijd," vond Joop Blom.„We hebben kansen genoeg
gehad, maar we missen op dit
moment ritme. Het gaat wat
minder met ons. Heemstede
kwam met tien man knap terug en pakte verdiend maar
geflatteerd de overwinning."

Situatie is nijpend na 'meeuwengevecht'
TOpSCOrCr

wel een scheidsrechter aanwezig. De coördinatoren Daniël
Koper en Peter Schmidt begeleiden de jonge groep zowel
met de theorie als in de praktrjk.
Door afgelopen zaterdag het
geleerde goed in de praktijk te
brengen kwamen de jeugdleden in het bezit van het certificaat. Ivo Hoppe, Bas Lemmens, Boy Visser, Vincent Rügebregt, Jochem Kinneging,
Patrick Koper, Paul van den
Oord, Glenn Haak, Paul Smit
en Justin en Joëll Robért
slaagden met 1vlag: en wimpel.
Twee jonge . 'aankomende
scheidsrechters vyareri verhinderd maar krijgen riog een
kans om in het bezit te komen
van het certificaat.
,

terechte 1-0 voorsprong. Miranda Schilpzand werd in de
cirkel aangespeeld, draaide
behendig om haar oppenente
heen en sloeg de bal hard in
het doel.
De Zandvoortsen bleven de
aanval zoeken. Daaruit ook nu
vele kansen maar zoals reeds
vermeld de afwerking was nog
niet optimaal. FIT probeerde
met counters onrust te zaaien
in de Zandvoortse defensie,
maar onder leiding van Danielle van Hemert hield die defensie zich goed staande. Veel kre-

TZB laat kansen en zo

Nieuwe, jonge scheidsjes byZVM
ZANDVOORT - De scheidsrechters-cursus voor jeugdleden van Zandvoortmeeuwen is
goed ontvangen en elf jeugdleöen legden de laatste test met
goed gevolg af.

SPORT
Open clubavond
Duikteam
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 16 maart aanstaande
houdt Duikteam Zandvoort
haar jaarlijkse Open Clubavond. Deze wordt gehouden in
het zwembad Aqua Romana
van Gran Dorado, zij-ingang
parkeerterrein.
Tussen negen en tien uur
zijn belangstellenden die kennis willen maken met de duiksport of al in het bezit zijn van
een brevet en de conditie en
kennis van deze sport op peil
willen houden welkom. Wel
moet de leeftijd van zestien
jaar zijn bereikt.
Het Duikteam Zandvoort is
een onderwatersportvereniging, die al vanaf l april 1981
actief is in het zwembad. Als
doel heeft de vereniging zich
gesteld, dat op basis van onderlinge samenwerking de
duiksport in al zijn facetten
wordt beoefend en bevorderd.
Dit wordt op een gezellige en
ontspannen wijze ten uitvoer
gebracht. Het duikteam traint
van september tot en met juni
elke dinsdagavond van negen
tot tien uur in het bad van
Gran Dorado. Op dit moment
telt de vereniging 42 actieve leden. De meeste gebrevetteerd
en duikend, zowel in de Nederlandse als in de tropische wateren.
Inlichtingen inzake de duikvereniging zijn te verkrijgen bij
Nel Veenhuijsen, telefoon 023571.7237.

Nieuwe damclub
lijkt aanstaande

Zandvoort'75 in winning mood
ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft opnieuw laten
blijken van de laatste plaats
af te willen. In de uitwedstrijd tegen Blauw Wit in
Wormerveer werd keurig met
0-2 gewonnen. De Zandvoorters naderen daardoor de
concurrentie in de strijd tegen degradatie, RCH en
BlauW Wit.

Zand voorts
Nieuwsblad

Pieter Keur
Mischa Tibboel
Ferry van Rhee
Ruud van Laere
Stein Metzelaar

l

Riek de Haan

(ZVM zat.)

(TZB) 14 X

13X
13X

(ZVM zat.)
(ZVM zat.)
(TZB)

10X
10X
9 X

Slechts één doelpunt was voldoende voor Riek de Haan om de
koppositie geheel alleen in handen te krijgen. De TZB-spits
scoorde uit een strafschop en staat nu op een totaal van veertien doelpunten. Pieter Keur en Mischa Tibboel wisten niet te
scoren en volgen met dertien treffers op de tweede plaats. Het
heeft er alle schijn van dat de spanning gewaarborgd blijft tot de
laatste competite-wedstrijd. De verschillen zijn namelijk erg
klein. Op de loer liggen Ferry van Rhee en Ruud van Laere met
tien doelpunten.

ZANDVOORT - De situatie op de ranglijst wordt met
de week slechter voor Zandvoortmeeuwen. Het lijkt
erop dat de Zandvoorters
het tij niet meer kunnen keren en met degradatie rekening moeten houden. Zilvermeeuwen kende geen pardon
en overspeelde de kustbewoners met 6-1.
In de eerste helft kon Zandvoortmeeuwen de wedstrijd
aardig onder controle houden.
Zilvermeeuwen nam snel een
1-0 voorsprong, maar Marcel
Paap bracht weer hoop in de
Zandvoortse gelederen door
gelijk te maken, 1-1. In het verdere verloop van de eerste
helft waren de teams aardig

aan elkaar gewaagd. Zilvermeeuwen was sterker maar
grote kansen waren er niet.
Zandvootrmeeuwen wist zich
eveneens geen kansen te
scheppen. Vlak voor de pauze
kwam Zilvermeeuwen op een
2-1 voorsprong.
De tweede helft was echter
een formaliteit. Zilvermeeuwen dikteerde de strijd en
drong Zandvoortmeeuwen geheel terug. De Zandvoorters
kwamen klasse te kort en werden weggespeeld. Na de 1-3
kree Zilvermeeuwen geheel
onterecht een stafschop toegekend, die benut werd. Doelman Mare Buchel, die deze
middag niet in zijn beste vorm
stak, trapte de bal uit het doel
richting middenstip. Echter de
bal kwam hard tegen de

ZANDVOORT - Het ziet er
naar uit dat deze week een
nieuwe damclub het leven zal
zien. In café Hollandia aan de
Zeestraat strijden al enige weken een aantal damliefhebers
op het scherpst van de snede,
maar wel in een gezellige en
ontspannen sfeer.
Daar ontstond dan pok het
idee om een damvereniging op.
te richten. In de jaren zeventig
kende Zandvoort een bloeiende damclub. De belangstelling
werd minder en de Zandvoortse vereniging ging ter ziele. In
Hollandia werd al weken onderlinge wedstrijden gespeeld
wat tot gevolg had dat de koppen bij elkaar werden gestoken.
Eerst werd een toernooi gehouden. Vele wedstrijden werden gespeeld waarna in de finale Fekke Boukes en Nico
Luykx uit moesten gaan maken wie zich winnaar van dit
toernooi mocht noemeen. Fekke Boukes, voorlopig als
woordvoerder en voorzitter
naar voren geschoven, moest
zijn meerdere erkennen in
Nico Luykx. De derde plaats
kwam in het bezit van Michel
Maas, vierde werd Pierre Bouland, terwijl Jules Fransen beslag legde op de vijfde plaats.
„We zijn bezig een vereniging op te richten," zegt Fekke
Boukes. „We blijven natuurlijk
wel voor de gezelligheid spelen, maar willen ook wel aan de
competitie meedoen. Het is
ontstaan in café Hollandia
waar we voor de gein veel partijen spelen. Elke maandagavond kan daar nu gespeeld
worden. Het slaat best goed
aan want er is veel belangstelling voor. In september gaan
we weer een toernooi organiseren en we hopen dat we dan
veel groter zijn geworden."

Hillegom maatje te
groot voor Lions

ZANDVOORT - De laatste
kans om in de top van de rangschikking mee te blijven draaien grepen de Lions basketbalsters niet. Koploper Hillegom
was een maatje te groot en
won met 57-32.
In de eerste helft had Lions
de wedstrijd aardig onder controle en bood toen nog goed
partij. De Hillegomse aanval.
kon behoorlijk aan banden gelegd worden, maar aanvallend
zat het de Zandvoortsen niet
erg mee. De ballen draaiden
vaak de ring uit waardoor Hiïlegom de opgebouwde voqrsprong vast hield. Bij een 23-17
ruststand was er echter nog
van alles mogelijk.
In de tweede helft werd
Lions echter kansloos weggespeeld. De Hillegommers voerden het tempo op en Lions
bleef het antwoord schuldig.
Met vlotte combinaties werd
de Zandvoortse verdediging
uiteen gespeeld. Hillegom
scoorde er op los en Lions was
de draad kwijt. In de tweede
helft scoorde Lions slechts vijftien punten en aangezien Hillegom bijna elke aanval doeltreffend afrondde kwam er een
eindstand van 57-32 op het formulier te staan.

scheidsrechter, die meteen
rood trok. Aangezien Zandvoortmeeuwen geen reserve
doelman had moest veldspeler
Michel van Marm het doel verder verdedigen.
De strijd was toen al gestreden. Zandvoortmeeuwen heeft
toen alleen geprobeerd de
schade zo beperkt mogelijk te
houden. Zilvermeeuwen deed
wat het wilde en liep uit naar
„We waren te nerveus, denk
een 6-1 overwinning.
ik," meldde coach Olaf Vermeulen. „We waren best wel
,,We hebben geen enkele goed met de wedstrijd bezig en
aanspraak kunnen maken op hielden in de eerste helft goed
een punt," concludeerde elftal- stand. In de tweede helft werbegeleider Henk Kinneging. den we echterbverklast. Hille„Het wordt in ieder geval wel gom gooide bijna alles raak
heel erg moeilijk. We moeten er terwijl het bij ons niet altijd
rekening mee houden dat we mee zat. We heben het wel geeruit kieperen. Het is een dra- prqbeerd, maar brachten te
matisch seizoen."
weinig."
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met regelbare
centrifuge_ _ _
snelheid Adviespri]s"1099 -

JVC HIFI STEREO
HRASHi SpecDnve Adv'989 -

ARISTONA STEREO
B605 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv'945 -

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs"1435 -

899.

iS&HinnViKm

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge, zuinig, stil en milieuvriendelijk
waterbeveiligmg Adv*1649-

— 1199.-

WAS/DROOGCOMBINATE
Wassen en drogen in 1 rrachme 1000toeren Adv'1549-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC afst bed '745

OQQ
u «f «f.

CONDENSDROGER
SDROGER
nodigiRVStro
Geenafvoernodig'
RVStrommel Adviesprijs'999
spnjs'999 -

PANASONIC KTV TXT
21S1 SScmFSQ Adv'849 -

575.-

BAUKNECHTDROGER
IHTDROGER
Instelbaar tot
ot 140 minuten
Kreukbescherming
erming Adv"949 -

SONY 55CM STEREO
X2101
Trinitron TXT "1440
SONY WALKMAN met DIGITALE TUNER
Autoreverse cassetteplayer radio met 20 pre sets
Adviespnis '170
CANON BJC250 KLEURENPRINTER
Image optimizer mcl kleurenkit 3 |aar garantie
Adviespnis '359
SAMSUNG STEREO KLEUREN TV
CX53W 55 cm stereo geluid OSD in Nederlands
TeleteKst niet 4 pagina s geheugen Adv "829
PANASONIC STEREO KTV DOME SOUND
TX25XD3 63 cm Qumtnx beeldbuis stereo
teletekst met groot geheugen Adv prijs * 1399

79.239.669,
979.-

KLAAR VOOR 1 JAAR !!
1 Jaar mobiel bellen slechts 299.ALLIN van Dutchtone
*GRATIS Sagem 735 met trilfunctie'
*GRATIS 12 maanden abonnement' ƒ
*GRATIS 20 belminuten per maand' "
NU EXCLUSIEF BIJ
BCC MET GRATIS
AUTOWANDHOUDER
t.w.v. il. 24.95
BELLEN VANAF FL 0,25 PER MINUUT ""
EXTRA LANGE DALUREN (17 00 09 00 UUR EN IN HET WEEKEND)

MIELE STOFZUIGER
S246i 1400 watt metalen buizen
automatisch oprolsnoer Adviespriis *429
INDESIT KOELKAST
GR1400 128 liter inhoud met vriesvak en
variabele legplateaus Adviespnis '669
SHARP COMBIMAGNETRON
R7E47 26 liter inhoud 900 watt vermogen
hete lucht oven Adviespriis *899 BOSCH VAATWASSER
SGS3002 Alwasautomaat met 3 programma s
RVS interieur en aquastop Adviespnis *1299 -

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit Adviespnjs*999 -

478.-

598.

SIEMENS KOELA/RIES
KG23VOO, 220 netto inhoud
2 vriesladen Adv*1248 -

778.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK en HFK vrij Adv'1399-

795.-

375.-

165.

349.449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden, 11kgmvriescapaciteil Adv'848

C A N O N PRINTER !
C220 Kleurenprinter Adv'249 -

179.-

KTV37CM+TELFTEKST

285.-

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899;'-

499.199.-

PRIJS 4
WBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-1

BCC

[PRIJS i

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie, l

499.PELGRIM KOOKPLAAT
2-dehge pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs"490 -

278.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pils met 2 delige branders

178.-

ATAG
FORNUIS
F1 O,
Gasfornuis met
elektrische
ovpn
mcl grill en
sierdeksel
Adv"1450 -

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

498.SCHOUWWASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden Adviespnjs"495 -

299.-

529.-

ATAG RVS WASEM KAP
Zeer fraaie uitvoerinq'398 -

299.-

PELGRIM WASEMKAP
Sstandenenvetlilter Adv'260 -

OPZETVRIESKAST
Handigl 50 liter Adv'595 -

259.
ÜM4JJH*

849.- i

798.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

95.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklasse' '821

stop. Adviespriis. *1299.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel "1199 -

:

A4 SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviespri|s'149

HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

INBOUW VAATWASSER l
Volledig integreerbaar,l

968.-

1245.

CENTRIFUGE
UGE
2800toeren RVStrommel
WStrommel '249
"2^

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik
capaciteit, CFK-vri|

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie
Adviespnjs'495

PORTABLE KTV 37CM

1248.-

NOFROST KOELKAST
Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vnesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stl Adv" 1499

MIELE WASDROGER
/ASDROGE
Elektronischhenreverserer
en reverserend
RVS trommel
nel Adv"1799Adv"179!

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders Olf
Ned Philipsgarantie Adv'695

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afst bed '595

848.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarhefst280
liter inhoud, 3 vriesladen
CFK/HFK-vnj Adv'1849

2079.-

465.-

3 programma's en aquastop. Adviesprijs'2095.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren invriescapaciteit
Adviesprijs 899

BOSCH WASDROGER
/ASDROGER
che besturing
Elektronische
Zeer stil Adviesprijs*1099lviesprijs*1099 -

IBMAPTIVAE25TOP!
K6-233MMX 32MB CD Rom
fax/modem 15 monitor'3999

845.-

INBOUW '•••-'•••-.«
APPARATUUR IE

575.-

259,
319,
469,
779,

775.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastop en
lageverbruikswaarden "1348

~ 1245.-

445.

~~

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341 3 programma s Variabele indeling Adv*1099 - l

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6Programmas Water
ontharder en waterstop "2099-

ZANUSSI WASDROGER
WASDROGE
echtsdraaien
Links- en rechtsdraaiende
dviespnjs"64! trommel Adviespnjs"649

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

1899.-

578.-

275.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi '714

SIEMENS 300MHZ PC!
32MBmtem 3 2GB 4MBAGP
CD rom 15 monitor Adv'2999 -

BOSCH K O E L K A S T
180hter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv"985 -

568.-

WASDROGERSTUNT!
Mettijdkloken pluizenfilter
Adviesprijs'495 -

645.-

BOSCHAFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur kji
4sproemiveaus Adv"1179- F^

428.- " 675.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
eneoiitervnezen Adv*949 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161 Afstandbed '645-

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Adv'550-

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud CFK-vrij
Deuren omwisselbaar
Adviespnjs"849

799.-

SAMSUNG STEREO!
SV600 Videorecordermet
PDC Adviespri|S'699 -

SONY55CMTELETEKST
M21 Hl Black Trinitron '990 -

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP6033programmaswater- l
ontharder en beveiliging
tegenwateroverlast Adv"949 - |

468.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200 Showview +
PDC Adviespri)S"649 -

599.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Velekookfunkties Adviespnjs'699

LUXE VA~ATWASSER i
Nederlands topmerk 3 proiramma's 12couverts "899-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

ri|TXTv2 tüners. Ady*1395.-

I^TV/VIDEO COMBI
l37cm,Showview,Off.Ned.
|philips garantie. Adv'995.-

219.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron 60 minuten
timer autom programma s

~~ 579.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getesfi Adv" 1449

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens metden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

SONYVIDEORECORDER
E105 Afslandbediening "610-

829.-

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK-vri] Adv'729 -

169.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610 DIGITAAL 18literm
houd SOOwattvermogen auto
matsch programma s Adv'349

~1548.-

i

ISONY: COMBO 37CM

345.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv*699 -

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv*2299 -

TV/VIDEO COMBI'S

ARISTONA
51 CM KTV /VIDEO

295.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak
Adviespnjs'699

169.-

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

479.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC 4kop
pen FollowTV longplay "1095 -

PANASONIC STEREO
HD610 Topperi 4 koppen
Showview + PDC Adv'1199

275.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing
Adviespnjs'529 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar |
draaiplaleau Adviespnjs'279 -

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron l
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken bakken bra
den en gratmeren Adv'999 -

879.-

SONY HIFI STEREO
E705 Super Trilogie 4 kop
m Showview+PDC '1200-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoenng met vriesvak

SONY "BESTE KOOP!"
RADIO-CD-COMPO

SONY HIFI STEREO
E820 4 koppen Super Tri
logic montage videorecor
der Adviespri|S'120Q -

I
I

m

678.-

999.-

2179.-

tè

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centnfuge RVS trommel, scnokdempers Adviesp'ijs'949 -

SONY STEADY SHOT !
TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviesprrjs'1890

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo Drive stereo montage TXT Adviespnjs'1595

^ SONY BREEDBEELD
i!^71CM KLEUREN TV
KV28W1 Super Trinitron
"J3 stereo TXT Adv'2990

M
U
M
M

869.-

HHÖSTEADYSHÖTSTUNT!
64 x Digital zoom 5 standen
program AE mcl ace En
afst bed Adviespnjs'1699 -

1969.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnnitron
stereo teletekst Adv'2440

^
WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800 15 programma s ruime vulopenmg milieuvriendeh|k deurbeveiliging '1079-

589.-

1779.-

"dj

FL1112, Luxe wasautomaat met RVS trommel, regelbare
thermostaat en centrifugesnelheid, 16 programma's
Adviesprijs'1199-

SONY T R A V E L L E R
TR401 HiFigeluid Adv'1330

JVC DIGITAAL
TAAL STUNT!
GRDV Prijsdoorbraak'
rijsdoorbraak'
100x
zoom
m Adv'3849

PHILIPS 82CMSUPER
BREEDBEELD STUNT!
32PW63 HiFi stereo TXT
mei geheugen Adv'2995

ZANUSSIWASAUTOMAAT

CX6840, Ultra platte beeldbuis, 60 Watt stereo geluid, teletekst met geheugen,
Nederlands On Screen Display, afstandbediening voor tv en video en scartaansluitmg
Adviespnjs*1199 CAMCORDER STUNT!
32xmotorzoom Adv'1099 -

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
Topklasse' Grootbeeld Black
line S lOOHertzdigitalscan
stereo TXT Adviespn|S'2695

tf

SAMSUNG 72CM STEREO KLEUREN TV

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

449.'

HP TOPKLASSE !
DJ7 PhotoRetll fotokwaliteit
6 ppm Adviespri]s'6£0

BCC

I

HAARLEM
.
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages) .
.
Rivièradreef 37 (Superstore)

B E T E R E N G O E D KOP E R

21 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
•

ALKMAAR'-AMERSFOORT-AMSTELVEEN-

BEVERWIJK '
'
'
.
•
ZAANDAM
'
. AMSTERDAM-BADHOEVEDORP-BEVERWIJK1500m2 Superstore Beter en goedkoper! 1500m2 Superstore Beter en goedkoper! LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK • UTRECHT •
BreestraatSS
•
,
" Westzijde 5 5 / ( o n d e r Dirk v.d. Broek)
- ._, ZAAND*M(.|EBT.ZOETERMEËR.. .

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen '135 •

299.OPENINGSTIJDEN :

maandagmiddag . . . .
dinsdag Urn vrijdag. . .
zaterdag . . . . . . . . .

13.00 tot 1-8.00 uur
'09.30 tot 18.00 uur '
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN '
19.00 tot 21.00 uur

woensdag 10 maart 1999

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

Zomermode
met
Laag over
De zomerrnode van 1999. Langzaam beginnen we er
warm voor te raken. We moeten ook wel. De winkels hangen vol. Dikke truien hebben plaatsgemaakt voor luchtige jurkjes, linnen broeken en Tshirts. Het moet natuurlijk eerst nog wel een
mooie, warme zomer worden. Eigenaren van kledingzaken gaan daar echter helemaal vanuit. En
lopend langs de rekken, begin ik daar ook steeds
meer in te geloven.

E OVERGANG van win
lei- naai /omeimodc is
altijd gioot Ettussm/it
bijna niets meei Enige tija geleden spi aken wc nog wel eens
van vooijaaismode, rnaai dat is
meei een veikooptiuc dan dat ei
daadwei kelijk een vei schil is met
de 7omei mode
Tegehjkeitijd moet je je afviagcn of ei nog wel een duidelij
ke modelijn is Wanneei ik
alle peisbenchten lees die ik
op mijn bui eau krijg, woidt
het me al snel duidelijk dat
ei niet een met elkaai
1
oveicenkomt Ze hebben
allemaal velschillende
trends kleuren en leng
ten
Vandaal dat het tiefwooid
deze zomer, 'individuahsme , het meeste slaat op de
inhoud van de modezaken
Getiacht toch het een en
andei samen te vatten, is misschien we] de belangi ijkste
tiend dat er laag ovei laag
gediagen mag wolden Zo
zijn er twee-laagse tops en
lokken, waarbij een laag
van kant over een contrasteiende jersey ondei -

Di

Tuniek met splitje met lange
gerende rok en blazer
Foto Kreymborg

giond valt, waai dooi de kantmotic
ven piachtig /ichtbaai woidcn
Linnen is weoi helemaal tciug De
stof woidt veel gebiuikt en gccom
binccid met piachtigc matei lalcn
als volles, satijn en jaquaid-weclsels
Eenvoud in klem, met in de
hoofdiol de velschillende tinten
gnjs Uilvei, muis en antiauet) de
natuiellen en kiaakheldei wit
Pasteltmten mogen ook weei waai bij vooial i o/e een belangt ijke 10!
speelt
De 7omermode bestaat vei dei
vooial uit conti asten Giof en fijn
wijd en stiak, mat en glan/end /ijn
hiei de kenmeiken Wijde linnen
blousons met capuchon wolden
gediagen op stiakke Uendy capn s
(kniebioeken) Of luime pantalons
gecombineerd met piepkleine top
jes met tianspaiante tiuitjes of
blouses ei oveiheen In deze ovei
het algemeen sportieve look, 7ien
we stieepaccenten weei helemaal
terugkomen Qua dessins, 7ijn het
vooial de ringetjes- en bloemmotieven die met name in de tops
belangnjk zijn
Rokken mogen twee lengten heb
ben, of net ondei de knie of lang
(negentig centimetei) De modieu

/c lange bla7ei die we in de
wintei ook 7agen is wegens
succes gepiolongeeid Tshitts zijn licht getailleeid
of juist wijdei en langer,
/odat /e gedragen worden
als een tuniek
Details in de nieuwe
mode 7ijn vooial giote zakken, soms zelfs geheel
afneembaai als een tasje,
opvallende kniestukkcn conti asteiende
stiksels en grappige
kooidjes m de zomen van
lokken en bioeken
Nog een tiend lingerie 7ekei niet
meet ondei ]e kleien diagen Deze
7omci is het sei/ocn van de katoenen tulen body, gediagen op jeans
ol kuitlange kokeiiok

Kort grijs
truitje
gedragen
op lange
wijde
broek met
koord
Foto WE
women

Trudy Steenkamp

Kanten blouse
over lange top
gedragen op linnen broek
Foto M&S Mode

Niet alleen tuniek en blazers
zijn deze zomer lang, ook de
blouse wordt over de rok en
broek gedragen

Foto M&S Mode

Lang gilet
gedragen
op kniebroek

Safari
blouse
gedragen
op een
'worker' "

ADVERTENTIE

Kort giletje met capuchon,
jeansjasje in voile gedragen
op pantalon met rechte pijp

Foto
Kreymborg

Foto
Kreymborg

Foto Clansse

Over hetT-shirt met capuchon wordt een
topje gedragen

Doodschapp

Foto Clansse

Beurs

Het wonderlijke leven van Willem Parel

voor nieuwe producten en acties

In Schouwburg Amstelveen kunt u op
zaterdag 20 maart om kwart over acht
een voorstelling zien m het kader van
het

Wereld
Muziektheater
Festival 1999
Het gezelschap Opera Bambara uit Mali
zingt en speelt de voorstelling Fura (ritu

1'

Het thema is de positie van de vrouw m
de snel veranderde West Afrikaanse
samenleving Jonge mensen op weg
naar volwassenheid staan voor grote
dilemma s Meegaan m de traditie geeft
veiligheid geborgenheid en zekerheid
maar betekent ook meedoen aan een
gruwelijk gebruik als de vrouwenbesni]
denis Kiezen voor een andere nieuwe
toekomst leidt tot onzekerheid omdat de
wil van de familie het dorp of de hele
samenleving wordt getrotseerd
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL lwondei,6
maüasvulhng, 12 Euiopa Cup,
13 Euiopeaan, 15 een en
andei, 16 heilige, 17jongdiei,
19 Eui land, 22 watenng, 23
godheid, 25 al, 26 half, 27
muziekstuk, 29 Euiopeaan, 30
landbouwwei ktuig, 31 vaaituig, 32 bakplaats, 34 piofeet,
^6 neon, 37 begeiigc, 38 kanllijn 40 beiggeit, 41 palm, 43
01 gaan, 46 handvat. 49 en
andei e,
"51 pi o d Vel uwe, 52 slok, 53
üatei, 54 dl oogoven, 56
nieuw, 58 iccks, 60 halt, 61
«lel, 63 ongaame, 64 onbep
vnw, 65 binnenhalen, 67
paaidje, 68 de onbekende, 69
uitiocp, 70 ongebonden, 72
etage, 73 weikplaats, 74
smaakstol

VERTICAAL l suikeistioop
2 myth fig 3 lecds 4 steen, 5
gast, 7 op een keei, 8 gelofte,
9 bevel, 10 ademhalen, 11 aanlegplaats 14 winteivoeituig,
18 maand, 20 zuiveie, 21
gevat, 22 jongensnaam, 24
aanval, 26 hai de ncei slag 28
ontwijkend 30 pi 111
Gi ickenland, 33 landbouwweiktuig, 35 beigplaats 37
i aai, 39 di ank. 42 pi op
Sicilië, 44 voe
gvv, 45 appel, 46 flink 47
vooiz , 48 wijdte, 50 oplettend
53 tof, 55 wilde havci, 57
nobel, 59 kledingstuk 61
wond, 62 lustteken, 65 pncstci, 66 kloosteilmge, 69 oostci lengte, 71 zangnoot
Oplossing voi ige pu77el
WARMTEGELE1D1NG

•V.

* **

*k

u.

<*

Wim Sonneveld, alias Willem Parel, verstoort de deftige soiree van mevrouw Perone Hosang door met beide handen een onsmakelijk slaatje m elkaar te kneden

Lezers krijgen tegen inlevering van
onderstaande bon
een korting van vijf
gulden op de nor
male prijzen van
respectievelijk 55
gulden (l e en 2 e
rang) en 50 gulden
(3 e rang)

Foto Nederlands Film Museum

ILLEM PAREL was een 01 gelman als
Sonnevcldnummei begonnen in het
Lcidseplcmtheatei en latei ovei gestapt naai
de ladio waai hij met teksten van Eli Assei een
nationale figuui was Sonneveld kieeg genoeg \ a n
de/e 10! en m de film 'Het wondeihjke le\en van
Willem Paiel doet de hoogstaande cabaietiei \ei
woede pogingen om de populaiic Paiehol v a n /ich
al te schudden Ondei legie van Gei ai d Ruttcn \\eid
de film destijds dooi de pioductiemaatschappi]
Stai-Films van Joop Geesink mtgcbiacht

W

Willem Paicl oogt nu als een chaimant tijdsbeeld
dat het vcidwenen begnp ladiopopulaiiteit sleeivcl
m beeld bicngt - cuneus dooi het opticden van
zoveel
jonge acteuis (een iiguiantemolletje vooi de
2() jange Rijk de Gooyci), nostalgisch dooi de kk
ding en de Amsteidamse fatiaalbcelden en lasuneiciul dooi het c ontlast tussen de levendige buiten-

Rijk de Gooijer, Albert Mol, Joop Doderer
en Femke Boersma zijn allemaal nog beginnelingen in de nostalgische film
'Het wonderlijke leven van Willem Parel'.
De man waar het allemaal om draait is
Wim Sonneveld, bijgestaan door Hans
Kaart. Een ochtend vol nostalgie met
onvergetelijke liedjes als 'Poen, poen, poen'
en 'Daar is de orgelman'. Tuschinksi laat
het zien en horen op yondag 28 maart.
opnamen en de stuntelige studiodeeois
Hoewel de film met gemengde gevoelens destijds
weid ontvangen en geen onveideeld pubhekssucces
was dankte Wim Sonneveld ei /ijn koi tstondige

Hollw\ ood cai i icic aan Een Amei ikaanse pi oducei
had stomtoevalhg de Paiel-lilm ge/ion en belde
Sonneveld middenin de nacht op ot hij meteen naai
/i]n hotel wilde komen Dopioducci die nog m bed
/at toen de cabaietiei binnenkwam bood hem
metten een conliact en een enkele ieis Hollwvood
Het uondeilijke le\en \ a n Willem Paiel is al\\eei
de laatste tilm uit de seiie Nostalgie in Tuschmski
Een bij/ondeie afsluiting al \\as het alleen maai als
heidenking aan een gioot cabaietiei als Wim
Sonneveld Vooialgaand aan do hooldlilm
is een
scieentest \an Sonneveld te /ion uit l1)*n

l k t \\undrrliikv lc\en \an \ \ i l l t m Paul draait /nndagoi Itti'iul .28 maart om halt olt ui Iiisilunski

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL PERSONEN
De kassa van Schouwburg
Amstelveen is open van maandag tot
en met vrijdag van tien tot drie uur Op
zaterdag en zondag van twaalf tot
dne uur Het reservenngsnummer is

020-5475175

Voor Expert
gaat
niets te ver.
N
y
'XV
!L%)

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.

(l=jl) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten

PANASONIC EBG 520
GSM-TELEFOONi.c.m,
1-JARIG ABONNEMENT
Allernieuwste superkleine GSM met
trilfunctie waardoor u ongestoord toch altijd
bereikbaar bent.
StandbytijdSSuur,
spreektijd 180 minuten.
In combinatie met
1-jarig Trafficline
Plus abonnement
voor slechts
14,95 per maand!
NU MET GRATIS
FLEECE-TRUI!

">

m-*,*.

«ft

Sterké:l400 Watt
'f

=_in Vakkundige en snelle service.

,.,'

~*"*•

i

Super.air-.elean-f/Jter.
"".wendbaar en mét
Parkeerstand.

iT\

~€) Gratis Geluidsgarantie.

n~- ; 1

^
'
,

m m.) Gratis Video-onderhoud.
=_=) Gratis Omruilgarantie.

«IUVMT

Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.
s_s) www.expert.nl

UITONZE
TV-RECL/V1VIÊ

Het Mobiele Netwerk*
vin kpn t«l*cDin

debitel'
nHtrmmmWr~~ i i

—

II bepaalt wanneer u betaalt.
FAMTASTBSGHBETAALGEMAK BIJ EXPERT.
Met de gratis Expert Credit Card kunt u
extra snel en eenvoudig shoppen.
U kiest steeds zelf de betalingswijze die u het
beste uitkomt. Direct betalen, later betalen,
in termijnen aflossen, leasen? Alles kan.
Vraag in de winkel naar de brochure
en het aanvraagformulier.

AEG 1200 TOEREN WASAUTOMAAT
Energie- en wasklasse A. Volelektronische werking
en Fuzzy Logic. Diverse wasprogramma's, w.o.
handwasprogramma. Voorbereid voor toekomstige
ontwikkelingen in de wastechniek. Centrifugekeuze
van 400 tot 1200 toeren. ADV.4-&99;-

SONY
MINIDISC
INDOOR/
OUTDOOR
PAKKET
VOOR THUIS:
Full size (43 cm) minidisc homedeck voor
afspelen en opnemen met CD-kwaliteit.
Met edit-functies en Jog Dial voor optimaal
bedieningsgemak. Incl. afstandsbediening.
EN VOOR ONDERWEG:
compacte Sony minidisc
walkman met afstandsbediening.
SAMEN VAN 948rNU SLECHTS

expert
CMTOu^T^L^:Cï-ïiü^5EE2niKiK3BÏ3ElCJZ3 B^H

PHT-Mij*"-! *•HU" Tl -mmJn^.u-aHTgy-rjpc-ryt f:a8f.".-ecj*grJa?

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64°°.
Haarlem, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9°.
O = OOK VERKOOP PC

M&iim

AAR

WO

O = GEEN BRUINGOED

J E WIJ

O = GEEN WITGOED

ZE

O = GEEN MOBIELE TELEFONIE

VA
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Horecapersoneel gevraagd
A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

RESTAURANT QUEENIE
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirrn-mlvrrlrnlü'.-. kunnen wonlni ^r/ct ovrr l nf 2
Ivoloiuinrn lnvcdlr in diverse IclliT^nmtlen,
l'ni'tii'iilicrrn vrntijxcn u ij nunr ilc s|iri-inlr IMHI nji de
|iii»iii«..MI<:KO'.S".
IMnHlMn» is mogelijk in de vnlgnulr eiÜlie:
XANDVOOKTS MKl r \VSHLAn/O.f.f) iMTinillhnc-ter.
Sluitingstijd: m;uindu^ l 7.DO uur.
l' kunt uw Irkst H-lefonisflinp^-ven; 023-5717166 of «f^t'\('ii//eii(leti HUM:
*
Xamlvnnrl* Nirmvsliluil. (;nstlinis-jdein 12. 2012
,IM XandvoiM-l:
IMïiJilsin» is mogelijk in <le \ol»rnilc editie en edhieroinhiii;ilifs:
\\'2. Xiimlvmirls NiiMitvxhlml. Anistelveen.s WrHtl.hiil.
l 'illmornsc Conninl. de Konilr V'ener. Aalsmeerder
(lonninl. idIr edities vu n het Amsterdam*
StuiMihitl. ƒ Ti.;i2 |n-r millimeter.
Sluitingstijd: inajinilü» lf>,00nur.
ir
liifnniuilir m er on/e o\ erij-e aa ril rekkelijke iidvcrlenlit'CMinliiiialies \n d c Micro's /ij n <>[> aanvraag op
on/e kjintoren vrrkrij^htiar.
*
\'<KH' hrieven onder niiinuier word l l re^el e\ira in
ri-keninji ^ebraelit. alsmede ƒ <{.50 adm.kosten.
*
Itij plaatsiiifï in de Micro's worden geen hewijsninniners verstuurd. Op verzoek wiirdl aan udverteerders liuileh liel ver.spreidin^s^eliird één krant
' verstuurd. Hiervoor wordt ƒ 6.50 in rekening gelinieht.
•\1lc prijzen <-\rI. l 7.5</r llTVi'

vraagt voor medio april:
café/terras medewerkers/sters
restaurant medewerkers/sters
buffet bediende, afwashulp,
zelfst. werkende kok en onderhoudsman
Deze functies zijn in te passen in parttime en/of fulltime.
Voor reacties mw. H. Holleman, tel. 023-5713599.

• Eenvoudig uitzendwerk of een opleiding vóór Assistent.
Administrateur? Werken aan ie carrière in de
bedrijfsadministratie begint bij fezelf in een krachtige en'';:.,
inspirerende leeromgeving.

di 23

Voorlichting

• : . - , • • • ' ' . • . . . . . "•;• -'•• •; "'.~\:' , • • ; . • ' •

Nieuw visrestaurant in
Amsterdam-Zuid zoekt leuke
collega's in de bediening.
020-6751583/06-53885886.

aart

™ > 19.00-21.30 uur

Adm. De Ruijterweg410, 020-6829855

Personeel
aangeboden

maakt deel uit van^^ het regionaal opleidingen centrum *msterdam en omstieken

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg. Gratis advies en
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

S/ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

Leven zonder inhoud of leren voor een zekere baan?

• ,

(Directie-Jsecreiaresse is een functie mét inhoud.

: . / ' ';

;:;

:

" . .K
Henny, je narcissen staan
prachtig. Groetjes Irene.

l' kunt de tekst van uw Mirro-iidverlentieromlmuitH' 7
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(ilil nnniiiMT is niet voor Ix'/oi'^kliit-litrn) of/mdcn aan:
Mirro's \\Vekinrilia
l'.isllms 106 - 1000 AI) AmsK-nlmn
Ook vom' iM'iH'liros mr! lu-icllliiiiinu'r
De slmlin-ïslijdrn f-i-lilt-n voor j>huitsiii<; in lUv.rlfdf weck
Voor <U> hrtiilini; oiit\ i :in<:t u <'rn accrpl^irokajtrl.

di 23 maart, 19.00-21.30 uur

Voorlichting

Tutti Frutti zomercollectie,
opening 16 maart, Cornelis
Slegerstraat 2, Zanvoort.

Roelof Hartstraat l, 020-6627798

.

m aakt deel uit ra/l^^ tiet regionaal opleidingen centrum imsterdain f n omstreken

Uitgaan

Zie je het wel en laat je alles op je alkomen of denk je vooruit (
• Wij behouden ons het•, en heb je grip? Als je goed kunt plannen isf én baan als ;};:;ï
recht voor zonder opgave van
logistiek medewerker op je lijf geschreven. Wérkeifaanjé i ï;£
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

carrière'in deLogistiek béeint bil jezelfintèehkracMtitë
': 'en inspirerende leeromgeving.
'...':"'•:: . ' ; , ƒ ' : ; ' :,S
di 23 sa

Voorlichting

;•;;'•.:•:'•''•.;;..

<^ ^-19.00-21.30 uur

..•>

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren{mcat)werken

Dinsdags gesloien
Heemsledeslraot28
b.h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

Tel.020-0157107

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.

A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

Schoonmaakpersoneel gevraagd
DE GAPER DRUGSTORE
vraagt interieurverz. voor 1 a 2
ochtenden p.w. Inl. of reageren, tel. 5712513, vragen naan
hr of mw Olieslagers.

Dus . .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Oproepen
Mededelingen

Werken aan je carrière in het SBCfetaHSSt béeint tol
'jezelf in een krachtige en inspirerende leeromgeving :

f en pruik als het
nodig is!

Markten/braderieën

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
023-5715619; 06-54616812.

GROTE
VLOOIENMARKT
AMSTELVEEN-OOST, zond.
14 mrt, 10.00- 17.00 uur, Escapadehal (Escapade 1), 160
kramen snuffelplezier. Info:
Za 20 mrt STIJLDANS-avond Midland BV, 033-4751167.
v. paren & alleengaanden De
Ossestal, Nieuwelaan 34 OsWoninginrichting
dorp, 20.30 u. Geen danssch.
leder welkom. 0297-328712.
RIEN FLAME
OPEN HAARDEN en schouwen,
ZONDER AFVOER.
Overal te plaatsen. Sarphati*Veilinggebouw Amstelveen* park 116, tel. 020-6796633.
Heden INBRENG voor veiling
22 en 23 maart. Spinnerij 33,
Onderhoud,
Amstelveen. 020-6473004.

Schipluidenlaan 2 0 , 020-5161616

Kunst en antiek

fcf diel uit yjn/^ het fesioniil opleidingen centrum jrniltrdjm en omttreken

reparatie,
doe-het-zelf

VAN H A L L C O L L E G E

Verhuizingen
Een snelgroeiend, bruisend bedrijf met meer dan 30
vestigingen, verspreid over het gehele land, verhuurt
personenauto's, bestel- en vrachtwagens, campers,
motoren, koelwagens en getrokken materieel, heeft op haar
vestiging Amsterdam plaats voor een enthousiaste

assistent vestigingsmanager m / v
met ervaring in verhuur- of transportbranche (bijv.
transportplanner), op HAVO;niyeau, in...het bezit van ,
rijbewijs B/C/E; geen'9 tot 5 mentaliteit '
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum '
vitae, kunt u binnen 10 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.'a.v. de heer H.K. Kerklingh,
Klokkenbergweg 17, 1101.AK Amsterdam.

TE HUUR gr. verhuiswagen -t- TUINMAN, STRATENMAKER
chauff., ƒ250 p.d. Ook met biedt zich aan voor al uw tuinverhuizers. Tel: 0653-208374. en straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot comX.Y.Z. B.V. verhuizingen en plete aanleg. Gratis advies en
l kamerverhuizingen/transport. vrijbl. prijsopgave aan huis.
Voll. verz. Dag-nachtservice. Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.
020-6424800 of 06-54304111.
DE KLUSSENBUS
• Uw particuliere Micro bonVoor iedere klus, bellen dus.
per post verstuurd bereikt
Tel.: 023 - 5713780.
ons pas over 3 a 4 dagen.
SCHILDER heeft nog tijd v.
Opdrachten die te laat
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
binnenkomen worden
prijsopgave.
automatisch de week
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
daarop geplaatst.

Werken, leren of combineren? Als je slim bent combineer je
:werken voor een salaris met een opleiding op MBO-niveau in

het secretsiriaat en de bedrijfsadministratie^
tiij je werkgever.
di 23 maart, Ï9.00-21.30 uur
Roelof Hartstraat l, 020-6627798

Voorlichting

(Secretariaat)

Adm. De Ruijterweg410,020-6829855
(bedrijfsadministratie)

Mode

het regionaal opleidingen centrum amiterdim en omstreken

AL RAVEN VAN HALL COLLEGE

is het Boekenweekgeschenk 1999
Cadeau bij aankoop
van ten minste f 19,50 aan
Nederlandse boeken,
zolang de voorraad strekt! -

BOEKENWEEK 10-20 MAART 1999
VAN B O E K E N KRIJG JE NOOIT G E N O E G

Monet Strijkservice
A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Doe je een jaar niets of volg je een opleiding in één jaar
^waarin je verder komt? Werken aan je carrière inde.
Beveiliging begint bij jezelf in een krachtige én

inspirerende leeromgeving. '

.

•.

Voorlichting ' di 23 maart, 19.00-21.30 uur
"

_,

•>

, Schipluidenlaan 20,020-5161616

'

•"^

maakt deel uit van^^ het regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Ga je ommet cijfersen gegevens of help jemensen ëfigeéf/e
adviezen? Werken aan ie carrière in de JurïdiSCfie-: :;»|

inspirerende leeromgeving. ;

Voorlichting
eel uit van/^-

VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienstverlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder
andere receptionistes/telefonistes. Wij zijn voor de regio
Amsterdam op zoek naar:

RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)*
(afroep, parttime, fulltime)
- Wij nodigen ook speciaal herintreders en studenten uit te
reageren.
UW PROFIEL
-U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden;
- U heeft een representatief voorkomen en een goede
telefoonstem;
- U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de
werktijden;
- U heeft een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- U heeft een opleiding op minimaal MAVO niveau en relevante werkervaring.

het

: :•

;

;: ;':>ü••\\\\i';^

Dieren en
dierenbenodigdheden

regionaal opleidinsen centrum imstetfam en omstreken

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

Vakken vullen of één vak leren? Kies voor een baanalsconï-

f en beetje computeren in je vrije tijd of maak je van je hobby
^carrière in de AutomatiserillS béeint bij jezelf in een
krachtige en inspirerende leeromgeving.

Voorlichting

di 23 maart

' 19.00-21.30 uur

' Schipluidenlaan 20,020-5161616
maakt deel uit van^\ hel regionaal opleidingen centrum arruterdam en omstreken

Bloemen, planten en tuinartikelen

carrière in de Commercie Ie DiènstyèiJening" s
•begint bij jezelf in een krachtige en inspirerende '.•> ' r '•: •~••. ':^:'^

Voorlichting

-• . • ' ; . -'-:'.•.- C.:' ";!;> .';-'/.'-^^iWï;!

di 23

ma^. 19.00-21.30 uur

Adm. De Ruijterweg 410,020-6829855
maakt deel uit vjn/^. het regionaal opleidingen centrum *msterdjm en omstreken

Mike de Groot
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot
complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw.
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
GARANTIE OP AL ONS WERK. ing. K.v.K.

Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in liet
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel liele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-. Giro- ot' betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:

Micro's Weekmedia. Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074
'::ï^t.ï'ï&^m:&:ï'ïï<ï:'~':--ï'':^-ï.'x

MUSIC BUSINESS & BOOKCENTRE

'je beroepen Mesje voor automatisering?-Werken aan je

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu. voetreflex.
Tel. 023-5714092.

'-.

• mérdieel medewerker banken of verzekeringen. Werken aan Je

'leeromgeving. . ./,. •:•

voor de particulier

Massage

T.k. uit rijksgedipl. kennels,
met garantie, pups van Malte- • Rubrieksadvertentie opzers, yorhshires en langharige geven? Zie voor adres en/of
boomers. Tel. 0318-541335 of telefoonnummer de colofon
in deze krant.
040-2041551.

MW. VERKEERSAFZETTINGEN
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
het werken in de dienstverlening? Stuur dan binnen 10 dagen
uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B.V., Kans op vaste baan! Ben je een aanpakker, flexibel, bereid op
onregelmatige tijden te werken en heb je eigen vervoer?
Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam, t.a.v. mevrouw
Bel dan D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.
T. van Putten.

^t doe jij in 2000?

GROTE MODELAUTOBEURS, Amstelveen-Zuid, zon. 14 mrt
(10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.
GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 13 maart
(10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.

di 23 maart, 19.00-21.30 uur
Schipluidenlaan 20, 020-5161616

WIJ BIEDEN
Divers personeel gevraagd
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling;
-Een aantrekkelijke werkomgeving;
- Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiende technische
- Functiegerichte trainingen;
detacheringsorganisatie, zoekt enkele:
- Een uitgebreide inwerkperiode.

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Hobby's en verzamelingen

Dienstverlening begint bij jezelf in een krachtige en^è

Te koop
aangeboden
diversen

aangeboden

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

CD- en BOEKENBEDRIJF opent nieuwe locaties door heel
Nederland voor de afdelingen: Groothandel & Distributie.
We hebben 40 mensen nodig voor de functies:
verkoop, vertegenwoordiging, promotie & reclame, afleveren
Aangeboden benedenvan goederen, gecombineerd met verkoop.
Per direct gevraagd garage- woning in Amsterdam, opp.
Bel nu voor een afspr. 020-4657350. Vraag naar dhr. Simons. box ca. 6x3
m, tel. 50 m2 en ±50 m2 tuin, lage
Geen vooropleiding nodig.
huur, Gevraagd woning in
023-5739050/0655-191539.
Zandvoort. Tel. 020-6646280

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

LEERLING KAPSTER
gevraagd bij J.M. Coiffeurs.
Heb je interesse? Bel ons
dan, tel. 023-5714040.

Gevr. voor lange en korte tijd
gemeub. en gestoffeerde
woningen, huizen of flats,
regio A'dam. 020-4003074.

Financiën en
handelszaken

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT).
Opdrachten die na s l u i t i n g s t i j d
bij ons binnenkomen worden
automatisch een week later
geplaatst/uitge/.onden

ry.yjdCL. IJT\V)

EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... hur. v.d.
hlud als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
\Vij /.ijn niet aansprakelijk voor fouten ontslaun door onduidelijk
handschrift.
\\ ij behouden ons het
recht voor /onder
opjiave van redenen
U'kslen te wij/.ij;en of
niet op (e nemen.

m.m• V-v.''l-:M*?ï^ïlji^i|j«piaiji

ed17

t/m 3 regels f 5.82
t/m 4 regels f 7.76
l/m 5 regels ƒ 9.59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t'm 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15.51
t/m 9 regels ƒ

17,45

t/m 10 regels ƒ 19.39

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie belaas niet opnemen.
Alle prij/.en/ijn incl. 17.5''J BTW.

Adres:
Postcode:

Autoverzekering

Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (toi uiterlijk dinsdaa
12.00 uur), tel. 020-5626271.
fax:020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN

Zandvoorts Nieuvrsblad

Onroerend
goed te koop

T.k.a.: trouwjurkhoepel, ƒ 25,-;
SERVICEFLAT
nieuwe deurgrepen voor keu- Amsterdam-Osdorp. ± 70 m2
ken-messihg, ƒ 100,-; baby vraagprijs ƒ92.000,- k.k.
combiwagen, merk Peg
Tel. 020-6185977.
Perego, ƒ100,-; platenspeler
+ tuner, ƒ50,-. Tel. 5719778.

Of afgeven bij (tot u i t e r l i j k
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplcin 12.
2041 JM Zandvoort.

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

:-.•••;
Plaats:
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Tennis, zwemmen, studeren,
ezen, muziek luisteren. Nico,
33 jaar, slank, 1.85. Karakter:
aardig, serieus, beetje
verlegen. Signalement: niet
elijk, donkerblond krullend
naar. Wil jij samen met mij
euke dingen ondernemen?
Boxnummer 318525.

Kennismaking

0906-Nummers
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).

40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan
de lijn! 0906-17.15.
44 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.13.

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

Waar blijf jij nou? Waar blijf je
nou? Ik wil je heel graag horen
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? op mijn boxnummer maar
Simpel, snel on discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week. dan moet je me wel bellen!
Pak dus je telefoon en meld je
heel snel op mijn box! Ik ben
Wat rnoet u doen?
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
een leuke vrouw uit het
1. Kies een leuke advertentie.
uit jouw wijk zoeken een afWesten
van
het
land!
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
spraak! 0906-17.11.
Boxnummer
374514.
hol hoofdmenu een 4.
Afspreken in jouw
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Reflectanten op advertenpostcode-gebied:
van uw keuze.
ties onder nummer gelieven
0906-50.222.04 (1 gpm)
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
BEL DAMES THUIS
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen op de envelop staat vermeld
In heel Nederland
met 0900-899.85.99.
en dat de brief geadresseerd
GEHEEL PRIVÉ
wordt aan: Weekmedia, PostDeze advertentie is bestemd Deze spontane, goed uitzien- bus 156, 1000 AD Amstervoor jou! Een zwoel muziekje de, sexy, lieve, avontuurlijke, dam. Dit voorkomt vertraging
24 u/pd (1 gpm)
op de achtergrond, een bij- pittige, eerlijke meid, 1.75, in de behandeling.
Zie ook NieuwsNet 9
zondere, gezellige man op de lang bruin haar, bruine ogen
Kabeltekst pag. 440 & 450
voorgrond: dat is alles wat ik is op zoek naar de man van Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
Beluister anoniem
zoek. Denk jij dat te zijn en wil haar dromen. Ben jij onge- en 29 jaar en wij zoeken 2
advertenties 18+
je weten wie erachter deze bonden, leuk, attent, aardig, leuke meisjes om mee uit te
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
spontaan? Dan ben jij de man gaan! Boxnummer 380647.
advertentie zit? Actie =
reactie!! Boxnummer 812314. die ik zoek! Boxnr 808570.
Biseks, buurvr. en buurmeisje
18. Hun spelletjes worden
ik
zit
op
de
hotelschool
en
wil
Almere: Chantal, dat is rnijn
Auto's en
harder!
99cpm 0906-9526
graag
in
contact
komen
met
naam. Een 40-jarige, gezette
auto-accessoires
huismus met blonde haren en een leuke, aardige jongen die
Dagelijks seksen hete meisblauwe ogen. Ben jij die ene humor heeft! Zullen we
jes 18 op onze livelijn! De
gezellige, eerlijke, betrouw- samen uitgaan of naar een
heetste! 99cpm. 0906-0603.
concert
gaan
van
b.v.
Van
Dik
Voor
een
perfecte
SAAB
bare man en houd je ook van
Direct contact met
Hout
of
de
Dijk?
Groetjes
van
SAAB
SERVICE
MOLENAAR
alle gekke, rare en leuke dinstoute vrouwen
Rep., onderhoud, APK.
gen? Laat snel wat van je Wendy! Boxnummer 932620.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Eigen revisie-afdeling
horen en wie weet!
Jij bent breed geschouderd.
Motoren/versn.bak
Boxnummer 223351.
Vrouwen 18-55 geven tel.nr.
Ik ben 28 en 1.70 lang. Jij bent
Verkoop nw/gebr. ond.
humoristisch
en
gezellig.
Ik
voor gratis contact!
Amsterdam: hoi, met
ROYAL
CLASS
SAAB
Bel: 0906-18 22 (1 gpm).
Michael. Ik ben 24 jaar, heb ben slank en in het bezit van 1
Tel.
023-5614097.
donker haar, bruine ogen, kind. Jij hebt geen baard en
ben 1.80 m lang. Ik houd van geen bril. Ik heb donkerbruin
uitgaan, muziek, reizen en haar en groene ogen. Jij bent
Rijles auto's
0906-9789
sporten. Kom jij uit de Rand- spontaan en tussen de 28 en
en motoren
35!
Boxnummer
445671.
Je zegt 't maar, 105cpm
stad en durf je een Blind Date
met mij aan? Ja? Bel me dan Lange rode haren, blauwe
Spannende date?
SNEU! Boxnummer 444038. ogen, slank figuur. Zo zie ik
Alblas Verkeersscholen
0906-50.15.15.6.
Dansen, uitgaan, bioscoop, eruit! Goed verzorgd en 1.70
Advertenties van
kletsen. Houd jij daar ook lang. Zie jij er goed uit en kom
vrouwen 18+. (1 gpm).
UW RIJBEWIJS
van? Zoek je via deze weg je uit de omgeving van AmVanavond al een
een Amsterdamse meid van sterdam? Ben je sportief, in Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
fijne afspraak?
18 jaar? STOP! Dat ben ik! telligent en tussen de 20 en
0906-50.222.04 (1 gpm).
Esther, dat is mijn naam. Ik 30. Reageer nu!! Boxnummer
Vakantie
heb blauw-grijze ogen, don- 941191.
buitenland
kerblond haar en een mooi Leuke meid van 21 met een
postuur. Actie = reactie!!
leuk dochtertje van 2. Nog
Boxnurnmer 958484.
steeds interesse lees dan
door! Ben je langer dan 1.7; Stacaravans te huur in de
Hallo, ben jij op zoek naar een heb je geen baard of snor. ARDENNEN vanaf ƒ240 per
leuke vriendin om samen
Ben je lief en aardig en be- week all in. Inl. 043-4591598.
leuke gezellige dingen te trouwbaar (bestaat dat nog),
gaan doen? Ik ben 50+, woon dan moet je zeker even reain Haarlem en zie er nog vrij geren. Ik wacht in spanning
Vaar/surfsport
jong uit. Ik ben 1.74 m lang en Boxnummer 865454.
weeg 70 kilo. Woon jij bij mij in
Te koop nieuwe stalen
de buurt? Reageer dan! Wie Lol maken, zeilen, lezen,
ROEIBOTEN, 4 meter lang
vakantie. Lijkt 't je wat?
weet. Boxnummer 258737.
Patrick, dat is mijn naam! Ik met roeispanen, prijs ƒ 1150,Hallo, ik ben een mooie, dame heb blauwe ogen, een slank Tel. 035-5823978.
van 26 jaar. Ik zie er goed en postuur, donkerblond haar en
verzorgd uit en heb 2
ben 25 jaar! Ben jij een leuke,
Diversen
dochtertjes. Ik ben op zoek spontane meid tot 28 jaar?
naar liefde en tederheid, naar Dan wil ik jou beter leren keniemand die zijn hart op de nenü Boxnummer 369983.
goede plaats heeft. Ben jij de
HOLGER, medium, ook voor
man die ik zoek? Reageer • Zie de colofon voor opga aurabewerking. Consult dave van uw rubieksadv'ertentie qelijks. Tel. 020-6260103.
dan snel. Boxnr 455669.

0906-98.50

Wat jij wilt

in 5 dagen

Gratis
bellen!

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.
Live! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 0906.0601.
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm.
Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact. Bel: 0906-1844 (80
cpm)SBS-6 text pagina 745.
'*Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611
SM-CONTACTLIJN. Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18 33 (80 cpm)
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Diverse clubs
Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame. Met spoed
dames v.a. 18 jr gevraagd +
chauffeurs. Tel. 020-6322452.
www.angel-escort.com 24 u.
ESCORTSERVICE DESIRE
Amsterdam: 020-6700620
Haarlem: 023-5511198
http://www.desire.nl
Spontane dames welkom.

Weekmediapmicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Personeelsadvertenties worden gelezen
in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen
worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving ons
kantoor.

En 100,-korting.

Ë

HL E'UTCHTONE

/

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

GA'NS WANDELEN
MET IEMAND DIE
GEEN BENEN HEEFT.

-}

l

Nederland zijn voor een uitje afhankelijk van vrijwilligers. Soms komen ze wekenlang niet buiten.
Ga eens langs het verpleeghuis bij u in de

Het PostcodeSpel dat u elke
donderdagavond in de Kans
van je Leven kunt meespelen,
is gewijzigd. U heeft nu nóg
meer kans te winnen aangezien u de eerste 2 cijfers van
uw Postcodelotnummer niet
langer alleen van links naar
rechts kunt samenstellen uit

de getrokken getallen, maar
u nu ook van rechts naar
links mag zoeken. Dat betekent dus twee maal zoveel
kans op een volledig verzorgd bezoek aan de studio
voor de opnames van de
Kans van je Leven. U reist
dan per luxe touringcar naar

SENSATIEPRIJS

buurt en meldt u aan als vrijwilliger. U wordt er met

lw

open armen ontvangen.
We vinden allemaal dat de maatschappij

DeKans
van je Leven

Word ook winnaar in het PostcodeSpel!

DUTCHTONE ALL-IN
De superslanke Sagem MC 735 (met _
trilfunctie) wordt exclusief door
Dutchtone in Nederland aangeboden.
In donkerblauw of metallic grijs. Nu bij
Expert in combinatie met een 1-jarig
abonnement waarbij u, als u het een
beetje uitkient, helemaal geen extra
kosten heeft.

De vanzelfsprekendheid waarmee wij

vanzelfsprekend. Duizenden gehandicapten in

meer oog moet hebben voor het lot van ernstig
gehandicapten. Maar wie is die maatschappij?
Dat zijn wij. Dat ben jij.

uitslagen
donderdag

Aalsmeer voor een ontvangst
en diner in ShowBizCity.
Aansluitend woont u de
opnames bij van de Kans
van je Leven met daarin het
PostcodeSpel, waarbij u in
de zaal kans maakt op een
prachtige BMW! Is uw Postcodelotnummer één van de
winnende postcodes van het
PostcodeSpel? Bel dan snel
met 0909-0055 (95 cpm).

,„!

/
\

even een ommetje maken is niet voor iedereen

eer kans in het
ostcodeSpel!

O

-'•'•. •'.;.;.•. 4 maart. .-.••,/V;

PostcodeMiljoen

l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
Dit is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, Internet: http://www.riv.net/sire

2265 EK
in Leidschendam

De BMW
5667 LV 004
in Geldrop

Speel mee
Behalve het studio-arrangement kunt u in het PostcodeSpel nog veel meer prijzen winnen. Natuurlijk moet
u wel lid zijn van de Postcode
Loterij. Speelt u nog niet
mee? Dan kunt u dat nu gelijk
regelen door de bon op deze
pagina in te vullen en op te
sturen! U maakt dan kans op
alle prijzen van het
PostcodeSpel, de Mega
Jackpot, de Postcode-Kanjer
en alle andere prijzen.

Trekking
PostcodeSpel

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

OPEEN RU:

Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
in deze reeks:
3543
5432
4320

Kijk naar De Kans van je Leven & het PostcodeSpel

3200
2007
7306

per m

3062
•
•

Gefeliciteerd! U heeft
ƒ 50,-per lot gewonnen.

lllïtïil'^tódö^^

Extra kansen
Postcode beginnend met:

20..

BON-VOOR-23,8-MILJOEN
ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
alle PostcodeMiljoenen en alle prijzen
in het PostcodeSpel.
D
D
D
D

4xƒ
3xƒ
2xƒ
1x ƒ

12,50
12,50
12,50
12,50

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding

van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0300 • 300 1500135 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

D de heer

32..
42..
53..
64..
/b..

D mevrouw

Naam:
Adres:

Plaats:

25..
35..
46..
57..
70..

26..
36..
47..
60..
72..

27..
37..
50..
62..
73..

30..
40..
52..
63..
74..

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Postcode
VVeékprijzeh:
150.99.03

Flat ScreenTV

NATIONALE
LOTERIJ

24..
34..
45..
56..
67..

\ Aanbieding geldt tot en met 20 maart '99.
ƒ

Neem legitimatiebewijs mee.

De Kans van je Leven
donderdag 11 maart
20.30 uur RTL 4

Postcode:

Datum:
Handtekening:

23..
33..
43..
54..
65..
;b..

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19603,1100 VM Amsterdam.

•

l

Electrische step
Audio CD recorder
iMac Computer
Zetfouten voorbehouden

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ :

/^>

flÈVfr»*:

- •

«Ü1998 Hein de Kort

Wil je ook kranten bezorgen ?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij met spoed op woensdag

BEZORG(ST)ERS

Haarlem**
Expert Van den Berg &
Televideo,
Ged. Oude Gracht 5-9.

met sojlnummcr
GOEDE VERDIENSTE
Hel mi: 020-613.8444

**Audio, video, hifi, telefonie.

INTERIANDEN SPREIGROEP
Of schriftelijk: Antwimrtltwmmfr 46304,1060 VD Amsterdam

E XP E Rt, DAAR W O R D
J E W I J Z E R VAIU.
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Test Daihatsu Cuore RTi

^ >"

Vit? «4,^ t4,%|k««*r

Suzuki met ABS,
.%-A
-

• _ . v« «•>» Vf._?*!?.<ÏJ

Op de meeste Suztiki's is voorop »en^
(ABS) standaafô, terwijl oolièerTgi'^IIntel^ocJelIèn'al twoe fuJIstee airbags rteefVSuzukl bèsteedtVeèjja^iachtaanzowef de
passieve alsdé'adieveyeilfgfôtó. Qowts^anh'
beschetmbalker» in de pôröererf zJjnJlmjtófelif

edereen uitlachen
B

IJ DE INTRODUCTIE
van de nieuwe Cuore
ging Daihatsu prat op
het grotere formaat van de
auto. Belangrijk om te
weten is echter hoe de auto
en bestuurder zich houden
als je er in een week ruim
1.100 kilometer mee rijdt.
Daihatsu heeft de Cuore ook van
een nieuw hart voorzien. De 989
cc metende driepitter snort er lustig op los. Op de toerenteller in
één, twee en drie flink doortrekken, levert een versnelling op die
een stuk vlotter aanvoelt dan de
door de fabriek opgegeven waarde. Op de snelweg is 150 km/u
een zeer haalbare kaart (als je
een dikke Mercedes voorbij stuift
is een brede glimlach niet te
onderdrukken). Bovendien voelt
de auto dan nog steeds goed
aan.
De korte wielbasis gaat de inzittenden wel parten spelen bij ritten
langer dan 150 kilometer.
Oneffenheden in het wegdek zijn
door een compacte auto nou
eenmaal niet te verbloemen. In
de stad zijn de Cuore en zijn
bestuurder in hun element. Vlot

De Cuore is volwassen. Het lichtmetaal staat de Daihatsu goed.

optrekken, afslaan, remmen en
(file)parkeren doe je met het
grootste gemak.
Het uiterlijk is ook op een hoger
niveau gebracht. De Cuore oogt
forser door de toename in lengte
en breedte van achtereenvolgens
tien en acht centimeter. De ronde
vormen versterken het effect hiervan. De centraal op het dak
gemonteerde antenne, lichtmetalen velgen en het dikke verchroomde uitlaatsierstuk geven de
Cuore een stoer uiterlijk.
Wat bij de kleine Japanner opvalt
is de hoeveelheid luxe. De rijke
uitrusting van de Rti maken het
de bestuurder en passagiers heel
gemakkelijk. Voor deze uitvoering
moet je weliswaar het meeste
geld neertellen, maar welke fabrikant kan nou zeggen dat hij een
dergelijk compleet uitgeruste auto
levert voor nog geen twintig
mille? Voor wie het bovenstaande
niet genoeg is zijn er ook nog
opties als ABS, Airco, stuurbekrachtiging en een automaat
leverbaar. Als je met minder
genoegen neemt is er trouwens
al één vanaf ƒ 15.995,-. Met een
Cuore lach je echt iedereen uit.

SPECIFICATIES:
Daihatsu Cuore RTi
Motortype:
driecilinder-lijnmotor met twaalfkleppen, twee bovenliggende
nokkenassen
Cilinderinhoud: 989 cm3
Vermogen:
40,5 kW/55 pk
bij 5.200 t.p.m.
88 Nm bij
Max. koppel:
3.600 t.p.m.
12,8 sec. van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
140 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 5ltr/100km.
Prijs:
ƒ 19.195,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale portiervergrendeling
Getint glas
Twee Airbags
Centrale vergrendeling
Elek. bedienbare portierruiten
voor
Elek. bedienbare buitenspiegels
Lichtmetalen velgen
In delen neerklapbare achterbank
Bekerhouders

-alteen vindt de^abijkant échtô^aiet^genoBöi^aAdairtlateén groot
aantat uitvoeringen nu is uitgertt^rrje't AfSS^e^prll-vap dex
betrokken versfes stijgt aaardaoywèl^ls^rrtaaV^ lijafe tot de
enorme toevoeging aanzie veilighej'd iJlÜven^jjlBzen
zeer <"
.
•<,
* * j * ^ ^ ^^^^^N *^.\^ "^ ^^v * >
fl
Bij de Suzuki Swifl is erjwl,AES'starida^%rnet «lt£^n||ei|ng van
de basisversferBij de grotere ^al®no nêfc^r»'d6^ri«^te>Vèrsies
uitvoeringen. Verder zit ASS op'Sle. Granctparar^rtiJ.v4 de Metai
Top 2,0 en de Grand Vjtóa^tp^--^"''-^1"--^0
der en marktle!denh> zijn^ktfssè^c
eens van de veUighôldaWirjsipp^d^^
Jimny GliX !s ABS als e>*a,}^verb^r3

Mitsubishi bedri
nieuwe Mtsublsbl'tSOO,
h.ermee altijd var. profes8Ïo% |i
verzekerd. lr)vhetse
Euro-Servlee'Hinfeic.
men en bij ongevall
"

g&typ&i
'~ >'lnt«r
ïhe probleittôhu^-

een
,
probleem ter pfejckejtfe^ kan
gealarmeerde sèrvfcedjanstifè
'
voertuig 20 dicht rrSo^eik
Mftsubfshl-rjder minimale"
ma geldt tn\nnc1fre vÓor

Toyota Yaris

Verslingerd aan vrolijkheid
Uitgebreide Garantie

eem de betrouwbaarheid van de Toyota Starlet, de
f u n en functionaliteit van de Renault Twingo en de
styling van de Ford Ka. De kans is groot dat het
resultaat van deze mix onverwacht veel lijkt op de nieuwe
Toyota Yaris. Het is een uiterst feestelijke, frisse en vrolijke auto waarmee Toyota hele grote plannen heeft.
Onze eerste Yaris-kilometers
reden we langs de Franse zuidr<ust, op een steenworp afstand
van Marseille. In de-Aix en
Provence troffen we allerheerlijkste slingerweggetjes waar hele
peletons wielrenners zich op het
nieuwe fietsseizoen voorbereidden. De groene heuvels met pijnbomen en typerend witte rotsen
agen er vredig bij onder een dun
entezonnetje. We stuurden onze
'risrode Yaris door lekker lange
haarspeldbochten en lieten de
;
onkelnieuwe viercilindermotor
zijn kleppen stukbijten op enkele
heuveltjes en lange klimmen.
Nu is de jeugdige Yaris niet snel
van zijn stuk te brengen. De VVTi-motor meet slechts ëén liter
maar produceert wel 68 pk! Dat is
ruim voldoende voor de 830 kilo
zware Toyota die daarbij een
bescheiden dorst (1:18) aan de
dag legt. Het summum van sportiviteit biedt de auto niet, maar
lekker opschieten doét hij best.
De vering is stevig genoeg om de
auto vlot door de bocht te jagen.

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

We reden met een FreeTronicversie. Deze heeft wel een handbediende versnellingsbak, maar
koppelen doet de auto zelf. Dat
rijdt best lekker ontspannen en
de techniek vergist zich nooit.
Gedachteloos reden we met de
nieuwe schakeltechniek weg, dus
het vergt geen gewenning.
Hele wielerpelotons kijken als
één man de vlotte Yaris na.
Achterstevoren op hun fiets gezeten, bespreken de Fransen de
auto. De chromen grille, de bolle
vormen en grote lampen geven
hem een uiterst onschuldige uitstraling. Het interieur is lekker
ruim (mede dankzij de verschuifbare achterbank) en het dashboard ziet er geinig uit. Er zijn tal
van opbergvakken in het interieur,
wat in een lange speurtocht naar
onze tolmuntjes resulteert.
De snelheidsmeter en toerenteller
zitten achter een centraal venster,
middenop het dashboard. Door
toepassing van een soort projectietechniek lijkt het net alsof het

® Leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
@ Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Babyracer van BMW

P

EUTERS MET race-aspiraties moeten
toch eens bij de BMW-dealer binnenwippen. Voor de jeugd tot en met
zeven jaar staan er sportieve step- en trapvoertuigen, waarmee de kleintjes zich uitstekend kunnen vermaken.

De nieuwe Toyota Yaris: vrolij'k is-ie, vrolijk word je!
dashboard een meter achter het
ruitje is geplaatst. Volgens Toyota
hoeft het oog minder hard te werken om over te schakelen van kijken door de voorruit (ver weg) en
kijken naar het dashboard (dichtbij). Buiten dat: het ziet er science fictionachtig uit, dus is het
leuk.
Toyota vraagt 22.996 gulden voor
de driedeurs Yaris. Een setje
extra achterportieren komt op

1.000 gulden. De fabrikant verwacht dat de auto samen met.de
Opel Corsa en de Volkswagen
Polo de top drie van zijn klasse
gaat vormen. Vanaf eind maart
staat hij bij de dealers.
Toyota Yaris Base:
fl 22.996. Met o.a. een bestuurdersairbag, startblokkering, een
informatiedisplay, een wis/wasinstallatie achter en een in hoogte

verstelbaar stuur.
Toyota Yaris Linea Terra:
fl 25.497. Als Base plus o.a. een
passagiersairbag, abs, 175/75
banden, en stuurbekrachtiging.
Toyota Yaris Linea Sol:
fl 27.987. Als Linea Terra plus
o.a. centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening, elektrische bedienbare spiegels en ruiten voor en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

Voor wie amper uit de luiers is, staat er een
Babyracer klaar (ƒ 99,-). Het is een zitvariant van
de BMW 320i, uiteraard op de juiste schaal voor de
peuters. Nieuw is een speciale Motorsport versie (ƒ
145,-), gehuld in de kleuren van de supertoerwagen, waarmee Johnny Cecotto het Duitse kampioenschap heeft gewonnen.
De Babyracer is razend populair. Sinds '94 zijn er
meer dan honderdduizend van verkocht. Er is ook
nog een Duitse politie-uitvoering (ƒ 110,-). Voorde
BMW-rijdertjes die de Babyracer zijn ontgroeid,
heeft de dealer een inruilactie.
De jonge bestuurders kunnen doorgroeien naar een
Juniorracer (4-7 jaar). Dit is een trapskelter met kettingaandrijving voor de prijs van ƒ 349,-. Wie een
uitgesproken voorkeur voor motorrijden heeft, staat

BMW heeft de Babyracer nu ook in passende
Motorsport-uitdossing.
er een Junior Bike gereed. Deze kost ƒ 179,-. Hij is
bedoeld voor de drie- tot vijfjarigen.
De ingeruilde Babyracers schenkt de BMW-dealer
aan kinderdagverblijven in de omgeving. Of doet ze
cadeau aan een andere organisatie, waar het speelgoed een goede bestemming krijgt.

Gevleugelde badge
voor Chrysler Neon
LS HET aan het

Chrysler lanceert zijn nieuwe
Neon medio dit jaar op de
Nederlandse markt.

Amerikaanse Chrysler
ligt, dan gaat de Neon
weer stralen. Het uiterlijk is
stevig aangepakt. Ook
onderhuids blijft weinig bij
het oude. Begin dit jaar
beleefde de nieuwe Neon
zijn debuut op de autoshow
in Detroit. Over een paar
fnaanden start de verkoop
in Nederland. Hij is er dan
naar keuze met een 1,8 of
eert 2,0 liter motor. De laatste heeft standaard een
automaat.
De gevleugelde Chrysler badge
°P de grille vormt een direct in
het oog springende uiterlijke wijzi9ing. Had de vorige Neon nog
e
en strakke snoet, nu vertoont dit
rnodel door het front een sterke
Selijkenis met de grote 300M. Die
v
erscheen vorig jaar bij de
dealers ten tonele.

hoeft niet voor elk vorm weer
apart een schaalmodel van klei of
piepschuim te worden gemaakt.

;
De vorige Neon heeft in
Nederland een bescheiden rol
gespeeld. Toch is Chrysler hélemaal niet ontevreden. In de
Verenigde Staten is de auto goed
verkocht. In Europa scoorde hij
alleen in Noorwegen, Groot-

De carrosserie mag van opzij
gezien sterk lijken op dit van de
vorige Neon. Toch is die nagenoeg geheel nieuw. Door een
grotere wielbasis heeft Chrysler
meer interieurruimte gecreëerd.
De wielophanging is eveneens
nieuw, net zoals de remmen.
Brittanië en Spanje. Met het vernieuwde, meer op de Europese
smaak gerichte uiterlijk moet de
Neon ook elders goed aanspreken.
De Amerikanen hebben er maar

liefst 1.3 miljard gulden aan
gespendeerd. Met behulp van
ruimtelijke (driedimensionale) projectietechniek is het design aangepast. De computer speelt hierbij een grote rol. Veranderingen
zijn razendsnel doorgevoerd. Er

De Amerikanen spreken van een
vertaalslag van de wensen en
eisen van een internationaal
publiek. "Terwijl toch duidelijk de
Amerikaanse stijl en spirit zijn
bewaard", aldus Chrysler.

De Mitsubishi Galant V6 valt in de smaak bij de Ajacieden.

Ajax rijdt Mitsubish
A
JACIEDEN rijden sinds kort met
Mitsubishi's. Dit vloeit voort uit een
vorig jaar gesloten sponsorovereenkomst tussen Mitsubishi Motors en AFC
Ajax NV. Met name snelle uitvoeringen van
de Galant, de ruime Space Wagon en de
stoere Pajero zijn populair bij de voetballers.

Voetbal en Mitsubishi gaan goed samen. Het
Japanse merk sponsort heeft zich eigenlijk al enkele
jaren geleden op de grasmat begeven. Het hoofdteam van FC Völèndam is eerst ondersteund. In
september vorig jaar is de overeenkomst gesloten
met Ajax.
Eind vorig jaar heeft Mitsubishi Motor Sales
Nederland de Ajax-selectie laten proefrijden met de

diverse modellen. De spelers hebben gekozen voor
de Pajero V6, de Galant V6 en de nieuwe Space
Wagon met 2.4 GDI-benzinemotor.
Mitsubishi wil dit jaar veel doen om de band met
Ajax onder de aandacht te brengen. Langs de A4 bij
Schiphol staat al een groot billboard. Verder is de
AutoRAl aangegrepen. Twee Ajax-spelers deelden
elke dag handtekeningen uit. Dat zorgde voor een
ware toeloop naar de stand.
"Wij zien het als een plicht de binding met
Nederland te versterken. Het is ons tweede thuisland. Eenvoudig omdat we bij NedCar in Born de
Carisma en de Space Star bouwen. Samenwerking
met Ajax draagt daaraan bij, net zoals de groeiende
betrokkenheid van Mitsubishi in de vaderlandse
autosport", aldus Mitsubishi Motor Sales Nederland.

Boodschappen
Spel
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Mevrouw van den Hazel uit
Voorthuizen de eerste prijs
gewonnen en mag nu aan de
slag met zo'n praktische Rowenta Tonixo sledestofzuiger.
De winnaars van het handige
Rowenta Allegro Combi EF 100koffiezetapparaat krijgen
hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

MARTIN RUDELSHEIM

SUGGESTIE

Zomerbollen
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Boodschappen
Puzzel

•.

Pesto,
„
szecnuan. Al/emaa l ^
ja, met Honig

In week 50 was er geen
Boodschappen Puzzel dus
deze keer ook geen winnaar.
U kunt nu weer meedoen en
en/oor zorgen dat uw naam
hier vermeld wordt.

DubbelDjoy, de yoghurtdrank
waar je dubbel van geniet
Dubbel genieten van je voghurtdrank, doe je met DubbelDjoy.
Want daarin proefje het sap van
twéé soorten vruchten. Dubbel
fruitig en dubbel lekker dus! Je
vindt DubbelDjoy bij de yoghurtdranken in het koelvak.

U wilt kleur in de tuin? Denk
dan eens aan zomerbollen. Ze
zijn de ideale partners van de
vaste planten en éénjarige
zomerbloeiers in uw tuin.
Door gebruik te maken van
de grote keuze in kleur en
hoogteverschillen kunt u
een schitterende zomertuin
creëren.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

PRESENTATIE:

De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante süggèstiês;én^
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Om hartje zomer volop van
bloeiende zomerbollen te
kunnen genieten, is het verstandig om nu al een kijkje te
nemen in het tuincentrum. In
maart en april is er de
meeste keus.

Dubbel genieten van DubbelDjoy
kan nu gratis! Stuur voor 1 april
1999 de streepjescode van een
pak DubbelDjoy naar:

U ontvangt dan f l. 2,59 op uw
bank- of girorekening. Vergeet
niet uw naam, adres en rekeningnummer te vermelden.
Maximaal één inzending per
adres!

sier-asperge
Een sier-asperge is een
echte blikvanger. De plant
vormt stevige, dikke 'staarten' met kleine frisgroene
bladeren, die aan de naalden
van een conifeer doen denken.
Vooral in een strak
gevormde pot van glas, alu'minium of geglazuurd aardewerk komt de sier-asperge
goed tot z'n jecht.

De sier-asperge heeft weinig
licht nodig. Wel is de plant tijdens de groeiperiode flink
dorstig en kan zo eens in de
twee tot drie weken een
beetje plantenvoedsel geen
kwaad. De sier-asperge kan
het hele jaar door in huis
groeien.

Ivoor 4 personen):
• 300 gr. rijst;

eerste melkkan een koe is.open plek
in een bos-vaartuig-loot Omschrijving
verticaal: A.uitvoeren-kerel (barg.lman B.branieschoppende jongen-deel
van een gebouw C.item (afk.)-voorzetsel-hoofdtelwoord-familielid D.dwaasoptree voor een troon-persoonlijk
voornaamwoord
E.hoofddeksel-afhechtsel aan een split-vuurspat F.toestel om vocht over te brengen-voorzetsel-zuivelproduct G.bijwoord-vervelend-nobel-bijwoord H.dierenverblijfplaats-regelmaat l.maanstand (afk.lbloem-lied-binnenlandse strijdkrachten
(afk.) J.manieren (lat.)-verbinding-volk
K.delfstof-jaargetijde-draaikolk L.durfschoolvak-aanhef boven een brief (afk.)
M.slee-dierenverblijfplaats-slaapjevoorzetsel N. tijdmaat-hoeveelheid
O.kleurbergkloof-heilige
Er ontstaat een woord wanneer u de
letters uit de hokjes met de volgende
nummers achter elkaar plaatst:
F11 - I 4 - M 5 - C 1 2 - M 1 - J 7

• 3 eetl. olie;

• 300 gr. gesneden kipfilet;
•400 gr. gesneden roerbakgroente (ui, prei, paprika, kool
of een groentepakket);
• 125 ml. crème fraiche;
•1 pak (2 zakjes) Honig Rijke
kruidenmix voor Kip Tandoori.

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Deze maand kunt u al de basis leggen
POKON
voor een mooi groen gazon straks in de
zomer. Voor bemesten is het nog te
vroeg, daarmee kunt u beter wachten
tot de.groei er echt in zit. Wat u al wei
kunt doen, is kalk strooien. De zuurgraad van de bodem is na de winter
namelijk vaak verstoord. Dit wordt
onder andere veroorzaakt doordat de
grond door regen en sneeuw erg nat is
geworden. Een te zure bodem geeft
groeistoringen in het gazon, waardoor
er ook sneller mosgroei kan ontstaan.
Een bemesting met BioBalans KalkMenu van Pokon brengt de zuurgraad weer op het optimale niveau. KalkMenu zorgt bovendien voor
een losse, luchtige bodemstructuur en een gezond bodemleven. Dat
maakt dat de graswortels beter in staat zijn om de voedingsstoffen,
die u volgende maand gaat strooien, op te nemen. Met BioBalans
KalkMenu geeft u uw gazon een optimale start in het voorjaar.

BIOBALANS"

Ingrediënten

Voor dit kruiswoordraadsel worden de
omschrijvingen gegeven per horizontale of verticale regel, leder hokje in
deze puzzel heeft daardoor zijn eigen
nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1
horizontaal, en is dus het eerste hokje
op de eerste regel.
Omschrijving horizontaal: 1.deel van
de hand-mohammedaans vrouwenverblijf-gerekt 2.meubelstuk-kind 3.voegwoord-vreemde munt-koraalbank-persoonlijk voornaamwoord 4,vlokjehoofdtelwoord-onderwereld 5.groot
water-schoeisel-kledingstuk e.graansoort-sprookjesfiguur-vaststaartd
7.voorzetsel-kledingstuk-teug-later
8.groente-water in Noord-Brabant
9.landbouwwerktuig-steunpilasterNoorse goden (myth.) persoonlijk voornaamwoord lO.bijwoord-uitgedroogdoorzaak 11.kudde dieren-vrouwelijk
zoogdier-voordeel 12.heidemeertjetevreden-buidel 13,oude maat-insectkorte tijd-Chinese maat I4.bedoelen-

rtv

Maart: kalk strooien

Steeds vaker kiezen we tegenwoordig voor rijstgerechten.
Lekker en snel klaar. Bovendien
kun je er door te variëren met
de ingrediënten naar hartelust
mee kokkerellen. Neem nu Kip
Tandoori, een lekker zoet
gekruid kipgerecht uit India.
Met je eigen verse ingrediënten én de Rijke kruidenmix
voor Kip Tandoori van Honig
zetje in een mum van tijd dit
heerlijke rijstgerecht op tafel.

Bij asperge denkt u waarschijnlijk eerst aan een lekkernij. Maar wist u dat een asperge als kamerplant ook heel
decoratief kan zijn?

donderdag tussen 09.00 en is.OO uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

SUGGESTIE
Stappenplan voor een mooi gazon

Kip Tandoori

Asperge als
kamerplant

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uuc
elk heel uur

DubbelDjoy Proefactie,
Antwoordnummer 10016,
6200 XP Maastricht
(postzegel niet nodig).

MIKI'S RECEPT
SUGGESTIE

AM ERS

Gratis dubbel
genieten...

Sommige bollen (lelies en gladiolen) kunt u meteen planten, anderen mogen pas de
grond in als de kans op nachtvorst voorbij is. Zomerbollen
gedijen in elke grondsoort
mits de grond niet extreem
nat is.

Honig. Lekker voor elkaar.

OMROEP

Plant de bollen twee keer zo
diep als de bollen hoog zijn
en met de groeipunt naar
boven. Zet ze bij voorkeur op
een zonnige plek. Want hoe
meer zon, hoe rijker en mooier ze bloeien.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Volgende maand meer over stap 2 voor een mooi gazon: voeding.
Deze tips worden u aangeboden door

•f'®-'!

POKONlfcHRYSAL

TV RIJNMOND

Bereiding:
Kook de rijst volgens de bereidingswijze. Verhit de olie in een
wok of hapjespan. Bak hierin
het vlees snel gaar en roerbak
vervolgens de groente mee.
Voeg de 2 zakjes Rijke kruidenmix toe en verhit het geheel
onder voortdurend omscheppen. Roer nu de crème fraiche
er doorheen en doe het vuur
uit.
Serveren:
Serveer bij de rijst en Kip
Tandoori ijsbergsla met radijs
en yoghurtdressing.

Doe mee en win...

v

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur
K;J
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Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

De Boodschappenüjn:

0909- 300.10.10
(80 cent/minuut)

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende
4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Kip Tandoori bereidt?
Kijk dan naar de BoodschappenBeurs.

~-SSJÏSSK
Eöet. merk het verschil

SUGGESTIE

'&!f*een>itrage stoelgang worden bijna alle calorieën uit het voedsel opgenomen. Resultaat: overgewicht. Gelukkig zijn er natuurlijke werkstoffen
^„A^o,,
r^f
,.
'
.
'
voor een'noi;rnaje stoelgang die tevens overgewicht tegengaan.
3

ERU kaasfabriek bestaat 175 jaar. Dat vieren wij graag samen met u!
In dit jubileumjaar zijn er daarom een aantal leuke promoties ontwikkeld. Wat te denken van Zïlverkuipje - zilver Cupje?
Tijdelijk krijgt u nu bij drie Zilverkuipjes 20+ maar liefst 25% korting op
de originele Zilver Cupjes van het toplingerie merk Triumph.

Wat moet u doen? Koop drie Zilverkuipjes 20+ en knip uit de dekselfolie het linker bovenhoekje met de tekst 'fromage fondu a tartiner
20% M.C.'. Plak de drie stukjes folie hiernaast. Alle smaakvarianten kunt
u gebruiken. Lever de spaarkaart in bij één van de vele verkooppunten
van Triumph (de betere lingeriezaken en warenhuizen). Bel voor het
dichtstbijzijnde adres Triumph International: 0497-389114.
Actievoorwaarden
Uiterste inleverdatum is vrijdag 11
juni 1999. Maximaal 25% korting
per set, Er kan per persoon één
spaarkaart tegelijkertijd ingeleverd worden. Onleesbare of
beschadigde formulieren zijn
niet geldig.

Ze smelten de kazen!
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De kracht van de côrribinatie
)"•

Zïlverkuipje - Zilver Cupje
25% koring op lingerie

Ideaalgewicht bevat een combinatie van plantaardige extracten
die de darm reinigen en stimuleren. Verder zorgen
zij ervoor dat bepaalde koolhydraten en vetten
minder worden opgenomen. Hierdoor neemt
het lichaam minder calorieën op.

Rowenta
Allegro Combi
EF-100
kbffiezetapparaat

Twee vliegen in een klap!
Met Ideaalgewicht capsules van Bional vangt u
dus twee vliegen in een klap, een ideaal gewicht
en een normale stoelgang. U kunt normaal
blijven eten en toch afvallen!
Ideaalgewicht, natuurlijk van Bional

BIONAL

BIONAL Pharma bv
Tolhuislaan 11-15
8401 GAGorredijk
E-mail: info@bional.nl
Internet: www.bional.nl

J

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welk toiletpapier bestaat uit 4 unieke laagjes ?
2. Bij welk produkt krijgt u 25% korting op het
toplingerie merk Triumph ?

40caps. f 11,45
TOOcaps. f 23,75

en bel uw antwoorden door naar:
40

Verkrijgbaar bij
drogist, reformhuis of apotheek,

De BoodschappenUjn

0909 - 300.10.10
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

BOEKENWEEK
TOT 20 MAART
bij
BRUNA BALKENENDE

Nieuwsblad

Grote Krocht 18, Zandvoort

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
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Woensdag 17 maart 1999
datum
UU

O

LW

17 mrt
18 mrt

i
ouit

HW

HW

LW

03.16
11.25
15.27
03.56
16.06
11.54
04.32
02.10
19 mrt
16.46
05.12
20 mrt
02.56
17.29
05.53
21 mrt
01.14
18.15
22 mrt
06.37
02.06
18.58
23 mrt
07.22
02.50
19.55
08.20
24 mrt
03.35
21.06
Maanstand: NM 17 mrt 19.48 uur.
HW: 18 mrt 16.06 uur, +126 cm NAP.
LW: 21 mrt 13.50 uur, -99 cm NAP.

l

| La ra Diamand
schittert-bij
Toonkunsflkoor

23.34

12.35
13.10
13.50
14.24
15.15
16.04

Macabere
verhalen over
de watertoren
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gevoerd worden. Dat laatste
geeft volgens 'waterambtenaar' Erik Warns veel druk op
de grondwaterstand bij de
volkstuinen.
Mr Y. de Vries, advocate van
de vereniging, heeft op 2 maart
een brief geschreven waarin de
gemeente aansprakelijk gesteld wordt. Volgens de advocate staat er in de huurover-

Tot nog tqe heeft de gemeente niet inhoudelijk geantwoord op die brief. Wethouder
Marijke Herben wil eerst uitzoeken of de gemeente inderdaad aansprakelijk is. Er bestaat enige twijfel over de status van de huurovereenkomst
waarop advocate De Vries zich
beroept. „Ik wil zeker weten
dat deze huurovereenkomst
ook van kracht is. In het oude

En verder:
Robert Schmidt wil
maar een ding: acteur
worden
Pagina S
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16 PAGINA'S

Pagina 5

Tuinders claimen schade
ZANDVOORT - Alle schade die de hoge waterstand op
het volkstuincomplex veroorzaakt, moet vergoed worden door de gemeente. Dat
vinden de volkstuinders. Het
bestuur van de vereniging
heeft donderdagavond tijdens een ledenvergadering
bekend gemaakt dat er inmiddels juridische stappen
tegen de gemeente ondernomen zijn.

The Lions doen het
goed. Zowel de heren
als de dames
speelden een
voortreffelijke
basketbalwedstrijd .
De heren redden het
weliswaar niet, maar
de dames walsten
met gemak over hun
tegenstandsters
heen.

Los nummer 2 gulden

Pagina 9

Landverhuizers

naar de grondwaterstand zien.
Dat onderzoek krijg ik deze
week," verwacht Herben. Uit
het onderzoek moet blijken
wat de gevolgen worden van
het stoppen met de waterwinning uit de duinen. Ook wil de
gemeente volgens waterambtenaar Warns duidelijkheid
hebben over de huidige nattigheid. Pas dan kan gekeken
worden naar een oplossing.

Voorzitter Verbeek ziet het
meeste in het droogpompen,
eerder dan in het verhogen van
dé tuintjes, want dan moeten
alle vakantiehuisjes afgebroken worden en de vruchtbare
contract stond het namelijk grond tijdens het storten van
niet," legt Herben uit.
zand ergens anders opgeslagen worden. Een dure en on„Ik begrijp best dat de tuin- haalbare oplossing, vreest hij.
ders ongerust zijn. Natuurlijk
Een pomp neerzetten biedt
nemen we onze verantwoordeüjkheid als dat nodig is. Ik ga echter volgens wethouder Maook beslist nog praten met het rijke Herben geen soelaas.
bestuur van de volkstuinver- „Dan moet er ook een complex
eniging. Maar ik wil eerst de een buizenstelsel aangelegd
resultaten van een onderzoek worden."

Gemeente is volgens vereniging
aansprakelijk voor hoog water

De tuinders, die donderdagavond in groten getale naar
hun kantine gekomen waren,
maken zich erg ongerust. Hun
geliefde tuin staat al sinds no- eenkomst met de gemeente
dat de tuinders een schadevember onder water.
claim mogen indienen als de
De oorzaken van de over- tuinen niet gebruikt kunnen
stroming zijn niet helemaal worden. Het water moet dan
duidelijk. Het heeft erg veel ge- minimaal twee weken 1.45 meregend, het waterleidingbe- ter boven Nieuw Amsterdams
drijf PWN heeft vorig jaar al Peil staan en de hoge waterminder water uit de duinen ge- stand moet te danken zijn aan
haald en er kan niet voldoende de gemeente of andere overhewater van de effluentvijvers af- den.

Voetbalclubs kunnen snel fuseren
ZANDVOORT - De fusie
van de twee voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen
en Zandvoort '75 kan al op 19
mei plaatsvinden. Voorwaarde iS wel dat de gemeenteraad en de leden van beide
verenigingen
instemmen
met de nieuwste plannen
voor het Duintjesveld.
De politiek vergadert op
dinsdag 23 maart hierover en
neemt op 13 april een beslissing. De leden van beide voetbalyerenigingen moeten op 23
april 'ja' of 'nee' zeggen tegen
de nieuwe indeling van het
Duintjesveld. Bovendien moeten de leden van Zandvoort '75
ermee akkoord gaan dat de ge- Het nieuwste concept-ontwerp voor het Duintjesveld
Illustratie Gemeente Zandvoort
meente de hypotheekschuld
(in totaal 80 duizend gulden)
voor de kantine overneemt in voort '75 staat tevens drie vel- het graag, maar de gemeente
ruil voor het gebouw. Zand- den af,, maar krijgt er samen moest er nog een plek voor vinmet
Zandvoortmeeuwen den. Die plek is nu na overleg
straks vijf.
met de hockeyvereniging geHet vijfde veld was tot nog vonden. ZHC staat twee veltoe een heet hangijzer. De den af, maar mag op een van
voetbalverenigingen
wilden de velden wel af en toe hockey-

y- -

olgens mij heeft iedereen
het bord aan het begin
van het dorp weieens gelezen. 'Hondenbezitters, trap
er niet.' Waarin? „In de hondenpoep, vies hè." Zeker vies.
Vooral als je schoenen aan
hebt met ribbelzolen. Op
straat moet ik mij vaak met
een hink-stap-sprong voortbewegen om de drollen te ontwijkën. Waar is eigenlijk de hondenpoepschoonmaakkar gebleven, vraag ik mij dan af.
Gisteren had ik het hondje
van mijn vriendin te logeren.
Nou ja hondje, mijn katten keken meewarig naar de zwabber op vier poten. Een nadeel
van honden vind ik het uitlaten. Want waar moet je naar
toe?
Kordaat liep ik met het dier
naar de hondenuitlaatplaats
op de Prinsesseweg, bij de
twee scholen. Maar Zwabber
wilde daar niet in, want het
zag er niet uit en het stonk
ook nog.
Ik besloot om via de Kerkstraat naar het strand te gaan.
Dat had ik gedacht. Bij de
oversteekplaats voor het casino stond een bord: 'Dit gebied
is verboden voor honden.' Verbaasd keek ik naar de honden
die in het fraai aangelegde
duinlandschap naast het casino werden uitgelaten. Hoe waren die daar gekomen?
Met Zwabber onder mijn
arm liep ik naar het strand.
Ook hier 'Verboden voor honden'. En ondanks het bord liepen er opnieuw veel viervoeters. Wat nu? Ik ben met de
hond richting de Zuidboulevard gegaan. Gelukkig is de
blaas van Zwabber tamelijk
rekbaar. Op het Zuidstrand
stond een bord met 'hondenvrijgetaied'. Zwabbertje kon
eindelijk zijn plasje kwijt en
ook nog eens een leuk scharreltje op doen.
Op een afvalbak kon ik nog
net lezen 'bent u er vandaag
ook al ingetrapt, doe er wat
aan.' Ja gemeente Zandvoort
en hondenbazen: doe er wat
aan!
NelKerkman

V

ZANDVOORT - Hij leeft
nog een beetje in een droomwereld, vertelt hij. „Het is ongelofelijk kicken." Muziekproducer Alan Michael uit
Zandvoort heeft zondagavond na het winnen van het
songfestivalliedje 'One good
reason' vooral veel gefeest.
Bovendien belt de ene na de
andere krant en televisieploeg voor een interview.
Alan schreef samen met
Tjeerd van Zanen de tekst en
de muziek van het winnende
liedje. De zangeres Marlayne
mag het voor Nederland vertolken tijdens het Eurovisie

Marlayne zingt
Zandvoorts lied
in Jeruzalem
Songfestival op 29 mei in Jeruzalem.
„Tjeerd en ik zijn goede
vrienden. We hebben elk ons
eigen werk, maar we vonden
het heel erg leuk om nu een
keer iets samen te doen. Marlayne kende ik omdat ze weieens een commercial voor me
heeft ingezongen. De vonk
sloeg meteen over toen ze ons
liedje zong. Het is een fantastische zangeres," vertelt Mi-

en tijdens toernooien. Het gaat
om de oude grashockeyvelden
(3 en 4), waar nu op gegolft en
slechts af en toe op gehockeyd
wordt.
Verder laat de gemeente op
verzoek van de yoetbalverenigingen de kantine uitbreiden
met een jeugdhonk en vier
kleedkamers. De verbouwing
en de verhuizing gaan maximaal 693 duizend gulden kosten, verwacht de gemeente.
Het doel van de fusie is de
terugloop van het aantal leden
van de voetbalverenigingen te
stoppen. Een grotere vereniging heeft bovendien meer
geld te besteden.
De plannen voor het Duintjesveld hangen nauw samen
met een golfbaan die op het
terrein van Zandvoort '75 en
de voormalige circuitbaan
moet komen. In de kantine van
Zandvoort '75 is het clubhuis
van de golfbaan gesitueerd, op
de drie velden de driving range
(het oefenveld voor golfers).
Zie ook pagina 3
chael ietwat slaperig. „Ik heb
mijn bed nog niet zoveel gezien," zegt hij verontschuldigend.
Alan moet snel weer terug op
aarde keren, beseft hij. „Want
we moeten zo snel mogelijk
twaalf nieuwe liedjes schrijven
voor een album. Ondertussen
heb ik ook nog andere belangrijke projecten die ik moet afmaken. Dus eigenlijk heb ik
het wel druk," beseft hij.
„Maar het is wel heel leuk,
want dit succes is iets waar ik
altijd van gedroomd heb. En
we hebben ook nog iets moois
om naar uit te kijken. Op 23
mei vertrekken we al naar Jeruzalem."

Sheila Schilpzand, Ans Veldwisch en Tommy Maintz gaan tijdens de voorstelling 'Een Zandvoorter wier landverhuizer' van De Wurf naar

Amerika. Uiteindelijk komen ze toch weer terug naar Zandvoort.
Wïserbutnotsadder, in dit geval.

Strandpachters bekijken
vaste Zeeuwse paviljoens
ZANDVOORT - De strandpachters en toerisme-wethouder
Hans Hogendóorn gaan op uitnodiging van Peer Sips, van de
regionale VW Zuid-Kennemerland, op bezoek in Zeeland. Zij
mogen op 9 april bij drie permanente strandpaviljoens op Walcheren kijken. Bovendien worden ze ontvangen door een delegatie van het gemeentebestuur van Veere, net als Zandvoort een
belangrijke toeristische gemeente.
De Zandvoortse strandpachters hopen al jaren op vaste paviljoens. Vanuit het Rijk is al diverse keren gesproken over een
proefproject in Zandvoort. Er bestaat echter nog enige onduidelijkheid over hoe en wanneer dit project van start gaat. Belangstellenden voor de excursie kunnen meer informatie krijgen bij
E. van der Stuyt (VW), telefoonnummer 023-571.2262.
ADVERTENTIE

Zie ook pagina 3

Man bedreigt agenten met staaf
ZANDVOORT - Een 52-jarige Zandvoortse automobilist heeft
zondagmiddag een loden pijp uit de achterbak van zijn auto
gehaald nadat hij aangehouden was wegens verkeersgevaarlijk
gedrag. Hij haalde op de Burgemeester Engelbertsstraat volgens de politie gevaarlijk rechts in op een zebrapad. Hij werd
boos op de agenten en weigerde elke medewerking. De agenten
werkten hem met geweld tegen de grond toen hij de loden pijp
pakte.
ADVERTENTIE

HET is WEER VOORJAAR!
Pikolinos voor heren
in 4 kleuren

Welke

Hf

1

r

strandpaohter, aannemer, servicemonteur, loodgieter, dakdekker,
timmerman, bankdirekteur, beunhaas, verkoper, croupier, visboer,
apotheker, groenteman, slager, piloot, stratenmaker,
gemeente-ambtenaar, glasblazer, garnalenpeller, bloemist,
schelpenvisser, shovelmachinist, cv-monteur, parkeerwachter,
betonstorter, brandweerman, schilder, stucadoor, tegelzetter,
doe-het-zelver, huisvrouw, winkelbediende, klusjesman,
huisman, electricien

J wil er niet eens een paar dagen tussen uit?
i
iZie onze advertentie in deze krant

Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé

^

'Tante Lien' heeft half Zandvoort verschoond
'J

E OMA komt zo,"
schoot gehad," lacht ze. „En
troost Lienke Brugman nu komen zij weer met hun
donderdagmorgen een kinderen bij mij. Soms moeten
peuter die wat sip het peuter- we zelfs peuters op de wachtlokaal van de Oranje Nassau- lijst zetten." Haar klasje voor
twee- tot vierjarigen is zelfs zó
school binnen drentelt. Op
populair dat de klas die haar
zijn hoofd prijkt een vrolijk
versierd mutsje. '30' staat er
dochter Marja een jaar gelemet koeienletters op. Een flin- den gestart is, nu ook alweer
vol zit.
tertje pannenkoek is op zijn
„Misschien komt het door
wang achtergebleven. Hij
klemt een spaarpot in de vorm mijn aanpak," mijmert ze.
van een houten PinokMo in
„Wat regels en orde kunnen
geen kwaad. Ik heb altijd gezijn hand. Achter hem knalt
de laatste ballon die clown
zegd dat kinderen voor hun eigen veiligheid moeten leren
Ome Willem heeft gemaakt.
Het feest voor de kinderen is luisteren. Dat is overeind gebleven ondanks de periodes
afgelopen. Lienke Brugman
waarin de maatschappij wat
weet dan nog niet dat haar
dochter Marsoepeler
ja samen met
was."
Speelgoed
de hulpmoedat ze niet
ders een groziet zitten,
te receptie
komt er bij
voor vrijdagavond heeft
haar niet in.
voorbereid.
---- -""~"~~"~~""~ Voor geweerHet dertigjarig jubileum van
tjes en alle speeltjes waar een
batterij in moet, staat een
de peuterspeelzaal en van
peuterjuf Lienke zijn niet on- mand klaar bij de deur van de
opgemerkt gebleven.
klas. „Ik zal me ook altijd met
Ruim tweeduizend peuters hand en tand blijven verdedihebben van 'tante Lien' een
gen tegen de televisie. Kindeschone luier gekregen of een ren kijken vaak thuis al gekralenketting voor haar gere- noeg. Het gevolg is dat ze
gen. „Ik heb half Zandvoort op soms niet meer zo goed uit

'Wat regels en
orde kunnen
geen kwaad'

In die dertig jaar heeft ze
wel wat veranderingen in het
gedrag van kinderen gezien.
„Door de pampers duurt het
langer voordat ze zindelijk
zijn. En de kinderen zijn mondiger geworden. Ze vertellen
verhalen en je kunt met ze discussiëren. Maar kinderen blijven gewoon kinderen. Ze zijn
spontaan en dat maakt het
werken heel erg leuk."
Ze is al vanaf haar zeventiende juf. Eerst op de Suringar Kleuterschool (op de plek
van de huidige Hannie Schaftschool), later in Haarlem op
een kleuterschool. Van 1958
tot en met 1962 was ze hoofdleidster van de Zandvoortse
kleuterschool op de Van Lennepweg. Toen ze merkte dat
haar dochter behoefte aan activiteiten buitenshuis had
Met ballonnen van clown Ome Willem, pannenkoeken van meneer maar nog te jong voor de lageBalledux en spelletjes in de school vierden de peuters donderdag
re school was, richtte ze een
het dertigjarig jubileum van Lienke Brugmans peutcrklas
ochtendklas voor peuters op.
Foto Karin Schut Dankzij de hulp van enthousiaste moeders loopt die groep
zichzelf weten hoe ze moeten met andere kinderen," vertelt alweer jarenlang als een trein.
Voorlopig wil ze beslist nog
spelen. Dat leren ze hier. Wij een moeder over haar keuze
doorgaan. „Zolang ik het leuk
gaan op de grond zitten en
voor de peutergroep. „Ik wil
bouwen samen een paleis van dat ze samen leren spelen en vind, het fysiek mogelijk is en
samen leren delen. Verdraag- de ouders nog niet mopperen
blokken of richten een popzaamheid vind ik belangrijk," 'wanneer gaat die tante Lien
penhuis in."
„Je kind leert er omgaan
zegt Lienke.
weg'."

die krant moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CEN-

TRALE BALIE/CENTRAAL

Zatavond in dance soc.
"De Manege"

7-3-1999 geboren

"Jelle''

Time Bandits

zoon van Ellen ten Broeke
en Mare Kuypers

entree 25,- inkl. food
Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf 30 jaar.

Laat mij oh Heer,
mijn handen in Uwe handen leggen,
en leer mij telkens weer
Uw wil geschiedde zeggen.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, geheel onverwacht,
temidden van allen die haar dierbaar waren, is
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en
mijn onvergetelijke omi

Hedwig Maria Slagveld-Konka
weduwe van Cornelis Slagveld
Bottrop,
Haarlem
10 juni 1912
12 maart 1999
Con en Marja

No jeans ofT-shirts. Correcte kleding.
Telefoon 5716023.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Hetty
Nicolette

en

Van Speijkstraat 26
2041 KM Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 17 maart te Driehuis-Westerveld.

Eerst dachten wij: Niet aan denken
dat hebben wij toen gedaan.
Maar 2 seconden later dachten wij er
toch weer aan.
Nee, zo eenvoudig_ is dat niet
want weetje watje doet
Je denkt er ook aan als je denkt
datje er niet aan denken moet.
Heden is rustig van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en

Nieuwsblad
organiseren in de krant van 31 maart een gezellige

PAASPUZZEL
Hoofdprijs:
2 waardebonnen van 100,beschikbaar gesteld door

oma

Dirkje Delies-van der Mije
(Dicky)
* 7 april 1940
Zandvoort:
Dirk Delies

110 maart 1999

Kwekerij J. V. KLEEFF
v. Stolbergweg l
Zandvoort

Zaandam:
Eric Delies
Mariétte Delies-Slok
Zandvoort:
Jacqueline Schram-Delies
Alfons Schram
Laura
Zandvoort:
Marion Zwemmer-Delies
Jan Zwemmer
Zandvoort:
Christine Delies

2e prijs is van: IA BONBONNIERE
Haltestraat, Zandvoort
Op zaterdag 3 april deelt ons promotieteam overheerlijke paaseitjes uit, aangeboden door de
HEMA, Raadhuisplein.

Potgieterstraat 11
2041 PB Zandvoort
De cremtieplechtigheid heeft op maandag 15
maart plaatsgevonden.

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluë-straat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

DE PORTEFEUILLEVERDELING IS
ALS VOLGT:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avqndopenstellmg van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergadering is
- donderdag 18 maart, 20.00 uur, commissie Organisatie, Toerisme & Verkeer
- maandag 22 maart, 20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
- dinsdag 23 maart, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn en Onderwijs
- woensdag 24 maart, 20.00 uur, commissie Financiën

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 8 maart vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 10 door B&W genomen
besluiten is op maandag 15 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
VERKIEZING VAN DE LEDEN
VAN HET EUROPEES
PARLEMENT 1999
Registratie kiezers die onderdaan zijn van
een andere lidstaat van de Europese Unie
De Burgemeester van de gemeente Zandvoort
maakt bekend
dat personen die onderdaan zijn van een
andere lidstaat van de Europese Unie en als
ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor
de Nederlandse leden van het Europees Parlement
U dient dan
- op de dag van kandidaatstelling (28 april
1999) uw werkelijke woonplaats m Nederland te hebben;
- op de dag van stemming (10 juni 1999) 18
jaar of ouder te zijn, '
- niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in
Nederland of m een andere lidstaat van de
Europese Unie
Het verzoekschrift is u op maandag 15 maart
toegezonden
De eenmaal als kiezer geregistreerd persoon
blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene
is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente
Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring
dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht
en dat hij/zij uitsluitend m Nederland van het
kiesrecht gebruik zal maken
Het verzoekschrift dient uiterlijk op de dag van
kandidaatstelling (28 april 1999) door mij te
zijn ontvangen
Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing
Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Bureau Verkiezingen, Swaluestraat 2, Zandvoort
MELDING WET MILIEUBEHEER
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is m de maand februari 1999 ontvangen,
de navolgende melding op grond van artikel
8 40 van de Wet milieubeheer voor
1 het in werking hebben va'n een apotheek
gelegen aan de Zeestraat 71 te Zandvoort

GEMEENTE

DOKTERSBERICHTEN

dermatoloog en fleboloog

bestaat deze maand
Vier dit met ons mee!

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

l

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
X_J Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

ftarfèmturnN
de Parklaan ben ik werkzaam
ah uitvaartleidster.
Ingrid Raspoort is mijn naam»
lïïtvaartleidster, een mooi beroep,
waarje altijd directte maken hebt met
mensen. Mensen, dieje moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.
U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval. Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te laten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100 jaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
helt verzorgen van een begrafenis
of crematie.
•
Directe hulp bij een sterfgeval.

van der Kuijl

Tel.(023)5366088
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

üdONT

De volgende aanvragen zijn ontvangen
-

Wilhelminaweg 1 - 1 boom
Duindoornlaan 1 2 - 3 bomen
Patrijzenstraat 1 0 - 1 boom
Bentveldsweg 105a, Aerdenhout - 5 bomen

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Zandvoortselaan 285 - 1 boom (vergunning verzonden op 23 februari 1999)
- Duinwindelaan 5 - 1 boom (vergunning
verzonden op 17 februari 1999)
- Fahrenheitstraat 5 4 - 1 boom (vergunning verzonden op 23 februari 1999)
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wcrdt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen
zijn bij net college van Burgemeester en Wéthouders ingediend
99-047B Kerkstraat 19
- veranderen berg
ruimte in keuken
99-048B Koninginne- vergroten serre
weg 37
99-049B Wilnelmmaweg 1 -veranderen
woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

S,

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak
tel. 5716022

Lienke

AANGEVRAAGDE

ijzerhandel Zantvoort

is verhuisd naar
Koninginneweg 34a

30 jaar Peuterklas O.N.S.
30 jaar perfecte samenwerking
30 jaar lieve hulpmoeders
l jaar samenwerken met dochter Marja
die een verrassende receptie regelde.
Bedankt allemaal.
We gaan er weer voor
Maar niet nóg eens 30 jaar!!

CENTRUM
In het kader van de herinrichting van het centrum 2e fase zal een voorstel voor een verkeerscirculatieplan centrum worden besproken
in de raadscommissie voor organisatie toensme & verkeer van 18 maart a s en m de raadsvergadenng van 13 april a s De belanghebbenden zijn door middel van een bewonersbrief geïnformeerd

'S,

Dr. C. K. H. van der Burg,

Zandvoort 15 maart 1999

VERKEERSCIRCULATIEPLAN

KAPVERGUNNINGEN

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling leefomgeving
en handhaving, werkeenheid bouwtoezicht en
milieu, tel. (023)57401 00

Nieuwsblad

Praktijk van

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

J

35 jaar

Nu bij aankoop van een
DeWalt accuboormachine DW 954

van f 489,-

een hotel bon
t.w.v. f 75,cadeau

\

ijzerhandel ZantvoortBi
Swaluestraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tel. 023 - 5712418

deze actie is geldig t/m 31 maart

.j;

^S.

Kwekerij van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093
Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
Vaste planten
Klim- en Leirozen
Bemesting

sinds 1970

LElfiti

b. v.

Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd in
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Aerdenhout
Bentveld
Bloemendaal
Driehuis
Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
VelsenZuid
Veiserbroek
Umuiden
Zandvoort

MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg94b- Haarlem 023-531 91 43

woensdag 17 maart 1999

Weekmedia 17

Gedichten lezen
ZANDVOORT - Waarom
vindt de één dat ene gedicht
nou juist zo mooi en de andere
helemaal niet? Die vraag komt
onder meer aan de orde op de
cursus gedichten lezen, die
dinsdagavond 23 maart in het
Aktiviteitencentrurn begint.
Tussen 20 en 21.30 uur wordt
er vier avonden lang met elkaar van gedachten en geyoelens gewisseld. Kosten: vijftig
gulden. Inschrijven kan telefonisch: 571.7113.

Bloemschikken
ZANDVOORT - Vormgeven
aan het voorjaar in eigen huis
kun je leren. Het Aktivititeitencentrum houdt vrijdag 26
maart vanaf 10.30 uur een
workshop bloemschikken over
dit onderwerp. Om 12.30 uur er
een lunch. Doorgaan met
schikken kan nog tot 15 uur,
maar na de lunch moeten de
deelnemers het materiaal zelf
betalen. Kosten (inclusief
lunch en materiaal voor het
eerste deel): dertig gulden. 55plussers betalen 22,50 gulden.
Inschrijven kan tot 23 maart:
571.7113.

Schildercursus
ZANDVOORT - In het Aktiviteitencentrum begint eind
april weer een nieuwe cursus
tekenen en schilderen voor
kinderen tussen de zes en
twaalf jaar. De cursus beslaat
acht lessen en wordt elke
woensdag gegeven, tussen
15.30 en 17 uur. Wiesiaten Cate
leidt de cursus, die 65 gulden
kost, inclusief materiaal. Voor
info bellen op werkdagen tussen 14.30 en 18 uur: 571.7113.

Hulpklas
ZANDVOpRT - Wethouder
Oderkerk wil 18.540 gulden beschikbaar stellen om de hulpklas voor kinderen met leerproblemen voort te zetten.
Deze hulpklas vangt de kinderen van alle basisscholen in
Zandvoort op.

Skatefestijn
ZANDVOORT - Rollerwave
organiseert op woensdag 31
maart een skatefeest ter opening van het nieuwe seizoen.
Het Amerikaanse skateteam
Upside Down geeft een dempnstratie om acht uur. 's
Middags is Rollerwave echter
al vanaf vier uur open. De skatehal bevindt zich op het Van
Fenemaplein.

Een val van
Je ziet 'm al van verre, de watertoren. Samen met Bouwes
Palace bepaalt hij de skyline van Zandvoort. Thys
Ockersen is er bijzonder aan gehecht. Al zit er wel een
macaber verhaal achter

T

OEN IK enige tijd
geleden mijn vijftigste verjaardag vierde
boven in het restaurant van de watertoren, besefte ik hoe mooi die locatie eigenlijk wel is. Met negentig
mensen zaten we boven, keken
op de lichten van Zandvoort en
we waren tevens op een soort
eiland van alles en iedereen
verlaten. De enige toegangsweg was de lift die schurend
zich omhoog en omlaag worstelde om mensen af en aan te
voeren.'
'Die Watertoren is een mooi
uitsteeksel in een verder niet al
te opvallende architectuur van
het dorp. Ik vind ook dat hij
nooit mag verdwijnen, wat er
verder ook gebouwd wordt.
Het gebouw heet nu alleen nog
'uitzichttoren' want met water
heeft het niets meer te maken.'
'Lodewijk Wiener schreef
meer dan 25 jaar geleden een
van zijn verhalen over de eigenaar of restauranthouder van
die toren die zich misdroeg. De
echte uitbater sloeg op tilt en
het verhaal werd zeer omstreden. Toen ik in 1971 subsidie
vroeg om een verhaal van Wiener te verfilmen en de commissie hoorde dat ik uit Zandvoort
kwam, moest ik bijna een eed
afleggen om te beloven dat het
niet om het watertorenverhaal
ging. Dat was absoluut uit den
boze.'
'Helemaal boven in de watertoren is een balkon waar je nu
niet meer mag komen maar
vandaar heb je een schitterend
uitzicht over Zandvoort en de
omgeving. Net zo mooi als over
New York bij het Empire State
Building.'
'Het is een ervaring die niet
meer beleefd kan worden. Veel
te gevaarlijk, want er zijn ooit
een paar mensen vanaf gesprongen. Je hoorde nooit zoveel over zelfmoorden. Daar
werd alleen over gefluisterd.
Zo is er een dame in de jaren
vijftig die de sprong gewaagd
heeft.'
'Mijn schoolvriend Eddie
Wilmink woonde om de hoek
van de watertoren dus we
speelden nogal eens in die
buurt en als we voor de toren
stonden en naar de tachtig meter stenen muur keken dan
was dat voor ons het hoogste

Mooie art-deco gevel siert
Moerenburg na verbouwing
ZANDVOORT - „Het was
gigantisch,"
constateert
Charles Moerenburg nog altijd diep onder de indruk. „Ik
denk dat er donderdag wel
twaalfhonderd

klanten in

onze winkel zijn geweest, om
samen met ons de feestelijke
heropening te vieren. Waarbij we behalve ontzettend
veel bloemen ook opvallend
vaak het compliment hebben
gekregen dat onze parfumerie-drogisterij nu echt de allermooiste zaak van Zandvoort is."
Met die zienswijze is de eigenaar van de ingrijpend verbouwde vestiging aan de Haltestraat l het volkomen eens.
„Ja, ik ben er werkelijk apetrots op hoe zowel de buitenkant van onze winkel als het
interieur daarvan is herschapen tot een buitengewoon
warm en sfeervol, maar toch
ook klassiek geheel," licht
Moerentaurg zijn geestdrift
toe.
In het bijzonder doelt hij op
de grijs-roze granieten voorpui, die enigszins aan de artdecostijl doet denken, alsmede
op het lichtgetinte beuken- en
kersenhput waaruit binnen het
meubilair is vervaardigd. Dit
laatste in mild contrast met de
afdeling van de geneesmiddelen, die in passend pastelgroen
is gehuld.
„Voor ons was het beslist
noodzakelijk om zo'n grondige
verbouwing te laten plaatsvinden," vertelt de heer Moerenburg. „In de eerste plaats omdat de beschikbare ruimte in
toenemende mate te beperkt
bleek te zijn. Maar ook omdat
we er de laatste jaren diverse

meter

'Ik ben

er werkelijk
apetrots op'

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Vrouw is man
Een opmerkelijk politiebericht: Maandagavond is rond elf uur
een melding binnengekomen dat er een dronken vrouw stond te
bonken op een deur van een gebouw in de Patrijzenstraat. De
politie trof de vrouw liggend op straat aan Ze rook naar drank
Wegens openbare dronkenschap werd ze aangehouden en naar
het politiebureau in Haarlem gebracht om haar roes uit to
slapen. Tijdens het fouilleren ontdekte de politie dat de vrouw
een man was.

Tekeningen nog weg
De verdwenen tekeningen van Roland van Tetterode zijn nog
niet boven water gekomen, maar er wordt hard aan gewerkt. Ze
zijn volgens de kunstenaar in februari gestolen uit zijn schuui
Van Tetterode laat in een briefje weten dat het overigens geen 55
tekeningen maar 25 waren. Het gaat om illustraties voor kindei boeken.
Het plaatje dat vorige week in de krant stond komt uit de
Bologna Fiera Catalogus uit 1991 ter gelegenheid van de grootste kinderboek-illustratiebeurs volgens Van Tetterode. De verdwenen tekeningen zijn daar bekroond en daarna nog in een
museum in Tokio geëxposeerd.

Tuinliefde
Op dit moment gedijen waterplanten beter op het volkstuincomplex. Maar deze zomer, toen Rob Boekelman en IJsbrand
Kleihorst hun keuring uitvoerden, stonden de meeste tuinen ei
prachtig bij. De mooiste zijn donderdagavond bekroond met een
prijs. Jaap Vinke kreeg de eerste prijs. „Alles groeide en bloeide
er met het grootste gemak," verklaarde Rob Boekelman de keus
van de jury. „Er zat veel afwisseling in de tuin en daar houden we
van. Een prachtige tuin, waar je oog meteen op werd gefocust."
De tweede prijs was voor Wil Kamphuis, die zich tegenwoordig
ook in kabouters heeft gespecialiseerd. Willem Zwemmer ontving de derde prijs vanwege zijn aardbeien en asperges. Voor
meneer Geerts, die nog niet zo lang een tuin heeft, was zijn
eervolle vermelding tevens een aanmoedigingsprijs. Die heeft hij
beslist nodig, want zijn tuin ligt het diepste onder water momenteel.

Geslaagde vernissage

Thys Ockersen

De watertoren op een ansichtkaart uit de jaren vijftig of zestig

Burgerlijke stand

m.

e

oog
oor

'Ik heb de toren in 1971 ook
gebruikt voor een openingsshot van 'Jachttafereel' (naar
een verhaal L. Wiener) waarbij
Henny Orri op een pleintje beneden de vuilnisbak moest
buiten zetten. De akoestiek
was zo goed dat bij de opname
van het balkon je de vuilnisbak
de straat hoorde raken in een
verder doodstil Zandvoort.
Dat was vermoedelijk de laatste keer dat ik op dat balkon
was en Zandvoort van een grote hoogte kon aanschouwen.
Maar goed, het restaurant is
ook niet slecht en je kan driekwart rondlopen zodat je toch
een vrij aardig beeld krijgt van
dorp en zee.' 'Het blijft een
mooi vogelperspectief.'

toonaangevende merken bij
hebben gekregen, zoals Chris- Berichten
tian Dior en Estée Lauder. En en tips voor
J1JH. <ÖL
die moet je nu eenmaal, om ze deze rubriek met
in de juiste ambiance te plaat- zakennieuws kunt u sturen naarde
sen, een eigen vitrine bieden redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
zoals bijvoorbeeld de Bijenkorf Postbus 26,2040 AA Zandvoort,
dat doet." Ook de pedicure of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
heeft aanzienlijk meer armslag of
Faxen 023-5730497
gekregen, evenals de door
Henry van de Pavert beheerde
drogisterij. Deze afdeling is
verrijkt met onder meer zes sanering, die naar verwachting
meter plankruimte vol homeo- binnen vier jaar zal worden uitpathische producten
van gevoerd. „We hebben zodanige
voorzieningen getroffen dat ze,
Bloem.
door er slangen in te steken, er
te zijner tijd alsnog bij kunnen
om die vervuilde bodem weg te
zuigen," onthult Moerenburg
de toegepaste werkwijze. Achteraf gezien vindt hij wel dat
het allemaal een stuk sneller
had gekund. „Maar ja, je hebt
met ambtenaren te maken, hè.
En die werken doorgaans toch
Dat de uitbreiding en mo- wat anders dan ondernemers,
dernisering van de winkel die van nature meer gewend
überhaupt
heeft
kunnen zijn om pats-boem een beslisplaatsvinden is overigens aan sing te nemen. Je moet dat
het stug volhouden van het echter leren accepteren, want
echtpaar Moerenburg te dan- zo werkt het nu eenmaal hier
ken. Reeds negen jaar geleden in Nederland."
Niettemin vindt hij, met een
werd bij de gemeente het eerste verbouwplan ingediend. tevreden blik op het eindresul„Maar tot twee jaar geleden taat, dat alle inspanningen hoe
kregen we nooit toestemming, dan ook de moeite waard gevanwege het ontbreken van weest. Graag neemt hij de geeen bestemmingsplan," vertelt legenheid te baat om te benaMoerenburg. „En toen dat er drukken hoezeer hij te spreken
eindelijk was werden we is over de inzet van zijn zeven
opeens geconfronteerd met de medewerkers, tijdens het vervolgende hindernis, namelijk blijf in de noodwinkel tegende ontdekking van door petro- over de Hema op het Raadleum verontreinigd grondwa- huisplein vanaf begin dit jaar.
ter onder het achterste deel „En ook bij de terugverhuizing, met alles wat daarbij
van het bedrijf."
Dit obstakel werd tenslotte kwam kijken, hebben ze mijn
omzeild door tijdens de ver- vrouw Wil en mij geweldig gebouwing alvast rekening te holpen," stelt Moerenburg
houden met een toekomstige dankbaar vast.

Met
en

gebouw van de wereld. En aan
onze voeten lag die deuk in de
straat. Daar waar die dame
was geland. Pas onlangs hoorde ik dat die, of een andere
dame, eerst in het restaurant
van toen een kopje koffie heeft
gedronken, toen via de ijzeren
trap naar het balkon ging en de
grote sprong nam.'
'Als kind liepen we naar bpven, tachtig meter treden in
het donker. Het had iets spannends en macabers maar we
stonden voor niets. Om het
hoge doel te bereiken, klommen we de trap op die zich om
de waterreservoirs slingerde.
In die duisternis verborgen
zich vogels en het water maakte een hels lawaai. Het was een
spannend avontuur dat beloond werd met het uitzicht
van de toren. Soms liepen we
ook weer naar beneden of we
namen de lift.'
'Toen ik mijn 8 mm-film 'De
Achtervolging' maakte, was ik
zo geïnspireerd door Alfred
Hitchcock dat mijn boef Helmert Woudenberg - later een
serieus acteur - ook van een
hoog bouwwerk moest vallen.
We gebruikten de watertoren
en het effect was Hitchcockiaans mooi.'

Dit is de dertiende aflevering van een
serie verhalen die Thys Ockersen
over zijn jeugd in de jaren vijftig en
zestig in Zandvoort geschreven heeft.
De verhalen zijn gebundeld in het
boekje 'Zimmer mit Fruhstuck' dat
voor 24,95 gulden te koop is in bij
Bruna Balkenende in Zandvoort.

Zandvoorts
I\S i e uws b! a d

Missy

Periode 6-12 maart
Geboren: Bob Gansner, zoon
van Johan Jacob Gansner en
Kristi Eliza Lotte; Tim Alessie,
zoon van Jacobus Paulus Alesie en Maria Elizabeth Rijnders; Nienke Elise van Dam,
dochter van Johannes Jacobus
Jozef van Dam en Simone
Nancy Winnifred Ouwens:
Mauro Vince Saunier, zoon van
Theodorus Matheus Albertus
Saunier en Ingrid Mathilde
Buddy, de hond die een half
Kraaijenoord.
jaar tevergeefs op een baasje
Ondertrouwd: Adel Motemed heeft zitten wachten, heeft een
Kamel Louka en Linda Rijse- nieuw tehuis. Nu is het de
wijn; Dancal Kebede en Hale- beurt aan Missy, een kruising
lujhia Rezene; Feico Pieter Ko- tussen een dobermann en een
per en Paddy Sandra Rebecca herder. Missy mist manieren,
maar die zijn haar volgens de
Glebbeek.
Getrouwd: Charel Hendrik Jo- verzorgers van het Kennemer
hannes Roseleur en Claudia Dierentehuis best bij te brenCecilia Waterdrinker.
gen, want ze is pas een half
jaar. Verder is ze super-enthousiast, onwijs speels en kan
Overleden:
Henrica Josephina Angelina ze (nog) niet goed alleen zijn.
Dillen-Vermeulen (90): Johan- Katten en kinderen is ze gena Hendrika Valentijn (68); wend. Meer info over Missy of
Martha Margaretha Francina een van de andere wachtenden
in het dierentehuis: 517.3888.
Out (88).

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen 0235159500 of- voor info overdag (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer
(CPA)
Kennemerland.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10
uur: ds van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: ds v/d Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur en zondag 10.30 uur: dames Beijnes en Bleijs, met
koor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur
H. de Jong.

Paola van der Drift en Marianne Rebel kijken terug op een
geslaagd openingsfeestje van hun expositie. De twee Zandvoortse kunstenaressen exposeren sinds zaterdag op een bijzondere
plek: de foyer van de Haarlemse Stadsschouwburg. Acteur
Johnny Kraaijkamp, buurman van Marianne, opende de tentoonstelling in ruil voor een pan mosselen. De foyer was bomvol
tijdens de vernissage. „Het publiek genoot zichtbaar, getuige de
vele rode stippen die in de loop van de middag op de werken
werden geplakt," vertelt Paola. Wie er niet bij was, kan alsnog
gaan kijken naar de kleurige en uitbundige schilderijen van
Marianne plus de klassieke bronzen en betonnen beelden, aangevuld met de Italiaans aandoende tekeningen van Paola. De
kunstwerken zijn nog tot en met 28 april te bewonderen in de
schouwburg op het Wilsonplein.

Meeuwenbewoners kunnen
in kelder eendjes voeren

D

E EENDJES kunnen al tijden niet meer gevoerd worden
in de Meeuwenvijver in Noord. Het houten terras waar de
kleintjes aan de hand van mammie of pappie oud brood
het water in mochten gooien, staat onder een diepe laag water
Ook de hengels van de tieners staan nutteloos in de schuur
Zij moeten hun geliefde viswatertje missen, kweekvijver voor
stoere zeevisssers. De bewoners van de omliggende woningen
hebben daardoor nu als troost een privevijvertje in hun kruipruimten staan onder het huis. Een plastic badeendje maakt hel
beeld compleet.
„Als ik naar de gemeente bel, word ik van het kastje naar de
muur gestuurd," zegt Ruud Lijnzaad, bewoner van de Martinus
Nijhoffstraat. „ Ik begrijp niet waarom ze er niet even een pomp
op zetten. Dan staat de vlonder weer boven water en dan zijn
onze kruipruimten waarschijnlijk ook zo weer droog. Bovendien
is dat water onder je huis slecht voor de gezondheid van onze
kinderen. Ze lopen daardoor meer kans om astmatische bronchitis te krijgen en dat het slecht is voor je huis zelf hoef ik natuurlijk niet uit te leggen."
Inmiddels hebben diverse bewoners besloten dat de beste
stuurlui niet aan wal hoeven te staan. Zij willen het oude buurtcomité weer oprichten. Volgens Theo Jong, een van hen, zijn er
deze week bij iedereen folders in de bus gestopt over het vernieuwde comité. Samen hopen de bewoners van De Meeuwen
het hoofd letterlijk boven water te kunnen houden.

'Hollywood hoeft mij niet per se te
Toneelvereniging Wim Hildering was de plek waar hij voor
het eerst tonëelles kreeg. Robert Schmidt vond het zó leuk
om op een podium te staan dat hij onlangs
toelatingsexamen voor de Toneelschool heeft gedaan. Hij
werd uit maar liefst vierhonderd toneelspelers in spe
gepikt en mocht door naar de tweede ronde. Tot zijn
teleurstelling viel hu daarna af. Maar hij geeft niet op.
„Volgend jaar probeer ik het weer."

I

/ " W K BEN helemaal uit
mijn dak gegaan," zegt
Robert Schmidt over
zijn eerste toelatingstest aan de Amsterdamse Tqneelschool. „Ik was een Vikingstrijder die oorlog voerde
met de Noormannen. Mijn opdracht was om mijn mannen,
die diep in de put zaten na een
nederlaag, weer helemaal op te
peppen. Dat moest ik met de
tekst doen van mijn monoloog,
die ik net daarvoor had gespeeld. Een leuke uitdaging."
Om op een toneelschool te
komen is het heel normaal om
een of meerdere keren een auditie te moeten doen. Op zo'n
auditie speel je meestal een
monoloog, een stuk tekst uit
een toneelstuk voor één acteur, en een improvisatieopdracht. Een improvisatie
wordt ter plekke aan de kandidaat opgegeven. „Ik begon
heel rustig, maar ik werd
steeds heftiger in mijn spel. Ik
was blij dat ik werd onderbroken door de jury, want ik kon
niet meer," vertelt Robert geamuseerd als hij terug denkt
aan dat moment.
Zijn inspanning werd beloond. Een paar dagen later
Charles en Wil Moerenburg en het personeel van de parfumerie-drogisterij zijn bijzonder trots op de ontving hij de verlossende
verbouwde winkel
Foto Kat m Schut brief met de mededeling dat

hij door mocht naar de volgende ronde. „Na de auditie werd
ik pas vreselijk nerveus," bekent de negentienjarige Atheneum-schoher. Voor en tijdens
helemaal niet. Ik werk eigenlijk
het beste onder stress. Maar
toen ik op die brief moest
wachten, heb ik 's nachts heel
slecht geslapen."
Zijn moeder staat volledig
achter hem. „Ze zegt dat ik een
geboren acteur ben. Ik stond
als kind inderdaad al tussen de
schuifdeuren te playbacken
samen met mijn zus."
Robert werd geboren in
Alaska, waar zijn ouders een
bloemenzaak waren begonnen
met de toepasselijke naam
Holland Alaska Flowers. „We
woonden in Anchorage, de
grootste en enige stad in Alas- Robert Schmidt heeft thuis de posters nog hangen van de toneelstukken van Wim Hildering waar hij in
Puto Andu- LIC-IK t™
ka. Mensen denken meteen meespeelde
aan sneeuw en iglo's, maar dat
Voor het tweetalige theater- Ik heb geen voorbeeld of idokeerde de
familie
is niet waar. Het is in de winter was,
wel kouder dan hier, maar het Schmidt terug naar Zand- dier zou een carrière in het bui- len. Ik ben daar trouwens in de
is een schitterend land met voort. Twee jaar later werd hij tenland niet uitgesloten zijn. Verenigde Staten de eerste JDheel veel natuur en veel ruimte het jongste lid van toneelvere- „Ik zit er met op te wachten ren van mijn leven wel mee opvoor iedereen. Mijn tante niging Wim Hildering. Hij volg- om in Hollywood ontdekt te gevoed. Daar speelde The
woonde er al, zodoende waag- de de cursussen voor de jeugd worden of zo. Het zou natuur- American Dream een grote rol
den mijn ouders ook de bij Sonja Rijnders-Koper, re- lijk mooi meegenomen zijn. op school en op de televisie. Ik
sprong. Ik heb daar een heerlij- gisseur bij Hildering. Momen- Maar ik richt mijn toekomst nu wil niet iemand na gaan doen
ke tijd gehad. Op school deed teel repeteert de jonge acteur vooral op Nederland. Als dat en ik streef geen onmogelijke
ik steevast mee aan de jaarlijk- bij de jeugdafdeling onder lei- zou lukken dan zou ik dat al idealen na. Ik wil zijn wie ik
ding van Ed Fransen aan een geweldig vinden. Ik wil graag ben. Acteur, hoop ik."
se talentshow."
worden wie ik zal gaan worden.
Nelleke van Koningsveld
Toen Robert zeven jaar oud nieuw stuk.
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Chrysler 300M. Design with an Attitude.
Op Internet: http://www.chrysler.nl

C n RY s L r R

3 0 0 M

Het wonder van A m e r i k a a n s e a u t o t e c h n o l o g i e en voorintst-revend design

Mei

f r a a i s t e b e l i j n i n g die u o o i t zag En het meest c o m f o r t a b e l e i n t e r i e u r w a a r i n u o
heeft plaatsgenomen

Een m a g n i f i e k e a m b i a n c e , met s t a n d a a r d o a

verwarrr

lederen s t o e l e n ( L E ) , e e n m u z i e k i n s t a l l a t i e v a n c o n c e r t k w a l i t e i t , c r u i s e c o n t r o l
Autostick

Daarmee c o m b i n e e r t u het c o m f o r t van een a u t o m a a t met het s p o r t K

van s c h a k e l e n

Voeg d a a r b i j de boordcomputer, de l i c h t g e w i c h t 3 5i V6 of 2

V6 motor, en u wilt w n a t s c h i j n l i j k v a n d a a g nog een p r o e f r i t m a k e n bij de Chrys
dealer T H P
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Chrysler

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

GRATIS:
EXTRA VERWISSELBAAR
FRONT iN DIVERSE
KLEUREN

Chrysler

300M V a n a f ƒ
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Nieuw idee:

Enorme keus in kleine
gebruikte auto's
1 kilo schouder
karbonade

Uitsluitend auto's van rond de 3^A meter.
Vaste scherpe prijzen: van 5.000.- tot 25.000.Zes maanden garantie en langer als u wilt.

ƒ
Qiize

Maandag-vrij dag van 9 tot 6, donderdagavond tot 9, zaterdag van 10 tot 5.
3Vi max-omruilgarantie (binnen l week en max.350km).

eèsiwarèn

Meer dan 100 auto's in voorraad.
Hebben we niet wat u zoekt, dan vinden we 'm voor u.

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

compact usedcars

Slagerij Vreebcirg

Amsterdam

Utrecht

Snrjdersbergweg 99, onder het smart Center
020-3116868

De Liesbosch 132, naast het'smart Center
030-2808028

Den Haag
Mercuriusueg l, naast het smart Center
070-3717070

Haltestraat 54, Zandvoort.Tel. 5712451

24 maart: Nationale Boomfeestdag

\NOKIA5110
IUXEGSM-TELEFOON
, Modern design. Superklein en -licht.
Beltijd tot 300 minuten, standbytijd
tot 270 uur Met makkelijke één-toetsmenubediemng.

Postcode Loterij helpt!

Omdat u niet; zonder kunt!

en de Nationale Postcode
Loterij steunen de
Nationale Boomfeestdag
die op woensdag 24 maart
weer zal plaatsvinden. Zo
helpen we de natuur
dichtbij én verder van
huis!

Za n d voorts
s ÏMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Met uw lot in de Postcode Loterij steunt U de aanleg en het onderhoud
van natuurgebieden.

è

Uw gasbedrijf adviseert

-

STOOKAKTIE '98/'99
uitgerekend voor U!

Streefverbruik voor de week van 08-03 t/m 14-03
Normaal
jaarverbruik

LIBERTEL
Aanbieding geld! tot en met 27 maart '99

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIMKEUS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wassen, koelen, koken, etc."Audio, video, hifi, telefonie.

WO R D

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

21
27
32
37
43
48
53
59
64
69
74
80
85
90
96
101
106
120
133
146
160
173

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Totaal
vanaf
l november

Kosten
deze
week

479
599
719
833
959
1079
1201
1318
1440
1555
1679
1799
1919

10,50
13,50
16,00
18,50
21,50

24,00
26,50
29,50
32,00
34,50
37,00
40,00
42,50
45,00
48,00
50,50
53,00
60,00
66,50
73,00
80,00
86,50

2037

2159
2277
2397
2700
2996
3298
3598
3897

I

Al sinds 1919 gaan leerlingen van basisscholen
door heel Nederland in
het voorjaar het land in
om duizenden bomen te
planten en geld in te
zamelen voor natuurgebieden over de hele
wereld. De opbrengst van
dit jaarlijkse evenement
komt namelijk niet alleen

Nederlandse natuurgebieden ten goede, het is ook
bedoeld om dorpen in
Afrika, in Senegal bijvoorbeeld, te steunen bij het
opzetten van boomkwekerijen. De Nationale
Boomfeestdag is daarmee
een traditioneel voorbeeld
geworden van internationale hulp. Stichting DOEN

BV de Wereld
Vanaf 4 april kunt u elke
zondag om 14.10 uur het
nieuwe programma BV de
Wereld zien, bij de KRO op
Nederland 1. In BV de
Wereld, dat in samenwerking met Stichting
DOEN wordt gemaakt,
praten Aad van den
Heuvel en Yvette Forster
over hulp aan mensen,
natuur en milieu, en over
goede doelen op het
gebied van sport, cultuur
en welzijn. BV de Wereld
gaat over onze wereld en
over onze natuur. En daar
vechten Stichting DOEN
en de Nationale Postcode
Loterij voor! Vul daarom
de bon in, stuur hem op
en doe ook mee. Uw steun
helpt!

Kijk naar De Kans van je Leven & het Pöslcpde$pe|
elke donderdag 20.30 uur RTL 4.

DeKans
vanjeLeverr
uitslagen
donderdag
11 maart
i PostcodeMiljoen

9718 CK
in Groningen

De BMW
1723 WT 010
in Noord-Scharwoude

•^y^/TréM«^ng ••••.v.
PostcodëSpel
Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
in deze reeks:
4909
5663
3549
9095
6635
5496
9566
6354
Gefellcitaerdl U heeft
ƒ 50,- per lot gewonnen.

Extra kansen
Postcode beginnend mat:

30.. 134.. l 35.. 136.. 139.. 140..
43.. 44. 45, 46, 49.. 50..
K3.. 54. 55. 56, 59.. 60..
63.. 64. 65, 66, 69.. 90..
93.. 94. 95, 96, 99..

BOIM-VOOR-23,8-MILJOEN
ik wit kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprijzen en alle prijzen
in het PostcodëSpel,
D 4 x / 12,50 {vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
O 2 x ƒ 12,60 (twee lotnummers)
D 1 x / 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuza aankruisen en varder Invullen
Itl blokletters. Daelnema houdt In aanvaarding
van nat reglement, verkrijgbaar bl]

e, M. 0900 • 300 1500 {3$ cpm)
tk machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

D de heer
Naam:
Adres: _.

De Kans van je Leven
donderdag 18 maart
20.30 uur RTL 4

Postcode:.
Plaats: _..

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven / 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

zt

G mevrouw

Postcode
Weèkprïjzen:
15099.03

iMac Computer

Electrische step

mmynorm* n « t « i «

Audio CD recorder
nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

(ft>

LOTERIJ

Bon uitknippen en In «en onvelop (zonder postzegel) opsturen rw*r:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 18503.1100 VM Aimtcrdsm.

l
l

Breedbeeld TV
Zetfouten voorbehouden
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PERSONALIA
• Dominee Jaap van Leeuwen
gaat per l mei met emeritaat,
omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Dominee Van
Leeuwen is al jarenlang predikant in de Hervormde Kerk.
Op zaterdag 24 april is tussen
drie en vijf uur een receptie m
hotel Triton (Zuiderstraat 3).
Op zondag 25 april vindt een
eredienst plaats m de Hervormde Kerk. De dienst begint
om tien uur. Tijdens deze
dienst houdt dominee Van
Leeuwen zijn afscheidspreek.
Na afloop bestaat de mogelijkheid om hem en zijn vrouw de
hand te drukken.
• Tips voor deze rubriek: Redactie Zandvoorts Nieuwsblad, 023-571.8648.

Timmeren

ZANDVOORT - Voor kinderen tussen de zeven en twaalf
jaar begint woensdag 15 apnl
een cursus timmeren. Er is een
cursus voor beginners en gevorderden. De kinderen worden zoveel mogelijk naar leeftijd ingedeeld. Ze volgen twaalf
lessen die elke donderdag worden gegeven in het timmerlokaal van de Wim Gertenbach
Mavo. Fred van der Pols is de
docent. De tijden voor beginners zijn van 13.30 tot 15 uur en
gevorderden van 15.30 tot 17
uur. De cursus kost 115 gulden,
inclusief materiaal. Bellen bij
voorkeur op werkdagen tussen
14.30 en 18 uur met 571.7113.

Vrijwilligers

ZANDVOORT - Wie zich wil
inzetten als vrijwilliger voor
het Aktiviteitencentrum, kan
bellen. Er is leuk, afwisselend
werk voor een of meer dagen.
Voor meer informatie bellen
met nummer 571.7113, bij
voorkeur op werkdagen tussen
14.30 en 18 uur.

Computercursus

ZANDVOORT - Sommige
belangstellenden voor de computercursussen in het Aktiviteitencentrum zijn op de
wachtlijst terechtgekomen. Zij
komen nu als eerste aan hun
trekken: woensdag 7 april
staat een nieuwe cursus op
stapel voor beginners. Die begint om 10 uur. Diezelfde dag
13 uur begint een cursus Word.
In overleg is ook een avondcursus mogelijk op dinsdag of
donderdagavond van 20 tot 22
uur. Aanmelden kan telefonisch: 571.7113. De lessen kosten driehonderd gulden. 55plussers betalen 235 gulden.

Paasmarkt

ZANDVOORT - Leerlingen,
ouders en andere familie, verzorgers, buren, vrienden en
kennissen zijn zaterdag 27
maart welkom op de paasmarkt in de Nicolaasschool.
Geen fancy-fair, maar dit jaar
een heuse paasmarkt. Met heel
veel paasdecoraties zelfgemaakt door ouders en teamleden. Voor de kinderen zijn er
allerlei activiteiten. De trekking van de grote loterij is ook
zaterdag. Prijzen zijn onder
meer een fiets, een tv en een
midi-audioset.

Dialezing

ZANDVOORT - De dialezing over Guatemala is verplaatst. De heer Heimus, die
de lezing verzorgt, komt niet
op vrijdag 19 maart maar op
vrijdag 23 april. Aanvang 10.30
uur. Plaats: Aktiviteitencentrum, Celsiusstraat.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur J M Pekelharmg
Directeur/uitgever C A Pelle
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie Diok Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse. Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur. woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

De Hervormde Kerk sluit de ogen en luistert

Bosvilla

Het is een zonnige warme
dag, één van de eerste van
het jaar. Op beschutte
plekjes reikt de
temperatuur makkelijk tot
een graad of twintig.
Zandvoort wordt overspoeld
met vrolijk kwetterende
dagjesmensen. In de
Nederlands Hervormde
Kerk heerst daarentegen
een serene sfeer. Daar
treedt het Toonkunstkoor
van Zandvoort op. Ondanks
de warmte zit de kerk vol
met belangstellenden.

ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft vorige week een
voorbereidingsbesluit genomen voor het bestemrmng.splan dat het bos naast de 001spronkelijke oprijlaan van
landgoed Groot-Bentveld bo-.
slaat De eerder geplande vil-)
la's langs de laan zijn gpschrapt In het bos mag slechts )
een grote villa komen Eigenaar Enschede is daar met blij
mee Hij wilde meerdere huizen laten bouwen. De gemeente is nog in overleg met Enschede over het vergoeden van
planschade

UIM EEN kwartier
voor aanvang hebben
de meeste toehoorders al een plekje gevonden. De kerk is goed gevuld, slechts de achterste drie
banken blijven leeg. De meeste
belangstellenden zijn trouwe
aanhangers van dit Toonkunstkoor. „Ik kom iedere
keer als ze optreden," zegt liefhebster mevrouw Dansma verrukt. „Het is zó prachtig,
prachtig werkelijk. Ik doe dan
mijn ogen dicht en laat me helemaal meevoeren met de muziek."
Vandaag wordt de cantate
'Herzlich tut mich verlangen'
van Georg Philip Telemann en
'Der Tot Jesu' van Carl Heinrich Graun ten gehore gebracht. Het koor heeft er vanaf
de kerstuitvoering voor geoefend onder leidingvan de jonge
dirigent Pim Overdum.
Het publiek heeft plaatsgenomen evenals het koor en de
leden van het barokorkest Florilegium Musicum. Het geroezemoes verstomt, de koorleden staan als één man op en de
eerste tonen klinken. Als er al
een aarzeling was in de aanhef,
is die binnen de kortse keren
verdwenen.
In het eerste lied zingen tenor André Post en bas Wim
Hein Voorsluis samen met het
koor. Sopraan Lara Diamand,
die al eerder met dit toonkunstkoor optrad, komt pas in
'Der Tod Jesu' aan de beurt.
Als de laatste klanken wégsterven blijft het een moment
doodstil. Als één man enthousiast begint te klappen, valt de
rest van het publiek m. Op de
gezichten van de dames van

R

„Als ze klein zijn dan ben je
alleen maar bezig die kleine
bekkies te voeren en je zorgt
ervoor dat ze niet uit het
nest vallen. Maar jonge
vogels moet je laten
uitvliegen." Deze wijze
toespiegeling uitte de vader
van Jaantje tegen zijn vrouw
in de voorstelling van De
Wurf zaterdagavond in De
Krocht. Een opmerkelijke
voorstelling met
ontroerende momenten,
maar ook ogenblikken
waarop de spanning
weggelachen kon worden.
IJLEN MEVROUW
Jongsma bewerkte
verhalen uit haar
jeugd tot toneelstukken voor de folklore dansen toneelgroep De Wurf, ooit
ontstaan uit een buurtvereniging. 'Een Zandvoorter wier

W

Brandveilig

ZANDVOORT - 227 overheidsgebouwen, scholen, kantines en andere openbare gebouwen moeten brandveiliger
worden. De gemeenteraad
heeft vorige week besloten een
extra functionaris hiervoor aan
te stellen. Alleen GBZ stemde
tegen GBZ vindt het niet aanvaardbaar dat burgers de kosten van de brandweerfunctionaris moeten betalen via leges.
Andere partijen (CDA, WD en
SP) gingen wel akkoord mits
er tijdens de commissievergadenng Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden op 24 maart
over de hoogte van de leges
gesproken wordt

Zuid Boulevard

Een zonnestraal valt precies op Lara Diamand, die schittert tijdens het concert van het Toonkunstkoor

het koor verschijnt een opgeluchte glimlach: de kop is eraf.
De enthousiaste klapper
blijkt een Engelsman te zijn
die zelf zingt als banton m het
Leidse Engksh Choir „Ze doen
het goed hoor," zegt meneer
Longbottom
goedkeurend.
„Petje af ook voor de mannen,
want die zijn er echt veel te
weinig. Eigenlijk moeten ze
een oproep doen aan alle mannen in Zandvoort om mee te
zingen, want dan zou het echt

ZANDVOORT - De lokale
zender gaat voortaan samen
met AB Radio uit Bloemendaal elke zondagmiddag een
sportprogramma maken. Tussen twee en vijf uur wordt
beurtelings vanuit Zandvoort
en vanuit Bloemendaal uitgezonden. De aftrap is op 4 april
in Bloemendaal.
Het programma gaat heten
'Zondag m Kennemerland',
een actualiteitenprogramma
met een hoge amusementswaarde volgens de medewerkers van de twee lokale radiozenders. De meeste aandacht
krijgt de sport tijdens het programma, maar ook weer, verkeer en andere gebeurtenissen
komen voorbij. ZFM is te beluisteren op de kabel (105 FM)
en via de ether (106.9 FM).

veel mooier klinken. In feite is
er een behoorlijke onbalans
omdat er zo veel sopranen zijn
in het koor, maar gelukkig
maakt de akoestiek van de
kerk een hoop goed."
Het barokorkest is vrij uniek,
omdat de instrumenten die bespeeld worden authentiek zijn.
Hoboist Eduard Wesly: „In de
loop der tijd zijn er veel aanpassingen verricht aan instrumenten. De snaren van violen
bijvoorbeeld, die zijn tegen-

landverhuizer' speelt rond
1900, toen het armoe troef was.
Vele Nederlanders zochten
hun heil in de 'States', op zoek
naar The Ameiïcan Dream. Zo
ook een aantal Zandvoortse
gezinnen, waar het verhaal van
Kees en Jaantje op gebaseerd
is.
Het doek gaat op Moeder
schilt aardappels. Af en toe
veegt ze met de punt van haar
schort de tranen uit haar ogen.
Ze houdt een monoloog over
haar dochter die de volgende
dag naar Amerika zal vertrekken. Rie Molenaar speelt niet
een moeder met verdriet over
haar dochter, ze is het op dat
moment gewoon. En niet omdat ze in het werkelijke leven

ook de moeder is van Ans Veldwisch, die gestalte geeft aan
toneeldochter Jaantje.
Tegenwoordig kan er naar
het zogenaamde reality-tv gekeken worden Er hangt bijvoorbeeld een camera op het
Leidseplein in Amsterdam. De

kijker kan de beelden volgen
vanuit zijn luie stoel. Af en toe
gebeurt er iets en soms ook
niet. Dat is bij De Wurf ook zo
Je volgt het doen en laten van

ADVERTENTIE

Esthetisch-PIastische Chirurgie

Borstvergroting
een lang gekoesterde wens?
Behandeling in kliniek of
ziekenhuis in uw regio

.

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

de spelers in hun rol. Er wordt
geen haast gemaakt Als er
koffie wordt gedronken dan
wordt er koffie gedronken, zoals dat toen waarschijnlijk ook
allemaal precies zo ging. Op
die manier ga je als publiek het
gevoel krijgen deel uit te ma-

Rie speelt niet een moeder met
verdriet, ze is het gewoon echt

MONOBLOC®
borstprothese
• rontgendoorlaatbaar
• 10 jaar garantie op lekken
• géén siliconcnvulling

Bel voor afspraak op donderdag (09 00-17.00 uur). 020 - 305 00 40

Natte en droge volkstuinen

Abonnementen (opgave vprhuizmg, etc)
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
'9,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven Losse nummers ƒ

woordig van metaal terwijl die
vroeger van darm gemaakt
werden. Ook de hobo van nu
ziet er heel anders uit dan in de
tijd waarin deze muziek werd
geschreven. Wij willen de muziek zo spelen als Graun en Telemann bedoeld hebben."
Het orkest treedt per jaar gemiddeld een keer of dertig op.
Met het Zandvoorts Toonkunstkoor is dat slechts één
keer, omdat de kosten vrij
hoog zijn.

foto Kdim Schut

Inmiddels maken alle aanwezigen zich op voor het tweede lied, waarin ook sopraan
Lara Diamand haar stem zal
laten klinken Ditmaal is de mzet veel zelfverzekerder. Als
Diamand aanheft gaat er een
siddering door de zaal. Veel
toehoorders zitten met de
ogen dicht te genieten van
haar heldere stem
Na afloop houdt het applaus
minutenlang aan De 28-jarige
dirigent Pim Overdum is zeer

Luie stoel publiek staat in toneel

ZFMgaat
samenwerken

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
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ken van de familie. De huiskamer loopt niet tot en met het
podium, maar overlapt de hele
zaal. Het publiek is als het
ware op visite m het vissershuis. De verhalen van vroegere
tijden leven voort door de
overlevering
Deze bij tijd en wijle zelfs
ontroerende voorstelling krijgt
een historische meerwaarde
door het onderwerp van de
landverhuizers aan te snijden.
Emigranten kwamen natuurlijk niet alleen uit Zandvoort;
al speelt het stuk zich wel hier
af. De wanhoop van Rie Molenaar en later de heimwee van
Ans Veldwisch. als ze eenmaal
in Amerika naar een foto staart

van haar familie in Holland, geven het publiek in één klap de
tragedie van die tijd mee.
Typisch Zandvoorts is het
afscheidsfeestje voordat de familie naar Amerika vertrekt er
wordt koffie gedronken die al
de hele ochtend heeft staan
pruttelen en de jenever komt
pas op tafel als de visite voor
het grootste gedeelte is vertrokken. Pas dan vertrekken
Kees (Bob Gansner), Jaantje
en de kinderen (Sheila Schilpzand en Tommy Maintz) uit
Nederland
Eenmaal m Amerika blijken
Kees en Jaantje hard te moeten werken. Gelukkig ontmoeten ze een ander Hollands
echtpaar m den vreemde (Corry Jochems en Freek Veldwisch) aan wie ze zelfgemaakte Zandvoortse dikkoek (soort
krentenbrood) kwijt kunnen
Als dan ook nog de Amerikaanse baas van Kees (Wil
Vleeshouwers) en zijn deftige
vrouw (Mieke Hollander) ten
tonele worden gevoerd, zorgt
dat voor veel hilarische momenten, niet in de laatste
plaats aangejaagd door komiek Bob Gansner. Vooral de
Engelse taal, die de Hollanders
nog met goed begrijpen en

tevreden „Het ging wónderbaarlijk goed; helemaal als je
bedenkt dat er veel zieken waren en we maar één keer met
het orkest hebben geoefend
Het spel tussen de solisten en
het orkest ging goed, het was
subtiel. Het koor zong zeer geinspireerd, niemand hoefde te
schreeuwen. Ik ben ook erg
trots op de solisten, omdat zij
allemaal nog studeren aan het
conservatorium."

De Lancasters, die nu bij de
Amsterdamse Golfclub werken. willen de golfbaan graag
exploiteren en investeren m de
aanleg ervan. Ze hebben zelfs
al een golfbaanarchitect in de
arm genomen. Maar of zij inderdaad straks de eigenaar
van de baan worden, staat nog
niet vast. De gemeente houdt
de komende maanden een
open inschrijving voor bedrijven en verenigingen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft strenge eisen opgesteld voor de exploitant van de nieuwe golfbaan. Deze eisen plus een
voorstel om drie ton beschikbaar te stellen voor het voorbereideii van de plannen bespreekt de politiek op 23
maart.
Het college vindt het erg belangryk dat de golfbaan openbaar is en niet alleen voor leden, zoals de reeds bestaande
golfbaan aan de Kennemerweg. Ook moet de Zandvoortse golfclub Sonderland er kun-

nen spelen Van deze vereniging zijn tweehonderd mensen
lid. Zo'n 70 procent daarvan
woont in Zandvoort De gemeente verwacht dat er in de
toekomst tweehonderd leden
bijkomen, omdat golf een
sport in opkomst is.
Ook voor toeristen die m
Zandvoort logeren, kan de
golfbaan een leuk tijdverdrijf
zijn volgens de gemeente, ook
buiten de zomermaanden om
De gemeente wil namelijk dat
Zandvoort twaalf maanden mteressant is voor toeristen
Daarnaast moet de nieuwe
exploitant een gedegen ondernemingsplan en een accountantsverklaring laten zien. zodat de gemeente zeker weet
dat de exploitant serieuze bedoelmgen heeft en met na korte tijd al failliet gaat. De toegangspnjzen mogen echter
niet te hoog zijn van de gemeente.
Nigel en Paula Lancaster
kunnen daar aan voldoen, menen ze. Ze zien het helemaal
zitten Nigel is al jaren golfpiofessional, geeft veel les en
helpt golfbanen bij problemen
Het liefste zou hij m zijn eigen
dorp een golfbaan beginnen
Hij heeft een negen-holebaan m gedachten. ..Vanwege
de veiligheid is het met mogelijk om er een wedstnjdbaan
van te maken Daarvoor is er te
weinig ruimte. Maar het wordt
wel een baan waar wedstrijdspelers en recreanten kunnen
oefenen. Ik wil ook graag sa-

Borden

ZANDVOORT - Er zijn meuwe borden besteld die naar belangrijke gebouwen verwijzen
in Zandvoort. Bovendien komen er nieuwe borden om toeristen in te lichten over parkeerterremen. Wethouder Hogendoorn wil voor de parkeerverwijzingsborden 75 duizend
gulden uitgeven. Een voorstel
hierover wordt donderdag 18
Edmée Fijan maart besproken tijdens de
commissie Organisatie Toensme en Verkeer.
daardoor verkeerd interpreteren, werkte op de lachspieren
van het publiek
Als de Amerikaanse vrouw Extraatje
om een stoel vraagt, een chair,
ZANDVOORT - Het asielholoopt Jaantje geërgerd naar de tel Fawlty Towers krijgt duikast om een schaar, een zend gulden voor culturele en
schaer, te halen. En this is educatieve activiteiten. Het
from your mother, dit is van je geld is afkomstig van reisbumoeder, t wordt verstaan als' reau Kvsa. Dat heeft dit behet zit helemaal onder de mod- drag aan de gemeente geder. Na het droevige afscheid schonken omdat de burgevan de vorige acte, was het meester het reisbureau een
prettig om om deze grapjes te half jaar geleden heeft gekunnen lachen. Dit bedrijf opend.
werd ook gebruikt om een paar
oerhollandse liedjes ten beste
ADVERTENTIE
te geven, zoals 'De blanke top
der duinen' en 'Aan de voet
van die oude Wester' Dit alles
onder de animerende begeleiding van accordeoniste Amanda Stienstra.
Dan zijn we weer terug in de
Zandvoortse
yisserswomng
waar vader (Willem Schilpzand) 'Wellekom Tois' op de
spiegel schrijft Het gezin keert
terug naar het geboortedorp Cinema
Ze worden met open armen
18 t/m 24 Maart
ontvangen door vader, moeder
en de buren. En terwijl iederDagelijks
een een baantje voor de terug1330
kerende Kees probeert te verzinnen, vertelt hij dat ze goed
geboerd hebben m de VerenigIMULANI
de Staten. Bij toeval ontdekte
Kees een oliebron Dus eind
De nieuwste
Disney anlmatiefllml
goed al goed
Nelleke van Koningsveld

Nieuwe golfbaan wordt ook
voor gewone Zandvoorters
ZANDVOORT Elke
Zandvoorter en elke toerist
moet kunnen golfen op de
nieuwe golfbaan die op het
Duintjesveld gepland staat.
Ook beginners. Daarom mag
het spelen niet te duur zijn.
65Ü gulden per jaar of een
laag bedrag per dag, is volgens Paula en Nigel Lancaster uit Zandvoort acceptabel.

ZANDVOORT - Het nieuwe
bestemmingsplan voor de
Zuid Boulevard en omgeving is
aangepast. Het aangepast
voorstel wordt op 22 maart opnieuw behandeld. Bovendien
wordt het binnenkort ter visie
gelegd, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren

J(AI) Nederlands Gesproken!

Dagelijks
1530

DUBBEL
&
DWARS

menwerken met golfclub SonQy Nederlands Gesproken l
derland," vertelt Lancaster,
gesteund door golfbaanarchitect Gerard Jol. De dnving
range (waar golfers hun slag
Do l/m Di 1900
kunnen trainen) wil hij overdekt maken „Het prettige is
dat de dnving range 's avonds
ook verlicht is "
Voor waterproblemen zijn
Lancaster en Jol met bang ,,Je
kunt heel goed een vijver aanJ Woody Allen, Sharon SloneJ
-, Sylvester Stallone &
leggen als dnving range Bij
Gene Hackman
Den Helder ligt er zo een," vertelt Jol Hij heeft inmiddels 011der andere een baan aangelegd m Kijkdum. Van camping
Do t/m Dl 21 30
Ockenburg maakte hij m 1997
een golfcomplex
„Het Zandvoortse terrein
1ELGIBSONI
biedt veel mogelijkheden om
ruige duinbeplanting en grasvelden af te wisselen Als je een
wedstnjdbaan maakt, wordt
alles gras. Dat is in dit geval
zonde." vindt Jol, die tevens
landschapsarchitect is Wel
hoopt hij dat de gemeente wat
bomen wil planten om de gevel
Woensdag 24 Maart
van de nieuwe sporthal te mas1930
keren
Het handhaven van de duinen heeft ook de gemeente
hoog m het vaandel. De varkenshokken en de illegale manege moeten volgens het colleFILMCLUB
gc van B en W verdwijnen Ook
puin en afval moeten weg Bewoners van Noord zijn straks '•:''.•".' • . . ' • CiicwZudvoott: '• E\3%,
nog steeds welkom m het ge- GuttalipUln 5,2042 UI, Zttdroflrt'
bied Ze kunnen langs de flats ' : ; • • : ... T«:<Q23)57WM6^;J.5^
nog steeds hun hond uitlaten.
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Koken in de 21ste eeuw
Maak op 20 maart kennis met de revolutionaire Stoomoven.
Imperial heeft een vertrouwd concept opnieuw uitgevonden:
koken met stoom. De Imperial Stoomoven heeft natuurlijk alle bekende
pluspunten, zoals snelle bereiding, behoud van smaak en vitaminen.
Maar volgens de modernste kookwensen is de Stoomoven volledig
geïntegreerd in de keuken, eventueel gekoppeld aan de veelzijdige
Multimat-oven, en met een eenvoudige bediening is de
Stoomoven heel nauwkeurig instelbaar.
Maak kennis met de Imperial Stoomoven
in de nieuwe keukenshowroom van Carpentier.
Op 20 maart is er van 10.OO tot 16.0O uur
een doorlopende demonstratie
van dit revolutionaire kookconcept:
Uniek in Comfort en Design.

Carpentier
IAALSMEER
KEUKENS

Dagelijks geopend
van 8.00 tot 17.30 uur.

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Oosteinderweg 91, 1432 AC Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Live! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 0906.0601.

0906-98.50

Kennismaking

Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
24 u/pd (1 gpm)
0906-9722. Secret! 99cpm.
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag. 440 & 450 Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
Beluister anoniem
jou in. 99cpm. 0906-9626.
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
POSTCODE DATING!

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? Biseks, buurvr. en buurmeisje Vrouwen zoeken snel conSimpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 18. Hun spelletjes worden tact. Bel: 0906-1844 (80
cpm)SBS-6 text pagina 745.
harder! 99cpm 0906-9526
Wat moet u doen?
**Seks alarmnummer**
Dagelijks seksen hete meis1. Kies een leuke advertentie.
jes 18 op onze livelijn! De Snelseks direct live 99cpm.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
heetste! 99cpm. 0906-0603.
het hoofdmenu een 4.
Direct contact met
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
SM-CONTACTLIJN. Hier zoestoute vrouwen
van uw keuze.
0906-50.222!21 (1 gpm.) ken vrouwen & stellen SM
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
contact. 0906-18 33 (80 cpm)
Direct contact met
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
vrouwen thuis!
met 0900-899.85.99.
Diverse clubs
0906-50.222.21 (1 gpm).
De lente is begonnen en het Omgeving Haarlem: Ik ben 18
Doorgeschakeld
zonnetje schijnt. Ik ben een jaar en heb halflang blond
Escortburo Angel, ruim 5 jaar
met vrouwen thuis
gevoelsmens van 51, klein, haar en bruine ogen. Mijn
0906-50.222.21 (1 gpm). actief, heeft ook voor u de
blond, mollig. Ik ben op zoek hobby's zijn winkelen, uitgaan
juiste dame. Met spoed
naar een serieuze man voor en noem maar op. Ben jij die
Een spannend
dames v.a. 18 jr gevraagd +
theaterbezoek, wandelingen lange lieve jongen die ik zoek.
contact in de buurt
chauffeurs. Tel. 020-6322452.
langs het strand, bioscoop en Met een goed uiter- en inner0906-50.222.04 (1 gpm). www.angel-escort.com 24 u.
uit eten bij kaarslicht!
. Bel me snel. Groetjes.
Ik ga door, waar anderen • Wij behouden ons het
Boxnummer 925949.
Boxnummer 931929
stoppen! Schaam me ner- recht voor zonder opgave van
Samen leuke dingen onder- gens voor en wil harde SEKS! redenen teksten te wijzigen
Hallo, met Yvonne. Ik ben een nemen! Mijn naam is Beppie Harriët! 99cpm 0906-9794.'
of niet op te nemen.
spontane vrouw van 40 jaar, en hoe heet jij? Lekker uit
heb bruin haar, bruine ogen eten, bioscoop en nog veel
en ik ben op zoek naar een meer! Lijkt 't je wat?! Ik ben
romantische man voor een 28 jaar jong en woonachtig in
serieuze relatie. Spreek een Leiden. Ben jij tussen de 25
reactie in met je telefoonen 40? Reageer en vertel wat
nummer en ik bel je terug meer over jezelf!
voor een afspraak.
Boxnummer 368504.
Büxnummer 479169.
Tennis, zwemmen, studeren,
Hé, STOP! Zoek jij een 24- lezen, muziek luisteren. Nico,
jarige Amsterdammer? Dan 33 jaar, slank, 1.85. Karakter:
moet je zeker even reageren aardig, serieus, beetje verleop deze advertentie! Ik ben gen. Signalement: Niet lelijk,
een Surinaamse jongen en wil donkerblond krullend haar.
via deze weg een afspraak Wil jij samen met mij leuke
maken met een leuke jonge- dingen ondernemen?
dame. Ben jij dat en heb je zin Boxnummer 318525.
in een date??
Waar houd ik van? Uitgaan,
Boxnummer 201301.
reizen, creatief bezig zijn,
lezen, theater. Sensueel, lief,
Ik: 1.64 lang of kort, lang donmooi, aantrekkelijk, spontaan,
kerbruin krullend haar, bruine
ogen, slank. Een kleine op- 1.75 lang, dat ben ik! Anne,
donder, dat ben ik! Jij: Breed dat is mijn naam. Ik heb lang
geschouderd, slanke heupen, donkerblond haar, bruine
ogen en een hond.
stevige benen, donkere haren, uitstraling, actief. Hob- Actie = reactie!
by's: Skaten, fitness, water- Boxnummer 932275.

0906*0611

sport. Boxnummer 923344.
Ik ben Daisy, ik ben 29 jaar,
heb halflang donkerbruin krullend haar,
blauw-groene
ogen, heb twee kindjes en
wat ik zoek is een betrouwbare jongeman tussen de 29-36
jaar. Ik hou van lekker stappen, uit eten en bioscoopje!
Boxnummer 863736.
Ik heb lange blonde haren en
blauwe ogen. Ik ben een vrolijké, maar vooral spontane
meid van 21 jaar en mijn
naam is Kim. Heb jij zin om
met mij een avondje uit te
gaan, reageer dan op mijn
boxnummer. Misschien wordt
het wel wat.
Boxnummer 385562.

Zoek jij ook net als ik ook
iemand voor een vaste relatie? Ik ben in het rijke bezit
van een zoon van 12 en een
leuke, goede baan. Luister al
34 jaar naar de naam Anja en
jij bent een leuke kerel. Klopt
dat en heb je interesse? Bel!
Boxnummer 400537.
Jij bent eerlijk. Ik heet Monique. Jij bent sportief en spontaan. Ik heb lang donkerblond haar met blonde plukken. Jij zit vol met humor en ik
ben 24 en 1.72 lang. Wij nouden allbei van trance muziek,
uitgaan, sporten en jij
reageert op mijn box!
Boxnummer 917016.
Jij bent een slanke, niet rokende, spontane meid! Wie
ben ik? Een leuke spontane,
niet rokende, humoristische,
Marokaanse jongen van 1.79
lang. Heb krullend zwart haar,
blauwe ogen en een atletisch
figuur. Ben jij ook gek op R&B
muziek? Bel!
Boxnummer 334803.

Ik kom uit Zuid Holland, ben
net 36 jaar en altijd in voor
een leuk en gezellig gesprek!
Als jij wilt reageren? Graag!
Welke leuke man durft dit aan
en belt mij op mijn boxnummer? Jij soms? Reageer dan
heel snel op mij!
Boxnummer 956775.
• Reflectanten op advertenIn voor en tegenspoed! Door ties onder nummer gelieven
dik en dun! Eigenwaarde. ervoor te zorgen dat het numMaatjes voor het leven. Een mer in de linkerbovenhoek
schouder en gezelligheid. op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Knetterend haardvuur en
lekker uit eten. Muziek en wordt aan: Weekmedia, Poststrandwandelingen. Knuffe- bus 156, 1000 AD Amsterlen, warmte en tederheid. dam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.
Boxnummer 382167.

0906-Nummers
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 Jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok' 99cpm.
40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan
de lijn! 0906-17.15.

Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

44 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afVrouwen 18-55 geven tel.nr.
spraak thuis. 0906- 17.13.
voor gratis contact!
44 cpm! Wijkdating: vrouwen Bel: 0906-1822(1 gpm).
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.11.
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)

Wat jij wilt

0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

Palmen
is het Boekenweek
geschenk 1999
Cadeau bij aankoop
van ten minste f 19,50 aan
Nederlandse boeken,
zolang de voorraad strekt.

BOEKENWEEK 10-20 MAART 1999
VAN BOEKEN KRIJG JE NOOIT GENOEG

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18, ZANDVOORT

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

-teavt^t-i?*

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
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Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

iOiOOSI6.00uur

SAMEN ADVERTEREN MET uw RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

-

, U vindt óns in de Gouden Gids

KERAMAG - DANSANI - MASTRI & MEASTRI - HOESCH - UCOSAN - SPHINX
;
V & B - DORNBRACHT - MOAB 80 - TULLI ZUCCARI - GROHE
^
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Jimny wint Good Design Award

Hyundai Lantra 2.QI G L S aut.

De Suzuki Jimny is in Japan onderscheiden met de Good Design
Award - een hoge officiële Designprijs. De keus viel op de Jimny
vanwege het onderscheidende ontwerp en de hoogstaande kwaliteit
van de constructie en de gebruikte materialen, leder jaar dingen talloze producten naar de eretitel, variërend van zaken voor dagelijks
gebruik tot zware industriële fabrikaten. Ook in Nederland worden
de kwaliteiten van de Jimny door vele automobilisten onderkend.
Sinds de introductie in oktober '98 hebben ruim vierhonderd Jimny's
een nieuwe eigenaar gevonden.

Krachtige all-rounder

Audi sponsort
tentoonstelling in Stedelijk

EEM EEN FORSE DOSIS VERMOGEN, voeg er een
scheutje design aan toe en roer door het geheel een
fikse uitrusting. Laat het vervolgens op een laag
vuurtje op smaak komen, dan meteen opdienen en genieten: lekker zeg, rijden met de Lantra 2.0i GLS automaat.
Het is typisch zo'n auto die van alles wat heeft. Ruimte,
prestaties, comfort: de Zuid-Koreanen hebben echt overal
aan gedacht.
Had de vorige generatie Lantra
nog een brave neus, de versie
voor het komende millennium is
voorzien van een scherp gelijnde,
bijna markante voorzijde.
Keelopeningen met een zwarte
grille links en rechts naast het
SPECIFICATIES:
Hyundai Lantra 2.01 GLS aut.
Motortype: Werciiirider-lijnmotor'
met zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1976cm3
, ,
Vermogen:
- 102 kW/138 pk ,
, • bij 6.000 t.p..m.
Max, koppel: " 182 Nm bij
4.900 tp.m.
Acceleratie: - 11,1 sec. van "
0-100 krri/uur.
Topsnelheid: ' ,187 km/uur.
Gem. verbruik: 9,6 ltr/100 km.
Prijs:

ƒ 39.495-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Verstelbaar stuur
,
Elektrisch bediénbare ramen
voor en achter.
Centrale portiervergrendeling ,
Airbags voor "
^ ..-' ,
Lendesteun bestuurdersstoel
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel'
";;.,
Elektrisch verstelbare spiegels
Hoofdsteunen achter
, ,

Het Stedelijk Museum in Amsterdam organiseert tot en met 11 april
de tentoonstelling 'Baselitz, Reise in die Niederlande'. Dit project
wordt gesponsord door Audi. De tentoonstelling laat meer dan veertig schilderijen zien die veelal als thema de relatie tussen Duitsland
en Nederland hebben. Voor de Nederlandse importeur van het
Duitse automerk was deze interactie een reden te meer om deze
tentoonstelling te ondersteunen.

logo vertegenwoordigen de sportieve noot. Grote koplampen, met
daarachter een sierlijk bollende
motorkap springen direct in het
oog. De lampen zijn niet alleen
groot, ze sluiten aan op de kleinere knipperlichten wat resulteert
in een merkwaardige geknikte
lijn. Apart is het wel.
Onder de nieuwe motorkap ligt
een stevige tweelitermotor. Die is
goed voor 102 kW/138 pk. Het
laat zich raden dat de Lantra
daarmee een vlotte auto is.
Dezelfde motor ligt ook in de
markante Hyundai Coupé.
Overigens levert de Lantra door
zijn elektronische viertrapsautomaat wel wat prestaties in ten
opzichte van de handgeschakelde versie. Het scheelt vijftien kilometer per uur topsnelheid en de
acceleratie van 'nul tot honderd'
duurt een dikke twee seconde
langer. Daar staat lekker lui rijcomfort tegenover: de automaat
doet het werk, wat ons zeker in
stadsverkeer en in eindeloos
lange files uitermate goed bevalt.
Bij hoge toerentallen maken
motor en transmissie veel geluid.
Zeker wanneer de 'overdrive' uitgeschakeld wordt. Dan klimt de
motor spontaan duizend toeren.
Hij levert dan bij gelijke snelheid
veel meer trekkracht (handig voor
rijden met een caravan!), maar
laat zich wel nadrukkelijker horen

Toyota: gasinbouw in eigen beheer
Met de Corolla, Avensis, Pickup en Camry is Toyota sterk vertegenwoordigd in de zakelijke markt. Het succes van deze modellen krijgt
nu een bijzondere impuls doordat deze modellen nu kunnen worden
voorzien van een geavanceerde, door Toyota-distributeur Louwman
& Parqui ingebouwde gasinstallatie. Deze maakt economisch rijden
mogelijk, met behoud van de prestaties en het karakter van een
benzinemotor met aanzienlijke fiscale pluspunten. De Toyota-motoren worden ook inwendig volledig aan net rijden op gas aangepast.
Dat staat garant voor vele probleemloze kilometers en een lange
levensduur van de motor.

Nieuwe Mercedes-Benz CL:
een klasse op zich

Sportief, comfortabel, ruim: de Lantra laat zich heel wat etiketten opplakken.
en lust ook een beste slok benzine extra.
De auto is heerlijk ruim van binnen. De grote stoelen zitten
prima, mede dankzij een verstelbare lendesteun. Ook op de achterbank is een zee aan ruimte.
Deze bank kan in delen neergevouwen worden; zodat er nog
meer bagage achterin past.
Hoe een kleinere verandering
veel invloed heeft, blijkt wel uit
het dashboard van de Hyundai.
Die heeft nu een lichtgrijze kleur,

terwijl zaken als de ventilatieroosters, het instrumentenpaneel en
de middenconsole diepzwart zijn.
Het zorgt voor een fraai contrast
en een frisse uitstraling. Mede
dankzij de lichtgrijze stoel- en
portierbekleding en de donkere
mattenset oogt het interieur vriendelijk en comfortabel.
Eén van de ingrediënten is het
hoge uitrustingsniveau. Eigenlijk
kent dit model nauwelijks nog
opties. Zelfs details als chromen
raamomlijsting, een middenarm-

Picasso: nieuw gezicht van Citroen

ITROËN VERWACHT
veel van de Xsara
Picasso. Dit model,
dat voor het eerst in
Nederland te zien was op de
AutoRAl, zal eind dit jaar op
de markt komen. Franse
onderzoeken tonen aan dat
de auto op een warm onthaal mag rekenen. In
Frankrijk zijn al honderden
exemplaren besteld en ook
in Nederland hebben al tientallen mensen een Picasso
besproken.
De Xsara Picasso toont als eerste het nieuwe gezicht van
Citroen. De auto doet zijn naam
eer aan met een totaal nieuwe
vorm, die afwijkt van de bestaande Xsara's. Het is een ononderbroken boogvorm, die zich uitstrekt van de voorbumper tot de
achterbumper, waardoor de auto
een vloeiend profiel heeft gekregen. Hij lijkt een beetje eirond.
Hiermee wordt een harmonieuze
synthese tussen de MPV en de
sedan bereikt. De dynamische lijnen boezemen vertrouwen in en
geven een gevoel van bescherming en veiligheid. Daarbij doen
de proporties van de auto veel rijgenoegen vermoeden.
In het interieur is vooral het
record aan zit- en bergruimte
opvallend. De kofferbak van 515
liter is groot, mede dankzij de
grote hoogte onder de hoedenplank (57 cm). De hoedenplank
kan verticaal tegen de rugleuning
van de achterzittingen worden

steun met bergvak en een verchroomd uitlaateindstuk zijn standaard. Onze auto had ook de drie
A's (airbags, abs en airco), al zijn
de luchtverkoeler en de remhulp
niet standaard. De prijs van de
Lantra 2.0I GLS aut. bedraagt

Suzuki vestigt uniek verkooprecord
ET GAAT ZEER goed
met Suzuki in
Nederland. Het afgelopen jaar heeft het Japanse
merk weer meer auto's verkocht dan in de voorgaande
jaren. Daarbij heeft Suzuki
een uniek record gevestigd;
het is het enige nietEuropese merk dat voor het
vijfde jaar op rij is gegroeid.
Dit jaar verwacht Suzuki
verder te stijgen. De doelstelling voor 1999 ligt in
Nederland op 16.500 Suzuki
personenauto's.

H!

Alle Suzuki-modellen zijn zeer
gewild in Nederland. "Nummer
één in het A-segment (compacte
auto's) is nog steeds de Alto",
zegt Clem Dickmann, Sales
Manager van B.V. NIMAG. "Ook
de verkopen van de Wagon R+
lopen voorspoedig. Dit model is
vorig jaar beschikbaar gekomen
met een sterke 1,2 liter motor en
met automaat. Met dit model
staat Suzuki bovenaan in het

De fraaie Citroen Picasso wacht een warm onthaal.
geklapt. Bovendien kan de stoel
middenachter over een lengte
van 22 cm. verschuiven om de
kofferbak nog wat te vergroten.
Maar er kan nog meer. ledere
stoel kan er heel gemakkelijk uitgehaald worden. Als de stoel
middenachter is verwijderd, is de
beschikbare lengte buitengewoon
groot. Voorwerpen tot 2,40 meter
lang kunnen dan probleemloos
mee (ski's bijvoorbeeld!). Maar
natuurlijk kunnen ook alledrie de
achterstoelen worden neergeklapt
om een grote laadvloer te creëren;
Afgezien van de kofferruimte
heeft de Picasso nog veel meer
onverwachte bergplaatsen.
Bijvoorbeeld een lade onder de
bestuurdersstoel en twee bakken
met een inhoud van negen liter

onder de bodem ter hoogte van
de achterstoelen. In de zijwand
van de kofferbak zitten twee extra
opbergvakken en in de vier portieren zitten flessenhouders en
een houder voor een blikje. Ook
zijn er ruime bakken voor documenten in voor- en achterportieren. Natuurlijk is er een ruim
handschoenenkastje en zitten er
handige vakjes op de middenconsole.
Wie kinderen meeneemt in de
Picasso biedt ze een aangenaam
vervoer. Bijvoorbeeld door de verhoogde zittingen en verstelbare
rugleuningen van de achterstoelen. De opbergdozen in de vloer
zijn handig voor hun speelgoed
en er is zelfs een 12-volt-stopcontact voor de computerspelletjes!

Ook qua rijcomfort scoort de
Picasso hoog. De computer berekende een speciale vorm voor
een 'akoestische' bodem, die de
vermoeiende geluiden optimaal
dempt. De bestuurder heeft een
prettige zitplaats. Hij zit wel hoog,
maar net zo comfortabel als in
een sedan.
De veiligheid is bij Citroen een
hoofdpunt. De Picasso beschikt
over alle mogelijke actieve en
passieve veiligheidsvoorzieningen. Van extra waarschuwingslampjes op het dashboard en
speciale spiegels, tot voor- en zijairbags.
De koper van een Picasso kan
kiezen uit drie motoren: een 1.6i,
een 1.8i (beide multipoint injectie)
en een 2.0 dieselmotor.

Mercedes-Benz gewapend tegen terreur

E

EN ONGEWENSTE terreuraanslag met handgranaten, explosieven of molotov-cocktails?
Een gepantserde Mercedes-Benz
biedt het hoofd tegen deze ongewenste agressie. Onder de naam
'Mercedes-Benz Guard' heeft
DaimlerChrysler een aantal speciale
Mercedes-Benz gepantserde automobielen in stal staart, die leder exclusief gefabriceerd worden.
Het vlaggeschip van dé nieuwe MercedesBenz is vanaf begin dit jaar het nieuwe
gepantserde model van de S-klasse; maar

ook de speicale E- en G-klasse typen maken
deel uit van het Mercedes-Benz Guard programma. Al meer dan zeventig jaar ontwikkelen experts fn de fabriek in Sindelfingen
deze speciale auto's die bestand zijn tegen
heel wat geweld. Overigens doet de bepantsering niet af aan het comfort, dat ligt op net
zo'n hoog niveau als bij de 'gewone'
Mercedessèn. "' ' ' • !
J ,
'
' .
''
Een opvallend kenmerk van de kwaliteit van
de Mercedes-Benz Guard-modellen is de
exclusieve productie van de gepantserde
mobielen op een afzonderlijke productielijn.
Beschermingselementen zoals bijvoorbeeld

de portieren, achterwand, zijwanddelen, dakhemel, schutbord worden niet naderhand
ingebouwd. Al deze elementen worden bij de
samenstelling van de carrosserie al gemonteerd. Ze vormen dus niet, zoals bij later
omgebouwde auto's, een eventuele belasting
voor het voertuig. Naast de extra's beschikt
een Mercedes-Benz Guard-model ook standaard over veiligheidzaken als airbags, sidebags, window-bags, ESP en Rem Assistent.,
De modellen in het Mercedes, Benz Guardprogramma zijn leverbaar in verschillende
veiligheidsklassen; uiteenlopend van
bescherming tegen straatrovers tot een
moordaanslag.

39.495 gulden. Daarmee is het
dé duurste in de Lantra-serie. Het
bedrag laat zich makkelijk verlagen door het omwisselen van de
automaat (drieduizend gulden)
voor de handbediende transrnissie.

Na de succesvolle introductie van de S-klasse brengt MercedesBenz met de nieuwe CL-klasse opnieuw een topmodel op de markt.
Op de Automobieltentoonstelling in Genève beleefde dit model
recentelijk z'n wereldpremière. Dit najaar staat hij bij de
Nederlandse dealers in de showroom. De CL staat voor rijcomfort
op het hoogste niveau en biedt nog meer innovatieve technologieën
als het gaat om weggedrag en dynamiek. Een mooi voorbeeld is het
Active Body Control, dit nieuwe veersysteem zorgt voor een hoge
mate van veiligheid door een uitstekende wegligging. Uiterlijk nieuw
aan de tweedeurs Coupé is de voorzijde met dubbele .ovale koplampen. In combinatie met de grille zorgt dit voor een bijzonder stijlelement.

Suzuki's worden steeds meer gesignaleerd op de Nederlandse wegen.
segment van de compacte Multi
Purpose Vehicles (MPV's). En
ook de Swift is nog altijd mateloos populair."
Bij de terreinauto's is voor Suzuki
eveneens de hoofdrol weggelegd.

Dickmann: "De Suzuki Grand
Vitara veroverde in 1998 meteen
z'n eigen plek op de Nederlandse
markt. De doelstelling van vorig
jaar is dan ook ruimschoots
gehaald. Ook de Jimnu beleefde
een vliegende start. Deze comp-

acte terreinwagen is ingeslagen
als een bom en overtreft alle verwachtingen." Dit jaar verwacht
B.V. NIMAG duizend Jimny's te
verkopen. Daarmee zou het
meteen de best verkochte terreinwagen van Nederland zijn.

BMW 3-serie coupé
debuteert in Genève
S:i

PORTIEVE HARTEN
moet sneller gaan
. kloppen bij het zien
van de BMW 3-serie coupé.
Deze week debuteert hij op
de autoshow in Genève. De
voorkant en de techniek zijn
nagenoeg gelijk aan die van
de 3-serie sedan, maar de
achterzijde met het schuin
aflopende dak geeft deze
BMW een snelle uitstraling.
In april verschijnt de nieuwe
coupé in Nederland. Eerst komen
de 323 Ci en de 328 Ci. Deze
versies hebben zescilinder motoren. In de zomer volgen viercilinders: de 318 en 320 Ci.
Van de vorige coupé zijn er meer
dan 470.000 geproduceerd. Dat
is achttien procent van de totale
productie van de 3-serie en toont
dus de populariteit van dit model
aan. Te meer, omdat een coupé
altijd is bedoeld voor een select
publiek. Mensen, die een vaak
alleen of met een passagier .rijden en niet per definitie maximale
ruimte achterin wensen.
De nieuwe 3-serie coupé is 17
millimeter langer dan de sedan.
Samen met een verbreding van
18 millimeter en een verlaging
van in totaal bijna vijf centimeter
van dak tot asfalt oogt de coupé
langgerekt. Ook al wekt hij de
indruk achterin niet zo gek veel

De 3-serie Coupé is langer, breder en lager dan de sedan.
ruimte bieden, het tegendeel is
eerder waar. Deze sportieveling
is stukken groter dan zijn voorganger, waardoor volwassenen
achterin ook goed uit de voeten
kunnen. Wie goed kijkt zal ook
subtiele veranderingen aan de
voorkant ontdekken in vergelijking met de sedan. De omlijsting
van de grille is anders, evenals
de richtingaanwijzers. Dat geldt
ook voor de voorbumper met
geïntegreerde spoiler.

De uitrusting is uitgebreid. Die
omvat veel op veiligheid gerichte
zaken, zoals systemen die de
wegligging en stabiliteit onder
extreme condities verbeteren. Dat
zijn ASC+T en CBC.
Deze laatste voorziening maakt
gebruik van het abs om in een
stabiel remgedrag in bochten te
verkrijgen. Daardoor kun je met
de coupé iets doen, wat eigenlijk
bij sportief rijden uit den boze zou

zijn: flink op het rempedaal gaan
staan als je in een bocht zit. Bij
deze auto hoef je dan niet te vrezen dat je vervolgens direct
ongecontroleerd de berm in glijdt.
De BMW 320 Ci komt op 80.900
gulden. De topper 328 Ci gaat in
Executive uitvoering 107.000 gulden kosten. Dan heb je wel 193
pk ter beschikking en een royale
uitrusting met airco en zelfs elektrisch te bedienen stoelen voorin.
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ƒ,£ PW6301, 61cmBI Line S,
>r(t stereo, teletekst Adv"2095 -

999.-

CAMCORDER STUNT!
32xmotorzoom Adv'1099-

WHIRLPÓOL
WASAUTOMAAT
AWM800,15 programma's, ruime vulopenmg, milieuvnendelijk.deurbeveiligmg '1079.-

589.-
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869.-

HWSTEADYSHOTSTUNT!
64 x Digital zoom 5 standen
program AE mei ace En
afst bed Adviespnjs'1699 -
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'« TXT Adviesprijs'3659 -

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949 -

DEXXA KLEUREN FLATBEDSCANNER
4800P; A4 scanner, 300x 600 DPi resolutie, parallel, inclusief printer
kabel, power adapter en 1 jaar garantie. Adviesprijs* 149.-

999.-
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SONY STEADY SHOT !
TR620, 15x zoom, 3 programAE Adviespnjs'1890 -
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PANASONIC STEREO VIDEORECORDER
NVHD620; 4 koppen, showview programmering en PDC, aluminium
chassis, digitale trackmg en long play Adviesprijs*1099.-

SONY TRAVELLER
TR401,HiRgeluid AdV1330-
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NEDERLANDS TOPMERK VAATWASSER
A f w a s a u t o m a a t geschikt voor 12 c o u v e r t s met
3 programma's en doelmatige eenknopsbediening, RVS
interieur Adviespnjs'999 -

SONY 100HZ 71 CM
B R E E D B E E L D KTV
KV28WX. Super Trinitron,
HiFistereo.TXT Adv'3299 -

1179.-

568.-

1969.-

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron, teletekst afst bed Adv'1399 -

879.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501, Teletekst Adv"1645 -

979.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviesprijs"1595 -

295.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak
Adviespnjs"699 -

375.-

478.-

425.-

FAMILY; Oplaadbare
tandenborstel, maakt
2800 poets bewegingen per minuut

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviesprijs"1595 -

979.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR665,Showview+PDC,4koppen,FollowTV,tongplay "1095-

579.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest' Adv'1449 -

advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
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SONY MONTAGE TOP!
E920,7koppenSuperTnlogic,
vliegende wiskop, HiFi-stereo
Adviesprijs'1650-
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LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk, 3 proiramma's, 12couverts "899-

958.-
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529.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's '1349-

SIEMENS
WASAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling, bespaartoets "1348-

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie, 4 koppen. Showview+PDC "1200-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603, Sprogramma's, waterontharder en beveiliging
tegenwaterovertast Adv'949 2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vnj
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs"849

428.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

468.-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper' 4 koppen,
Showview + PDC Adv" 1199-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv*985 -

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80,
800 toeren
met regelbare
centrifuge-

JVC HIFI STEREO
HRA6.Hi-SpecDnve Adv'989-

ARISTONA STEREO
B605,4 koppen, SHOWVIEW
PDC. long play Adv'945 -

WHIRLPOOL
BOVENLAOER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviespnjs"1435-

SAMSUNG STEREO!
SV600, Videorecorder met
PDC. Adviespnjs'699.-

578.-

m

199.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv"1499

895.-

PANASONIC KTV TXT
21S1 SScmFSQ Adv'849-

598.-

w. SONY 55CM STEREO
X2101

flr

Tnnilron.TXT '1440SONY CHEERS 1 DESIGN MINI-SET
Compleet systeem inclusief CD-speler
CD-spele en
luidsprekers Adviespnis*890
Adviespri|S*890 SHARP HIFI STEREO VIDEORECORDER
VCMH69 4 koppen showview programi
programmering en
dubbing Adviespri|S*799
Adviespri|S*799-PDC audio dubbmg
amsTnNa c^rM
CIIRCW.TW MCT
CTCKQT
ARISTONA
55CM v\
KLEUREN-TV
MET TCI
TELETEKST

SONY55CMTELETEKST
M?1 Hi-Black Trinitron '990-

SIEMENS300MHZPC!
32MBintem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom 15'monitor Adv'2999-

1899.-
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geheugen OSD hoofdtelefoon aansluiting *895 SONY STEREO
1EO BREEDBEELD KLEUREN-TV
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1'jarig Mobiline abonnement 14,95 per maand!
TrtD nCCI£U ftCU TrtCCTCI
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WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviesprns'495.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO, 220 netto inhoud,
2 vnesladen Adv"1248-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399 -

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1 RVS trommel Adviespnjs*999 -

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100, Digitaal, gescheidenregelbaar Maarliefst280
liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vrij Adv"1849-

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbeschemnmg Adv'949.-
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MOBIEL BELLEN VANAF 0,35 PER MINUUT

BRAUN DUO TANDENBORSTEL
D9522, Electnsche tandenborstel met
2 bodies, timer en borstels Adv *249 ZANUSSI VRIESKAST
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BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeerstil. Adviespnjs'1099 -

499.WBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT ;
v
Met restwarmte indicatie.

PELGRIM KOOKPLAAT
2-de!ige pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs"490 -

278.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders

ATAG
FORNUIS
F1 O,
Gasfornuis met
elektrische
oven,
mcl grill en
sierdeksel
Adv"1450-

968.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

349.-

498.-

449.-

Xfc
SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden Adviespnjs*495 -

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden,11kgmvnescapaciteit Adv'848.-

529.299.-

299.-

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoermg'398 -

OPZETVRIESKAST
Handig'50 liter Adv'595 -

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf.

HPTOPKLASSE!
DJ7 PhotoRetllfotokwaliteit,
6ppniAdyiespriis'640 -

Meer budget door de gratis
BCC-card!
..
Aanvraag-folder in dé winkel!

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899> ; ;

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vnj

BCC BETER EN G O E D K O P E R

KLAÏ4TÈNKAART
1

849.-

798.-

259.-

285.-

1399.INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. *1299:"-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel "1199-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

375."

PORTABLEKTV37CM

878.-

o

95.-

449.-

1248.-

NOFROSTKOELKAST
Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vnesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuimgenstl Adv*1499-

CENTRIFUGE
2800toeren, RVStrommel "249

051 CM KTV TELETEKST
lï'y 70 voorkeuzezenders Off
t.J*Éj Ned Philipsgarantie Adv'695 - BCC PRIJS
A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
PHILIPS TELETEKST 4800DPI Adviesprijs'149 ! PT155 37cm afst bed '595 CANON PRINTER !
C220 Kleurenprinter Adv'249 PORTABLE KTV 37cm
179.Off Ned Philips garantie HP INKJETPRINTER
jfejl Adviespnjs'495 DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

315.-

848.-

MIELE WASDROGER
Elektronischenreverserend
RVS trommel Adv'1799.-

2079.

KTV37CM+TELETEKST

778.-

.

S,^lHH!fflBï^ _'- -^SBSIIËIÉÉB^1^'-iIRK

IBMAPTIVAE25TOP!
K6-233MMX 32MB,CD-Rom,
fax/modem, 15' monitor '3999

OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklasse' '821 -

478.-

3 programma's en aquastop. Adviesprijs'2095.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren mvriescapaciteit.
Adviesprijs 899 -

LANGS VOOF
DEMONSTRATIE

289.-

845.-

TOPMERK. INBOUW
220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
•••" sterren mvnescapaciteit Adviespnjs'999 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161, Afstandbed "645 -

389.-

775.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
,FWASAUTOM.
SN23000, Met
1et aquastop en
lageverbruikswaarden
;waarden '1348"1348-

1245.-

568.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g

675.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341,3 programma's Vanabele indeling Adv*1099-

INBOUW
APPARATUUR

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237, Express ProDigi '714-

645.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012, RVS interieur
4sproemiveaus Adv"1179-

MIELE VAATWASSER
^ATWASSER
Topklasse 6Programma's
xxjramma's Waterontharder en walerstop
waterstop "2099-

WASÜROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme,1000toeren Adv'1549-

iAd^BArnm H^H^^^Hi ^^\!

PHILIPS SHOWVIEW
VR165,+PDC,afst bed "745 -

hilips garantie. Ad v'995.-

479.-

^1548.-

879.-

~ 379.-

>f
>Mf

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud. Vele kookfunkties Adviespri|s"699 -

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv'2299 -

PHILIPS MATCH-LINE
VR7,Turbo-Dnve,stereo, montage,Jog&ShutUe,TXTAdV1495-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs"649 -

219.-

SAMSUNG 24 LITER
900 wan magnetron, 60 minuten
timer, autom programma's

Ruime 3 in 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gralineren Adv'999 -

SONYVIDEORECORDER
E105, Afstandbediening "610-

829.-

169.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610.DIGITAAL 18litennhoud,800watt vermogen, automatschprogramma's Adv'349 -

WHIRLPOOLAVM"

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge, zuinig, stil en milieuvriendelijk,
waterbeveiligmg Adv*1649-

fÖNV-COMBO 37CM
^.14X4; Showview, PDC.

169.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

345.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv'699 -

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vnj AdV729 -

WAS-

(PHILIPS 100HZ KTV
PT820,63cmBlack-lmeS,
! stereo.teletekst Adv'2795 -

275.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing
Adviespri]s'529 -

INDESITWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv'799.

BRAUN
PLAK CONTROL

SONY HIFI STEREO
E820, 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder Adviesprijs'1200 j SONY72CMHIFISTEREO
j KV29C1, Super Trinitron,
! TXT Adviesprijs'1880 -

678.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900, Instelbareceninfugegang, regelbarethermostaat,
RVStrommel, zelfreinigende
omp Adviespri]s'1199 -

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvqermg met vriesvak

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviesprijs"279 -

I

HAARLEM
,•
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2e.tages)
j
Rivièradreef 37 (Superstóre)

.

.

.

BEVERWIJK
. .
.
(ZAANDAM
•
1500m2 Superstóre Beteren goedkoper! 1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraates .
. .
IWestzijdeSS (onder Dirk v.d. Broek)

21 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEENAMSTERDAM - B'ADHOEVEDORP • BEVERWIJK -

ZAANpAM^ZErar-zoETERMEER •

299.-

PELGRIM WASEMKAP
Sblandenonvelfiller Adv'260-

l OPENINGSTIJDEN
l maandagmiddag . . . . .
l dinsdag t/m vrijdag. . .
l zaterdag ..

... . •. . . .

128.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen "135-

78..13.00 tot 18.00,uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 Uur .
19.00 tot 21.00 uur
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j ZHC-hockeysters
(verrassen Hoorn
ZANDVOORT

Lions-coach krijgt zijn ploeg pas laat scherp

- De ZHC

l hockeyvrouwen hebben in de
uitwedstrijd tegen Hoorn voor
een aangename verrassing gezorgd. Het op de tweede plaats
staande Hoorn werd met 0-2
| verslagen.

ZANDVOORT - In de Korver Sporthal speelden de
basketbalteams van The
Lions uitstekende wedstrijden. De Zandvoortse vrouwen versloegen met gemak
Exercitia met 62-43 en de
In de eerste tien minuten mannen verloren nipt van
ging het nog gelijk op doch het hooggeklasseerde Dundaarna sloeg ZHC toe middels king Limmen met 70-73.
een zeer gevaarlijke counter.
Rebecca Willigers kwam vrij in
de cirkel en sloeg hard raak, 0Deze uitslag had anders ge1.
weest als de jonge ZandvoorNa twintig minuten kwam ters in de eerste helft niet teZHC op een 0-2 voorsprong. gen een grote achterstand zouDanielle van Hemert bracht den zijn opgelopen. Toen liet
met een prachtige dieptepass het team van coach Joop van
de bal bij Miranda Schilpzand. Nes het liggen doch voor het
Schilpzand omspeelde de overige werd uitstekend gedoelvrouwe en scoorde hard speeld. „Ik kreeg die gasten
tegen de plank.
niet scherp," legde Van Nes
Na de rust speelde Hoorn op uit. Na een 14-16 achterstand
de aanval en drukte op het stokte het ritme en Limmen
Zandvoortse doel. Ondanks de bepaalde de ruststand op 22grote druk bleef ZHC overeind 36.
en voegde zeer verdiend drie
Het gat van veertien punten
belangrijke punten aan het to- bleek achteraf iets te groot.
taal toe.
Toch heeft Lions het geprobeerd. Met een zone-press
over het hele veld werd het ge-

Plaatsing voor
finale nog onzeker
voor Zeeschuimers

ZANDVOORT - Acht synchroonzwemsters van Zandvoortse Zwemvereniging De
Zeeschuimers streden in de
voorselectie van de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
in Papendal.
Bij deze wedstrijden ging het
om de technische figuren. ledere deelneemster moet vier
figuren voor een jury laten
zien. Dat zijn twee verplichte
figuren en twee figuren, die bij
loting worden bepaald. In het
grote deelnemersveld kwamen
de jeugdige Zandvoorters tot
verdienstelijke
resultaten
maar de eindberekeing moet
afgewacht wordt of plaatsing
voor de finale gehaald is.
In de categorie van dertien
jaar en jonger kwamen 125
zwemsters aan de start. Astrid
Koomen zwom naar een uitstekende 42e plaats, waarmee
zij de beste synchroonzwemster van de kring Noord-Holland was. Op een 79-e plaats
eindigde Tamara Loos en Esther Bartels eindigde op de 89e plaats. Wietske Nierincx legde beslag op een mooie 106-e
plaats.
Het deelnemersveld in de categorie van zestien jaar en jonger bestond uit 123 zwemsters.
De enige Zeeschuimster Simone Sindorf plaatste zich op een
114-e plaats. Waarschijnlijk
hebben de wedstrijdzenuwen
er voor gezorgd dat Simone
beneden naar kunnen heeft gepresteerd. De categorie 18 jaar
en jonger telde een deelnemersveld van 126 met daaronder drie dames van De Zeeschuimers. Sandra Beugel eindigde op een prima 39-e plaats.
Esther Koomen plaatste zich
op de 52-e plaats en Wendy van
den Broek eindigde op de 116e plaats.

C3 tegen Ajax

,'

*

ZANDVOORT - De C3-JUnioren van Zandvoortmeeuwen hebben een eervolle uitnodiging ontvangen om tegen de
D2 van Ajax aan te treden. De
wedstrijd van dit jonge Zandvoortmeeuwen team tegen
Ajax wordt vanmiddag om vijf
uur in Amsterdam gespeeld.
Zowel begeleiding als spelers
kijken reikhalzend uit naar
deze oefenwedstrijd.

routineerde Limmen aangepakt. Lions veroverde met
deze tactiek vaak de bal en
scoorde met de regelmaat.
Limmen zag de Za'ndvoorters
naderen en met nog een paar
minuten te gaan was het gat
vrijwel gedicht, 68-69. Door een
foutenlast moest Van Nes wisselen waardoor het ritme uit
het spel verdween. Limmen
profiteerde en bepaalde de
eindstand op 70-73.
„We hebben het in de eerste
helft laten liggen," ging Van
Nes verder. „Maar de tweede
helft was echt prima. Toen
speelden we heel goed basketbal en misschien had er nog
iets meer ingezeten. Ondanks
de nederlaag ben ik tevreden
met het spel. Het gaat met de
week beter en volgend seizoen
moet er nog meer uit te halen
zijn. Er zit toekomst in dit
team."
De Zandvoortse basketbalsters behaalden een afgetekende overwinning op Exercitia. Lions was de gehele wedstnjd een klasse beter tegen

het zwakke Exercitia. Door het
lage tempo van Exercitia werd
Lions soms meegesleurd in dat
ritme, doch telkens werd de
draad weer goed opgepakt. Bij
de rust was de strijd reeds beslist gezien de 26-12 voorsprong.
In de tweede helft was Lions
m het geheel niet meer af te
stoppen. Op alle fronten, zowel
aanvallend als verdedigend
was Lions veel te sterk voor
Exercitia. Door het tempo
hoog te houden werd Exercitia
gedeklasseerd. Veelal werd Sabine Dijkstra goed vrijgespeeld en de Zandvoortse
schoot vervolgens met scherp.
Maar liefst 33 punten wist
Dijkstra te scoren. Lions won
deze wedstrijd uiteindelijk met
62-43. „Exercitia is geen schim
meer van wat het vroeger
was," aldus een zeer tevreden
coach Olaf Vermeulen. „We
hebben als team erg goed gespeeld en zijn ook met een grote voorsprong geconcentreerd
blijven spelen. Ja, het was geen
enkel probleem."

ZVM-team
is bijna
zaalkampioen
ZANDVOORT - Door een
6-4 overwinning op BSM
heeft het zaalvoetbalteam
van Zandvoortmeeuwen de
titel voor het grijpen. Met
nog twee wedstrijden te gaan
kan het vrijwel met meer mis
gaan.
Zandvoortmeeuwen bouwde
een groot veldoverwicht op en
schiep zich vele kansen. Maar
die werden gemist en zoals zo
vaak gebeurt, BSM scorde uit
een counter de eerste treffer, 01 De Zandvoorters bleven
drukken maar slaagden er niet
m het zwaar verdedigende
BSM te passeren. Toen Pieter
Brune en Donny Viser eindelijk
de weg naar het doel vonden
leek de strijd vroegtijdig beslist te worden. De Zandvoorters hielden een groot overwicht en hadden de strijd meteen af moeten maken. Toen de
derde treffer achterwege bleef
profiteerde BSM tweemaal
achtereen van een onoplettendheid m de Zandvoortse
defensie, 2-3

Groenewoud en Smit winnen
derde bridge-competitie
ZANDVOORT - De derde
competitie van de Zandvoortse Bridgeclub werd in
de A-lijn een prooi van de heren Groenewoud en Smit.
Dit koppel keek terug op een
sterk gespeelde competitie.
De laatste wedstrijd in deze
derde competitie had in de Alijn geen invloed op de positie
van de hoogst geplaatste paren. Overwinnaars werden de
heren Polak en Vergeest met
62 procent. Tweede met zestig
procent werden de heren Van
Leeuwen en Veldhuizen. Het
was geen verrassing dat de heren Groenewoud en Smit deze
derde cyclus van acht wedstrijden winnend afsloten. De heren Emmen en Van der Meulen
legden beslag op de tweede
plaats. Vier paren degradeerden naar de B-lijn.
In de B-lijn deden mevrouw

Slegers en de heer Van de
Staak goede zaken. Zij leverden een goede prestatie door
met 65 procent als eerste te
eindigen, waarmee promotie
naar de A-lijn een feit werd.
Tweede met 57 procent werden de heren Bakker en
Brandse, die tevens in de totaalstand bovenaan eindigden,
waardoor zij het in de laatste
competitie van dit seizoen in
de A-lijn mogen proberen. De
overige twee gepromoveerde
paren zijn de dames Boon en
Koning en de dames Meijer en
Mom. De onderste vier paren
zakken af naar de C-lijn.
De dames Fraterman en Van
de Haak pakten met 65 procent de overwinning in de Clijn. Het echtpaar Kerkman
bleef daar 0,02 procent bij achter. Promotie naar de B-lijn is
weggelegd voor de dames Dillen en Heijendaal, het echt-

paar Kerkman, de dames Koning en Rudoplhus en de dames Lanting en De Muinck
In de competitie op donderdagmiddag noteerde de bndgeclub twee winnaars in de
vierde wedstrijd van de vierde
competitie in de A-lijn. Met 59
procent eindigden mevrouw
Lemmens en de heer Veldhuizen en mevrouw Hoogendijk
en de heer Huijbers op een gedeelde eerste plaats. Aan kop
gaan de dames Stocker en Versteege, op de voet gevolgd
door mevrouw Lemmens en de
heer Veldhuizen.
De B-lijn gaf een overwinning te zien voor mevrouw Nijsen en de heer Van der Moolen.
Zij scoorden 57 procent. De 54
procent van het echtpaar Effern was goed genoeg voor de
tweede plek. In deze groep leiden de dames Van Dillen en De
Muinck voor het echtpaar Ef- De dames-Lions versloegen met gemak Exercitia
fern.
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijftienjarig
bestaan van de Zeevis Vereniging Zandvoort, organiseert
deze club de zogenaamde ZVZ
Dutch Open. Dat is een internationale viswedstnjd vanaf
het Noorderstrand De visclub
wil hier een jaarlijks evenement van maken
Secretans-hoodscheidsrechter Jan Terol maakte tijdens een persconferentie duidelijk dat deze Dutch Open
een toenschtisch upgrading
van Zandvoort kan worden. De
organisatie rekent op deelname van vijf- tot zeshonderd
deelnemers. Op het strand bij
Riche zal dan een lint van zes
kilometer vissers staan.

Inzet niet voldoende voor Z'75
ZANDVOORT - Zandvoort'75 zag zaterdag de opmars gestuit door koploper
CSW. De Zandvoorters verkochten hun huid zo duur
mogelijk en kregen kansen
op meer dan de geflatteerde
1-4 nederlaag. Concurrenten
in de strijd tegen degradatie
RCH en Blauw Wit verloren
eveneens zodat de situatie
niet verslechterde.
Die situatie is nog niet rooskleurig maar aanstaande zaterdag mag Zandvoort'75 het
opnieuw in een thuiswedstrijd
proberen daarin verbetering te
brengen. Dan komt Zuidvogels
op bezoek. En wordt er gespeeld zoals tegen CSW dan is
een verrassing mogelijk. Niet
dat de Zandvoorters heel goed
speelde, maar de bezieling en
inzet waren enorm. Daarom
heeft CSW het heel moeilijk ge-

had tegen een keihard wer- spits ongehinderd kon inkopkend Zandvoort'75.
pen, 0-2. Zandvoort'75 proEen wat technisch beter spe- beerde daar meteen wat telend CSW wist zich niet echt genover te stellen. De druk op
goed raad met de strijdwijze de verdediging van de koplovan de Zandvoorters. In het per bleef groot en Edwin Arieveld was van —
sen,
schoot
krachtsraak,
nadat
verschil nauhij ook al eens
welijks sprake
de lat had gealleen CSW
troffen, 1-2.
ging
beter
Zandmet de kanvoort'75 ging
sen om Na ~"^^~~"~~~" ""~""~""~~~~• op zoek naar
een half uur
de gelijkmaliet CSW voor het eerst zien ker en nam daarbij grote risishoe met kansen omgegaan co's. Rene Paap schoof in
moet worden. De Zandvoor- waardoor een tegen een situaters hadden al aardig wat mo- ties ontstonden. Er waren kangelijkheden gehad terwijl CSW
de tweede kans afmaakte, 0-1

Opmars
gestuit
door CSW

e tweede helft was nauwelijks
begonnen toen Zandvoort'75
tegen de volgende klap opliep.
CSW mocht een vrije trap nemen, die de geheel vrijstaande

Verlenging circuit vordert gestaag

Topscore
Riek de Haan
Mischa Tibboel
Ferry van Rhee
Ruud van Laere

(TZB)
(TZB)
(ZVM zat.)
(ZVM zat.)

ZANDVOORT - Door met
6-2 te winnen van Legmeervogels blijft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen meetellen m de strijd om
de titel. Een grote stap naar
die titel kan zaterdag gedaan
14) worden.
Dan moet wel ge1 3 ) wonnen worden van koploper Sizo in Hillegom
11

Het was prachtig weer
om te visen. De zee was
kalm en de wind stond in
de rug, waardoor de vissers de lijn ver in zee wierpen. Bovendien was het
laag water zodat waadpakken ook niet nodig waren
en door dat lage water kon
vanaf de zandbank gevist
worden.
Meteen na het startsein
werden de eerste gulletjes
gevangen. Toen het water
begon te wassen haalden
de leden van de visclub
nog meer vis binnen. Uiteindelijk zegevierde Willem Minkman met een
lengte van 131 centimeter
vis. Rob Drose en Don de
Grebber deelden de tweede plaats met 90 centimeter vis.

De Zandvoorters konden in
de strijd tegen Legmeervogels
terugzien op een matte eerste
helft maar sterke tweede helft.
In die eerste helft gaf Zandvoortmeeuwn te veel ruimte
aan de voetballers uit TJithoorn Daardoor brak Legmeervogels soms door de

Body-en-mind-les voor rust
ZANDVOORT - In de moderne, snelle tijd komt het
steeds meer voor dat mensen
een gejaagde indruk maken.
Men loopt vaak op de tenen
en meestal gaat het dan mis
Om hierin een soort rust terug te brengen en het beter
met geest en lichaam om te
kunnen gaan hebben Rob en
Ingnd Drommel de zogenaamde body-en-mmd-\essen geïntroduceerd.
Rob en Ingnd Drommel hebben al aardig wat succes met
deze cursussen gehad en zijn
van mening dat met een goede
begeleiding de stress verholpen kan worden en een beter
functioneren van de mens
haalbaar moet zijn Ook sporters zijn gebaat met deze lessen waardoor meer ontspannen een wedstrijd of partij gespeeld kan worden. „De snelheid van de maatschappij
waarin wij leven slaan we op m
ons hoofd en we raken het gevoel van het hedendaagse
kwijt," zegt Rob Drommel.
Met de body-en-mmd-lessen
worden de mensen weer met
beide benen op de grond gezet.
„We willen de mensen van een
aantal zaken bewust maken
Dat doen we op een kwalitatief
goede manier van begeleiden.
Met creativiteit brengen we de

Met goed zaalvoetbal trok
Zandvoortmeeuwen ten aanval en Geoffey van den Broek
wist vlak voor de doelwissleing
de strijd gelijk te trekken, 3-3.
In de tweede helft kwam het
beter spel van Zandvoortmeeuwen tot uitdrukking m de
score. Donny Visser scoorde
op zeer fraaie wijze het vierde
doelpunt, 4-3. Vervolgens werd
Jordi Heidebrink op twee
strafmmuten getrakteerd. Ook
in deze man minder situatie
bleek Zandvoortmeeuwen te
sterk. De Zandvoorters liepen
uit naar 6-3 en de strijd was
gestreden In de slotminuut
kwam BSM op 6-4 toen doelman Sander van der Wal even
niet oplette.
Foto Rob Knottci

ZVZ klaar voor
Dutch Open
Voor de eerste prijswinnaar
ligt vijftienhonderd gulden te
wachten en de tweede prijs
van duizend gulden mag er ook
zijn De derde prijs is zevenhonderdenvijftig gulden, terwijl de corpspnjs vijfhondend
gulden bedraagt Het prijzenbedrag komt van de sponsors
waaronder veel plaatselijke
middenstanders.
De wedstrijd wordt gehouden op zaterdagmiddag 27
maart aanstaande. Het startsem zal om een uur worden gegeven door burgemeester Van

der Heijden, die vanaf de reddingsboot van de Knrm een
vuurpijl zal afschieten.
Als centraalpunt is gekozen
voor Grand Restaurant Riche,
omdat daar veel parkeergelegenheid is De deelnemers
worden vervolgens met de
platte wagens van de Gebroeders Paap naar hun visplaats
gebracht en ook weer opgehaald. De strijd eindigt om vijf
uur waarna zo rond half zeven
voorzitter Ton Goossens de
prijsuitreiking zal venchten.
Aanmelden kan via de telefoonnummers
023-563.6148,
023-5730055 of 036-536.2124
Aanmelden kan ook vanaf tien
uur op de wedstrijdlocatie aan
de Boulevard Barnaart 67.

ZVM in vorm voor topper tegen Sizo

15 )

10
Vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen waren het de
schutters van TZB, die de ranglijst van de topscorers beheersten. Pieter Keur spits van het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen sloeg afgelopen zaterdag toe. De TZB-ers
kwamen niet in het veld en Pieter Keur profiteerde door
tweemaal te scoren en de leiding over te nemen. Riek de
Haan en Mischa Tibboel zullen er alles aandoen de geringe
achterstand weg te werken.

ZANDVOORT - De leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort bereiden
zich voor op het grote visevenement van zaterdag 27
maart. De club viste een
wedstrijd van af het zuidstrand en daar werd aardig
gevangen. Willem Minkman haalde de meeste vis
uit de Noordzee.

De werkzaamheden op het circuit vorderen gestaag. Zo werd deze week een aanvang gemaakt de
asfaltering van nieuwe tracé van de racepiste en werd het oude gedeelte van de baan voorzien van een
nieuwe asfaltlaag. Zo is het circuit uitgebreid met de Renaultbocht en de Marlborobocht. De
tarzanbocht kreeg een nieuwe asfaltlaag en ook de Nissanbocht ziet er na wat aanpassingen perfect
uit.
.,We liggen redelijk goed op schema," vertelt Dirk Buwalda. „Er wordt hard gewerkt en naast de
a
sfaltering van de baan wordt ook een nieuwe tribune gebouwd. De paasraces halen we niet, maar die
zijn dan ook verschoven naar 25 april."
Op de foto van Chris Schotanus is te zien dat overleg gevoerd wordt over de aanleg van een nieuw
stukje asfalt. Links op de foto Dirk Buwalda, rechts Hans Ernst en derde van rechts Marcel Luitze, die
overleg voeren met De Grontmij
Foto Clu is Schotanus

sen op de gelijkmaker doch de
bal"wilde er nietln CSW ging
ook nu beter met de kansen
om Tweemaal een snelle
counter was genoeg voor even
zovele doelpunten, 1-4.
„We hebben moedig partij
gegeven," vond elftalbegeleider Joop Paap. „Het krachtsverschil was niet groot, alleen
CSW speelde effectiever. Als
CSW er vier inschiet dan valt
er niets op deze nederlaag aan
te merken, maar we hebben er
alles aangedaan en ook wel
goede kansen gehad. De nederlaag is echt geflatteerd. Wij
hebben in ieder geval keihard
gewerkt."

Pieter Keur (ZVM zat.)

Meeste vis voor
Willem Minkman

Zandvoorts
Nieuwsblad

mensen weer naar rust terug
We doen veel met muziek en
ook ademhalingsoefeningen
en hchaamswerk worden aangegrepen om het gestelde doel
te bereiken Vooraf gaan we
echter wel op zoek naai de oorzaak van de spanningen Het is
met alleen het spanningsveld
wegwerken maar we trainen
mensen ook in de relatiesfeer
Bijvoorbeeld de relatie met leidinggeyenden, waarbij we de
mogelijkheden om relaties te
verbeteren versterken "
„We laten mensen merken
dat verbetering haalbaar is en
doen dat op een heel plezierige
en sympathieke manier. Alles
wat tussen de oren speelt, daar
kunnen we wat meedoen. Ons
doel is om mensen terug te zetten m een toestand van rust
Wy maken eigenlijk de weg vrij
tussen lichaam en geest en
daarbij hebben wij het idee
voldoende ingrediënten te
hebben om er serieus mee aan
de slag te kunnen "
Ingrid en Rob Drommel geven belangstellenden de kans
kennis te maken met body- enmind-lessen Twee gratis lessen worden gegeven op dinsdagavond van negen tot tien
uur in de Oranje Nassauschool
aan de Lijsterstraat. Informatie Rob en Ingnd Drommel,
telefoon 023-5714318.

Zandvoortse defensie, doch
echt gevaarlijk was het niet In
de tiende minuut kwam Zandvoortmeeuwen op een 0-1
voorsprong Ruud van Laere
gaf een fraai steekpassje en
Ferry van Rhee sloeg toe.
De badgasten verdubbelden
de score door toedoen van
Paul Longayroux De Zandvoortse spits knalde de bal keihard in het doel. Legmeervogels poogde wat terug te doen.
doch laatste man Sander Hittinger greep telkens afdoende
in Vlak voor de rust was het
toch i aak toen Legmeervogels
profiteerde van een commumcatiestormg in de Zandvoortse
defensie, 1-2
In de tweede helft gaf Zandvoortmeeuwen de gastheren
minder ruimte om te voetballen De Zandvoorters dekten

korter en lieten de bal meer
het werk doen Legmeervogels
werd toen eenvoudig opzij gezet. Pieter Keur zorgde voor 13 en vervolgens sputterde Legmeervogels nog eenmaal tegen, 2-3. Dat betekende dat de
spanning m de wedstrijd terug
was en de strijd nog alle kanten op kon. Zandvoortmeeuwen zette de strijd echter snel
naar de hand door treffers van
Paul Lonagyroux, Pieter Keur
en Wilham Rubeling, 2-6.
„We hadden meer ervaring
dan dit jonge team van Legmeervogels," gaf coach Fred
van Rhee weer. „Zaterdag
moet het gebeuren tegen Sizo
Ik ben er met zo bang voor We
moeten gewoon uitgaan van
onze eigen kracht en dan kan
het best. We gaan er m ieder
geval wel voor "

ADVERTENTIE

/c-weet" niat
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00 07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12 00 15 00 De Muziekboulevard
15 00 17 00 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00 22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-1100
11 00-12 00
12 00 13 00
13001500
1500-1700
1700 1800
1800 1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM 4. (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De MuziekbouSevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag
00 00-OB 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
19002000
20 00 24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag
00 00-09 30
09 30 10 00
1000-1200
12 00 17 00
1700-1900
1900-2400
21 00 24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report
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(Para)medisch personeel gevraagd

Woninginrichting
ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

Diagnostisch
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Centrum

MII M> .nl\< l h lilu * kiiiini il uotilm ;:< /i-I m«'i l of KnlnnilMi n IIH i ilh m i l i \ « r - < lrll< i ^i onlli-n
l'.ll t l < lllit 1 1 M M Mti|/< il ui| ll.l.ll ilt s | n t 1.1 Ir l MUI ii|i i Ii
II.I.ANI.. MM UU S

Amsterdam

IM.I.lNlIl^ l- Illo»! l i j k III l!l

X o l ^ l l l l l l l'lllhl

/ \ M > U M I H I ^ M l l \\s|!| \ ! ) / ( ) -,-, |
•~!
i,i*ii|il in..
l,IL 17 <lll MUI

llnn. h l

l knul n» li k-l h li fmii-i h iipp \ i n (IJ i 17 l 7 Kil. i.l ,il•.IMIl//llllllll.l,lll

*
l'l

/ . i n , K . . m l - N i . i m . l i l . i i l . ( . i - l l m i - p l i n i \2 2(\\2
l\l /.iniKnml
-in« i. niiif.1 h|k in ili vol-, ii,l, nli
iiihti

liin.ili. \ \ J /.,,,,K,,

Ni, im-lil.iil

l Illlumn-

•Ar

*
-Ar

\m-li Kci'ii- \\nklil.iil.

t . 1 , 1 1 .1, l ! , m < l l N . l l l ' l . \ . l l - I I I M I l l u

( om.ml. .illi f i l i l i i - \.m hrl
\III-K til.ini•M.i.Ul.l.nl / d U pi i milllMii-lu
Mmllii.>lijil
iinl.i<; l"> Illl UMI
Inlnl Ml.llH OM l 011/1 mi l l,lr .i.lllll i kkrlljki .nlvrl h n l n i OMI l u n.11 n s in i!t Mit l o*^ /ijn op .I.IIIM ,i.t<z op
\ooi In n M-II itnilrt minimi i uoull l M'fi< l <'\li .1 m
|< ki nnu^, l
In. .lUnmli f ll.'.D.iilin kiiMrn
lïi| pl.i.itMM» in ili M u i o * * \vnnlin ^i rtl luul|siiiilnnn l > \ i i st uu n l Op M i /oi k u on i l .1.1 n .u l M i li i i ili-i > bi 11 li n !n l \ r l *i N i nliiif:sf:i l ni il M'ii kt .ml
MI-I
il H l , i \ , „ , i »OM|| / ft.'iO in n ki-illn^ 'ffIn.iilit

\ l l , |,M|" n i ' M l

17 V,

!!!\\

I knul ,1, li k«l \,in nu MII 10 .nUnli nliiMOinlim.Hir 7.

I 1 hl i i i i i i i n i i l l- nu l MIDI lir/m nkl.ii I l l i n ) o f / r n i l r l l .1.111
li.!

l',,-II,n- !.><>- 11)1)0 M) \ni.|<Til.iin
Ook MMII

.11 li<T* inrl iMlHiltiinmrr

!)i -Inilin»~lijili n «i'lil™ \",,, |>l.i.il-in^ in dl /clfili' w< rk
\iini ili In l.tlni'; onl\.in»t n 11 n .u i i-ptjin ok.i.n l

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Notariskantoor Blekemolen
te Amsterdam vraagt op korte termijn

een typiste/secretaresse
evt parttime

ï Leven zonder inhoud of leren voor één zekere baan? :'
j;(pirKtieJsecretarëss^is een functie-met inhoud. ; f ; .';••.•••:
SWerkenaanje carrière in het SECfëtaHSat beeint bij
jjezelf in een krachtige en inspirerende leeromgeving! : j

DOKTERSASSISTENTE
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Functie-inhoud:

Functie-eisen:
BIJ voorkeur bent U in het bezit van het diploma doktersassistent en/of medisch secretaresse U heeft de bereidheid
eventuele lacunes bij te scholen U bent bekend met geautomatiseerde systemen en heeft (enige) ervaring met een
telefooncentrale U kunt accuraat en zowel zelfstandig als in
teamverband goed (samen)werken U heeft een representatief voorkomen en spreekt perfect Nederlands

, Roelof Hartstraat l, 020-6627798
deel uit va/i/^. het regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd De
arbeidsduur bedraagt tussen de 24 - 36 uur Voor de arbeidsvoorwaarden wordt de CAO voor het Ziekenhuiswezen als
richtlijn gehanteerd Salariëring afhankelijk van werkervaring
conform FWG 30 of FWG 35, wanneer U volledig aan de
functie-eisen voldoet

RADIODIAGNOSTISCH LABORANTE m/v
Functie-inhoud:
U draagt in nauwe samenwerking met uw collega-laboranten
zorg voor een adequate uitvoering van conventioneel
radiologisch onderzoek, mammografie en eventueel
botdensitometne (DEXA) De meeste onderzoeken vinden in
de ochtend plaats Er zijn geen onregelmatige diensten U
heeft een grote mate van zelfstandigheid Er wordt gewerkt
met moderne apparatuur

U bent gediplomeerd laborante U kunt zowel in teamverband
als zelfstandig goed (samen)werken U heeft een flexibele
instelling en een kritische houding t o v het eigen werk
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd De
arbeidsduur bedraagt tussen de 24 - 36 uur Voor de arbeidsvoorwaarden wordt de CAO voor het Ziekenhuiswezen als
richtlijn gehanteerd Geen nacht- weekenddiensten
Salariëring conform FWG 45

Gevr jonge medewerkers voor in de BEDIENING
Fulltime of parttime
Rest - Sandwichshop HAROCAMO, Kerkstraat 14
Telefoon 023-5712102

Uw schriftelijke sollicitatie kunt U binnen 14 dagen richten aan
Diagnostisch Centrum Amsterdam, t a v mevr P M A van
Bilsen, Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam

RESTAURANT QUEENIE

<*. M / A L R A V E N V A N H A L L C O L L E G E

vraagt voor medio april
café/terras medewerkers/sters
restaurant medewerkers/sters
buffet bediende, afwashulp,
zelfst werkende kok en onderhoudsman
Deze functies zijn m te passen m parttime en/of fulltime
Voor reacties mw H Helleman, tel 023-5713599

A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

Zie je het wel en laatje alles op je afkomen o f denk f e vooruit {
en'heb je grip? Als je goed kunt plannen is een baan als
logistiek medewerker op je lijf geschreven. Werken aan je
carrière in de Logistiek begint bij jezelf in een krachtige
enirispirerendeieenmgeving.
.
Voorlichting

di 23

maar*. 19.00-21.30 uur

Schipluidenlaan 20, 020-5161616
maatdeel uit van^^ hetresionaitopleidingen centrum amsterdam en omttrekert

iïmeKieeimedem^

^rièreind^CommèrciëléDieh
ginttiii jezelf in een krachtige en inspirerende y s

Voorlichting

di 23 maart

:: i

GEEN AUTO VAN DE ZAAK,
maar wel een opleiding

* LEERLING-VERZORGENDEN IG.

> 19.00-21.30 uur

Adm. De Ruijterweg 410, 020-6829855
.

Jif deel uit van^_ het regionaal opleidingen centrum amstcrdim en omstreken

Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

di 23 aa

^ ^, 19.00-21.30 uur

Schipluidenlaan 20, 020-5161616
maakt deel uit van^^ het regionaal opleidingen centrum *msteidim en omttrekcn

RIEN FLAME
OPEN HAARDEN en schouwen, ZONDER AFVOER
Overal te plaatsen Sarphatipark 116, tel 020-6796633.

Schitterende carpetten afm
2,40x2,00 en 3,60 x 1,80 m
Carpetten zijn gefestoneerd
en hebben een gebroken witte/licht beige-achtige kleur
Sportmassage, ontsp mas- Vraagprijs per carpet ƒ 80
sage Shiatsu, voetreflex
Tel • 0297-285160 of
Tel. 023-5714092.
06-55783082

Massage

Personeel aangeboden

Mode

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

GROTE TREIN/MODELAUTOBEURS,
Haarlem, zo 21 maart, 10-15 u , Spaarnehal,
Re Carelsenplem 1 (Wmkelc. Schalkwijk), 275 tafels'

" "

> 19.00-21.30 uur

. ' Adm. De Ruijterweg 410, 020-6829855

maakt deel uit vjn^^ het regionaal opleidingen centrum imsterdamtn omstreken

AIRAVE N VAN HALL C O L L E G E

net secretariaat en de bedrijfsadministratie.
.•bij je werkgever.
-} di 23 maart, 19.00-21.30 uur
Roe|0f Hartstraat l, 020-6627798
• (Secretariaat)
\ Adm. De Ruijterweg410,020-6829855

(voorheen ziekenverzorgende)
start m april en september
Een MBO opleiding waarin je, na een basispenode van 7
maanden, gaat werken en leren op basis van een arbeidsovereenkomst voor 32 uur/week

4 LEERLING-VERZORGENDEN
ALGEMEEN.
(start m september)
Een MBO opleiding waarin je direct gaat werken en leren (1
dag per week school) op basis van een arbeidsovereenkomst
voor 24 uur/week Met beide, gelijkwaardige diploma's ben je
verzekerd van een goede toekomst

Het wordt weer Lente

AANBIEDING!
5 zitkussens
5 rugkussens
compleet gestoffeerd, v.a.

Meer dan 100 verschil-;
lende meubelstoffen
voor ü in voorraad
Tevens snijden wij po--;
lyestër voor uw kussens in iedere gewenste maat en vorm

Fabriekswinkel

Compressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Muziekinstrumenten

GEEN IT, MAAR IG...
Omdat de zorg op 1 januari 2000 (en daarna)
gewoon doorgaat1

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Vakantie
buitenland

De Harde's Tours biedt u
deze zomer sportieve reizen
(wandelen, fietsen), nvierWij hebben plaats voor
cruises, busexcursiereizen in
binnen- en buitenland, klaver
(Voorheen ziekenverzorgende)
jasreizen
en
vliegreizen
U kunt bij ons al v a ƒ 270,- (nieuw1) naar Amerika, China
start in april en september
voor het eerste half jaar
Een MBO-opleiding waarin je, na een basispenode van 7
Thailand en Zuid-Afrika' Bel
een goede piano huren.
maanden, gaat werken en leren op basis van een arbeids020-4707771 voor de gratis
overeenkomst voor 32 uur/week.
brochure

* LEERLING-VERZORGENDEN IG.

* LEERLING-VERZORGENDEN
ALGEMEEN.
Werken, leren of combineren? Als je slim bent combineer je
werken voor een salaris met één opleiding op MBÓMveau in

BOOT- EN CARAVANKUSSENS

Opleidingen/cursussen

Administrateur? Werkeii aan je carrière in de

di 23 maart

maar ook

Hobby's en verzamelingen

SVALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Voörlicfitfng

BANKSTELKUSSENS
FAUTEUILKUSSENS

Niet duur, wel erg goed
Alles uit eigen atelier!

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Betrouwbaar echtpaar biedt
zich aan voor schoonmaak- Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
en stnjkwerk, ƒ15,- p u , voor weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkdi, wo en do 06-51056591 zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur. Voor info 023-5717177 of 06-22540477

bedrijfsadministratie begint bij jezelf in een krachtige en
inspirerende leeromgeving.
• . .

Wij stofferen voor u

Monet Strijkservice

(start in september)
Een MBO-opleiding waarin je direct gaat werken en leren (1
dag per week school) op basis van een arbeidsovereenkomst
voor 24 uur/week. Met beide, gelijkwaardige diploma's ben je
verzekerd van een goede toekomst

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 • 6413187

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Belangstelling Neem contact op met Zorgcentrum De
Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam, tel
020-6442044 en vraag naar de heer R Michielsen, coördinator
opleidingen Voor informatie kun je ook de open avond Aangeboden benedenin Amsterdam,
opp
bezoeken van de Amsterdamse School voor Gezondheids- woning
2
2
zorg, (Spinozastraat 55 te Amsterdam) op 23 maart a s van 50 m en ±50 m tuin, lage
huur Gevraagd woning in
1600 uur tot 2030 uur
Zandvoort Tel. 020-6646280

-(bedrijfsadministratie)

Functie-eisen:

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met
mevr P M A van Bilsen, project manager DCA, telefoonnummer 06 22527655 (bij voorkeur di, wo of do.).

Horecapersoneel gevraagd

Voorlichting

-

Arbeidsvoorwaarden:

Arbeidsvoorwaarden:

Voorlichting, • di 23 maart, 19.00-21.30 uur

waarin je verder komt? Werken aan je carrière in de
Beveiliging beeint bü jezelfineen kractitiee en
inspirerende leeromgeving. '
.-•'•
•

TUINMAN, STRATENMAKER
In het centrum werken 4 (parttime) doktersassistenten/
biedt zich aan voor al uw tuinadministratief medewerkers en 4 (parttime) radiodiagnos- en straatwerk, voorjaarsbeurtisch laboranten
ten van klem klusje tot complete aanleg Gratis advies en
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een enthousiaste
vrijbl prijsopgave aan huis
Ing K.vK Tel 020-6364074

Sollicitaties gaarne richten aan het kantooradres
Middenweg 88-90, 1097 BS Amsterdam Tel nr 020-6948888

VAN HALL C O L L E G E

Doe je een jaar niets of volg je een opleiding in eenjaar

Uitgangspunt is dat wij door het kleinschalige karakter een
betere en snellere service aan huisarts en patiënt kunnen
verlenen dan de 'gewone' ziekenhuizen Er is een samenwerkingsverband met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

U draagt zorg voor het maken van de afspraken in een
geautomatiseerd systeem (Hiscom ZIS), zowel telefonisch
als aan de balie U begeleidt de patiënten naar de verschillende onderzoeken, neemt de ECG's en eventueel ook de
longfuncties af U neemt (veneus) bloed af t b v laboratorium onderzoek De ingesproken verslagen van radiologische
onderzoeken werkt U uit en U zorgt voor tijdige verzending

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
M i , r,,'- \\r,-k

DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM is een onafhankelijk diagnostisch centrum voor de 1e lijn in hartje Amsterdam
(vlakbij Leidseplem) Huisartsen kunnen bij ons terecht voor
vrijwel alle aanvullende diagnostiek die zij normaal gesproken
nodig hebben Conventioneel röntgenonderzoek, pap-onderzoek van maag en darm, mammografie, echografie, botdensitometrie (DEXA), longfunctie-onderzoek en ECG's Bovendien is DCA ook een prikpunt voor het (bloed)laboratonumonderzoek van het ATAL

Importeur EIKENVLOEREN
brede delen, 22 mm massief
pakket vanaf ƒ45 m2,
020-4228264/06-51881280

Wegens verhuizing te koop
MODERN
WANDMEUBEL
"SOLITAIRE" in absoluut onbenspelijke staat Kleur alpine wit. Meubel is uit diverse
elementen opgebouwd en
daardoor zeer flexibel op te
stellen Nieuwpnjs eind '95
ƒ6250,- Vraagprijs ƒ1850,-

Bloemen, planten en tuinartikelen

VAKANTIETIPS van
De Harde's Tours Duitsland
5 dgse klaverjasreis Oberaula
v a ƒ469,- (vertr 4/4, DHTZ
507) mcl. HP, fraaie excursies
elke avond klaverjassen mei
leuke prijzen en extra's of
sportieve 5-dgse wandelreis
Westerwald v a ƒ 559,- (vertr
19/4, DHTZ 511) mcl volpen
sion en bagageservice
Bel 020 4707771

Auto's en
auto-accessoires

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep, onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Oppas gevraagd/aangeboden
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
Motoren/versn bak
complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
Verkoop nw/gebr ond
Gevr.
voor
lange
en
korte
tijd
beplantingen en schuttingbouw
ROYAL CLASS SAAB
gemeub en gestoffeerde
OPPAS GEVRAAGD voor 4-jarig meisje per 1 april Een dag
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
Tel. 023-5614097.
woningen,
huizen
of
flats,
per week vanaf 15 00 uur Soms ook 's morgens naar school
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
regio
A'dam
020-4003074
brengen of in de schoolvakanties hele dagen In buurt van
GARANTIE OP AL ONS WERK ing K v K
Zandvoortselaan of in bezit van auto Flexibele instelling
Serieus meisje zkt zelfst.
Rijles auto's
Vergoeding m overleg Telefoon 023-5713590 vanaf 20-03
woonruimte, huur ± ƒ600,en motoren
incl
Tel
06-50425892
na
Oppas gevraagd voor
1800 uur.
naschoolse opvang van drie
Te
koop
Te
koop
Felicitaties
leuke meisjes (5, 8, 11 jr) in
aangeboden
gevraagd
Alblas Verkeersscholen
Amstelveen-Noord.
Licht
Rijwielen,
diversen
diversen
huishoudelijk werk Di.wo en
motoren,
do , totaal 14 uur Bellen na 18 HOERA' Mijn neefje JELLE is
UW RIJBEWIJS
geboren Dikke kus, ROBIN
u 020-6433578
bromfietsen
Nieuwkoop, 0172-408361
Moderne pantry m br was- Te koop gevr vouwfiets.
Tel 023-5716522
bak, 70x120x94, ƒ 100,-.
• Uw rubrieksadvertentie
Uitgaan
Tel 023-5732127
T k a Sparta met, in zeer goe- kunt u zowel schriftelijk als
de staat Tel 023-5730490
telefonisch opgeven Zie voor
Financien en
T k computertafel z g a n.
Ongelooflijk, kom maar kijken
• Rubrieksadvertentie? Zie het adres en/of telefoonnumhandelszaken
ƒ20,- Doko + toebeh. + koVLOOIENMARKT
voor adres en/of telefoonnr. mer de colofon op de adverker zw/w. t e a b
Tel
tentiepagina van deze krant
Veemarkthallen, Utrecht
de colofon in deze krant.
023-5718441
20-21 MAART Zie SBS6, text 650
Org v Aerle 0492 - 525 483
T k wasmachine Bosch, boV A ƒ75 - DORSMAN
Dond 18 mrt jaren 60/70
venlader, i z g.st, vr pr ƒ 225.
blijft toch goedkoper1
'Gouwe Ouwe' dansavond v
Tel 023-5719657
Bel
nu 023 - 5714534
Oproepen
alleenstaanden/dansen/ontMededelingen
moeten op muziek van toen
De Ossestal, Nieuwelaan 34,
Osdorp, 20 u Vrij parkeren
• Uw particuliere Micro bon
Sportcafe Zandvoort voor per post verstuurd bereikt
bruiloften, recepties, perso- ons pas over 3 a 4 dagen
neelsfeesten,
verjaardags- Opdrachten die te laat
BRIEVEN ONDER
Of afgeven bij (tot uiterlijk
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
feestjes,
catering binnenkomen worden
NUMMER KOSTEN
automatisch de week
023-5715619, 06-54616812
maandag 16.00 uur):
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
F9,'»9(ICL. BTW)
daarop geplaatst
Kantoor Zandvoorts
exemplaren.
Za 20 mrt STIJLDANS-avond
EXTRA
Nieuwsblad, Gasthmsplein 12, (u dient er rekening
v paren & alleengaanden De • Wij behouden ons het
2041 JM Zandvoort.
Ossestal, Nieuwelaan 34 Os- recht voor zonder opgave van De advertentie woidt geplaatst onder een passende
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
dorp, 20 30 u. Geen danssch redenen teksten te wijzigen rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Micro's kunnen ook telefobr.o.nr.... bur. v.d.
of niet op te nemen
leder welkom 0297-328712
blad als l regel bij uw
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
nisch of per fax opgegeven
tekst gerekend wordt).
worden (tot uiterlijk dinsdag
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Markten/braderieen Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
12.00 uur), tel. 020-5626271, Wij 7ijn niet aanspraVerloren en
fax:020-6656321.
gevonden
kelijk voor fouten ontU kunt bij uw advertentie een Euio-, Giro- of betaalstaan door onduidelijk
GROTE
VLOOIENMARKT cheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
Indien uw advertentie ons op handschrift.
AMSTERDAM Jan van Galen- of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
tijd bereikt, volgt plaatsing in
Beloning via cadeaubon Ver- hal, Jan van Galenstraat,
Wij behouden ons het
dezelfde week op woensdag
loren hanger, geloof, hoop, afslag Bos en Lommer
Coupon uitknippen en opsturen (frankeien als brief)
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT). recht voor zonder
liefde hartje Omg Kerkstr (bij Lucas Ziekenhuis)
van redenen
Opdrachten die na sluitingstijd opgave
naar:
Dierbare herinnering
Zo 21 maart 09 00-16 00 u
teksten te wijzigen of
bij ons binnenkomen worden niet op te nemen.
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Tel 023-5716017
Midland BV, 033-4751167
automatisch een week later
Amsterdam.
Zo 28 maart grote vlooiengeplaatst/uitgezonden.
markt SPORTHAL DIEMEN,
Onderhoud,
Pr Bernhardlaan 2, van
10-17 u Inl 020-6992252
reparatie,
/ief regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

de Groot

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

in 5 dagen

Autoverzekering

Zie voor meer micro's
op pagina 4

voor de particuliere
en zakelijke markt

Belangstelling Neem contact op met Zorgcentrum De
Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam, tel
doe-het-zelf
020 6442044 en vraag naar de heer R Michielsen, coördinator
opleidingen Voor informatie kun je ook de open avond
bezoeken van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, (Spinozastraat 55 te Amsterdam) op 23 maart a s van TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinHuishoudelijk personeel gevraagd
1600 uur tot 2030 uur
en straatwerk, voorjaarsbeurGevr een APOTHEKERSten van klem klusje tot comASSISTENTE voor 16-24 uur
plete aanleg Gratis advies en
Gevr vriendelijke en nette Nette werkster gezocht voor
p
w
,
min
1
jaar
werkervaring
vrijbl prijsopgave aan huis.
hulp in de huish , 1 ochtend 1 middag per week Loon
Voor
info
Dhr
R
Kalloe,
tel
Ing K v K Tel 0206364074
om de 2 weken Tel 5716049 ƒ20, per uur Tel 5715247
020-6762372 of 020-6622240
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
W^ALRAVEN V A N H A L L C O L L E G E
A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Zandvoorts Nieuwsblad

Verhuizingen

ed 17

TE HUUR gr verhuiswagen +
chauff, ƒ 250 p d Ook met
verhuizers Tel 0653-208374.
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport.
Voll verz Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59

• ANNULERINGEN van ad- t/m
vertentie-opdrachten kunt u t/m
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekme- t/m
dia, Postbus 156, 1000 AD t/m
Amsterdam

6 regels ƒ 11,63
7 regels ƒ 13,57
8 regels ƒ 15,51

i

9 regels ƒ 17,45

t/m 10 regels ƒ 19,39

|iEajfe.om^
vadviézéri?: Werken aan iecarriè rein déJuriuischè

^inspirerende leeromgeving^

beetje computeren in je vrije tijd
je beïoep en kies je vo'or automatisering? Werkehaanje
krachtige en inspirerende leeromgeving.

d 23 ma

Voorlichting '

:Eeri

^> 19.00-21.30 uur

Schipluidenlaan 20, 020-5161616
maakt deel uit w^^ net regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Voorlichting
:

,

di 23 maart

-19.00-21.30 uur

'; Schipluidenlaan 20,020-5161616

htt regionaal opleidingen centrum trraterdam en omstreken

Kunst en antiek

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
MAART-VEILING
o a antieke meubelen, klokken (o a Haagse tafelklok), tapij
ten, schilderijen, beelden, veel kleingoed enz , enz
Op maandag 22 en dinsdag 23 maart, aanvang 19 30 uur
Kijkdagen vrijdag 19 maart, 14-21 uur, zaterdag 20 en
zondag 21 maart, 10-16 uur
Sninnern 33 Bedr terr Lcameer, Amstelveen 020-6473004

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
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Alleen, maar niet eenzaam op vakantie
Alleen op vakantie, in ,je eentje op reis. Ondanks de
individualisering lijkt dat nog steeds een schrikbeeld voor
velen. De Vereniging Vakantie Partners (VVP) doet er
echter iets aan. Wie op zoek is naar een reisgenoot, moet
dan ook beslist naar de Solovakantiebeurs, die de WP op
Tweede Paasdag in Nieuwegein houdt.
E 50-JARIGE Paul
Borsboom uit het
Brabantse Rijswijk,
is één van de oprichters en voorzitter van de Vereniging Vakantie Partners, die
als doel heeft het met elkaar in
contact brengen van alleengaande vakantiegangers. Ter
verduidelijking: een alleengaande behoeft geen alleenstaande te zijn. Vaak geven
mensen gewoon de voorkeur
aan het alleen op vakantie
gaan. Of lopen de interesses
van de partners uiteen en kiest
de één een trektocht door Nepal, terwijl de ander liever gaat
vissen aan de Amstel.

D

Oorspronkelijk was Borsboom
automatiseringsadviseur, tegenwoordig is hij fulltime bezig met de in 1993 opgerichte vereniging. „De Vereniging Vakantie Partners komt
op voor de belangen van de alleengaanden. Stelt vakantiegroepjes voor hen samen en
ziet toe dat het reisaanbod op
dit gebied wordt bevorderd en
de kwaliteit wordt verbeterd.
Alle leeftijden komen in ons ledenbestand voor, de jongste is
negentien, de oudste 87. De gemiddelde leeftijd ligt rond de
vijftig," aldus Borsboom.
Een negentien-jarige heeft
doorgaans andere interesses

dan een tachtig-jarige. „We onderscheiden drie groepen. De
vakantieganger tot 35 jaar wil
meestal actie en zon, die van 35
tot vijftig jaar kiest meer voor
cultuur. En die ouder zijn dan
vijftig voelen vaak voor een
rustige natuurvakantie." Maar
klopt deze indeling nog wel? Je
ziet steeds meer kwieke zestigers die gaan fietsen op de
Mont Ventoux of trekken door
Noorwegen.
„Door je bij ons te melden,
kun je gemakkelijker een vakantiepartner vinden met
jouw interesses." Borsboom
legt het nut van zijn vereniging
uit. „Veel alleengaanden kunnen moeilijk iemand vinden
om mee op vakantie te gaan.
Men wil kinderen en familie
daar niet mee lastig vallen.
Met een groepje alleengaanden vinden velen het toch gezelliger."
„Het aanbod van verzorgde
reizen voor alleengaanden is
echter bedroevend laag. Toeslagen voor éénpersoonskamers kunnen oplopen tot zo'n
80 procent van de reissom en
bovendien zijn die toeslagen
vaak willekeurig vastgesteld.
Wij maken ook de touroperators ervan bewust, dat er een
grote markt is voor alleengaanden, waar relatief weinig
voor wordt gedaan."

ADVERTENTIE

soneel liet ook duidelijk blijken
de alleengaanden maar lastig
te vinden. De service was
slecht. Wij kwamen toen daar
met een paar alleengaanden
tot de conclusie, dat er een
soort belangenorganisatie zou
moeten komen om dit soort
misstanden te bestrijden."

Reigerman

Op de bres dus voor die vakantiegangers, die in een bedompt hoekje achter de lift,
boven de keuken te slapen
worden gelegd. De reacties die
de vereniging heeft binnengekregen, sinds ze zes jaar geleden van start ging, zijn talrijk.
„We hebben tot nu toe meer
dan twintigduizend aanvragen
om informatie gekregen en
hebben zo'n tienduizend aanvragen voor één of meer vakantiepartners behandeld," aldus
Borsboom.
„Op dit moment zijn ruim
tweeduizend leden ingeschreven. Onze kennismakingsbijeenkomsten worden heel
druk bezocht. Honderden leden komen in contact met elkaar en maken afspraken voor
de komende vakantie. Daarnaast gaan er tientallen kleine
groepjes van drie tot zes mensen met elkaar op reis. In ons „Dc
blad kan ook geadverteerd alleengaande
vakantieganworden."
Er moet veel schrijnend leed gcr tot 35 jaar
Veel mensen gaan liever alleen op vakantie
op vakantiegebied bestaan. wil meestal
Foto Lcni Paul Wat te denken van citaten uit actie en zon"
brieven die Borsboom ontBorsboom noemt de diverse tiegangers' in Nederland en dit vangt, zoals: 'Ik was vorig jaar menlijke viering rondom de
activiteiten van de vereniging. aantal neemt jaarlijks met zo'n de enige alleengaande in een kerstboom ergens in DuitsJaarlijks is er de Solovakantie- honderdduizend toe.
bus vol paren, voelde me echt land.
beurs, wordt het tijdschrift De
Hoe kwam
Kunt u oog
VakantiePartner uitgegeven, u op het idee
houden op de
evenals de Solovakantiegids deze verenien
Solovakantiebeurs bedoeld voor organisatie
waarin 75 reisorganisaties hun ging op te
valt een goedaanbod voor alleengaanden richten?
gelovige, naar
vermelden. „We organiseren
Borsboom:
reisgezelwie
op
zoek
is
naar
reisgenoot
zelf geen reizen. We gaan ervan „In 1992 was
schap hunkeuit dat touroperators dat beter ik tijdens de
rende alleenen waarschijnlijk ook goedko- kerstdagen
--^-•-•
----- gaande niet in
per kunnen doen. Wel onder- met een verzorgde reis naar alleen. Gelukkig was de chauf- oplichtershanden ?
steunen we nieuwe initiatie- Schotland. Dat werd geen ple- feur een beetje gezellig voor
„Je kan natuurlijk niet alles
ven."
zierreisje. De eenpersoonska- me.' Of die van een man, die nu controleren. Maar doordat
Er zijn volgens Borsboom 2.2 mers waren op de slechtste al opziet tegen de komende onze organisatie een verenimiljoen 'alleengaande vakan- plekken in het hotel en het per- Kerst en oproept tot een geza- ging is, hebben de leden direct

I

K ONTMOETTE de man
die steeds terug bleef komen voor het eerst op de
middelbare school. Onze taiologieleraar was zoals een biologieleraar moet zijn. bebaard
en fanatiek. Hij liet dia's van
door-rookte longen en scheefgegroeide ruggen zien om ons
van het roken af te helpen en
ons rechtop te laten zitten
Het werkte ook nog.
Een paar jaar later werd ik
lid van de Vogelwerkgroep
Amsterdam en ontdekte dat
onze leraar een dubbelleven
leidde. Alfred Blok bleek bekend te staan als Nederlands
grootste reigerkenner. Hij
ringde, telde en observeerde
die beesten al jaren en was
van plan daar nog lang mee
door te gaan. Op clubavonden
vertelde hij smakelijk over zijn
reigervrienden. Steeds benadrukte hij het unieke van Amsterdam. Nergens ter wereld
waren de reigers zo tam. NCTgens anders broedden de reigers bijna het hele jaar door.
In januari meestal al jongen,
dat kon en kan alleen in ome
inzage in en invloed op onze stad!
activiteiten. Bovendien heb- De klok vijftien jaar verdei,
ben we ons aangemeld bij de de Vogelwerkgroep wat uit het
Registratiekamer
in Den oog verloren. Ik zit als kersve rHaag," aldus Borsboom.
se medewerker van het AmLeni Paul sterdamse Bos nog maar net
achter mijn bureau als De Rei Solo Vakantiebeurs voor alleengaan- german wordt aangekondigd.
den en éénoudergezinnen, Tweede
Paasdag (5 april) in 't Veernuis, Nije- En daar is hij weer, nu in zijr i
monde4, Nieuwegein-Zuicl (eindpunt functie als reiger-ambassasneltram Utrecht). Geopend van deur. Weet ik als nieuwe be10.30-17 uur. Toegang 7.50 gulden.
Kinderen en leden WP hebben gratis heerder wel dat het Amstertoegang. De WP is gevestigd: Alm- damse Bos met 130 paar één
weg l, 4284 VG Rijswijk (Noord-Bra- van de grootste broedkolonies
bant), telefoon 0183-443354. Het lid- van Nederland herbergt? En
maatschap bedraagt 65 gulden per
jaar, inclusief het blad VakantiePart- dat nestelende reigers nogal
ner dat vier keer per jaar verschijnt. kunnen schrikken van bezige
bpswerkers? Dus wil ik daar
bij het jaarlijkse benodigde
boomzaagwerk wel even rekening mee houden? Na januari
geen herrie meer in percelen
waar reigers broeden! Zijn gezag is nog net zo groot als
vroeger. Ik ben dankzij die
dia's nooit gaan roken en onder broedende reigers wordt
niet gezaagd. Blok kwam dat
elk jaar even controleren, we
werden steeds betere vriendDan volgt er een verhuisvan de samenleving jes.
kaart: de reigerman verhuist
naar Vlieland. Even lijkt het
erop dat Amsterdam het zonder Blok moet stellen.
Maar zie daar, de glorieuze
terugkeer: vanaf deze week i:;
er een tentoonstelling over
Pas als ze er niet meer zijn, blauwe reigers in het Bosmuvallen ze op. Vrijwilligers. Zij seum. Opgebouwd rond het
verzorgen het bloemetje aan werk van Alfred Blok, de man
het ziekbed, geven
die met een foto uw leven ver
hondentrainingen, hebben
anderen kan. Toch hoop ik
dienst in de kantine van de niet dat die longdia's erbij zitvereniging, onderhouden de ten.
historische tuin, organiseren
Remco Daalder
een jeugddisco, vangen
daklozen op, staan in de
Wereldwinkel. Zonder hun
inzet zou het leven
Tuinen van...
verschralen. Zij vormen als
het ware het cement dat de
'Tuinen van...', is een nieuwe
afzonderlijke delen in de
reeks boeken voor iedereen die
samenleving aan elkaar bindt. het leuk vindt om tuinen te beEen serie over werkers in de zoeken. Gerenommeerde auvrije tijd.
teurs nemen de tumliefhebber
mee op verkenningstocht
langs de mooiste en historisch
meest interessante tuinen
door Europa. De ANWB Hortus Reisgidsen vermelden
mee bezig hielden. In die
Heere. „Er is zoveel te doen in kleedkamers aantreffen? De
doen, denk maar aan het
meer dan honderd particuliere
beginjaren kon dat nog en de zo'n clubhuis en mijn huisarts modderkluiten zitten tegen
schoonmaken van de
en openbare tuinen. De gidsen,
winnaar kreeg een flessie
vond het een goed idee dat ik het plafond, onbegrijpelijk. En prullenbakken, het aanvegen in paperback, full color en 144
(frisdrank). Na verloop van
toch ergens mee bezig was.
echt niet alleen in de
van de kantine. Het moet er in pagina's, kosten 29,95 gulden
enkele jaren vond het bestuur Samen met Hans Verlaan heb kleedkamers van de jeugd
het weekeinde toch pico-bello per stuk en zijn verkrijgbaar bij
dat te duur worden."
ik heel wat afgeklust.
hoor." Ook op andere dagen uitzien."
ANWB-verkooppunten.
De jeugd groeide op, de tijd Timmerwerk genoeg, tegelen, wordt er schoongemaakt,
Henk Fokkink
van de disco brak aan, dus
de hele vloer heb ik er
maar ook andere
werden er disco-avonden
ingelegd. Er werden
werkzaamheden vergen dan
georganiseerd. „Dat kostte
regelmatig sloten vernield,
tijd. Simpele dingen als het
maar dat was een hobby van schoonmaken en uitzetten
eerst vijfentwintig gulden,
maar het werd me te druk.
Bertus Smit. Want er was een van cornervlagToen wist iemand een andere heel groepje mensen dat
getjes, het opruimen van
disco, die kostte wel honderd allerlei dingen deed."
allerlei rommel, noem maar
gulden, die hij
_ _ _
op. „Op
echter zelf
~
~~
dinsdagmidoetaalde."
dag breng ik
De Bruin
nog wat
'Als
ik
thuis
was
blijven
zitten'
In de serie 'Nostalgie m Tuschmski' draait zondagmorgen 28 maart al weer de laatste
was in die tijd
clubbladen
film van dit seizoen, de Nederlandse klassieker
ook op
rond. Dat
was ik er niet meer geweest'
andere
scheelt toch
Het wonderlijke leven van Willem Parel
avonden in
ook weer één
het
gulden zestig Wim Sonneveld speelt zichzelf m deze
voormalige
per stuk
zoiuist geconserveerde film HIJ besluit met
Op het nieuwe
clubhuis op het Burgemeester
Ruim vijfentwintig jaar heb ik zijn radiotypetje "Willem Parel'te stoppen,
sportcomplex is er dus heel
Kootsportpark. Maar nadat
die bezorging gerund. Maar
waarna Parel van een affiche stapten een
hij als voorman bij de Post op wat minder te klussen? Nou, dat was makkelijk, want je
eigen leven gaat leiden Dit m Amsterdam
vergeet dat maar. Samen met kende iedereen en dan kon je gefilmde verhaal vol dubbele bodems
58-jarige leeftijd was
afgekeurd, zat hij vrijwel
Gerke Folkertsma is De Bruin er mensen op aanspreken. Na bevat uiteindelijk de moraal 'De ware taak
iedere dag in het clubgebouw. nu elke ochtend op De
de fusie is dat een stuk
van een artiest is het de mensen wat
Randhoorn te vinden. Op de minder. Het is niet anders."
„Als ik thuis was blijven
vreugde en ontspanning brengen m deze
zitten, was ik er nu niet meer maandagochtend wordt het
sombere wereld'
geweest," stelt hij met nadruk. duo ondersteund door nog een
Maar De Bruin heeft nog
Een charmante film metonvergeteli|ke
„Je moet onder de mensen
man of tien twaalf, want het
steeds plezier in zijn
liedjes zoals Poen, poen, poen
vrijwilligerswerk
waarmee
hij
blijven."
schoonmaken van de kantine,
Behalve Wim Sonneveld zijn onder andere
Die mensen vond hij bij 'zijn' kleedkamers en niet te
'zijn' club een goede dienst
Hans Kaart, Albert Mol, Femke Talma en
Foto Nederlands Film Museum
voetbalclub. 'Wat hij dan zoal vergeten de bestuurskamer
bewijst. Stoppen? „Kom nou, Peronne Hosang te zien m deze film
je kunt hier niet zo maar
deed?' „Je kunt beter vragen vergt heel wat mankracht.
„Wat denk je dat we in die wegblijven. Er is genoeg te
wat hij niet deed," zegt Hans
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'Je moet onder de mensen blijven

Voor reserveringen:
. . Voor meer informatie (aanvangstijden, tllmainbod) raadpleeg uw plaatselijk! biiscoopaienda.
'•< -V';.:; ,
U vindt alle adressen van Pattiè Cinemas in' de GOUDEN GIDS.
: . •• '
"Toegangsprijs in combinatie met andere acties, kortingen ën/of speciale tarieven niet mogejijk.
v? l.v.m..eyéntuele andere'geplande evenementen/acties behoudt het theaternianagement zich:
;••';,. • ; ; • : • ,
V .: het recht voor een ochtenduoorstelling te annuleren. :••
.

„Toen Ben begon met
voetballen, ging ik de eerste
wedstrijd kijken. De tweede
wedstrijd was ik al leider
van het Uithoornse
jeugdteam en dat ben ik een
hele tijd gebleven. Hoeveel
jaar geleden dat was? Nou
Ben was negen en is nu
vierenveertig, dus reken
maar uit. Maar man, dat was
een gouden tijd."

E

NTHOUSIAST verhaalt
Piet de Bruin over die
beginjaren bij de W
Uithoorn, één van de twee
clubs, die enkele jaren geleden
fuseerde met VDO en nu als
Legmeervogels te boek staat.
Maar de herinneringen aan die
begintijd staan de nu 71-jarige
Uithoornaar nog helder voor
de geest.
„We hadden in die tijd
zoveel jeugd, dat ik zelfs
nieuwe jeugdleden moest
weigeren, tenzij dat de vader
als leider wilde gaan optreden.
En dat gebeurde dan ook
nog."
Hij werd secretaris van het
jeugdbestuur, dat erg actief
was. „Zeven jeugdkampen heb
ik meegemaakt in Zeist. Dat
was een belevenis voor de
jeugd. Maar niet alle
jeugdleden konden daar naar
toe. Er moesten soms keuzes
worden gemaakt, maar p wee
degenen die er buiten vielen.
Ik heb heel wat boze ouders
thuis gehad, die vroegen
waarom hun zoon niet
51 50 34 22 67 11 15 2 25 4 63 46 5 39
meemocht en een ander wel."
Er werd voor de jeugd
echter meer gedaan. „Op
organiseerden
Welk woord komt er in het balkje? vrijdagavonden
we een soort jeugdinstuif.
Daarvoor hadden we allerlei
HORIZONTAAL: l traliehok; VERTICAAL: l tap; 2 voorbij; spelen aangeschaft, waar zo'n
4 jong dier; 7 psalmdichter; 10 3 Europeaan; 4 wondvocht; 5 veertig tot vijftig jongeren zich
kerel; 11 verh. huid; 12 emmer; open bosplek; 6 interest; 7
14 oogvocht; 17 stand; 19 hou- berg; 8 zuilengang; 9 rijwiel; 13
ding; 20 honingdrank; 21 kledingstuk; 15 rij; 16 spoedig;
schooltype; 23 zangstem; 24 18 morsdoek; 20 schoolvak; 22
neon; 25 verstrooid; 28 spil; 29 vis; 25 per; 26 Public Relations;
riv. in België: 31 tijdrekening; 27 spoedig; 30 landsverorde32 droesem; 35 dagtekening; 37 ning; 33 volgend; 34 familielid;
autotype; 40 bloeimaand; 41 36 voorz.; 38 priester; 39 priem;
soort bevruchting; 42 Frans 45 watering; 46 uitverkoop; 47
lidw.; 43 roeipen; 44 koppeling; ondergrondse; 48 hoeveelheid;
47 heester; 49 voedsel; 50 uit- 49 rustoord; 51 briefaanhef; 53
roep; 52 karakter; 54 reeds; 55 onderdompeling; 54 bittermetaal; 58 voorz.; 60 tongbe- heid; 56 stekken; 57 planeet; 59
weging; 62 slot; 63 vogel; 64 hoefdier; 61 rand; 64 schil; 66
slang; 65 nauw; 67 zangstem; verbinding; 68 keurig; 69 visje.
69 vader; 70 akelige; 71 verpakvoor nieuwe producten
kingsmiddel; 72 voegw.; 73 be- Oplossing vorige puzzel:
MELKVOORZIENING
grip; 74 plaats.
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De
Ooodschappen

JBeurs
en acties

Grote Teddyberenshow
Voor alle teddyberenliefhebbers goed om nu vast rekening
mee te houden: op Tweede Paasdag wordt in De Doelen in
Rotterdam weer de Grote Teddyberenshow gehouden. Voor de
'zelfdoeners' is er een grote keuze uit meer dan honderd soorten
mohair, bekende fabrieksberen zijn op de show te zien, er is een
berendokter aanwezig, evenals een taxateur die oude beren op
hun waarde schat. Wat 'oude beren' betreft: de teddybeer is
'geboren' in de jaren 1903-1904. Vanaf die tijd tot ongeveer 19401950 spreekt men over oude beren. De show, georganiseerd door
de Nederlandse Teddy-Beer Club, is geopend van 11-18 uur.
Entree voor volwassenen is zes gulden, 65-plussers en kinderen
betalen twee gulden.

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van 2,50 gulden en
betalen ten gulden per persoon (normale prijs 12,50 gulden).
NAAM
PLAATS
AANTAL
De voorstelling begint om half elf 's morgens. Kaarten voordefilmvoorstelling'Het
wonderlijke leven van Willem Parel' zijn
verkrijgbaar aan de kassa van Tuschinski,
Reguliersbreestraat 26-28 m Amsterdam.

Voor o.a.
accessoires, badmode,
tassen, horloges
Horloges:
o.a.
* Fossil
* Davis
* Immersion

Badmode:
* Beach Life
* To hot Brazil
SunnyGirl
* Christal Beach
Nicky Nobel
Kerkstraat 6, 2042 JE Zandvoort
te!./fax: 023-571 3539

EEN W O N D E R B A A R L I J K PARFUM
Verkrijgbaar bij:
Kerkstraat I A
2042 JC Zandvoort

Tel.: (023) 5 71 44 10
Fax: (023) 5 71 8378

scoort hoge ogen met
trendy schoenen

U^/

-

DRUGSTORE

DROGISTERII & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 3 1 - ZANDVOORT. TEL. 023-57 1 25 1 3

Vanaf ƒ 99,95
Deze aan de sixties gerelateerde
trendy schoenen hebben een ietwat
klassieke optiek. Mede hierdoor is
de verwachting dat ze goed aanslaan
bij een breed publiek in het sportief/modieuze middensegment.
De kwaliteitseigenschappen als gepolsterde binnenbed, leren binnenzool en voering zorgen voor een
welhaast ultiem dragersgenot.
Excentriek doch zeer comfortabel zijn niet alleen de boots in twee hoogtes, maar ook de loafers. Ook in kindermaten.

Nieuw imago in jonge stijl

KAZZ

Kerkstraat 9, 2042 JC Zandvoort. 023 - 571 36 46

HAAR ZONDER
KLEUR IS UIT!
Men vraagt altijd, wat is de nieuwe
haarmode dit voorjaar.
Je ziet leuke korte coupes, maar lang
haar kan natuurlijk ook.
Er is één ding wat ook dit jaar weer voorop staat, dat is kleur.
Haar zonder kleur is uit! Alles daarin is mogelijk, 2 kleuren, 4 kleuren of high
lights. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat je je haar natuurlijk goed verzorgt.
Wii in onze salon adviseren daarom:

sandaaltjes en muiltjes (python) + diverse kleuren

Coffeurs
Kerkstraat 22/4 - TeL 57/4040

De Trends voor zonnebrillen
anno 1999
De al enkele jaren geleden gelanceerde van metaal en metallic kleuren zoals in
'glamoiir-look' iet ook dit jaar weer de mode, tot zwart en transparant toe.
De materialen maken een enorme ontdoor.
Het zijn grote, opvallende kunststof wikkeling door. Met name het acetaat.
brillen die doen deuken aan de De enkelvoudige lagen hebben plaats
Hollywoodsterren uit dn jaren zestig. gemaakt voor dubbele oj zelfs driedubDe veren zijn opvallend breed en veel- bele lagen, waarbij opvallende kleural voorzien van het logo, het symbool oj stellingen ontstaan.
de naam van het merk. Met deze zonAlles bij elkaar wordt 1999 een inspirenebril witje erg graag gezien worden.
rend zonnebrillenjaar, want voor elke
Voor de jonge avant-garde is er de
modegril, stemming of lifestyle is er
'cool' look. Strakke, vaak metalen inonwel een model te vinden. En hondje van
titren met een koele uitstraling. Geen
merken.'1 Er zijn er dit jaar weer opvalopsmuk, geen luse. Alles sober.
lend veel bijgekomen. Toe aan een
Tussen deze twee uitersten zit vanzeljnieuwe zonnebril:' Ga eens kijken bij
sprekend een breed scala aan 'rustige'
Zandvoort Optiek
zonnebrillen. Wat de vorm van de zonnebrillen betreft, ligt de nadruk op Tevens kunt n bij ons terecht voor corvierkant, rechthoekig en afgerond. rectiebrillen, oogmetingen en contactKleuren zijn er in alle schakeringen: lenzen.

Zandvoort Optiek

SCHOENMODE VOORJAAR EN ZOMER 1999
In de ons omringende landen zijn open schoenen en sandalen al veel langer te zien in het zomermodebeeld, maar
dit jaar gaat ook Nederland overstag.
Onze zomercollectie bestaat uit sandaaltjes en muiltjes
met smalle of bredere bandjes.
De hakhoogtes zijn variabel van Plat voor de muiltjes en
slippers, Blokhak voor de sandalen en Hoog voor de meer
elegantere muilen en sandalen.
Komende zomer is het
kleurenaanbod zwart, grijs
en is er veel keus in mate-

HAUBER

rialen, zo zie je bv. tijgerprints, pythonprints en elastische materialen met
glans.
De gympen zijn ook deze zomer weer vertegenwoordigd in
de collectie zoals: Diesel, Palladium, Kookaï en Esprit in
vele variaties en kleuren.
Kom gezellig even langs in onze vernieuwde winkel om
onze voorjaars- en zomercollectie te bekijken.

Brossois

Kerkstraat 36, Zandvoort
Tel. 023 - 571 24 66

Cortina Modes

De nieuwste voorjaarsgeuren bij
De GAPER DRUG5TORE

NOA

Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
tel. 023 - 571 48 28

•""S

GEUROPBOUW VAN NOA
EEN ONTLUIKENDE WITTE PIOENROOS IN HET LICHT VAN
WITTE MUSKUS.

• r

NOA, NATUURLIJK EN SPONTAAN
SPRANKELEND DOOR GROENE PLANTEN EN PIKANTE
KORIANDER; KRACHTIG EN ONWEERSTAANBAAR.
NOA, ZO VROUWELIJK
DE HERKENBARE AANWEZIGHEID VAN DE VERFIJNDE GEUR
VAN DE PAS ONTLOKEN WITTE PIOENROOS.
NOA, SCHITTEREND EN RIJK
EEN BED VAN WITTE MUSKUS, DE AROMA'S VAN BENZOË EN
WIEROOK, DE WARME SCHERPE GEUR VAN KOFFIE.

V&or/aar ett Zomer '99
1

PARFUM: FIRMENICH DOOR OLIVIER CRESP
ONTWERP FLACON, VERPAKKING EN LOGO
ANNEGRET BEIER
GLASFABRIEK: SAINT GOBAIN
VANAF 52,-

|
r
]
J

<

V/S VAN VERSACE
De naam
De naam V/S van het nieuwe Versus parTum voor vrouwen vormt een grafisch
spel van de afkorting. Her concept is gelieerd aan de Versus kledinglijn, die in de
behoefte voorziet om aan veel verschillende stijlen en smaken te beantwoorden.
Het nieuwe vrouwenparfum V/S van
Versace is modern, clean van vormgeving
en speelt een spel met grafisch ontwerp.
Een geur van contrasten voor verschillende vrouwen met tegenovergestelde 'karakters maar met overeenkomstige smaken.

De geur
Een nieuwe manier van het interpreteren
van een geur, een geurstructuur gebaseerd op contrasten die samensmelten
zonder de eigen identiteit te verliezen.
Een nieuwe olfactory familie (Bruisend Bloemig) van constrasterende noten die
elkaar aantrekken en completeren, zonder de unieke karakteristieken van de individuele ingrediënten geweld aan te
doen.
Frisse opwekkende pittige noten van limoenschilletjes, oranjebloesem, kaneel en

ylang-ylang versmelten op harmonieuze
wijze met de huid en omstrengelen de tedere noten van waterlelie, musk, iris
bloem, vanille en hout van de sinaasappelboom. Een spel van elkaar aantrekkende
tegenpolen creëren een bruisende bloemengeur die het midden houdt tussen uitbundig en spontaan en tussen intimiteit en
innerlijke rust.
Het assortiment
V/S eau de toilette 30 ml vapo
V/S eau de toilette 50 ml vapo
V/S bodt lotion 200 ml

5
ij

Kijken naar de klant en zien welk
kapsel het beste bij die persoon
past is één van de belangrijkste
dingen in ons vak.
Ook besteden wij veel zorg aan
de kleuring van het haar.
Met geraffineerde kleuraccenten
verkrijgen wij meer glans en een
verbluffend resultaat.

ƒ 56,00
ƒ 79,00
ƒ45.00

Kerkstraat 3 l, Zandvoort

siTTTf^T?-
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Dl 17 jaar een begrip in Zandvoort

Zeestraat 56,Tel. 5730838.
Yvonne en Tesso

Belli & R i b e l l i
Voorjaarskollektie van

o.a.

Portofino
I.K.K.S.
compagnie

Metropolitain is al 17 jaar een begrip
in Zandvoort voor eigentijdse modieuze herenkleding.
Na verleden jaar een kleine facelift ondergaan te hebben, waardoor de winkel een nieuwe frisse uitstraling heeft,
ligt er nu al een groot gedeelte van de
voorjaars/zomercollectie.
Die uitstraling naar de klant toe vinden
Anja en Hans erg belangrijk. Dit is ook de

"

'i.

t „Xi J, •

reden waarom zij regelmatig de etalage
aanpassen, omdat zij zo een goed beeld
kunnen geven van wat er in de winkel ligt.
De voorjaars/zomercollectie van Metropolitain heeft een aantal thema's. De basis is IC Rags een totaal collectie die makkelijk te combineren valt.
Van Philip Handsome hebben zij vooral
linnen shirts en katoen linnen truien.
Cerruti Jeans en Fabio Calamai ontbre-

ken natuurlijk ook deze zomer niet in de
collectie. Deze Italiaanse topmerken worden dit seizoen aangevuld meteen nieuw
Italiaans merk O.D.O.B. Deze collectie is
een hit in Italië en zij verwachten dat dit
ook bij Metropolitain een succes zal zijn.
Het is zeker de moeite waard om even
binnen te lopen.
Kerkstraat 9, Zandvoort

Kinderschoenen
van NATURINO
1 Haltestraat 45

Afslanken

AppelAzijn

Al van oudsher is bekend dat AppelAzijn
een slankmaker is, maar sinds kort is het
de techniek gelukt om hiervan een
natuurlijke vetvreter te maken in capsules.
Vers geoogste appels worden geperst en
bewerkt tot AppelAzijn poeder en
aangevuld met vitamine B. Deze vitamine
stimuleert en bevordert de opname van
AppelAzijn. Bij inname van deze capsule
heeft u geen last van de zure smaak.

capsule

Hoe werkt AppelAzijn?
De nieuw ontwikkelde AppelAzijn capsules worden
in het lichaam actief en werken op natuurlijke wijze.
Ze zorgen ervoor dat het vet uit voeding niet in de
velcellen terecht komt en lossen ook het vet uit de
aanwezige vetcellen op, waardoor de vetcel
krimpt. Zo verdwijnen vetophopingen.

®

met

Overtollige kilo's op buik, heupen en
benen worden continu aangevallen
door het AppelAzijn. De opbouw van
nieuwe vetlagen wordt tegengegaan!
Het overbodige vet wordt op
natuurlijke wijze uit het lichaam
afgevoerd. Dit zal kilo's schelen!
Susan van Tongeren:
Veel heb ik ondertussen al uitgeprobeerd, maar alleen
AppelAzijn capsules van Riemini hebben mij geholpen.
Vorige zomer nog droeg ik grote kleren om alles te
bedekken, deze zomer kon ik weer korte rokjes aan.
Binnen 4 weken was ik (ik geloofde het zelf nauwelijks)
9 kilo kwijt. Ik voel me nu super en heb mijn
zelfvertrouwen terug. Ik loop nu geen spiegel meer
voorbij zonder er even ingekeken
te hebben.

verkrijg^-' "'

^ ->)

vz <&££

Te, 023-5712513

HAIRWAVE
Yvonne

S P O R T
THE SPRING '99 COLLECTION HAS ARRIVED!

VINTERSPORT

dames- en herenkapsalon

MICHAEL LIJESEN
Kerkstraat!6 2042 JE Zandvoort

Wij werken

E
J O

uitsluitend op
afspraak en
met produkten

RS
E S

ME S MRS JONES

van

ONDER EEN STRALENDE LENTEZON
MODEFLITSEN BIJ CORTINA MODES

Sebastian

Onze nieuwe vootjaarsGoüactie is binnert

MAGASIN

Geopend:
di. t/m zat.
van 9.00-17.30 uur

Kerkstraat 3, Zandvoort
Noordwijk

tw
De hit van dit seizoen is de Capribroek zowel sportief als
gekleed.
Leuk in combinatie met een tuniek, lange trui of kort jack.
Bij ons in div. modellen en merken al vanaf / V f ' ^
Wij hebben ook weer ruime keuze in lingerie, exact passend bij de bovenkleding. Van het merk LOVABLE hebben
^ we diverse naadloze BH's in onze collectie. Deze zijn perfect te dragen onder strakke kleding, uiteraard verkriigbaar in combinatie met bijpassende string of slip in de maten A t/m D cup.

Grote Krocht 20b, Zandvoort

foto André Lieberoh

Eye catcher Van Hauber sportieve combinatiemogelijkheden, te veel om op te noemen.
Veel voile-achtige stoffen bij Hammer en Yarell.

Kom eens langs, het is de moeite waard.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

£^^

Snel groeiende internationale farmaceutische onderneming zoekt

Accounting Assistant
voor de Financiële Administratie Nederland van Teva Pharmaceuticals
Europe. Teva is een middelgrote multinationale onderneming in
geneesmiddelen en farmaceutische grondstoffen. Teva heeft vestigingen
in de Verenigde Staten, Israël en Europa. Teva Europe is tevens
verantwoordelijk voor management & control van een aantal Nederlandse
vestigingen.
De functie
De werkzaamheden bestaan uit: de controle van documenten en het verwerken hiervan in de financiële administratie; het voorbereiden en verwerken van betalingsopdrachten (via telebanking); het afstemmen met
groepsmaatschappijen; het opstellen van analyse-overzichten.
Daarnaast werkt u mee in de groeps-rapportage en rapporteert u direct
aan het hoofd van de afdeling.

„Veel mensen vinden
het nu eenmaal leuk
om op de
luchthavente werken"

Teva kent een goede, dynamische werksfeer en een open & informele
bedrijfscultuur. Er zijn goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een personeels-opleiding programma.
Wij zoeken
Enthousiaste Teamworker. MEAO of gelijkwaardig. Ervaring in financiële
administratie, bij voorkeur in internationale omgeving.
Ervaring met automatisering (MS Excel, MS Word, Financiële pakketten
(CODA). Goede beheersing Engels in woord en geschrift.
Sollicitatie
Inlichtingen bij de heer Jan van de Haar, tel.: 0297-290200. Zoekt u een
boeiende werkomgeving, stuur dan uw sollicitatiebrief met cv binnen
14 dagen aan: dhr. J. Sterk, Human Resources, Teva Pharmaceuticals
Europe, Postbus 206, 3640 AE Mijdrecht of via E-mail:
sterkOtevaeu.attmail.com

Folo Amsterdam
Airport Schiphol

Banenmarkt Schiphol biedt voor elk wat wils

M

aar liefst tien- tot twaalfduizend werkzoekenden
worden komende zaterdag verwacht tijdens de
Banenmarkt, die voor de
derde maal op Schiphol
wordt gehouden. In de
verbindingsgang tussen
Schiphol Plaza en het
WTC Amsterdam Airpprt,
presenteren ruim vijftig
op het luchthaventerrein
bedrijven zich
§evestigde
aar in stands, waar allerlei informatie over vrijstaande vacatures kan
worden ingewonnen.
Maar het is ook mogelijk
om ter plekke meteen
maar een gooi naar een
aantrekkelijke job te
wagen. „Het lijkt me dan
ook heel verstandig om
in elk geval je CV mee te
nemen," aldus Ingrid
Pouw.

iedereen welkom is op de
Banenmarkt. „Zowel
schoolverlaters, mensen
die ander werk zoeken als
herintreders. In totaal gaat
het om een aanbod van
honderden tijdelijke en
vaste banen, van lbo- tot
hbo-niveau. En daar zit •
echt van alles bij. Zo worden er veel personeelsleden gezocht voor de beveiliging, de administratie en
de schoonmaak. Verder
zoekt ook de douane nieuwe medewerkers, evenals
de Koninklijke
Marechaussee en
McDonalds. In feite is er
dus voor ieder wat wils."

meteen kan slagen," erkent
mevrouw Pouw. „Maar dat
is op de normale arbeidsmarkt natuurlijk ook het
geval. Bovendien kan men
zaterdag hoe dan ook zijn
persoonlijke gegevens achterlaten bij de bedrijven,
zodat die eventueel in een
later stadium alsnog een
beroep op de bezoekers van
onze Banenmarkt kunnen
doen."

tures open. De kans dat
een sollicitatie op den duur
wel degelijk z'n vruchten
afwerpt, mag kortom als
niet gering worden
beschouwd.

Dat laatste lijkt geenszins
denkbeeldig, wanneer de
enorme capaciteit van de
werkgelegenheid op
Schiphol in ogenschouw
wordt genomen. Bij de laatste peiling, die vorig jaar
Gezien het verwachte
op 30 oktober werd verbezoekersaantal, zullen
richt, kwam naar voren dat
echter lang'niet alle sollici-. er op dat moment welgetanten voor hun inspanteld 49.217 mensen op het
ning worden beloond met uitgestrekte luchthaventerrein hun brood verdienden.
een betaalde functie. Dat
Ten opzichte van 1997
betekent, dat de spoeling
dus nogal dun is. „Nu ja,
bleek dat een groei van 5,8
het is inderdaad wel zo, dat procent. Tevens stonden er
Als woordvoerder van
die dag precies 2.293 vacaSchiphol benadrukt zij dat zaterdag niet iedereen

vraagt

ZIN IN EEN LEUKE
VAKANTIE' EN/OF
ZONDAGBAAN?

interieurverz.

Kom dan solliciteren bij

Voor 1 a 2 ochtenden p.w. Inl. of reageren, tel.
5712513, vragen
naar hr. of mw.
Olieslagers.

DE GAPER DRUGSTORE

DE GAPER
DRUGSTORE

Mn. leeftijd 17 jaar
Vragen naar de heer of mevr. Olieslagers,
tel. 5712513

PCM Landelijke Dagbladen bv is een divisie van
PCM Uitgevers nv en is uitgever van
Algemeen Dagblad, de Volkskrant,

L A N D E L I J K E DAGBLADEN

NRC Handelsblad en Trouw

MEDEWERK(ST)ER ADVERTENTIE ORDERVERWERKING
ten behoeve van de opmaakbegeleiding
Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van advertenties in
Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. De
in Amsterdam gevestigde Advertentie Örderafdeling werkt eveneens voor Het Parool en Weekmedia. Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij een medewerk(st)er advertentie orderverwerking.
De werkzaamheden bestaan uit:
- adviseren omtrent plaatsingsmogelijkheden;
- per dag;
- over meerdere dagen en uitgaven;
- algemeen;
- onderzoek op haalbaarheid van specifieke plaatsingswensen;
- zorgdragen voor aanlevering van kwalitatief goed materiaal
aan krantenzetterij/drukkerij;
- relevante informatie doorspelen naar verkoop;
- in samenwerking met de afdeling Klantenservice de klachtenopvang binnen de gestelde doelstellingen en richtlijnen realiseren;
- goede terugkoppeling naarde verantwoordelijke groepsleiders
Advertentie Orderafdeling
De kandidaten dienen te voldoen aan de volgende eisen:
- een opleiding op HAVO/MEAO-niveau;
- een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal

-

commerciële instelling;
administratief inzicht en accuratesse;
een goede service-gerichtheid;
enige grafische kennis en inzicht in plaatsingsmogelijkheden
strekt tot aanbeveling.
Werktijden:
Maandag van 15.00-22.30 uur
Dinsdag van 15.00-22.30 uur
Vrijdag
van 13.00-21.15 uur
Bespreekbaar is om deze baan door twee personen te laten vervullen, zodat om de week wordt gewerkt.
Het aanvangssalaris voor deze functie bedraagt (vanaf de leeftijd
van 21 jaar) minimaal ƒ 3.007,- bruto per maand, bij een volledige
werktijd van 36 uur (excl. afwijkende-tijdentoeslag).
Meer informatie over deze vacature wordt u graag verstrekt door
de groepsleider van de Advertentie Orderafdeling, heer M. Zwaan,
telefoon: 020-562.2985.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling P & O van
PCM Landelijke Dagbladen bv, Wibautstraat 150,1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw G. de Waard, onder vermelding van
GW.99.05.
De sollicitatietermijn sluit op 3 april 1999.

Op het hoofdkantoor van KinderRijk Amstelveen werken een aantal ondersteunende afdelingen, waaronder de afdeling Personeelszaken.
Vooruitlopend op de verdere groei van de organisatie ontstaat op deze afdeling per 1 mei 1999 de vacature voor een

MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN m/v
De werkzaamheden
Als medewerker personeelszaken verricht u samen met een collega, onder
leiding van hoofd personeelszaken, de volgende werkzaamheden:
- Het verzorgen van de personeelsadministratie.
- Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
- Medewerkers informeren over arbeidsvoorwaarden en regelingen van persqneelsbeleid.
- Het aanleveren van gegevens voor de salarisverwerking aan een extern salarisbureau en in de toekomst het invoeren in het eigen geautomatiseerde
salarissysteem.
- Het ondersteunen en begeleiden van sollicitatieprocedures.
- Het opstellen en aanleveren van managementinformatie.

10.00-15.00 uur« Kanaalstr.7,IJmuiden «Tel. 0255-51 90 16

C

a mf t elveen

KinderRijk Amstelveen biedt professionele opvang aan circa 1200 kinderen in kinderdagverblijven, buiten- en naschoolse opvangvoorzieningen en peuterspeelzalen en middels een
gastouderbureau.
De activiteiten worden uitgevoerd verspreid
over 15 locaties in Amstelveen door ruim 170
medewerkers. In de loop van dit jaar en het volgende jaar worden een aantal nieuwe vestigingen geopend, waardoor de activiteiten met
50% zullen worden uitgebreid.

voor 28 uur per week

Maritiem Instituut IJmuiden

P

afkomen, verbaast haar
overigens niet. „Veel mensen vinden het nu eenmaal
leuk om hier te werken,"
meent ze. „Het grote, internatipnale karakter van
Schiphol vormt voor hen
Verreweg de grootste
een heel aantrekkelijke fao
werkgever die zaterdag
tor. Of en hoeveel je daar
vertegenwoordigd zal zijn, van merkt, hangt natuuris uiteraard Amsterdam
lijk af op welke plek je
Airport Schiphol. „De voor- werkt. Maar dat de luchthanaamste reden om mee te yen een heel eigen uitstradoen is dat we op deze
ling heeft, is een ding dat
manier onze vacatures uit- zeker is."
stekend onder de aandacht
kunnen brengen van werk- De Banenmarkt op
zoekers in Amsterdam en
Schiphol is zaterdag geode Haarlemmermeer," ver- pend van tien tot vier uur
telt mevrouw Pouw. „We
en is voor iedereen gratis
zien het percentage werk- toegankelijk. Van het NSnemers dat daar woont
station Schiphol is de
namelijk graag toenemen. markt slechts twee minuAl was het maar om de
ten lopen verwijderd.
omvang van het woonBezoekers die met de auto
werkverkeer van onze per- komen, kunnen betaald
soneelsleden in te krimpen parkeren in de garages PI
en zo de overlast voor onze en P2 op Schipholomgeving te beperken."
Centrum.
Dat er zoveel geïnteresseerden op de Banenmarkt
Johan Schaaphok

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

Adverteren? bel jtnët: Amsterdam: Wilfred Elénbaas of ^Marjan van 'Heuvelen

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

De functie-eisen
De medewerker die wij zoeken beschikt over een op de functie afgestemde
opleiding op minimaal MBO-niveau, heeft ervaring en affiniteit met de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden, kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, is zorgvuldig maar is ook communicatief vaardig en analytisch ingesteld, heeft ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en
is bij voorkeur bekend met Excel en Word.
De arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO-Welzijnswerk. Het salaris in de volgnummers 18-27 bedraagt minimaal ƒ 3710,- en maximaal
ƒ 4638,- per maand, excl. VT, bij een volledig dienstverband van 36 uur per
week.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van c.v. kunnen tot 27 maart a.s. worden gezonden naar KinderRijk Amstelveen, t.a.v. dhr. W. Vertegaal, hoofd
Personeelszaken, Postbus 2027,1180 EA Amstelveen (020-645 57 35).

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
g Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

ei' van den BoveLikamp 02.0-3
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oering terwijl de treinen
en rijden en de klok tikt.

Aalsmeerder
Courant;
De Aalsmeerder Courant is een van de lokale nieuwsbladen van Weekmedia BV.
Zo'n veertig journalisten werken op de redacties in Amstelveen, Amsterdam en
Zandvoort aan de weekbladen die een gezamenlijke oplage hebben van meer
dan een half miljoen exemplaren.
De redactie in Amstelveen verzorgt de berichtgeving voor het Amstelveens
Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en de Aalsmeerder Courant.
Voor de laatste krant zoeken wij een

Treinen worden zwaarder, rijden sneller en het spoornet wordt steeds intensiever
gebruikt. Nauwkeurig onderhoud aan de rails is daarom 24 uur per dag van groot
belang. En soms moet het in een sneltreinvaart, want het treinverkeer gaat door.
Verantwoordelijk hiervoor is Strukton Railinfra. De grootste werkmaatschappij van

redacteur/verslaggever
(v/m)
Het gaat om een volledige betrekking (gemiddeld 38 uur
per week)
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft m de (lokale/regionale) journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed m een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan werken
Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst voor
een jaar Honorering geschiedt conform de CAO voor
huis-aan-huisbladjournalisten
De redactie in Amstelveen bestaat uit een betrekkelijk
klem, hard werkend en enthousiast team dat zelfstandig
nieuws vergaart en bewerkt Elke redacteur heeft een
eigen aandachtsgebied, voor de collega die wij zoeken is
dat het Aalsmeerse nieuws
Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen met redactiechef Robbert Wortel of zijn plaatsvervanger Frank Kuijpers, telefoon 020-347 3400
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van AC

Strukton Groep: een internationaal bouwconcern dat totaaloplossingen aanreikt voor

Amsterdams
Stadsblad

de (mobiliteits)infrastructuur en de instandhoudingsmarkt.
Strukton Railinfra is één van de grootste en meest geavanceerde spoorbouwbedrijven

Buitenveldertse
Courant

van Europa. Niet in de laatste plaats door het complete aanbod van spoor- en elektrotechnische werken en digitale services. Strukton Railinfra Services houdt zich specifiek

Diemer
Courant

bezig met onderhoud en de opheffing van storingen. Voor dit bedrijfsonderdeel zijn
wij op zoek naar nieuwe collega's.

de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam

Je werkt onder andere aan het onderhoud van seinen, elektrische wissels, overwegen en bij-

Amstelveens
Weekblad

van storingen, preventief onderhoud en het uitvoeren van inspecties en metingen behoren

behorende relaisapparatuur op spoorwegtrajecten in de regio Amsterdam. Ook het opheffen
tot je dagelijkse bezigheden.

Aalsmeerder
Courant

De monteurs die we zoeken hebben een lbo- of mbo-opleiding elektrotechniek afgerond. Je
kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent klantgericht ingesteld. Daarnaast

Uithoornse
Courant

ben je bereid om op onregelmatige tijden te werken, heb je een goede fysieke gesteldheid
(nauwkeurig gehoor, niet kleurenblind) en ben je in het bezit van rijbewijs B.

de Ronde
Vener

Zie je wat in bovenstaande functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar de personeelsafde-

Zanovoorts
Nieuwsblad

ling van Strukton Railinfra Services, ter attentie van Judith ten Brink, H.J.E. Wenckebachweg

De sollicitatietermijn sluit op vrijdag 2 april 1999

6v-10, 1096 AN Amsterdam. Voor meer informatie kun je bellen met onze Servicemanager
Productie Rob Redeker, (020) 462 70 00.

Wil je graag zakgeld verdienen?
Voor de verspreiding van het

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoeken wij met spoed
op WOENSDAG

BEZORG(ST)ERS
Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?
Bel dan ons kantoor

Burg. van Alphenstr. 57/22
Op de achtste verdieping, met schitterend uitzicht over zee, gesitueerd driekamer app.
(thans in gebruik als tweekamer app.). Ind.:
zonnige woonkamer met kastenwand en twee
balkons; slaapkamer; keuken; badkamer. Het
app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden.
Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k.

.,
l&J

~

Hpgeweg 54/9
Uitstekend gesitueerd, in het centrum van
Zandvoort, tweekamer-hoekappartement met
balkon op het zuiden. Ind.: hal; woonkamer;
open keuken met inbouwapparatuur; slaapkamer met kastenwand, badkamer.
Vraagprijs ƒ 225.000,- k.k.
Hogeweg 54/19
Fraai tweekamer topappartement in het centrum van Zandvoort. Schitterend uitzicht. Woonkamer met schuifpui naar terras op het zuiden; open keuken met inbouwapp.; slaapkamer; badkamer met ligbad. Het app. wordt gestoffeerd aangeboden.
Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Fa. Gansner & Co.

• Glazenwassen]
• Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak von luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Tel 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 —

Exclusief bij de Sponsor Loterij

Win de Ford Mustang!
UITSLAGEN
SPÖNSÖRBINGÖ
14 MAART

Met deze bingokaarten maakt u kans
op duizenden geldprijzen die oplopen
tot 25.000 gulden. En
zelfs zonder volle
kaart kunt u nog
scoren Want al bij 12
van de 15 getallen op
uw bingokaart goed,
maakt u kans op één
van de vele wekelijkse extra prijzen,
waaronder de auto!
Bel daarvoor direct
naar 0909-0077 (95
cpm) Met uw lot in
de Grote Sponsor
Loterij steunt u
bovendien direct vele
goede doelen voor
sport, welzijn en cultuur Wordt daarom
vandaag nog lid Deze
bon kan uw
geluk
betekenen 1

telefoonnummer

023-5717166

" , *'» 08 ^fs ( 06 04" 02 '
> -,3^42* 22 <13U3"<38 Y
s '30*05,' 28; 26 *01 '17^
ï 15 33 19 «25 * H " * { <
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Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

~

'

~

'

/V

-

BESfGO

getal 23 t/ra 36
'11/10.000,- 16
07 ƒ1.000,- 20
09 ƒ100,- 12

03
'lO
34
27

SLAAP LEKKER

'

Elke week gaat er één exclusieve sportwagen uit!

Ijjf jf
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
^ Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

,

>! Heeft a met deze getallen '
een voHefcaart, dan wint u de ,

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

32
35
23
31

ƒ20,

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,-

ƒ5,-

Bent u deze Ford Mustang al eens op de
weg tegengekomen 7 Dan heeft u een wmnaar van de SponsorBingo gezien Want
deze exclusieve Amerikaanse sportwagen
kunt u m deze uitvoering niet bij de dealer
kopen. Alleen wie meespeelt in de Grote
Sponsor Loterij kan er één winnen. Elke
week 1
Elke zondagavond om tien over zes ziet u
SponsorBingo op RTL4 Daarin vallen de
winnende getallen van het bingospel De
bingokaarten die u daarvoor nodig heeft,
krijgt u gratis als u meespeelt in de Sponsor
Loterij.

Ford Mustang

Het verjaardagsdiner
serveren wi] op woensdag, donderdag en vrijdag
17, 18 en 19 maart

1960 - 1999
een vier-gangen menu uit de zestiger
jaren voor de prijs van

GASTONS
SURPRISE
zondag 21 maart
18.10 ui» op RTL 4
Kijk, bel en win een

Damesfiets

= f. 22,50 =

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

va n M EEUWEN
De Slaapvooriichter voor Kennemerïand
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

JA-IK-BINGO-MEE

0052512390
in Hansweert

Restaurant

MENU
salade-buffet "Nicoise"
potage oxtail
cordon bleu
crème caramel
Kerkplein 8, Zandvoort, Tel. 023-5713599

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21 00 uur.
Zttlmuttt voorbthoodcn

Kyknaar
SponsorBüigo,
Elke^OT
18. ÏÖ uur RTL 4

, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, en maak naast de maandehjksc trekkmgspnjzen ook kans op tienduizenden wekelijkse Bingoprijzen 1
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

v

Au b u» hcuzc aankruisen en \crdet im uilen
in blohloitcrs Deelname houdt m aamanrdmg
fan hel icglcmcnt, op aanvraag verkrijgbaar,
lel 0900-300 J 400 (35 cpm)

D de heer

D mevrouw

150.9903

Naanr
Adreb
Postcode.
Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bi] een prijs
boven ƒ 10 000,Geboortedatum,
(dag-maand-jaar)

Tel

Datum
Handtekening

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 V'G Amsterdam.

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Nieuwsblad

Woensdag 24 maart 1999
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Datum
24 mrt

HW
08.20

25 mrt

09.30

26
27
28
29
30
31

10.56

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

12.09
00.56
02.49

LW
03.25
04.24

05.46
07.04
09.34
10.44

03.35

04.18

01.36

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 12, oplage 5.425 Editie 17

HW
21.06
22.20
23.34

LW
18.54
20.24
22.34
23.50
11.40
12.14

14.26
15.16
15.55
16.35

l

Maanstand: EK wo 24 mrt. 11.18 uur.
HW: 30 mrt. 15.15 uur, +108 cm NAP.
LW: 30 mrt. 11.40 uur, -92 cm NAP.
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Aantal inbraken met
60 procent gedaald
genwoordig een redelijk beeld
van de potentiële inbrekers.
We weten ongeveer wie het zijn
en of ze vrij rond lopen. Daarnaast treedt justitie ook hard
op. De inbrekers zitten vast tot
aan de zitting. Intern hebben
we ook maatregelen genomen.
Elke agent vult bijyoorbeeld
een standaardformulier in over
de inbraak. We plegen ook
buurtonderzoek.
Analisten
binnen de politie houden in de
gaten of er trends te ontdekHet meest trots is politiechef ken vallen. Aan die kennis hebAb van Deventer op de daling ben we wat bij surveillances."
van het inbraakcijfer. Dat ging
met 60 procent naar beneden.
Twee jaar geleden werd er in
143 huizen ingebroken, vorig
jaar nog maar in 56 woningen.
Van Deventer: „Die opvallende
rigoureuze daling is inmiddels
tot stilstand gekomen. De afgelopen twee maanden vonden er iets minder inbraken
„Het werd tijd dat Zandplaats dan vorig jaar in de winvoort er wat aan deed, want in
ter."
„Het succes komt doordat er Haarlem en Haarlemmermeer
van alle kanten hard aan ge- schoten de inbraakcijfers al
werkt is," meent de politie- eerder naar beneden," verchef. Het project Veilig Wonen volgt Van Deventer. „Maar,"
(preventiemedewerkers advi- relativeert hij, „er hoeft maar
seerden bewoners over de be- één gek te zijn die nu denkt 'ik
veüiging van hun huis) is een ga flink inbreken' en het aantal
belangrijke factor waarom de kan zo weer stijgen. Voor de
inbraakcijfers daalden volgens berovingen geldt dat evenzeer."
hem.
Dat er 77 procent minder
„Bovendien hebben we teovervallen en berovingen zijn
geweest, valt volgens Van Deventer dan ook te wy ten aan de
Man wint drie ton
ZANDVOORT - Dieven laten Zandvoortse burgers en
badgasten meer met rust.
Het aantal inbraken in huizen en het aantal berovingen
is vorig jaar namelijk spectaculair gedaald. Ook waren er
minder autodiefstallen en
autokraken. Wel gebeurden
er meer ongelukken. Dat
blijkt uit de jaarcijfers van de
politie.

Politie
trots op
successen

ZANDVOOET - Een bezoeker van het casino heeft de
jackpot gewonnen met Caribbean Stud Poker. Hij verdiende daarmee 346 duizend gulden. Een paar weken geleden
probeerden gasten de jackpot
ook al te winnen, maar zij
speelden vals. Controle van de
videoband heeft duidelijk gemaakt dat de winnaar deze
keer wel recht op zijn prijs had.

"Ï7 olgens mij was er vijftig
V jaar geleden op myn school
geen nationale boomfeestdag.
Wel kan ik me herinneren dat
er langs het schoolplein veel
dennenbomen stonden. Ik
woonde op de Grote Krocht
boven de viswinkel van 'Blub'
(Molenaar). Deze straat was
in die jaren kindvriendelijk, de
stoepen waren breed en er
stonden veel bomen. De rollen
zijn omgedraaid: in plaats van
bomen staan er nu heel veel
auto's in de straat. De Grote
Krocht is daardoor een kale en
zakelijke winkelstraat geworden.
Ook het Raadhuisplein zag
er destijds gezellig uit met
rondom bomen en een drinkfonteintje. Nu staat er een
eenzame grote boom die de iepenziekte overleefd heeft. Nog
niet zo lang geleden groeiden
er op het plein nog leibomen
die de lelyke muur bedekten.
Ik vraag me af of zij zich hebben laten verlei(d)en naar een
andere plek.
Net zoals de leibomen zijn
ook de twee bomen verdwenen die voor de ABN/Amrobank stonden. Die zouden na
de sloop van het mooie oude
Zandvoortse herenhuis en na
de nieuwbouw van de Bank,
worden herplant. Zij staan er
nog steeds niet.
De oudste gemeentelijke
kastanjeboom op het Gasthuisplein heeft vele stormen
doorstaan. Zelfs een politica
wilde zich aan deze boom laten vastbinden om te voorkotnen dat de kastanje niet gekapt werd. Welk raadslid gaat
dit voorbeeld volgen als men
48 bomen gaat kappen vanwege een luxe woningbouwproject in Bentveld... Zouden
deze niet herplant kunnen
worden op de Grote Krocht of
het Raadhuisplein?
Gelukkig hebben we een getneentelijke groenvporzieningendienst die creatief bezig is
om de natuur in Zandvoort terug te brengen.
Ik wil wel een boom voor de
Grote Krocht sponsoren. Wie
volgt mij?
Nel Kerkman
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Pre-millenniumbaby

ZANDVOORT - De Socialistische Party in Zandvoort gaat
binnenkort actie voeren tegen
kinderarbeid. Volgens de SP
maakt de meubelketen Ikea
gebruik van kinderarbeid bij
het vervaardigen van tapijten
en textiel in India. De actie
heeft het motto 'Ikea family,
soms wel heel erg jong'.

arrestatie van een man die in
1997 ruim tien berovingen op
zijn naam had staan. In totaal
vonden er in dat jaar 26 plaats.
Vorig jaar waren het er slechts
zes.
Het aantal autodiefstallen
daalde met 46 procent. Autokrakers sloegen eveneens minder toe: een daling van 30 procent, zodat het cijfer zelfs onder het niveau van 1994 schoot.
In 1998 waren er 137 autokraken. Volgens Van Deventer is
de extra aandacht van parking
watchers en veel blauw op
straat deze zomer de oorzaak
van de daling.
De politiechef maakt zich
echter pok zorgen. Het aantal
aanrijdingen steeg met 6 procent (van 426 naar 451). Meer
mensen reden door nadat ze in
de smalle straatjes in het dorp
een andere auto beschadigden
en bijvoorbeeld hun no claim
niet wilden kwijtraken. Dat
daarnaast meer mensen gewond raakten in het verkeer,
vindt Van Deventer eveneens
een serieuze zaak.
„Ik ben blij dat de gemeente
bezig is met een verkeersplan.
Bovendien wil de provincie de
Boulevard Barnaart veiliger
gaan maken. Dat lost al wat
op," hoopt Van Deventer. Verder verzekert hij dat de politie
extra aandacht blijft besteden
aan inbraken, overvallen, berovingen, autodiefstallen en autokraken.

ADVERTENTIE

zijn nog aan het bekijken of we
met een kraam in het dorp
gaan staan of dat we bij iedereen een kaart en een folder in
de bus doen," aldus voorzitter
van de SP, Kees Hoed. De protestactie tegen Ikea is een van
de acties van de SP. In andere
delen van Nederland loopt de
Ikea-actie al sinds december.
Zie ook pagina 3
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De handballers
van ZVM zijn
kampioen
pagina 7
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Weer twee stellen
voor fraude gepakt
dat de periode zo lang is.
Daarnaast vermoedt de sociale recherche dat het stel ook
ten onrechte huursubsidie gekregen heeft. De dienst recherchezaken van het ministerie
van Vrom heeft deze kwestie
nog in behandeling. De geDe 52-jarige vrouw en 59-jari- meente heeft beslag gelegd op
ge man zijn op 9 maart gearres- het vermogen van de man.
teerd. Het stel heeft inmiddels
De politie hield op 11 maart
bekend dat de vrouw van augustus 1983 tot en met januari het tweede stel aan. De 35-jari1999 bijstand kreeg, terwijl ge Zandvoortse en 33-jarige
haar partner werkte. Zijn ver- Haarlemmer worden ervan
mogen was ook hoger dan toe- verdacht dat ze samenwoongestaan bij een bijstandsuitke- den en toch een uitkering krering. De vrouw en man verzwe- gen van de gemeenten Zandgen dat ze samenwoonden. voort en Haarlem. Bovendien
Bovendien werkte de vrouw werkten ze volgens de sociale
acht jaar zwart als werkster. recherche beiden zwart. Daardoor liep Zandvoort dertigduiDe sociale recherche heeft zend gulden mis en Haarlem 75
het fraudebedrag vastgesteld duizend gulden.
op 290 duizend gulden. Daar
De vrouw heeft bekend; de
staat maximaal twaalf jaar cel
op. Vermoedelijk is het fraude- man ontkent. Het ministerie
bedrag echter nog hoger vol- van Vrom onderzoekt hun
gens de sociale recherche, om- huursubsidie eveneens.

De aanhoudingen zijn onderdeel van een verscherpte controle pp misbruik van sociale
voorzieningen. Op 11 februari
hield de politie ook al een
Zandvoorts paar aan wegens
fraude.

Omwonenden houden
hun uitzicht over plein
ZANDVOORT - Het natuureducatiecentrum op het Friedhoffplein is definitief van de baan. Diverse bewoners, die
jarenlang actie voor een plein zonder gebouwen hebben
gevoerd, hebben hiermee hun zin gekregen. „We zijn heel erg
blij dat de politiek nu toch naar ons geluisterd heeft," aldus
Elly de Vries van de Stichting Zandvoort Zuid.

Jeroen Mei is een van die Zandvoorters die niet op de familie Mei, dat lang geleden naar Jeroen
een millenniumbaby wilde wachten. Hij heeft vernoemd is, een door Victor Bol gemaakte
sinds kort al een prachtige blozende dochter, • ooievaar. Misschien inspireert het kunstwerk ook
Floor. Daarom staat er op het strandpaviljoen van Strandgangers
FotoAndréLieberom

Gran Dorado doet extra onderzoek naar water
is de kans op besmetting met
de legionellabacterie nu al zeer
gering. Deze bacterie, die de
veteranenziekte kan veroorzaken, kan niet tegen 60 graden
Celsius. Het douchewater in de
ketel wordt minimaal tot die
temperatuur verwarmd volgens Uitdenbogaard. „Als je de
kraan openzet, wordt het water afgekoeld doordat er koud
water bijkomt."

blijft. Althans, dat zegt een
woordvoerder van de firma
Hellebrekers uit Nunspeet. Dit
bedrijfis gespecialiseerd in het
installeren van boilers in
zwembaden. De woordvoerder
vindt eigenlijk dat de temperatuur in de boiler 85 graden
moet zijn. Besmetting kan alleen plaatsvinden door het inademen van damp, niet door
het drinken van water.

De legionellabacterie vermeerdert zich zodra de tempeVolgens het hoofd van de ratuur van het water in een retechnische dienst van Gran servoir boven de'15 graden uitDorado, Wim Uitdenbogaard, stojgt en beneden de 60 graden

Gran Dorado gaat onderzoeken of de temperatuur juist is
en of de legionellabacterie zich
in de stoom die vrijkomt tijdens het douchen bevindt dat

ZANDVOORT - Gran Dorado doet een dezer dagen
extra onderzoek naar de veiligheid van het bad- en douchewateir om zeker te weten
dat zwemmers geen veteranenziekte kunnen krijgen.
Het onderzoek vindt plaats
naar aanleiding van de mensen die overleden zijn aan
deze ziekte na een bezoek
aan de Westfriese Florabeurs.

En verder:

ZANDVOORT - Opnieuw heeft de sociale recherche twee
stellen aangehouden wegens sociale fraude. Dat heeft de
gemeente vrijdag bekend gemaakt. Het gaat om een 52jarige vrouw en een 59-jarige man uit Zandvoort en een 35jarige Zandvoortse en een 33-jarige Haarlemmer. Zij hebben
in elk geval ten onrechte een bijstandsuitkering gekregen
volgens de sociale recherche. Naar fraude met huursubsidie
loopt bij beide paren nog een onderzoek.

SP protesteert tegen kinderarbeid

Hoe de SP in Zandvoort haar
protest wil laten horen, is nog
niet helemaal duidelijk. „We
1 j

'We zaten
direct vast
in tramrails'

Kees Hoed:
Politicus
in trui

16.04
17.15

Twee uur wachten,
terwijl je op
ziekenbezoek moet.
Of bijna je huwelijk
mislopen. Heel wat
gehandicapten en
ouderen klagen steen
en been over de
servicetaxi. „Ik sta in
Schalkwijk te
vernikkelen van de
kou/' Een reportage.

Los nummer 2 gulden

uit de douche komt. Ook het
Turks stoombad wordt in dat
onderzoek
meegenomen.
„Maar," zegt Uitdenbogaard,
„in het Turks stoombad is het
helemaal heet. Dus dat vormt
evenmin een probleem."
Paniek is volgens Uitdenbogaard dan ook niet nodig.
„Mensen staan thuis dagelijks
onder de douche Als dat een
probleem was, had dat toch al
lang eerder bekend moeten
worden. Niemand weet precies
wat er op de Westfriese Florabeurs gebeurd is. Dat moet in
elk geval pok goed uitgezocht
worden, lijkt me."

Het gewraakte centrum was
onderdeel van het bestemmingsplan voor de Zuid-Boulevard en omgeving. Het is
daaruit geschrapt tot tevredenheid van een meerderheid
van de politieke partijen, zo
bleek maandagavond tijdens
de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Alleen Han van Leeuwen
vindt het jammer dat er geen
stukje van het Friedhoffplein
benoemd wordt voor zpgeheten 'bijzondere doeleinden'.

Hij ziet niet zo snel een andere
plek waar het natuureducatiecentrum kan komen.
Gert Toonen (PvdA) en
Huub van Gelder (SP) hopen
dat wethouder Marijke Herben
niettemin toch gaat zoeken
naar een alternatieve locatie
voor het natuureducatiecentrum.
Herben ziet een educatiecentrum voor zich in combinatie met een grotere attractie.
„Bijvoorbeeld een zee-aquarium zoals in Blankenberge."

ADVERTENTIE

Omwonenden voelen zich bespied vanuit hut
naar de gemeente gestuurd.
Als zij niet snel maatregelen
neemt dan span ik samen met
mijn naaste buren een kort geding aan. Want zelfs voor een
carport, waar ik niemand mee
hinderde, moest ik een vergunning aanvragen."

ZANDVOORT - „Een heksenbal in die boomhut was het
op een zeker moment," doet mevrouw Polman-Dumpel haar
beklag. „Hordes kinderen zaten daar 's avonds te eten en er
werd zelfs in het bouwwerk geslapen."„Toen de boomhut af
was, hebben we met alle kinderen een patatje gegeten om
het te vieren," zegt de maker van het boompaleisje, vader
Van der Zwet. Om acht uur was het feestje afgelopen. Het is
maar één keer voorgekomen en geslapen is er nooit in de
boomhut. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand last van
ons heeft gehad."
Vorig jaar zomer verrees er in
de achtertuin van familie Van
der Zwet een heuse boomhut.
Sindsdien is de buurt het er
niet over eens of het nu een
aanwinst is of een steen des
aanstoots.
„Het is een prachtige boomhuisje geworden," vindt Van
der Zwet. „ Ze is veel te groot,"
zegt mevrouw Polman-Dumpel. „De boomhut bezorgt mij
en mijn naaste buren overlast.
Het is zo lawaaiig geworden
dat ik 's avonds niet meer in
mijn tuin kan barbecuen. Boyendien zitten er echte ramen
in en door één van die vensters
kan er regelrecht in mijn badkamer worden gekoekeloerd.
Het is pure horizonvervuiling."
„We hebben de hele zomervakantie aan de hut gewerkt
met een van mijn eigen dochters en voor de rest allemaal
kinderen uit de buurt. Ze vonden het prachtig, 's Ochtends

om acht uur stonden ze al bij
me op de stoep om aan de slag
te gaan. Nu de hut af is, is de lol
er voor de meesten ook af. Er
spelen nu nog maar twee kinderen tegelijk in. In de zomer
zie je de hut bijna niet, dan ligt
ze verscholen in het groen," aldus Van der Zwet.
De boomhut staat in het
Alexanderpark, in een nieuw
aangelegd villawijkje. Een aantal bewoners van de Kostverlorenstraat, onder wie mevrouw
Polman-Dumpel, was fel gekant tegen de nieuwbouwhuizen, omdat er daardoor mooie
oude bomen gekapt moesten
worden in het alom geliefde
natuurgebiedje rond hun huizen.
Een paar bomen zijn door
hun inspanningen van een gewisse dood gered. „Juist in een
van de bomen waar we zo ontzettend voor gevochten hebben, is nu doodleuk een boom-

De omstreden boomhut

hut getimmerd, die als een
soort dreiging op m\jn achtertuin uitkijkt. Het geheel doet
me aan een uitkijkpost van een
concentratiekamp denken,"
vervolgt mevrouw PolmanDumpel, die in 1954 gemterneerd werd naar Zandvoort
vanuit Indonesië.
„Ik denk niet dat de boomhut het echte probleem is,
maar het feit dat er toch nieuwe huizen gebouwd zijn en het
bewonerscomité de procedure

Foto Mevrouw Polman-Dumpel

„Als de kwestie over de
boomhut op de spits wordt gedreven, dan plaats ik gewoonweg een rij hoge coniferen
langs de rand van mijn tuin.
Dat zou jammer zijn want wü
hebben onze tuin met opzet
over laten lopen in het duingebied, zodat het natuurlijk uitzicht hetzelfde bleef. Maar dan
zit er niets anders op," vindt
boomhuttenbouwer Van der
Zwet.

van de gemeente verloren
heeft. Een aantal oudere
buurtbewoners had graag de
volledige rust in hun leefomgeving gehandhaafd en stort zich
nu halsstarrig op onze boomhut. De meeste andere buren,
die trouwens ook in het comité
zaten, hebben de nieuwe situatie wel geaccepteerd. Ik denk
dat dat de enige juiste houding
is," zegt Van der Zwet.
Mevrouw Polman-Dumpel
lijkt dat voorlopig niet van
plan te zijn.„Ik heb een brief

Het laatste woord is nu aan
de gemeente. Ambtenaar Simons van de afdeling Leefomgeving en Handhaving is een
onderzoek gestart. „Uiteindelijk moet ik advies uit gaan
brengen aan het college. Momenteel ben ik alles aan het
uitzoeken. Of de boomhut legaal, danwei illegaal gebouwd
is, of het in het bestemmingsplan van die buurt past enzovoort. Daarom kan ik nog hélemaal niets concreets over, deze
zaak zeggen," aldus Simons.

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
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Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 017003
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woensdag 24 maart

Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
HOERA"' 20 MAART I 9 9 9

of crematie voor èeii éénmalige

OiNS EERSTE klEINklNd EN NEcfjC

afkoopsom van slechts ƒ. 3.665,-

BARRY
IS QEbOREM

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

LIEVE PASCA!C EN DCNNIS,
IsEEl VEE! qsluk MET diT WEINE woixid
LiEfs VAN A!MA, BEN EN RobiN
LiliAN, Ruud
Micl-iEllE EN DENNIS

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

DOKTERSBERICHTEN

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil"

Dr. C. K. H. van der Burg,
dermatoloog en fleboloog
is verhuisd naar

Koninginneweg 34a
Spreekuur uitsluitend volgens afspraak
tel. 5716022

voor meer informatie:

. .Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen-van e.ën begrafenis
ofcrematie. . . . . ' ••.
:. Directhulp bij,een sterfgeval, •".

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Ondernemers Vereniging Zandvoort
en

Dierenbescherming Zandvoort
heeft zijn jaarvergadering op
MAANDAG 29 MAART 1999
OM 20.00 UUR
in het Gemeenschapshuis te Zandvoort.

PAASPUZZEL
Hoofdprijs:
2 waardebonnen van 100,beschikbaar gesteld door

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAPSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDETUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrij'f:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

Kwekerij J. V. KLEEFF
v. Stolbergweg l
Zandvoort
2e prijs is van: LA BONBONNIERE
Haltestraat, Zandvoort
Op zaterdag 3 april deelt ons promotieteam overheerlijke paaseitjes uit, aangeboden door de
HEMA, Raadhuisplein.

OVZ

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

PALMPAASPAKKET
1 Proef Paasslof

4,40

Gevuld met heerlijke amandelspijs.

1 Broodhaantje

1,35

Decoratief én lekker bij het ontbijt.

4 Paassprits

4,00

Grote sprits met een paashaas.

1 Paascake

6,75

Roombotercake in vrolijke paassfeer.
Dit palmpaaspakket bieden wij u
aan voor

slechts f 110,75
(Normale verkoopprijs fl 17,00)

bak/ker

BALK
Hogeweg 28
Grote Krocht 21

tel. 571 29 89
tel. 571 84 73

Nieuwsblad

Uw gasbedrijf adviseert

aanbieding geldig t/m zaterdag 27 maart

STOOKAKTSE '98/799

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

organiseren in de krant van 31 maart een gezellige

A. LAVERTU

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadenng het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR

Nieuwsblad

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Tele-

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Alle leden zijn van harte welkom.
Inlichtingen:
Postbus 303 2040 AA Zandvoort
Telefoon: 023-571.4561

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
Rectificatie
De eerstvolgende commissievergadering is
- woensdag 24 maart, 20.00 uur, commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden;
- de commissie Financiën van donderdag
25 maart komt te vervallen.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

ovz

OPROEP

(023) 574 01 00.

foon(023)5740l 62

BEI GRATIS 0800-022 45 35

ADVERTENTIES

(flats) ook op dinsdag 6 april geleegd
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16,00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30- 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

*

Praktijk van

1999

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 15 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 11 door B&W genomen
besluiten is op maandag 22 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
OPHAALDAGEN HUISVUIL

GEWIJZIGD I.V.M. FEESTDAGEN

Op maandag 5 april (Tweede Paasdag)
wordt er geen huisvuil opgehaald Men wordt
verzocht het huisvuil op dinsdag 6 april aan
te bieden
De cocons worden ook op dinsdag 6 april
geleegd Verder worden de GFT rolcontainers

Op Goede Vrijdag (2 april)
api wordt het huis'
ld.
vuil normaal' opgehaald

VERKEERSBESLUIT

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
1 juni 1995 tot machtiging van het college van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m artikel 18 van de
Wegenverkeerswet 1994 en het bepaalde m
de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot
- het opheffen van de voorrangsregeling
ter hoogte van de aansluiting van de
Duinstraat op de Hogeweg;
- het handhaven van net stopverbod aan
de oostzijde van de Duinstraat op het
gedeelte tussen de Hogeweg en de parkeervakken tegenover Duinstraat 10;
- het handhaven van het parkeerverbod
aan de westzijde van de Duinstraat op
het gedeelte tussen de Hogeweg en de
Duinweg;
- het instellen van een 30 km/h zone voor
de Zuidbuurt door het plaatsen van de
borden E10 (A1) "begin zone" en E11
(A2) "einde zone" van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
- het afsluiten van de Zuidbuurt voor
vrachtverkeer door het plaatsen van de
borden C7 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
- het verlenen van ontheffing aan bevoorradend verkeer van bedrijven, gevestigd
in de Zuidbuurt, door het onder de borden C7 plaatsen van tekstborden met de
tekst: "bevoorraden Zuidbuurt toegestaan tussen 07.00 en 11.00 uur";
- het beperken van de maximale lengte
van toegestane vrachtauto's, inclusief
lading en samenstellen van voertuigen,
door het plaatsen van de borden C17
van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 de maximale lengte
beperken tot 10 meter.
Ingevolge het bepaalde in artikel 7 1 van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken
na publicatie daarvan bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar
GELUIDHINDER
Vaststelling B-lijst verkeerslawaai
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens vast te stellen
De B-lijst van woningen m Zandvoort Op de Blijst staan vermeld bestaande woningen, die
op 1 maart 1986 als gevolg van verkeerslawaai
een hogere geluidsbelasting ondervonden van
55 dB(A) of hoger en waarvoor bij het ministerie van VROM net recht kan worden geclaimd
op subsidie voor het treffen van sanenngsmaatregelen ter beperking van hinder als
gevolg van verkeerslawaai
Het ontwerp van het besluit, het concept van
de B-liist en andere stukken die op de B-lijst
betrekking hebben, liggen met ingang van 26
maart tot 7 mei 1999 ter inzage bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis, ingang Swaluestraat 2
Het kantoor is geopend op maandag t/m
woensdag van 09 30 - 16 00 uur, op donderdag van 09 30 - 20 00 uur en op vrijdag van
09 30 tot 12 30 uur
Door een ieder kan tot 7 mei 1999 schriftelijk
zijn zienswijze kenbaar gemaakt worden en/of
een verzoek tot aanvulling van de B-lijst worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Indien binnen bovengenoemde termijn daarom wordt verzocht zal er
gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisselmg over het ontwerp van het besluit
waarbii een verzoek tot aanvulling van de Blijst ook mondeling kan worden ingediend
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de werkeenheid bouwtoezicht en milieu van de afdeling Leefomgeving
en Handhaving (023) 574 01 00)

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART. 22 WRO)

De gemeenteraad heeft op 9 maart 1999
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplan "Bos Groot Bentveld" wordt
voorbereid
Het betreft e£n klem bosgebied m Bentveld,
gelegen ten noorden van de Zuidlaan Aan de
oostKant wordt het gebied begrensd door de
gemeentegrens met Bloemendaal Aan de
westzijde grenst het plangebied aan het ter-

è

uitgerekend voor U!
Streefverbruik voor de week van 15-03 t/m 21-03
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

20
25
30
35
40
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89
94
99
111
124
136
148
161

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Totaal
vanaf
l november

Kosten
deze
week

499
624
749
868
999
1123
1250
1372
1499
1619
1748
1873
1998
2121

10,00
12,50
15,00
17,50

2248
2371

2496
2811
3120

3434
3746
4058

20,00
22,00
24,50
27,00
29,50
32,00
34,50
37,00
39,50
42,00
44,50
47,00
49,50
55,50
62,00
68,00
74,00
80,50

rem dat behoort tot het landgoed Groot Bentveld Aan de noordzijde grenst het gebied aan
de Taxuslaan Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,6 ha
Dit besluit ligt met ingang van 26 maart 1999
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning het desbetreffende gebied
is aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

BELEIDSNOTITIE TER VASTSTELLING VAN DE VERGOEDINGEN
VOOR VENT- EN STANDPLAATSENVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben definitief besloten m te stemmen met
de "beleidsnotitie ter vaststelling van de vergoedingen voor vent- en standplaatsvergunnmgen" In deze beleidsnotitie worden de
algemene beleidsregels inzake de bepaling
van de hoogte van de vergoedingen weergegeven alsmede de uitzonderingen hierop
Tevens worden de te vervallen vergunningen besproken Daarnaast wordt er in de notitie ingegaan op de wijze van betaling Omdat
de verhoging verdeeld zal worden over vier jaar,
worden zowel de totaal te betalen vergoedmgen als de jaarlijks te betalen vergoedingen van
1999 tot en met 2002 weergegeven
De "beleidsnotitie ter vaststelling van de vergoeding voor vent- en standplaatsvergunnmgen" treedt m werking een dag na publicatie
Voor vragen over het bovenstaande kunt u
zich wenden tot de afdeling Bestuur en
Managementondersteuning, werkeenheid
Juridische Zaken te bereiken onder telefoonnummer (023) 574 01 00
AANGEVRAAGDE

KAPVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Kerkplein t.o. 1/4
- Saxenrodeweg 52/100

1 boom
3 bomen

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens opemngstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-050M Witte Veld 17
plaatsen
schuur
99-051B Secr Bosmanbouwen
straat 11A
dakopbouw
99-052B Tjerk Hiddesvergroten
straat 16
woning
99-053B Tjerk Hiddesvergroten
straat 14
woning
99-054B Zeestraat 71
wijziging reeds
verleende
vergunning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen:
98-097B Diaconiehuisstraat 3 plaatsen
dakkapellen (15-03-1999)
98-1OOB Corn Slegersstraat 2/1
vernieuwen, veranderen winkel
(15-03-1999)
98-106B Ostadestraat21
vergroten woning (15-03-1999)
98-149B Kerkstraat 31
wijzigen voorgevel (15-03-1999)
98-166B Raadhuisplem
plaatsen verkoopkeet (15-03-1999)
98-206B C v d Lmdenstraat 10
verbouwen woning (17-03-1999)
99-011B Karnerlmgh Onnesstraat 20
bouwen lichtmaststellmg (15-03-1999)
99-015B Emmaweg 16
vergroten woning (15-03-1999)
99-020B Haltestraat 34
veranderen voorgevel (15-03-1999)
99-032B Boul Barnaart t h v Rotonde
oprichten aanlandmgsplaats
(15-03-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

IEUW
Sluiting filiaal
HEMA HOME COLQRS VERVEN :

Door tegenvallende verkoopresultaten
zijn wij genoodzaakt ons filiaal op de
Grote Krocht per 4 april 1999 te
sluiten.
Wij hopen dat wij al onze klanten
voortaan op de Hogeweg van dienst
mogen zijn.

BESTAAN Uit ó ACTUELE KLEURLUNEN..

HEMA

.

. .

ELKE KLEURLIJN HEEFT 5 VERSCHILLENDE TINTEN;" •' .'
DE VERVEN DEKKEN 'IN ÊÉN : 'KEER-EN ZIJN MET NAME'
GESCHIKT VOOR.GEBRUIK BINNENSHUIS!.
..' ' . . . • •
IDEAAL OM NAAR EIGEN INZICHT TE COMBINEREN.''

bak/ker
BALK
Hogeweg 28 - tel. 571 29 89
Grote Krocht 21 - tel. 571 84 73

t ne r f l r

nv Energiebedrijf
Zuld-Kennemerland
Tel. 023-5235123

STRUCTUURVERF 4 L 37.95 LAKVERF HALFGLANS 750 ML
24.95 HU 19.- MUURVERF 2.5 L 29.95 DU 25.-
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Ambulance
ZANDVOORT - De veertig
bedden tellende kliniek Buyege Health Centre in Oeganda
heeft een ambulance nodig. De
huidige met 876 duizend kilometer op de teller is nodig aan
vervanging toe. Op cruciale
momenten begeeft de auto
het, waardoor hij vaak te laat
komt. Simavi houdt deze week
een collecte voor de ambulance en ander transportprojecten in Azié en Afrika.

woensdag 24 maart 1999

Kees Hoed is geen jasje-dasje politicus

Trui, spijkerbroek. Geen jasje-dasje. Het nieuwe raadslid
Kees Hoed was de enige die zich bij zijn installatie twee
weken geleden niet op zijn paasbest had aangekleed. „Ik
heb geloof ik ook maar één stropdas in huis. Maar die draag
ik nooit. In het gewone leven niet en dus ook niet bij de
gemeenteraad. Anders gaan praten, nee, daar hou ik ook
niet van. Je moet nooit proberen je eigen klasse te
ontstijgen. Dan ziet iedereen toch dat je je forceert. Ik kom
uit een rood nest en werk in een volksbuurt. In de
gemeenteraad zit ik namens 9,2 procent van de
Zandyoortse kiezers die vorig jaar op de Socialistische
Postzegels
Partij hebben gestemd. Hoeveel jasje-dasje types zouden
ZANDVOORT - Postzegels, daar tussen zitten?"
een veiling, een loterij en gezelligheid. Dat biedt de maandeIJN DUIDELIJKE stel- officiële vergoeding voor kalijkse clubavond van de Zandlingname over zijn ima- merleden.
voortse Postzegelvereniging.
„Het partijbureau zorgt er
ge typeert hem misDeze keer valt de avond op
schien nog wel het wel voor dat ik er niets op achvrijdag 26 maart, aanvang meeste, vindt hij. Aan de deur teruit ga. Want de vergoeding
19.15 uur. De entree is voor ie- van zijn werkkamer hangt een wordt wel bij mijn inkomen gedereen gratis. Meer info geeft smoezelig linnen tasje met een teld en ik moet er wel belasting
mevrouw M. Roggekamp grote rode tomaat erop, het over betalen. Maar dat wordt
(571.3262) en de heer H. Bol logo van de Socialistische Par- dus allemaal geregeld door de
(571.3241), na 19 uur.
tij. Kees Hoed zal daarin zijn SP," vertelt Hoed. „Ik vind het
raaddsstukken vervoeren
naar een eerlrjk systeem. Waarom
zou ik iets verdienen, terwijl
het gemeentehuis. r
Koninginnedrama
Of in de tas van wijlen Bram anderen die folders uitdelen of
Cluwen. „Hij was een rassocia- ander werk voor de partij verlist. Ik ben er trots op dat ik richten niets krijgen?"
Het overgebleven geld gezijn tas heb gekregen. Toen hij
overleed heb ik vorig jaar ge- bruikt de SP om acties te onzegd dat hij nu de fakkel aan dersteunen. Zo is er bijvoorbeeld een actie waarbij menmij heeft doorgegeven."
„In principe ben ik een heel sen opgeroepen worden om
rustige figuur. Maar als iets me een kaart in te sturen met de
raakt komt er een hele dosis tekst 'Handen af van de WAO'.
energie los. Dan wil ik veel tijd De SP wil namelijk dat de
ergens in stoppen. Maar dan voorzieningen voor WAO'ers
wel op de achtergrond. Ik sta niet afgebroken worden. In
Zandvoort zijn er inmiddels
niet graag in de spotlights."
„Het verbaasde me dat men- 2500 kaarten verspreid. „Mijn
sen op het gemeentehuis me hart ligt bij dit soort acties. Als
nu opeens anders benaderen. socialist maak je je druk om
Mensen die me eerst alleen gelijkwaardigheid. Waarom
ZANDVOORT - De dochter vaag toeknikten stellen me nu moeten sommige mensen het
van de beruchte Hendrik VIII voor aan anderen. Alsof ik iets zoveel beter hebben dan andevormde de inspiratiebron voor bijzonders geworden ben ren?"
de Britse film 'Elizabeth'. De doordat ik nu raadslid ben.
Daarom vindt hij de hulpfilm laat haar vooral in haar Dat zie ik zelf heel anders."
dienst die de SP heeft opgezet
jeugdige jaren zien als zij allerHet past ook niet bij de SP zo belangrijk. Elke derde donlei intriges aan het hof moet om mensen op een voetstuk te derdagavond van de maand
zien te overwinnen. 'Elizabeth' zetten, vindt hij. „JanMarijnis- zitten Zandvoortse SP'ers
draait op woensdag 24 maart sen (de fractievoorzitter van klaar voor mensen die problebij de filmclub in het Circus op de SP in de Tweede Kamer, men hebben met bijvoorbeeld
het Gasthuisplein. Zowel le- red.) wordt ook teruggefloten huursubsidie of het aanvragen
den als niet-leden zijn welkom. als hij op vergaderingen in het van bijzondere bijstand. „We
De voorstelling begint om half land Tweede-Kamertaai uit- verstrekken vooral informatie.
acht.
Leggen uit welke formulieren
slaat."
men op welke plek moet halen.
e SP is bovendien de enige par- We nemen geen werk uit hanWateroverlast
ty die raadsleden, wethouders, den van de mensen. En we losZANDVOORT - Peter Boe- statenleden ' en parlementa- sen ook geen burenruzies of
vé, raadslid van AOV/Unie 55- rièrs hun vergoeding laat af- echtscheidingen op."
plus, vindt dat het college van dragen. Hoed en zijn fractiege„De SP," zegt Hoed, „is wat
B en W meer actie moet onder- noot Huub van Gelder verdie- de PvdA voor de oorlog was. Ik
nemen tegen de wateroverlast. nen helemaal niets aan het voel me er als een vis in het
„Desnoods moet er een recht- raadswerk. Jan Marijnissen water. Centralistisch geleid?
zaak aangespannen worden," krijgt alleen een basissalaris Nou nee, het is niet zo dat de
vindt hij. Ook andere politici dat een stuk lager ligt dan de landelijke SP voorschrijft wat
maken zich zorgen over de wateroverlast, maar zij willen niet
zover gaan als TBoevé. Volgens
ZANDVOORT - De 58 kinwethouder Herben is er druk deren uit groepen 7 en 8 van
overleg over de wateroverlast de Beatrixschool, Duinroos
met PWN.
en Nicolaasschool zullen na
vandaag vast altijd een speciaal gevoel krijgen als ze ters, krentenstruiken, rozen,
Langzaam
en bloembollen
langs de Sophiaweg komen. seringen
ZANDVOORT - Negen Daar groeien namelijk niet (waarvan de oranje pluimen in
maanden heeft het geduurd alleen hun zelfgeplante bo- de zomer te zien zullen zijn).
Het doel van de boomplantvoordat de bouwaanvraag men, struiken en bloemen
voor een garage en een dakka- maar er ligt ook een plaquet- dag, die dus inmiddels wat
pel in de Kochstraat rond was. te. Wethouder Marijke Her- breder geworden is dan alleen
Te lang, vindt het PvdA-raads- ben heeft vanmorgen voor het planten van bomen, is veellid Gert Toonen. Volgens hem hun ogen de gedenkplaat zijdig. „Kinderen krijgen reskeurt de welstandscommissie onthuld ter ere van de laatste pect voor de natuur," vertelt
bouwtekeningen vanwege de- boomplantdag van de eeuw. Rob Boekelman van de afdeling Reiniging en Groen van de
tails af en is de commissie vaak
gemeente. „We willen graag
onvoldoende op de hoogte van
de situatie ter plaatse. WétDe boomplantdag vindt elk dat zijzelf en hun leeftijdsgenohouder Herben heeft Toonen jaar in het vroege voorjaar ten er bewust van zijn dat je
maandagavond beloofd dat ze plaats, telkens op een andere een boom of struik niet mag
nog eens met de welstands- plek in Zandvoort. Dit jaar vernielen."
commissie gaat praten.
Toch is het groenstrookje
plantten de kinderen bremstruiken, duindoorns, ligus- waar de kinderen vandaag hun

Het echtpaar heeft besloten
niet bij de pakken neer te gaan
zitten. „We willen zo snel mogelijk de zaak opengooien,
want we moeten nu echt geld
gaan verdienen," zegt Martine
van der Werff.
De gevel van de nieuwe horecagelegenheid op het Badhuisplein wordt op de oude rooilijn
herbouwd in plaats van anderhalve meter naar voren zoals
de familie Van der Werff wilde.
Zodra de gemeente wat meer
vastomlijnde plannen heeft
over de vormgeving van de
middenboulevard, kan de familie Van der Werff een nieuw
bouwplan indienen. Wethouder Herben heeft onlangs gezegd dat ze verwacht dat na de
zomer er meer duidelijkheid is
over het Bahdhuisplein.

„Ik voel me bij de Socialistische Partij als een vis in het water," zegt het nieuwe raadslid Kees Hoed

de lokale SP'ers moeten zeggen tijdens raadsvergaderingen. Wel worden de acties landelijk gecoördineerd."
Hoed, die vier jaar geleden
van de Rijksstraatweg in Haarlem naar de Keesomstraat

leden op toen een groep van
acht PvdA'ers ernstige kritiek
uitte op het toenmalige bestuur en op de fractie. Geemotioneerd legde Hoed een verklaring af en vertrok terstond
uit het zaaltje in het Gemeen-

'Het verbaasde me dat mensen op
het raadhuis me nu anders benaderen'
Zandvoort verhuisde, stemde
altijd op de PvdA. Zijn schoonzus Jeannette van Westerloo,
destijds fractievoorzitster van
de PvdA, vroeg of hij wat handen spandiensten voor de partij
wilde verrichten. Hoed werd
eerst bestuurslid en later een
jaar lang voorzitter.
Maar hij stapte twee jaar ge-

schapshuis. Veel wil hij er nu
niet meer over zeggen. „Het is
allemaal afgekaart en we zijn
nu met de SP bezig."
Want binnen twee maanden
na het uiteenvallen van de
PvdA richtten Hoed, Van Westerloo en Van Gelder samen
met nog enige andere oudPvdA'ers de SP op in Zand-

voort. Van Westerloo en Van
Gelder kwamen vorig jaar in de
gemeenteraad. Hoed stond
derde op de lijst.
Het lag dan ook voor de hand
dat hij Van Westerloo opvolgde nadat zij er een paar maanden geleden mee ophield. „Ze
was moe, de druk op haar was
groot. Ze wilde van haar kleinkind genieten maar als je je
raadswerk echt goed wil doen
kost dat heel veel tijd."
Dat laatste merkt Hoed zelf
ook. Hij is bovendien naast
raadslid ook voorzitter van de
SP gebleven, zit in het districtsbestuur en in een commissie over onderwijs van de
SP.
Onderwijs ligt dicht bij zijn
dagelijks werk, want hij werkt
op een basisschool in Haarlem.
Daar test hij kinderen en stelt

De laatste planters van de eeuw
schop in de aarde hebben gestoken geen plek waar ze alleen maar naar mogen kijken.
„Het terreintje naast de Sophiaweg is juist bedoeld om er te
ravotten, te kamperen of verstoppertje te spelen," legt
Boekelman uit.
Het stukje grond is bovendien heel speciaal. Het is een
nieuw duingebiedje in het
dorp. Boekelman: „Zandvoort
heeft een prachtige omgeving.
We vinden dat je daarvan best
wat mag terugzien voor je eigen deur."
Daarom is op de Sophiaweg
begonnen met het aanleggen
van een zogeheten ecolint. Dat
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ZANDVOORT - Echt gelukkig is de politiek er niet
mee, maar als het niet anders
kan dan moeten er maar
twee hoge masten op het circuit komen te staan. Liever
ziet de meerderheid van de
partijen de uitsteeksels wéggewerkt worden op hoge gebouwen zoals Bouwes Palace
of de watertoren.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat een 53
meter hoge zendmast op het
circuit het bestaande exemplaar van 25 meter naast het
politiebureau op de Hogeweg
vervangt. Het uiterlijk zal ongeveer- hetzelfde zyn, alleen
dan twee keer zo hoog.
De nieuwe mast betekent
nieuwe mogelijkheden volgens
een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Nu maakt alleen

Hans,van Relt

Het aanplanten van nieuw
groen lijkt in schrille tegenstelling te staan met het kappen
van 48 bomen in Bentveld,
geeft Boekelman toe. De bomen moeten wijken voor een
villawijkje achter het voormalige pompstation aan de Zandvoortselaan. „De nieuwe bewoners willen niet in een woud

Foto Andre Lieberom

een individueel programma
voor hen op als ze achterstanden hebben opgelopen of
hoogbegaafd zijn. Bovendien
beheert hij de 35 computers
die op school staan.
at onderwijs hem zo interesseert wil nog niet zeggen dat
hij al een duidelijke mening
heeft over onderwijs in Zandvoort, behalve dat hij het
voortzetten van de hulpklas
voor kinderen met leerproblemen van harte ondersteunt.
Het is een van de eerste vporstellen waar hij zich in verdiept
heeft, want deze week woont
hij zijn eerste commissievergaderingen Financien en Maatschappelijk Welzijn, Onderwijs
en Sport bij als raadslid.
Monique van Hoogstraten

van bomen staan, want dan
zouden ze nauwelijks licht in
huis hebben. Meestal is dat
trouwens de belangrijkste reden waarom er een kapvergunning wordt aangevraagd."
De
projectontwikkelaar
heeft in dit geval zich wel contractueel verplicht "om eraan
mee te werken dat er nieuwe
jonge bomen geplant worden
in de tuinen. Bovendien moet
de taxushaag rondom de villa's
blijven staan.
Monique van Hoogstraten

Kroaten naar
Zandvoort
ZANDVOORT - De sporters
van Bilje (de gemeente in
Kroatië die door Zandvoort
min of meer geadopteerd is)
komen graag naar Nederland.
Burgemeester Darko Varga
van Bilje heeft dat laten weten
aan zijn Zandvoortse collega,
Rob van der Heijden. Varga wil
dat voetballers en tafeltennissers de reis maken.
Concrete afspraken zijn er
nog niet, maar als alles lukt
moet het bezoek volgens Van
der Heijden in het najaar
plaatsvinden. Varga hoopt dat
de sporters ook een stapel tekeningen van de kinderen uit
Büje meenemen om in Zandvoort tentoon te stellen op een
van de scholen.
Voordat het zover is ontmoet hij overigens eerst wéthouder Marijke Herben tijdens
een conferentie over onderwijs
in Kroatië op 23 en 24 april.

Circusartiesten

ZANDVOORT - Leeuwen en
tijgers, maar pok acrobaten en
jongleurs zijn zaterdag 27
maart te bewonderen in de
Hannie Schaftschool. Alle kinderen van de basischool doen
mee aan het circüsspel t'en
bate van de Clinicclowns. Ze
hebben hard geoefend met ouders en leraren, die weer de
kunst hebben afgekeken van
circus Elleboog in Amsterdam.
Toen de leerlingen met eigen
ogen op videobeelden konden
zien wat de Clinicclowns voor
kleine patientjes in een ziekenhuis kunnen betekenen, aarzelden ze niet om direct keihard te gaan repeteren. Op zaterdag hangen ze graag zelf de
clown uit voor het goede doel.
Er worden twee voorstellingen
worden gegeven: om twaalf
Ook Dpnald van Kuik (Dier- uur en om drie uur. De entree
plezier) is een voorstander van bedraagt vijf gulden.
eenrichtingsverkeer vanuit de
Haarlemmerstraat vanwege
ADVERTENTIE
het algemeen belang. „Op die
manier trek je de mensen het
centrum in."
Hij hoopt dat eenrichtingsverkeer ook betekent dat de
gemeente meer parkeerplaatsen maakt. „Insteekhavens
zouden heel handig zijn. Dan
kun je twee keer zoveel mensen kwijt." Van den Broek wil
ook dat de straat opgeknapt
wordt. „Panden opknappen,
25 maart t/m 31 nütart.
sierbestrating. Zodat het nog
wat beter oogt als je hier inrijdt."

Winkeliers Grote Krocht willen
unaniem rijrichting veranderen
houder en de meerderheid van
de partijen zich op 13 april tijdens de gemeenteraadsvergadering achter het alternatief
van de ondernemers scharen.
Groenteboer Daniél hoopt
dat van harte. „Het is veel beter voor mijn omzet als de
mensen onze straat in rijden,
vooral omdat ik aan het begin
van de straat zit. Via de Oranjestraat is een omweg. Dan
zien ze mijn winkel veel sneller
over het hoofd. Toeristen doen
vooral boodschappen voordat
ze naar het strand gaan en
Maar wethouder Hogen- mensen die werken als ze tedoorn heeft donderdagavond rugkomen van hun werk buide politiek een voorstel voor- ten Zandvoort."
gelegd waaruit precies het tegenovergestelde blijkt. Het
verkeer zou via de Oranjestraat het centrum in moeten
en via de Grote Krocht eruit.
Nu is de Grote Krocht overigens nog tweerichtingsverkeer.
ZANDVOORT - Zelden
„Een misverstand," menen
Charles Moerenburg en Theo zijn de ondernemers van de
Peek van het Ondernemers Haltestraat zo eensgezind
Platform Zandvoort. Zij heb- geweest volgens Charles
ben al die tijd samen met de Moerenburg, winkelier en bebewoners van de Oranjestraat stuurslid van het Ondernebij de besprekingen met de ge- mers Platform Zandvoort
meente gezeten. „Dat overleg (OPZ). „Op misschien twee
liep prima. We dachten dat na zijn we het erover eens.
onze mening duidelijk overge- We zijn blij dat de politiek de
komen was. Daarom waren we Haltestraat open wil houden
nogal onaangenaam verrast," voor het verkeer. Dat is het
vertelt Peek. In allerijl hield beste voor bijna iedereen."
het OPZ een enquête onder de
winkeliers. Iedereen was tegen
„Maai' we vinden ook dat op
het voorstel van de gemeente drukke zondagen de straat afen voor het alternatief van het gesloten moet kunnen worden.
OPZ.
Dat is helaas nog niet helemaal
Moerenburg heeft er echter goed overgekomen in het
wel vertrouwen in dat de wét- raadsvoorstel waarover de ge-

ZANDVOORT - „De mensen moeten zó de Grote
Krocht in kunnen rijden en
zien dat dit dé winkelstraat
van Zandvoort is," zegt
groenteboer Daniél van den
Broek. Unaniem hebben de
winkeliers van de Grote
Krocht dan ook gekozen
voor
eenrichtingsverkeer
vanuit
de
Haarlemmerstraat. Via de Oranjestraat
zouden de auto's het centrum weer kunnen verlaten
volgens de winkeliers.

Clmema

Haltestraat droomt van
eigen 'Bloemendaalseweg'

H

: Vragen over bezorging dondertussen 9-12 uur (023) 571.7166
ndvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

De raadsleden Pieter Joustra (WD), Michel Demmers
(GBZ)
en Peter Boevé
(AOVAJnie 55-plus) lieten zich
maandagavond tijdens de

slingert van de kruising met de
Kostverlorenstraat via de Van
Lennepweg naar de ingang van
het circuit op de Van Alphenstraat. Vogels, vlinders en insecten vinden zo'n lint prettig.
Ze kunnen makkelijker een
strook met planten volgen dan
asfalt en huizen volgens Boekelman.

ET RECHT heeft in elk
geval op één punt gezegevierd. Althans, dat
vindt Jan Filmer. Hij is schuldig verklaard, want hij heeft
immers 'lullebak' en 'mafkees'
gezegd tegen een agent. Maar
hij hoeft geen boete te betalen
voor het beledigen van een
agent, voegt hy er tnomfantelijk na de rechtzitting donderdag aan toe.

Abonnementen (opgave, verhuiziny, etc).
(020) 5626211
Abonnementsprijzen- ƒ 19,60 per kwartaal;
f 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

sl

de politie gebruik van de mast
op de Hogeweg, straks kunnen
ook portofoons en mobilofoons van de brandweer en ambulances erop aangesloten
worden.
De tweede piek wordt drie
meter lager. Die is bedoeld
voor het scheepvaartverkeer
dat de haven van IJmuiden
probeert te bereiken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de gemeente Zandvoort hiervoor benaderd, omdat Zandvoort het meest gunstigst ten opzichte van de zee
Egt volgens het ministerie.

commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Milieu echter niet makkelijk overtuigen.
Zij willen eerst beter begrijpen waarom de twee masten
zo noodzakelijk zijn dat daarvoor de horizon vervuild zou
moeten worden. Joustra hikt
vooral aan tegen de mast voor
de scheepvaart en Boevé tegen
de mast voor hulpdiensten.
Demmers vraagt zich af of dergelijke masten nodig zijn terwijl nu de telecommunicatietechniek zo snel voortschrijdt.
Samen met Gert Toonen
(PvdA) wil het drietal dat wéthouder Marijke Herben ook
nog eens kijkt naar een andere
plek dan het circuit. Herben
heeft dat toegezegd.
Gerard Versteege (CDA) en
Han van Leeuwen (D66) vinden net als de wethouder dat
meer veiligheid een belangrijk
argument is om de masten te
plaatsen.

Minder autós in Haltestraat

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M. Oosterveld Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023) 571 7166.
Fax (023) 573 0497 E-mail, wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel (020) 562 6278.
Fax 562 6283
Micro advertenties (020) 562.6271. Fax
6656321.
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Politiek piekert
over twee pieken

Strandcafé
toch open
ZANDVOORT - Het Strandcafé gaat toch per l april open,
al is het dan niet in de vorm die
de eigenaar van tevoren in gedachten had. De familie Van
der Werff is door de rechter in
het ongelijk gesteld tijdens een
kort geding over een bouwstop. De gemeente zette de
bouw stop, omdat er geen
bouw- en sloopvergunning was
afgegeven. De gemeente wil
eerst een masterplan voor de
middenboulevard hebben.

Z

ZANDVOORT - Hilly Jansen
exposeert in april in het gebouw van de Riagg (Schipholpoort 20). Zij toont daar haar
kleurige werk. Hilly heeft zich
laten inspireren door de dieren
en planten van de zee. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen half negen en
vijf uur.

Za n d vo o rt s
INJieuwsblad

Wel schuldig
geen boete

Maai- dat wilde hij niet. De
agent die hem een bon had gegeven omdat zijn auto op de
stoep in de Max Euwestraat
was geparkeerd, stond hem
niet fatsoenlijk te woord, vond
hij. De agent draaide zijn raam
slechts op een kiertje toen FilVoor Jan Filmer is het een
mer om opheldering vroeg. En
principekwestie geworden.
Natuurlijk had hij best 250 gul- dat ergerde hem zó dat hij de
den wegens belediging en ne- twee scheldwoorden uitsprak.
Het kwam Filmer niet alleen
gentig gulden voor een parop een boete te staan, maar
keertaon kunnen betalen.

meenteraad op 13 april moet
beslissen Daarin wordt gesuggereerd dat we tegen tijdelijke
afsluiting zouden zijn. Maar
dat is ridicuul. We hebben al
eens voorgesteld dat de gemeente een vertrouwde ondernemer aanwijst in de straat die
de sleutel van de paaltjes
krijgt. Helaas wil de gemeente
dat niet."
Het liefste zien de ondernemers hun straat veranderen in
een gezellige straat met plantenbakken, terrasjes, fïetsenrekken, parkeerplaatsen en
langzaamrijdend
bestemmingsverkeer. „Net als in Bloemendaal. Het is daar prachtig
geworden."
ook op vier uur cel.
Zowel de officier van justitie
als de rechter hadden begrip
voor Filmer. Die voerde aan
dat hij vond dat de belediging
weggestreept moest worden
tegen het leed dat hem aangedaan is. De Zandvoorter is er
blij mee. Ook omdat hij nu
geen strafblad heeft, al komt
zijn daad wel in een politieregister terecht. Toch is de zaak
nog niet afgedaan. Ook de
parkeerbon wil Filmer voor laten komen en er ligt nog een
officiële klacht die afgehandeld moet worden.
Zie ook pagina 5 (Oog en Oor)
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FILMCLUB

NEDERLANDS TOPMERK KOELKAST

SONY 71 CM BREEDBEELD KLEUREN-TV

Ruime dubbeldeurs koelkast met 220 liter netto mhoud waarvan 40 liter vriezen, m hoogte verstelbare
legplateaus CFK-vrij Adviespnjs*849 -

KV28WF1, Super Trinitron 16 9 beeldbuis, 4 beeldmodes, 40 Watt HiFi stereo, 100 voorkeuzezenders, Intelligent Teletekst en camcorder aansluiting Adviespri|s*1999 -

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

32xmotorzoom Adv*1099-

589.-

PW6301 61cm BI Line S
stereo teletekst Adv'2095

999.-

1479.-

M 7 0 C M 10° HERTZ
O BREEDBEELD STUNT !
% Grootbeeld HiFi stereo
2$ TXT Adviespri|s*36S9

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV

Topklasse1 Grootbeeld Black
line S 100 Hertzdigital scan
stereo TXT Adviespnjs'2695

AWM800 15 programma s rui
me vulopenmg milieuvriendelijk deurbeveiliging *1079

SONY T R A V E L L E R

698.-

TR401 HiFi geluid Adv'1330

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301 Stereo teletekst
met geheugen Adv'2795

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

869.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel schokdernpers Adviespnjs'949 -

HhSSTEADYSHOTSTUNT!
64 x Digital zoom 5 standen
program AE mcl ace En
afst bed Adviespnjs'1699

678.-

999.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

SONY STEADY SHOT !

WE900 Instelbarecentnfuge
gang regelbarethermostaat
RVStrommel zelfreinigende
'omp Adviesprijs'1199 -

TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviespnjs'1890

1179.-

568.-

JVC DIGITAAL STUNT!

INDESITWASAUTOMAAT

GRDV Pri|sdoorbraakl
100X zoom Adv*3849

WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799

11779.

32PW63 HiFi stereo TXT
met geheugen AdV2995 -

2179.-

Turbo Drive stereo montage TXT Adviespnjs'1595

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnmtron
stereo teletekst Adv*2440

1149.-

,->SONY BREEDBEELD
;/|71CM KLEUREN TV
" KV28W1 Super Trinitron
stereo TXT Adv*2990 -

979.-

1548.

879.-

KV28WX Super Trinitron
HiFi stereo TXT Adv'3299

SONY MONTAGE TOP!

1879.-

MIELE 1000 TOEREN

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest' Adv"1449

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen san
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l O2O - 6474939 B

589.-

E920 7koppenSuperTnlogic
vliegendewiskop HiFi stereo
Adviespri)S'165Q

~ 1149.KV25 Super Trinitron te
letekst afst bed Adv*1399 -

898.-

879.-

1579.-

WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregelmg bespaartoets *1348 -

669.-

m* ARISTONA 979.STEREOKTV
TA4412 63cm beeldbuis
teletekst Adviesprijs'1595 -

799.-

JVC HIFI STEREO

HRASHi SpecDnve Adv*989 -

579.-

pïONEE

B605 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv*945

549.-

SAMSUNG STEREO!
SV600 Videorecorder met
PDC Adviespri)S*699 -

895.-

TECHNICS '

'

229.- \*"»•TOPK

VR161 Afstandbed '645 -

M21 Hi BlackTnnitron '990

ar,
Adviespriis'71*.

Tgcpgg

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Wassen en drogen m 1 ma
chme 1000 toeren Adv*1549

869.-

269.

' m i **• •"

•

-"f-*

•SIEMENS

AUDIO-ÏAPE 10 bTUI\S

n

289.-

TDK

SA 90
EtE!

969.-

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, lObit,
afst.bed.Adviesprijs*1770.-

fëcc

\ PRIJS A

j SAMSUNG HIFI STEREO VIDEORECORDER

|SCPM15 Inclusief CD speler en luidsprekers
JAdviespri]s*699

379.479.389.1849.-

[SV610XK 4 koppen PDC scartaansluitmg
l voorkeuzezenders shuttle Adviespri|s*714
SIEMENS300MHZPC!) | SONY 100 HERTZ BREEDBEELD KLEUREN TV
32MBmtem 3 2GB 4MBAGP JKV28WX10 71 cm Super Trinitron 16 9 beeld
CD-rom 15 monitor Adv*2999 - 1 l buis multi PIP HiFi stereo Adv *2599

>.-M^J.»I.» 1899.-1
IBMAPTIVAE25TOP!'

MOBIEL BELLEN VAN AF 0,25 PER MINUUT fü
l'jang Hi-GSM abonnement ƒ, 25,- per maand!
EXCLUSIEF BIJ BCC
PHILIPS GENIE/POPOUT
TOP DESIGN GSM TOESTEL
t w v 1299
ISgian' mlisifltaHrtii
Li onaicu' Uuuisonigainlie
sW*C^
Extra 1100MA Li ion accu^fflf
Iwv279
Origineel lederen \Wf^^J^-!
beschermlasje iMJMÏtr C3~.~.^-.
IWV4995 >4W*K
'
-, ...
~ ^ ' 8elltniiiteetlllHBla»JtiiiiilnUiileiiliiiil debitel

199,-

[Voor aanvraag abonnementen zijn verclstt Cel dl gel
legitimatie, bankafschrlft (jondor bedragen)!

l SONY MAVICA
l „nden "
51 CM KTV TELETEKST l FD5; Digitale fotocam. voor l AdVl»2--:
70 voorkeuzezenders Off
Ned Philips garantie Adv'695

Adviésprils

375."
PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie
Adyiesprijs'495

IBCCPRJJSJ

889.-

A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviespri|s*149

f-Mt^i^f-»

95.-

CANON PRINTER !
C220 Kleurenprinter Adv'249

t.-r<«i/.»f.-» 179.HP INKJETPRINTER

m sis.PORTABLEKTV37CM

285.-

OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklasse''821

449.-

HP TOPKLASSE!

DJ7 PhotoRetll fotokwaliteit
6 ppm Adviesprijis^640

BOSCH AFWASAUTÓM. l

SMS1012 RVS interieur
4sproeiniveaus Adv*1179 - |

675.-

b< 5tel;

•PHILIPS.;

568.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

SIEMENS ELEKTRONISCHE DROGER
WT62000 7 droogprogramma s kreuk

beveiliging eenvoudige bediening *1348

849.969.1039.-

Geen alvoer nodig' Best uit de test *1499

778.-

CONDENSDROGER

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

BOSCH WASDROGER

WHIRLPOOL CONDENSDROGER
AWZ567 Elektra gestuurd kreuk beveiliging

598.

848.-

KE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarhefst280
liter inhoud 3 vriesladen
CFK/HFKvnj Adv*1849

Elektronische besturing
Zeerstil Adviesprijs*1099

Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuimgenstl Adv* 1499-

MIELE WASDROGER

878.-

3 programma's en aquastop. Adviesprijs*2095.-

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en. aquastop. Adviesprijs;*1299.-

849,ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT
•;
RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899.-^. :

499S

WBCWGASKÓOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
^
Met restwarmte indicatie.

PELGRIM KOOKPLAAT |

2 deligepannendragersen
sie'deksel Adviespnjs*490

~~ 278.-

ETNA KOOKPLAAT |

4 pits met 2 delige branders

F1 O
Gasfornuis met
elektrische
oven
mcl grill en
sierdeksel
Adv'1450

968.-!

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

CENTRIFUGE

1169.-

INBOUW
APPARATUUR
TOPMERK INBOUW
VAATWASSER::

1248.-

Elektronischenreverserend
RVS trommel Adv*1799-

BOSCH CONDENSDROGER
WTL5200 8 droogprogramma s kreuk
beveiliging GEEN AFVOER NODIG' *1549
AEG CONDENSDROGER
56600 8 programma s grote vulopenmg
GEEN AFVOER NODIG' Adviespnjs*1599 -

845.

ATAG
NOFROST KOELKAST FORNUIS

2800toeren RVStrommel '249

Gas elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel *1199

798.-

FORNUIS
90 LITER VRIESKAST ETNA
Gas elektrofornuis met grill
Svakken Adviespnjs698 -

349.-

WHIRLPOOL KAST

en sierdeksel

Adv*695 -

498.-

Gunstig energie verbruik
capaciteit CFK vrij

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 Sladen 11kgm
vriescapaciteit Adv*848 -

S^S'ÏZBS.-

529.299.-

OPZETVRIESKAST

SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snel
heden Adviespnjs'495

299.-

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoermg*398

Handigl 50 liter AdV595

W'

Superdun v
scheerblad,
2 trimmers en
fa»»r

478.

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving «••
sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs 899

K1321S 270 liter inhoud
CFK en HFK vrij Adv*1399-

Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbescherming Adv*949

SN23000 Met aquastop en
lagevertmjikswaarden *1348-

"1245.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs*649

ereenvou-

Hf 510 Oplaadbare
elektrische _ .
„ndenborsteli rne^
actlv

775.-

SIEMENSAFWASAUTÖM. l

Topklasse 6Programmas Water
ontharder en waterstop *2099

ZONNEHENIE!

TANDENBORSTEL

GSF341 Sprogrammas Va- l
nabeleindeling Adv*1099 -

MIELE VAATWASSER

MIELE KOELKAST

DJ4CO Incl sheetfeeder *499

259.-

KTV37CM-r TELETEKST

428.-

ZANUSSI WASDROGER

L'/f T^ fl

GRILL ;

PT155 37cm afst bed '595

200 liter inhoud CFK vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs*849 -

KG23VOO 220 netto inhoud
2 vriesladen Adv*1248-

K6 233MMX 32MB CD Rom
fax/modem 15 monitor "3999

2079.-

645.-

2-DEURS KOELKAST

Mettijdklokenpluizenfilter
Adviespnjs'495

BAUKNECHTDROGER

OUDER W/ETS AFPRIJZEN I IJ
JSONY AUTORADIO CD-SPELER
|X4170 MetRDS tuner en afneembaar front
|Adviespri|s*710

M1400 Afstandbed Adv'550

465.-

ADP603 Sprogrammas water
ontharder en beveiliging
tegenwaterovertast Adv*949 - 1

WASDROGERSTUNT!

Geen afvoer nodigi RVStrommej Adviesprijs*999 -

MUZIEK CD-R 5 STUKS

l PANASONIC MICROSET

PHILIPS TELETEKST

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

SIEMENS KOEL/VRIES

|:f;M"I»il

575.SONY PORTABLEKTV

375.-

Nederlands topmerk 3 pro
irammas 12couverts *899 - .

AEG BOVENLADER

WASDROOGCOMBINATE

l. l TUa^utf»

^TOE^APE s STUKS l

SONY 55CM STEREO

579.-

LUXE VAATWASSER |

II l '"*5'' j', j.r^

NVSD200 Showview +
PDC Adviesprijs*649 -

Met afstandbediening

479.-

•

ARG647 156 liter koelen
en60litervriezen Adv*949-

IKOM LANGS VOO!
IEEN DEMONSTRATI

PANASONIC Beste Koop!

~~

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook-|
(unkties Adviesprijs*699

TTERËNGOËDKOPW

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren invriescapaciteit Adviespnjs*999 -

159.-

a

PHILIPS VHS-VIDEO

m 625.655.-

°r*\

/< <s

o <D O O/fo ^ ë V->^

A237 Express ProDigi *714

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

werkdag.

BCC, waar men n
, heeH!'
'".
.''

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

~~ 1199.-

Svttw-KxntfthrouD'trMMrcfM

21S1 SScmFSQ Adv*849

SONY55CMTELETEKST

918

Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs*1435 -

1000 toeren centrifuge zui
mg stil en milieuvriendelijk
waterbeveiligmg Adv*1649-

PftNASONIC KTV TXT PHILIPS DVD SPELER

X2101 Trinitron TXT '1440-

lij «CC kojen

578.-

899.

449.-

JVC SHOWVIEW+PDC

900wattmagnetron 60minuten
timer autom programma s

Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien koken bakken bra- |
den en gratineren Adv*999 -

WHIRLPOOL
BOVENLADER

ilgrR426l Showview, PDC,
gl|rXTj2tuners. Adv*1395.-

XD2 Dome Sound TXT
met geheugen Adv*1499

425.-

799.

pliARISTONA
PHILIPS SHOWVIEW
ife|1,CM KTV / V I D E O VR165 +PDC afst bed *745

599.-

Met vriesvak 140 liter mhoud CFK-vri] Adv'729

AT80
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid Adviespnjs*1099 -

i;n.DS.3CD-

PANASONICSTEREOKTV

375.-

SIEMENS KOELKAST

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv*985 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

E105 Afstandbediening *610-

!KT;V/VIDEO COMBI

Adv*699 -

BOSCH KOELKAST

SONYVIDEORECORDER

BCC^JB *( 1111
PR/JSj

Met vriesvak

468.-

&&&&&**~

659.-

TV/VIDEO COMBI'S

829,-

345.-

houd SOOwattvermogen auto
matisch programma s Adv'349

ZANUSSI KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

PANASONIC STEREO

PHILIPS 70CM STEREO ARISTONA STEREO
PT4501 Teletekst Adv*1645-

130 liter met vriesvak
Adviespnjs*699

ZANUSSI 2-DEURS BAUKNECHT
Z180/4D Automatische ontVAATWASSER
dooimg Adviesprijs*749

E705 Super Trilogie 4 koppen Showview+PDC *1200

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 63 cm Black line S
stereo teletekst Adv*2795 -

SIEMENS
WASAUTOMAAT

789.SONY HIFI STEREO
HD610 Topperi 4 koppen
Showview + PDC Adv*1199-

169.-

295.-

W H I R L P O O L KAST DAEWOOMAGNETRON
KOR610 DIGITAAL 18literm

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
laarprogramma s *1349

979.-

SONY 63CM STEREO

5 standen en kookboek

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

E820 4 koppen Super Tri
logic montage videorecor
der Adviesprijs'1200

KV29C1 Super Trinitron
TXT Adviesprijs*1880 -

Automatische ontdooiing
Adviespnjs'529 -

958.-

SONY HIFI STEREO

SONY72CMHIFISTEREO

169.-

WHIRLPOOL AVM

PHILIPS MATCH-LINE

1279.-

275.-

•CC-sp«lt reeds Miaaro,

Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv'2299

PHILIPS HIFI STEREO

M6135 Supersnelverwarmen
en ontdooien Uitneembaar |
draaiplaleau Adviespnjs'279

MAGNETRON
145 LITER KOELER SHARP
R2V18 15 liter inhoud

KOOP ZONDER!

VR7 Turbo-Dnve stereo monta
ge Jog&Shuttte TXT Adv'1495 -

VR665 Showwew+PDC 4koppenFoltowTV tongplay "1095 -

iSONY 100HZ 71 CM
i B R E E D B E E L D KTV

RX707, 2x 80 Watt versterker met uitgebreide
EQUALIZER en SURROUND SOUND, RDStuner, klok/timer, dubbel cassettedeck,
3 CD-WISSELAAR met diverse DJ-MIX functies,
compleet met MINIDISC-recorder, 3-weg luidsprekers en afstandbediening Adviespnjs*1660 -

PHILIPS SUPER VHS'

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

478.-

SONY SUPER MINISET MET MINIDISC

PHILIPS 82CMSUPER
BREEDBEELDSTUNT!

1-DEURS KOELKAST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

VRIESKISTEN!

'
^
' • ' '

399.-

r.r<«tJ.»f.>

T

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

E D
C K

C M
t N

/^ A C H tl f\ D C D
U U b U IV U P b K

l

AU»omattsch

opro^"---

De topmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

-j-ggcCï!^ .»'•
21 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

l
"
l
ALKMAAR -AMERSFOORT- AMSTELVEEN (BEVERWIJK ;
• ZAANDAM
' •.• . .
'
.
AMSTERDAM-BAD.HOEVEDORP-BEVERWIJK|1 SOOmZ Superstore Beter en goedkoper! 1 SOOmï Superstore Beter en goedkoper! LEIDSCHENDAM - MAAHSSENIHÖEK • UTRECHT ZAANDA
JBreestraat65
'
;.'••
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
.
26ETEEBWOUDE^RMEER' •

299.-

PELGRIM WASEMKAP

3slandenenvetliller Adv*260 -

128.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE 3 standen *135

78.-

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag . ... .
dinsdag t/m vrijdag. ....
zaterdag . . . . . . . . .

09.30 tot 11:00'uur'
09.30 to't 17*00 uur

KOOFAVONDEN
donderdag . . .

19.00 tot 21.00 uur.

13.00 tot 18.00 uur.
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We zaten direct vast in de tramrails'
„Ik denk dat ik het loodje
leg," zegt Peter Versteege
over het aanbod van zijn
jeugdvriend Fons Aleyen.
Aleven vraagt namelijk aan
Versteege of hij nog eens
met hem op de tandem naar
Amsterdam wil fietsen, net
zoals ongeveer 36 jaar
geleden. Dit naar aanleiding
van zijn interview van
veertien dagen terug in deze
serie, De Branding.

Fons Aleven vroeg aan Peter Ver_steege:
- Zou jij met mij nog eens
op de tandem naar Amsterdam willen fietsen?

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zy antwoord

Peter Versteege vraagt
aan Trudy Bluys-Van
Duin:
- Sta je er wel helemaal
achter dat je gaat verlmizen?

oog
en

oor
Monique van Hoogstraten

Nieuw millenniumidee
Zou het een idee zijn om het millenniumcadeau aan de inwoners
van Bilje m Kroatië te geven' Een ton om mijnen op te ruimen
gehavende huizen tot pensions te vei bouwen, zaaigoed te kopen
of een koe aan te schaffen' Het oorspronkelijke idee om Bilje te
helpen komt van mevrouw Van Vilsteren Maar ook Rob Boekei
man is meteen enthousiast „Ik wissel mijn bloemen- en plan
tencadeau meteen m Dit is pas echt een mooi gebaar om de
eeuw mee te beginnen," vindt hij Burgemeester Van der Heij
den is op zich wel voor, maar ziet een piaktisch probleem Bilje
zat niet bij de suggesties waai over de bevolking heeft gestemd
Dat zou dus tegen de regels zijn die het millenmumcomite zelf
heeft opgesteld Boze tongen beweren dat het comité echter zeil
ook voor een ruime interpretatie van de regels gekozen heeft
Het comité heeft immers het documentatiecentrum (dat de
minste stemmen kreeg) naar voren geschoven ten koste van de
kinderboerderij, muziekkapel en het bloemen en plantenlmt

Mini-toren

Peter Versteege stapt 36 jaar later opnieuw met zijn toenmalige jeugdvriend Fons op een tandem

zestiende ben ik de zaak mgerold en er nooit meer weggegaan Ik vond het gewoon meteen leuk om te doen Ik moet er
nu dan ook nog niet aan denken om met werken te stoppen, ook met als ik 65 ben,"
zegt de net vijftig geworden yzerhandelaar „Ik denk dat ik
dan zou wegkwijnen "
„Het is een arbeidsintensief
bedrijf Iedereen wordt persoonlijk geholpen in mijn wmkel Laatst heb ik m mijn vnje
tijd voor een klant een ouderwetse Belgische lamp opgelapt, terwijl die eigenlijk voor
een kleine reparatie kwam
Dat hoort bij de service en ik
vind het ook leuk om te doen
's Avonds zit ik vaak nog thuis
aan de administratie "
Zijn twee zoons zijn een heel
andere richting uitgegaan dan
hun vader Peter junior van 24
jaar heeft in Delft Technische
Informatica gestudeerd en
werkt in de computerbusiness
en Martijn van 22 jaar studeert
momenteel Commumcatiewetenschappen aan de Universteit van Amsterdam
„Ik vind het wel jammer dat
ik geen opvolger heb Maar als
ik zie waar mijn zoons mee bezig zyn, dan moet ik reëel zijn
Dan zien ze me aankomen met
mijn dorpswinkeltje," zegt
Versteege trots op zijn nakomelmgen en bescheiden over
zichzelf tegelijk
Ondanks zijn drukke werkzaamheden houdt de bezige

ondernemer vast aan een
weekschema wat betreft ontspanmng Zo heeft hy zijn vaste biljartavond in café Basta m
Noord, voetbalt hij m het seniorenteam van The Zandvoort Boys (TZB) en tennist

destijds de symboliek van de
christelijke religie deels door
middel van monsters en gedrochten opmerkelijk geestnjk vorm was gegeven" Als
kunstenaar werd Bego hierdoor danig be'mvloed en nu
dus ook als praktizerend winkeher
Met zijn prille ondernemerschap in Zandvoort lijkt voor
hem een eind te zijn gekomen
aan een langdurige zwerftocht
over de hele wereld Daarbij
belandde hij een paar jaar geleden in Nederland, waar hij
zijn huidige echtgenote Anneke leerde kennen
Samen met Anneke leeft hij
naar hartenlust zijn pleziei in
mystieke fantasiefiguren uit in
zijn eigen zaak, die met uitzondenng van maandag dagehjks is geopend tussen elf en
zes uur Wie op zoek is naar
een origineel of zelfs opzienbarend geschenk, zal er ongetwyfeld iets van zijn gading
vinden Naast poppen en beelden zyn er tiouwens ook sieraden te koop

„Integendeel zelfs, de functie van al die poppen en beelden is juist van oudsher om
boze geesten af te weren En
bovendien heb ik hier ook alleilei lieve fantasiefiguren
staan, zoals elfjes en kabouters " De in Bosnië geboren
Bego zegt al zijn hele leven te
worden geboeid door de creatieve kant van mystiek
„En die voorkeur werd nog
eens verhevigd toen ik betrokken raakte bij de restauratie
van een in barokstijl gebouwZANDVOORT - Van De
de Middeleeuwse kerk in
Noorwegen," aldus de thans Boucherie is sinds donderdag
44-jarige beeldhouwer „Waar- geen sprake meei De bekenbij ik haarfijn kon zien hoe de slagery aan de Grote

Boucherie wordt
Chateau Briand

hij regelmatig op het veld van
Nieuw Unicum Op dit laatst
genoemde complex heeft Versteege al voetballend zijn
vrouw leren kennen
„Liesbeth was ziekenverzorgster bij Nieuw Unicum Ik
deed mee aan een voetbalcompetitie m het team van Nieuw
Unicum, omdat ze spelers te
kort hadden Zo heb ik ook wel
tien jaar bij het politieteam gevoetbald Het personeel moedigde ons aan en ging in busjes
mee naar uitwedstrijden Daar
zat Liesbeth dus ook bij Ik
wist meteen dat zij het was
Niet omdat ze er zo leuk uitzag, maar ik wist direct dat ze
mooi was van binnen En ik
heb gehjk gekregen, want we
zijn al 26 jaar gelukkig getrouwd "
De weelde van een betrokken partner aan je zijde te vinden in ook moeilijke tijden, ondervond Versteege in oktober
1998 aan den lijve „Ik moest
accuut een zware darmopera-

m

Foto Karin Schut

om over na te denken Maar
toen ik eenmaal ontslagen was
uit het hospitaal, zat ik binnen
tien dagen weer in mijn oude
ntme "
Een vakantie per jaar gunt

de ex-patient zichzelf uit zelfbehoud Een vakantie van
'maar liefst' veertien dagen
„De winkel is dan dicht en we
vertrekken vervolgens steevast naar het buitenland Als
ik m Zandvoort zou blijven dan
zou ik om de haverklap mensen tegenkomen die een klusje
voor me hebben, bovendien
ben ik geen strandmens Mijn
vrouw en ik houden beiden van
de Scandinavische landen
Daar vind je nog rauwe, onherbergzame gebieden, waar je
geen mens tegenkomt Dat
vind ik heerlijk als compensatie voor mijn werk Even hélemaal met mezelf te kunnen zijn
heb ik blykbaar nodig om weer

Burgerlijke stand

Johnny

Periode 13 - 19 maart 1999
Geboren Jonathan Vos, zoon
van Rene Vos en Mieke
Scholts, Nicole Lommerde,
dochter van Enk Frans Lommerde en Petra Theodora de
Jong, Floor Mei, dochter van
Jeroen Mei en Hanneke Schippenjn, Maruan Markovic, zoon
van Müorad Markovic en
Ranghild Drommel
Ondertrouwd Rene de Kluyver en Mandy Victorie Bluys,
Daniel Mana Toenbreker en
Knsztina Batu
Geregistreerd Partnerschap
Benno Peter Bloem en Leo Antomus Teunis
Overleden Sjoukje Kollof-Van
Velzel (92), Dirkje Dehes-Van
der My e (58), Hedwig Mana
Slagveld-Konka (86)

Kerkdiensten

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-H-11zakennieuws kunt J sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023 5718648
of Faxen 023 5730497

e

Hervormde Kerk: zondag 10
uur SOW, ds van Leeuwen,
The New Choir Smgers Gereformeerde Kerk: zondag 10
uur SOW m Herv Kerk NU
10 45 uur ds vd Vate Agatha
Parochie: zaterdag 19 uur en
zondag 10 30 uur niet ontvangen Vrijzinnige GeloofsgeKrocht 7 werd die ochtend offi- meenschap NPB: zondag 17
cieel tot Chateau Briand her- uur Agape-maaltyd
doopt tijdens een uitbundig en
drukbezocht
heropemngsfeest
Dat de speciaal uitgenodigZANDVOORT - Kunstenade tv-kok Joop Braakhekke
(wegens drukke andere bezig- res Donna Corbani houdt op 27
heden) hierbij op het laatste en 28 maart open huis Haar
nippertje verstek moest laten atelier (Van Speijkstraat 5) is
gaan, was natuurhjk wel een geopend van elf tot vijf uur 's
tikje teleurstellend voor wm- middags
keleigenaar Marcel Horneman
Donna heeft zich laten inspiMaar samen met zyn klanten reren door reizen naar Egypte,
genoot hy des te meer van de Californie en de Caribische Eiroyaal geboden gelegenheid landen
tot het proeven van Belgische
pates en andere delicatessen
m de grote tent voor zijn compleet henngenchte zaak Na
een ingrijpende verbouwing
ZANDVOORT - Beddeiivan ruim drie weken ziet het goed krijgt een tweede leven in
inteneur daarvan er thans een een ziekenhuis in Beregovo
stuk luxer uit dan voorheen
(Oekraïne) Wie de mensen m
Opvallend is nu de nadruk dit ziekenhuis wil helpen, kan
op smakelijke kant-en-klare op 27 maart tussen elf en twee
maaltijden Tevens nemen nj- uui bij de Agatha Kerk en by
kelyk belegde broodjes een het winkelcentrum m Noord
giotere plaats m dan vroeger lakens, dekens en slopens afleMinder zichtbaar voor de veien by medewerkers van de
klant, doch minstens even lu- Oecumenische
Werkgroep
cratief voor Chateau Bnand is Exodus
voorts de uitgebreide toeleveGeld geven kan ook giro
rmg aan allerlei horecabednjven in Zandvoort en wijde om- 758 9141, H Koel, Bentveld
geving

Donna Gorbani

Deze zilveren watertoren is redehjk uniek Hij stelt namelijk
de oude watertoren voor die in
1943 opgeblazen is J van Dijk
uit Hoorn was m 1913, eenjaar
na de voltooiing van de toren,
zo onder de indruk van het gevaarte dat hij er een zilveren
model van ongeveer twintig
centimeter van maakte De minitoren weegt 230 gram Op 26
mei wordt hij geveild bij Chnsties in Amsterdam. Wie het object wil bekijken voor het bieden, kan op 21,22,24 en 24 mei
terecht bij het veilinghuis

op te laden," zegt Versteege
met een genietend gezicht als
hij aan de bergen van Noorwegen denkt
Voorlopig duurt het nog
even eer de zomervakantie
aanbreekt Tegen die tijd zijn
de naaste buren van de familie
Versteege inmiddels al lang en
breed verhuisd Peter Versteege ziet de familie Bluys met
lede ogen vertrekken, want al
tien jaar zijn ze zeer goede buren en inmiddels zeer goede
kennissen van elkaar geworden Daarom wil Peter Versteege vragen aan zijn buurvrouw Trudy Bluys-van Duijn
„Sta je er wel helemaal achter
Drie keer heeft het afgelopen halfjaar een Zandvoorter en een
dat je gaat verhuizen?"
keer een Haarlemmer een politiecel van binnen gezien na een
Nelleke van Koningsveld woordenwisseling over een verkeersovertreding De laatste keer
was vonge week, een strandp achter die rechts inhaalde op de
Engelbertsstraat en door een agent werd aangehouden Vier
keer werd de arrestant vastgepakt zoals agenten dat tijdens hun
opleiding leren Tamelijk hardhandig volgens de een, vakkundig
Weekenddiensten
volgens de ander

Retorische vragen

POLITIE Alarmnummer 112
Anders tel (023-) 5745111
BRANDWEER
Alarmnummer 112 Anders (023-)
5740260
AMBULANCE Alarmnummer
112 Anders 023-5319191
HUISARTSEN (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500

Johnny is een zeven maanden
oude pup m een veel te groot
lijf. Dat lijf z_it hem soms m de
weg als mj in volle vaart een
bocht neemt. Speels is hij dus
zeker, maar ook verlegen. Harde geluiden en drukke kinderen maken hem bang. De verzorgers van het dierentehuis
vermoeden dat hij ook wel
bang voor katten zal zijn.
Wat ze inmiddels wel hebben ontdekt is dat Johnny lief,
zachtaardig en trouw is. Kortom: Johnny is een held op sokken. Wie Johnny een nieuw leven wil bieden, spoede zich
naar het Kennemer Dierentehuis Zandvoort (023-571.3888).
Daar zit overigens ook nog
steeds Billy op een nieuw
baasje te wachten.

ZONDHEIDSCENTRUM (tel
5716364)
uitleenmagazijn
13 00-14 30 weekdag, spoedgevallen za en zon doktersdienst
0900-1515
APOTHEEK Zeestraat Apotheek, J W Neutel, tel (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten)
zat
1100-1300 en 1700-1800 uur,
zon 11 30-12 30 en 17 00-18 00
uur Info (023-) 5713073
WIJKVERPLEGING (spoedgevallen in weekend en 's
avonds) tel 0900-1515
VERLOSKUNDIGEN
Mevrouw S Naron-Ngo Tjeck
en/of mevr ACM Gombert
en/of P J van der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel
(023-) 5714437
DIERENARTS
Mevrouw
Dekker, Lijsterstraat 7 te
Zandvoort, tel (023-) 5715847
DIERENAMBULANCE
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag)

Verhardt de politie of verhardt de maatschappij9 Als je een bon
krijgt, magje een agent(e) dan uitschelden voor mafkees, lullebak, tennghoer of andere zaken' Is het normaal dat een gewone
burger na een relatief lichte overtreding letterlijk stevig aange
pakt wordt en in een cel belandt?

Retorische antwoorden

Volgens politiechef Ab van Deventer en burgemeester Van der
Heijden krijgen agenten niet de opdracht om er bij het minste of
geringste bovenop te springen „Er is geen sprake van een trend
nu er vier incidenten hebben plaatsgevonden Die ik ovengens
heel erg betreur," zegt Van Deventer „Nee zeg, een trend,"
reageert Van der Heijden op een toon alsof hij iets vies ingeslikt
heeft, „ik hoop het niet zeg Maar ik heb wel inmiddels een
onderhoud met Van Deventer gehad over de zaak van de strandpachter Ik heb geen aanleiding gevonden om te twijfelen aan de
politie Mij is ook gebleken dat de politie elke keer nauwkeung
en kritisch bekijkt of de mate van geweld te rechtvaardigen
was "
In twee van de vier gevallen heeft dat (of een rechtzaak) geleid
tot enige genoegdoening van de gearresteerde burgers El Ehmi
kreeg publieke excuses voor zijn hardhandige arrestatie, Jan
Filmer kwijtschelding van zijn boete wegens belediging van een
ambtenaar
Wie met Van Deventer ovei de veihardmg van de maatschap
pij praat, merkt hoezeer hij erbij betrokken is „Agenten zijn ook
mensen die hun werk proberen te doen En er is een grens, hoor
Mijn collega's hoeven zich niet voor vuil of rotte vis uitgemaakt
te worden Jij en ik houden er toch ook met van om uitgeschol
den te worden "
Van Deventer kan zich er enorm over opwinden Hij dat doet dan
ook als ik hem maandagmiddag spreek Zijn voorlichter, Jaap
Hage, probeert hem terstond maar een beetje te kalmeren

Ergernis nummer één

Beddengoed

Hema-expositie

Chateau Briand (voorheen De Bouchene) is flink verbouwd

tie ondergaan Mijn vrouw
heeft gezorgd dat alles bleef
reuen en zeilen en ze was er
ook nog eens voor mij Ik kreeg
het advies om wat rustiger aan
te gaan doen In het ziekenhuis
heb ik daar veel tijd voor gehad

'Opvolging? Mijn zoons zien me
aankomen met mijn dorpswinkeltje'

Barrrabas niet eng ondanks
draken, heksen en trollen
ZANDVOORT - Op het
eerste gezicht maakt de mventans van het sinds zaterdag geopende winkeltje aan
de Grote Krocht 19 een beetje griezelige indruk De
koopwaar bestaat namelijk
grotendeels uit draken, duivels, heksen, tovenaars en
andere bewoners van een
nogal grimmige schimweleld Ook Barrrabas, de
naam van de zaak met daarm driemaal de letter 'r' verwerkt, draagt bij aan het onheilspellende gevoel „Maar
er is absoluut niks engs aan
mijn winkel, hoor," verzekert
eigenaar Bego

Met

de badplaats door

6

"B" K GA het wel doen, ik
H zie wel hoever we koH men," is het laconieke
JL antwoord van Versteege „Mijn oudste zoon wil wel
mee m de bezemwagen en
Klaas Koper, onze dorpsomroeper, wil graag meefietsen
Hij sprak me aan op straat, nadat hij het interview met Pons
had gelezen Er was ooit sprake van een soort Zandvoortse
fietsveremging waar hy deel
van uit maakte en dit vond hy
een mooie aanleiding om weer
eens op de pedalen te gaan
staan "
„Voor mij was die fietstocht
destijds inderdaad de eerste
keei dat ik het dorp verliet
Het verbaast me eigenlijk dat
mijn ouders het goed vonden
Het was toch een hele onderneming voor een jochie van
veertien Van de tocht kan ik
me met veel meer herinneren,
behalve dat we het gered hadden Het moment dat we Amsterdam binnen reden, weet ik
nog wel, dat maakte een hele
grootse indruk op mij "
„We kwamen direct vast te
zitten m de tramrails Ik heb
echt peentjes gezweet, want ik
zag die tram steeds dichterbij
komen Als dorpsjongens waren we met bedacht op trams
met de daarbij behorende
i aüs Enfin, we hebben de fiets
teruggebracht naar de tante
van Fons, want daar was de
hele rit uiteindelijk om begonnen "
Versteege is een geboren en
getogen Zandvoorter Hij heeft
zelfs een bijnaam, De Lip Versteege heeft een zogeheten
Doe het Zelfzaak in de Pakveldstraat „ Vroeger noemde
ik het een ijzerhandel, maar
die term dekt met meer de lading Er zijn zoveel moderne
spullen bij gekomen De ijzerhandel bestaat al sinds 1893,
dus 105 jaar Ze is ontstaan uit
een smederij, waar bijvoorbeeld paarden werden beslagen met nieuwe hoefijzers Er
ligt m het magazijn nog een
molensteen met m het midden
een vierkante uitsparing Daar
werden wagenwielen op vastgelegd, zodat er nieuwe y zeren
banden omheen gemaakt kónden worden De paardenwagens waren hier m het dorp
sterk aan slijtage onderhevig,
door de oneffen klinkers in de
weg"
Aanvankelijk droomde Peter
Versteege nog even over een
carrière als politieagent, maar
al gauw hielp hij m de yzerwinkel van zijn vader „Op mijn

Za n dvo o rts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - De leerhngen van de Oranje Nassauschool zyn byzonder trots
Hun schilderyen hangen vanaf
31 maart in het restaurant van
de Hema, omdat ze les hebben
gekregen van kunstenares Mananne Rebel Wethouder
Oderkerk opent de expositie
om drie uur Elk kind heeft
ontzettend zyn best gedaan,
maar welk schildery spreekt
nu eigenlyk het meeste aan'
Voor alle bezoekers van de
Hema ligt de hele maand april
een jurylyst klaar Eind april is
de prysuitreiking

Clown op avontuur

ZANDVOORT - Clown Slimpie uit Tiel zet op zaterdag 10
april gebouw De Krocht op
stelten Kinderen van vier tot
en met twaalf jaar kunnen samen met hun (groot-) ouders
genieten van 'Slimpies avonturenspektakel'
De voorstelling begint om
twee uur en duurt ongeveer tot
vier uur In de pauze en na de
vooi stelling kunnen kinderen
zich giatis laten schmincken
Kaartjes kosten 7,50 gulden Hondenpoep is voor sommige mensen nog altijd een grote ergernis in de tegels Inmiddels staat er een bord m de berm Inderdaad, naast
een hondendrol
Ze zijn te bestellen via tele- de Nicolaas Beetslaan
Foto Amlu l ii.bei om
Eerder schreef een buurtbewoner <>1 met verf een dergelijke tekst op
foonnummer 06-220 531 89

Weekmedia 17

woensdag 24 maart 1999

lEST VAN HET PAROOL

Cockbi'""i's Tawi
'ny(Dii,
bleek, ii ae. 9cur
* llUÏSgj?"
sina,
*"bak. munt, eann '""PP01 (Gré
«"o; mooi zacht, I;

Qurr

kruio

WAARDERING COCKBURN'S
^T^.

--—'•";

««*a^Wubysïï-,,,

'««Ruby(D

erg roi

bitti
-"""• «ram(.|^^^«i»W
enalco
*«"skrachi.,;!^
*""'
'»«h maai
en rijk

^**WJiisSi,,

—-j™-

KIST

TAWNYPORT
J

Ü

fe-3

ELDERS 1&95--

RUBY PORT

NU VOORPROEF-PRIJS:

i NU NOG VOORDELIGER! l

CAHORS
DOMAINEALAZARD

J

n

Daiuine
''s&K'jinf

kleur: donkerrood;
bouquel: rijp (ruil;
smaak: stevig en vol.
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. DezeGranReservauilLaMancha
m Spanje, is gevinilieerd uil de druivensoorten Cencibel en Cabernel Sauvignon
De wijn heelt vijl jaar in de kelders
gerijpt waarvan twee jaar op eikenhouten vaten. Voor hel oog is de wijn
prachtig donkerrood en heeft een
heerlijke, rijke ronde volle aldronk mei
veel njp Iruit. Zeer geschikt om Ie
combineren met stevig rood vlees en
verschillende kazen.

kleur: lichtgeel;
bouquet: vanille;
smaak: Iris.

ELDERS&95"

JO,\'G/C JRNEVER

GRAN RESERVA
GRAN ORISTAN

Voortreffelijke Irisse wille Bordeaux
wijn van hel Chaleau Collin du Pin
In de neus heell de wijn lichte tonen
van drop en vanille. De smaak laat
zich voornamelijk kenmerken door
kruisbessen en dlrusvruchten. Deze
wijn laat zich uitstekend smaken
in combinatie met visgerechlen.

kleur: purperrood;
bouquel: vers houl en
fruit; smaak: intens.
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BORDEAUX BLANC
CHATEAU
COLLIN DU PIN

Het Franse wijngebierj Cahors ligi even
ten oosten van de Bordeaux en wordt
hiermede vaak vergeleken. Toch wordt
er in de Cahors veel intensere wijn
gemaakt met stevige lannines. De wijn
gemaakt van voornamelijk de Malbec'
oruil die in Cahors Auxerrois heet
heelt een intens bouquet van hout
en het zwart Iruit komt heel sappig
weer naar boven in de smaak
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PINA
j COLADA
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0,7 LITER
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CHATEAU TASTIN

Wij vonden bij het Chateau
; Tastin deze schitterende dieprode
; wijn. In de neus en smaak komen
tonen van bramen, kersen en
licht hout naar boven.

i Een echte klassieke
j lichtgele Sancerre met een
J vleugje groen. Het Iruit van
f oe kalknjke gronden herken
l ie direct in zowel de qeur
als smaak.
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PAUILLAC
CHATEAU TASTIN

OLIVBIMFEWRI

CAVA
OLIVELLA
FERRARI
semi seco
of brut

Sprankelende feestwijn

voorexamenfeesl,
/aö^; . verjaardag
of gewoon

l»l
GRAND
MARNIER
ROUGE
0,7 LITER

ELDERS

ELDERS

M35

M35
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mm
op ieder moment.

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447 300
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 3 april 1999, zolang de voorraad strekt. Druk- en zetloulen voorbehouden!

een kans, zij een kans! Cruijff: "Scoren bij de
1
Sponsor Loterij! '
wijs campagne, met steun
van de Postcode Loterij.
Want met onderwijs hebben kinderen later kans op
goed betaald werk. Om
dat ideaal kracht bij te zetten organiseert de Novib
deze week o.a. een persconferentie in Den Haag,
programma's op TV, en
speciale lespakketten voor
scholen.

'Wedden dat...?1

Novib: "Het einde van armoede begint op school". Met uw lot helpt u
deze actie!

Iedereen heeft recht op
onderwijs en alle kinderen
moeten naar school. Die
belofte is in 1995 gedaan
door alle regeringsleiders
van over de hele wereld.

Maar nog steeds kunnen
wereldwijd 125 miljoen
kinderen, vooral meisjes,
niet naar school. De Novib
start daarom deze week
een internationale onder-

Op 1 april wordt de laatste
aflevering van De Kans
van je Leven uitgezonden.
Op 8 april start het nieuwe
programma van de
Postcode Loterij: 'Wedden
dat...?' met als presentator
Reinout Oerlemans, Ook
in deze show maakt u elke
week kans op fantastische
prijzen, waaronder maar
liefst vijf BMW's per
show! Dus blijf kijken,
blijf meespelen en blijf
helpen. Want de Postcode
Loterij is ervoor iedereen!

PostcodeMiljoen
7671 RC in
Vriezenveen

5521 LM 001
in Eersel

Getrokken cijfers:

De winnende postcodes
in deze reeks:
4315
3157
1579

5794
7943
9439

4392
3926
9262

Gefeliciteerd! U heoft
ƒ 50,- par lot gewonnen.

Extra kansen

Postcode beginnend met;
12.. 113.. 14.. 15.. 16.. 17.. 19..

2L 22..

B O N-VOO R-2 3,8-M l LJ OE N
, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot
de PostcodeStraatprijzen en alle prijzen
in het PostcodeSpel.
D
D
D
D

4 x ƒ 12,50 {vier lotnummers)
3 x ƒ 12,50 {drie lotnummers)
2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
1 x ƒ 12,50 {één lotnummer)

A.u.b. uw kauzaaankruisen en verder Invullen
in blokletfers. Deelnama houdt In aanvaarding
van hat reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice, tal. 0900 - 3OO 1500 (35 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Q de heer

Adres: _

79..

71.. 72.. 73, 74.. 75..
91.. 92.. 93, 94.. 95.,

97.. 99..

_

Postcode: _
Plaats:
{Postjbanknummen
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-rnaand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Kijk, bel de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

Tel:

;J> : vgétal23t/m36;'-'~
^20 ƒ10.000,-'36
ƒ20,f,07'ƒ1.000/'27 "ƒ10,K21 "ƒ100,-''08
ƒ9,:
09
ƒ 50,- '06
ƒ 8,^"~ J40,-'39' " ƒ7,f l 8 "ƒ30,- 32 ' ƒ 6 , i - f l V " ^25,:;4l'
ƒ5,-

Ford Mustang
> : c 007196826
\';<-"'via Voorburg - ~ ~.

GASTONS
SURPRISE
zoodag 28 maart
18,10 uur op RTL 4
- Kijk^ bel en win een

; uniek Euroase
PlusParcs
arrangement

De Bingolijn
150.99.03

m NATIONALE O
LOTERIJ

23.. 24.. 25.. 26.. 27..
31.. 32.. 33.. 34.. 35.. 36..
39.. 41.. 42.. 43.. 44.. 45..
49.. 51.. 52.. 53.. 54.. 56..
59.. 61.. 62.. 63, 64.. 65..

D mevrouw

Naam:,

ui i i/m z^i ' •!-• s?

^•prïi^M*,;/ >-^^>^:lv„ ,p
r;|*j26|ll 30 J12 5340

Audio CD recorder
iMac Computer
Electrische step

Bonurtknlpfi»n«nln oenonv»tep(iondwposlz»9el)optturonno«r:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM

Breedbeeld W

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

Johan Cruijff bezocht op
16 maart het kantoor van de
Sponsor Loterij in
Amsterdam. Hij ontving
daar een cheque van ruim
2,2 miljoen gulden als voorzittër van de Johan Cruijff
Welfare Foundation. Hij
was ontroerd: "Van zoveel
geld springen de tranen in
mijn ogen."
Samen met Terre des
Hommes is Cruijff druk
bezig om een sport- en
onderwijscentrum voor
kansarme kinderen in India
op te zetten. "Ik zou niet
weten hoe we dat centrum
moesten bouwen zonder de
hulp van al die deelnemers
van de Sponsor Loterij. Met
deze cheque kunnen we de
eerste fase van de bouw al
een paar maanden eerder
laten beginnen, veel sneller
dan verwacht. Dat is natuurlijk geweldig."

Mooie combinatie
Niet alleen de Johan
Cruijff Welfare Foundation
en Terre des Hommes ontvangen geld van de Sponsor

Cruijff krijgt de miljoenencheque van presentatrice Stella Gommans.

Loterij, ook honderden
Nederlandse sportclubs en
verenigingen krijgen geld
voor hun clubkas. "Ik vind
het een geweldige combinatie," zegt Johan Cruijff "je
speelt mee in een loterij en
tegelijkertijd steun je vele

goede doelen. Dat is nog
eens dubbel scoren!"
Wilt u ook dubbel scoren?
Vul dan vandaag nog de
bon in en stuur hem op. U
maakt kans op tienduizenden Bingoprijzen in de
Grote Sponsor Loterij.

J^IK^BINGÖ-MEE ff
, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij, , voor kans op tienduizenden Bingoprijzen!

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

Adres:

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

Plaats:

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloMctters. Deelname houdt in aanvaarding
van hel reglement, op aanvraag verkrijgbaar
iel. 0900-300 1400 (35 cpm).

Naam:

Postcode:

D mevrouw

150.99.03

-

._ _
-

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

-

_.

:

_

_.. - _
:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

woensdag 24 maart 1999

Weekmedia 17

ZHC-hockeysters
te tam van start
ZANDVOORT - De ZHChockeysters speelden te tam
om het Weesp echt moeilijk
te maken. Weesp won daardoor met 1-3, doch ZHC
kreeg zeker wel mogelijkheden.
De eerste twintig minuten
waren voor ZHC. Veel aanvallen op het doel van Weesp en
dat leverde een aantal strafcorners op. De scherpte om gebruik te maken van de kansen
ontbrak echter. In de twintigste minuut counterde Weesp
gevaarlijk en forceerde een
strafcprner. Weesp liet zien
hoe die genomen moeten worden en scoorde 0-1. ZHC was
aangeslagen en eyen later lag
de tweede treffer in het Zandvoortse doel, 0-2.
Pas ver in de tweede helft
kwam ZHC sterk opzetten. De
druk op het Weesp doel werd
groot en ook nu een aantal
strafcorners. Danielle van Hemert scoorde daaruit en even
later schampte een schot van
deze speelster de doelpaal.
ZHC bleef aandringen waardoor Weesp in de aanval ruimte kreeg. Doelvrouwe Marije
van der Meulen verrichtte enige knappe reddingen maar
werd tien minuten voor het
einde kansloos gepasseerd, 13. Indien ZHC feller van start
was gegaan dan had een gelijkspel zeker mogelijk geweest.

Jos Kaarman de
beste op de pier
ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort hielden een pierwedstrijd vanaf de zuidpier.
De vangsten waren goed en
winnaar werd Jos Kaarman.
Bij rustig weer was het goed
toeven op de pier. Er waren
momenten van goede vangsten en dan waren er tijden dat
het rustig verliep. Over het geheel genomen kan gesteld worden dat de vangsten behoorlijk
waren. Jos Haarman ving in totaal 129 centimeter vis hetgeen
goed was voor de eerste plaats.
De vangsten van Coen Mollenberg leverden een tweede
plaats op en Willem Bakkenhoven ving genoeg vis voor een
derde plaats. De grootst gevangen vis kwam op naam van
Frans Castien. Hij ving een gulletje van 36 centimeter.
• Zaterdag aanstaande staat
het grote evenement ter gelegenheid van het vijftien jarig
bestaan van de visvereniging
op het programma. De leden
van de club zullen niet deelnemen, maar assisteren bij "de organisatie.

Competitie duurt
te lang voor TZB

ZANDVOORT - Voor TZB
duurt de competitie te lang.
Enige weken geleden lag de
titel voor het grijpen, doch de
derde nederlaag oprij maakt
de Zandvoorters kansloos.
DSC '74 troefde de Boys af
met 0-2.
Het TZB-veld aan de Kennemerweg bleek door de regenval
van zondag onbespeelbaar en
daarom werd uitgeweken naar
het complex van Zandvoort'75.
DSC'74 speelde een bekeken
wedstrijd. De Haarlemmers
lieten de Zandvoorters komen
en speelden op de snelle uitval.
Daaruit werd na een half uur
spelen de TZB defensie verrast, 0-1. In de tweede helft
bouwde TZB aan een groot
veldoverwicht, doch het spel
ging veel te gehaast waardoor
vele kansen verloren gingen.
DSC'74 plaatste vijf minuten
voor het einde van de wedstrijd een snelle tegenstoot en
scoorde 0-2.

Handballers ZVM bewerkstelligen promotie
ZANDVOORT - De zaalhandtaalcompetitie is door
ZVM-Rabobank toch nog op
feestelijke wijze besloten. De
handballers eindigden namelijk, door een 24-23 overwinning op OSC op een tweede plaats en dat betekende
promotie naar de derde divisie. De Zandvoortse vrouwen
besloten het zaalgebeuren
met een fraaie overwinnning
op het tweede team van
Aalsmeer, 17-15.

ZANDVOORT - Indien de
fusie tussen de voetbalverenigingen
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 doorgaat, dan heet de nieuw club
SV Zandvoort. Dit deelden
de besturen van de voetbalclubs mede tijdens de informatieavond van vorige week
donderdagavond.

ZVM-Rabo begon voortvarend aan de wedstrijd tegen
OSC. De wedstrijd was nauwelijks een paar minuten oud of
er stond een 3-0 voorsporng op
het scorebord
genoteerd.
Waarschijnlijk door die zeer
gemakkelijk tot stand gekomen voorsprong namen de
Zandvoorters veel te veel gas
terug. OSC kon daardoor bij- Na het bereiken van de promotie waren er uiteraard bloemen voor de ZVM-spelers
blijven. ZVM-Rabo slaagde er
niet meer in de bakens te ver- Berkhout. „We kunnen echt Rabo constant een licht over- „We hebben de wedstrijd onzetten en had grote moeite veel beter. En we zullen ook wicht. Bij de pauze stond der controle gehad en ook
OSC van zich af te houden.
wel veel beter moeten in de ZVM-Rabo voor met 9-8.
steeds voorgestaan. Het spel
Na een 12-12 ruststand kab- derde divisie. Toch neem ik
Ook in de tweede helft speel- was zeer goed. Aalsmeer heeft
belde de wedstrijd zich ook mijn petje af voor dit resultaat. den de Zandvoortsen een pri- meer talent, maar wij waren
voort in de tweede helft. Geen We hebben te kampen gehad ma spelletje handbal. Met veel onverzettelijk. Ik heb me dan
hoogstaand handbal. En beter met blessures en hebben toch inzet en zeer geconcentreerd ook ontzettend geamuseerd
handbal zal ZVM-Rabo straks promotie weten af te dwingen. werd de strijd yervolgd. Aals- en vond het ook wel leuk om te
moeten spelen om zich staan- Op zich vind ik dat een heel meer kon bijblijven maar de coachen. Ik heb echter weinig
de te houden
goede presta- goed georgantijd en zal het
in de derde divolgend jaar
tie."
sieerde Zandvisie. In de
Voor
de voortse defenniet
meer
slotfase leek
Zandvoortse
sie gaf weinig
doen. Het is
het zelfs mis te
kansen weg.
mooi
gehandbalsters
gaan.
OSC
weest, maar
stond
alleen Aanvallend
nam een 22-23
nog de eer op bouwde ZVMik zeg nogvoorsprong,
maals,
het
het spel in de Rabo aan goedoch een temblijft heel erg
laatste con- de en snelle
po verhoging ^_______ >^_^___^ frontatie van aanvallen, die
leuk om het
deed de overte doen."
dit
zaalsei- ook nog eens
winning alsnog in Zandvoort zoen. Onder leiding van coach uitstekend werden afgerond.
Doelpunten mannen: Edwin
blijven. Edwin Berkhout zorg- Joost Berkhout speelde ZVM- Door de 19-17 overwinning ein- Berkhout 10, John Terpstra 7,
de met zijn tiende treffer voor Rabobank een uitstekende digt ZVM-Rabo op een ver- Patrick Terpstra 6, Peter Pende uiteindelijke 24-23 overwin- wedstrijd tegen het tweede dienstelijke derde plaats.
nings 1. Vrouwen: Suzanne
ning.
team van Aalsmeer. Onder lei„Ik vond dit een topwed- Bruijnzeel 8, Mireüle Martina
„Dit was een heel slechte ding van de sterk spelende Su- strijd," aldus de super enthou- 3, Maaike Cappel 3, Claudia
wedstrijd," vond coach Dirk zanne Bruijnzeel had ZVM- siaste coach Joost Berkhout. Paap 2, Daphina van Rhee 1. Een aanval van ZVM in de wedstrijd tegen OSC

'Dit was een
slechte partij,
we kunnen echt
veel beter'

De stand: 1. Pieter Keur
16 doelpunten, 2. Riek de
Haan 14,3. Mischa Tibboel
13, 4. Ferry van Rhee 11, 5.
Ruud van Laere 10.

De eerste overwinning in de
A-lijn was weggelegd voor de
dames Paap en Kinkhouwers,
die 58 procent scoorden. Met
drie procent minder pakten de
heren Emmen en Van der Meulen de tweede plaats. De dames Lanting en De Muinck,
net gepromoveerd naar de Blijn, gingen er maai' direct goed
tegen aan. Zij legden met 56
procent beslag op de eerste
plaats. Op een achterstand
van een procent eindigden de
dames Van den Nulft en. Scipio
als tweede.
De eerste plaats in de C-hjn
werd met zestig procent behaald door de dames Jurriaans
en Meijer. Mevrouw Van Balen
en de heer Dick bleven daar
met 59 procent niet ver bij achter, hetgeen goed genoeg was
voor een mooie tweede plaats.
In de vijfde en voorlaatste
wedstrijd in de vierde cyclus
op donderdagmiddag werd in
de A-lijn gewonnen door het
echtpaar Van der Meulen. Het
echtpaar Van der Meulen legde een fraaie 67 procent op tafel. De heren Hogendoorn en

Topper tussen SIZO en
ZVM eindigt onbeslist
ZANDVOORT - In de yierde klasse zaterdag eindigde
de topper tussen SIZO en
Zandvoortmeeuwen
onbeslist.
Zandvoortmeeuwen
kwam in de slotfase door een
prachtig doelpunt van Pieter
Keur langszij. Beide teams
hebben evenveel verliespunten zodat een spannend slot
van de competitie gewaarborgd is.

Allengs raakte Zandvoortmeeuwen de greep op het middenveld kwijt en kwam SIZO
meer aan de bal. Bij Zandvoortmeeuwen raakte Frans
Valks geblesseerd en werd vervangen door trainer/speler
Wim Buchel. De druk op het
Zandvoortse doel werd groot
en de gelijkmaker kon niet uitblijven. Daar was een communicatiestornis in de Zandvoortse defensie voor nodig, 11.
De Hillegommers namen
ook in de tweede helft het heft
in handen. De Zandvoorters
hadden moeite met de speelwijze van SIZO. De hoge en
lange ballen voor het doel
stichtten veel gevaar in de
doelmond bij Michel Winter. In
de tiende minuut zou de Zandvoortse defensie bezwijken onder de grote druk van SIZO, 21.
Zandvoortmeeuwen herpakte zich en er ontsond een open

De twee elftallen schotelden
het vele publiek een leuke en
spannende partij voetbal voor.
Zandvoortmeeuwen moest het
doen zonder Paul Longayroux,
Rob van den Bergh en Michel
Schraal. De invallers speelden
echter zeer verdienstelijk. De
eerste minuten waren voor het
keihard werkende Zandvoortmeeuwen. Al snel kwam Zandvoortmeeuwen op voorsprong.
In paniek schoot een Hillegomse verdediger de bal in eiWeijers pakten de tweede gen doel, 0-1.
plaats met 58 procent. Lijstaanvoerders zijn nog steeds de
ADVERTENTIE
dames Stocker en Versteege
met een geringe voorsprong op
mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen.
De sterksten in de B-lijn waren de heren Dick en De Poel
met een score van 57 procent.
Mevrouw Van Ede en de heer
Bakker volgden met 56 proProgrammering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
cent op de tweede plaats. In
deze groep gaan de dames Van
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07:00 ZFM Nonstop
Dillen en De Muinck aan de
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
leiding, op de voet gevolgd
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziehboulevard
door het echtpaar Effern.
15.00-17.00 De Kustwacht

De Zandvoortse Strandbridgedrive wordt al weer voor de
vierde maal gehouden. Op zaterdag 19 juni a.s. is het zo ver
en komen de bridgers uit het
hele land naar Zandvoort om
deel te nemen aan deze traditioneel gezellige bridgedrive.
.Er worden 32 spellen gespeeld
en wel vier spellen per paviljoen. De aanvang is half elf. Inschrijving kan geschieden door
overmaking van zeventig gulden per paar op postgironummer 7304481 t.n.v. Stichting
Zandvoort Bridge Activiteiten
te Zandvoort onder vermelding van de namen van het
paar en een adres. Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij
de heer Van Leeuwen, telefoonnummer 023-5730615 of bij
de heer Koning telefoonnummer 023-5713790.

17.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00
Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00
Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00
21.00-24.00

Foto: Rob Knottur.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen is nog een overwinning verwijderd van het kampioenschap. In die laatste
wedstrijd wordt gespeeld tegen YB Superfone, maar het
niveau zal beter moeten zijn
als dat van in de moeizaam
ewonnen wedstrijd tegen
ekura, 7-5.

ZFM Nonstop
De Kustwacht
Tussen Eb & Vloed

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM
ZFM Nonstop •
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCocquerell
De Kustwacht
ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
'
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/2FM

strijd met kansen voor beide
teams. Coach Pred van Rhee
bracht William Rubeling in het
veld voor Pieter Brune en Rubeling gaf meteen zijn visitekaartje af met een geweldige
knal op de vuisten van de doelman.
Zandvoortmeeuwen
gooide alles op de aanval en
zou in de slotfase loon naar
werken krijgen. Pieter Keur
werd aangespeeld, omspeelde
zijn tegenstander en knalde
onberispelijk in, 2-2.
„Ik vond het gezien het
beeld van de wedstrijd een terechte uitslag," stelde Fred
van Rhee. „Maar als de wedstrijd nog vijf minuten langer
duurt dan hadden we nog gewonnen ook. SIZO bleef netaan overeeind. We staan er nu
wel heel goed voor. SIZO heeft
een zwaarder programma dan
wij hebben, dus het ziet er echt
wel aardig uit. We moeten natuurlijk wel zelf blijven winnen."

f

Foto: Rob Knoter

Degradatie dreigt
voor Zandvoort '75
ZANDVOORT - Aan de
opmars van Zandvoort '75
lijkt nu echt een einde gekomen. De thuiswedstrijd tegen Zuidvogels werd met 1-4
verloren. Met nog vijf wedstrijden te gaan zal het nu
heel echt moeilijk worden om
degradatie naar de derde
klasse af te wenden.
De Zandvoorters moesten
het in de strijd tegen het hoog
op de ranglijst vertoevende
Zuidvogels met veel invallers
doen. Doelman Nanai is nog
geblesseerd en ook kon geen
beroep gedaan worden op
Dennis Keuning, Mare Hoppe
en Rene Paap. Dat betekende
een te grote aderlating voor
het Zandvoortse elftal.
De formatie van Wessel Colijn heeft er echter van alles
aangedaan om Zuidvogels het
zo lastig mogelijk te maken.
Het spel was wel niet groots
maar de inzet was voorbeeldig.
Zuidyogels bleek echter een
maatje te groot. De gasten
combineerden beter en namen

De leden moeten nu in april,
tijdens een aantal vergaderingen, de plannen van de fusiecommissie steunen, zodat in
mei de nieuwe vereniging kan
worden opgericht.

Zaalvoetballers
ZVM zijn er bijna

ZVM-dames
eindigen
verdienstelijk
als derde

Scores van rond zestig
procent by bridgeclub
ZANDVOORT - In de eerste wedstrijd van de laatste
competitie van het seizoen
1998/1999 zijn de leden van
de Zandvoortse Bridgeclub
voortvarend van start gegaan. Scores van rond de zestig procent waren geen uitzondering.

De besprekingen zijn vrijwel
afgerond en het is nu aan de
leden wel of niet akkoord te
gaan met de voorstellen van de
fusiecommissie. Die commissie heeft een mooi plan gemaakt en daarbij heeft de gemeente Zandvoort bijna zeven
ton beschikbaar gesteld voor
aanpassing van de gehele
sportaccommodatie rond de
Duintj esveldweg.
Naast uitbreiding v.an het
Zandvoortmeeuwencomplex
naar vijf voetbalvelden zal het
clubhuis worden uitgebreid
met vier kleedkamers en een
jeugdhonk. Met het samengaan van de twee verenigingen
wordt gedacht aan een verbetering van de voetbalsport in
Zandvoort. Naast de naamswijziging, in S V Zandvoort dus,
was het uitzoeken van de clubkleuren een heikel punt. Ook
daar is een oplossing voorgekomen. Het shirt wordt geel
met een groene kraag en een
groene bies over de mouwen,
terwijl broek en kousen blauw
worden.

De equipe van coach Dirk
Berkhout maakte het zich ontzettend moeilijk. Geen moment zijn de Zandvoorters in
de wedstrijd geweest en de
overwinning kwam heel moeizaam tot stand. Gelukkig voor
de Zandvoorters onttrok Edwin Berkhout zich aan het matige spel van zijn ploeggenoten
en hij had met tien treffers een
zeer belangrijk aandeel in de
overwinning.

ZANDVOORT - De voetballers waren niet echt
scherp tijdens de wedstrijden van het afgelopen
weekend. In totaal scoorden ze slechts viermaal.
Toch deed Pieter Keur
goede zaken. De spits van
het zaterdagelftal van
Zandvoortmeeuwen
scoorde eenmaal en aangezien de achtervolgers
niet scoorden heeft hij nu
een voorspropng van twee
treffers.

SPORT
Fusieclub heet
SV Zandvoort

Omdat kampioen Volendam
4 niet mocht promoveren van
de bond, het tweede en derde
team spelen al in de derde divisie, kreeg ZVM-Rabobank de
gelegenheid te promoveren.
Voor de wedstrijd tegen de reserves van OSC was al duidelijk dat de Zandvoorters het
hogerop mochten zoeken,
maar een overwinning zou de
promotie wel meer glans geven.

TOPSCORERS

Zand voorts
I\Ii e u wsb l a d

Zonder de zieke Jordi Heidebrink keek ZVM al binnen vier
minuten tegen een 0-2 achterstand aan. „Het lijkt wel of de
spelers niet tegen de vooruitzichten van een kampioenschap kunnen, zo verkrampt
en op een veteranen tempo
werd er gespeeld," stelde
coach Toon van. den Hoogen.

Na de 1-2 van Geoffrey van
den Broek werd het meteen 1-3
voor Sekura. Gerben Kraaijenoord tekende voor de 2-3 en
Tim van den Hoogen zorgde
voor de gelijkmaker, 3-3. Sekuin de eerste helft een 0-2 voor- ra bleef het beter van het spel
sprong.
houden en kwam daardoor
In de tweede helft probeerde weer op voorsprong, 3-5.
Zandvoort '75 de aanval te zoeken. Wel werd er een overwicht
Het was te wijten aan de diopgebouwd maar Zuidvogels verse tijdstraffen van Sekura
gaf weinig ruimte weg. Een dat ZVM de winst alsnog naar
snelle uitval betekende zelfs 0- zich toe trok. Door een doel3. De strijd leek gestreden punt van Geoffrey van den
maar de goede mentaliteit van Broek en drie treffers van een
de Zandvoorters kwam weder- uitblinkende Remco Ronday
om naar boven. Rob Smits werd de achterstand omgezet
bracht de spanning enigszins in een 7-5 overwinning. Het
terug door tegen te scoren, 1-3. duel werd zeer goed geleid
De Zandvoorters trokken fel door scheidsrechter Koning.
ten aanval en kregen enige
kansen op meerdere doelpunVolgens coach Toon van den
ten. De afwerking van de aan- Hoogen is het slechte spel te
vallen was echter onvoldoende wijten aan enkele spelers die
om het Zuidvogels echt lastig zich niet aan de taktische afte maken. De bezoekers had- spraken houden en voor eigen
den in de slotfase de strijd on- glorie gaan. „Dit zal in de laatder controle en liepen uit naar ste wedstrijd tegen YB Supereen 1-4 voorsprong. De Zand- fone toch anders moeten. Daar
voorters waren verslagen en moet gewonnen worden om
mogen vrijwel geen puntverlies het kampioenschap binnen te
meer lijden om niet recht- halen." De wedstrijd wordt
streeks te degraderen. Zater- aanstaande vrijdagavond gedag staat de zware uitwed- speeld om tien over half negen
strijd tegen koploper CSW op in de Groenendaalhal te
het programma.
Heemstede.

ZVM schiet weinig op met gelijkspel
ZANDVOORT - Ondanks
het 1-1 geüjkespel tegen
KHFC is de positie van
Zandvoortmeeuwen er niet
beter op geworden. In de
stromende regen maakten
beide teams er niet veel van.
Concurrenten in de strijd om
degradatie Velsenoord en
IW kwamen tegen elkaar
ook tot een gelijkspel en Ripperda voegde door een overwinning zelfs drie punten aan
het totaal toe.
In het Zandvoortse team
stond Mario Schrader onder
de lat in plaats van de geschorste Mare Buchel. En
Schrader kon terugzien op een
zeer verdienstelijke rentree.
Bovendien had coach Liva
Lock een beroep gedaan op
goold-old Chris Jongbloed.
Jongbloed gaf meer rust op het
middenveld en John Keur
kwam meer tot zijn recht als
laatste man.
KHFC kon de hoge positie
op de ranglijst geen moment
waarmaken. Zandvoortmeeuwen startte flitsend en Marcel

Paap kreeg na een halve minuut spelen een geweldige
kans op de openingstreffer. De
van een knieblessure herstellende Paap schrok kennelijk
van deze mogelijkheid en
schoot hoog over. KHFC stelde er nauweljks wat tegenover.
Het spel van de Haarlemmers
was slecht en van het grote
verschil op de ranglijst tussen
beide teams was op het veld
niets te bespeuren.
Na een half uur kwam KHFC
wat meer aan bod. De Zandvoorters moesten terug in de
verdediging maar het spel van
de gasten was te doorzichtig
om gevaar te stichten. Op een
paar harde ingrepen van de
spelers van KHFC na, goed
voor gele kaarten, was het voor
het overige een sportieve partij. Vlak voor de pauze viel bij
KHFC de Zandvoortse spits
Robin Castien in, maar hij
werd behoorlijk aanbanden
gelegd door Ivo Hoppe. Junior
Ivo Hoppe speelde op een voor
hem vreemde linksachter positie, maar deed het naar behoren.

In de tweede helft kwam KHFC taste mis waarna Paap
KHFC meer aanvallend voor de bal in het verlaten doel kopde dag. Zandvoortmeeuwente. Een poging van verdediger
moest het hebben van inzet en Bloem om de bal uit het doel te
counters.
werken leverde ook al niets op.
Na een kwartier spelen sla- Vlak voor het einde revanlomde verdediger Vink soepel, cheerde doelman Limonard
zonder lastige gevallen te wor- zich door een gevaarlijke kopden door een Zandvoorter, bal van Ferry, Boom te stopdoor de defensie en scoorde pen.
beheerst. 0-1. De Zandvoorters
probeerden de strijd te ver„Positief is dat we een portie
plaatsen, maar slaagde daar inzet hebben getoond en een
niet in. De bal werd veelal met punt hebben gepakt," aldus
lange trappen naar de geiso- begeleider Henk Kinneging.
leerde voorwaartsen ver- „Om er beter van te worden
plaatst.
Daardoor
kwam hadden we moeten winnen,
KHFC vaak in balbezit en de maar het gelijkespel was verkansen op een tweede Haar- diend. Meer zat er niet in. We
lemse treffer waren groter dan moeten in de komende wedde Zandvoortse gelijkmaker. strijden proberen geen doelpunten tegen te krijgen. AchMario Schrader kreeg hulp ter dicht houden en voor misvan de lat en de voorwaartsen schien een treffer scoren. De
van KHFC morsten met een realiteit blijft wel dat we een
paai' goede kansen. Zand- punt achterstaan op Velseyoortmeeuwen bleef daardoor noord en bovendien is Ripperin de strijd en zou tien minuten da nu ver weg.
voor het einde verrassend
Het maximaal haalbare blijft
langszij komen. Na een hoge nog een beslissingswedstrijd,
voorzet ging Marcel Paap het maar we zijn afhankelijk van
luchtduel met doelman Limo- de resultaten van de andere
nard aan. De doelman van teams."
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(ADVERTORIAL)

Toerkoop Reisburo Zonvaart 35 jaar

DAT ZIE IE 20...
Das

jongen...

GROTE MERKENCOLLECTIE
Nu bij de grootste kenners
van parket, laminaat en kurk
Santana is de unieke vloerenwinkel van Nederland Want
Santana is Europa's grootste specialist in parket, laminaat en
kurk U hebt keus uit meer dan 500 vloeren van alle lopmerken
Bi] Santana hebt u dus alti|d de beste kans van slagen Doe het
nu met grote korting op alle vloeren uit de nieuwe collectie

Ipowood
Lamelparket
Echte pioniers waren het die al begin jaren zestig met het vliegtuig (een Dakota DC3) naar hun vakantiebestemmmg gingen. Bovendien moest men over een rijk gevulde portemonnee beschikken. Twee weken naar
Mallorca kostte toen vrijwel hetzelfde als nu en dat was zeker in die tijd niet voor iedereen weggelegd.

SCHIPPER

KOZIJNEN

ALUMINIUM°KUNSTSTOF

Kozijnen - Schuifpuien - Dakkapellen
BEZOEK ONZE SHOWROOM
OPMEER Middelweg 11-13
0226-35 1252

-

AMSTELVEEN B inderij l/s
020^441 81 95 ; > ' . . . . . ; -•/::' : \•• GRONINGEN Oosterhamrifclaan 53
050-5736757
• ' • . : • ' : - : .V- • \ . . :••;•:;,; • •

Kweker i j van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093
Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
Vaste planten
Klim- en Leirozen
Bemesting

leen snel allerlei bestemmingsmforma
tie worden opgezicht maar ook de
beschikbaarheid van de aangeboden
reizen kon hierop worden nagekeken
Ook het alom bekende naslagwerk
voor de reisbranche, Toenstiek, is van
af de eerste dag van het verschijnen
een niet meer weg te denken informa
tiebron

Toch waren er personen die een grote
toekomst zagen m het toerisme Een
van die mensen was Piet KUIJS HIJ was
het die m 1964 in Castricum het Reisen Passagebureau Zonvaart oprichtte
Natuurlijk moest er vakkennis in huis
gehaald worden, de klanten moesten
immers geadviseerd worden over de
reismogelijkheden en de verschillen
de bestemmingen, net als nu oven
gens Deze vakkennis kwam in de per
soon van de heer Beer, hij verruilde
zijn functie van hoofd reisadvisering
van de Nederlandse Reis Vereniging
voor een carrière bij het Castncums
reisbureau Binnen twee jaar werd het
agentschap van De Magneet verwor
ven Dit was destijds een toonaangevende reisorganisatie welke in de jaren
zeventig is opgegaan in Holland
International

In 1982 toen de volledige automatise
ring eenmaal een feit was, heeft
Toerkoop Reisburo Zonvaart ook een
lATA-licentie (KLM agentschap) verworven zodat sindsdien in eigenhuis
de vliegtickets voor alle luchtvaart
maatschappijen kunnen worden gereserveerd en direct geprint
Piet KUIJS Sr is middels opgevolgd
door zijn twee zonen Pieter en Michel
die nu alweer een kleine 10 jaar de leidmg vormen van Toerkoop Reisburo
Zonvaart Zij zijn trots op de onafhan
kelijkheid van hun reisbureauketen Dit
geeft de klanten de zekerheid dat
Zonvaart zich nooit zal laten leiden
door concern afspraken van tourope
rator gebonden reisagentschappen

Samen sterk
Vanaf die tijd is het snel gegaan een
tweede vestiging werd m 1968 geo
pend in Heerhugowaard en weer een
aantal jaren een derde m Heiloo Later
volgden filialen in Uitgeest Alkmaar
Noord, Zandvoort, Heemskerk Bever
wijk, Velserbroek, Alkmaar Centrum,
Haarlem, Hoorn, Den Helder en on
langs is het 15e kantoor geopend in
Anna Paulowna
Halverwege de jaren zeventig achtte
KUIJS het noodzakelijk om zijn Reis en
Passagebureau Zonvaart aan te sluiten
bij een samenwerkingsverband van
zelfstandige en ongebonden reisbu
reaus met de naam Toerkoop Ook
toen al gold het principe samen sterk
Momenteel bloeit de coöperatieve
vereniging Toerkoop als nooit tevoren
en inmiddels zijn ruim 200 reisbureaus
aangesloten Hierdoor is de Toerkoop
Reisburo groep inmiddels de grootste
ongebonden keten van reisbureaus in
Nederland Voor Zonvaart zijn de
voordelen van het Toerkoop lidmaatschap legio Zo worden er eigen stu
diereizen en opleidingen voor het
personeel georganiseerd maar ook
wordt gezamenlijk de automatisering
en de publiciteit aangepakt
Toerkoop Reisburo Zonvaart is altijd al
een reisbureau geweest dat snel inhaakte op nieuwe en moderne ontwikkehngen Zo maakte Zonvaart als
een van de eerste reisbureaus m
Nederland gebruik van het Infox-naslagsysteem op microfiches Met deze
microfiches, waarvan er dagelijks een
nieuwe werd ontvangen kon niet al-

Gratis vliegreizen'
Het 35 jarig jubileum is reden genoeg
voor een spectaculaire actie Tot en
met eind mei 1999 maakt elke boeker
kans op grandioze prijzen m de vorm
van gratis vliegreizen Heeft u nog
plannen voor een vakantie of korte trip
dit jubileumjaar bedenk dan dat u bij
Toerkoop Reisburo Zonvaart ook nog
kans maakt op een van de tien gratis
vliegreizen voor twee personen De
eerst beschikbaar gestelde reis gaat
naar Puerto Vallarta in Mexico1
Buitenlands feest
Vanzelfsprekend worden de reisadviseurs van het bedrijf niet vergeten De
directie gaat met alle medewerkers en
hun partners feestvieren De bestemming is nog een verrassing Om een
tipje van de sluier op te lichten verklapten de heren KUIJS dat de feestlo
catie op een paar uur vliegen van
Amsterdam ligt'
Het huidige vak van reisadviseur vergt
aanzienlijk meer kennis dan een aantal
jaren geleden
Automatisering is in razendsnel tempo
doorgevoerd Buiten kennis en vaardigheden m b t het eigen softwareprogramma, moeten de medewerkers
goed overweg kunnen met Travel-Net
voor on line reserveringen bij tour-

operators en met Worldspan voor het
boeken en printen van IATA lijndienst
luchtvaarttickets
Vanzelfsprekend
moet het tekstverwerkingsprogramma
gesneden koek zijn
Dan is er nog niet gesproken over het
allerbelangrijkste kennis van de duizenden vakanties en uitstapjes die geboekt kunnen worden Daarvoor volgen de reisadviseurs regelmatig cursussen en gaat zy op studiereis
Toerkoop Reisburo Zonvaart beschikt
over uitsluitend gediplomeerd perso
neel met een schat aan reiservaring
l sla Marganta
Dat reizen steeds meer gemeengoed
wordt zal u bekend zijn Door de hevige concurrentie binnen de reiswereld liggen de tarieven onder druk De
reiziger profiteert hiervan Op veel
verre bestemmingen worden tegenwoordig chartervluchten uitgevoerd,
waardoor de prijzen lager zijn geworden in plaats van hoger Goede voorbeelden zijn Mexico, Isla Marganta,
Nepal en Gambia
Een sterk punt van Toerkoop Reisburo
Zonvaart is het zeer uitgebreide aan
bod Zo heeft u slechts een reisburo
nodig voor zeer veel diverse soorten
vakanties Bungalows in binnen en bui
tenland lastminutes naar de zon,
rondreizen zowel individueel als m
groepsverband Maar ook voor het dit
jaar zo populaire luxe kamperen in
kant en klare bungalowtenten kunt u
kiezen uit een zeer uitgebreid aanbod Ander sterk punt is de eigen crui
se gids Nergens vindt u een groter en
duidelijker overzicht van honderden
cruises
Dat Toerkoop Reisburo Zonvaart deze
eeuw afsluit met een feestelijk jubileum is louter toeval De oprichter van
het bedrijf, Piet KUIJS Sr zal zich dit m
de beginjaren niet bewust zijn ge
weest
Geen toeval is het dat Toerkoop
Reisburo Zonvaart in die 35 jaar is uitgegroeid tot een succesvolle organisatie met meer dan 70 personeelsleden verdeeld over 15 vestigingen Als
een van de belangrijkste redenen voor
het succes noemen de heren KUIJS de
klantgerichtheid, vakkundigheid en de
brede ervaring van al hun medewer
kers Zij zien de toekomst dan ook
zonnig tegemoet in de hoop een vol
gend jubileum nog grootser te mogen
vieren
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optimaal resultaat
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Nieuwe ruimte-auto's

Suzuki Baleno Sport

ngetogen sportiviteit
Win een Focus!

Ford heeft de verkiezing 'Rijder van het Jaar1 in het leven geroepen.
De winnaar wordt beloond met een Focus. De Rijder en Auto van
het Jaar vormen op deze manier een mooi stel. Kandidaten dienen
vijf vragen te beantwoorden en een proefrit te maken in een Focus.
Na deze eerste test volgen nog vijf rondes voordat de uiteindelijke
| winnaar bekend is Eén daarvan is een 24 uurs zuinigheidsrit die
natuurlijk met een Focus wordt verreden. De kans op de auto is
uiterst genng, maar om mensen toch de,showroom m te krijgen is
gezorgd voor nog vele andere spectaculaire prijzen. In september
wordt de winnaar bekend gemaakt. •

; Citroen auto van de eeuw?
De lijst van kanshebbers op de^titel 'Car of the Century', de verkiezmg van de belangrijkste auto van de eeuw, is flink uitgedund. De
luty heeft samen met het publiek (dat'ook mag stemmen).uit de *
honderd kandidaten de top 26 samengesteld. Het had eigenlijk een
top 25 moeten worden, maar door een gelijkspel tussen twee auto's
is het er eentje meer geworden. Natuurlijk zitten alle grote kanshebbers er nog in, zoals de Volkswagen Kever, de T-Ford en de
Porsche 911. Sommige merken staan met twee modellen genoteerd
en één merk, Citroen, heeft drie types in de top 26 te laten noteren.
Het gaat om de Tractton Avant (de bekende voorwielaangedreven
gangsterauto),'de DS 19 en natuurlijk de Eend. Het dnetal onderstreept hoeveel charme en charisma het Franse merk heeft.
<

A6 met V3
De Audi A6 is voor het eerst ook met een V8-motor leverbaar. Voor
ƒ 163.500,- kan de Koper van een A6 4.2 quattro zich trakteren op
300 pk en 400 Nm koppel. Met zijn aluminium onderstel beweegt
de zwaargewicht (1,705 kilogram) zich uiterst lichtvoetig De Avantversie krijgt daarnaast ook nog luchtvering op*de achteras Deze
past zich aan de beladmg'van de wagen aan. De Avant staat voor ƒ
170 000,- m de pnjslijst. De A6 met 3,7-Itter V8 volgt m de herfst.
Prijzen daarvan zijtfnog niet bekend,*
«
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Stoere extra's bij Hyundai

Hyundai levert op de H200 met dubbele cabine tot eind april een
gratis pakket met stoere accessoires. Hei draagt dé naam Country
en bestaat uit rnistlampen, stootlijsten, Country-ernblemen en een
zwarte bull-bar en roofrails De versie met dubbele cabine staat
vanaf ƒ 31,245,- m de pnjslijst
>
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de frames waarin veren zitten
Het comfort wordt verder verhoogd door een standaard airconditionmgsysteem Elektrisch te
bedienen portierramen en buitenspiegels zijn eveneens aan
boord De enige misser m de
Sport vinden we het stuurwiel BIJ
een auto als de Baleno Sport
hoort een klein spaakstuur met
een dikke rand en niet een standaardexemplaar dat we zo zouden kunnen terugvinden in een
Baleno Sedan of Estate Het
stuurwiel is overigens wel voorzien van een airbag Dit is net als
de passagiersairbag een standaardvoorzienmg m de Suzuki

E SUZUKI BALENO
hatchback is als een
feniks uit de as herrezen. Even leek het erop dat
Suzuki de driedeurs een
zachte dood zou laten sterven. Het Japanse merk
haalde het model namelijk
enige tijd geleden stilzwijgend van de markt om zo
de weg vrij te maken voor
een verdere opmars van de
Swift. De driedeurs Baleno
is echter terug op het strijdtoneel. In één spannende
uitvoering: de Sport.

Wie het onderste uit de kan wil
halen, moet de 1,6 liter zestienklepper hoog m de toeren houden Dat is beslist geen straf,
want de motor trakteert de mzittenden op een aangename roffel
De krachtbron daagt door het
geluid dat hij voortbrengt een
sportieve rijstijl uit Suzuki heeft
dus een prima motor gekozen
voor de Baleno Sport
Het onderstel is eveneens dik
voor elkaar De auto helt m snel
genomen bochten maar weinig
over Onderstuur, het over de
voorwielen wegglijden van de
auto in een bocht, is vrij gemakkelijk op te wekken Wanneer we

* Leveren/monteren alle merken
1
Autoruiten origineel
' Kentekenplaten
> Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Er staat niet voor niets Sport op de kofferklep.
een curve net te hard naderen en
vervolgens iets te scherp insturen, wil de neus van de Baleno
rechtdoor Gas loslaten is het
devies Onderstuur gaat dan over
in overstuur De achterzijde komt
met andere woorden naar voren
Hierdoor draait de neus weer
naar de binnenzijde van de
bocht Met een toefje gas en een
tikje tegenstuur is de Baleno vervolgens eenvoudig te corrigeren
De levendigheid van de auto en
de manier waarop hij met het
gaspedaal te sturen is, zal de
sportieve automobilist zeker aanspreken Natuurlijk kan de Suzuki
ook rustig de hoek om zonder dat
de voorkant of de achterkant een
stap opzij zet Maar ja, er staat
niet voor niets Sport op de achterklep
In het interieur benadrukken de
sportstoelen voor de bestuurder
en de voorpassagier het dynamische karakter van de Baleno

Sport De kuipstoel heeft model
gestaan voor het meubilair m de
auto De zetels omklemmen de
inzittenden hierdoor prima De
stoelen geven niet alleen voldoende steun, ze zijn ook nog
lekker comfortabel tijdens langere
reizen dankzij de dikke vulling en

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
In hoogte verstelbaar stuurwiel
Stuurbekrachtigmg
Sportstoelen voor
tn hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Centrale portiervergrendeling
Verstelbare hoofdsteunen voor
en achter
In twee ongelijke delen neerklapbare achterbank
Getint glas
Twee Airbags
Elektrisch bedienbare portierruïtei> voor
Elektnsch bedienbare burten-

De buitenzijde van de Sport is het
beste te kenschetsen als ingetogen sportief Lichtmetalen wielen
met brede banden en spatlappen
voor en achter zitten standaard
op de auto De bumpers zijn affabnek uitgevoerd in de kleur van
de carrosserie Er zijn trouwens
maar twee lakkleuren beschikbaar voor de Sport Wij reden de
auto >n de kleur flash red Suzuki
levert hem ook m saturn black
metalic Zwart staat de Baleno
goed, maar als wij een advies
mogen geven neem hem m rood,
een flitsende kleur voor een flitsende auto

De Mazda Premacy is een slag groter dan de Demio en krijgt een
opvallend sterke motor

O

PVALLEND IS HET DAT het aanbod ruimte-auto's en
stationwagens in rap tempo groeit. Mazda en Nissan
presenteren bijvoorbeeld respectievelijk de Premacy
en de Almera Tmo. En Volkswagen voegt twee stationwagens aan zijn gamma toe: de Golf Variant en de Bora
Variant.
De Mazda Premacy is een slag groter dan de Demio Met zijn afmetm
gen komt hij dicht in de buurt van de op de Astra gebaseerde Opel
Zafira De Premacy komt voor de zomer beschikbaar met een 1,8 liter
motor van 140 pk In augustus voegt Mazda daaraan een 2,0 liter
direct ingespoten turbodiesel toe
Maar Mazda heeft nog meer plannen 'Volgend jaar zullen we een
Sports Utility Vehicle (een trendy terreinauto) uitbrengen, die dezelfde
bodemplaat en onderstel zal hebben als een model van Ford Dit is de
eerste van een complete nieuwe generatie auto's, waarbij we duidelijk
samenwerken met de ontwikkeling van dure componenten', aldus
James E Miller, president van Mazda Motor Corporation m Japan De
samenwerking vloeit direct voort uit de financiële band tussen beide
producenten Ford heeft 33 4 procent van de aandelen van Mazda
Almera Tino is de voorbode van een nieuwe generatie fns gelijnde
modellen bij Nissan De Tino verschijnt augustus volgend jaar m de
showrooms Eerst verschijnt dit jaar nog een vernieuwde Pnmera met
totaal nieuwe motoren
Volkswagen breidt zijn gamma stationwagens uit met een Golf Variant
en een Bora Variant Deze laatste vult prima het gat richting grotere
Passat Variant

spiegels
Lichtmetalen wielen
Airconditioning
SPECIFICATIES:

Suzuki Baleno Sport
^

„ „

'

Motortype: Viercilinder-lijnmotor
met zestienkleppen
Cilinderinhoud 1.590 cm3
Vermogen70,5 kW/95,9
pk bij 6000 tpm
Max koppel
134 Nm bij
3 0001 p.m.
Topsnelheid
175 krn/uur
Gem. verbruik- 7,3 ltr/100 km.
Pnjsƒ 26 995,--

De Volkswagen Bora Variant vult het gat tussen de Golf en de Passat
Variant

Machtsvertoon
in Genève

Op de AutoRAl stond de Honda S2000 als prototype, m Genève onthulden de Japanners het defmitieve model

N
Twaalf cilinders zorgen voor extra veel stootkracht in deze exclusieve Aston Martin Vantage.

ergens ter wereld staan er op een autoshow zoveel
primeurs van exotische merken als in Genève.
Ferrari, Aston Martin, Bentley, Lamborghini en De
Tomaso toonden er hun jongste modellen. Stuk voor stuk
zijn dat bloedstollend mooie sportauto's met een pakhuis
aan pk's. Dat is dus smullen voor liefhebbers.
Een prototype van Bentley vormde een absolute kraker Het zag rond
de stand zwart van de belangstellenden Behalve het design trok ook
de technisch vernuftige 630 pk sterke zestien cilinder motor de nodige
aandacht HIJ is gesmeed uit twee achtcilinder VR-blokken, welke weer
een constructief ontwerp zijn van Bentley 'owner' Volkswagen
De Ferrari 360 Modena heeft een V8 van 400 pk en een topsnelheid
van 295 km/uur Schakelen kan als in een Formule 1 auto met twee
kleine hendeltjes onder het stuurwiel Min of meer m dezelfde straat
als de Ferrari 360 Modena past de bijna helemaal voor circuit gebruik
geprepareerde Porsche GTS met een 3,6 liter zescilmder boxer van
360 pk
In de roadster categorie lanceert Honda de S2000 In Genève stond
hij er in definitieve vorm Echt een oogstrelend ontwerp van een achterwiel aangedreven open tweezitter met een 2,0 liter VTEC-motor die
maar liefst 240 pk levert Honda Nederland start de levering per augustus, op bestelling

Even sidderen: een Bentley Hunaudieres is een machtig prototype.

Ook Aston Martin -een merk dat toch zelden primeurs heeft- trok van
leer m Genève Op basis van de DB7 is er een Vantage uitvoering ontwikkeld, met een hagelnieuwe 6,0 liter krachtbron van twaalfcilmders,
die 420 pk levert

Porsche heeft een ultrasportieve variant van de 911 Carrera gefabriceerd, de GTS
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3 biefstukken
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ƒ10,
Onze vleeswaren
zijn diverse malen
bekroond

Reis van deze week: Puerto Vallarta, Mexico.

Toerkoop Reisburo Zonvaart bestaat 35 jaar.
Wij vieren dat samen met U.
U maakt maar liefst l O weken kans op één van de
10 schitterende gratis vakanties! Wij beginnen deze
spectaculaire actie met een reis naar Mexico!
Boek snel uw reis bij Toerkoop Reisburo Zonvaart.
Of het nu een weekendje weg is, een week naar de
zon of een rondreis Australië, u dingt allemaal mee
naar de gratis vakanties. Ook klanten die reeds in
ons jubileumjaar 1999 geboekt hebben maken
kans op een gratis vakantie.

Een 9 daagse reis naar de beste vakantiebestemming in Mexico; Puerto Vallarta.
Deze unieke badplaats heeft zijn authentieke charme vrijwel volledig bewaard.
De oude huizen aan de smalle straatjes zijn grotendeels gerestaureerd. Aan de
strandboulevard wordt overdag druk geflaneerd en s' avonds concentreert zich bier
het uitgaansleven. Wij selecteerde hotel 'Molino de Aqua'. Dit drie sterren plus
hotel vind u direct in het centrum maar is toch rustig gelegen. Dit is de sfeer die u
zich bij Mexico voorstelt; fonteintjes, smeedijzeren hekken en pasteltinten.
De meeste kamers zijn gebouwd in de vorm van typische canaba-bungalows.
Eenvoudig maar comfortabel ingericht met airco, badkamer met douche/toilet en
een leuk terras met zitje.

V -4

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vreeburg

TOERKOOP Reisburo Zonvaart

De aangeboden reizen zijn mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: Oad Reizen, Bel Air, Evenements Reizen,
Holland International, Frantoitr, Sitdtoitrs, Maiysol, Hotelplan, Arkeen Olympia.
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DE CONTACTLIJN

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraaid kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

SG R

Alkmaar (072) 5151544, Beverwijk (0251) 212450, Castricum (0251) 655671, Den Helder (0223) 623242,
Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441, Heerhugowaard (072) 5716789, Heiloo (072) 5332114,
Hoorn (0229) 215581, Uitgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560.

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem
luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die
een serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

ANVR

UITVERKOOP

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en.PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

Voor verzorging en bezorging
van uw warme maaltijd in
a A»rripnhniit

van 29 maart t/m 3 april
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Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon: 023-5712301

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l ,00 gpm)
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tqf. Haarlem
\

MET SPECIALE AANDACHT VOOR UW DIEET
Waarderweg 94b - Haarlem 023- 531 91 43

VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B.V.. POSTBUS 16. 4153 ZG BEESD, (0345) 68 88 88. CONSUMENTENPRIJS INCL. BTW. EXCL. ƒ 670.- KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, ƒ 113.- KENTEKENKOSTEN EN ƒ 150.- VERWIJDERINGSBIJDRAGE. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. VOLVO S40 D VANAF / 51.950.-/€ 23.573.89 LEASETARIEF VANAF ƒ 1.195.-/€ 542,27. VOLVO V40 D VANAF ƒ 53.950.-/€ 24.481,44
LEASETARIEF V.A. ƒ l .2!7.-/€ 552.25 P/MND. LEASETARIEVEN EXCL. BTW, OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE. 48 MAANDEN. 20.000 KM P/JAAR EXCL. BRANDSTOF. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BIJ DE VOLVO-DEALER TERECHT. VRAAG OOK NAAR VOLVO INSURANCE, DE UNIEKE AUTOVERZEKERING. BEL VOOR MEER LEASE-INFORMATIE TIJDENS KANTOORUREN NAAR VOLVO LEASE: 0345- 68 87 80.

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG
• AMSTERDAM-NOORD, AUT.OMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN

128, TEL: 020-6369222

•

AMSTERDAM-ZUID,

BANGARAGE

VISSER

B.V., BANSTRAAT

• MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM.B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL; 0294-418200.

21-27,

TEL: 020-6623979

•

HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF

B.V.,

LEIDSEVAART 592,

15, TEL: 020-45220
TEL: 023-524814
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INJ i e u ws b l a d

Nieuw Unicum-bewoner Erik Treffers
wordt opgehaald voor een dagje
winkelen in het Haarlemse
winkelcentrum Schalkwijk. Het
vervoer met Taxi 13000 verloopt deze
keer voorspoedig. Geen lange
wachttijd en de terugreis verloopt
zoals gepland. „Maar het gaat ook wel
eens mis," zegt Treffers. „Als je in de
winter op koopavond een taxi bestelt
om negen uur en hij is te laat, dan
moet je wel buiten wachten."

Foto André Lieberom

sta in Schalkwijk te vernikkelen van de kou'
Vier bedryven willen een
contract sluiten voor het
ouderen- en
gehandicaptenvervoer in de
regio. Daaronder bevindt zich
opnieuw de Cramer Tervoort
Groep van de NZH, de huidige
vervoerder. Of de busjes van
Taxi 13000 na l juli mogen
blyven rijden, hangt onder
meer af van een
klantenonderzoek dat de
gemeente Haarlem binnenkort
hoopt af te ronden. Want
klachten zyn er veel geweest
over de servicetaxi. Er waren
wachttijden van soms wel twee
uur.

B

USJE KOMT NIET ZO," zegt de mevrouw
aan de servicebalie bij Vroom en Dreesmann in het Haarlemse winkelcentrum
Schalkwijk tegen een bewoonster van
Nieuw Unicum die even de taxi wil bellen.
„U bent niet de enige hoor. Elke week komen hier mensen vragen of ze mogen bellen." Annie, de
vrouw in de rolstoel, moet deze keer wel heel erg geduldig
zyn. Het busje van Taxi 13000, dat om half vier zou komen,
is er na twintig minuten nog niet.
Om tien voor vijf, bijna een uur later, hangt ze weer aan
de telefoon. „Ik sta hier nog in Schalkwijk en te yernikkelen
van de kou," verklaart ze boos. „Hoezo, het busje is al langs
geweest? Dat bestaat niet. We hebben de hele tijd staan
posten." Ze besluit weer naar buiten te gaan. Op de parkeerplaats bij het oude politiebureau rijden wel allerlei
busjes af en aan. Ook lege busjes van Taxi 13000. Pas twee
uur later dan beloofd, om half zes, komt haar busje. Er volgt
wat gesjor en trekwerk, de stoel moet met een klem worden
vastgezet, en na tien minuten hobbelt de bus de parkeerplaats af.
„Het is verschrikkelijk op het ogenblik," geeft chauffeuse
Ellie toe. „Om kwart over vijf kwam ik uit Vogelenzang en
kreeg ik deze noodoproep." Er volgt nog een discussie over
de officiële ophaalplaats tarj het winkelcentrum. Die zijn,
verwarrend genoeg, bij zowel McDonald's, Dekamarkt of
Hema. Die verschillende opstapplaatsen zijn bij Nieuw
Unicum niet bekend, merkt een begeleidster op.
Het verhaal van Annie is illustratief voor de lange wachttijden waarmee bewoners van Nieuw Unicum soms te maken krijgen. Het was de reden voor het maken van een
videoband. Bewoners praten daarop over hun ervaringen.
„In oktober vorig jaar zijn de gemeenteraadsleden op bezoek geweest," vertelt lineke van de Veen van het bureau
Maatschappelijk Werk in Nieuw Unicum. „Natuurlijk
kwam ook de servicetaxi aan de orde. Op het bandje staan
prachtige voorbeelden. Het ging zoals het ging. Niets ingestudeerd, heel spontaan."
Van de Veen krijgt niet de indruk dat de situatie sindsdien is veranderd. „Als de klachten verminderen, dan komt
het omdat de mensen het klagen zat zijn." Het voorstel van
de Zandvoortse wethouder Oderkerke, om twee busjes
permanent bij Nieuw Unicum te stationeren, vindt ze sympathiek. Alleen weet ze niet waar ze het geld voor zes
chauffeurs vandaan moet halen. „Vroeger hadden we nog

Vier vervoerders
willen contract
de beschikking over dienstweigeraars. Maar die tijd is voorDe slechte ervaringen met de servicetaxi was voor vader
en zoon Antonides uit Zandvoort vorig jaar ook reden om
in de pen te klimmen. In de lokale krant klagen ze 'dat de
servicetaxi, alleen rijdt wanneer het het taxibedrijf uitkomt'.. „Ik heb die brief geschreven omdat nüjn vader er
zelf geen heil in zag. Hrj dacht dat het toch niets zou
uithalen," vertelt Antonides junior.
Of er al een verbetering is? „Nee, als ik de verhalen zo
hoor dan denk ik van niet. Laatst stond mijn vader weer
twee uur te wachten. En mijn schoonvader, die regelmatig
op bezoek gaat in Vogelenzang, durft de servicetaxi niet
meer te bellen. Het bezoekuur duurt slechts een uur. Een

aantal malen werd hem de toegang geweigerd omdat het al
voorbij was."
Voor de afdeling Ouderen en Gehandicapten van de
gemeente Haarlem is het functioneren van de servicetaxi
inmiddels reden tot onderzoek. Vorig jaar verscheen een
rapport waaruit blijkt, dat ongeveer de helft van de taxi's te
laat komt. Deze cijfers zijn afkomstig van de vervoerder, de
Cramer Tervoort Groep (CTG), zelf.
In opdracht van de belangenorganisaties, zoals de Federatie voor Gehandicapten en stichting WEB, onderzoekt
Haarlem nu ook de mate van tevredenheid onder 250 cliënten. Ook begeleiders van verstandelijk gehandicapten
wordt om hun mening gevraagd. Eind mei komen cijfers op
tafel waaruit blijkt of het aantal maatregelen ter voorkoming van onaanvaardbare wachttijden, voldoende is geweest.
„Het onderzoek naar de wachttijden van de servicetaxi is
zuiver objectief," zegt onderzoeker drs. S. Veerkamp van
de afdeling Onderzoek en Statistiek. „Maar nu vragen we
ook wat de mensen er zelf van vinden. Hoe ze de service
ervaren." Hoewel de servicetaxi van de Cramer Tervoort
Groep door de hele regio rijdt, richt het tevredenheidsonderzoek zich alleen op de Haarlemse klanten. „De uitkomsten zullen niet zoveel verschillen," meent Veerkamp.
Voor de NZH,.waarvan de Cramer Tervoort Groep weer
een dochter is, breekt een spannende tijd aan. Het bedrijfis
straks onderdeel van het Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN1) en heeft onder die naam een offerte uitgebracht voor het Ouderen en Gehandicaptenvervoer in
Haarlem en omstreken vanaf juli. Samen met drie andere
vervoersbedrijven.
„Er heerst nu even een grote radiostilte," zegt accountmanager A.J.C. Lensvelt van de NZH in Haarlem. „Eind
van de maand weten we hopelijk meer." De vier bedrijven
moeten trouwens voldoen aan allerlei eisen. Het bestek is
eigenlijk een programma van de meest uiteenlopende eisen. Elk bedrijf moet via een cijferlijst aangeven waaraan
hij voldoet. Het bedrijf dat het hoogst scoort, heeft de
meeste kans op het contract.
Omdat Haarlem nog meer zekerheid wil hebben, moeten
de inschrijvers op het contract van vier miljoen gulden ook
nog eens referenties overhandigen van eerdere opdrachtgevers. „En dat is nou een moeilijk punt," verklaart Lensvelt. „Want er zijn nog maar weinig contracten van zo'n
grote omvang gesloten."
De accountmanager denkt overigens dat Taxi 13000,
waar vorig jaar nog veel klachten over binnen kwamen, de
zaken nu redelijk op orde heeft. „Toen de wet in 1994
veranderde heeft de taxiwereld zich gretig op het ouderenen gehandicaptenvervoer gestort. De inschatting over de
marktvraag, waarvan we nu weten dat het zo'n 200 duizend
ritten per jaar zijn, was veel te laag. Halverwege het jaar
zaten we al boven de prognose. Maar wat moesten we
doen? Zeggen: we kunnen het niet aan? Een beetje vervoerder wil toch ritten rijden."
Om het tekort aan chauffeurs en busjes aan te vullen,
ontbrak het aan de financiële mogelijkheden. Maar ook
pogingen om via een bekend uitzendbureau chauffeurs aan
te trekken mislukten. Een veel gehoorde klacht onder de
chauffeurs is de slechte CAO voor taxibedrijven. „Voor dit
soort vervoer heb je ook een ander type chauffeur nodig,"
vindt Lensvelt. „Hy of zrj moet rustig zijn, affiniteit met
ouderen en gehandicapten hebben; de zorgfactor vinden
we heel belangrijk."
In de beginperiode vormde ook de organisatie achter de
schermen een probleem. Lensvelt: „Was de centrale eerst
gevestigd op een achterkamertje. Nu beschikt Taxi 13000
over de modernste apparatuur. Door het Global Position
System (GPS) weet je waar de chauffeur uithangt. De
centrale beschikt over een gebiedskaart. Zodra je het autonummer intikt, weet je waar hij zich bevindt."

Vervolgens zorgt de datacommunicatie ervoor dat de
chauffeurs over alle ritgegeyens beschikken. „Om fouten te
voorkomen moet de centralist aan het eind van de boeking
alle ritgegevens nog eens oplezen," vindt de accountmanager. „Als zekerheidscheck." Hij wijst erop dat de centralist
op het hart wordt gedrukt om nooit een rit aan te nemen
zonder dat straat en huisnummer bekend zijn. „Als iemand
zegt: 'Ik zit in de Zodiak. Kom me ophalen', dan kan de
Zodiak een gebouw zijn, een café of een straat. Dan staat
het busje geheid een keer bij de verkeerde deur. Zulke
slordigheden moet je voorkomen."
Achteraf gezien is het van de NZH niet handig geweest
om de ritgegevens van de Cramer Tervoort Groep aan de
gemeente Haarlem te geven voor onderzoek, vindt Lensvelt. „Het waren in feite onzuivere metingen. We hebben

Servicetaxi regelmatig
te laat bij klant
onszelf daarmee in de voet geschoten. De tijdgegevens
kwamen van de chauffeurs zelf. Het kwam heel vaak voor
dat ze eerst hun passagiers hielpen, wat soms tien minuten
duurde, en pas na het wegrijden dachten: O ja, nog even de
tijd invullen."
Het nieuwe systeem is volgens hem betrouwbaarder omdat het de auto registreert wanneer hij op de plaats van
bestemming aankomt. Het nieuwe contract gaat overigens
uit van het no cure no pay-systeem. „Het is logisch dat de
gemeente alleen betaalt voor ritten die goed zijn uitgevoerd," vindt de accountmanager.
De NZH wil trouwens de service uitbreiden met de 'terugbelservice'. ..Vijf minuten voor de taxi komt," zo legt
Lensvelt uit,,,krijgt de klant een automatisch belletje van
de centrale. Voor de meeste klanten geldt dat je dan niet
even de planten water geeft, maar je jas aantrekt. Het
voorkomt dat chauffeurs, die het niet over hun hart kunnen
krijgen om door te rijden, op de volgende Eifspraak te laat
komen." Als de klant niet over een telefoon beschikt, dan
biedt de mobiele telefoon uitkomst. „Die kosten tegenwoordig maar vijftig gulden. Daar denken we hard over na."
En als het contract aan een andere vervoersmaatschapprj wordt gegund? Lensvelt: „Ik denk dat een deel van het
personeel dan overgenomen wordt door de nieuwe vervoersgroep en blijven de busjes van Taxi 13000 op de werf
staan."
De Zandvoortse wethouder Oderkerke heeft inmiddels
het plan om twee busjes bij Unicum te stationeren met de
directie besproken. „Dat heeft nogal wat haken en ogen in
de personele sfeer. Maar als je besluit om een pluk uit het
regionale vervoer te halen, dan wordt dat in mindering
gebracht op de aanbesteding."
Maar of de badplaats de mogelijkheid heeft om gedeeltelijk een eigen vervoerssysteem op poten te zetten, is nog de
vraag. Zandvoort heeft de wettelijke plicht om voor vervoer
te zorgen. En de tijd dringt. „Het is allemaal niet zo zwartwit," meent de wethouder. „Met de provincie overleggen
we ook over het toegankelijk houden van het openbaar
vervoer voor invaliden. In de kop van Noord-Holland wordt
een proef genomen, dat systeem zit eigenlijk tegen de
treintaxi aan. Er zit nog heel veel denkwerk in," aldus
Oderkerke.
Joyce Schreuder

12

woensdag 24 maart 1999

Weekmedia 17

/i l

Snel groeiende internationale farmaceutische onderneming zoekt

In 't Kalfje
komen alleen
maar leuke
mensen'

Logistiek Medewerker
voor de afdeling Logistiek van Teva Pharmaceuticals Europe. Teva is
een middelgrote multinationale onderneming in geneesmiddelen en
farmaceutische grondstoffen. Teva heeft vestigingen in de Verenigde
Staten, Israël en Europa. Teva Europe is tevens verantwoordelijk voor
management & control van een aantal Nederlandse vestigingen.

Mevrouw
Woerdeman: „Om
het voor
mij aantrekkelijk te
maken, heb
ik er een
dagcafé
van gemaakt"

De functie
De kandidaat is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en de
distributie van inkomende en uitgaande zendingen. Hij / zij houdt
contact met vervoerders, leveranciers en afnemers, maakt instructies
op en verzorgt de communicatie.
Teva kent een goede, dynamische werksfeer en een open & informele
bedrijfscultuur. Er zijn goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Wij zoeken
Enthousiaste Teamworker. Goed organisator, accuraat en
stressbestendig. MBO of gelijkwaardig. Ervaring met goederenstroom
(bij voorkeur import / export).
Goede beheersing Engels in woord en geschrift.
Sollicitatie
Inlichtingen bij de heer André van Vugt, tel: 0297-290200. Zoekt u
een boeiende werkomgeving, stuur dan uw sollicitatiebrief met cv
binnen 14 dagen aan: dhr. J. Sterk, Human Resources, Teva
Pharmaceuticals Europe, Postbus 206, 3640 AE Mijdrecht of via Email: sterk@tevaeu.attmail.com

BEVEILIGINGSGROEP
Wij zoeken

geen
„algemene"
beveiligingsmedewerkers

Foto Jaap Maars

et kan hier zomers druk
zijn, hoor, als het warm
genoeg is om lekker buiten te eten. Dan is het •
voor mij en mijn vier
medewerkers een paar
uur lang kei- en keihard
werken. Maar dat
gestresste hoort nu eenmaal bij dit beroep.
Sterker nog, eigenlijk
houden we wel van de
kick die het geeft. Want
als alles aan het eind van
de dag weer achter de
rug is, zeggen we vaak
tevreden tegen elkaar:
goh, daar zijn we toch
weer goed doorheen
gekomen," aldus eigenares L. Woerdeman van
het op de rand van
Amsterdam en
Amstelveen gevestigde
café-restaurant Klein
Kalfje.
Aanvankelijk zag ze niets
in het vak van horecaexploitant. „Als kind had ik

er zelfs een uitgesproken
hekel aan," geeft ze
oprecht te kennen.
„Wanneer ik hier voor de
zaak, die mijn grootouders
in 1906 zijn begonnen, aan
het spelen was hoorde ik
altijd wel een brul van mijn
vader of moeder. En dan
moest ik zonder pardon
weer aan de afwas of iets
dergelijks. Maar waar ik al
vroeg helemaal een
afschuw van had, was dat
bargebeuren. Nog steeds,
trouwens. Zo gauw ik merk
dat men hier gaat zitten
doorzakken, neem ik daar
al snel afstand van."
Dat mevrouw Woerdeman
uiteindelijk toch in 1986 de
zaak heeft overgenomen,
komt omdat haar vader
inmiddels was overleden,
en haar hulpbehoevende
moeder het alleen niet aankon. „Om het voor mij aantrekkelijk te maken, heb ik
er echter een dagcafé van

gemaakt," vertelt ze. „Als
hier 's avonds de laatste
dinergasten zijn vertrokken, houden we het meteen
voor gezien. En die aanpak
bevalt me uitstekend. In
het algemeen zijn het
alleen maar leuke mensen
die hier komen."

room er onovertroffen is.
Op doordeweekse dagen
vormen lunchende zakenlui uit de wijde omgeving
echter eveneens een niet
geringe inkomstenbron. En
's avonds stroomt de zaak
doorgaans vol met klanten,
die zich een warme maaltijd laten voorzetten.
Zo gauw het een beetje
„Om al die verschillende
aangenaam weer is, dient 't groepen mensen goed op te
vangen, moet je wel een
beetje flexibel zijn," weet
mevrouw Woerdeman uit
ervaring. „De kunst is om
altijd vriendelijk te blijven.
Dus ook als je denkt: ja
Kalfje, zoals het voormali- maar, dit is toch eigenlijk
absurd."
ge tolhuis alom bekend
staat, als geliefde pleisterplaats yoor talloze wande- Een andere eis die haar
laars, fietsers, skeeleraars beroep stelt is dat ze bereid
en wie zich nog meer langs moet zijn om hele dagen
de smalle Amsteldijk yoort- aan één stuk door in touw
bewegen. Het terras zit dan te zijn. „Want er komt nog
vaak afgeladen met sportie- heel wat bij kijken, hoor,"
waarschuwt ze. „Zo funcvelingen, die heel goed
weten dat de geserveerde tioneer ik niet alleen als
warme appeltaart met slag- meewerkende gastvrouw,

Wel enthousiaste, ervaren en kwalitatief goede collegabeveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van
onze dynamische organisatie!

maar doe ik ook de dagelijkse inkopen bij de-groothandel en houd ik de administratie bij. En dan is er
nog de schoonmaak, en 's
middags het bereiden van
de warme hap voor mij en
het personeel. Want daar
hebben we 's avonds
natuurlijk geen tijd meer
voor."'
Ondanks haar drukke
bestaan, zegt mevrouw
te hebben overgenomen.
„Och nee, met ons fantastische uitzicht zitten we hier
buiten immers heerlijk. Ik
zou dan ook nooit en te
nimmer in de stad willen
werken. Zeker niet als ik
van collega's hoor hoe het
daar toegaat, met al het
misbruik van drank en
drugs. Daar heb ik dus
absoluut geen trek in."
Johan Schaaphok

Heb jij het naar je zin in de kraamzorg?

Interesse? Bel ons: 0345-471111
Dan willen wij graag met je praten!
Zorgmaat zoekt gemotiveerde enthousiaste kraamverzorgenden die
samen met ons een nieuwe kraamzorgorganisatie willen opbouwen.
Zorgmaat gaat zorg verlenen in Amsterdam West en Zuidoost/Diemen
Taakinhoud:

,"„Vv1) zoeken vpor de^ôpenblrebibliothéek Zandvoort een;
"
''

- Assistentie bij de bevalling en zorg voor moeder en kind.
- Ondersteuning in huishoudelijke en gezinsverzorgende werkzaamheden.
- Intakegesprekken.

Wij vragen:
Diploma OVDB,
MDGO-vz, verpl.k. A, leerling verloskundige of vergelijkbaar.
- Dip'
~
- Enthousiasme.
- Bereidheid tot meedenken in het kwaliteitsbeleid.

Bibliotheekmedewerker

Wij bieden:
-

Alle contractvormen zijn bespreekbaar en een salaris conform CAO-thuiszorg.
Regio-gebonden werken.
Scholing en overleg.
Goede sec. arb. voorwaarden zoals pensioen- en spaarloonregeling, reisk.
verg.
- Een „jong"gemotiveerd team met veel ervaring in de kraamzorg in
Amsterdam.

De aanstelling is vooralsnog tot 31 december 1999 Omzetting In een vast
dienstverband is niet uitgesloten.

De functie

Kortom: Ben je pas of nog niet gediplomeerd? Heb je al jaren ervaring?
Werkje nu in een ander zorgveld? Fulltime of oproepbasis?

Tot uw taken behoren de directe dienstverlening, waaronder uitleen- en
opruimwerkzaamheden en diverse administratieve werkzaamheden. U werkt

Bel of schrijf naar Zorgmaat, t.a. v. Brand, Fonk en Krijnen,
Postbus23310, HOODVA'dam, tel.:06-20003150.

drie dagen per week. waaronder een vrijdagavond en eenmaal per drie weken
een zaterdag.

De eisen
Om voor deze functie in aanmerking te komen beschikt u over:
• een opleiding op middelbaar niveau (havo/mbo)
• affiniteit met het bibliotheekwerk
• een enthousiaste en dienstverlenende instelling
« het vermogen om zowel zelfstandig als in dienstverband te werken

SPEELGOEDWINKELS

• een secure en systematische werkhouding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Simmelink,
hoofd van de bibliotheek, tel. 023 - 5 7 1 4 1 3 1

Maritiem Instituut Urnuiden
10.00-15.00 uur • Kanaalstr. 7, Umuiden • Tel. 0255-51 90 16

Het salaris is gebaseerd op schaal 3 van de CAO Openbare Bibliotheken
(min. ƒ l .071,00 en max. ƒ l .449,00 bruto bij een werkweek van 15 uur).

Voor onze vestiging Zandvoort zoeken wij

PARTTIME VERKOPERS M/V

U kunt tot 8 april 1999 reageren, onder vermelding van het vacaturenummer
P0203, via vacature@probiblio.nl of per brief gericht aan het hoofd van de

die flexibel ingezet kunnen worden voor 12-32 uur per week.

stafdeling Personeelszaken, mevrouw
D. Liefrijn, Postbus 485, 2130 AL

INTERTOYS is de toonaangevende winkelketen op het gebied van speelgoed en multimedia. De onderneming kenmerkt zich door kwantitatieve en
kwalitatieve groei. De 200 Intertoys winkels zijn in praktisch elke grote en middelgrote plaats in Nederland te vinden. Het hoofdkantoor van Intertoys is gevestigd in Gouda.

PrÖBibito'js ;irt;J99é::pntstaan uit een fusie .:

Wij verwachten van onze nieuwe collega's:
- enthousiasme en betrokkenheid
- sterk servicegerichte instelling, de klant staat hoog in het vaandel
- winkelverkoop-ervaring (gewenst)

Hoofddorp. Postbus 485, 2130 AL
Hoofddorp.

Tevens zoeken wij

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde'leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

WEEKENDHULPEN M/V
die flexibel ingezet kunnen worden voor ± 8 uur per week;

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.

Heeft u interesse?

Amsterdam 020- 562 30 76

Stuur dan uw sollicitatiebrief voor 3 april 1999 naar:

INTERTOYS

Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30 7§

t.a.v. de heer N. Veenman, Raadhuisplein 17,2042 LR Zandvoort

020-347 34 22
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bloeit
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Voor de Keukenhof, die
vanaf morgen voor de yijftigste maal op rij in Lisse
wordt gehouden, komt het
goed uit dat het de laatste
maanden kwakkelen is
geweest met het weer. De
zachte winter heeft er toe
bijgedragen, dat op de openingsdag al duizenden krokussen, narcissen, irissen en
hyacinten zullen bloeien,
ondersteund door de ontluikende kleurenpracht van
kersen- en krentenbomen,
magnolia's en forsythia's.
Voor de bezoekers van de
Keukenhof valt er dan ook
meteen al naar hartelust te
genieten van wat de
Hollandse bodem in de lente
aan oogstrelends heeft te
bieden.

ET IS in voorgaande jaren weieens
eens anders geweest bij de start
van de Keukenhof. „Bijvoorbeeld
twee jaar geleden, die winter waarin de
Elfstedentocht is verreden," kan PRmedewerkster Evelyn Rietveld zich nog
haarscherp herinneren. „Toen kwam de
lente zó laat op gang, dat er hier in het
begin nog maar heel weinig in bloei
stond. Aan de ene kant was dat voor ons
natuurlijk wel vervelend, maar gelukkig
zijn we niet helemaal ran het weer afhankelijk. Bezoekers kunnen immers altijd
Dankzij de zachte winter, valt er nu al heel veel te genieten in de Keukenhof
nog bij onze verschillende binnenexposities terecht."
Zij doelt daarbij op de 'glazen paviljoens', waarin sinds jaar en dag tal
tegen betaling een voorraadje van de
Rietveld bestaat een flink deel van de
van tijdelijke tentoonstellingen wor.-v-,., aangestreepte bollen opgestuurd,.
gasten traditiegetrouw uit Duitsers.
den gehouden. Met name voor de
zodat deze nog bijtijds in eigen
„Wel bijna 30 procent van al onze
echte liefhebbers van bepaalde
tuin kunnen worden gepoot.
bezoekers komt daar vandaan.
bloemen, zijn deze zogeheten
Verreweg de meeste bezoekers
Maar we krijgen ook heel wat
parades bijzonder de moeite
komen echter specifiek voor het
Amerikanen, hoor, terwijl de
waard. Ter plekke kan menbuitengebeuren van de
belangstelling van mensen
namelijk niet alleen de bloei van
Keukenhof, dat zich over niet
uit het Verre Oosten de laatallerlei soorten en variëteiten
minder dan 28 hectares uitstrekt.
ste jaren opvallend stijgt.
bewonderen, tevens kunnen
Als het een beetje mooi weer is
Daarbij gaat het natuurlijk
belangstellenden bij aanwezige
stromen de vele wandelpaden dan
met name om landen als
experts informeren naar de teelwijze
ook vol dagjesmensen uit binnen- en bui- Japan en Korea, maar we merken
en desgewenst een bestelformulier
tenland, die zich gretig laven aan het har- toch ook dat het toerisme vanuit China
invullen. Na de zomer krijgt men dan
monieuze kléurfestijn. Volgens Evelyn
langzaam maar zeker op gang komt."

H

Foto Stichting Keukenhof

Gemiddeld krijgt de Keukenhof de laatste jaren zo rond de negenhonderdduizend bezoekers te verwerken. ..Voor veel
buitenlanders vormt het bezoek aan
onze tentoonstelling hét hoogtepunt
van hun verblijf in ons land," meent
mevrouw Rietveld. ,,Wat dat
betreft zijn de bollenvelden
voor de Randstad, wat de
Eifeltoren is voor Parijs. Maar we
krijgen hier ook altijd veel mensen uit
eigen land, die echt doelgericht komen
rondkijken om in de verschillende thematuinen inspiratie voor hun privétuin op te

doen. Gelukkig hebben we door onze
pittoreske plekjes van 'Europa's grootste.'
veelzijdige opzet elke doelgroep meer dan lentetuin' reeds op toernee geweest in skgenoeg te bieden."
den als St. Petersburg, Beijing en het
Dat geldt zeker voor deze jubileumJapanse Tottori, alvorens nu terecht te
Keukenhof, waarbij grootser dan ooit
komen op de plaats waai' de foto's hun
wordt uitgepakt. Zo wordt speciaal voor
oorsprong vonden.
deze gelegenheid een bijzondere beeldenAls het absolute hoogtepunt van dejubiroute uitgezet in het park en in de pavilleumviering moet echter de tentoonslcljoens, waarvoor 28 meer en minder
ling van zomerbloemen worden aangebekende kunstenaars hun mooiste sculpmerkt, die dit jaar als primeur op hel
turen hebben aangeleverd. Er valt tot en
terrein van de Keukenhof wordt gehoumet de sluitingsdag, 20 mei, te genieten
den. Van 19 augustus lot en met 19 sepvan beeldhouwwerken van onder meer
tember zal tijdens deze allereerste ecliPaul Kubric, Martin Klopstra. Nic
tie van de 'Zomerlief' een keur van
Jonk en Karel Gomes. die de toezomerbol- en knolgcwassen aan
passelijke thema's 'verleden,
nieuwsgierige blikken worden
'heden' en 'toekomst' elk op
blootgeslcld. Bovendien komt er
eigenzinnige wijze gestalte
een uitgebreide fuchsia-prcsentageven.
tie. Bij wijze van voorproefje op dil
Eén van de meest aansprekende
evenement is tijdens de komende
aspecten van het roemrijke verlelenle-expositie reeds het onlangs
den van het voormalige landgoed,
aangelegde doolhof toegankelijk,
dat in de vijftiende eeuw toebedat bestaat uit zeshonderd exempla •
hoorde aan de Hollandse gravin
ren van de Taxus boccoca en een
Jacoba van Beieren, wordt trouwens
oppervlakte heeft van niet minder dan
daadwerkelijk nieuw leven ingeblazen.
1100 vierkante meter.
Het is de bedoeling dat tweemaal per dag
een in historische .kledij gehulde jachtJohan SchaaphoiVi
stoet erop uit trekt om in het openbaar
het eeuwenoude ambacht van de valkerij
De Keukenhof is van 25 maart tot en met 19 mei
bij te wonen. Ervaren valkeniers zullen
dagelijks geopend tussen acht uur 's morgens
dan demonstreren hoe de vervaarlijke
half acht 's avonds. Wie voor een bezoek aan
roofvogels 'op de vuist' gedragen worden, en
de voorjaarstuin gebruik wil maken van het
en tevens kunnen de toeschouwers meeopenbaar vervoer, kan een NS-trcin naar Leiden
nemen en vervolgens de snelbus die naar de
maken hoe er wordt gejaagd op een
ingang voert. liet is echter ook mogelijk zich
kunstprooi.
met een trein van Lovers-Kail naar het station
Ook de tentoonstelling van foto's van
van Lisse te laten brengen, om vandaar de rcsHenk N.T. Koster, onder het motto 'spelen terende afstand te overbruggen.
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 18
met licht en kleur', zal naar verwachting
gulden; voor kinderen tot vier jaar is dat gratis.
een attractie vormen van formaat. Deze
Vier- tot dertienjarige!! betalen 9 gulden.
expositie is een unieke co-productie van
Houders van de oudcrenpas krijgen een korting
van 2,25 gulden.
Keukenhof Lisse en het Nederlandse
Ministerie van
Richting Amsterdam
Buitenlandse
Haarlem
Zaken. Het afgelopen jaar is de verzaZandvoort
meling prachtopnamen van de meest
Vogelenzang (Frans Roozen)
Noordzee
"Hillegom .Hoofddorp

ADVERTENTIE
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Frans Roozen biedt meer
dan tulpen alleen

voor nieuwe producten en acties

Niet alleen in de
Keukenhof in Lisse, maar
ook bij Frans Roozen in
Vogelenzang kunnen liefhebbers zich vanaf deze
week vergapen aan allerlei
bolbloemen. De 'Tulip
Show Frans Roozen', dat
zich temidden van veertig
hectare kleurrijke bloembollenvelden bevindt, mag
dan minder bekend zijn,
toch komen sinds jaar en
dag hordes natuurliefhebbers naar Vogelenzang om
de vele soorten en variëteiten met eigen ogen te
aanschouwen. „Vorig jaar
hebben we hier zelfs tweehonderdduizend bezoekers
gehad," meldt assistentsalesmanager Sandra van
Vessem met gepaste trots.

Noordwijk aan Zee

°Lisse (Keukenhof)

Richting Den Haag

Richting Rotterdam

ADVERTENTIE
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l vrucht; 6
teugel; 11 Ned. rivier; 12 aansporing; 13 techn. opleidingsinstuut; 14 aanlegplaats; 15
getij; 17 zangnoot; 19 pers.
vnw.; 21 verdieping; 24 berg;
2ö klepper; 29 eenmaal; 30
vrg. ambtenaar; 32 Chin.
munt; 33 loop; 34 daar; 35 jongensnaam; 37 voor; 38 hemelgeest; 39 bankroet; 40 manl.
dier; 42 niet even; 44 ten laatste; 45 pers. vnw.; 48 godheid;
50 schoonmaakartikel; 53 lol;
54 taille; 56 handvat; 57 lichtstraal; 58 aan boord; 60 pers.
vnw.; 61 \togelproduct; 62 kelner; 64 int. verdragsorg.; 65
langspeelplaat; 67 uitstalkast;
09 naaldboom; 70 omgang.

VERTICAAL: l zoogdier; 2
bergplaats; 3 weefsel; 4 pi. in
Gelderl.; 5 open bosplek; 6
opening; 7 pi. in N.-Holland; 8
elk; 9 heilige; 10 insect; 16
meelkost: 18 uurwerk; 20 pi.
in Overijssel; 22 golfterm; 23
Ged. Staten; 24 slee; 25
naschrift; 27 legerafd.; 28
voordat; 30 zeurpiet; 31
muziekterm; 34 ik; 36 laagte;
40 welgemanierd: 41 vr. munt;
43 kromming; 46 weigering;
47 wildrover; 49 vaartuig; 51
riv. in Italië; 52 nummer; 53
familielid; 55 lijst; 57 orgaan;
59 Gr. letter; 60 loon; 63 soort;
64 naar aanleiding van; 66
tegenwoordig; 68 lidwoord.

Oplossing vorige puzzel; KLOOSTEROVERSTE

en dat wordt duidelijk op prijs gesteld."
De Vogelenzangse bloemententoonstelling is trouwens tien jaar ouder dan de
Keukenhof. Al in 1936 stelde Frans
Roozen (die als krasse negentiger nog
altijd actiefis) zijn bollenkwekerij open
voor wie van de intense kleurenpracht
wilde komen genieten. „Het is hier
nu dus al zestig jaar zo aan de
gang," constateert Van Vessem.
„Waarbij het bedrijfin de loop
der tijd steeds meer een toeristische attractie werd, in plaats
van in de eerste plaats een kwekerij." De verkoop van bollen
vormt niettemin nog altijd een
fikse inkomstenbron. Ter plekke kunnen
bezoekers uit de hele wereld een
bestelling doen, om na de zomer
-, een pakketje bollen voor eigen
• gebruik thuisgestuurd te krijgen.
„Verreweg het meest geliefd zijn
natuurlijk de tulpen," weet Van
Vessem als sales-manager uit
eigen ondervinding. „Die wil
eigenlijk iedereen wel, ongeacht
wat ze verder nog meer bestellen."
Wat het soort tulp betreft (er valt te
kiezen uit pakweg achthonderd soorten)
blijkt er echter een groot verschil van
voorkeur te bestaan. „Zo willen Duitsers
graag hoge tulpen met grote kelken, ter-

\

^ **

Op zondag 4 april komen in het Nieuwe de la Mar Theater de woelige jaren twintig
en dertig opnieuw tot leven in een spetterend optreden, getiteld The Club, van

Tulpen laten het buiten nog even afweten, maar krokussen bloeien momenteel volop

'ET NAME Amerikanen,
Canadezen en Japanners zien
.we hier veel, naast natuurlijk
een heleboel Duitsers en Italianen,"
aldus Van Vessem. Ondanks de naam van
de tentoonstelling, zijn er behalve tulpen
ook tal van andere bolgewassen te
bewonderen. Zowel in de buitentuin als
in de grote kas, die vierduizend vierkante
meter beslaat, zijn krokusjes, hyancinten
en narcissen in alle soorten en maten te
zien. En in vrijwel alle tinten. „Alleen
blauw, dat lukt kwekers nog niet echt,"
aldus mevrouw Van Vessem. „Je ziet
natuurlijk weieens bloemen in die kleur,
maar ja, dan zijn ze meestal blauw gespoten."
Hoewel de Tulip Show Frans Roozen •
praktisch hetzelfde product aanbiedt
als de Keukenhof, is er volgens
Sandra van Vessem wel degelijk
een essentieel onderscheid.
„Doordat wij veel kleinschaliger
zijn, kunnen onze gasten hier in
anderhalfuur tijd een heel goed
overzicht krijgen van hoe prachtig
de Hollandse voorjaarsbloei kan
zijn. Terwijl het je toch zeker een volle
dag kost om de hele Keukenhof te
bekijken. Boyendien gaan wij door de
meer bescheiden opzet op een wat persoonlijker manier om met de mensen,

SK

wijl Engelsen nu juist op kleine tulpjes
vallen." schetst mevrouw Van Vessem de
nationale trends. „En zoals je zou verwachten, houden Italianen in de regel
van drukke, liefst tweekleurige tulpen,
en Amerikanen'van hete bijzondere en
dure soorten."
De duurste van allemaal is de 'Black
Beauty', die zich in zó'n diep donkerpaars hult, dal de bloemkelk
vrijwel geen licht meer absorbeert en daardoor vrijwel
niet van zwart valt te
onderscheiden. Voor 45
gulden krijgt men vijf bollen van
deze exx'lusieve soort toegezonden.
De meeste bollen kosten echter aanmerkclijk minder. En datzelfde geldt voor
de producten uit de kas met zomerbloeiers. zoals dahlia's, lelies, begonia's en
amaryllisbollen, waar men bij een
bezoekje aan de lenyeshow eveneens vrij
kan rondneuzen.
J.S.

De Tulip Show Frans Roozen aan de
Vogclenzangsewug 49 Ie Vogelenzang, is elke dag
van de weck geopend vanaf 22 maart tot en met
25 mei. Men kan er van acht tot zes uur terecht,
voor de toegangsprijs van twee gulden per persoon (kinderen tot zes jaar gratis).

Hans Visser & Friends
Drie zangeressen en vijf muzikanten nemen u mee
naar de beroemdste nachtclubs van de jaren twintig en dertig in Parijs (Folies Bèrgères), Berlijn (Der
Blaue Engel) en New York (The Cotton Club). Crisis
en racisme, decadentie en spilzucht vormen een
schier onuitputtelijke bron voor het ontstaan van
nieuwe muziekvormen als jazz, ragtime en blues,
die hun stempel drukken op de muziekgeschiedenis van de twintigste eeuw.
Nummers van onder andere Josephine Baker,
Edith Piaf, Nat Kiny Cole, Cab Galloway en Mariene
Dietrich worden ten gehore gebracht.
Hans Visser maakte naam als mede-oprichter en
gitarist van Flairck. Begin jaren negentig richtte hij
zijn eigen gezelschap op.

Foto: Patrick Meis

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden op
de normale toegangsprijs van 31 gulden (1-e rang), 26 gulden
(2-e rang), 21 gulden (3-e rang) en 16 gulden (klapstoelen).

NAAM
PLAATS
AANTAL
De voorstelling begint om kwart over acht.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de centrale
kassa van het Nieuwe de la Mar Theater
en Theater Bellevue, telefoon 020-530.5302.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingen.
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Beroep: kapster. Lengte: 1.75
ang. Naam: Linda. Woonalaats: Hilversum. Leeftijd:
19. Signalement: halflang
donkerblond haar, normaal
Dostuur, bruin/groene ogen.
Een ongebonden jongedame
en nieuwsgierig naar jouw reactie!! Boxnummer 877765.

Ik ben een Surinaamse jonge
vrouw van 26 jaar met een
Onroerend goed
heel lief karakter, 1.65 m, heb aanhangwagen, 2 \r oud,
en woonruimte
3 kinderen. Ik zoek een heer Lasser. Tel. 5714163, bel luste huur gevraagd
tot 45 jaar. Je moet aardig zijn sen 10-11 uur.
en in staat zijn om leuke dingen met mij te doen! Ik hou
van koken, dansen en muGevr. voor lange en korte tijd
Onroerend goed
ziek! Boxnummer 904414.
gemeub. en gestoffeerde
en woonruimte
woningen, huizen of flats,
In Amersfoort, daar woont
te huur
regio A'dam. 020-4003074.
Lindall Een spontane meid
aangeboden
van 19 jaar. In het bezit van
Te huur gevr. in Zandvoort
donkere ogen en lang donker
v.a. 25 juni voor 14 dagen,
haar. Jij bent een lieve, leuke Aangeboden benedeneen huis of flat voor 5 persospontane jongen en hebt een woning in Amsterdam, opp. nen. Tel. 5715772 of 5739056.
leuk koppie! Zin in een avond- 50 m2 en ±50 m2 tuin, lage
Te huur gevr. in Zandvoort,
je uit? Laat 't me weten!!
huur. Gevraagd woning in v.a. 25 juni voor 14 dgn huis of
Boxnummer 801323.
Zandvoort. Tel. 020-6646280 flat voor 5 pers. Tel. 5715772
Jij! Charmante, slanke, sppr- T.h. per 1 mei, ben.wpn. of 5739056.
tieye, spontane, gezellige, in- centr., 3 kam., keuken, batik.,
telligente dame. Je hebt een c.v., gr. berging.
Vakantie
leuke baan en een vrienden- Br. o. nr. 762-13094 v.d. blad.
kring. Je mist alleen die spebuitenland
ciale persoon! Ik zie er goed
uit. Ongebonden, 1.90, donWoningruil
ker haar en 34 jaar!! Ronaldl!
De Harde's Tours biedt u
Boxnummer 223430.
deze zomer sportieve reizen
Naam: Sabine. Woonplaats: Aangeb. 4 k.woning + zolder (wandelen, fietsen), rivierAmsterdam. Leeftijd: 39 jaar. + box, A'dam-Siotervaart, cruises, busexcursiereizen in
Lengte: 1.65 lang. Gewicht: ƒ 600. Gevr. 4/5 k. eengezins- binnen- en buitenland, klaveren vliegreizen
66 kg. Haarkleur: donker- woning in Zandvoort, huur jasreizen
(nieuw!) naar Amerika, China,
blond. Wie ben jij? Leuk en ±ƒ 750. Tel. 06-21694505/
Thailand en Zuid-Afrika! Bel
sportief? Wil je samen met mij fax 023-5160788.
020-4707771 voor de gratis
een fijne vriendschap opbouwen? Laat snel wat van je • Wij behouden ons hetbrochure.
horen! Boxnummer 839307. recht voor zonder opgave van Stacaravans te huur in de
redenen teksten te wijzigen ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
Rob, dat is mijn naam. Mijn of niet op te nemen.
week all in. Inl. 043-4591598.
signalement? Groene ogen,
kort bruin haar, 1.85 lang. Gezellig en spontaan en gek op
Vakantie Binnenland
uitgaan. Jij mooie, slanke, gezellige jongedame tussen de
20 en 25. Reageer jij op mijn
advertentie? Actie = reactie!! Camping Het Vossenhol, Ermelo heeft nog jaar- of seizoenplaatsen voor uw toercaravan. ƒ 1.800. Tevens vakantiepl. +
Boxnummer 246263.
stacarv. op prachtige jaarplaatsen te koop.
Stop!! Deze advertentie is be- Wij bieden u 'n verwarmd zwembad + kinderbad met grote
stemd voor jou!! Een Maro- waterglijbaan en speeltuin. Goede sanitaire voorzieningen,
kaanse jongen van 25 jaar, 'n Recreatieteam in hoogseizoen aanwezig. Honden niet
dat ben ik!! Ik luister naar de toegestaan. Folder op aanvraag. Tel. 0341-552101.
naam, Sam en ben gek op
alle leuke dingen van het leAuto's en
Rijwielen,
ven. Woon jij ook in de omgeving van Amersfoort? Bel mij
auto-accessoires
motoren,
dan eens en wie weet!
bromfietsen
Boxnummer 381030.
Voor een perfecte SAAB
STOP!! Misschien ben ik wel
degene die jij al tijden zoekt! Bridgestone sportfiets, roest- SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Ik ben Brenda! En slanke vrijstalen frame, 6 versnellinEigen revisie-afdeling
blondine van 26 jaar. Ben gen, ƒ 150 + Union-vouwfiets,
Motoren/versn.bak
woonachtig in de omgeving i.z.g.st., grote 24 inch wielen,
Verkoop nw/gebr. ond.
van Amsterdam en via deze
ROYAL CLASS SAAB
weg zoek ik een leuk contact Tel. 023-5731163, na 19 uur.
Tel. 023-5614097.
met jou! Laat dus snel wat
van je horen! Boxnr 958958.

TE KOOP

Me heeft er op 2 MAART 's avonds om 6.00 uur spullen,
bedoeld voor GROF VUIL, in de LEEUWERIKENSTRAAT,
•neegenomen. Deze spullen zijn er per abuis geplaatst. Wij
zouden ze graag tegen BELONING terugontvangen. O.a. een
Succesvolle kleine advertenties
egulator (duikuitrusting), schilderijen, bloempotten en teddyberen. Veel van deze zaken hebben veel emotionele waarde,
voor de zakenman en particulier
Deze eerste stap heb ik nu al
raag bellen met tel. 5719015.
Mirrn-iiilvrrh-ntit-s kiimu'ii worden »r/rl ovrr l nf 2
genomen. Durf jij dadelijk tot
kolommen hfcrdtr in iliviTM- lcth'r»rooimi.
Jongeren gevraagd, 23-29 jaar, die werken en mee willen sen tweede stap te komen?
l'iicticulicrcn vcruij/.t'ii wij uuur de -]K'cinlt' l>nn n\t dr
doen aan een marktonderzoek in Amstelveen. Je krijgt hier k ben Nannet, 19 jaar jong en
impim ..MH'.UO'S".
een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.
spontaan. Lachen, dat doe ik
IMiiulshiir is mogelijk in dr volgende i-ditic:
het liefste en wat ik wil? Een
XANDVOOHTS MKl:\VSIt],\I) ƒ n.")"» pn- imllimHfr.
25 maart wijnproefavond in
gezellig avondje uit samen
Sluilin--lij<l: iu;i;iinl;i- 17. (M) uur.
La Bastille. Ik zie je in La
net jou. Heb jij interesse?
l kunt uw li-ksi ii'lcfmiisrh op^-vrri: 023-5717166 ol'afBastille.
Doei! Boxnummer 899376.
Beslis mee over onze wijnDonkerblonde haren, blauwe
<aart op 25 maart.
ogen, normaal postuur, dal alIk zie je in La Bastille.
es heb ik! Een leeftijd van 33
en jij bent tussen de 28 en 36!
Gezocht oude ansichtkaarten
\\2. /andvoorts .N'imwslihnl. AmM<-lvr«>n> \\Wkl.linl.
Spreekt het volgende jou ook
in oud album. Betaal ƒ 250 tot
rUhnnrnsi' Courant, dr H oude \Vm-r. AalMtu'fi-dt'f
aan? Bioscoop, uit eten,
ƒ500.
Tel.
0514-571498.
(!nur:mi. alle edities van liet Arnsiri'djiins
avondjes uit, pretpark, bos/
Sladshhid. ƒ 6.S2 |M-r milliiiiHiT.
ledere woensdag in maart onstrandwandelingen. Reageer
Sluitingstijd: iu;iai)da<: 15.0)1 uiti'.
Deperkt spare-ribs eten in
op mijn box! Boxnr 964254.
*
liifnniiiitic over nn/c ovrri^c aantrekkelijke ;n!vcrLa Bastille. 023-5715111.
trnticromliimilH's in dr Micro's /ijn op aanvraag op
Bezocht!!! Een maatje voor
oparte
* bezoek aan
Uw particuliere Micro bon * pasruimte
on/e kiiiiloren verkrijgbaar.
iet leven! Houd jij net als ik
huis of in
*
Voor liriovm nndrr nummer wordt l rc-n-I r\lr:i in
Der post verstuurd bereikt * ruime
ook van kinderen en het gehet
rekening "i-Uraelil. ;d>niede ƒ J'. HO ndtn.knsicn.
Dns pas over 3 a 4 dagen.
sortering in
ziekenhuis
zinsleven?? Laat snel wat van
haarwerken * ziekenfondsif
Itij plaatsing in de MÏCTO s worden ^een hewijsOpdrachten die te laat
e horen. Ik luister naar de
en pruiken
leverancier nurnniers versluurd. Opvrr/ork wnrdl aan adverbinnenkomen worden
naam Kim en woon in het midleerders liuileu hrl verspreidingsgebied tV-n krant
Dus , . . maakt u voor
automatisch de week
den van het land. Ben in het
vcrsluimi. l liervoor wordt f (t.'.tO in rrkenin^ £«'optimaal advies even
daarop geplaatst.
ijke bezit van 2 kinderen. Bel
l»rachl.
een afspraak!
mij eens!! Boxnr 982733.
Alleprij/.enexel. 17.0% BT\V
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van CHARLOTTE COIFFURES -lobby's:. motorrijden, bipl knul de tekst van nw Micro-advertenticc-oinliinatie X
redenen teksten te wijzigen
U'lefoiliseb op»ev«'n:
EN HAARWERKEN
scoop, terrasje pikken, fitof niet op te nemen.
Ook gespecialiseerd in
ness. Johan, ongebonden,
heren {mgat)werken
1.72 lang, ondernemend, 45,
Dinsdags gesloten
spontaan, eerlijk, niet rokend,
Uitgaan
dat alles ben ik! Heb een eigen zaak, blauwe ogen en
(dit nummer is niet voor be/or^klarhlen) of /enden aan:
Heemsledeslraat 28
donkerblond haar. Actie = reHoofddorpplein.
Micro"* \\Vekniedia
Elke donderdag dansen en b.h.
actie! Boxnummer 231283.
Amsterdam.
I'oslhiis 1 5 6 - 1000 AH Amsterdam
ontmoeten v. alleengaanden
Ook voor rencliees mei liricfiiiiMiuicr
Wil jij samen met mij dat
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- Tel.020-0157107
De sluitingstijd»-!! gelden voor plaatsing in de/.elfde week
noois- opbouwen, wat liefde
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
Voor de betaling onlvanfil u een aereplfdrokaart.
neet? Ben jij die heer met
ledere woensdag in maart onbrede interesses, diepgang
beperkt spare-ribs eten in
n een eerlijk karakter? ReaLa Bastille. 023-5715111.
Verhuizingen
geer! Ik? Eva, slank, 1.72, onCommercieel en administratief
gebonden, open, blond haar.
Iets te vieren? Doe het in La
personeel gevraagd
'k wacht juist op jouw reactie!
Bastille. 023-5715111.
TE HUUR gr. verhuiswagen + Sroetjes! Boxnr 974654.
Sportcafé Zandvoort voor chauff., ƒ250 p.d. Ook met
bruiloften, recepties, perso- verhuizers. Tel: 0653-208374. Zin in een avondje uit? Ben je
tussen de 25 en 35 jaar? Reaneelsfeesten, verjaardagsfeestjes,
catering. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en geer nu! Ik ben een 29-jarige
kamerverhuizingen/transport. jongedame van 1.70 lang.
023-5715619; 06-54616812.
Voll. verz. Dag-nachtservice. Heb kort zwart haar, groene
Verjaardag, verloving, vier het 020-6424800 of 06-54304111. ogen en weeg 63 kg. Wil jij
in La Bastille.
samen met mij een fijne
Tel. 023-5715111.
• Rubrieksadvertentie op- vriendschap opbouwen? Laat
geven?
Zie
voor
adres
en/of
dan snel wat van je horen!
Wijnproeven, dat kan op 25
maart in La Bastille, Halte- telefoonnummer de colofon Boxnummer 827651.
straat 58, 2042 LP Zandvoort. in deze krant.
Reflectanten op adverten- Vertrouwen, dat vind ik het
ben snelgroeiend, bruisend bedrijf met meer dan 30
ties onder nummer gelieven belangrijkste. Jij toch ook?!
vestigingen, verspreid over het gehele land, verhuurt
ervoor te zorgen dat het num- Niet slank en zeker ook niet
personenauto's, bestel- en vrachtwagens, campers,
Verloren en gevonden
mer in de linker-bovenhoek dik, dat ben ik! Kim, 18 jaar
motoren, koelwagens en getrokken materieel, heeft op haar
op de envelop staat vermeld jong, 1.60 lang en in het bezit
vestiging Amsterdam plaats voor een enthousiaste
en dat de brief geadresseerd van halflang blond haar.
wordt aan: Weekmedia, Post- Spreekt dit alles jou aan? Ik
met ervaring in verhuur- of transportbranche (bijv.
bus 156, 1000 AD Amster- hoor graag wat van je!
transportplanner), op HAVO-niveau, in het bezit van
dam. Dit voorkomt vertraging Boxnummer 830191.
rijbewijs B/C/E; geen 9 tot 5 mentaliteit
Wie heeft er op 2 MAART 's avonds om 6.00 uur spullen, in de behandeling. '
bedoeld voor GROF VUIL, in de LEEUWERIKENSTRAAT,
Tevens zijn wij op zoek naar een
meegenomen. Deze spullen zijn er per abuis geplaatst. Wij
Bloemen, planten en tuinartikelen
zouden ze graag tegen BELONING terug ontvangen. O.a.
een regulator (duikuitrusting), schilderijen, bloempotten en
. die alle voorkomende werkzaamheden met betrekking
tot ons wagenpark op zich gaat nemen. HAVO-niveau, teddyberen. Veel van deze zaken hebben veel emotionele
waarde. Graag bellen met tel. 5719015.
enige administratieve ervaring & een initiatiefrijke
instelling zijn gewenst
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum
complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
Markten/braderieën
vitae, kunt u binnen 10 dagen richten aan:
beplantingen en schuttingbouw.
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de heer H.K. Kerklingh,
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
Klokkenbergweg 17, 1101 AK Amsterdam.'
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
VLOOIENMARKT 27 en 28 maart in Emergohal, Langs de
GARANTIE OP AL ONS WERK. ing. K.v.K.
Akker 3 in Amstelveen.
PAASVLOOIENMARKT 5 april, Emergohal te Amstelveen.
Org. Hensen. Tel. 020-6570612.
LUGT SOBBE & CO B.V. - Verzekeringen, beursmakelaars en
assuradeuren sinds 1835 zoekt een gemotiveerde adm.
Grote vlooienmarkt zon. 11Zo. 28 maart grote vlooienRelatie/
Te koop
markt SPORTHAL DIEMEN,
medewerk(st)er voor minimaal 3 dagen per week. Kennis en/ april, Van Hogendorphal,
Pr. Bernhardlaan 2, van
bemiddelingbureaus
aangeboden
of ervaring van het assurantievak is een enorme pre. Goede Amsterdam. 020-6425871.
10-17 u. Inl.: 020-6992252.
beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift,
diversen
enige computervaardigheid en een klantvriendelijke instelling
zijn belangrijker. Het betreft hier een functie op de afd. Varis
'Mode
(medische verzekeringen), dus ook medisch secretaressen
T.k. voor een doe-het-zelver:
of oud-verpleegsters met een administratieve opleiding worBent u tussen de 25 en 80 een elektr. toilet met vermaler
clen uitgenodigd om te solliciteren bij
jaar oud en op zoek naar een (Sanicompact), kan zonder
LUGT SOBBE & CO B.V. - Verzekeringen, Michelangelostraat
partner? Vraag dan naar het breekwerk geplaatst worden,
67, 1077 BW Amsterdam (telefoon 020 - 673.75.77) mevrouw
Vondellaan 7
infopakket van JVL Contact motor moet gerepareerd pi
K.M. van Ommen-Fransz.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
vernieuwd
worden,
prij:
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
ƒ200,- (nieuw ƒ1350, mr.
weer
terug.
Tevens
doen
wij
alle
voorkomende
verstelwerkHans). Tel. 5712775 (vanaf
(Para)medisch personeel gevraagd
zaamheden. Gew. openingstijden: rna. t/m vrij: van 9.00 tot
vrijdag).
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
Gevr. TANDARTS-ASSISTENTE MET OF ZONDER
Financiën en
Rijles auto's
OPLEIDING OF ERVARING voor 16 uur (do. + vr.) per week
Onderhoud,
* Dieren en
handelszaken
en motoren
Info: mevr. P. Tanis, tel. 020-6129909.
reparatie,
dieren-

Een pruik als het
nodig is!

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 2 1

assistent vestigingsmanager m/v

BELONING

administratief wagenparkbeheerder m/v

Mike de Groot

(WEER) AAN DE SLAG?

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Partnerselectie

Monet Strijkservice

BEL NU GRATIS
0800-0236237

Horecapersoneel
gevraagd

doe-het-zelf

Personeel
aangeboden

benodigdheden

Autoverzekering
TUINMAN, STRATENMAKER Voor kynologen: Mechelaars,
biedt zich aan voor al uw tuin- 5 wkn, stamb. vader Ned.
en straatwerk, voorjaarsbeur- kamp., moeder imp. België,
ten van klein klusje tot com- gefokt met goedk. NVBH, iets
plete aanleg. Gratis advies en moois. Tel. 0495-536212.
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

Café-restaurant zoekt zelfstandig werkende KOK.
Tel. 023-5715111.
Rest. Queenie vraagt voor
medio april medewerkers/
sters in de bediening en in de
keuken. Voor reacties: mw.
Holleman, tel. 023-5713599.

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voprjaarsbeurten van klein klusje tot com
Massage
plete aanleg. Gratis advies en
DE KLUSSENBUS
vrijbl. prijsopgave aan huis
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074. Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.
Sportmassage, ontsp. masSCHILDER heeft nog tijd v. sage Shiatsu, voetreflex.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. Tel. 023-5714092.
Divers personeel gevraagd
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Diversen
Dynamisch knipselbureau EUROCLIP B.V. is voor haar
• ANNULERINGEN van adproductie-afdeling met SPOED op zoek naar:
vertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
medium, ook voor
richten aan Micro's Weekme- HOLGER,
aurabewerking. Consult dadia, Postbus 156, 1000 AD gelijks.
Tel. 020-6260103.
Amsterdam.

l

flexibele en stressbestendige
COLLEGA'S M/V

Voornaamste taak:
- Digitaal knippen en verwerken van kranten.
Wat vragen wij:
- Minimaal MAVO-niveau.
- Teamspirit.
- Computerervaring met Windows 95.
Wat wij bieden:
- Een leuke baan in een sterk groeiend bedrijf.
- Goede bereikbaarheid openbaarvervoer (Sloterdijk).
Wij zij op zoek naar fulltime krachten en parttime krachten ('s
ochtends tussen 06.00 uur en 08.00 uur).
Geïnteresseerd??? Stuur dan binnen 7 dagen een sollicitatiebrief voorzien van C.V. naar:
Euroclip B.V.,
t.a.v. mevrouw T. ledema,
Postbus 1776, 1000 BT Amsterdam.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Oproepen - Mededelingen

Op je paasbest voor minder geld!
Bij k.d.v. Pimmeloentje is zat. 3 april
van 12.00-16.00 uur weer onze kledingverkoop
van (opmerken met 50-70% korting.
Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telafoonnr.
de colofon in deze krant.

ƒ

Gratis
bellen!
En 200; korting,

0906-Nummers
0906-9889 Rijpe Sjaan DD- Ik ga door, waar anderen
cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks. stoppen! Schaam me ner-1
Grijp onder m'n rok! 99cpm. gens voor en wil harde SEKS
Harriët! 99cpm 0906-9794.
40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan Live! Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwarde lijn! 0906-17.15.
te vrouwen 99cpm 0906.0601.
44 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een af- Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
spraak thuis. 0906-17.13.
0906-9722. Secret! 99cpm.
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af- Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
spraak! 0906-17.11.
jou in. 99cpm. 0906-9626.
Afspreken in jouw
POSTCODE DATING!
postcode-gebied:
Vrouwen zoeken snel con0906-50.222.04 (1 gpm)tact. Bel: 0906-1844 (80
SM-CONTACTLIJN. Hier zoe- cpm)SBS-6 text pagina 745.
ken vrouwen & stellen SM
**Seks alarmnummer**
contact. 0906-18 33 (80 cpm) Snelseks direct live 99cpm.
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
Dagelijks seksen hete meisvrouwen 18+. (1 gpm).
jes 18 op onze livelijn! De
heetste! 99cpm. 0906-0603.
Vanavond al een
fijne afspraak?
Direct contact met
0906-50.222.04 (1 gpm).
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Vrouwen 18-55 geven tel.nr.
voor gratis contact!
Direct contact met
Bel: 0906-1822 (1 gpm).
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).

DUTCHTONEALLIM
De supercompacte Motorola CD 920 is
met o.a. tril- en memofunctie een zeer
complete telefoon. Nu bij Expert in
combinatie met een 1-jarig Dutchtoneabonnement waarbij u, als u het een
beetje uitkient, helemaal-geen extra
kosten heeft.
g
SENSATIEPRIJS

0906*0611

Wat jij wilt

0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

^P^t

dutchtone

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

0906-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag. 440 & 450

Diverse clubs
UVV VOORDELEN

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

Escortburo Angel, ruim 5 jaar
actief, heeft ook voor u de
juiste dame. Met spoed
Biseks, buurvr. en buurmeisje dames v.a. 18 jr gevraagd +
18. Hun spelletjes worden chauffeurs. Tel. 020-6322452.
www.angel-escort.com 24 u.
harder! 99cpm 0906-9526

.WiotprolaCD920
.
(mettrilfunctieenmemo)
. geen aarisluitkosten
.Vjaargeenabonnements-

voor de particuliere
en zakelijke markt
U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Opleidingen/cursussen

Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 ™
Opdrachten die na sluitingstijd opgave van rcdencn
bij ons binnenkomen worden teksten te wijzigen of
automatisch een week later
niet op te nemen.
geplaatst/uitgezonden.

Zandvoorts Nieuwsblad

CURSUS HAARKNIPPEN
v.a. 21 april in Amsterdam

ed 17

EURO- of BLACK-HAIR

4

•S*

\

s

'• kosten • ' . ; . • '
"
>20 gratis belminuten
per maand
.
.vanaf 17. QO uur en in het
ekend 0,25 per minuut
bellen in binnen- en.
buitenland , ; •

K

10 avonden met certificaat

Knippen/Föhnen/Permanent

\

Aanbieding geldt tot en met 4 april 1999.
Neem legitimatiebewijs mee.

Brochure: 070-3201780.
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

eicpert
SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW,
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo,
Ged. Oude Gracht 5-9.
*Audio, video, hifi, telefonie.

Plaats:

E X P E RT , D A A R W O R
JE W I J Z E R V A M .

woensdag 24 maart 1999

Weekmedia 17

15

Wil je graag zakgeld verdienen?

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
GEEF JE AAN

Voor de verspreiding van het
Best Western Palace Hotel zoekt per direct:

* barmedewerker

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

voor vrijdag- en zaterdagavonden

zoeken wij met spoed

* ontbijtserveerster

Courant

(voor minimaal 20 uur in de week)

De Aalsmeerder Courant is een van de lokale nieuwsbladen van Weekmedia BV.
Zo'n veertig journalisten werken op de redacties in Amstelveen, Amsterdam en
Zandvoort aan de weekbladen die een gezamenlijke oplage hebben van meer
dan een half miljoen exemplaren.
De redactie in Amstelveen verzorgt de berichtgeving voor het Amstelveens
Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en de Aalsmeerder Courant.
Voor de laatste krant zoeken wij een

redacteur/verslaggever
(v/m)

Amsterdams
Stadsblad

Bultenweldertse
Courant,

Het gaat om een volledige betrekking (gemiddeld 38 uur
per week).

Diemer
Courant

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft in de (lokale/regionale) journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan werken

de Nieuwe
Nieuwsblad
Gaasnerdam
Amstelveens
Weekblad

De redactie in Amstelveen bestaat uit een betrekkelijk
klein, hard werkend en enthousiast team dat zelfstandig
nieuws vergaart en bewerkt. Elke redacteur heeft een
eigen aandachtsgebied; voor de collega die wij zoeken is
dat het Aalsmeerse nieuws.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van AC.

op WOENSDAG

* Ie medewerker bediening

Aalsmeerder
Courant
•: •
Uithoornse
Courant .

Spreekvaardigheid in Nederlands en Duits
Ervaring in soortgelijke funkties strekt tot aanbeveling

BEZORG(ST)ERS

* Afwasser/schoonmaker
Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?

(voor minimaal 20 uur in de week)
Spreekvaardigheid in Nederlands
Ervaring niet vereist.

Bel dan ons kantoor

Telefonische inlichtingen en/of sollicitaties kunt u
richten aan:

telefoonnummer

Best Western Palace Hotel,
t.a.v. mevrouw T. Spaan-Kerkman,
Burg. van Fenemaplein 2
2042TA ZANDVOORT.Tel.nr. 5712911

023 - 571 71 66

.

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

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT,

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Zandvéorts
Nieuwsblad

De sollicitatietermijn sluit op vrijdag 2 april 1999.

VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

06 Wit Verhuizing

WEKELIJKS EUROPA

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309J16.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

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

DE CONTACTLIJN

Fa. Gansner & Co.

de Ronde;
Vener

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

(voor minimaal 20 uur in de week)

Bijlmer

Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst voor
een jaar. Honorering geschiedt conform de CAO voor
huis-aan-huisbladjournalisten.

Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen met redactiechef Robbert Wortel of zijn plaatsvervanger Frank Kuijpers, telefoon 020-347.3400.

i GIRO 6868

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. 11.00 gpm)

tras
HONDERD GUL
Van harte gefeliciteerd met hel winnen
U tont hiermee voor fl. 100,- gratis w

Met een SPORTKRAS-lot maakt u
kans op één van de duizenden prachtige
prijzen. Speel het Kraslotspel en u weel
direct of u iets gewonnen hebt. Op het
SPORTKRAS-lot staat bovendien altijd
een aantrekkelijke kortingsbon van
McDonald's 1 " afgedrukt. Alle reden dus
om zo'n SPORTKRAS-lot te kopen!
, Verkooppunten
Een SPORTKRAS-lot kost 5 gulden en is van l maart l/m 31 mei 1999
exclusief te koop bij 2.500 sportverenigingen in heel Nederland. Waarschijnlijk
doet uw eigen sportvereniging ook mee. Voor informatie: bel de/e krant via het
nummer in deze advertentie of kijk op internet: www.sportkras.nl
Opbrengst voor goed doel
Met het kopen van het SPORTKRAS-lot maakt u niet alleen kans op prachtige
prijzen, maar steunt u tegelijk de betreffende sportvereniging: door de medewerking
van tal van sponsors verdient de sportvereniging aan ieder verkocht SPORTKRASlot liefst 3,50 gulden!
Doelstelling
De Aclie SPORTKRAS is een initiatief van
NOONSP, WeekMedia en De Lotto.
Het doel is om sportverenigingen in staal Ie
stellen extra inkomsten te verkrijgen om ook in
de toekomst hun zinvolle activiteiten te kunnen
blijven ontplooien.

Koop ook een
SPORTKRAS-tot!
••^•«**••^Tra

' "WV 'WWV „• S.

000
Hans van den Pol, tel. 020 - 56 22 285

NOC*NSF

Boodschappen
Spel
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft R.M.
Kosakoy uit Arnhem de eerste prijs gewonnen en mag nu
aan de slag metzo'n praktische
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.

Alles wat u wilt wetenom goed enivoordelig boodschappen:;te:doen;'Dat"vindt:llii!l!ia|illi
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelüke voordeel-acties jnteressantë suggestiëS'ënniëüwë;pr0d^

P" 'j.*1'1w: .'Ï;)<"'M,W' '"•'frvV'r 'J ;/;rty;>'!'.'

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

De winnaars van het handige
Rowenta Allegro combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

:Het BoodschappenSpel heeft voor'ü leukeK;
^huishoudelijke prijzen in petto. Want iedere'SS
-; beller met de juiste antWoorderi maaktkarissïg
; -opteert •schitterende;;-zbnnehemei|arii!

Boodschappen
Puzzel
De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
Mevrouw H.A. de Vries-Dekker uit Borne een schitterende4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan op.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

U kunt deze zonnebank en een grote hoeveelheid andere modellen beküken in de
hypermoderne showroom van de zonnebank specialist .

i||tól8gasWiapa^

ssëclelRöWentapllt
K^K^^'.i'L.^^.'aa *%v f.(r,--.. AsAV^^'^
l
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Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Deelname aan Het BoodschappenSpel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welk product smaakt nu nog fruitiger?

Rowenta
Allegro
Combi EF-100
koffiezetapparaat

Het Beste onderJde zon!

MIKi'S RECEPT

2. Wie biedt u de oplossing om mobiel te bellen
zonder abonnement?

KOK SUPPORT

Hak Groenteschotel
Kip-Kerrie
met mango

en bel uw antwoorden door naar:

Italiaanse
Kalfsschnitzels

De Boodschappenüjn
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

ingrediënten
(hoofdgerecht
voor 4 personen):

Met Pasen maakt u een uitgebreid
ontbijt met heerlijke broodjes, een
(Paas)ei, het allerlekkerste beleg
en vers vruchtensap. Maar de ontbijttafel moet natuurlijk ook leuk
aangekleed worden. Tulpen horen,
net als eieren, absoluut b!] Pasen.

'' crn-o«aiis van Remia, _Z'EV , t

1 pot HAK Groenteschotel
Kip-Kerrie
400 gr. kipfilet in blokjes
2 eetl. olie
1 grote ui; gesnipperd
2 of 3 lente-uitjes
1 mango
150 gr. rijst
peper
zout
sambal

knop bekijkt, lijkt hij verdacht veel
op een kippenei op een stokje!
Wilt u uw tulpenboeket nog vrolijker maken, meng ze dan met
seringen. De sering symboliseert
de overgfangsperiode die Pasen
vertolkt: de kale takken zwaaien de
winter uit en de prille bloemen
luiden het voorjaar in! Bovendien
ruiken de bloesems van de sering
heerlijk.

Deze fleurige bloem heeft een
vrolijke uitstraling die echt thuishoort in de Paassfeer. Als je de
vorm van de tulp met gesloten

Bereiding:
De schnitzels inwrijven met
salie en bedekken met een
plak rauwe ham. De inhoud
van Zilverkuipje mengen met
de tomatenpuree, peper en
paprikapoeder en dit mengsel
over de kalfsschnitzels uitstrjjken. De schnitzels oprollen en
goed vastzetten met cocktailprikkers. De boter verhitten,
de schnitzelrolletjes rondom
bruin bakken , een kopje
water toevoegen en de schnitzels, met een deksel op de
pan nog 10 minuten zachtjes
laten stoven.,-'

Bereiding: Bestrooi de kipblokjes met peper en zout en
bak deze in een hapjespan
met anti-aanbaklaag met de
fijngesnipperde ui in 2 eetlepels olie bruin. Schep de Hak
Groenteschotel Kip-Kerrie erdoor en laat alles onder af en
toe omscheppen goed warm
worden. Voeg nu de in stukjes gesneden mango toe en
verwarm .alles nog ca. 2 minuten. Breng het gerecht op
smaak met sambal.

/~ 5.!,.,

Serveren: bestrooi het gerecht met in ringetjes gesneden lente-uitjes en serveer de
rijst erbij.
vierkante verpakking ^f11'"0^formaat uit-

i

maal leeg» K°" ^u
Rovendien kunnen over
worden als b e w a a r o o x . ^ ^ ^ ^s bakjes

i M M- Q

B

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

£f&EST
V_ '

Voor dit kruiswoordraadsel worden de
omschrijvingen gegeven per horizontale of verticale regel, leder hokje in
deze puzzel heeft daardoor zyn eigen
nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1
horizontaal, en is dus het eerste hokje
op de eerste regel.
Omschrijving horizontaal:
1.middeleeuws lied-deel van een wielhuidletsel 2.geheimschrift-bijbe!s persoon S.voorzetsel-indompeling in
geneeskrachtige
stoffen-uitroep
4.klein kind-voertuig-Europeaan-persoonlijk voornaamwoord S.zeehondgeboortelitteken-vragend voornaamwoord e.leidster bij de padvinderijdandy-eetgelegenheid voor studenten
7,bloeiwijze-reservoir 8.bolgewas-reptiel-uitroep 9.Noorse goden (myth.)vrouwelök zoogdier lO.provincie in
Oostenrijk-tam-honende opmerking
11.alcoholische drank-soort stof-ingewand van een vis I2.muzieknoot-vaatwerk-hoge bal (tennis)-rondhout
I3.muzieknoot-alleenrecht-soort

onderneming (afk.) I4.vloed-gast
is.bloeiwijze-synthetische stof-erkentelükheid
Omschrijving verticaal:
A.steensoort-dringend-plukjeB.knomg
mens-sneeuwhut c.persoonl'ük voornaamwoord-lekkernij-lied-bordspel
D.bedrag-kledingstuk-snijwerktuig
E.scheepswerkplaats-bijwoord-oude
lengtemaat-ellendig huis F.soort autovereerder-knaagdier C.loop van een
paard-korte nota H.groet-vemielzuchtig mens-klomp planten l.grassoortgewicht J.dik touw-open plek in het
bos-werktuig om iets fün.te maken
K.bij-familielid-naschrift (Latafk.)-paardemondstuk L.doorwaadbare plaatsdraai-gelofte M.voorzetsel-metaalorgaan-rondhout N.schor-geestdrift
O.aanwijzend voornaamwoord-opengewerkt patroon-beroep. Er ontstaat
een woord wanneer u de letters uit de
hokjes met de volgende nummers achter elkaar plaatst: C4-L6-C12-C1-M15
J3-B12-H9-F13-C7-O3F7-M14-B8-E14I8-D9-F1-H1-D8-D15

Doe mee en win...
Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

bewaard of ingevroren worden
Wilt u zelf zien hoe onze
Kok Miki de Italiaanse
kalfsschnitzels bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs

A

Ingrediënten
(hoofdgerecht
voor 4 personen):

Tulpen voor Paassfeer

• 4 dunne kalfsschnitzels;
• 1 Zilverkuipje Naturel;
• 4 dunne plakken
rauwe ham;
• 1 theelepel
paprikapoeder;
• peper;
• 1 theelepel
gedroogde salie;
• klein blikje"
tomatenpuree;
• boter of margarine;
• cocktailprikkers

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Door de nieuwe uitstraling komt de

Selschap kunt terugvinden.

_______
.

**• '

"

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Miki Hak Groenteschotel Kip-Kerrie met
mango bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs

' "''

De Boodschappenüjn:

0909- 300.10.10

(80 cent/minuut)

ledere beller met het juiste antwooi
maakt kans op een schitterende
4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan

HAK Groenteschotel
nu ook in de smakenKip-Kerrie & Indiase Hot Curry

Zilverkuipje - Zilver Cupje
25% koring op lingerie

HAK Croenteschotel biedt u een heerlijke basis wortel en tuinerwten. De saus is gemaakt op basis
voor bekende 'wereldse' gerechten die u naar eigen. van yoghurt en tomatenpuree en de extra kruiden
smaak kunt afmaken. De producten zitten boorde- geven deze groenteschotel zijn typische smaak.
vol (ruim 50%) verse groenterpen zijn afgemaakt HAK Groenteschotel voor Kip-Kerrie is wat
met een lekkere saus. Het enige
milder van smaak. In deze smawat u er zelf nog aan hoeft toe
kelijke schotel zitten groenten
te voegen is wat vlees en rijst of
als rode paprika, sperziebonen,
pasta.
wortelen, ui en ananas verMet HAK Croenteschotel zet u
werkt. Voor een extra lekkere
snel voor het hele gezin een
smaak zijn hieraan nog kruiden
verantwoorde maaltijd op tafel.
en honing toegevoegd.
Bovendien kunt u nu kiezen uit
HAK Groenteschotel is te
twee nieuwe smaken.
vinden in het groenteconserHAK Croenteschotel Indiase
venschap. Beide producten zijn
Hot Curry is een lekkere pittige
verkrijgbaar in een grote pot
U moet de groenten
schotel boordevol groenten als
(voor 2 a 3 personen) en een
van HAK hebben
sperziebonen, ui, rode paprika,
kleinere pot (voor 1 é 2 pers.)

ERU kaasfabriek bestaat 175 jaar. Dat vieren wij graag samen met u!
In dit jubileumjaar zijn er daarom een aantal leuke promoties ontwikkeld. Wat te denken van Zilverkuipje - Zilver Cupje?
Tijdelijk krijgt u nu bij drie Zilverkuipjes 20+ maar liefst 25% korting op
de originele Zilver Cupjes van het toplingerie merk Triumph.
Wat moet u doen? Koop drie Zilverkuipjes 20+ en knip uit de dekselfolie het linker bovenhoekje met de tekst 'fromage fondu a tartiner
20% M.G.'. Plak de drie stukjes folie hiernaast. Alle smaakvarianten kunt
u gebruiken. Lever de spaarkaart in bij één van de vele verkooppunten
van Triumph (de betere lingeriezaken en warenhuizen). Bel voor het
dichtstbijzijnde adres Triumph International: 0497-389114.
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Actievoorwaarden
Uiterste inleverdatum is vrijdag 11
juni 1999. Maximaal 25% korting
per set. Er kan per persoon één
spaarkaart tegelijkertijd ingeleverd worden. Onleesbare of
beschadigde formulieren zon
niet geldig.
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Ze smelten de kazen!
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speciale soorten zodat u^oor
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Libertel iZi.
Mobiel bellen zonder abonnement
U wilt - als het nodig is - bereikbaar zijn? En als u zelf wilt bellen,
de kosten in de hand houden?
Zonder gedoe met abonnementen, contracten of het laten zien
van bankafschriften? Dan is de
oplossing heel eenvoudig: Libertel iZi! Altijd en overal bereikbaar,
zonder abonnement, aansluitkosten én zonder rekeningen.

Vanaf dat moment kunt u gexbeld
worden en zelf bellen. Overal in
Nederland.

Bij dat bellen kunt u.kiezen uit
twee tarieven, u kiest voor het
Standaardtarief van ƒ 1,10 per
minuut. Of voor het Piek- en
Daltarief van ƒ 1,45 in de piekuren
en ƒ 0,25 in de daluren. Kortom: 's
Avonds en in het weekeinde kunt
't Werkt heel simpel. Als u al een u dus al bellen vanaf één
GSM telefoon heeft, koopt u kwartje per minuut. En het kan
Libertel iZi GO!. Dit is een Libertel voor nog minder. Want bij
iZi SIM kaart met telefoonnummer Libertel iZi geldt: bellen per
en een beltegoed. Als u nog geen seconde, betalen per seconde.
GSM telefoon heeft, koopt u
Libertel iZi Totaal. Dit is een U begint met een beltegoed
compleet pakket, bestaande uit vanaf f 40,-. Elke keer als u belt
een geavanceerde GSM telefoon^ wordt uw beltegoed minder. Als
en een Libertel iZi SIM kaart
uw beltegoed (bijna) op is, kunt u
met een telefoonnummer
dat weer opwaarderen met een
en een beiLibertel iZi Plusao tw.v. ƒ 40 of
tegoed.
een Libertel iZi Plusso t.w.v.
ƒ 80,.
Bü Libertel is uw kwartje meer
waard, want bij Libertel' profi- •
teert u van het grootste bereik,
de zuiverste geluidskwaliteit, de
nieuwste techniek, de slimste
diensten en de beste service.
Voor de dichtsbüzijnde verkooppunten kunt u 24 uur per dag,
7 dagen, per' week gratis, bellen
met Libertel Klantenservice
0800 0560. Of kijk op internet b(j
www.libertel.nl

Libertel iZi.

Mobiel bellen zonder abonnement

'J

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

(|)
TV

RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 31 maart 1999
Datum

tu
O

HW

LW

HW

01 36
16.35
04.97
02 .17
17.09
05.31
01 04
17.46
06.05
01 .44
18.19
06.40
02 14
18.91
07.09
19.25
03 .06
07.39
03 .25
19.96
uo.ua
20.25
08.05
04 .00
Maanstand: VM do 01 apr. 0.49 uur.
HW: 01 apr. 17,
.09 uur, + 109 cm NAP.
LW: 03 apr. 14.14 uur, - 94 cm NAP.

31
01
02
03
04
05
06
u/
07

I
LU

S

mrt
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

04.18

LW

Cliniclowns
dartelen op
Schaftschoo!

12.14
12.94
13.34
14.14
14.95
15.20
15.34
16.26

Ondanks
ellende kon
Edo lachen
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Aanpak geweld op school
Ook hoopt de politie volgens
teamchef Ab van Deventer tot
samenwerking te komen met
de Riagg, het bureau Halt
(voor alternatieve straffen bij
lichte vergrijpen) en de schoolleiding. Hij heeft al een gesprek
gehad met de directeur van de
Gertenbach Mavo, Gerard
Hokke.
Daar heeft Van Deventer volgens
politiewoordvoerder
Hage „een goede indruk aan
Het project valt in twee stuk- overgehouden. Het was een
ken uiteen. Over de oudere
jeugd, die op de Gertenbach
Mavo zit, wil de politie eerst
weten of ze weieens met drugs,
geweld, mishandelingen of bedreigingen te maken hebben
gehad. „Uiteindelijk moet het
tot een convenant komen, goed gesprek. We zijn ervan
waarbij we nadrukkelijk infor- overtuigd dat het gaat leiden
matie uitwisselen over alle be- tot een goede samenwerking.
langrijke zaken die plaatsvin- Maar het project verkeert nog
den," vertelt Hage. „Deleerlin- in een pril stadium."
Op de basisscholen concengen moeten weten wat de spelregels op school zijn en wat het treert de politie zich meer op
betekent dat de politie eventu- voorlichting aan kinderen en
eel meer op en rond school te ouders, bijvoorbeeld over wat
er gebeurt als kinderen in de
vinden is."

verleiding komen om drugs te
gebruiken of mee te doen aan
vandalisme. Het project is
vooral bedoeld voor kinderen
uit groep zeven en acht van de
basisschool die de overstap
naar de vaak veel grotere middelbare school moeten maken.
Directeur G. Hokke van de
Gertenbach Mavo bevestigt de
positieve indruk van het project. „Het is een vervolg van
het project dat in Haarlemmermeer is gestart. Omdat

Schoolleiding en politie
bereiden convenant voor

"\

ij

Irakees ontkent
wapenbezit

plgens mij krijgen we dit
jaar een vrolijk Pasen.
Tientallen touringcars en
campers rijden alweer dageüjks af en aan door de Haarlemmerstraat. Maar dat mag
de pret niet drukken. Het seizoen in Zandvoort is hiermee
officieel geopend.
Maar ik heb het vermoeden
dat niet alleen de paashaas en
de toeristen in ons dorp te
gast zijn. Sinterklaas is nog
niet weg uit Zandvoort. Ik
kwam op de commissievergadering Maatschappelijk Weizijn, Onderwijs en Sport vorige week tegen. Hij leek op wéthouder Oderkerk. Met een
grote surprise kwam hij binnen. Eerst las hij een gedicht
voor waarin stond dat hij blij
was met de fusie van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort
'75.
Uit een doos toverde hij een
bedrag van drie miljoen tevoorschijn, waarvan één miljoen voor de voetbalclubs en
twee miljoen voor de aanleg
van de golfVelden was. Mijn
sinterklaasgevoel werd door
de nullen versterkt. De voetballers en golfers waren blij
verrast met dit royale geschenk.
Alleen voor de leden van
TZB had de sint geen cadeau
meegenomen. Die keken een
beetje sip. De TZB'ers moeten
net als andere verenigingen
roeien met de riemen die ze
lebben. Met al die wateroverast zal dat wel gaan.
Over nattigheid gesproken.
De toiletten in de Korversporthal zijn veranderd in biclets. De billen worden gratis
gewassen, zo hoog staat het
water al in de potten. Het wa.er staat de sporters niet tot
aan de lippen maar tot aan de
billen.
Maar dat is een zijsprongetje. Ik had het over de bijna
verzuipende TZB'ers. Ze wilen ook graag naar het Duintesveld. Volgens wethouder
Oderkerk is de grond van het
circuitterrein gelukkig flexi3el. Zou het net zo rekbaar
zijn als het elastiek van mijn
joggingbroek?

daar op scholen veel geweld en
drugsgebruik
voorkomen,
heeft de officier van justitie afspraken gemaakt voor samenwerking. De scholen hebben
dat convenant ondertekend.
Bij ons is er gelukkig nog geen
sprake van drugsgebruik en
wapengeweld op school. Maar
je kunt er wel aandacht aan

besteden. Beter voorkomen
dan genezen."
Het feit dat binnen de school
afspraken zijn over hoe op te
treden bij het constateren van
niet-schoqlse zaken, geeft volgens de directeur aan dat zijn
leerlingen nu al op hun gedrag
worden afgerekend. „Dat staat
in ons schpolreglement. Over
hoe we bijvoorbeeld omgaan
met vandalisme of winkeldiefstal. Er zijn ook afspraken met
Halt. Bijvoorbeeld over de aanpak van vuurwerkbezit op
school tijdens de jaarwisseling."
Het eerste gesprek met de
politie is positief verlopen
vindt ook Hokke. De vraag of
de school niet onbedoeld een
verlengstuk van justitie wordt,
kan hij nog niet beantwoorden.
„Over de inhoud van het project hebben wij het niet gehad.
De volgende zet is aan de politie. Als we trouwens meer weten," zo verklaart de directeur,
„dan zuilen we eerst de Leerlingen- en Medezeggenschapsraad ervan in kennis stellen."

175 Jaar bestaat de Zandvoortse
en de landelijke Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(Knim). Dat gaat niet ongemerkt
voorbij. Vanaf 7 april kunnen
Zandvoorters betalen met de
Redder, een herdenkingsmunt
ter waarde van vijf gulden. In
ZANDVOORT- Op het naaktstrand, ter hoogte van de
totaal worden 100 duizend mun- kilometerpaal 69, wordt deze week 1200 kubieke meter slib
ten geslagen. De eerste wordt op geloosd. Het slib is afkomstig uit het zuiverings- en waterwin7 april in Madurodam gepresen- ebiea de Amsterdamse wareneiaingauinen. liet is voor net
eerst dat het slib op deze plaats in zee gestort mag worden van
teerd.

Waterwingebied loost slib in zee
Rijkswaterstaat.

De Rabobank, die de actie financieel ondersteunt, brengt de
Redder in omloop. De Redder is
tussen 7 april en 11 november
een wettig betaalmiddel.
Elke munt die Zandvoorters
na 11 november nog thuis hebben, levert de Knrm geld op.
Daarmee wil de Knrm nieuwe
overlevingspakken voor bemanningsleden kopen.

Volgens Marijke Bakker, woordvoerster van de Amsterdamse
Waterleidingduinen, gaat het om schoon slib dat in de infiltratiegeulen achtergebleven is. Normaalgesproken wordt het per
vrachtwagen naar elders gebracht. Om kosten te besparen en
brandstof van vrachtwagens uit te sparen gaat het nu via een
persleiding naar zee. Er loopt dan ook een pijp van de duinen
naar de vloedlijn. Het lozen duurt tot en met vrijdag.
Wim Pisscher, voorzitter van de strandpachtersvereniging en
exploitant op het naaktstrand, heeft er geen bezwaren tegen.
„Ik heb er nog niets van gemerkt," zegt hij. „Misschien is het wel
goed ook, want we hebben hard wat extra grond nodig."

zemvriendje van mijn zoon Gerard is op vierjarige leeftijd
achterover middenin de cactussen gevallen. Ik heb hem
onder mijn arm naar boven genomen en hem over mijn knieen gelegd. Heel lang ben ik bezig geweest om met een pincet
al die stekels uit zijn blote billen te halen. Zijn moeder zei
dat hij die broek die hij toen
droeg, nooit meer aan wilde
omdat die bleef prikken."

'Ze zeggen wel eens dat Zandvoorters moeilijke mensen zijn,
maar daar heb ik nooit iets van gemerkt," zegt Piet Loos
eigenaar van bloemenwinkel Erica op de Grote Krocht. „ Ik
heb geen dag spijt gehad dat we hier een winkel zijn
begonnen."

„We kregen een goed aanbod
van Gall en Gall voor onze
zaak, dus hebben we meteen
maar de knoop doorgehakt. Ik
ben nu 62 jaar en mijn vrouw
61. We vinden het wel welletjes
na 34 jaar zes dagen per week
dienst te hebben gedraaid. Het
zal wel vreemd zijn om opeens
thuis te zitten. We gaan eerst
maar eens het zonnetje opzoeken en dan orde op zaken stellen," zegt de bijna ex-bloemenman.

4 jaar geleden namen Piet en
An Loos de winkel over van
Nel Kerkman een kennis. Oorspronkelijk koADVERTENTIE

2epaaSdag

voor ZOimiSC dagen
Primeur bij Co van <ler Horst: design tuinmeubelen

men zij uit Roelofsarendveen
in de buurt van Leiden. Piet
verkocht planten op de markt
en An werkte in een bedrijf dat
handelde in artikelen voor de
land- en tuinbouw.
„Onze twee zoons zijn hier
opgegroeid. We wonen hier
heerlijk. Gelukkig kunnen we
hier ook blijven. Ik ga eerst de
boel eens een nieuw likje verf
geven, want daar heb ik in de
toekomst tijd genoeg voor. Ik
weet helemaal niet wat niets
doen is. Ik heb 47 jaar gewerkt.
Ik ben een echte doener," zegt
An terwijl ze af en toe een rinkelende telefoon opneemt.
Het echtpaar heeft het druk
met het afhandelen van de zaken. Piet heeft nog geen tijd
gevonden om zich te scheren.
Elke keer als hij eraan wil beginnen gebeurt er weer iets. Er
toetert een auto buiten en Piet
Loos verdwijnt naar beneden

ZANDVOORT - De Kroatische gemeente BUje krijgt
waarschijnlijk bloembollen
van Zandvoort. Wethouder
Hans Hogendoorn
heeft
maandag bekend gemaakt
dat het college van Burgemeester en Wethouders het
een goed idee vindt om
bloembollen naar het door
de oorlog zwaar geteisterde
dorp te brengen.

Volgens Hogendoorn is „het
niet meer dan een gebaar. Namet uw eigen ogen zien hoe verrassend anders het buitenleven kan zijn.
tuurlijk zijn de noden daar
groot en zouden we er nog veel
ook iti ons wooncentnini: Sanitair Studio E.A.D.,
meer kunnen doen. Het een
Mare Smithuis Keiikenarchitcctuur. Rem Art Gallery.
colvanlder
horst: hoeft het ander pok niet uit te
live
Bolcy open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
O O N C E N T F i U M
sluiten. Voorlopig onderzoekt
Bintlorij 2. Amstelveen, 020 6412505.
onze eigen groenafdeling eerst
littp://www.vandprhorst.nl Maandag lot IS.OOuur
welke bloembollen daar het
Insloten. Donderdag koqpiwond.
beste groeien."
Dick Beijer heeft de tuin in ons wooncentrum ingericht. Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u

An en Piet Loos stoppen na 34 jaar met hun bekende
bloemenwinkel op de Grote Krocht
Foto André Lieberom

om misschien wel de laatste even mooi. Mijn man heeft hetbloemen aan te kopen voor zijn zelfde. Hij heeft alleen een hewinkel.
kel aan cactussen. Hij zette die
altijd achterin de zaak, zodat
„Of ik een voorkeur heb voor klanten zich er niet aan zoubepaalde bloemen? Nee dat den bezeren. Toch is dat wel
kan ik niet zeggen. Ik vind alles een keer gebeurd. Het boe-

Zandvoort laat Kroatië bloeien

Befaamde interieurmerken als B&B Italia, Thonet en Extremis presenteren op 2e paasdag
hun tuinmeubelen collectie die het alledaagse ver ontstijgt. De bekende tuinarchitect
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Paashazen in alle maten

'Ik hou van alle planten, maar niet van cactussen'
Z
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Betalen met een 'reddertje'

ZANDVOORT - Een
dertigjarige Zandvoorter
van Iraakse origine stapte
zaterdag naar de politie
met het verhaal dat hij op
straat werd bedreigd met
een pistool. Samen met
politieagenten werd een
onderzoek ingesteld. De
dader bleek zich in de keuken van een snackbar aan
de Haltestraat op te houden. Bij het zien van de
politie vluchtte de dader
de straat op. Na een korte
achtervolging werd hij
aangehouden.
De verdachte, ook een
' Irakees en wonend op hetzelfde adres als zijn slachtoffer, ontkent de bedreiging. Zijn huisgenoot had
hem om geld gevraagd, zo
vertelde hij. Dat had hij
geweigerd.

ijn vrouw An knikt instemmend vanaf de bank
in hun woning boven de
bloemenzaak. 3 april is de laatste dag dat An en Piet achter
de toonbank staan. Dan trekkenze definitief de deur achter
zich dicht.

En verder:
Goede vangst
op Dutch Open
Sportpagina

Pagina 3

ZANDVOORT - De politie
wil meer te weten komen wat
er speelt onder de jeugd;
Daarom gaat zij de zes basisscholen en de Gertenbach
Mavo bezoeken. Het doel van
dit nauwere contact is volgens politievoorlichter Jaap
Hage om problemen vrpegtijdig te signaleren en liefst
ook te voorkomen.

Windkracht l O? Daar
schrikken de
Knrm'ers niet van.
Integendeel: de
adrenaline gaat
stromen als de pieper
afgaat. De
reddingsmaatschappij bestaat
maar liefst 175 jaar
en dat gaan de stoere
mannen vieren.

Los nummer 2 gulden

Zandvoort heeft inmiddels
een band met Bijje gekregen,
omdat Zandvoort meedoet
aan een project van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en het Interkerkelijk
Vredesberaad om de democratisering op gang te helpen in de
streek Oost-Slavonië.
Parallel daaraan lopen ook
andere contacten met Büje. Zo
is het de bedoeling dat van 13
tot en met 21 september een
vpetbalteam en een tafeltennisteam naar Zandvoort komen.
Burgemeester Van der Heijden heeft daar veel overleg
over gehad met de voorzitter
van de sportraad, Jaap Kerkman. Van der Heijden wil een
comité vormen dat het bezoek
gaat organiseren.

„Asociale planten zijn het,"
zegt Piet die inmiddels weer in
de woning terug is. Maar voor
de rest houd ik enorm van
bloemen en planten. Mensen
vragen op straat heel verbaasd
waarom we stoppen met de
winkel. Dat is toch niet zo gek
als je de zestig gepasseerd
bent?."
„Ze denken vast dat je een
stuk jonger bent," zegt An vergoeilijkend. „Nou ja, dat is beter dan dat ze zeggen: goh, wat
heeft die Piet toch een ouwe
kop gekregen." En grijnzend
wrijft hij door zijn stoppelbaard.

ADVERTENTIES

Paashaas Johan Schouten gaf zaterdag een extra vrolijk tintje aan
de paasmarkt op de Nicolaasschool. „Het was een groot succes,"
zegt directeur Maarten Bothe over de paasmarkt.
Om twaalf uur gingen de deuren open en meteen was er een rush op
de kinderen en ouders gemaakte paashazen, kranzen met veren en
eitjes, haantjes, kippetjes, servetringen met paasmotief,
buxuspotjes, geschilderde potjes met violen en memobordjes.
Bothe: „Binnen twintig minuten was de helft al verkocht. Om kwart
over één stond er nauwelijks meer wat bij de kraampjes. Gelukkig
hadden we ook een heleboel paasspelletjes om iedereen bezig te
houden."
Daarnaast werd er een loterij gehouden. De prijzen vielen op de
nummers 4905 (fiets), 4647 (televisie), 4964 (midiset), 4761
(dinerbon) en 4604 (skatebord).
De opbrengst van de paasmarkt is bestemd voor de aanschaf van
computers en kleutermateriaal. „We willen graag wat vernieuwen,
want als school moet je bijblijven," aldus Bothe
Foto Chris Schotanus
ADVERTENTIE
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 10

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MEER ACHTERGRONDEN
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die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75

MEUBELSTAD
j a.s. maandag geopend van 10.00-17.00 uur]
Gratis Parkeren in:
Overtoom 557
•Tel. 6184733
EIGEN PARKEERGARAGE

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"
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woensdag 31 maart 1999

de gemeente Zandvoort vastgesteld het
bestemmingsplan "Boulevard Noord"

FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Zatavond in dance soc.
"De Manege"

Davey heeft een broer d'r bij
waar Chris en Gerda Mell
weer heel erg blij mee zijn.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag:08 30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

29=Z

W

Rob Hoeke

Rithem en Blues Boogie Woogie set
entree 25,- inkl. food

Richard Melissa
Heel veel geluk met

Uitsluitend voor ongebonden mensen
vanaf 30 jaar.

Jimmy

No jeans ofT-shirts. Correcte kleding.
Telefoon 5716023.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 22 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 12 door B&W genomen
besluiten is op maandag 29 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Het betreffende besluit (met
bijlagen) ligt
gedurende de openingstijden1 met ingang van
6 april 1999 gedurende 4 weken ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis alsmede de
openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkornstig het bepaalde in artikel 23 zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
kan gedurende de termijn van de teivisieleggmg tegen het bestemmingsplan schriftelijk
bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000
MD Haarlem

VERGADERING

WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie vergadert donderdag 1 april om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00

Voorts kan een ieder gedurende voormelde
termijn zijn bedenkingen schriftelijk kenbaar
maken bij voormeld college tegen de door de
raad bij de vaststelling van het plan daarin aangebrachte wijzigingen

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Gehoorzocimheidstrciimng
voor elke hond ongeacht ros of leeftijd

Bedroefd, maar dankbaar dat wij
hem zo lang in ons midden mochten
hebben, geven wij U kennis dat God
tot Zich nam mijn lieve man, onze
dierbare vader en mijn schoonvader

en
Puppy-training

Ton Biekmann
in de leertijd van ruim 82 jaar.
Jetty Biekmann-van Haasbergen
Jean-Louis en Retty
Yvette t
26 maart 1999
Dr. Kuyperstraat 2
2042 13X Zandvoort
De begrafenis heeft op dinsdag 30 maart 1999
plaatsgehad in het familiegraf op het parochiekerkhof te Zandvoort.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretfliidat pen afspiaak met een collegelid
maken Het spoetanaat is bereikbaar via het
centialo tplefoonnummei (023) 574 01 00
Wel is liet nacliukkelijk de bedoeling dat men liefst schnftelijk- van te voren aangeeft wat het
ondeiworp van gespiek is Op deze wijze kan
een gespiek zinvol woiden voorbereid

DE

PORTEFEUILLEVERDELING
IS ALS VOLGT:

- Burgemecitei Van der Heijden algemeen
bestuuilijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- meviouw M J Herben luimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heei C Odeikeik maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heei A van Maile financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme S veikeer

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondeninstructrice
Aanvang van de cursussen:

half april
Inlichtingen en Inschrijven voorde hondentralnlng

Praktijk van

Dr. C. K. H. van der Burg,
dermatoloog en fleboloog
is verhuisd naar

Koninginneweg 34a
Spreekuur uitsluitend volgens afspraak
tel. 5716022

ADVERTENTIES

Goh 65 jaar

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 -2042 LH Zandvoort Telefoon: (023) 573 00 68

Hogeweg 62/13, midden in het centrum gesitueerd, goed onderh. tweekam. maisonnette
op de 3e en 4e woonlaag. Balkon.
Parkeerplaats op eigen terrein. Ind. 3e et.: entree; woonkamer; open keuken; toilet; 4e et.:
overloop; slaapkamer met balkon; badkamer
met wastafel en douche; diverse bergkasten.
Vr.pr. ƒ 229.000,-k.k.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE-

Te huur
Appartementje op
jaarbasis.
Eigen keukentje,
gedeeld sanitair
/650,-p.m. incl.
gas/water/licht
1 maand borg
verplicht.
Tel. na 10.00 uur

Burg. van Alphenstraat 57/22, op de 8e etage gelegen tweekam .app. (v/h 3). Riant uitzicht over strand, zee en dorp. Ind. hal; doorzonwoonk. met kastenwand; 2 balkons; keuken met inb.app.; slaapkam.; badk. met wastafel, toilet en douche. Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen (23=E

Bloemen en Plantenkiosk

Ferrie

De jongens van de zaterdag I Z.V.M.

MAKELAAR CXG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
,_

no

I

HOERA
Papa op l april. Nee! Geen grap

OPHAALDAGEN HUISVUIL
GEWIJZIGD I.V.M. FEESTDAGEN

Op maandag 5 april (Tweede Paasdag)
wordt er geen huisvuil opgehaald Men wordt
verzocht het huisvuil op dinsdag 6 april aan
te bieden
De cocons worden ook op dinsdag 6 april
geleegd Verder worden de GFT rolcontainers
(flats) ook op dinsdag 6 april geleegd
Op Goede Vrijdag (2 april) wordt het huisvuil normaal opgehaald.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-571 2944*/Fax 023-571 7596

VERKEERSBESLUIT

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld m artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wégverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Dr. C.A.
Gerkestraat t.h.v. nr. 75
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

BESTEMMINGSPLAN
"BOULEVARD NOORD"

)GEHEENTE

Nog vele jaren

HOERA

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
leceptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

BIJ besluit van 9 maart 1999 heeft de raad van

Marcel Schoor!

Ulij hebben besloten
" o m de bloemetjes
voorgoed buiten te zetten.

Grote sortering
Paasstukjes
en enorm
assortiment
violen en
bloeiende tuinplanten

Na 34 jaar met heel veel plezier
u van dienst te zijn geuueest,
sluiten uu ij op 3 april
voorgoed onze deur.

Bloemenmagazijn „Erica'

tel. 5714320

65 jaar
Nog vele jaren.
De. kinderen

Uw gasbedrijf adviseert

/24-u\ jkj

SÏOQKAKTIE '98/'99 O l
|
uitgerekend voor U!

^*

Streefverbruik voor de week van 22-03 t/m 28-03

Feestelijk vlees van
de Topslager voor creatief tafelen

Hoera?
Onze Opa is al 30 jaar
de beste parkeerwachter
van Zandvoort.
Dewi, Kenny, Beau,
Dwayn en Jordi

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Een mooi stuk vlees braden? Wat denkt u van zo'n
prachtig stuk ROSBIEF. Of toch weer eens zo'n

FEESTELIJK GEKRUIDE
varkensfilet of rollade per 100 gram

..
l j

WE kuNNEN qEZEÜiq qAAN Foi\duEN.
GAAT u IIEVER qouRMETTEN of
GEEN pRoblEEM, dir A[[ES IÜJNT
U bij ONS bESlEÜEN

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vreeburg

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

A

800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Verleende bouwvergunning:
98-205B Koster- veranderen winkel, praktijkstraat 11 ruimte en woonhuis m
-13
twee woningen en praktijkruimte (23-03-1999)
Verleende toestemming bouwvoornemen:
98-145B Jhr Q van
plaatsen serre
Uffordlaan45 (23-03-1999)
98-156M Burg Beeckman-vergroten bergstraat25
ruimte (23-03-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

Piet en CLn Loos

Hogeweg 2
(naast Shell station)

Normaal
jaarverbruik

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

UJij bedanken iedereen
voor het vertrouwen en de
gezellige samenwerking.

donderdag t/m zondag geopend

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 1 8.00 uur
zaterdag
10.00 -13.00 uur

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-055M Kromboomsplaatsen tuinhuisje
veld 68
99-056B Paradïjsweg 4a plaatsen vlonder
99-057B Bentveldweg 17 wijziging verleende
vergunning
99-058B Max Euwebouwen serre
straat 33
99-059B Kerkstraat 21
veranderen gevelpui

De gemeente Zandvoort wenst u fijne paasdagen

5715620

Kanaalweg 29, in het centrum gelegen vrijstaande karakteristieke woning met zomerhuisje en achterplaats. Ind. gang; doorzonkamer met open haard; keuken; toilet; kelder; 1 e
et. overloop; 2 slaapkam.; badk. met wastafelmeubel en douche. Ind. Zomerhuisje:
woon/slaapkam. met kitchenette; toilet; douche. Vr.pr. ƒ 298.000,-k.k.

Hé OUWE

BUNKERBOUWER 65 JAAR
(voor onbekenden Fred van Rhee)
HARTELIJK GEFELICITEERD.

Op vrijdag 2 april is het Raadhuis gesloten
vanwege het feit dat het dan Goede Vrijdag
is Deze sluiting geldt ook voor maandag 5
april (Tweede Paasdag).

Cen gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt tei inzage bij de Centiale Balie

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

DOKTERSBERICHTEN

SLUITING RAADHUIS I.V.M.
FEESTDAGEN

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

18
22
27
31
36
40
45
49
54
58
63
67
72
76
81
85
90
101
112
123
134
145

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Totaal
vanaf
1 november

517
646
776
899
1035
1163
1295
1421
1553
1677
1811
1940
2070
2197
2329
2456
2586
2912
3232
3557
3880
4203

Kosten
deze
week

ƒ 9,00
ƒ 11,00
ƒ 13,50
ƒ 15,50
ƒ 18,00
ƒ 20,00
ƒ 22,50
ƒ 24,50
ƒ 27,00
ƒ 29,00
ƒ 31,50
ƒ 33,50
ƒ 36,00
ƒ 38,00
ƒ 40,50
ƒ 42,50
ƒ 45,00
ƒ 50,50
ƒ 56,00
ƒ 61,50
ƒ 67,00
ƒ 72,50
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Haarlem aan de Parklaan.
Dïch&ij het NS~$tation, goed
bereikbaar met het openbaar vervoer
en metbetaaldparkeren voor de deur.
Vanuit ons moderne uitvaartcentrum
verzorgen wij complete
begrafenissen en crematies.
;

Mocht er een sterfgeval in uw naaste
omgeving voorkomen, dan kunt u ons
dagen nacht bereiken voor directe
hulp. Wij staan dus 24 uur per dag
voor u klaar. Ook in het weekeinde.
Onze uitvaartverzorgers zullen aan
al uw wensen op het gebied
van uitvaartverzorging voldoen.
Het maakt niet uit waar u
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart tot in de details.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Zandvoorts
Mieuwsblad

NIEUWS

Editie 17

ftardust zingt
n vier talen
ZANDVOORT - Haarlems
nige dertiger-jarenkoor Starust treedt zondag 11 april op
a De Krocht. Het koor zingt in
ler talen met verschillende arangementen van Harry Breuel, pianist van Stardust en
nkel Bumba. Stardust beteedt altijd veel aandacht aan
e presentatie; hetgeen tot uing komt in de kleding uit de
iren dertig en steeds verschil;nde koor-opstellingen.
Het repertoire wordt afge/isseld met werken voor gelengd kwartet, mannenkwar2t en andere combinaties.
ien aantal stukken wordt a caella uitgevoerd. Het concert
estaat uit drie delen en geeft
en beeld yan de muziek van
ouis Davids, Trenet, Weill,
Jershwin, Sherwin en Carmiheal. Aanvang 14.30 uur. Enree 12,50 gulden.

Expositie Fotokring
ZANDVOpRT - De plaatsejke Fotokring exposeert in de
penbare bibliotheek aan de
'rinsesseweg 34. Tussen 3
pril en l mei is daar het werk
an van de clubleden te beonderen. Dat kan op de volende dagen en tijden: maanag van 14 tot 17.30 uur en van
8.30 tot 20.30 uur, dinsdag van
4 tot 17.30 uur, woensdag van
O tot 17.30 uur, vrijdag van 10
ot 12 uur en van 18.30 tot 20.30
ur en zaterdag van 10 tot 14
ur. Zaterdag 10 april houdt de
'otokring tussen 10 en 13 uur
pen dag.

Grraffiti

Trillende armpjes heffen 120 duizend kilo

ZANDVOORT - Accountant
Van de Graaf mag van het college van Burgemeester en WrH houders de kelder gaan hui en
zodra de lokale zender ZFM
dit voorjaar naar het Gasthuis
plein verhuisd is. Volgens wol houder Hogendoorn is het v o zoek van Van de Graai ,,m
principe ingewilligd, maar wol
onder bepaalde voorwaaiclcn
Van de Graaf mag aan de huur
van de kelder geen rechten
ontlenen als we in de toekomst
een andere bestemming vooi
de watertoren in gedacht rn
hebben."

W

EKENLANG HEB- hebben kosten noch moeite
BEN ze ervoor geoe- gespaard om deze ruimte om
fend, de kinderen te toveren in een ware circusvan
de
Hannie tent. Boven het pistekleed
Schaftschool. Ze hebben zelfs hangt een schitterende discoadvies ingewonnen bij kinder- bal te glimmen met daaraan
circus Elleboog. Ouders en papieren linten die de nok
leerkrachten hebben zich er- moeten voorstellen. Aan de
voor in het zweet gewerkt. Za- wanden levensgrote zelfgeterdag traden de kinderen met maakte clowns.
De voorstelling leidt tot verveel enthousiasme op. Dat deden niet zomaar. De opbrengst tederende momenten. Vooral
van de optredens gaat naar de als twee kleine jongetjes en een
Cliniclowns, de clowns die met mager klein meisje uit groep 2
hun bezoek zieke kinderen in optreden. De jongens dragen
het ziekenhuis even hun ellen- een lapje om de lendenen met
tijgerprint a la Korak, de zoon
de doen vergeten.
Bij de ingang van de basis- van Tarzan. Op hun blote boschool worvenlijfjes zijn
den de toe- Circus op Hanny
de ribbetjes
schouwers zate tellen. Het
terdagmidmeisje heeft
Schaftschool
dag
opgevan boven een
wacht door
tijgerdoekje
voor
Cliniclowns
een vrolijke
geknoopt en
verpleegster
een
bijpasmet staartjes "^~""~~""~~"~
send
rokje
en een bril. Op haar schort aan waaronder twee dunne
staat heel toepasselijk 'chef de beentjes steken.
clinique'. Het dokterskoffertje
Naast hen liggen gewichten.
met bijbehorende injectiespuit Op de bolvormige uiteinden
zijn gelukkig niet echt, zodat staat '120.000 kg'. Ze staan
het publiek met een gerust blootvoets een beetje beteuhart een kaartje kan kopen bij terd in het rond te kijken. 'Die
deze nepzuster.
mensen zaten er niet toen we
Een vrolijk circusmuziekje repeteerden met juffie,' moeleidt de gasten naar hun plaats ten ze gedacht hebben.
in de bijna onherkenbaar geEen clown schiet de 'zwaarworden aula van de basis- gewichten' te hulp. De geschool. De organisatoren van schminkte juf of meester reikt
deze ludieke inzamelingsactie de gewichten aan en ja hoor

Het college is er een vor/istander van dat de toren blnlt
staan, volgens wethoudci
Oderkerk. Dat standpunt is m
tegenstelling met de wens van
WD-fractievoorzitter Pietei
Joustra. Volgens zijn fractiegcnoot Oderkerk, verantwoordolijk voor de monumenten in
Zandvoort, komt de watertoren echter op de gemeentelijke
monumentenlijst. ,,We hebben
een verzoek van de landelijke
Stichting Watertorens de/c
week toegekend," aldus Oderkerk.
1

Amy Schreuder bezweert met gemak haar slang tijdens de benefiet-circusvoorstelling op de Hannie Schaftschool

opeens glijdt er een glimp van
herkenning over de gezichtjes.
Trots heffen ze één voor één
de gewichten van papiermaché boven het hoofd. De spiertjes trillen van spanning. Gelukkig helpt de clown een beetje mee. Een daverend applaus
volgt vanuit het publiek als het
stoere drietal de piste verlaat.

Enthousiast draait een van de
heffers zich nog even om naar
het publiek en slaat daarbij bijna zijn vrouwelijke collegaatje
knock out. En dan wordt de
volgende act alweer aangekondigd.
In een razend tempo volgde
het ene het andere huzarenstukje op. De leerlingen heb-

De vlucht die strandde in duinzand

Mieuwsblad

edactie: Robbert Wortel (chef), Frank
uijpers (plv.-chef), Monique van Hoog'aten, Joyce Schreuder.
ormgeving/Systeemredactie Dick Piet
:hef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
usse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
an der Linden, Yvonne Mulder, Andre
tuyfersant.
ecretanaat en redactiepromotie' Trudy
'eenkamp, Henny Lanser
asthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
040 AA Zandvoort Tel. (023) 571 8648.
(023) 573 0497
antoor geopend: maandag van 13 tot 16
"r, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
n 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

De plannen van de gemeente
kwamen er op neer dat de gplfbaan veel driving ranges krijgt
en negen korte holes. Ondernemers Paula en Nigel Lancaster zijn zeer geïnteresseerd in
het plan en willen de golfbaan
graag exploiteren en erin investeren. Golfclub Sonderland
wil de baan echter ook wel aanleggen en gaat daar uitgebreid
op in, in een alternatief plan.
Aan de voorwaarden van de
gemeente denkt de club zeker

van een ander, levend te houden.
Klep heeft veel gegevens boven water weten halen over de
vlucht. Lange tijd werd aangenomen dat het toestel zeven
bemanningsleden telde. Bij
het wrak zou een bord met de
tekst hebben gestaan: 'Hier
rusten 7 Anglo-Amerikaanse
vliegers van de Halifax A 347'.
Volgens Klep is het niet bekend of de tekst in het Duits of
Nederlands was geschreven. In
de leggers van het Bevrijdingsmuseum 1944 in Groesbeek,
waar alle omgekomen vliegbemanningen zijn geregistreerd,
staat boven de namen van de
zes omgekomen bemanningsleden de naam van een Canadees. Hij had echter niets met
de vlucht te maken.
Volgens Kleps gegevens, die
daarvoor naar Duitsland en
Engeland reisde, heeft de
ramp zich in enkele minuten
voltrokken. De Halifax is op
het harde duinzand uiteengeslagen. Brandstoftanks, munitie en explosieven zijn ontploft. Alle zes bemanningsleden vonden de dood. Door de
geringe hoogte was het niet

Sonderland komt met
alternatief golfbaan
te kunnen voldoen. De openbaarheid van de baan - iedereen moet een balletje kunnen
slaan - is gewaarborgd en toeristen moeten het gehele jaar
kunnen spelen zodat aan het
voornemen van de gemeente
om Zandvoort twaalf maanden
interessant te maken voor de
toeristen voldaan wordt.
Bovendien biedt Sonderland
een baan aan die niet alleen
voor ongeoefende speler geschikt is, maai' door de lengte
van de holes zeer goed bespeelbaar wordt voor de geoefende speler of wedstrijdspeler.
Interessant kan het ook nog
zijn dat in het plan van Sonderland rekening wordt gehouden met de voetbalclub TZB.

TZB moet over enige jaren van
de velden aan de Kennemerweg en als de fusie tussen
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 gestalte heeft gekregen, dan is er nog ruimte over
voor TZB.
Voorzitter Jan Bax vond het
jammer dat Sonderland niet
eerder de gelegenheid heeft
gekregen om het plan te presenteren. „Wij zijn er van overtuigd dat wij het financieel
rond krijgen. Bovendien hebben wij een plan gemaakt
waaruit blijkt dat het een karakteristieke baan wordt met
behoorlijke hoogteverschillen
waarbij het natuurgebied veel
meer waarde krijgt."
Wethouder Oderkerk heeft
nog geen voorkeur voor de

Pasen, wat betekende dat ook alweer?

'dvertentieverkoop: H van Zanten (maa
9er), M Oosterveld Regiokantoor Ge°uw Aemstelstyn, Laan van de Helende
testers 421 B.Amstelveen Postbus 51,
180 AB Amstelveen Tel (023)5717166.
a* (023) 573 0497. E-mail wmcomm®erscom nl
'dvertentie-orderafdeling' Postbus 122,
°00 AC Amsterdam. Tel. (020) 562 6278.
562 6283.
'icro advertenties. (020) 562.6271. Fax356321.
'bnnnementen (opgave, vcrhuiziny, etc):
20) 562 6211
'bonnementspri|zen ƒ 19,60 per kwartaal;
35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
9
,60 per kwartaal, voor postabonnees
'slden andere tarieven Losse nummers ƒ
J

'ezorging: Vragen over bezorging donder
tussen 9-12 uur (023) 571 7166
andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange0|
en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

sterdamse Waterleidingduinen, bij Zandvoort, werd het
toestel neergeschoten. Het
sloeg te pletter in het zand.
Een van de weinige getuigen
van dit oorlogsdrama met de
Halifax NA 347, Joop van
Doorn, zag het gebeuren. Nu,
54 jaar later, vertelt hij: „De
vlieger maakte een bocht. De
machine verloor hoogte en was
niet meer te zien. Plotseling
was er een enorme explosie gevolgd door een vuurzee. Geruime tijd werd de hemel verlicht.
Ik dacht dat het vliegtuig op
een munitiebunker was gevallen, zo hard was de knal."
Joop van Doorn is inmiddels
majoor bij de Koninklijke
Landmacht en aanwezig wanneer de heer V. Klep zijn gebundelde informatie over de
ongeluksvlucht deze ochtend
(woensdag) overhandigt aan
leerlingen van de openbare basisschpol De Duinroos. Want
het zijn de leerlingen van de
hoogste groepen die het monument (gedenksteen) ter nagedachtenis aan de slachtoffers
hebben geadopteerd. Om de
herinnering aan de zes, die hun
leven gaven voor de vrijheid

Hans van Pelt

3

Toekomst
watertoren
nog onzeker

„Geeft u een hartelijk applaus voor de
spinazievcrslindende Popcye's," roept spreekstalmeester
Joyce. Er klinkt een aanzwellend tromgeroffel. Kelen
kuchen en voeten schuifelen onder de banken. De spanning
stijgt. De blik is op de ingang van de piste gericht. En daar
zijn ze dan, drie kleine ijzervretertjes die zich op zware
gewichten gaan storten. Zaterdagmiddag heeft dit drietal
het hart gestolen van het publiek dat naar de Hannie
Schaftschool gekomen is voor twee circusvoorstellingen
ten bate van de Cliniclowns.

ZANDVOORT - Een aantal
ndernemers, verenigd in de
werkgroep die zich bezig
oudt met het beeldkwaliteitstlan, heeft gisteren de met
;raffiti bekladde muur op de
oek Burenweg/Kerkstraat gechilderd.
De actie stond in het teken
an het speerpuntenbeleid
'oeristisch Ontwikkelingskaer Zandvport en symboliseert
evens de 'wil van de onderne- Als vijftienjarige zat Joop
ners om de winkelstraten van Doorn op zijn kamertje
neer cachet te-geven.
toen hij na middernacht
plots afweergeschut hoorde.
Vanuit zijn uitkijkpost op de
*aasbeste kleren
zolder van zijn ouderlijk
ZANDVOORT - Kinderen huis aan de Narcissenlaan in
lie er met pasen voor weinig Heemstede zag hij een
;eld op zijn paasbest willen brandend vliegtuig. De
litzien, moeten hun ouders za- zeskoppige bemanning van
erdag 3 april bewegen een be- een Halifax-vrachtvliegtuig
oekje te brengen aan kinder- van de Royal Air Force
agverblijf Pippeloentje. Daar (RAF) vond die dag, 12 april
vorden nieuwe kleding en 1945, de dood in de
choenen verkocht van beken- Zandvoortse duinen. Nu,
Ie merken tegen forse kortin- bijna 54 jaar later, vertelt
en. Er is ook veel in grotere Van Doorn aan de leerlingen
indermaten. Pippeloentje is van basisschool De Duinroos
e vinden aan de achterkant over deze indrukwekkende
an het Huis in het Kostverlo- waarneming.
en, Burgemeester Nawijnlaan
01.
ES JONGE mannen van
het 298e squadron van
jenteconcert
de Engelse RAF vlogen
ZANDVOORT - Het Anboop die bewuste aprilemorenkoor Voor Anker geeft dag met hun Halifax transondag 18 april een lentecon- portvliegtuig laag over de kust.
ert in gebouw De Krocht. Het Ze vervoerden wapens, munirogramma bestaat uit liede- tie en springstoffen voor het
en van Tom Parker (New Lon- Nederlandse
verzet. Hun
on Choral), opera (duet uit vlucht naar het Zuid-HollandBarcarolle' uit 'Hoffmanns Er- se Ter Aar liep voortijdig ten
ahlungen' van Offenbach), einde. Ter hoogte van de Amnusicalmelodieen uit 'Oklahona' en uit 'The Sound of Muic'.
ZANDVpORT - Hoe de
Kaarten kosten vijf gulden golfbaan in het duingebied
n zijn een half uur voor aan- bij de sportvelden er uit zal
ang aan de zaal te koop of te zien, is nog een vraagteken.
estellen bij mevrouw Paap Het plan van de gemeente
571.5168) en bij W. de Vries zelf is door de Zandvoortse
571.3949). Het koor, dat wordt Golfclub Sonderland met geedirigeerd door Wim de Vries, mengde gevoelens ontvanegint om 14.15 uur met zin- gen. Sonderland heeft echter
en.
een interressant alternatief
plan gemaakt, dat in de
raadscommissie Sport redelijk goed is ontvangen.
Jandvoorts
nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
entveld en Aerdenhout. Verschijnt op
oensdag Uitgave Weekmed.a BV.
oofdredacteur J.M. Pekelharmg
'recteur/uitgever C.A Pelle

woensdag 31 maart 1999

meer mogelijk om met parachutes uit de machine te-springen. 'Op bijna 23 kilometer van
hun doel verloren zes dappere
RAF-mensen hun leven voor
onze vrijheid,' zo meldt Klep.
De oudste van hen, navigator
Arthur Farrow uit Leeds, was
35 jaar oud. De jongste, bpordwerktuigkundige
Archibald
Gray Gillon uit Glasgow, was
nog maar negentien.
Voor de leerlingen van de basisschool De Duinroos zullen
de achtergronden, feiten en informatie over 'hun monument'
een aanvulling zij n op hunjaarlijkse herdenking. De gedenksteen in de duinen werd in 1986
geadopteerd door de Heuven
Goedhartschool in Zandvoort.
Tijdens hun eerste bezoek zagen de leerlingen dat de steen
erg verwaarloosd was. Na overleg met hun leerkrachten hebben zij het gemeentebestuur
gevraagd de steen op te knappen. De school fuseerde vier
jaar geleden met de Plesmanschool aan de J. van der Moolenstraat. De naam van de
openbare school is nu De
Duinroos, zij is gevestigd aan
de Flemingstraat.
plannen van Nigel Lancaster of
voor golfclub Sonderland.
„Moge de beste winnen. Maar
ze moeten wel aan onze voorwaarden voldoen. Beide moeten ze in elk geval solvabel zijn.
Ik wil niet dat de nieuwe golfbaan na een paar jaar op zijn
gat ligt."
Achter de plannen van Sonderland zet Oderkerk vraagtekens. „Naar alle waarschijnlijkheid kan het niet. Voor een
wedstrijdbaan heb je 20 hectare nodig. Wij hebben maar 12
hectare. De veiligheid kan in
het geding komen. Als je de
driving range verkleint, hou je
pok te weinig exploitatiemogelijkheden over. Bovendien gaat
Sonderland uit van gras en dat
slikken die duinjongens van de
provincie niet."
Tijdens de raadsvergadering
van 13 april valt niet de beslissing over wie de golfbaan mag
exploiteren. Wel wordt dan het
programma van eisen vastgesteld.

Achterstand
bescherming
duingebieden
ZANDVOORT - De Stichting Duinbehoud vindt het beleid ter bescherming van duingebieden onvoldoende. Volgens het Natuurbeleidsplan
uit 1994 zouden eind '98 alle
Nederlandse
duingebieden
aan de Natuurbeschermingswet moeten voldoen.
De stichting heeft de balans
opgemaakt en komt tot de
conclusie dat landelijk slechts
41 procent van de duingebieden wettelijk beschermd zijn.
De grote achterstand is vooral
te wijten aan de provincie
Friesland. Slechts 31 procent
van de duinen op de Waddeneilanden vallen onder de beschermingswet.
De kusten van Zuid-Holland
en Noord-Holland scoren niet
hoog met een gemiddelde van
respectievelijk 38 en 31 procent. Als oorzaak van de stagnatie noemt Duinbehoud onder meer het gebrek aan perspneel bij de provincies en gemis
aan politieke draagkracht bij
gemeenten.

Foto Andre Licbei om

ben met ouders, meesters en
juffen een circusvoprstelling
gemaakt van bijna drie uur. De
afwisselende show slaat aan.
Ademloos kijkt het publiek
naar bijvoorbeeld slangenbezweerdster Amy Schreuder,
acrobaten The Happy Kids,
Magier Wessel met zijn 'Magie
Wesselshow' en de Renz Girls,

Strenger
terrassenbeleid
ZANDVOORT - De gemeen
te gaat strenger optreden Legen horeca-ondernemers die in
de Kerkstraat hun terias te
breed uitzetten. Dat heeft wéthouder Hogendoorn maandag
aangekondigd tijdens een
persconferentie.

die bloedstollende capriolen
uithalen op een omgekeerde
gymbank.
Het publiek verveelt zich
geen minuut. En hoe kan dat
ook anders als je eigen gezonDit weekend hebben de terde kinderen even als sterren
stralen voor hun zieke leeftijd- rashouders alleen nog maar
een waarschuwing gehad Het
genootjes.
Nelleke van Koningsveld blijft echter niet bij waarschuwen volgens Hogendoorn ..Ze
kunnen bonnen verwachten en
op den duur zelfs intrekken
van de vergunning We hebben
vorig j aar nieuwe regels met elZANDVOORT - Een traumahelikopter keerde vorige week kaar afgesproken en die moeonverricht ter zake terug toen bleek dat een bewusteloze bouw- ten wel nageleefd worden Het
vakker, die een metalen net op zijn hoofd had gekregen, slechts kan niet zo zijn dat de menser
een lichte hersenschudding had opgelopen. De helikopter stond er niet meer door kunnen omop het Badhuisplein en trok veel nieuwsgierigen.
dat de terrassen in de weg
Vorige week woensdag raakte een 31-jarige bouwvakker uit staan."
Zeist buiten bewustzijn nadat hij werd geraakt door een metalen net.
Het ongeluk gebeurde tijdens de bouw van het nieuwe winkelcentrum Jupiter aan de Haltestraat. De man voelde zich niet Rijrichting
ZANDVOORT - Wethouder
lekker en haalde bij zijn uitvoerder een aspirientje. Toen hij
zichzelf even in de auto terugtrok, raakte hij buiten westen. Hogendoorn gaat nog eens kijInderhaast werd een ambulance gebeld. Deze werd bijgestaan ken of de voorgestelde njnchdoor een traumahelikopter, die het Badhuisplein als landings- ting van de Oranjestraat (hei
plek had gekozen. De man bleek niet zwaargewond, in het dorp in) en van de Grote
ziekenhuis in Haarlem bleek dat hij een lichte hersenschudding Krocht (het dorp uit) omgedraaid kan worden. Hij is aan
had. Hij mocht meteen weer naar huis.
het twijfelen gebracht dooi
een sterke lobby van de onderADVERTENTIE
nemers van de Grote Krocht
Die willen unaniem dat het
verkeer via de Grote Krocht
het dorp in rijdt.

Tramnahelikopter trekt bekijks

Op 13 april beslist de gemeenteraad erover

ADVERTENTIE

l t/m 7 april
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13 10
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JULIANAWEG 22
ZANDVOORT
Goixl onderhouden vri|Staande villa mei mpandige garage fraai aangelegde tuin voor en tuin achIpr op het zuiden gelegen m hel zeer gewilde
groene hart Indeling hal toilet met fonteintje ca
53 m2 woonkamer met openhaard schuifpui naar
üe tuin semi open keuken garage

ZANDVOORT
IR G. FRIEDHOFFPUEIN12
Vrijstaande villa mei dubbele garage rondom
Iraai aangelegde tuin, vrij uitzicht over zuidduinen en op steenworp alstand van het strand
Indeling hal garderobe, douche/toilet ruime
woonkamer met serre en openhaard open
woonkeuken kantoor kelder toegankelijk vanuit
tuin 1e etage met ruime ouderslaapkamer, toilet badkamer met ligbad slaapkamer

-fl '•
SECR. BOSMANSTRAAT 19A ZANDVOORT
Modern verbouwde en gerenoveerde bovenwonmg met balkon aan voor- en achterzijde gelegen nabij strand winkels en station Indeling via
trap naar hal met garderoberuimte, modern nangend toilet, woonkamer met schuifpui naar het
balkon, half open keuken ruime slaapkamer
met kantoorhoek en schuifpui naar het balkon
moderne badkamer met douche, wastafelmeubel ABSOLUUT BEZICHTIGING WAARD

BURG V. ALPHENSTRAAT 61/3 ZANDVOORT
Modern en verzorgd hoekappartement gelegen
op de eerste etage twee balkons, berging m het
souterrain eigen parkeerterrein Indeling entree, gang met toilet en fonteintje, logeerkamer,
keuken met div mbouwapparatuur, badkamer
met ligbad en wastafelmeubel, royale woonkamer (verbouwd), ruime slaapkamer

VRAAGPRIJS ƒ 795 000,- k k.
SWW '

VRAAGPRIJS ƒ 985 000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 259 000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 269.000,

?^KU.»

%

VIDEOTHEEK DOMBO'S
SUPER PA AS AAN BIED IN G EN

Rèïjflen Makelaardij o.g.

DE NIEUWSTE DAGFILMS
De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.

GROTE KROCHT 10 A ZANDVOORT
In het centrum gelegen modern en ruim dnekamer appartement op de tweede etage met balkon
en vaste parkeerplaats Gebouw is voorzien van
een lift Indeling L-vormige living met semi open
keuken balkon twee slaapkamers moderne
badkamer met bad douche en wastafel separaat toilet Modern gebouw uit 1995 eigen berging in de onderbouw

Passage 36 - 40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

VRAAGPRIJS ƒ 459.000,- k.k

;

NVM

HOGEWEG 54/4
ZANDVOORT
Keurig onderhouden maisonette op de parterre
met een diepe tuin op het zuiden Indeling Lvormige woonkamer met open keuken en bijkeuken schuifpui naar tuin met tuinhuisje, twee
slaapkamers badkamer met bad en wastafel

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

VRAAGPRIJS ƒ 359.000,- k.k.

Du/k 'in de wereld van entertainment Neem een fci/^e voor'en'aichteN
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VIDEOTHEEK DOM BO
7 V
•':'"• Corn. Slegersstraat 2b, tel, 023-5712070
' /óa- '••'••\
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur
i ~ J
Deze aanbieding is geldig t/m 25/4 •:/• , ; : v "':. J
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KINDERFILMS
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SM A L L SOLDIERS, Hal loween H20, The Avengers, Jackie
Chan - My Story, Night Watch, Godzillar Species II

; Kaarteni voor ShowBizCity kosten f 62,50 op: dönderdggyen^

ƒ 72,50 op vrijdag én zaterdag. U kunt reserveren iyiq de Resërveerlij^
".;••'. V.

O'.' : • . ; ; ; ? ' • r ,; ; ] ; Bespreekkósten 'bedrogen ySfp&kaarï;-,

7 DAGEN PER WEEK

1 0 - 2 2 UUR • 60CPM

De Kans
van je Leven
uitslagen
donderdag
25 maart

PostcodeMüjoen
5642 AL
In Eindhoven

De BMW
8226 MV 012

Uitslagen trekking maart 1999
Notaris mr P J N van Os m Amsterdam heeft de trekking van maart 1999 verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5 000 gulden- dezelfde prijs. BIJ prijzen van een tientj'e wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de
letters weggelaten Prijzen boven 1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499
loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

in Lelystad

1006
1015
1015
1024
1025
1062
1069
1069
Getrokken cijfers:
1071
1078
1079
1091
1120
1121
1188
6164
4579
9116
1645
5791
11631217
1221
6457
7911
1632 1355
1404
Gefeliciteerd! U heeft
1421
ƒ SO,- per lot gewonnen.
1462
1501
1504
1601
Postcode beginnend met:
1601
1601
11 112
15
11
16 17
1657
19 21
24 L.25 J6_ 27
1658
29 31
31 35 36 37
1687
39 141
13
15 46 47
1779
53
51 56jL57
1781
63
64 65 "66
1784
67 j 69
72
73 74
75
1811
76 79
92
93
94 95
1813
96 97
1826
1831
1834
Laatste Kans van Je Leven!
1844
donderdag 1 aprii
1921
1934
1942
1976

Trekking
PostcodeSpel

De winnende postcodes
in deze reeks:

Extra kansen

20.30 uur RTL 4

Kijk, bei de
Postcode Spellijn
0909 0055 (95 cpm)
en win:

Postcode
Weekprijzen:
Breedbeeld-tv
+

iMac computer
+

Elektrische step
+

Audio cdkecorder
Zotfouton voorbehouden

1O,-

HH 500,JM 25,1O,-

JC 10O.GJ
25,EX 25,XX 25,ER 25,PG 50O,WR 25,DS 50,VT
BS
HR

1O,50,25,70,50,1O,-

2587
2723 TE
2802 XT
2804 XD

70,25,50,50,-

70,2101 XE 500,2105
2132 ZE
2134
2171
2231 WG

70,25,70,70,25.-

5122
5213
5318
5341

5803 AG 019

70,- 3417 ER 25,3434 H G 50,3444 BH 25,25,- 3533 EM 25,700,- 3601 JD 7000,70,- 3621 WD 700,70,- 3705 CR 25,70,- 3708 HP 50,70,- 3709
70,25,- 3711
70,50,- 3738
70,700,- 3769 BT 25,7OO,- 3812 XS 50,25,- 3823 AN 50,50,- 3846 BK 50,70,- 3871 DG 50,700,- 3906 EG 25,50,25,-

4207 EE

5344 AN
5345
5402
5402 LE
5469 CH
50,- 5476

4301

70,-

4335 NL

25,- 5590

5561

70,70,70,70,-

1811 MV
in Alkmaar
8 winnende loten
4353 EA 25,- 5612 NN 25,4416 RJ 500,- 5613 ET
25,4431 CT
50,- 5641 JL
50,4444
10,- 5652 LH 7000,-

K.J%Ni<«JEB

4485
4543 NJ
4564 BM

500,70,50,25,-

50,-

7943 EP 25,8022 CH 700,8023 XT 25,8033
70,8051 ME 25,8081 J K 7OO,NS
KC
EM

VH
8225 VE
8243 KW
8243 WP
8260

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

25,25,25,70,-

8311
8415

8915

70,-

8922
9035 BS

70,25,-

25,-

70,9112 HB 25,25.- 9113
70,9178
70,70,25,50,- 9202 AV
25,- 9218 PJ 7OO,-

7071 VW 700,7121 CZ
50,7136 LX
50,-

7522
7546
7577
7582
7683
7693
7737
7794

Bea Post
Adjunct-directeur
Nationale Postcode
Loterij

70,-

6982 AT

7401
7415
7451

Speelt u nog niet mee?
Vul dan snel de bon
in en stuur hem op!
Want winnen doe je
bij de Postcode Loterij!

Vanaf 8 april presenteert Reinout Oerlemans elke donderdagavond de nieuwe Postcode Loterij Show: Wedden dat... ?

70,- 9041

6831

7203
7242
7326
7326
7329
7335

Schitterend nieuws is
het zeker voor de deelnemers in deze postcode want dankzij de
nieuwe opzet van de
Straatprijs, krijgen de
winnaars maar liefst
f.25.000,- per lot! Kijkt
u snel in de lijst hiernaast of u ook bij de
vele winnaars van
deze maand hoort.
Dan feliciteer ik u van
harte!

70,70,-

6740

7064 DB

5665 CG 700,5685 DA 70O,5688 TN 50,5705
70,-

70,-

7941 AL

6713 LL

7041
7061 G K

3 miljoen
4461 XL

7854

8457
70,8482
70,8502 BH 25,8523 NL 7OO,8711 EW 25,8748
70,8854 AB 7OO,-

ƒ 25.000,- per lot

Stand Mega Jackpot april

r«s --rs*

7O,50,25,70,50,-

PostcodeStraatprijs

5600 DM 310 in Eindhoven

<s<js!

6017
6041 LV
6071 KV
6114
6134 SP

25,- 6503
70,50,- 6543 ZX 25,70,- 6601 CN 25,70,6645 BM 25,70,- 6711 SE
BO,-

2 miljoen

70,70,70,50,-

5802
70,5803 BP 50,5809
70,5911 HG 25,5914 SN
25,5924 XM 50,5981 CK
25,-

8120
8162
8166
8167
50,- 6343 AS 25,- 8172
70,- 6466 EJ
25,- 8190
70,- 6471 GR 500,- 8212

Mega Jackpot

2242 PC 50,2262 EL
50,2316 GA
50,2396
70,2525 JH 7000,- 3137 BZ
25,3920
2555
70,- 3205 AN 700,- 3940
2555
70,- 3206
JO,- 3945
2582 KE 700,- 3262 SJ 7000,- 3956 DC
f^m^f-^fS:»^

70,- 4587
70,4706 EB 50,4744 CG 50,4847 EN 25,5011 EJ
50,5046 TA 25,5051 RD 25,5066
70,-

En voor ledere deelnemer in de
postcode 5803 AG een troostprijs
van ƒ 1.000,-

7OO,-

2050

3998

4001 HV 500,70,- 4103 NE 50,700,- 4197 BJ 25,-

ƒ 100.000,-

70,70,70,70,-

3335
3353 CZ

50,25,-

Maand prijs

2855
HH JOO,- 2861 DE
CB
25,- 2871 G J
J H 25,- 2907 AR
RS 25,- 2935 VP
70,- 2954
70,- 2969
BH 25,- 3035
LV
25,3038
70,- 3046 NL
70,- 3054 PR
70,- 3067 ZS
CA 25,- 3068 KG
CB 50,- 3068 RT
HH 25,- 3073 BE
70,- 3083
JX
25.3119 AE
H S 500,CT 25.CR 50,CH

3315 RR
3317 VK

Beste lezers, als adviseur van
vele prijswinnaars van de
Postcode Loterij, ben ik altijd op
de hoogte van het laatste
nieuws. Zo weet ik dat de
Postcode Loterij weer een flinke
verrassing voor u in petto heeft!
Vanaf donderdag 8 april maakt
u namelijk wekelijks maar liefst
vijf keer kans op een prachtige
BMW in het spannende nieuwe
showprogramma van de
Postcode Loterij: Wedden Dat...?
met Reinout Oerlemans. In elke
aflevering daagt Reinout vijf
mensen uit een bijzondere weddenschap aan te gaan. Als deel-

9286
9293
9401 J S

70,70,5OO,50,50,70,7OO,70,25,-

9402 JX
9422 CG
9434
9481 BM
9488
9503 BT
70,9619 PH
50,7O,KR 25,- 9633
BW 50,- 9673 HD 5O,EP 25,- 9732 CN 50,70,- 9744 HZ 7OO,DK 700,- 9751
70,DJ 1000,- 9752 GE 25,VX 25,- 9781 EG 7OO,70,- 9781 VJ 70O,70,- 9843 EM 25,7O,70,- 9863
9865
70,9902 GJ 7OO,9922
70,9969
7O,9984
70,9988 SB 50,HH

50,70,70,TM 25,CB 500,DV 25,-

27,9 miljoen
de rijkste prijs
van Nederland!

• ••

BOI\l-VOOR-27,9-MILJOEN
, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMïIjoenen en alle extra
prijzen in het PostcodeSpel,

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:

D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers}

,

-•O 2 x f 12,50 (twee lotnummers)

nemer van de Postcode Loterij
belt u dan tijdens de show om
te wedden of die poging slaagt.
Wedt u goed? Dan kan de BMW
van 50.000 gulden van u zijn!
In de trekking van deze maand
kwamen er sowieso weer tienduizenden prijswinnaars bij.
Bijvoorbeeld in de plaats
Alkmaar waar deze week de
PostcodeStraatprijs is gevallen
op postcode 1811 M V.

O 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.U.bï uwkauzB aankruisen en verderinvutten
in btokletsers. Daelnsma houdt in aanvaarding
van het reglement verkrijgbaar bij
t«rfenseM(W Nationale Pottcocte Loterij,
tel. 09QO - 300 7500 <35 cpm)
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de Inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:
Plaats:
(PosObanknummer:
Bel mij bi] een prijs
boven ƒ 10.000,•
"Jel:
Geboortedatum;
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

150.9904

s Bon uitknippen «n K«w»aniiÏÏop Softdê» poitwflsO'opBturw naar, "'"~"
> Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19603,1100 VM Airurterdam
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^/>en De laatste Loeres van E do van Tetterode

Met

oog

Voor kinderen

en

ZANDVOORT-Bij de Stichting
Aktiviteitencentrum
Zandvoort start op woensdag
1.4 april een cursus 'tekenen en
schilderen' onder leiding van
Wiesia ten Cate. De cursus bestaat uit acht lessen van half
vier tot vijf uur in gebouw 't
Stekkie (Celsiusstraat 190).
Op woensdag 14 april begint
ook de cursus 'timmer' onder
leiding van Fred van der Pols.
In twaalf lessen leren kinderen
tussen zeven en tien jaar of
tussen tien en twaalf jaar wat
je allemaal kunt doen met een
hamer. De jonge groep heeft
van half twee tot drie les, de
oudere groep van half vier tot
vijf uur. Thierry Sang kan meer
informatie over de cursussen
verstrekken. Hij is 's middags
aanwezig in gebouw 't Stekkie,
telefoonnummer 571.7113.

oor

Opvoeden

ZANDVOORT - Hoe moeilijk of hoe makkelijk is opvoeden' Dr. Marga Akkerman
geeft hierover op 13 april een
lezing in gebouw 't Stekkie. De
lezing wordt georganiseerd
door het het Aktiviteitencentrum. Ouders die de lezing willen bijwonen, dienen van tevoren een kaartje te reserveren
bij Ine Zantingh, telefoonnummer 571.7113.

Guatemala

ZANDVOORT - Gert Helmus neemt zijn publiek op 23
april mee naar Guatemala. Hij
geeft op die dag namelijk een
amusante dialezing op uitnodiging van het Aktiviteitencentrum. De bijeenkomst begint
om half elf en wordt gehouden
in gebouw 't Stekkie, Celsiusstraat 190. Een kaartje kost
7,50 gulden. 55-plussers krijgen een rijksdaalder korting.

Expositie

ZANDVOORT - Donderdagavond wordt om acht uur een
expositie van Anouk Bakker in
gebouw 't Stekkie geopend.
Anouk is een jonge Amsterdamse kunstenares die kleurige acryl-, olie- en gouacheschilderijen maakt. De tentoonstelling is de hele maand april te
zien.

Boekenbingo

de badplaats door
Monique van Hoogstraten'"'
l april is yan oudsher een bijzondere datum in Zandvoort.
De/e dag is bovendien nauw verbonden met een beroemde
overledene. Zijn naam klinkt nog altijd rond l april en inenigeen denkt dan glimlachend terug aan zijn fratsen. Thys
Ockersen besteedt daarom de veertiende aflevering van
zijn verhalenserie aan Edo van Tetterode.

E GOEDLACHSE
figuur die tegenover mij zit in de
pas opgerichte societeit Duysterghast, luistert
naar de naam Edo van Tetterode. Vaag heb ik van hem gehoord maar ik kan hem niet
plaatsen. Dat duurt niet lang
want deze vertelgrage man
laat er geen gras over groeien
om mensen in te lichten wie hij
is en wat hij doet.'
'Edo heeft in het voormalige
Nederlands-Indie gevochten
en in de jaren die volgen, zal ik
nog veel heldendaden van hem
vernemen over die tijd. Hij is
ook acteur geweest bij de Nederlandse Komedie. Zijn oom
was Han Bentz van den Berg,
een van Nederlands grootste
toneelspelers. Dus er moet wel
iets van zijn talent bij Edo terecht zijn gekomen.'
'Hij was ook nog steenhouwer en werkte voor het bedrijf
van zijn vader en oom: Tetterode Steen in Duivendrecht.
Maar Edo van Tetterode was
boven alles secretaris-generaal
van het l April Genootschap,
gevestigd te Zandvoort en opgericht in 1962.'
'In dat jaar spoelde op het
strand van Zandvoort een
Paaseiland-beeld aan. Niet zo
groot als die Thor Heyerdael
had ontdekt maar toch een fiks
beeld. Heel Nederland raakte
in de ban van het Paaseilandbeeld. Was het mogelijk dat
zo'n beeld helemaal over de
oceaan bij Zandvoort kon aanspoelen? Dat was mogelijk volgens de Zweedse professor
Lindenstrom, die overvloog
naar ons land om het beeld te
bestuderen en een positieve
identificatie van het stuk steen
gaf. Het was absoluut een echt

D

ZANDVOORT - Bingo kent
iedereen. Maar boekenbingo
voor 55-plussers? Voor deelname aan het spel is geen boekenkennis vereist; interesse
voor lezen en spelletjes is voldoende. De boekenbingo van
het Aktiviteitencentrum vindt
plaats in gebouw 't Stekkie.
Datum: 9 april, om half elf (de
koffie is klaar om tien uur).
Kosten: 3,50 gulden. Opgeven Zandvoort heeft een rijk vervoor 7 april op telefoonnum- enigingsleven. Sommige komer 571.7113.
men veel voor het voetlicht,
andere niet. Maar ze zijn allemaal even belangrijk.
| Computercursus
Daarom start het ZandZANDVOORT - Er zijn nog voorts Nieuwsblad met een
l een paar plaatsen open voor nieuwe rubriek: De Verenide computercursussen die in ging.
de tweede week van april beginnen. Het Aktiviteitencentrum heeft twee soorten cur- Naam:
sussen: 'beginners algemeen' Klaverjasclub Ons Genoegen.
en 'Word I'. Acht lessen kosten
driehonderd gulden; 55-plus- Leeftijd:
sers betalen 235 gulden. Meer Opgericht in september 1991.
informatie: tel. 571.7113.

Paaseiland-beeld. Geen twijfel
mogelijk. Het beeld werd op de
rotonde neergezet en met touwen vastgemaakt aan het stalen hek. Een politieagent zorgde voor de bewaking. Dit werd
een aantal dagen volgehouden
totdat de onvermijdelijke l
april-dag aanbrak en professor
Lindenstrom voor het NTSjournaal zijn sik aftrok en zich
kenbaar maakte als Edo van
Tetterode, beeldhouwer te
Zandvoort en vooral practical
joker.'
'Het was een kolossale grap
en Edo richtte zijn l April Genootschap op om die grap
vooral toch niet in de vergetelheid te laten geraken en om
nieuwe grappen en grollen te
bekronen. Maar ook komieken
kregen een prijs, de zogenaamde Loeres, een bronzen afbeelding van het Paaseiland-beeld.
Rond l april kwam er een comité bij elkaar dat zich boog
over de grappen van het afgelopen jaar en men kende een
Loeres toe.'
'De tragiek van dit gebeuren
was, dat die geslaagde grap
met het
Paaseiland-beeld
nooit meer te evenaren was en
dat de bedenker daarvan zo
opging in zijn genootschap,
dat hij nooit meer toekwam
aan een nog betere practical
joke, hoewel hij altijd verklaarde dat hem om advies gevraagd kon worden.'
'Maar het was Edo's levensdoel en zo kwamen bekende
komieken als Johnny en Rijk,
Toon Hermans, André van
Duin, De Mounties en Herman
van Veen langs om hun beeldje
op te halen. Maar ook Danny
Kaye en Lois Laurel (voor haar
vader Stan) werden getrakteerd op een bronzen beeld en

Beredruk

'Voor zijn rol als politieagent in mijn film 'Barkeeper'
regelde hij zelf zijn politie-uniform. Hij stond al vroeg voor
Brinkmann in Haarlem klaar
voor zijn shot. Edo had de
grootste lol om de voorbijgangers die hem de weg vroegen in
de maling te nemen.'

Edo van Tetterode (1967)

de practical jokes van het jaar
werden bekroond.'
'Studenten die zich voor
Arabische officials hadden uitgegeven en met legerofficieren
parades hadden afgenomen.
'Brandpunt' dat Wim Kan in
een generaalsuniform had gestoken en die er wel voor voelde om een Kolonelsregime te
stichten in ons land naar het
model van Griekenland of een
omroep die had bedacht dat er
een vakantieoord was gecreeerd voor overwerkte zakenlui.'
'Zelfs Prins Bernhard kon
een beeld krijgen voor de grap
die hij ooit had uitgehaald
door te beweren dat hij een zebra had gezien (en gefotografeerd) met horizontale strepen. Niets was te dol en in een

'Jeugd moet gaan klaverjassen' Paasactie bij Vomar

j Clown op avontuur
ZANDVOORT - Clown Slimpie uit Tiel zet op zaterdag 10
april gebouw De Krocht op
stelten. Kinderen van vier tot
en met twaalf jaar kunnen samen met hun (groot-)ouders
genieten van 'Slimpies avonturenspektakel'. De voorstelling
begint om twee uur en duurt
ongeveer tot vier uur. In de
pauze en na de voorstelling
kunnen kinderen zich gratis laten schmincken. Kaartjes kosten 7,50 gulden. Ze zijn te bestellen via telefoonnummer 06220.531.89.

Verzoekjes

goed voor dierenasiel

land waar toen nog maar weinig prijzen werden uitgereikt
kwam men graag naar Zandoort voor een bronzen Loeres.'
'Edo's fïlmcarrière was kort
maai' hevig. In 1967, toen ik
hem net had leren kennen, gaf
ik hem een rol m 'Sleutel', één
van mijn films. Aangezien er
een uitermate laag budget
was, moest de film in twee dagen in Bouwes Palace worden
gedraaid. Het liefst in één take
om geld te besparen Edo klapte ondanks zijn sterke babbel
op het moment suprème dicht.
We besloten een andere strategie toe te passen. Hij mocht de
tekst bestuderen en dan zijn
eigen verhaal afsteken. De camera hield van hem.'

'Toen ik na jaren weer in
Zandvoort terugkeerde en
weer contact met hem kreeg,
was hij een wat droevig figuur
geworden. Zijn tweede huwelijk was op de klippen gelopen
en gewoon werken deed hij allang niet meer. Het bedrijf van
zijn familie was nooit gecharmeerd geweest van zijn bezoeken aan mensen die een grafsteen bestelden en dan de geschiedenis van l april toebedeeld kregen.'
'Maar ondanks alle ellende
kon Edo nog altijd gul lachen
om grappen en oude verhalen.
Tot aan het bittere eind in
1996 Hij had nog allerlei plannen met zijn l April Genootschap maar de glans was er af
en zelfs de af en toe oplevende
vrolijkheid kon met verhullen
dat het met Edo slecht ging.'
'Uiteindelijk heeft hij zelf zijn
laatste Loeres gekregen, want
die staat op zijn graf. Soms
denk ik toch nog dat ik hem in
het dorp zie en hem hoor zeggen: 'Zeg jong, weetje nog dat
we toen...' gevolgd door die
aanstekelijke lach.'

Rafelig visitekaartje
Al twee mensen hebben me erover aangesproken- na een stormachtig winterseizoen is van de vlag van de gemeente Zandvooit
op het raadhuis met veel meer over dan een rafelig lapje Er is
vast wel iemand die voor het paasweekend een nieuwe fiere geelblauwe vlag wil hijsen...
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nieuwe product trekt natuurlijk altijd meer mensen dan alleen antiek."

Beachim nu ook
aan Kerkstraat 15

Kerkdiensten

Bloemen hoofdmoot
Oukema & Hiensch

Ambulancevervoer
Kennemerland.

(CPA)

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling:
J. Anderson, B. van Bergen, C
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekopper, H. Scipio-Blaume, P
Weenink.

Burgerlijke stand

U-

Dat bevers, gidsen en verkenners van scoutmgsgroep Stella
Maris/Sint Willitarordus niet alleen van zand maar ook van watei
houden, hebben ze zaterdag bewezen tijdens het zwemevenement Splash. Voor de jongsten, de bevers, was er 's morgens een
waterspektakel met veel spelletjes, 's Middags waren de gidsen
en verkenners aan de beurt voor het echte zwemwerk in het
Boerhaavebad in Schalkwijk. De Zandvoorters Patncia Zonneveld, Nienke de Boer, Sanne van Dam, Emma Koper, Wendy
Jacobs en Felicia de Looper zwommen 929 meter in tien mmuten. Dat leverde een 28-e plaats op. De verkenners Niels Cratabendam, Remco Derr, Kevin Miezenbeek, Jasper Molenaar en
Bas Stiekel zwommen zelfs nog een paar metertjes meer (m
totaal 1029) en pakten daarmee de 12-e plaats. Joyce van Dam,
Lucia van der Drift, Anouk van Deursen, Angelique Super, Maeike Bol en Ellen Buys brachten het als gids tot de 22-e plaats
(1131 meter) De race van Bart Bluijs, Stan Bluijs, Niels van
Dam, Jochem Kinneging, Ewoud van Limbeek en Rogier Veldhuisen was extra spannend, omdat de gidsen tegen de verkenners moesten zwemmen. Het Zandvoortse team werd 20-e (1151
meter).

Thys Ockersen

Weekenddiensten

Eddie

Zwemmen als waterratten

Dit is de veertiende aflevering van
een serie verhalen van Thys Ockersen over de jaren vijftig en zestig.
Deze verhalen zijn ook gebundeld
(samen met vijf extra verhalen) in
het boekwerkje 'Zimmer mit Fruhstuck', te koop voor 24,95 gulden bij
de Bruna in Zandvoort.

ZANDVOORT - Tot en met
vrijdag kunnen er nog kleurrijk
m
beschilderde eieren worden mgeleverd bij het Vomar-filiaal Berichten
tips voor
'
..
in het winkelcentrum Noord. en
ZANDVOORT - Veel ruchtrubriek met
&$- «l (LU- ^
Deze worden dan toegevoegd deze
baarheid hebben Ron en Conzakennieuws kunt u sturen naar de
aan de reeds behoorlijk volgene Kalis er niet aan gegeven,
van het Zandvoorts Nieuwsblad
Paas- en Kerst-kaartavonden. hangen paasboom, die in de redactie
toen ze op 13 maart hun nieuPostbus 26, 2040 AA Zandvoort
supermarkt te pronk staat. of inleveren bij het kantoor op
we winkel betrokken in het
Voor de jeugdige leveranciers Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
voormalige pand van Het
Grootste teleurstelling:
Kruidvat aan de Kerkstraat
Het klaverjassen is bij de jeugd van de mooiste en creatiefst of Faxen 023-5730497
nummer 15. Maar dat was ook
in verenigingsverband helaas bewerkte eieren heeft de winkelleidmg drie cadeaubonnen
nogal onbekend.
niet nodig om de fraaie uitbreivan speelgoedzaak Intertoys kent geenszins dat men niet ding van de reeds sinds jaar en
in petto.
meer op de Grote Krocht te- dag op de nummers 13 en 20
Verenigingsmotto:
'Ons' genoegen.
recht kan voor een fraai boeket gevestigde modezaak BeaDe Vomar heeft deze paasac- of vaste plant De aan de over- chim onder de aandacht te
Aantal leden:
tie opgezet in samenwerking kant van de straat, op nummer brengen van de vele vaste
Hartenkreet:
32.
Wij willen graag jonge leden in met de basisscholen Nicolaas 23, gevestigde kunst- en an- klanten en het overige winkelons midden zien en we willen en De Duinroos. Daarvan werd tiekwinkel Aukema & Hiensch publiek. De ruim opgezette en
Gemiddelde leeftijd:
ook graag aan de jeugd lesge- de onderbouw voorzien van neemt namelijk de verkoop elegant ingerichte vestiging
63 tot en met 75 jaar.
ven.
een ruime voorraad gekookte van het verse natuurproduct springt namelijk onmiddellijk
eieren, waarop de kleuters volledig over. Vanaf 9 april kan in het oog van elke oplettende
Thuisbasis:
naar hartelust hun fantasie iedereen er (met uitzondering voorbijganger.
Meer informatie:
De Krocht.
Ron Kalis toont zich niet
023-571.5621 (voorzitter/secre- mochten botvieren. Aan hun van maandag) dagelijks teeiwitrijke kunstwerkjes werd recht bij Ans Hiensch. die de zo'n beetje trots op het nieuwe
taris).
Grootste succes:
vervolgens een naamkaartje kunst en het antiek voortaan verkooppunt. „Het kwam voor
gehecht, om herkenbaar m de geheel overlaat aan haar part- ons bijzonder goed uit dat
paasboom terecht te komen. ner Simon Aukema
deze ruimte vrijkwam," geeft
Elke jonge bewoner van Zandhij te kennen. „Ik denk dat we
voort krijgt tot zaterdag echter
Veel blijft daar overigens hiermee klaar zijn om de vplde kans om pok mee te dingen met van over. „Al onze antieke gende eeuw in te gaan." In zijn
Hervormde en Gereformeerde kerk: donderdag 19.30 uur, SOW, naar een prijs. Daarmee wordt bureaus, banken en kasten nieuwe winkel wordt in hoofdds. v/d Vate in Geref. Kerk; vrijdag 19.30 uur, SOW, ds. van tevens het Dierenasiel Zand- gooien we er tijdens de komen- zaak vrijetijdskleding verLeeuwen in Geref. Kerk, m.m.v. koor en fluitensemble; zondag voort een zetje in de rug gege- de verbouwing uit," kondigt kocht, hoewel Kalis de vporven. want voor ieder ingele- meneer Aukema strijdlustig keur geeft
aan 'American
10 uur: Pasen, ds. Van Leeuwen en v/d Vate in Herv. Kerk.
verd ei stelt de Vomar aan het aan „Alleen het kleine spul sportwear1 als verzamelnaam.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur, ds. Ridder.
Agatha Parochie: donderdag 19 uur, Duijves en Polvliet; vrijdag asiel een kwartje ter beschik- blijft over, zoals lampjes, chi- In de zaak aan de Kerkstraat
nees porselein en schilderijen 20 blijft 'fashion' echter de
10 uur; zaterdag 22 uur, paaswake;. zondag 10.30 uur, D. Duijves. king.
De bloemen en planten wor- toon aangeven. Hieronder verAntonius en Paulusparochie: zondag 10.30 uur, Polvliet en kinden hier in het vervolg dus echt staat Kalis dames- en herenderkoor; vrijdag 15 uur, Duijves en Polvliet; zaterdag 20 uur,
de hoofdmoot en daar passen kleding van de modernste maDuijves en Polvliet; zondag 10.30 uur, Polvliet.
we de inrichting dan ook op terialen, zoals het vrijwel naadVrijzinnige geloofsgemeenschap: woensdag 18 uur in Agathaaan " Hij zegt erop voorbereid loze girbaud. De ruimte aan de
kerk: oecumenische vastenmaaltijd; zondag 10.30 uur in De
ZANDVOpRT - Dat Bloe- te zijn dat de winkel aanzien- Kerkstraat 13 zal in de nabije
Brug, paasontbijt.
menmagazijn Erica op 5 april lijk drukker bezocht zal wor- toekomst een bestemming
definitief de deuren sluit, bete- den dan voorheen ..Ja, ons krijgen als uitverkoopzaak.

ZANDVOORT - Luisteraars
van ZFM kunnen op 7 mei hun
moeder verrassen. Het ouderenprogramma van de lokale
zender maakt op die dag een
Verzoekplatenprogramma ter
ere van moederdag. De verzoeken kunnen nu al ingediend
worden bij ZPM Plus, Postbus
436,2040 AK Zandvoort. Faxen
kan ook: 023-573.169. De inzenders van de origineelste ver- POLITIE: Alarmnummer 112.
zoekjes worden uitgenodigd In andere gevallen: tel. (023-)
voor een bezoek.
5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen 0235159500 of - voor info overdag (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
Johnny, de hond van vorige 112. Anders: tel. 023-5319191
week, heeft een nieuw baasje (ongevalllen), Centrale Post
ëevonden. Nu is het de beurt
aan Eddie. Hij is een béétje
vreemd, maar wel grappig. Edtüe is een vier jaar oude reu die
Wel iets weg heeft van een basset, maar ook van een ruwhariBe teckel. Een cursus is aan te Periode 20-26 maart 1999
raden, want in Eddie huizen Geboren: Barry Daane zoon
een komediant én een manipu- van Dennis Alexander Daane
lator. Er moet dan ook conse- en Pascale Bijster: Isabella
luent worden opgetreden. Schuurman, dochter van PieVoor gezinnen met kinderen ter Schuurman en Natasja Teonder de veertien is Eddie on- rol; Jimmy Mell, zoon van RiBeschikt. Meer info over deze chard Philppus Jacob Mell en
boeiende persoonlijkheid is Melissa Mulder.
verkrijgbaar bij het Kennemer
Dierentehuis Zandvoort, tel. Ondertrouwd:
Leonardus
"1.3888.
Bloem en Anja Renker.

Wat een weertje dit weekend, hè? Zandvoort stioomde vol In
het dorp was het beredruk en ook op het strand liep je HIP!
bepaald alleen Erg gezellig, dus. Voor de mensen die van Amsterdam naar Zandvoort probeerden te komen, viel het echter
niet mee. Zo zag ik, toen ik in tegenovergestelde richting leed.
rond een uur of half twee het verkeer al vast staan bij het
Spaarne. Niettemin reed het op dat moment op de A 9 geluklap,
nog wel door, viel me aan de andere kant van de weg op HrH
ergste was natuurlijk Haarlem en Heemstede doorkomen. Bmgemeester Van der Heijden en verkeerswethouder Hogendooin
hameren daarom nog steeds bij deze twee gemeenten (en bi]
Bloemendaal) op de aanleg van een tunnel tussen de Zandvoortselaan en de randweg. Dat noemen ze het 'haringbuystrace' Als
de andere gemeenten dat tracé blijven afwijzen, is er volgens
Hogendoorn nog maar één mogelijkheid over: een kustweg door
de duinen. Maar zelf gelooft hij er ook nauwelijks m dat de
natuurbeschermers en de provincie daar ooit mee zullen instemmen

Getrouwd: Dancal Kebede en
Halelujhia Rezene; Sebastiaan
Matthjj s van der Donk en Joséfa Eulina da Silva.
Overleden: Maria Petronella
Maassen-Visser (89); Daniel
Kortekaas (80); Erich Goldbohm (78); Maatje Elisabeth
Burger-Pronk (81); Franciscus
Antonius Lefeber (47); Bastiaan Cornet (86).

Modezaak
Beachim
breidt uit
naar
Kerkstraat
15

'" '

:

'

^
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Tijdens de bloomplantdag hielpen de leerlingen van drie scholen de
plantsoenendienst
Toto Karin Schut

'Dan schieten we de
plantjes toch plat?'
ZANDVOORT - Je hoeft
geen groene vingers te hebben om toch plezier te beleven aan de boomplantdag
Dat bleek woensdag tijdens
de laatste boomplantdag van
deze eeuw. De kinderen van
de Duinroos, Beatrixschool
en Nicolaasschool hadden
van de kou zelfs blauwe vmgers. Ze mochten bremstruiken, rozen en bloembollen
planten in het vernieuwde
plantsoen bij de Sophiaweg.
Bovendien onthulden drie
leerlingen samen met wéthouder Marijke Herben een
plaquette.
In het plantsoen is het gras
verdwenen. Dat heeft plaatsgemaakt voor wuivend geel
helmgras en nog opgroeiende
kleine struikjes Het doel is om
daarmee de duinen dichter bij
de mensen te brengen.
Martijn
Paap
(Beatnx-

school) vmdt het wel een beet je jammer dat het gras weg is
Hij voetbalde daar zo giaag
met zijn vriendjes Martijn een
stoer jongetje uit de Max Euwestraat. zoekt straks w( l
weer een andere plek \V ^
schieten gewoon de plantje 3
plat." loept zijn vriendje Yin
Bakker overmoedig Diezelfde
plantjes heeft hij echter ivi.
zelf neergezet
„Dat valt niet mee." puit CarolaReurts (Duinroos) Ze is PI
niettemin op voorbereid .Ik
heb mijn laarzen aangetrokken, ook al zegt iedereen dat
dat maar raar is Maar nu is het
wel handig m de klei" Zo
houdt van tuinieren ..Zelf heb
ben we een balkon met een
kas Daar groeien bonzaiboompjes Soms mag ik mi]ii
vader helpen met snoeien "
Ook Damelle Stokman (Nicolaasschool) heeft thuis een
balkon met planten. Ze houcu
van donkerrrode bloemen

ADVERTENTIE

Esthetisch-PIastische Chirurgie

Borstvergroting
een lang gekoesterde wens?
:'. <• Behandeling in Wiriiekofv^lg
^ ziekenhuis In uw regio;:.'"ï; ^x!J.

MONOBLOC®
borstprothese
4

róntgendoorlnatbaar

• 10 jaar garantie op tokken
• géén silicononvullinci

Bol voor afspraak op donderdag (09.00-17.00 uur): 020 - 305 00 40
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Glazenwasserlj
Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
Schoonmaak van
luxaflex
Verhuur
tapijtreinigers

Maak kans op
een nieuwe Megane
of een mountainbike

Tel. 57 14764/57 14090
of 06 52 93 52 93 -

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

UU

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
'
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

heeft meer te bieden: een vernieuwde voorkant en nieuwe 16 V-motoren.
De hele nieuwe range staat nu voor u klaar. En heel
aantrekkelijk geprijsd. Er is al een Mégane Hatchback

Tel.(023)5366088

vanaf f 31.895,- / € 14.473,32. Kom ze bekijken.
Dan maakt u bovendien kans op een van de 230 Giant-

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

Ud O.N.T.

mountainbikes t.w.v. f 999,- of natuurlijk een nieuwe
Renault Mégane naar keuze!

Dus kom snel naar onze showroom
van 29 maart tot en met 10 april

Restaurant "Queenie"

Pasen '99

g™"""" '

Paas-diner

PANASONIC EBG 520
GSM-TELEFOON
i.c.m. 1-JARIG ABONNEMENT
Allernieuwste superkleine GSM met
trilfunctie waardoor u ongestoord toch
altijd bereikbaar bent. Standbytijd 85 uur,
spreektijd 180 minuten. In combinatie
met 1-jarig Perfectline-abonnement voor
slechts 24,95 per maand! NU

UV\| VOORDELEN

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

Kom naar kinderdagverblijf "Pippeloentje" voor de halfjaarlijkse

kinderkledingverkoop van topmerken UU
50 tot 70% korting
op zaterdag 3 april van 12.00 uur tot 16.00 uur
Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

im mmms

WELK VOETTYPE HEEFT U?

De „BROM" FIETS SPECIALIST
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

heeft LENTE VOORDEEL

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

fietsen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

Hierbij ziet u afbeeldingen van de Platvoet,
Holvoet en de Normale voet. En de houding die
daarbij hoort.
Sommige voettypes kunnen klachten veroorzaken
als: voorvoet- en gelengpijn, hielpijn, zwikken
en lage rugklachten.
Komende week kunt u een afspraak maken voor
een gratis voetonderzoek-advies.
Bel voor een afspraak 023-5715449.

Maar ook voor uw bromfiets en scooter.

Pedologisch Centrum
Zandvoort

Catering Service
Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

LUKON TWEEWIELERS
WC//SJMATSMEI/W-HOOW

- MNDV0O8T. JfL O23-57/6504

Rijsttafel vanaf 2 personen a ƒ 25,00 p.p.
(min. een half uur van te voren te bestellen)

BALK
Weekaanbieding:

•*' debitel'

Het Mobiele Netwerk'

' Sambal Goreng Boontjes
• Gado Gado

(geldig t/m zaterdag 3 april)

• Fricadel

paasschnitt

• Telor Bali

slagroom met marsepein
i Aanbieding geldt tot en met 10 april 1999.
1
Neem legitimatiebewijs en kopie bankafschrift mee.

van 12,50 voor

9,75

Hogeweg 28 - tel. 571 29 89
Grote Krocht 21 - tel. 571 84 73
Zandvoort

• Daging Rendang
• Smoor Daging
• Ajam Pedis
• 4 stokjes Saté

met spekkoektoe!

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem**,

;:

Fa. Gansner & Co,

Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

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

•Wassen, koelen, koken; etc. "Audio, video, hifi, telefonie.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

E X P E R T,

DA A R W O R D

. -.••:'• • J E Wl f'*EJKÏ!W.*Tt'..\.

RENAULT

SLAAP LEKKER

Kerkplein 8, Zandvoort.
Tel. 023-5713599

f
i

** ™

Auto van Wegen Zandvoort B.V.

Menu;
Salade van Hollandse asperges met
een millefeuille van "veenweide"-kalf
en truffel
***
Pot-au-feu van houtduif met dragon
en port
***
Heilbot als "pepersteak" met een
beaujolais-saus
Of
"Beemster" lamsmedaillons met
honing en tijm
***
Tarte-Tatin met ananas en appel,
geserveerd metwalnotenijs
Menu a ƒ 67,50 p.p.

.. . optt/m ,O apri M 999 O^cH^o^M^e.^^^^^

„on--.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

Voor mooie
Paassfeermakers
geurend bloeiend
en groen
dan naar
BLOEMSIERKUNST

JölujjS
Haltestraat 65
Zandvoort
tel. 5712060
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SEAT schuift fraaie Toledo voor voetEic
B

ij de SEAT-dealer verschijnt half april de nieuwe
Toledo in de showroom! Met zijn innemende vorm zal
hij meer dan voorheen zakelijke en een beetje sportief ingestelde automobilisten aanspreken. Bovendien
staat de uitrusting op hoog niveau. Met deze auto toont
het Spaanse merk aan onder de vlak van de
Volkswagengroep een sterke positie in te nemen.

Uniek in deze klasse: zij-airbags voor de Nissan Micra.

Nissan Micra sterk
in zijn klasse
OIT KREEG DE NISSAN MICRA de fel begeerde titel
Auto van het Jaar. Dat was eind 1992. Voor het eerst
in de historie van deze verkiezing viel een Japanse
auto in de prijzen. Het lijkt lang geleden, maar nog steeds
staat de Micra bovenaan in zijn klasse. Dat komt door een
reeks van verfijningen en uitbreidingen van de uitrusting.

SEAT maakt met de Toledo duidelijk een stap omhoog. De sportieve vormgeving vormt een visitekaartje voor deze auto. Voor
het eerst komt er ook Toledo met
meer dan vier cilinder. Dat is de
V5 met, het nummer zegt het al,
vijfcilinders, opgesteld in V-formatie. De krachtbron levert 150 pk.
Deze topuitvoering kost 57.495
gulden.
Maar voor een lager budget is er
ook een Toledo. De 1.6 Stella
met een 1,6 liter benzinemotor
van 100 pk kost 39.495 gulden.
De auto heeft standaard een

opvallend uitgebreide uitrusting.
De bestuurders komen er
bepaald niet bekaaid af.
Standaard zijn zaken als stuurbekrachtiging, elektrisch bediende
ramen voor, airco, abs en een
airbag voor bestuurder en passagier. Tevens is de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar.
De Toledo is ook verkrijgbaar met
een sportief Sport pakket of met
een luxe Signum. Behalve de 1,6
liter en de 2,3 liter V5-motoren
zijn er nog een 1,8 liter met twintig kleppen (125 pk), een 1,9 liter
TDi (90 pk) en een 1,9 liter TDi
(110 pk).

Voor een compact model komt de Micra heel volwassen voor de dag.
Dat zit hem vooral in de prima uitrusting. Nissan kan hem voortaan
zelfs leveren met zij-airbags. Hiermee promoveert deze handzame
Japanner tot één van de veiligste auto's in zijn klasse. Vorig jaar kreeg
hij immers al versterkingen in de carrosserie en de portieren.
De zij-airbags zijn geïntegreerd in de stoelleuningen van de voorstoelen. Ze beschermen hoofd en bovenlichaam van de inzittenden voorin
bij een zijdelingse aanrijding. De airbags zijn verdeeld in twee ruimten.
Bij een botsing vult eerst het onderste gedeelte zich ter bescherming
van de borstkas. Een fractie van een seconde later blaast ook het
bovenste deel zich op om het hoofd op te vangen. Zij-airbags zijn in
de Micra uitsluitend leverbaar in combinatie met een airbag voor de
voorpassagier, hoofdsteunen op de achterbank en abs.
De Micra rijdt voortreffelijk. De motoren, 1,0 of 1,3 liter met zestien
kleppen, zijn stil en soepel. Er is al een Micra voor 21.995 gulden.
De hoogstaande techniek kenmerkt ook de andere modellen van
Nissan, zoals de Almera en de Primera. De ruige 4x4 terrJnbuffel
Patrol en de Pickup zijn de jongste aanwinsten in de showroom van
Nissan. Ideale krachtpatsers voor wie geregeld zware karren moet
trekken of op ongeplaveid (bouw)terrein komt.

Yaris als paasbode bij Toyota

RenaySf

D

E VERKOPEN VAN Renault zijn in 1998 tot ongekende hoogten gestegen: wereldwijd werden het afge'open jaar ongeveer 2.128.000 personenauto's en
bedrijfswagens verkocht.
De nieuwe, sportief gevormde Toledo van SEAT blijft onder de veertigduizend gulden.

Hiermee is het Franse merk voor het eerst sinds vijftien jaar marktleider in Europa. In Nederland liet Renault een derde plaats noteren met
een verkoop van 52.500 auto's. Vooral de Twingo, de nieuwe Clio, de
Kangoo en de Mégane Scénic hebben bijgedragen aan dit grote succes.
Met zijn vele varianten doet de Mégane-serie het erg goed. Met een
vernieuwd uiterlijk wil Renault dit succes prolongeren. Naast de sedan,
hatchback, Scénic, coupé en cabriolet heeft het Franse merk de
Mégane Break geïntroduceerd. De auto beleefde zijn wereldpremière
op de onlangs gehouden AutoRAI. Het ging hier eigenlijk zelfs om
twee nieuwtjes in één, want de Break is de eerste 'Mégane nieuwe
stijl'. En wie de neus bekijkt ziet dat meteen. De grille is flink veranderd. De Mégane Break verschijnt met vijf verschillende motoren,
waaronder een nieuwe 1.4 zestienklepper. De andere krachtbronnen
kennen we reeds van de andere varianten uit de serie.

Mitsubishi als grossier in ruim

S

PACE RUNNER en Space Wagon, de namen zijn al
jaren onlosmakelijk verbonden met Mitsubishi.
Leefruimte en gemak staan centraal bij deze modellen, met welke het Japanse merk begin jaren negentig al
vroeg inhaakte op de vraag naar meer ruimte en vrijheid.
De Space Star is aan de serie toegevoegd, de Space
Wagon van dak tot wiel nieuw en later dit jaar volgt een
kersverse Space Runner.

H

De Space Wagon staat sinds kort
in de showroom. Dit type auto
geniet een groeiende belangstelling. Logisch, want door de grote
binnenruimte is de auto voor vele
doeleinden geschikt.

ET LEVEN KAN ZO KLEURRIJK ZIJN. Tot die gedachte moeten ze bij Toyota zijn gekomen, toen de eerste
pennenstreken van de Yaris op papier werden gezet.
Het is een leuke auto en de compacte afmetingen herbergen opmerkelijk veel binnenruimte. De inrichting van het
interieur is fraai, waarbij vooral het speciale dashboard
met de driedimensionale projectie van informatie opvalt.

Van binnen ziet de grootste ruimtewagen uit het gamma van de
Japanse producent er zeer aantrekkelijk uit. Een mooi dashboard, overzichtelijke meters met
veel informatie, lekkere stoelen,
dat soort zaken is gewoon goed.
Voeg daar de ruime sortering
opbergvakken en bekerhouders
toe en je begrijpt, dat hier een
gebruiksvriendelijke auto wordt
beschreven. Die bovendien heerlijk rijdt, ook bij hoge snelheden
zeer stil is en zich bovendien nog
eens heel gemakkelijk laat
manoeuvreren. Het is kortom een
dynamisch voertuig in een leuke
verpakking.
Onder de kap zit een krachtige

De Yaris debuteert vlak voor Pasen bij de dealers. Er valt te kiezen uit
een drie- of een vijfdeurs. Achter het guitige frontje gaat een pittige 1,0
liter motor schuil van 68 pk. De kracht komt van nieuwe zogenaamde
VVT-i techniek. En bij Toyota staat in elk geval vast dat het met de
kwaliteit goed zit, want al jaren achtereen scoort het merk met diverse
modellen hoog in betrouwbaarheidsonderzoeken.
Binnenin kunnen vijf mensen comfortabel zitten. Dat zou je niet zeggen, afgaand op het uiterlijk. Over het interieur is nagedacht. In die zin
dat er op talrijke plaatsen spullen zijn op te bergen. De driedeurs Yaris
kost 22.996 gulden terwijl voor de vijfdeurs duizend gulden meer op
tafel dient te komen.
De Yaris volgt in een reeks vernieuwingen bij Toyota. Eerder zijn de
Corolla en de Avensis gekomen. Ook hier zien we gebruik van chroom
en een frisse vormgeving. Toyota's krijgen daardoor een opvallender
en herkenbaarder karakter.

De Break vult de succesvolle Mégane-serie van Renault verder aan.

W

IE DERTIG JAAR aan kop blijft, weet wat autorijders willen. Wat dat betreft, verstaat Opel zijn vak.
Dit jaar viert het merk het feit drie decennia lang de
meeste auto's in Nederland te hebben verkocht. De Astra,
de vernieuwde Vectra en de binnenkort verschijnende
Zafira ruimtewagen zullen er voor zorgen dat Opel er nog
een jaar aan vast kan plakken.

De Yaris is Toyota's troef in het segment van compacte maar toch
heel ruime auto's.

In de zakelijke markt strijdt de
Opel Vectra al jaren om de eer

van de eerste plaats. Met een
zeer stevige ingrepen moet hij

Karavaan nieuws te zien bij Honda

I

ONDA TREKT van leer.
Lange tijd brandde de
waakvlam, maar nu
geeft de producent vol gas.
In korte tijd rolt het ene na
het ander model van de
band. Eerst de Accord,
daarna de kleine Logo, vervolgens de fraaie HR-V en
alsof het allemaal nog niet
genoeg is, volgt er in het
najaar een 240 pk sterke
open tweezitter, de S2000.
De Logo lacht het voorjaar tegemoet. Zeker in een felle kleur
doet deze compacte Honda aandoenlijk aan. Liefhebbers van de
vroegere Jazz zullen met extra
interesse naar deze auto kijken,
want sinds dat model van de
markt verdween had dit Japanse
merk niets kleiners dan de Civic,

die in de loop der jaren steeds
groter is gegroeid.
Anderhalf jaar geleden kwam de
Logo in iets andere vorm in
Japan op de markt. De
Nederlandse importeur hakte
onlangs de knoop door en
besloot hem deze kant op te
halen, omdat compacte auto's
momenteel stijgende verkopen te
zien geven. Zeker als ze ondanks
hun bescheiden afmetingen veel
binnenruimte bieden en dat doet
de Logo. Vooral in kanariegeel of
kauwgomballengroen (dat zijn
niet de officiële benamingen,
maar ze omschrijven de kleuren
het beste) ziet hij er flitsend uit.
Die kwalificatie past ook de
motor. Voor een 1,3-lite'lje wil de
Logo namelijk bijzonder rap vooruit. Vooral met z'n royale trek-

Ondanks de enorme binnenruimte komt de Space Wagon van buiten absoluut niet pompeus over.
2,4 liter GDI-motor. Het is voor
het eerst dat deze in Europa
leverbaar is. De 2,4 geeft de
Space Wagon dynamische rijeigenschappen, maar is tevens
een zegen voor de huishoudportemonnee. Gemiddeld gebruikt
deze circa 1.500 kilo zware auto
9,3 liter per 100 km. De prijslijst
van de Space Wagon begint bij
57.445 gulden.
Mitsubishi levert die 2.4 GDI

motor inmiddels ook in de Galant.
GDI-techniek loopt daarmee als
een rode draad door de serie,
want een 1,8 liter versie doet
reeds dienst in de Carisma en de
Space Star. Vooral de laatste
gaat als een sportwagen van zijn
plek dankzij de 125 pk die deze
motor levert. Later dit jaar komt
er nog een compacte Pajero
Pinin, die eveneens de 1.8 GDI
krachtbron krijgt.

gewapend zijn voor een nieuwe
periode. Een chromen randje
onder de grille en dynamischer
gevormde koplampen zijn de eerste opvallende veranderingen. De
Vectra heeft echter nog talrijke
details. De auto toont in zijn
geheel dikker en sportiever.
Verder is er op technisch vlak
veel verbeterd.
In 1988 kwam de eerste Vectra
als opvolger van de Ascona. Het
bleek een succesnummer. Dat
geldt tot op de dag van vandaag.
"In de eerste negen maanden
van vorig jaar zijn er in heel
Europa 300.000 Vectra's verkocht", zegt Herwin Wevers, de
Vectra man bij Opel Nederland,
"Dat is ongeveer een derde van
de totale Opel verkopen. Voor het
derde achtereenvolgende jaar
behaalde dit model in Europa de
top in zijn klasse."
Nieuwe koplampen zijn direct opvallende veranderingen.

Honda keert met de Logo terug op het toneel van de
compacte auto's.
kracht bij lage toerentallen is hij
veel concurrenten de baas. Het
gemiddelde brandstofverbruik
bedraagt volgens Honda 6,3 liter
per 100 kilometer (1 op 15,9),

een nette waarde. Er verschijnt
binnenkort ook een versie met
CVT (Continu Variabele
Transmissie). De Logo kost
25.990 gulden.

Kopers kunnen kiezen uit vijf
benzine- en twee dieselmotoren.
De 1,8 liter en de 2,0 liter zijn
nieuw. Ze springen spaarzamer
om met benzine en gevoelsmatig
presteren ze soepeler en stiller.
Dat laatste valt vooral te merken
bij de tweeliter. Dat komt door
een nieuwe constructie van
balansassen, zoals het eveneens
tot het General Motors behorende
Zweedse Saab die al jaren toepast. Door deze contra aan de
krukas draaiende assen verdwijnen trillingen, die viercilinder

motoren produceren. Het effect is
dat de motor even zijdezacht
loopt als een zescilinder. De
tweeliter kan dan ook moeiteloos
de vergelijking aan met de Vectra
2,5 liter V6. Alleen bij de 2.016V
moet je het met 34 pk minder
stellen. Hij levert 136 pk topvermogen.
De veiligheid staat op een hoger
niveau dan bij de Vectra van de

tweede generatie. De carrosserie
is stijver gemaakt en in de voorstoelen zitten nu zogenaamde
actieve hoofsteunen. Bij een aanrijding van achteren vangen die
het hoofd goed op en helpen
daarmee nekletsel (whiplash) te
voorkomen.
De best verkochte versie is die
met een 1.6 16V motor. En daarbij is de vierdeurs sedan populair.

Die kost in de derde generatie
41.750 gulden. Voor duizend gulden meer staat er een vijfdeurs in
de showrooms en tel er nog vijfhonder bij en je hebt een stationwagen. De instapversie 1.6 komt
op 40.750 gulden. De duurste is
de Vectra 2.5 V6 CDX stationwagen voor 64.150 gulden. De prijslijst van de diesels begint bij
44.750 gulden voor de 2.0 Dl GL
Sedan.
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Voor ons kinderdagverblijf De Trompet, Ruysdaelstraat , 1 Ohs te Amsterdam, vragen
wij zo spoedig mogelijk een

AD). HOOFD/GROEPSLEID(ST)ER
voor 20 uren per week, waarvan 6 uren per week ambulant en de rest
aan groepsuren zullen worden Ingevuld.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand, die een actieve, eigentijdse invulling kan
geven aan zowel de bedrijfsmatige als de pedagogische taken van deze functie.
Van de kandidaat wordt verwacht, dat hij/zij:
- m samenwerking met de vestigingsmanager het kinderdagverblijf bedrijfsmatig
kan managen en dienstverlenend en productgericht kan handelen;
- het team kan coachen en sturen bij veranderingsprocessen;
- de vestigingsmanager bij afwezigheid kan vervangen.
Functle-elsen:
- een afgeronde MBO-opleiding, voorkeur HBO-niveau;
- werkervaring in een leidinggevende functie;
- ervaring binnen het werkveld van de bedrijfsgerichte kinderopvang;
- een flexibele grondhouding;
- initiërend, creatief leiding kunnen geven aan een team, waarin flexibiliteit,
kwaliteit en creativiteit van de dienstverlening centraal staat;
- goede communicatieve eigenschappen;
- bekendheid met automatisering;
- kennis van een actuele sociale kaart (eerste lijns-gezondheidszorg).
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met
mevrouw M. Wartena, vestigingsmanager.
Zij is bereikbaar onder telefoonnummer (020) 662 39 63 (kinderdagverblijf Basja).
Kandidaten worden verzocht vóór 15 april 1999 schriftelijk te reageren,
t.a.v. Catalpa, afdeling P&O, Postbus 586, 75,50 AN Hengelo
Gelieve in uw brief nadrukkelijk vacaturenr. 401/07/99 te vermelden

<£; 1998 Hein de Kort

Wil je ook kranten bezorgen?
Voor de verspreiding van het Zandvoorts Nieuwsblad zoeken wij

BEZORG(ST)ERS
n

met sofinummer

INDEROPVANG

Bel nu: 023-5717166
INTERLANDEN SPREIGROEP
PCM Landelijke Dagbladen bv is een divisie van

Bezorger vara de
Onze abonnees zien Peter graag komen

PCM Uitgevers nv en is uitgever van
Algemeen Dagblad, de Volkskrant,

LANDELIJKE DAGBLADEN

MEDEWERK(ST)ER ADVERTENTIE ORDERVERWERKING
voor 24 uur per week
Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van advertenties in
Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw.
De in Amsterdam gevestigde Advertentie Orderafdeling werkt
eveneens voor Het Parool en Weekmedia. Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij een medewerk(st)er advertentie
orderverwerking.
De werkzaamheden bestaan uit:
- adviseren omtrent plaatsingsmogelijkheden;
- per dag;
- over meerdere dagen en uitgaven;
- algemeen;
- onderzoek op haalbaarheid van specifieke plaatsingswensen;
- zorgdragen voor aanlevering van kwalitatief goed materiaal
aan krantenzetterij/drukkerij;
- relevante informatie doorspelen naar verkoop;
- in samenwerking met de afdeling Klantenservice de klachtenopvang binnen de gestelde doelstellingen en richtlijnen realiseren;
- goede terugkoppeling naar de verantwoordelijke groepsleiders
Advertentie Orderafdeling
De kandidaten dienen te voldoen aan de volgende eisen:
- een opleiding op HAVO/MEAO-niveau;

-

een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal
commerciële instelling;
administratief inzicht en accuratesse;
een goede service-gerichtheid.

Werktijden:
Maandag
van 11.00-19.30 uur
Dinsdag
van 8.30-17.00 uur
Donderdag of vrijdag van 8.30-17.00 uur
Het aanvangssalaris voor deze functie bedraagt (vanaf de leeftijd
van 21 jaar) minimaal ƒ 3.007,- bruto per maand, bij een volledige
werktijd van 36 uur(excl. afwijkende tijdentoeslag).
Meer informatie over deze vacature wordt u graag verstrekt
door de groepsleiders van de Advertentie Orderafdeling, de
heren M. Zwaan, telefoon: 020-562.2985, ot J. Smitter, telefoon:
020-562.3242.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling P & O
van PCM Landelijke Dagbladen bv, Wibautstraat 150, 1091 GR
Amsterdam, ter attentie van mevrouw G. de Waard, onder vermelding van GW.99.04.
De sollicitatietermijn sluit op 9 april 1999.

Het Zandvoorts Nieuwsblad wordt zo goed gelezen dat de abonnees elke woensdagmiddag reikhalzend uitkijken
naar hun krant. Peter Mietes, een van de vele goede bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad, merkt dat ook. „Er is
een man die al naar het hek loopt als hij me ziet aankomen. Dat is wel grappig."
Peter brengt de krant rond in de Zeestraat, de Burgemeester Engelbertsstraat, het Gasthuishofje en op het
Dorpsplein. ,,Ik heb een leuke wijk met leuke mensen," vindt hij.,,Omdat ze me natuurlijk elke week zien, zwaaien
ze vaak naar me. Bij twee abonnees haalt de hond de krant altijd uit de bus." Aan het einde van het jaar krijgt Peter
vaak een flinke fooi als hij zijn abonnees een gelukkig nieuwjaar komt wensen.
Het kost weinig tijd om zijn wijk te lopen, meent Peter. „Een uurtje in de week kan ik best combineren met mijn huiswerk." De 18-jarige scholier heeft op de Gertenbach Mavo in Zandvoort gezeten en volgt nu een opleiding op de
Zeevaartschool in IJmuiden. Hij wil graag wat van de wereld gaan zien. „Eerlijk gezegd vind ik Zandvoort een beetje
saai." Over een paar maanden kan hij alvast uitproberen of hij zeebenen heeft, want hij gaat stage lopen op een viskotter.
Als Peter niet op het strand te vinden is, dan is hij aan het voetballen (hij is linksback bij Wartburgia in Amsterdam)
of zit hij voor de computer. Peter is ook een vaste bezoeker van het internetcafé in de Haltestraat. Hij haalt graag muziek van het world wide web af.
Er is maar één weertype dat Peter verfoeit als krantenbezorger: mooi weer. „Dan lig ik liever op het strand. Maar
verder vind ik het bezorgen van het Zandvoorts Nieuwsblad leuk om te doen. En het geld dat ik er mee verdien is
natuurlijk mooi meegenomen."
Wil jij ook een leuke baan? Bel dan (023)-5717166.
Foto Karin Schut

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de hand dat de pcrsoneels- en opleidingsadvertcnties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023-571 71 66
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' Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
'Amsterdams Stadsblad
Dfemer Courant
~ '
de Nieuwe Bijlmer
Nieuwsblad Gaasperdam
Buitenveldertse Courant

Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant

f

Wil je graag zakgeld verdienen?

TOILETTUFFROUW

Voor de verspreiding van het

GEVRAAGD

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

TEL. 5712628

Uithoornse Courant
de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

zoeken wij met spoed
op WOENSDAG

Visual LJl-ï&xKvôJ-e Services i
MIXED-MEDIA SOLUTIONS

BEZORG(ST)ERS
Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?

Bel dan ons kantoor
telefoonnummer

023 - 571 71 66

VHS BV is een snel groeiende organisatie in de
professionele audiovisuele branche. Onze klan-

tenkring bestaat uit o.a. multinationals, bank- en
verzekerings-maatschappijen en musea. Wij zijn
per direct op zoek naar een:

Office Manager M/V
Full-time (Part-time bespreekbaar)

Foto Jaap Maars
Taak-omschrijving:
• Financiële administratie en facturatie;

• telefoonbehandeling en receptionele werkzaamheden;
• overige administratieve werkzaamheden.
Functie-eisen:

• Boekhoudkundige
veau;

kennis/opleiding MBO-ni-

• goede kennis van Nederlandse taal in woord

KinderRijk Amstelveen is een professionele organisatie in de kinderopvang waar kinderen plezier beleven en groeien doordat zij serieus genomen worden. Ouders worden zo in de gelegenheid gesteld
arbeid en zorgtaken op een prettige manier te combineren. Met 180 medewerkers bieden we diverse
vormen van opvang aan 1200 kinderen van O tot 13.
Voor verschillende kinderdagverblijven van KinderRijk zoeken we

Groepsleiders m/v

en geschrift, kennis van Engels is een pré;
• zelfstandig, accuraat, service-gericht en enthousiast.
Wij bieden jou een zeer zelfstandige functie in
een informele organisatie en een daarbij passend salaris.
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe
je aan de eisen, stuur dan je sollicitatie met CV
naar:
VHS BV, t.a.v. A. Keukelaar,

babygroep, minimaal 16 en 24 uur
peutergroep, 24 uur
dreumesgroep, 24 uur
verticale groep, min/max 16/26 uur en 32 uur

Wij (comen graag met jou in contact als onderstaand profiel bij je past:
U/ in bezit van relevant diploma op minimaal MBO-niveau (LKC/AW/IW/OVDB/
SPW).
tl/ klantgerichte houding met inlevingsvermogen t.o.v. kinderen, ouders en collega's.
U/ open, vrolijke instelling en in staat tot het geven en ontvangen van feedback.
U/ kan gedrag, spel en gevoelens van kinderen nauwkeurig observeren, verwoorden en op schrift stellen.
\lj gevoel voor humor
U/ geniet zichtbaar van kinderen en activiteiten.
U/ belangstelling voor pedagogische ontwikkelingen.
U/ klaart organisatorische en administratieve klussen.
U/ voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kinderdagverblijf.
KinderRijk biedt:
l4/ uen baan binnen een branche die volop in beweging is.
U/ een motiverende omgeving met enthousiaste collega's.
U/ arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn. Het salaris is minimaal ƒ 2846,en maximaal ƒ 3805,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

stimuleer het zelfgenezend vermogen'
a meer dan tien jaar als verpleegkundige in allerlei
Amsterdamse ziekenhuizen te
hebben gewerkt, gooide
Gonnie van Wijk (41) het begin
jaren negentig over een heel
andere boeg. Het lezen van een
boekje over klassieke homeopathie maakte haar zo enthousiast, dat ze terstond besloot
om zich in deze richting te specialiseren. „Wat mij daarin zo
aantrekt," legt ze uit, „is het
uitgangspunt dat patiënten
niet zozeer herstellen door de
medicijnen die ze krijgen toegediend. Alswel door de eigen
vitale kracht die een zelfgenezend vermogen stimuleert."

dcrlijk gebrek aan zelfvertrouwen.''
In de regel betreft het mensen
die m het 'gewone' medische circuit niet hebben gevonden wat ze
zoeken. ,,Vaak lopen ze al jaren
rond met hun klachten," weet
mevrouw Van Wijk. „Zonder
daarvoor baat te hebben gevonden. Bij hen is meestal sprake
van een groeiende onvrede met
de reguliere zorg. Maar daarnaast
is er ook beslist een tendens naar
het gebruik van de meer natuurlijke middelen die in de klassieke
homeopathie worden toegepast.

Rhôneweg 54a, 1043 AH Amsterdam

KinderRijk werkt met vaste leiders op verticale en horizontale groepen. Bij de volgende groepen ontstaan vacatures:
U/
tl/
\Al
U/

Gonnie van
Wijk: „Nee
hoor, het
werkt wel
degelijk'

Restaurant / Partyhouse 't Baken
zoekt

bedienend personeel
voor weekenden en seizoen
Tel. 5712401

BEDIENEND
PERSONEEL
GEVRAAGD en
JONGENS voor de
stoelen. Voor de zomermaanden.

Inmiddels heeft ze, na een jarenlange studie aan de School voor
Homeopathie te Amersfoort, een
eigen bloeiende praktijk aan de
Amstelkade in Amsterdam. Daar
ontvangt ze patiënten met alle
mogelijke kwalen, die ze naar
eigen zeggen doorgaans heel aardig van de meeste klachten af
weet te helpen. Het gaat daarbij
niet alleen om lichamelijke ongemakken, zoals buikpijn, hoofdpijn en migraine, maar ook om
klachten van meer psychische
aard. „Zo krijg ik hier nogal wat
mensen die last hebben van
depressie of chronische vermoeidheid," aldus mevrouw Van
Wijk. „Of die met bepaalde angsten of fobieën kampen, dan wel
te maken hebben met een hin-

Het zijn dan pok met name menscn die redelijk bewust leven, die
bij mij aan komen kloppen."
In tegenstelling tot een gewone
huisarts richt zij zich op 'de hele
mens', waarbij niet alleen de
genoemde klachten haar aandacht trekken. Ook bijvoorbeeld
de persoonlijkheid en allerlei
leefgewoonten worden eerst
nauwlettend onderzocht, alvorens zij haar diagnose stelt en
een behandelplan ontwerpt. „Op
grond van alle gegevens die ik
verzamel tijdens het eerste consult, dat wel anderhalf uur kan
duren, kies ik tenslotte een middel dat specifiek bij de patiënt
past," licht mevrouw Van Wijk
haar werkwijze toe. „Het kan dus

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou m de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.

Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

-to>

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

zoekt MEDEWERKERS M/V
voor de bediening.
tevens KOK
full-time / part-time

een administratieve kracht (m/v)
Deze persoon zal gedurende één jaar, op basis van detachering,
werkzaam zijn op de PR-afcleling van het Europees hoofdkantoor van een groot internationaal opererend bedrijf. Het bedrijf
is gevestigd in Amsterdam. De administratieve medewerker zal
assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden. Het verzorgen
van mailings, de postvercleling en het verrichten van licht administratief werk behoren onder meer tot het takenpakket.
Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en
geschrift) is een absolute voorwaarde. Enige jaren ervaring met
het werken in een kantooromgeving is een pre. Uiteraard worclen snel en accuraat handelen en een servicegerichte instelling
op prijs gesteld.
Ben je geïnteresseerd in een afwisselende baan bij een internationaal, dynamisch bedrijf en beschik je over voldoende kennis
van standaard kantoorsoftwarcprugramma's (MS Word, MS
Excel, MS Outlook)? Stuur clan een brief met een korte motivatie en je cv naar:
Van + Van Publiciteit bv
t.a.v. mevrouw H. M. van Berkel
Postbus 1188, 3600 BD Maarssen.
Voor meer informatie kun je ook bellen: 0346-559090.

Johan Schaaphok

PAVILJOEN 21 tel. 5715524

Spreekt de functie je aan, dan ontvangen we graag je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 8 april. Geef in je brief aan naar welke functie je voorkeur uitgaat
en stuur deze naar: Postbus 2027,1180 EA Amstelveen, ter attentie van A. Snijders,
afd. personeelszaken. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Phemy
de Booys, locatiemanager (020-6404949) of Arja Snijders, PZ (020-6455735).

Van + Van Publiciteit bv is een PR- en communicatie-adviesbureau met als hoofdactiviteiten tekstproducties, sponsored meclia, public relations en evenementen.
Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar:

gebeuren, dat vijf patiënten met
dezelfde aandoening allemaal
een ander middel krijgen."
Het middel in kwestie bestaat
uit een werkzame stof die echter
zo radicaal wordt verdund (of
'gedynamiseerd', zoals het door
homeopathen wordt genoemd),
dat er bij toediening doorgaans
geen molecuul meer van over is.
Toch wil dit volgens Van Wijk
geenszins zeggen dat haar
geneeswijze op het placebo-effect
is gebaseerd. „Nee hoor, het
werkt wel degelijk," verzekert zij.
„Want omdat de energie van de
materie erin aanwezig blijft,
wordt de persoon in kwestie
ertoe aangezet om zichzelf weer
in balans te brengen. Met als
logisch gevolg dat de klachten op
termein verminderen of zelfs
geheel verdwijnen."
Dat dit wetenschappelijk onmogelijk te bewijzen valt zegt haar
weinig. De bezwaren die bijvoorbeeld de Vereniging tegen
Kwakzalverij tegen de homeopathische aanpak in stelling brengt,
wuift ze monter weg. „Dat het
absoluut een gunstige invloed
heeft, blijkt immers uit de grote
aantallen mensen die er pnmiskenbaar door geholpen zijn.
Vergeet trouwens met dat al
meer dan dertig zorgverzekeraars, waaronder in Amsterdam
de ZAO, de consulten geheel of
gedeeltelijk vergoeden. En dat
doen ze natuurlijk heus met zomaar."

Tel. 023-5714638
De 8 vestigingen van IKEA Nederland worden
begeleid en ondersteund door het Servicekantoor Daar vindt ook een belangrijk deel van dp
financiële administratie plaats Als medarbetare
ekonomi ardelningen zul |e |e in een team
van 15 medewerkers vooral bezighouden
met werkzaamheden voor Intercompany en
de Inklanngsafdelmg Je hebt daarbij veel
contacten binnen de IKEA organisatie en met
IKEA leveranciers
Om deze functie goed Ie kunnen invullen heb
je een afgeronde MBO/PO opleiding en een
goede basiskennis van het Engels en Duits (m
woord en geschrift) nodig Natuurlek ben je
nauwkeurig en heb je een goed cijfermatig
inzicht Door de sterk wisselende contacten
binnen en buiten IKEA is een hoge omschakelfrequenlie belangrijk, net als een klantgerichte instelling Ook heb |e affiniteit met
pc-syslemen, met name Windows en Excel
Enige kennis van inklaring is in \e voordeel
Ben [ij flexibel genoeg voor deze functie8
Stuur dan binnen 14 dagen een korl briefje +
c v naar Servicekantoor IKEA Nederland BV
t a v Gnetma Jans,
Postbus 23055,
l 100 DN Amsterdam

°

Brugman Keukens en Badkamers is een zeer succesvol en dynamisch bedrijf dat is
uitgegroeid tot een toonaangevende keten van 29 keuken- en badkamerspeciaalzaken in
Nederland Met een doordacht verkoopconcept, uitstekende service, optimale garantie en eer.
unieke showroompi esentatie onderscheidt Brugman zich in de markt.
Voor onze vestiging in Zoetenvoude zijn wij op zoek naar een

Gezellige zelfstandige
gezocht voor enkele dagen p.w.
Tevens @pir@(§[g)feirii©lM gevraagd.
Stuur kort briefje + tel.nr. naar Postbus 251,
2040 AG Zandvoort.

Schoonmaakster
gezocht 5 dagen p.w.

van 12.00 - 14.00 uur

vanaf 40 jaar
ƒ15,00 per uur tel. 5715889

Gastvrouw m/v
Voor de donderdagavond (koopavond) en de zaterdag.
In deze part-time functie ondersteun je de receptioniste tijdens
piekuren bi] een perfecte ontvangst van de klanten.
Stuur dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar Brugman CV,
t a.v de heer J C T van den Brekel, Hoofdweg 46, 2908 LC Capelle a/d IJssel.
Telefonische informatie kun je verkrijgen bij de heer L Lankhorst (fïliaalmanager),
telefoon 071-5892086. Vanzelfsprekend zullen wij je reactie vertrouwelijk behandelen.

Bntgman
KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

K A N

M E T

B R U G M A N
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Wie jarig is....
J

Boek m/....en maak kans
op een vliegreis voor
2 personen l

»
J

Tocrkoop Rcisburo Zonvaart bestaat 35 jaar.
Wij vieren dat samen met U.
Boek snel uw reis bij Toerkoop Rcisburo Zonvaart. Of het nu
ccn weekendje weg is, een weck naarde zon ofcen rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties!
Reis van deze week:
app. Ivory Playa
Mallorca.
ToeikoopReisburoZonvaortisheel ;
ttots u dit schitterende complex in
hetvokantieploatsje, Alcudio,
exclusief te kunnen aanbieden als Reis von de week. Geweldig
gelegen op slechts 50 m van het strand. Het is een complex mei veel
faciliteiten dot we u van harte oon kunnen bevelen! De 2-komer
appartementen zijn smaakvol ingericht en beschikken over oirconditioning. Alcudio is een heel gezellig plaatsje in hel noorden van
Mollorco, gebouwd langs de kust met verschillende winkeltjes,
restaurants, hors en enkele discotheken. Het schitterende zondslrand
loopt geleidelijk in zee waoidoor het zeer geschikt is voor kindeten.
De omgeving van Alcudia beslaat uit beschermd natuurgebied.

TrOERKOOP Reisburo Zonvaart
Alkmaar centrum (072) 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castricum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 5332114, Hoorn (0229) 215581,
Uitgeesl (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560.

FRANS ZWAANSTRAAT 42

MARISSTRAAT 34

Halfvrijstaand woonhuis met vrijstaand stenen garage met schitterend uitzicht over duinen.
INDELING:
begane grond: entree/gang, net toilet, L-vormige
woonkamer met parketvloer, moderne open keuken
met apparatuur.
1e verdieping: overloop met 2e toilet, 3 slaapkamers met vaste kasten, badkamer met douche en
dubbele wastafel.
2e verdieping: zolderberging met wastafel, zolderkamer met dakkapel.
' Zonnige ligging (zuid-west).
' Ruime garage voorzien van wasmachine-aansluiting, electra en verwarming.
" Oppervlakte 250 m2.

Halfvrijstaand herenhuis op loopafstand van strand,
zee en dorp.
INDELING:
Begane grond:entree, vestibule, hal, kelder, toilet,
L-vormige woonkamer met royale open woonkeuken met inbouwapparatuur. De woonkamer en
woonkeuken zijn voorzien van vloerverwarming.
Slaapkamer met douche/toilet.
1 e verdieping: Overloop, slaapkam. met vaste kasten en douche. 2e slaapkam. voorzijde met balkon.
2e verdieping: Zeer ruime slaapkamer met dubbelé schuifdeur naar groot dakterras met zeezicht.
Sauna met douche.
* Vrijwel geh. gerenoveerd (grotendeels dubbel glas)
" Event. garage t.k. ƒ 30.000,- (achterzijde woonri.)
* Perceelopp. ca 204 m2

Vraagprijs: ƒ 535.000,-

Vraagprijs: ƒ 698.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/27
Nabij strand en zee gelegen 3-kamerappartement
op de 6e verdieping met schitterend zeezicht en 2
balkons.
INDELING:
woonkamer (7.80x4.00), keuken (4.00x1.85), 2
slaapkamers (4.00x2.30 en 3.00x4.00), badkamer,
toilet en 2 balkons.
Garagebox voor 1 auto en een berging op de begane grond.
' gestoffeerd en gemeubileerd
" waarborgsom ƒ 2.150,' ingangsdatum in overleg
' contractduur minimaal 1 jaar - maximaal 3 jaar
Huurprijs per maand: ƒ 2.150,De huurprijs is incl. voorschot gasgebruik CV en water. Het overig gebruik van gas en electra is voor rekening van de huurder, alsmede de telefoon. De servicekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.

KERKSTRAAT 10
Winkel met 2,bovenwoningen. gelegen in centrum
dorp in winkelstraat op A1 locatie.
INDELING:
beg.grond: winkel (thans Pizzeria), keukenblok en
toilet.
1e appartement:
1e verd.: overloop met toilet, doorzonkamer met
open haard en moderne open keuken met apparatuur, ruime badkamer met bad, toilet en wastafel.
2e verd.: zplderruimte, zolderkamer, badkamer met
douche, toilet en wastafel.
2e appartement: 1e verd.: woonkamer, woonkeuken, groot dakterras op het zuiden.
2e verd.: slaapkamer.
Vraagprijs: ƒ 985.000,-

GROENTE EN FRUIT

Neem nooit risico's met de verkoop van uw huis!

Er zijn weer HOLLANDSE ASPERGES
Ook dit jaar weer gratis geschild.

ANDERS BENT U HET
(PAAS)HAASJB

WEEKAANBIEDING
van 31/3 t/m 6/4

Chiquita Bananen kilo

3,95

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

TOLWEG 16

SCHUITENGAT 1 B
Gestoffeerd en gemeubileerd parterre appartement
met royaal terras.
INDELING:
entree/hal, gang, L-vormige living met plavuizen
vloer en schuifpui naar terras op het zuiden, open
keuken met apparatuur, grote slaapkamer, bergkamer met vaste schuifkast en aansluting voor wa
machine, badkamer met bad, douche en toilet.

Royale tussenwoning op steenworp afstand van de
duinen.
INDELING
begane grond: entree, zeer ruime woonkamer met
aangebouwde open keuken met toilet en wastafel,
docuheruimte (vanuit woonkamer bereikbaar), voorpqrtaal/toilet, vaste trap naar souterrain met vier
ruimten.
1e verdieping: overloop, drie kamers, badkamer
met ligbad, douche, toilet en bidet.
2e verdieping: 4 kamers en een vliering.

' Direct aan de wandelboulevard en nabij centrum
dorp gelegen.

' Royaal zomerhuis (2 kamers).
" Het pand dient gerenoveerd te worden.
* Mogelijkheid voor garage (in zomerhuis).

Vraagprijs: ƒ 275.000,-

Vraagprijs: ƒ 445.000,-

HHfflBBlBl^fiS,«,^L.j.->

Schakel een beëdigd en ervaren
makelaar in. Dat is het hele eieren eten!
Zoals Cense & van Lingen!

MOEDERDAG-TIP!!!
VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 APRIL
1x 2Ox25
1x 13x18
2x 9x13

2x 6x9
4x 4x6

i
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HALTESTRAAT23

DIACONIEHUISSTRAAT 1

In centrum dorp gelegen winkel/woonhuis.
INDELING:
nr. 23 beg.grond: bakkerswinkel ca. 50 m2 en dagverblijf met keukentje, toilet en c.v.-opstelling, ruime
kelder.
1e verd. en 2e verd.:'twee appartementen.
1 e verd.: entree, gang. ruime woonkamer met open
keuken, badkamer met bad en toilet, 2 slaapkam.
2e verd.: 4 kamers, badkamer met bad en toilet,
open keuken op de gang.
Nr. 23A: naast gelegen friteszaak met aparte ingang.
• eigen meter en aparte c.v.-ketel voorde appartem.
• de vraagprijs is incl. inventaris en goodwill van de
bakkerswinkel en de friteszaak.

Een beleggingspand met 6 verhuurde appartementen, gelegen in het centrum van het dorp.
Beg.grond: 1 iweekam.appartem. en 1 ruime studio
1e verd.: 1 tweekamer-en 1 driekamerappartement.
2e verd.: 1 tweekamer-en 1 driekamerappartement:
De appartementen zijn allen voorzien van een open
keuken en een nette badkamer met douche, toilet,
wastafel en aansluiting voor een wasmachine.
" Er is een gezamenlijke berging.
* Vloeroppervlak circa 150 m2 per laag.
* Inhoud gebouw circa 1150 m3.
"Huuropbrengst ƒ81.300.- p.j. incl. verbruik gas.
wateren electra (ca. ƒ 13.000.- p.j.).

CENSE&
\UNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vraagprijs: ƒ 1.495.000,-

Vraagprijs: ƒ 850.000,-

16 pasfoto's

FOTO'S
ILEW
NU=..

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Potgieterstraat 24
tel. 5736957

Paap

Raadhuisplein 2
tel. 5712865
Pasteurstraat 24
tel. 5731967

Uw Paasontbijt wordt geen
compleet feest
als U niet eerst bij

Kwekerij R van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Bloeiende
Violen
Primula's
Beplanting
Bemesting

BAKKER PAAP
bent geweest!

RAADHUISPLEIN
BEIDE PAASDAGEN
GEOPEND !
2e PAASDAG C R O I S S A N T S

Ir

Afslan

Al van oudsher is bekend dat AppelAzijn
een slankmaker is, maar sinds kort is het
de techniek gelukt om hiervan een
natuurlijke vetvreter te maken in capsules.
Vers geoogste appels worden geperst en
bewerkt tot AppelAzijn poeder en
aangevuld met vitamine B. Deze vitamine
stimuleert en bevordert de opname van
AppelAzijn. Bij inname van deze capsule
heeft u geen last van de zure smaak.
Hoe werkt AppelAzijn?
De nieuw ontwikkelde AppelAzijn capsules worden
in het lichaam actief en werken op natuurlijke wijze.
Ze zorgen ervoor dat het vet uit voeding niet in de
vetcellen terecht komt en lossen ook het vet uit de
aanwezige vetcellen op,1 waardoor de vetce!
krimpt. Zo verdwijnen vetophopingen.

AppelAzijiin
cai
Overtollige kilo's op buik, heupen en
benen worden continu aangevallen
door het AppelAzijn. De opbouw van
nieuwe vetlagen wordt tegengegaan!
Het overbodige vet wordt op
natuurlijke wijze uit het lichaam
afgevoerd. Dit zal kilo's schelen!

Rieitiinf
JppetA*
.ervre*»***

Susan van Tongeren:
Veel heb ik ondertussen al uitgeprobeerd, maar alleen
AppelAzijn capsules van Riemini hebben mij geholpen.
Vorige zomer nog droeg ik grote kleren om alles te
oedekken, deze zomer kon ik weer korte rokjes aan.
Binnen 4 weken was ik (ik geloofde het zelf nauwelijks)
9 kilo kwijt. Ik voel me nu super en heb mijn
zelfvertrouwen terug. Ik loop nu geen spiegel meer
voorbij zonder er even ingekeken
te hebben.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND
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Vroeger hielpen paarden mee om de reddingboot het
water in te krijgen (1935)

De begrafenis van schipper Jan Molenaar (1937), die De 'plaatselijke commissie' in 1940. De man met de
omgekomen is tijdens een oefening met de
deukhoed is burgemeester Van Alphen. Tegenwoordig
reddingboot
is burgemeester Van der Heijden voorzitter van de
Knrm

De Dudok de Wit was de eerste motorreddingboot
(1941)

Een nieuwe boot voor de Knrm: de dr. ir. S.L. Louwes
(23 mei 1959). Met Floor Koper als schipper. Deze boot
had als voordeel dat hij van hout was. De stalen
Dudok de Wit roestte nogal

Knrm'ers schrikken al 175 jaar niet van windkracht 10
D

E KNRM-vrjjwilligers
van weleer hadden
het een stuk rustiger
dan hun opvolgers. Zo
vaak raakten er vlakbij de kust
van Zandvoort geen schepen
in moeilijkheden: gemiddeld
één keer in de tien jaar kwamen de Zandvoortse redders
in actie. Het scheepvaartverkeer was immers een stuk minder en pleziervaart was er al
helemaal niet.

Maar als ze_ uitrukten was
dat vaak onder barre omstandigheden. Ze moesten het
doen zonder waterdichte regenkleding en high tech-communicatieapparatuur.
Tot
1941 beschikten ze niet eens
over een gemotoriseerde reddingboot. De bemanning
moest voor die tijd roeien: tegen de golven en de wind in.
Om het schip het water in te
krijgen, maakten ze gebruik
van paarden. Tegenwoordig
rijdt een truck de boot tot in
het water.

Noord' van schrijfster M.
Spaans. 'De bemanning van de
Salento kon ondanks reddingspogingen van motorboten uit Scheveningen en Den
Helder niet gered worden.' De
Zandvoortse poging mislukte
eveneens, want de roeiers kwamen niet door de branding
heen.

Toch slaagden de meeste
reddingsacties wel en die werden uiteraard ook onthouden.
Zo weten sommige oudere
Zandvoorters nog heel goed
het geval van de C.A. Banck.
Vijftig jaar geleden strandde
dit stoomschip ter hoogte van
Bloemendaal aan Zee. De opvarenden werden gered, al was
het geen eenvoudige klus.
Wie begin jaren zestig in
Zandvoort woonde, heeft weilicht de imposante Santa KyriaM uit Liberia op bijna dezelfde plek nog zien üggen. Volgens de overlevering heeft het
schip er driejaar gelegen voordat het werd weggesleept.

Redder zijn.
Tegenwoorwas een hedig komt de
roïsch bestaan.
Knrm vooral in
Soms gaven de
actie als plemannen zelfs
zierj achten en
hun eigen lesurfers in moeiven. Zo ver^
lijkheden radronken schip- ~"^^~--~•"~ -^----- ken. De Zandper Jan Mplevoortse redders
naar en roeier Engel Schuiten rukken gemiddeld 25 keer per
op 10 februari 1937 bij een oefe- jaar uit. Het vaargebied heeft
ning. De boot sloeg om en zij zich bovendien uitgebreid. In
waren de enigen die er niet principe is het werkgebied de
meer onderuit konden komen. hele Noordzee. In de zomer
Zandvoort rouwde om zijn van 1998 hielp de Zandvoortse
mannen en het tweetal werd Knrm bijvoorbeeld nog; mee
onder grote belangstelling be- om een. zeüjacht
ter hoogte
graven.
van Hoek van : Holland op te
sporen.
Een van de meest treurige
reddingspogingen in de geDe risico's voor de bemanschiedenis van de Knrm speel- ning zijn inmiddels veel minde zich op 26 november 1928 af. der groot doordat de nieuwe
Weliswaar kostte het de Zand- boot, de Annie Poulisse, een
voortse Redding Maatschappij stuk veiliger is dan de boten
geen levens, maar met twee IJ- van vroeger. Bovendien is de
muider collega's liep het een Knrm
geprofessionaliseerd.
stuk slechter af. 'De roeired- Alle bemanningsleden en ondingtaoot van IJmuiden-Zuid dersteuners volgen veel curprobeerde het Italiaanse sussen. Maar wie in diep in de
stoomschip de Salento te be- ogen van de huidige Knrm'ers
reiken. De reddingboot sloeg kijkt, ziet nog steeds dezelfde
echter om. Roeier P. Visser moed. Of het nu regent of
verdronk en zijn collega R.H. stormt en de golven op de kust
King bezweek enkele maanden beuken: zodra het alarm aflater aan de gevolgen van dit gaat, varen ze uit om mensen
ongeluk,' meldt het boek 'De te redden.

Met gevaar voor
eigen leven
het water op

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (niet te verwarren met de reddingsbrigade) is de oudste vrijwilligersorganisatie
van Zandvoort. De Knrm viert dit jaar haar 175-jarig bestaan, zowel
landelijk als lokaal. Maar eigenlijk is dat een beetje geschiedvervalsing. Want, zo heeft secretaris Chris Kemp uitgevonden, Zandvoort
had al in 1779 een reddingboot. De redders van het eerste uur sloten
zich echter meteen aan bij de landelijke organisatie die 175 jaar
geleden werd opgericht. De Zandvoorters laten zich er dan ook niet
van weerhouden om met een vette knipoog naar de historie een jaar
lang feest te vieren.

Tekst: Monique van Hoogstraten
Foto's: Chris Kemp (oude Knrm-foto's) en Karin Schut (huidige Knrm-ploeg)

pijt had ik er niet van. raat. Het is een hechte groep
Integendeel. Maar ik van mannen die weinig woorvoelde me wel wat beke- den nodig hebben om elkaar te
ken. In een regenpak begrijpen. Ze zijn tussen de
dat niet gemaakt was voor twintig en 65 jaar. Veel
meisjes van 1.56 meter strom- Knrm'ers zijn erg geïnterespelde ik de spekgladde be- seerd in techniek. Ze moeten
sneeuwde trap af naar bene- bovendien over een uitstekenden. Tussen twee stevige zee- de conditie beschikken, in het
bonken in, richting de Knrm- team passen en het leuk vinboot. Ik verzette mijn voeten den om cursussen te volgen.
als Neil Armstrqng op de maan Vrouwen heeft de Knrm nog
in 1969, mijn' geboortejaar. niet, maar als het aan secretaChris Kemp wenkte al onge- ris Chris Kemp en schipper
duldig bij de Annie Poulisse, Dick Draijer ligt, komt daar
die majestueus klaarstond wel verandering in.
De helft van de vrijwilligers is
voor een oefenvaart. De zeebonken tilden me op. Het was afkomstig van de reddingsbriof ze nauwelijks in de gaten gade, die zwemmers en surfers
hadden dat er toch zestig kilo in de gaten houdt. „We werken
door de lucht zweefde. Ik beel- wel heel nauw samen, maar de
de me in dat ze me bemoedi- Knrm doet meer het grote
werk op zee. Wij komen in actie
gend toelachten.
Wist ik veel. Dat zo'n boot als schepen in nood zijn. Soms
zestig kilometer per uur kan. gaat het er heftig aan toe. We
Dat 'ie kopje onder kan en dat varen weieens de stukken van
ze dat ook regelmatig oefenen. de boot," legt Chris uit.
„Of ik weieens bang ben?
Dat de branding best hoogüjkt
als je alleen maar gewend bent Nee," zegt schipper Dick beom op binnenwater te varen. slist. Hij weet wat hij doet,
Maar ze hielden zich in, de vindt hij. „Maar ik ben wel
mannen van de
voorzichtig. Ik
Knrm. En na
wil mijn mensen
een kwartiertje
wel heel terugvoelde ik me
brengen. Dat is
onze eerste zorg.
best veilig. Was
ik zelfs teleurgeEn
natuurlijk
steld dat de hagaan we tot het
ven van IJmui- hpcfinf'
tp nrafpn uiterste ommenden alweer in oegmi ie piaren sen te redden..
zicht kwam. Er
„Het meeste
was iets mis met ^~"^""~~"~~~
^"^~"~~~~~~~~~~~"~~" indruk heeft op
de motor, wat
mij de zoekactie
betekende dat ze speciaal voor naar vermiste catamaranzeimij een geel vrachtwagentje lers gemaakt," vervolgt Dick.
uit Zandvoort lieten komen. „Dat gebeurde drie jaar geleDat bleek een multifunctioneel den. Het was heel slecht weer.
reddingvoertuig. Zelf bleven ze We zochten tot diep in de
achter in de haven. Ik mocht nacht naar de zeilers. Toen we
voor het eerst (en waarschijn- ze eindelijk vonden, leefden ze
lijk voor het laatst) van mijn nog. Gelukkig. Dankzij hun
leven de kortste route Umui- overlevingspak."
den-Zandvoort rijden: bonkend over het strand.
Chris vertelt dat de bemanIn de winter oefenen de vrij- ning na elke reddingspoging
De huidige Knrm-ploeg op de Annie Poulisse: Chris Kemp, Torn Looyer, Marcel Sol, Arie Vermaal, Frans van der Ploeg, Henk van der Ploeg, willigers van de Knrm om de goed opgevangen wordt. Dat is
Gerard Borst, Guus van der Mije, Henk Vlaming, Patrick Vermaat, Rein Bruntink, Roei Deesker, Dennis Meyer, Ricardo Webber en Dick week op zee. Verder zijn ze al- erg belangrijk, vindt hij. „We
Draijer
tijd maandagavond en zater- praten met elkaar na. Dan gaat
dag in het botenhuis te vinden. de spanning eraf. Want geOok op vrijdagmiddag duikt er spannen is iedereen toch wel.
nog weieens een Knrm'er in Vanaf het moment dat we een
het binnenste van de boot om melding binnenkrijgen, zijn we
iets na te kijken of te repare- heel ingespannen bezig. De
ren. Maar in principe staan de adrenaline begint te stromen
25 redders dag en nacht pa- zodra mijn pieper afgaat."

S

De adrenaline
gaat stromen
als de pieper

Jubileumfeest wordt flink gevierd

Op verschillende momenten
laat de Knrm dit jaar van zich
horen. Een 175-jarig jubileum
moet gevierd worden, vinden
de anders zo bescheiden redders. Ook de Zandvoorters
krijgen de kans om het feest
mee te maken.

waard, maar voor verzamelaars en Zandvoorters ongetwijfeld onbetaalbaar. De winkeliers gaan de munt verspreiden.
• Op l mei vindt op meerdere
plaatsen aan de kust de Reddingbotendag plaats. Donateurs mogen op die dag ook
• Op 7 april wordt het 'Redder- meevaren met de Annie Poutje' ten doop gehouden. De lisse, de boot van de Zandmunt is officieel vijf gulden voortse Knrm.

*'•-.
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Het botenhuis in 1905, dat een jaar eerder gebouwd
Werd. De redders van de Alba staan ook op de foto
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• De PTT presenteert op 6 mei
een jubileumzegel van tachtig
cent.
• Op 3 juli houdt de Zandvoortse afdeling van de Knrm een
informatiedag. Het doel van
die dag is om Zandvoorters te
informeren over het werk van
de Knrm en om nieuwe (bemannings-) leden te werven.
• Op 15 augustus staat de Annie Poulisse voor het raadhuis.

• Op 10 november wordt de
ramp met fregat De Vreede
(1824) herdacht. Deze ramp
vormde de aanleiding om het
reddingwezen te bundelen. De
Zandvoortse redders werden
destijds meteen lid van de landelijke organisatie.
• Op 11 november is er een besloten bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag en een
besloten feest voor Knrm'ers.

!
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De Dudok de Wit in 1954 bij de strandafgang naast het
voormalige strandpaviljoen van Térmes

Het botenhuis in 1953. Het is anno 1999 alweer te klein
geworden omdat de Annie Poulisse nogal groot is.
Bovendien voldoet het botenhuis niet helemaal aan de
huidige strenge milieuregels

Groepsfoto bij de S.L. Louwes (midden jaren '80).
Voor: Ab Bos, Benno Bal, Jaap Zijp, Henk Sol, Dick
Draijer, Lcon Keur, Hén'k van der Ploeg, Theo Bussing, Jan Jutte, Jan van der Ploeg, Gerard Borst, Nol
van Bennekom, Hans Sprcnkeling, Jelle Attcma sr, dr.
Moll. Achter: Guus van der Mije, Victor Bol, Dick
Spaans

Vuurpijlrichter Attema, de vader van Jelle Attema sr.
Hij schoot met een raket een haak plus touw naar een
gestrand schip
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HEMA

iitóifiEMÜÜR GEVRAAGD IN ZANDVOORT
Voor diverse relaties van ons kantoor zijn wij op
zoek naar woonruimte in verschillende prijscatecjorieën.

Winkelcentrum
Noord

ZANDVOORT

Zandvoort-Zuid,
vrijstaand woonhuis tot

ƒ 1.000.000,-

Zandvoort-Zuid/Noord of
Groene Hart, tot

ƒ

750.000,-

Zandvoort. Kostverlorenbuurt of
Groene Hart, tot

ƒ

600.000,-

Zandvoort, eengezinswoning tot

ƒ

425.000,-

Zandvoort, eengezinswoning tot

ƒ

400.000,-

Zandvoort. appartement
(met zeezicht) tot

ƒ

350.000,-

Zandvoort, appartement tot

ƒ

300.000,-

Zandvoort. eengezinswoning tot

ƒ

275.000,-

VERS VAN

UW BANKETBAKKER

-B A R-

EAS1A

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r tf-

huur appartement (met zeezicht) tot ƒ 1750,- p.m.
huur appartement tot ƒ 1600,- p.m.
huur appartement tot ƒ 1000,- p.m.
Zandvoort. etage/2 kamers tot ƒ 900,-

PAASCAKE

PAASVLAAI

CA 5 PERSONEN 7.95 nÓ 6.'s

CA 10 PERSONEN 16.95 nÜ 14.95

TON GOOSSENS

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

WINKELCENTRUM NOORD
••*•- Geneesmiddelen

_^_ Herenkapsalon

•*-Homeopathie

_^- Tabaksartikelen

-fr-Vitamines

_>- staatsloterij-Lotto

••^-Pa.-fumeriën

*-+~ Stomerij

•-^-±40 Soorten drop i >

Indien u uw woning wilt verkopen, neemt u dan
contact met ons kantoor op. Als wij in opdracht van
onze cliënten uw woning aankopen, betaalt u
geen courtage!!!
Voor het maken van een vrijblijvende afspraak
(ook voor huur en verhuur) kunt u bellen met de
heer W. Fransen, telefoonnummer 023-5732630.

ROB TAN

LUXE BAVAROISTAARTJE

PAASSLAGROOMTAART

CA 6 PERSONEN 9.95

CA 8 PERSONEN 13.95 tlÜ 12.'5

Geldig t/m 4 april - zolang de voorraad strekt.

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

El-g en tij ds

LUXE BROOD-EN
BANKETBAKKERIJ

kapsel?

Paap

Bel voor
een afspraak!

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Zandv
Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Fotowerk

Uw Paasontbijt
wordt geen compleet feest
als u niet eerst bij
BAKKER PAAP bent geweest

WA Zandvoort
'3-5714866

Doe mee aan onze
Voordeelmarkt
Bollie's originele
Amstel
FRANSE BEENHAM Pils
krat a 24 pijpjes

2,69

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant het paaseitje en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.

heren kapsa Ion

89

12345

6 7

15 16 17

18 19 20

©

1 0 1 1 12 13 14
21 22 23 24 25

•ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP;

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ28,50

NOG SmDS DE TOPPER1.

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel.: 5712305

• LETHAL WEAPON 4 <

GOOSSenS herenkapsalon

ZOALS M GEWEND ZIJN...
... WÉÉR EEN STEENGOSDE
KOMISCHE ACTIE
HET MEI GIBSON EN DANNY GLOVER.

Ruime gratis parkeergelegenheid

26 27 28 29 30 31 32
40 41 42

33 34 35

36 37 38 39

* Ruime
parkeergelegenheid
* GRATIS PARKEREN

43

Deze oplossing inleveren vóór 18 april a.s.
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

Regular light of cafeïnevrij 1.5 literfles
3 voor
5,00

Movie Centre Noord

Goossens

Stuur of breng uw oplossing uiterlijk
18 april a.s. naar het kantoor van
Zandvoprts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

First choice COLA

NU OOK VOOR DE VERHUUR
VAN DE NIEUWSTE
§
PLAYSTATION ÖAMES!

ELKE DAG GEOPEND VAN 15.00 TOT 22.00 UUR

Wij wensen u
Gezellige
Paasdagen

Onder goede goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

^ ^

WINKELCENTRUM NIEUW-NOORD
Pasteurstraat 4 - Zandvoort - tel. 023 - 573 19 57

42=N

HOOFDPRIJS:

2 waardebonnen a 100,beschikbaar gesteld door

kwekerij P. v. Kleeft
TROOSTPRIJS

3 overheerlijke taarten
van La Bonbonnière

Ons promotieteam deelt zaterdag 3 april paaseitjes uit,
verzorgd door de HEMA, Raadhuisplein.

en
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad
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Zeeschuimers
naar de finale
ZANDVOORT - Zwemsters van De Zeeschuimers
hebben tijdens de Interkring
kampioenschappen
synchroonzwemmen goed gepresteerd. Esther Koomen,
Sandra Beugel en Wendy van
den Broek deden in de top
mee van het sterke deelnemersveld.

Goede visvangsten bij ZVZDntch Open

ZANDVOORT - Zandvoort is weer een fantastisch
sportevenement rijker. De
viswedstrijd op het strand
trok tweehonderd deelnemers en mede door het zeer
fraaie weer vele duizenden
toeschouwers. Ter gelegenheid van het vijftienjarig taestaan organiseerde de jubileWendy van den Broek zwom rende Zeevis Vereniging
een perfect uitgevoerde solo Zandvoort een groots visfesop muziek van Dvorak en ein- tijn.
digde op een geweldige tiende
plaats. Esther Koomen en
Op het strand staan over een
Sandra Beugel zwommen op breedte van twee kilometer
muziek van Suppe een prima tweehonderd vissers klaar
duet. De uitvoering was goed voor de strijd om de fraaie prijvoor een geweldige achtste zen. De hengels zijn in orde en
plaats. Enige tijd gelden had- de lijnen met haak worden
den de Zeeschuimers meege- over ruim honderd meter de
daan aan de jeugd kampioen- zee ingeworpen. Al snel staan
schappen en toen was nog niet de toppen van de hengels bol
duidelijk of plaaatsing voor de en er wordt zeer redelijke gefinale zeker was. Inmiddels is vangen. Een deelnemer denkt
bekend dat het groepsnum- een grote vis aan de haak gemer van Esther Bartels, Astrid slagen te hebben maar tot zijn
Koomen, Wietske Neerincx en verbazing zit een dot zeegras
Tamara Loos, door het beha- aan de haak. Dus er hoeft nog
len van een negende plaats, ge- niet gemeten te worden.
plaatst is voor de finale.
De organiserende visvereniging heeft vele yrijwilliegrs ingezet om de strijd te controleZVM-zaterdag blijft ren en te zorgen voor het meten van de vis. Pico Pilkes uit
in de race om titel
Uitgeest ziet zijn lijn strak geZANDVOORT - Het zater- spannen staan. Even een korte
dagteam van Zandvoort- ruk en dan binnenhalen. Hij
meeuwen won moeizaam van raakt enorm enthousiast als
Legmeervogels met 3-1 en blijkt dat twee botten van 27
blijft meedoen in de strijd om en 31 centimeter aan de haken
de titel. Koploper SIZO had zitten. „Zo moet het," reageert
het eveneens moeilijk. DCO hij. „Daar gaan we voor." De
werd nipt met 3-2 geklopt.
Uitgeester blijkt een liefhebber te zijn. „De geldprijzen zijn
Naar het resultaat gezien natuurlijk mooi, maar ik doe
vlogen de Meeuwen beter dan het uitsluitend als hobby. Het
de Vogels. Wat spel betrof de- .is hier genieten. Fantastich
den de teams nauwelijks iets weer en we vangen ook nog
voor elkaar onder. Zandvoort- wat. Ja, het is een prachtig gemeeuwen begon flitsend en al beuren hier op het Zandvoortna vijf minuten kopte Paul se strand."
Longayroux raak, 1-0. HalverVerder op staat Leo Haak.
wege de eerste helft raakte Als bekende Zandvoorter
Zandvoortmeeuwen de greep wordt hij vaak aangeschoten
op de wedstrijd kwijt. Vooral om een praatje te maken,
op het middenveld vielen ga- waarbij de humor niet uit het
ten en Legmeervogels kon een- oog wordt verloren. Zo staat
voudig tot de aanval komen. hij tot borsthoogte in het waNa een halfuur spelen scoorde ter, werpt de lijn weg en dan
de spits uit Uithoorn dan ook gaat zijn mobiele telefoon.
de verdiende gelijkmaker.
„Dat was Logmans, die komt
De Zandvoorters kwamen
behoorlijk in de problemen en
haalden verder ongeschonden
het rustsignaal. De tweede
helft was amper begonnen of
Pieter Keur deed de kansen
keren. De Zandvoorter kopte
prachtig raak na een perfekte
voorzet van aanvoerder Rob
van den Bergh, 2-1. Zandvooortmeeuwen hield de zaak
daarna aardig onder controle.
Legmeervogels perste er nog
een slotoffensief uit maar
kreeg de kous op de kop. Pieter
Keur zette aan voor een solo,
waarna de bal panklaar voor
de voeten van Paul Longayroux werd gelegd. Longayroux
knalde vervolgens onhoudbaar
in, 3-1.

Dan moeten De Germaan en
ASV Arsenal punten verspelen
in de laatste twee wedstrijden.
De Zandvoorters dikteerden
de strijd tegen Seref Spor. Na
een rommelig begin opende
Riek de Haan de score, 0-1. Dat
was het enige vermeldenswaardige van de eerste helft.
De tweede helft zou aantrekkelijk worden, mede door de
vele doelpunten. Vooral Riek
de Haan had er zin in en scoorde er lustig op los. De 0-2 en 1-3
kwam van de voet van de
Zandvoortse spits en Mischa
Tibboel zorgde voor 1-4. De
Zandvoorters namen het in de
slotfase duidelijk te gemakkelijk op. De zege stond zo goed
als vast. Seref Spor kon daardoor viermaal het doel treffen,
maar Riek de Haan en Mischa
Tibboel bepaalden de eindstand op 4-6.
„Het was een open wedstrijd, die wij duidelijk verdiend wonnen," vond trainer
Joop Blom.
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Zandvoort '75:
goed verweer,
geen punten
ZANDVOORT - Zandvoort '75 gaf topploeg CSW
heel erg goed partij, maar
verloor toch met 2-1. Daardoor is de degradatie vrijwel
niet meer af te wenden.'
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Het strand werd zaterdag bezet door tweehonderd vissers uit alle windstreken

er aan," meldt hij lachend. Bovendien geniet hij van het
heerlijke zonnetje en het zal
hem een zorg zijn of hij wel wat
vangt. „Fantastisch is het om
mee te doen. Het is heel goed
georganiseerd en natuurlijk
blijft het leuk om wat te vangen." Met twee visjes en een
totale lengte van 42 centimeter
behoort Haak niet tot de prijswinnaars.
Maar daar is hij niet de enige
in. De echte profs komen hier
ook naar boven. Erik Goossens
(geen familie van de voorzitter
van de ZVZ), de ex-wereldkampioen, wordt nadrukkelijk
in de gaten gehouden. Hij was
al eens gediskwalificeerd ge-

weest door de bond wegens
valsspel. Door de ruggegraat
te breken werd de vis opgerekt
en dat kon niet door de beugel.
Nu blijkt er niets aan de hand
te zijn en Goossens uit Bergen
op Zoom laat zien deze trucs
niet nodig te hebben. Zijn haak
wordt ruim honderdvijftig meter de zee in geworpen en de
ene na de ander vis wordt uit
het water gehaald.
Niemand verbaasde zich er
over dat Goossens met twaalf
vissen en een lengte van 299
centimeter de hoofdprijs van
vijftienhonderd gulden mocht
meenemen. „We hebben constant op zijn lip gestaan en er
gebeurde nu ook niets," aldus

ZANDVOORT - Tijdens de
viertallenwedstrijd in het
district Kennemerland zorgde de Zandvoortse Bridgeclub voor een eclatant succes. Het team bestaande uit
de heren Emmen en Koning
en het echtpaar Van der
Meulen pakte een schitterende eerste plaats.

Cor van Poelgecst opent het tennisseizoen en wordt geflankeerd door sponsor De Bie (links) en
Foto: Chris Schotanus
voorzitter Poster

Tennisseizoen van start
ZANDVOORT - De Tennisclub Zandvoort kan weer
aan de bak. De banen op De
Glee zijn weer in orde en de
opening van een nieuw seizoen heeft plaastgevonden.
Traditioneel werd de opening verricht door de 93-jarige nog altijd zeer kwieke Cor
van Poelgeest.
Het clubhuis was volgestroomd voor deze jaarlijkse
opening. De stemming zat er
meteen weer in en aan de vooravond van de competities zijn
de verwachtingen weer hoogespannen. Naast de opening
was ook de ondertekening van
het sponsorcontract door Oolders en Omaco. Heren in hui-

meetmeester Rob Drose. „Hij
is een hele goeie en wordt gesponsord. Een hengel van
tweeduizend gulden stelt voor
hem niets voor."
De organisatie verloopt de
gehele dag vlekkeloos. De gevangen vis, voornamelijk bot,
wordt in een ton opgehaald en
later weer in zee geworpen. De
verzorging voor de tientallen
vrijwilligers is goed. Een colaatje wordt aangereikt, een
harinkje gegeten en het fraaie
voorjaarsweer doet de rest.
Jan Terol, een van de organisatoren, is bijzonder te spreken
over het gebeuren. „Voor honderd procent is het zeker dat
we volgend jaar weer zo'n vis-

Foto: Chris Schotanus

wedstrijd organiseren. Natuurlijk werkt het weer mee en ook
de vangsten zijn heel erg goed
te noemen, waardoor we van
een prachtig evenement kunnen spreken. Het verloopt
trouwens uitstekend. Zonder
de vijftig vrijwilligers zou het
niet kunnen maar iedereen is
erg enthousiast."
Met het vallen van de avond
nadert de strijd het einde.
Over het strand gaat het bericht de ronde dat Goossens
de winnaar is en zoals later zou
blijken klopt dat bericht. In
Bergen op Zoom zitten de goede vissers want plaatsgenoot
van Goossens, R.Lindhout,
wordt tweede met negen vis-

sen en een totale lengte van
234 centimeter. Ook de dames
zijn aktief en D.van Wensen
wint met vier vissen en een
lengte van 115 centimeter. Opvallend is dat deze dame ook
de prijs binnensleept voor het
vangen van de enige paling
met een mooie lengte van 41
centimeter.
De Zandvoorters komen er
niet aan te pas. Barry Paap
haalt drie vissen binnen en is
met een lengte van 73 centimeter de beste Zandvoorter, hetgeen hem een door de Sportraad beschikbaar gestelde beker oplevert. Maar zoals gesteld het deelnemen voor velen
was belangrijker dan de winst.

Eclatant succes bridgeteam

TZB wint na een
doelpuntrijk duel

ZANDVOORT - In een
doelpuntrijke
wedstrijd
heeft TZB opponent Seref
Sport met 6-4 geklopt. De
Zandvoorters klommen door
deze zege naar de derde
plaast en hebben nog een
piepklein kansje op een kampioenschap.
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zen, het hoogtepunt van de
ochtend.
Voorzitter Eg Poster verwelkomde alle leden en ereleden
en gaf na een gloedvol betoog
het woord aan de Cor van Poelgeest, een van de leden van het
eerste uur. Zij stelde dat er dit
jaar sportief gestreden moest
worden en dat er geen ruzie
gemaakt mocht worden. Na dit
gezegd te hebben hees de krasse dame de vlag in top en verklaarde het seizoen voor geopend.
„Op sportief gebied ziet het
er goed uit voor dit seizoen,"
aldus Eg Poster. „We spelen
dit jaar in de hoofdklasse en
proberen met eigen krachten
hogerop te komen. We willen
wel weer naar de eredivisie en

De Zandvoortse Bridgeclub
was in deze strijd vertegenwpordigd door twee teams.
Die teams moesten het opnemen tegen negen tegenstanders. Het eerste team kwam
geweldig voor de dag. De heren
Emmen en Koning en het echtpaar Van der Meulen behaalden acht overwinningen en leden slechts een nederlaag. Met
een score van 192 punten werd
beslag gelegd op de eerste
plaats met een voorsprong van
twintig punten op nummer
twee. Door dit resultaat werd
promotie naar de eerste klasse
een feit.
- Het tweede team werd gevormd door de dames Boon en
Koning en de heren Polak en
Vergeest. Lange tijd heben
deze spelers moeten vechten
om degradatie te ontlopen,

dat kan wel met dit team. BoZANDVOORT - Zandvendien is de onderbouw voortmeeuwen behaalde in
goed."
de uitwedstrijd tegen RCH
een belangrijk punt. De
Met ruim negenhonderd le- Zandvoorters hielden kampiden is de TC Zandvoort de oenskandidaat RCH op een
grootste sportvereniging van 0-0 gelijkspel.
Zandvoort en met negen banen is het dringen geblazen.
„We hebben geprobeerd er
Zandvoortmeeuwen ldoet
een baan bij te maken, maar een alles of niets poging om het
door ruimte gebrek bleek dat derde klasserschap te behouniet haalbaar. Maar zo moet den. De inzet van het team is
het ook wel lukken. Het com- voorbeeldig en dat leverde het
plex is fraai. De verhouding tweede opeenvolgende gelijke
met de huisbaas. De Kenne- spel op. De achterstand pp
rrier Golf en Country Club, is Velsenoord. dat ook gelijkgoed. Die schonk ons trouwens speelde, blijft een punt. In het
een fraaie oefenkooi en met het eerste halfuur bood Zandvorthuurcontract tot 2010 kunnen meeuwen heel goed tegenwe voorlopig voort," besluit stand en scoorde zelfs een zuiPoster.
ver doelpunt. Ferry Boom ving

wat uiteindelijk nog gelukt is
ook. Zij eindigden op de negende plaats, hetgeen voldoende
was om zich in de tweede klasse te handhaven.
De tweede wedstrijd in de
laatste competitie op woensdagavpnd gaf in de A-lijn een
overwinning te zien voor de heren Groenewoud en Smit. Zij
scoorden 57 procent. De dames Paap en Kinkhouwers behaalden 55 procent, wat de
tweede plaats betekende. Aan
de leiding gaan mevrouw Kinkhouwers en de heer Heidoorn,
die de eerste plaats delen met
de dames Heidoorn en Paap.
In de B-lijn werd hoog gescoord. De dames De Leeuw
en Peeman trokken met 61
procent aan het langste eind,
op geringe achterstand gevolgd door mevrouw Lemmens
en de heer Harmsen. In deze
lijn voeren de dames Lanting
en De Muinck de ranglijst aan.
Op de tweede plaats staan de
dames De Leeuw en Peeman.
De hoogste plaats in de Clijn was voor de dames Van Ackooij en Drenth met 62 procent. De dames Van der Rijst
en Bruijn bleven daar niet ver
op achter en werden tweede.

Lijstaanvperders zijn de dames Jurriaans en Meijer, die
een redelijke voorsprong hebben opgebouwd op de nummer
twee, de dames Van der Rijst
en Bruijn.
In de laatste wedstrijd van
de vierde competitie op donderdagmiddag vielen in de Alijn twee uitschieters te noteren. De dames Boon en Van
der Meulen en mevrouw Hoogendijk en de heer Huijbers
waren veruit de sterksten en
deelden de eerste en tweede
plaats met 65 procent. Het
eerstgenoemde paar werd
daarmee kampioen van deze
competitie, terwijl het tweede
paar genoegen moest nemen
met de tweede stek. Vier paren
degradeerden naar de B-lijn.
In de B-lijn legden de heren
Dick en De Poel met 64 procent beslag op de eerste
plaats. Het echtpaar Lanting
deed het met een procent minder ook niet slecht, hetgeen de
tweede plaats betekende. Vier
paren promoveerden naar de
A-lijn. De gelukkigen zijn de
dames Van Dillen en De
Muinck. het echtpaar Effern.
de dames Baard en Spits en
het echtpaar Lanting.

meeuwen voor een verrassing
te gaan zorgen toen Marcel
Paap de vrije ruimte werd ingezonden. Een RCH-verdedide bal op de borst op waarna ger wist echter netaan redding
Barry Paap raakschoot. De te brengen.
scheidsrechter had als enige
„De instelling is heel erg
een handsbal geconstateerd.
Na het goede half uur van de goed," stelde trainer Alex HeeZandvoorters kwam RCH semans. ..Bij vlagen werden de
meer aan bod. Doelman Mario taken heel goed uitgevoerd en
Schrader moest tweemaal red- een gelijkspel tegen een kamding brengen, nadat de Zand- pioenskandidaat is achteraf
voortse defensie in paniek was gezien een mooi punt. Als je
geraakt. De tweede helft was van ploegen als KHFC en RCH
geheel voor RCH. De Heemste- punten kunt pakken dan zijn
denaren zetten veel druk op de er mogelijkheden in de overige
Zandvoortse defensie en kre- wedstrijden. Het moet mogegen ook wel kansen doch lijk zijn de nacompetitie te haZandvoortmeeuwen kwam tel- len. Als ik deze groep zo zie,
kens met de schrik vrij. In de dan kan er veel meer uitgeslotminuut leek Zandvoort- haald worden."

Gelijkspel voor
mi-team (0-0)

Het team van trainer Wessel
Colijn legde ook nu weer
enorm veel inzet aan de dag.
Bovendien werd er goed gevoetbald en had er meer ingezeten dan deze nederlaag. Na
een kwartier spelen soleerde
Edwin Ariesen langs een paar
verdedigers en zette perfekt
voor. Berteld Koper stond
goed opgesteld en kopte fraai
raak, 0-1. CSW was aangeslagen en Zandvoort'75 kreeg de
mogelijkheid op een ruimere
voorsprong. Diverse kansen
werden echter om zeep geholpen.
CSW kwam beter in het spel
en wist zich ook wel kansen te
scheppen. De nieuwe doelman
John Burgemeester, Nanai is
nog geblesseerd en Krom kon
niet spelen, liet zich echter niet
verrassen. In de vijfde minuut
van de blessuretijd kwam CSW
gelukkig aan de gelijkmaker.
De bal viel na een schermutseling voor de voeten van de vrijstaande spits en die scoorde,
1-1.
In de tweede helft waren de
teams aan elkaar gewaagd.
Beide teams gingen voor de
winst waardoor er een open en
aantrekkelijke partij voetbal
ontstond. CSW was gelukkiger
en kwam halverwege op een 21 voorsprong. Zandvoort'75
heeft nadien van alles geprobeerd de nederlaag af te wenden maar de CSW doelman
redde een paar keer fabelachtig.
„Vriend en vijand was het er
overeens dat een gelijkspel beter op zijn plaats had geweest," stelde begeleider Joop
Paap. „Ik heb anderhalf uur
genoten, maar het leverde ons
geen punt op. Ondanks dat we
in verloren positie zitten blijft
het team heel erg gemotiveerd."

ZVM-zaalvoetbal
grijpt naast titel
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Zandvportmeeuwen is er niet ingeslaagd het kampioenschap
van de eerste klasse te behalen. Door in de laatste wedstrijd met 2-1 van YB Superphone te verliezen greep
ZVM naast de titel. Onze Gezellen werd nu kampioen en
promoveert naar de hoofdklasse.
Het begin van de wedstrijd
was voor de Meeuwen, maar
naarmate de eerste helft vorderde werd het overwicht van
Superphone groter enkreeg de
uitstekend op dreef zijnde
doelman Sander van der Wal
handen vol werk. Mede door
zijn optreden was de stand bij
de rust nog 0-0. De Zandvoorters kregen kort voor de rust
nog een goede mogelijkheid,
maar de Heemsteedse doelman pareerde de inzet van Jordy Heidebrink.
In de tweede helft een gelijkopgaande strijd, waarin echter
steeds duidelijker werd dat het
geroutineerde Heemsteedse
team de beste kansen op de
overwinning had. Die verwachting werd helaas voor het team
van coach Toon van den Hpogen te snel werkelijkheid, 1-0.
Jordy Heidebrink gaf het goede voorbeeld door na een reeks
van kansen de bal in het doel
te werken, 1-1.
Tegen het eind van de wedstrijd steeg de spanning toteen kookpunt. Vier minuten
voor het einde het eindsignaal
viel de beslissing toen Sander
van der Wal voor de tweede
maal moest buigen. Wat Zandvoortmeeuwen daarna ook
probeerde het was en bleef 2-1
voor YB Superphone. Nadat
de Zandvoorters een seizoen
lang boven aan hadden gestaan moest nu genoegen worden genomen met een derde
plaats.

ADVERTENTIE

TOPSCORERS

De Italiaanse vertaling
van kwaliteit: Molinari
Het ziJn sladde JonSensi die Italianen.
Maar ooK ware meesters in Kwalitatief design)
getuide de buitengewoon inspirerende en hoogwaardige collectie uan Molinari. Bij Mondileder
M i n d t u nu een grote Keuze aan Molinari's OP
een show die respect afdwingt.

Tweede paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

mondileder
Diemen. Sniep 7 (Meubelboulevard). ringweg Amsterdam afslag Si 13. Telefoon (020) GOO 87 59.
Soestorberg Arnersloortsestraat 76, Telefoon (034G) 35 20 07. Bezoek ons ook op Internet www.sloulonbcek.nl

ZANDVOORT - Met nog
enkele •\yedstrijden voor
de boeg is de spanning te
snijden op de topscorerslijst. Riek de Haan en Pieter Keur hebben stuivertje
gewisseld.
Mischa Tibboel blijft
echter op de loer liggen en
kan de twee koplopers met
een productievebui alsnog
verrassen. Deze drie genoemde voetballers zijn
de beste kanshebbers op
de titel van topscorer 1999.
Riek de Haan kwam trouweiis weer aan de leiding
door viermaal te scoren,
terwijl Pieter Keur 'een
treffer aan zijn totaal toevoegde. De stand: 1. Riek
de Haan 18 doelpunten, 2.
Pieter Keur 17 cloelpunten, 3. Mischa Tibboel 15
doelpunten, 4. Ferry van
Rhee 11 doelpunten, 5.
Ruud van Laere 10 doelpuntcn.

Ruime overwinningen voor Lions-ploegen
veel balverlies en de door
Lions gelopen break leverde de
nodige scores op. Bij de rust
was het al 32-16 voor Lions. In
de tweede helft ging Lions in
hetzelfde tempo door. HOC
De Zandvoortse vrouwen kreeg geen kans de strijd een
speelden vrijuit. HOC werd on- wending te geven. Vooral Sabider druk gezet, leed daardoor ne Dijkstra en Simone BeereZANDVOORT - De basketbalsters van Lions wonnen gemakkelijk van HOC met 65-39.
De mannen van Lions verpletterden KTC 2 met 71-43.

poot schoten met scherp.
Eindstand 63-39.
Ook de Zandvoortse mannen speelden een voortreffelijk
partij tegen de reserves van
HOC.

juiste combinatie maar de
voorsprong van 30-22 halverwege de wedstrijd was verdiend.
In de tweede helft denderden de Zandvoorters over KTC
heen. Er werd feller gespeeld
De eerste helft verliep wat en het hoge tempo werd voor
stroef. Het was zoeken naar de KTC funest.
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UITGEKOOKT?

E

2 PAASDAG
OPEN!
110,00-17.00 UUR

MEUBELBOULEVARD
liaalbcrgcn Meubelen, Houweling Interieur, Mijndcrs
Meubelen, Mondileder, Montèl, Oase, Van Rccuwijk,
SlaapkamerCcmrum, Stok Meubelccnter, Valhal.
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Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810
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WAARDEBON
Dobbel feest
Dubbel Print
2e foto

Biugman Keukens ei Badlameis bestaat 2^jaat Wat een feest
Maai helaas, het festijn is bijna afgelopen Bijna, want u
veilaat hetgednns niet met lege handen
Dit laatste spectaculaire tandje moet u meemaken Waatom7
Omdat u bij aanschaf van een complete Brugman Keuken

direct klaar

een Party-gi ill twv ft 295
mee naai huis neemt Heeft u
lievei een tiactatie vooi u badkamei7 We helpen ugiaag
Bij aanschaf van een complete Biugmaji badkamei verwent u
zichzelf met luxe accessoues t w v f i 500,Dus stap in de
auto en bezoek ons vooi dit smakelijke t ondje
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alleen geldig bij het inleveren van DEZE BON gelijk
met uw kleurenfilm.
(geldt niet voor 12 of 15 opnamen)
geldt niet voor
zwart/wit en APS
t/m
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UITSLAGEN
SPONSORBINGO
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De Sponsor Loterij \indt
het belangrijk om u op de
hoogte te houden \ a n de
nieuwste pri]zen en de
goede doelen Daarom ga ik
u op deze plaats elke \\cck
op di- hoogte houden \ a n
\ \ a t u i j d o c n Ik \\crk namclijk al sinds jaar en dag bij
de loterij Tegenwoordig als
hoofd van de ledcmnformatic

Meespelen betekent dat u
elke dag \ a n het jaar kunt
\\mnen 1 Prijzen van 5 - tot
25 000
de exclusieve
Tord Mustang of een uitnodigmg voor de opnames v a n
SponsorBmgo Dat is ons
wekelijkse tv-piogramma op
zondagavond op RTL 4

Meespelen 7 Dat kan
Vorige week nog hebben

Heeft u met deze getallen
eesi \olle kaart, dan wint u de

ƒ 25.
getal 23 t/m 36
ƒ20-

39 ƒ1000,- 17
42
ƒ 1 0 0 - 02
11
ƒ50,- 01

ƒ10,-

07
32
26

09

ƒ7-

ƒ30,

24

ƒ6-ƒ5,-

35

Hoofd

Iet Bijman
ledcmnfoimatic

Uiterst stijlvolle complete badkamer in
de kleur wit Bestaande uit hoekbad,
greeploos meubel 150 cm met wastafel,
wandcloset en kranen Meerprijs kleur
pergamon ƒ 450,

Modern en uiterst stijlvol meubel
140 cm breed In wit hoogglans
met naadloos gegoten wastafelblad
en chroom accessoires-tower
Compleet met kraan

'.495,-

zondag 4 april
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en wm een

Echt Engels

2e PAASDAG
GEOPEND
KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

K A N
BESTE ADVIES

M E T

BESTE DEAL

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS
AMSTERDAM Stadhouderskade 74 020 6752956 HOOFDDORP Kruisweg 785 C 020 6535462
ZAANDAM Pieter Ghi]senlaan n/Provincialeweg 0756157867 ZOETERWOUDE Hoge Ri|ndi]k 195 0715892086
ooi. Badlamet showt oom Omige [jdiessm vindt u m ik Gouden Gids Ofdji vooi meet mjoimatit. op m l t i m l mini bitigmcin n/

r1

De Bingolijn
0909 0077 (95 (_pm)
Heb ik prijs" 1
0909 0044 (60 c p m )
Meer informatie" 1
0900 300 1400 (35 cpm)
op WLrkclagLn
van 9 00 21 00 uur
7etfoiucn vuorbehoudcn

1509903

Gcboortedjium
(cl ig m und j ur)

Dmim

Bon uitknippen en in ccn envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Grote Sponsor Loterij Antwoordnummer 875 1100 VG Amsterdam

(m u i filiaal Minden)
F haal Hulst 12 oo 1800 uur

BESTE MATERIAAL IQ Q-/c BESTE GARANTIE

U innen kan bij de Sponsai Lotet ij

"•Ja., ik vul meedoen aan de Grote
D de heer
G mevrouw
Sponsor Lotcnj en maak naast de maan
dchjksc trekkingen kans op tienduizenden Naam
Bingopri]zen'
•\dres
Ik rmchtig u hierbi] tot \vcdcropzegging
Postcode
eenmaal per maand de inleg van ne\cn
staande rekening af te schrijven
Plaats
~ f 10 (\icr lotnummers)
(Post)bank
Z ƒ 30 (drie lotnummers)
nummer
~" f 20 (i\sce lomunimers)
Del mi] h ij ten prijs
~ ƒ 10 (i.ui lotnummer)
lel
hoven / 10 000

11.00 -17.00 uur

B R U G M A N

Deze actie is geldig van i april t/m 2 mei 1999
Vraag naar de actievoorwairden m de showroom
Of ontvang de helft van de waarde van het cadeau m contanten Druk en zetfouten \oorbehouden

\ u b im 1 1 u ei dun l t u i s i M t n \ t tdii
MI Nol li (lt i s DtiliHimi lioiidl in titii
u u i l u l r t ^ l i t j u i u op tuiiix ititii; u tl i i
ui OW !00 / (00 (3i c p m )

ƒ3.750,Alle filialen

w c een brief met heel veel
informatie over onze goede
doelen en het bingospel vcrstuurd Daarin zaten ook de
bmgoblokken die nodig zijn
om bingo te spelen Als u
deze brief nooit ontvangen
heeft maar u \vil toch mecspclcn met de Sponsor
Loterij clan kan dat U stuurt
gewoon de 1K-B1NGO-MEE
BON op en u ontvangt
binnen tw cc weken uw persoonhjke bmgoblokken m
huis
Tot volgende weck

Ford Mïistang
003597336 in
Amstelveen

Multifunctioneel en zeer
uitgebreid hydro massagepaneel
van Italiaans design
Een aanwinst voor elke
douchecabine

4-395,

ƒ9ƒ8,

ƒ40-

ƒ9.795,-

i

*

30/10000,- 45

Schitterende landhuiskeuken, leverbaar
m de kleuren vanille en wit essen
Als afgebeeld afm 265 x 305 cm
Compleet met mbouwapparatuur

ƒ 8.950,-

ƒ 6.750, -

37 22

33 18 20 13 08

Klassieke en tijdloze elegantie
Compleet met mbouwapparatuur
Als afgebeeld ƒ 21 995,
Bi]voorbeeld afm 280 x 165 cm

Moderne keuken Leverbaar m 4,
ook onderling te combineren kleuren
Als afgebeeld afm 300 cm
Compleet met mbouwapparatuur

LEHMAN

U hoeft niet ver te zoeken, bij
BP LEHMAN heeft de Paashaas
een traktatie voor u achtergelaten BP trakteert u
vanaf 31 maart
zolang de
voorraad
strekt

woensdag 31 maart 1999
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Pasen is een
eierfeest
Paasfeest is op culinair gebied
het feest van eieren. Zij zijn
een uitstekend voedingsmiddel
waar veel eiwitten inzitten. Dat
veel eieren eten niet goed zou
zijn voor ons cholesterolgehalte
is een fabeltje dat door onderzoekers de wereld uit is geholpen. Daarom hier een verrukkelijke eiersalade en heerlijke
gevulde eieren.

Warme schuitjes

Zweedse reusenpussel voor de feestdagen
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Fiuit de champignons zachtjes en laat ze afkoelen Snijd het
vlees in dunne reepjes en doe dit by de champignons Als laatste voor het opdienen voegt u hiei de eieren bij en schep dit
luchtig om Schep alles ovei op een platte schaal en gameer
het met een paai achtei gehouden plakjes ei en wat gesneden
peterselie en plakjes tomaat

BENODIGDHEDEN: 4 eieren, 100 gram kreeftevlees of
zalm, 4 eetlepels room, citroensap, zout en peper.
De eieren hard koken en pellen Snijd ze in de lengte door en
haal het eigeel eruit Het eigeel door een zeef pureren en de
room erdoor i oei en Het kreeftevlees of de zalm heel fijn smjden en dooi het eigeel i oeren Op smaak maken met peper,
zout en wat citioensap Vul de eiwitten en maak er torentjes op
en gameer met veis gesneden bieslook
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Met paté

sierlijk

kwast

Ik ontwaak uit mijn gefascineei d toekijken Hier moet
ingegrepen worden Een
spnnt, ik nader het schotje,
hooi niets Dan zie ik de hond
met opengesperde bek boven
zijn pi ooi een kip die zo plat
is als een wat dik uitgevallen
boekenleggei De hond kijkt
op, kwaad geweten m zijn
ogen, vlucht weg Ik raap de
platte kip op Het slappe geval
lijkt niets te mankeren Geen
beetwonden, geen bloed Als
ik hem neei wil leggen schiet
opeens het leven er weer m
Veiontwaaidigd gekakel, hij
zet zijn veien weer op, hij was
zich alleen maai doodgeschi okken
Daai komt de hondenbazin
Met het bekende verhaal haai
hond, hef knuffeldier, had vast
niet doorgebeten Dat weet ik
nog zo net niet Ook lieve hon
den gaan dooi het lint bij een
weeiloze pi ooi, net zoals wij
geen tientje op straat laten liggen Laatst nog, tijdje geleden
alweei di ie schapen van boswei kei Hei man doodgebeten,
dooi hele lieve honden
Hei man hoort sindsdien bij
een \ leide categone bosbezoe
ke's en geen hond, en niet
bang vooi honden, en ei een
hekel aan Ik zit nog steeds bij
de besluitelozen Mijn kip leefde nog
Remco Daalder

© PSP 03
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Maai de/e honden doen taai
Ze hebben die lome, doelgeiichte loop van roofdieren die
een pi ooi in het oog hebben
Een loop die onschuldig lijkt,
maai in een keer om kan slaan
in een keiharde jacht Het doel
woidt me nu duidelijk bij de
keet aan de Nieuwe
Kalfjeslaan in het Bos scharrelen drie kippen rond Drie
gi ote, dikke kippen die niets
in de gaten hebben Dan, toch
onvei wacht de aanval De
honden zitten meteen op top
snelheid De kippen kijken op
stuiven weg, lennen om de
keet heen De honden erachteraan Even een slapstick van
tennende lijven om de keet,
dan vliegen twee kippen
ergens een boom in en de
dei de woi dt gegrepen, net buiten mijn gezichtsveld achtei
een schotje
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BENODIGDHEDEN: 4 eieren, 1 theelepel paprikapoeder, 50 gram paté, zout en peper naar smaak, wat
room.
Kook de eieien, halveei ze en haal het eigeel ei uit Pui eer dit
dooi een zeef samen met de paté Voeg het papiikapoedei
eibij en wat toom Maak het op smaak met pepei en zout Vul
de eiwitten en besti ooi ze met wat papi ikapoedei

Aarts
bisschop

klull

roofvogel

Met kappertjes
BENODIGDHEDEN: 4 eieren, 1 theelepel kappertjes, 1
eetlepel mosterd, 1/2 theelepel kerrie, zout, peper en
fijngesneden peterselie.
Kook de eieren, halveer ze en haal het eigeel eruit Pureei dit
dooi een zeef en loei de mosteid en de kappertjes erdoor
Blijft het te stijf roei dan wat loom of koffiemelk erdoor Maak
op smaak met de overige kruiden Vul de eiwitten en bestrooi
ze iijkehjk met peteiselie

binnen
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14
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Met kreeft of zalm

niet even

paal

begroting

rukploeg

BENODIGDHEDEN: 200 gram gebakken kipfilet, 200
gram champignons (klein gesneden), 15 gram boter, 1
eetlepel mosterd, 1 dl mayonaise, 6 hardgekookte in
plakjes gesneden eieren.
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BENODIGDHEDEN: 8 dikke sneden witbrood, 5 eieren,
50 gram boter, 50 gram bloem, 5 eetlepels, diepvrieskruiden naar keuze, 30 gram gesneden ham, 3 eetlepels
knoflloksaus, fijngehakte peterselie, olijfolie, peper en
Snijd uit het brood een aantal schuitjes en wrijf ze aan alle
kanten in met een beetje olijfolie Leg ze op een bakplaat in
het midden van een tot 180 graden voorverwarmde oven Haal
ze er weei uit als ze mooi bium van kleur zijn geworden
Intussen heeft u de eieren gekookt en met koud water overgoten Snijd een ei in plakjes en bewaar een paar plakjes om te
gameren Prak de rest van de eieren met een vork fijn Smelt
de boter en voeg de bloem toe Voeg onder goed roeren de
warme melk beetje by beetje toe, zodat er een stevige saus ont
staat Maar de saus af naar smaak met diepvneskruiden en
bouillonpoeder Schep nu de eieren door de saus Hak de ham
m snippers en schep deze met de gesnipperde peterselie door
de ragout Bestrijk de schuitjes nu met de ragout en zet ze in
de oven op 200 graden om mooi bruin te worden Dien ze warm
op
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Nostalgie met Willem Parel

BENODIGDHEDEN: 4 eieren, 20 gram roomboter, 4 eetlepels oude geraspte kaas.
Kook de eieien, halveei ze en haal het eigeel ei uit Veimeng
dit met de botei en de kaas Blijf i oei en tot het luchtig aanvoelt Vul de eiwitten met behulp van een spuit Gai neei met
een paai smppeis gembei

19

20

21

22

Speciaal \oor de Paaidagen een
Zweedse reuzenpuzzel Los dc^e op
en noteer de Ittter-, uit de gemimmerdc vakjes m de oplossmgsbalk
Stuur de oplossing \oor 10 april
naar Weekmedia Postbus 2201 1000
EK Amsterdam ter attentie \an
Trud\ Steenkamp Misschien u int u
dan een Uukt pri]s

ADVERTENTIE
In Schouwburg Amstelveen herleven de jaren zestig op zaterdag 10 april om kwart
over acht met een concert van

Cuby&
the Blizzards
De droom van iedere bluesliefhebber wordt
waar Na een afwezigheid van dertig |aar
staan Cuby & the Blizzards weer springlevend
op het podium Eind jaren zestig richtte Harry
Muskee de band op Na een serie prachtige
albums en vele hits viel de groep uiteen Muskee bleef de blues trouw en toerde
rond met verschillende groepen
De huidige Cuby & the Blizzards bestaat voor 80 procent uit de samenstelling van
de oorspronkelijke band Mondharmonicaspeler John Lagrand is het toegevoegde
bandlid Ti|dens dit concert hoort u nummers van de nieuwe cd Dancing Bear
maar natuurlijk worden er ook klassiekers als Wmdow of my Eyes gespeeld
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden op
de normale prijzen van 39 50 gulden (l e rang) 37 gulden (2 e rang) en 34 50 gulden
(3 e rang)

NAAM
PLAATS
voor reserveringen:
• . •. ..••>••.
Nationale Pathélloscoopreserverlngsllln 0900.202 53 50 sict/inn
V.«r huw InfwmiHi {unv»n|stljten, fllmiinbrt) riadplMj uw plutsilljkt M«cM|U!«ntt. .
U vindtalle adresstn van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
Toegangsprijs in combinatie met andere acties; kortingen en/ot speciale tarieven niet mogelijk.
* l.v.m. eventuele anden geplande evenementen/acties behoudt het theatermanagement zich
••'.••
het recht voor een ochtendvoorsttlling te annulertn.

AANTAL
Wim Sonnevelds jarenlange levenspartner, Fnso Wiegersma (tweede van rechts), was afgelopen zondag speciaal naar
Tüschmski gekomen. Evenals tekstschrijver Eli Asser met vrouw, dochter en schoonzoon Freek de Jonge. Met nog zevenhonderd andere belangstellenden keken zij naar 'Het wonderlijke leven van Willem Parel', de film uit 1955 waar Wim Sonneveld als
zichzelf optreedt. Het originele draaiorgel van Willem Parel speelde zondagmorgen voor de bioscoop bekende liedjes uit de film
als 'Poen, poen, poen' en 'Daar is de orgelman'. Vanaf september (iedere derde zondag m de maand) begint een nieuwe serie
van 'Nostalgie in Tüschmski'
Foto jaap Maars

De kassa van Schouwburg Amstelveen is
open van maandag tot en met vrijdag van
tien tot drie uur Op zaterdag en zondag
van twaalf tot drie uur Eertste Paasdag
gesloten Het reserveringsnumnier is 020
547 5175
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(Para)medisch personeel gevraagd
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$j$.ijfc~dè komende feestdagen
Móet Uw micro advertentie a.s.
ÏVrijcjag uiterlijk om 12.00 uur
Üïnnenzijnivoprplaatsing in
dé krant van volgende week
"•V;.-; '/v:.- woensdag.
•.
Winkelpersoneel gevraagd
HEB JIJ HIER AL KAAS VAN GEGETEN, dat maakt niet uit
KAASLAND zoekt voor haar 2 gezellige winkels m A'damCentrum vlotte verkoopmedewerkers m/v, leeftijd 16-40 jr
voor verkoop van brood, broodjes en vele kaassoorten Men
dient representatief en flexibel te zijn en een tweede taal te
spreken Werktijden tussen 20-40 uur p w in overleg
(geen vakantiewerk) Wij bieden CAO-salaris
Inl en aanmeldingen 0251-657747 (na 1600 uur)

LA FOURCHETTE
GROENTE EN FRUIT
GELDERLANDPLEIN
is op zoek naar een

vlotte verkoper/ster
fulltime/parttime en zaterdaghulpen
Voor info 020 - 6444456

VAN DAM
SLAGERIJ
vraagt VERKOOPSTER voor 2 of 3 dagen per week, liefst met
ervaring, hoog salansi J Verhulststraat/hoek C Schuytstraat,
Amsterdam Tel 020-4708801 of 06-54653005

MEDEWERKERS AFNAMEDIENST M/V

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen twee weken richten aan
mevrouw S Koenes-Meier, personeelsfunctionaris van de
Stichting Atal, Jan Tooropstraat 138, 1061 AD AMSTERDAM.

Horecapersoneel gevraagd

MELITTA COFFEE CLUB
Ons nieuw te openen lunchcafé in het centrum van Zandvoort
zoekt per direct enthousiaste en representatieve

counter-medewerkers parttime
Voor de lunch-uren en/of in het weekend Tevens studenten/
scholieren gevraagd voor het weekend. Info en sollicitatie via
023-5715774 (b g g . 06-21414889)
Cafe-restaurant La Bastille
zoekt met spoed een zelfstandig werkende kok. 0235715111 na 1500 uur

Consument en Veiligheid zet zich in voor de veiligheid van de
woon- en leefomgeving
Concreet betekent dit het voorkomen van ernstig letsel door
privé en verkeersongevallen, door geweld en tijdens sportbeoefening Wij verzamelen ongevalsgegevens, doen onderzoek geven voorlichting en spelen een belangrijke rol bij de
ontwikkel.ng van technische veiligheidseisen Wij werken pnmair in opdracht van de nationale overheid, maar tevens voor
onder andere de Europese Commissie, gemeenten, onder7oeksmstituten, organisaties binnen de gezondheidszorg en
het bedrijfsleven Onze organisatie telt 70 medewerkers en is
gevestigd in Amsterdam
Wij zoeken op korte termijn voor de Sector Epidimiologie een

SECRETARESSE
FUNCTIE-INHOUD
verzorgen van rapporten, agenda's, verslagen en overig
typewerk,
diverse administratieve en organisatorische werkzaamheden, zoals distributie van post, bijhouden afdelmgsagenda en archief en ontvangen bezoek,
zelfstandig afhandelen van een deel van de correspondentie
FUNCTIE-EISEN
afgeronde opleiding op HAVO-niveau, of vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring,
ervaring met secretanaatswerk en geautomatiseerde tekstverwerking (bij voorkeur WP 6 1 en Word)
goede kennis van de Engelse taal,
goede contactuele eigenschappen,
organisatorische vaardigheden
AANSTELLING
Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar voor
60% daarna behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden Het salaris bedraagt min ƒ2861,- tot max ƒ4200,- bij
een fulltime aanstelling (schaal 5 6, BBRA 1984) Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de sector Epidemiologie (0205114552)
SOLLICITATIES
Bont u geïnteresseerd in deze functie, stuurt u dan uw
sollicitatiebrief met uw CV binnen 10 dagen aan onze
personeelsfunctionaris mevrouw H L J Roelofsen Adres
Consument en Veiligheid, Rijswijkstraat 2, 1059 GK A'dam

Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Is er nog een kok die nog een
leuke baan zoekt? Bel dan
0235715111

Personeel
aangeboden

Rest Queenie vraagt voor
medio april medewerkers/
sters in de bediening en in de
keuken Voor reacties mw
Holleman, tel 023-5713599

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot com• Rubrieksadvertentie'' Zie plete aanleg Gratis advies en
\/oor adres en/of telefoonnr. vnjbl prijsopgave aan huis
Ing KvK Tel 020-6364074.
de colofon in deze krant.

Oproepen - Mededelingen
Jongeren gevraagd, 23-29 jaar, die werken en mee willen
doen aan een marktonderzoek in Amstelveen Je krijgt hier
een vergoeding voor. Inlichtingen' 020-6654447
11 april kunnen we de formule
1 aanschouwen in café La
Bastille, aanvang 1830 u

Uitgaan

21, 22, 23 april Beursdrinken
in café La Bastille. Voor meer 15 april live muziek m café La
Bastille, aanvang 21 00 uur.
info 5715111
De sportvisser N'wijk compli- Do 1 April PAASBAL. Dansen
menteert ZVZ met haar 1e & ontmoeten v alleenst v a.
30 jr Gratis hapjes/loterij
Dutch Open' Grandioos'
'De Ossestal', Nieuwelaan 34,
Gezocht oude ansichtkaarten Osdorp 20 u Vrij parkeren
in oud album Betaal ƒ 250 tot
Sportcafe Zandvoort voor
ƒ500 Tel 0514-571498
bruiloften, recepties, persoPiet en An met de VUT.
neelsfeesten,
verjaardagsGa maar fijn genieten Tijd om feestjes,
catering.
te gaan breien en vissen
023-5715619, 06-54616812
Piet en Truus

Bekende Boetiek in het CenHuishoudelijk
trum van Amsterdam (merken o a Tark, Morgan, Miss
personeel
Sixty) zoekt voor spoedige
gevraagd
indiensttreding, enthousiaste,
gemotiveerde
fulltime en
parttime verkoopster (leeftijd Wie heeft nog 2 uurtjes p w Vergeet ROBIN niet te
tot ± 25 jr) Tel 020 6237708, de tijd om ons te komen hel- zoenen a s donderdag'
Mevr L Cornelisen
pen Dringend' 5715620
HIJ is jarig'

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

CURSUS HAARKNIPPEN

Mike de Groot

v a. 21 april m Amsterdam

Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
GARANTIE OP AL ONS WERK mg K v K

10 avonden met certificaat

Knippen/Föhnen/Permanent
Brochure 070-3201780.

Woninginrichting

Kunst en antiek

4-pers eethoek met glasplaat, gratis afhalen Tel
023-5731735

Felicitaties

Verjaardag, receptie, vier het
in café La Bastille Tel
023-5715111

VAN KERKWIJK

Monet Strijkservice

Vanaf vrijdag 2 april zijn wij ook
's-avonds weer geopend met een verrassend
nieuwe menukaart.

Vakantie
Binnenland

Auto's en
auto-accessoires

Onze paasaanbieding:
Grote zeetong (± 500 gram) inclusief
garnituur.
speciale prijs f. 37,50

Stacaravans te huur in Belgisch Limburg, vanaf ƒ240,p w all in Tel 043-4591598.

Vaar/surfsport

Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur
Te koop nieuwe stalen
ROEIBOTEN, 4 meter lang,
met roeispanen, prijs ƒ 1150,-.
Tel 035-5823978

Tot ziens bij De Wurf
Tel: 023^5714558

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Boulevard dé Favauge Zandvoort

• Rubrieksadvertentie? Zie
^oor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

1ÏE UO/F.iVOlïI'L

0906-Nummers
Kennismaking
Ik ga door, waar anderen
0906-9889 Rijpe Sjaan DD
stoppen' Schaam me nercup,
2kt
jgns
18
jr
v.
liveseks
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
gens voor en wil harde SEKS'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week Grijp onder m'n rok! 99cpm Harriet' 99cpm 0906-9794
40 cpmi Binnen 5 seconden
Live' Black, beautiful en hot'
Wat moet u doen?
vrouwen 30-1-, direct live aan
Voor de liefhebber van zwar1. Kies een leuke advertentie.
de lijn' 0906-17.15
te vrouwen 99cpm 0906 0601
2 Bel met 0906-50.50270 (1 gpm) en toets in
44 cpm' Thuiscontact vrouhet hoofdmenu een 4.
Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie wen (20-59) zoeken een af- seksafluisterlijn v
Holland.
spraak thuis 0906 -17 13
van uw keuze
0906-9722 Secret' 99cpm
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
44 cpm! Wijkdating vrouwen
Ontdek de duistere wereld'
uit jouw wijk zoeken een afSM Meesteres live' Zij wijdt
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen spraak' 0906-1711
jou in 99cpm 0906-9626
met 0900-899.85 99.
Afspreken in jouw
POSTCODE DATING'
Amsterdam en omgeving Trefwoorden Eerlijkheid, respostcode-gebied
Vrouwen zoeken snel conZoek jij een blondine met brui- pect voor elkaar, betrouw0906-5022204(1 gpm)
tact
Bel 0906-1844 (80
ne ogen'?'? Reageer nul Je baar, spontaniteit Jij Lief,
cpm)SBS-6 text pagina 745
bent bij mij aan het goede slank, gezellig, blond haar Ik
1
adres Ik ben Ingnd, 22 jaar 46, weduwnaar, Indisch, 1 80,
BEL DAMES THUIS
**Seks alarmnummer**
jong en via deze weg op zoek 70 kg, goed gekleed, Noord
In heel Nederland
Snelseks direct live 99cpm
naar een gezellige, leuke, Holland, bruine ogen, zwart
GEHEEL PRIVÉ
goed uitziende jongeman lang haar, snor Richard
Reageer op mijn boxi
Boxnummer 462016
SM-CONTACTLIJN Hier zoe24 u/pd (1 gpm)
Boxnummer 807738
ken vrouwen & stellen SM
Zie ook NieuwsNet 9
Trefwoorden Uitgaan, discoKort donkerbruin haar,
contact 0906-18 33 (80 cpm)
theek, uit eten, bioscoop, Kabeltekst pag 440 & 450
blauwe ogen, slank postuur R&B muziek Ik ben een goed
Spannende date7
Beluister anoniem
Zo zie ik er ongeveer uit1 Julia, uitziende jongeman van 26
0906-50 15 15 6
advertenties
18+
dat is mijn naam Woonachtig jaar, 180 lang, heb bruine
Advertenties van
0906-50.15156 (1 gpm)
m de omgeving Amsterdam, ogen en donkerbruin haar
vrouwen 18+ (1 gpm).
22 jaar en 1 72 lang Houd jij Ben jij een lieve, knappe meid Biseks, buurvr en buurmeisje
ook van leuke gesprekken en van exotische afkomst7 Rea- 18. Hun spelletjes worden
Vanavond al een
heb je zin in een date?
geer" Boxnummer 479175
fijne afspraak?
harder' 99cpm 0906-9526
Boxnummer 953582
0906-50 222 04 (1 gpm)
Wil jij mij trakteren op een
Lekkere donkere jongens etentje7 Ben je tussen 35 en Dagelijks seksen hete meis- Vrouwen 18-55 geven tel nr.
kunnen zich via deze adver- 40, 1 80 lang en heb je geen jes 18 op onze livelijn' De voor gratis contact'
tentie aanmelden! Ik ben een baard, geen bril en geen heetste' 99cpm 0906-0603.
Bel 0906-18 22 (1 gpm).
20 jarige schorpioene uit Den snor7 Reageeri
Direct
contact
met
1
1
Haag Reageer als je durft Ik Ik ben Yvonne Een verzorgstoute vrouwen
hou van dansen, zingen en de, leuke kinderloze blondine
0906-50222.21 (1 gpm)
vooral uitgaan Ik wil direct van 38 jaar en 1 70 lang. Doei1
0906-9789
met je afspreken dus bel mei Boxnummer 973841
Direct contact met
Je zegt 't maar, 105cpm
Boxnummer 901375
vrouwen thuis'
Zoek jij een donkerblonde
0906-50222.21 (1 gpm).
Uitgaan, bioscoop, lekker uit dame van 1 66 lang7 Dan ben
Diverse clubs
eten Spreekt jou dit aan? je bij mij aan het goede adres1
Doorgeschakeld
Ben jij die leuke jongeman en Ik houd van gezelligheid uit
met vrouwen thuis
wil je samen met mij gezellige en thuis, bos/strandwandelin0906-5022221 (1 gpm).
• Wij behouden ons het
dingen ondernemen' Laat gen en een hond en een kat'
Een spannend
recht voor zonder opgave van
dan nu wat van je horeni Ik Ben jij die ene leuke spontane
contact in de buurt
redenen teksten te wijzigen
ben een spontane meid van man7 Aarzel niet, reageer nu1
0906-50222.04 (1 gpm)
of niet op te nemen
22 en mijn naam is Monique11 Aafke. Boxnummer 893637
Doei" Boxnummer 986367
• Reflectanten op advertenAmsterdam Wat ik heb? ties onder nummer gelieven
Half- lang donkerblond haar, ervoor te zorgen dat het numbruin-groene ogen en een mer in de Imker-bovenhoek
slank
op de envelop staat vermeld
figuur Ik ben een sportieve, en dat de brief geadresseerd
ondernemende,
spontane wordt aan Weekmedia, Postvrouw van 34 en 1.68 lang bus 156, 1000 AD AmsterBen jij een dito man, met
dam Dit voorkomt vertraging
leuke baan en zonder bril, m de behandelina
9
baard of snor?
Boxnummer 933146

La Bastille feliciteerd Robin
met z'n verjaardag op 1 april Heren, opgelet" Ik ben werkzaam als verpleegkundige
Wat doe jij in het dagelijks
leven77 Mijn naam is
Markten/braderieen
Monique1 Ik ben 28 jaar jong,
1 78 lang, slank en m het bezit
van lange blonde haren Ben
VLOOIENMARKT
jij nieuwsgierig geworden7
Haarlem Extran Sportcenter
Call mei Boxnummer 967478
1e & 2e Paasdag 250 stands
Org v Aerle 0492-525483, SBS6 text 650
Ik luister naar de naam Mark
Zie er goed en verzorgd uit
VLOOIENMARKT' 5 april Emergohal te Amstelveen
Woonachtig in Noord Holland
10 en 11 april Spaarnehal te Haarlem
en 25 jaar jong Ben jij die ene
Org Hensen Tel 020-6570612
leuke, spannende, ondeuGrote vlooienmarkt zon 11
gende, leuk uitziende jongeapril, Van Hogendorphal,
dame rond de 25 jaar7 Kom
Verhuizingen
Amsterdam 020-6425871
op pak die telefoon en
reageer op rnijn box'
GROTE VLOOIENMARKT, 1e
& 2e paasdag, 1000-1700 TE HUUR gr verhuiswagen + Boxnummer 329222
uur, Amsterdam Sporthallen- chauff, ƒ250 p d Ook met Ik z k m gezellige meid met
Zuid, Ijsbaanpad Inl Mid- verhuizers Tel 0653-208374 een vlotte babbel Je moet
land bv Tel 033-4751167
ook een goed gevoel voor huX Y Z BV. verhuizingen en
mor hebben Ik ben een sporNIKE SPORTSOKKEN,
kamerverhuizingen/ transport
jongeman,
restant, 2 dozen, ƒ1,75 pp. Voll verz Dag-nachtservice tieve, aardige
soms wat arrogant zeggen
Tel 06-21620337
020-6424800 of 06-54304111
ze, maar toch erg leuk Ik zie
Vlooienmarkt Jaap Edenhal
er leuk uit, sportief en hou van
Amsterdam 17-18 april
dansen Boxnummer 374044
MuziekTel 0418-422112
instrumenten
Misschien ben JIJ wel degene die IK al jaren ZOEK"
Onderhoud,
LET OP' Intelligente, lange,
reparatie,
aardige man rond de 40 Ben
doe-het-zelf
jij dat misschien7 Slimme
donkerharige
kattenkop
zoekt JOL" Dus pak die teleTUINMAN, STRATENMAKER
foon en reageer op mijn boxbiedt zich aan voor al uw tumnummer' ACTIE=REACTIE'
en straatwerk, voorjaarsbeur- U kunt bij ons al v a ƒ 270,- Boxnummer 865128
voor het eerste half jaar
ten van klein klusje tot comeen goede piano huren
Ramvrouw, 32 jaar, blond
plete aanleg Gratis advies en
haar, lief, eerlijk, warm, levnjbl prijsopgave aan huis
vensgenieter, gezellig, recht
Ing K v K Tel 0206364074
voor z'n raap, dik, rondborDE KLUSSENBUS
Amsterdamseweg 202
stig Wil jij monogame levensVoor iedere klus, bellen dus
AMSTELVEEN
partner voor mij zijn7 Ben je
Tel 023 - 5713700
020 - 6413187
een leuke vent en ben je dol
7
REAGEERi
SCHILDER heeft nog tijd v • Wij behouden ons het op knuffelen
binnen- en buitenwerk Vnjbl recht voor zonder opgave van Boxnummer 986409
prijsopgave
redenen teksten te wijzigen Snelle boy, aantrekkelijk,
Bellen na 18 00 uur 5719800 of niet op te nemen
spontaan, mannelijk, knap,
jong, weet wat hij wil, wild
Reageer jij op mijn box7 SlanMode
ke, roodharige, aantrekkelijke, lieve, pittige, heftige
dame met sensuele uitstraling is op zoek naar liefde..
jou' Boxnummer 954726
Vondeilaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
opWij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken • Rubrieksadvertentie
7
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- geven Zie voor adres en/of
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot telefoonnummer de colofon
in deze krant.
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477

PIANO
SPELEN

Gezellig!!

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

in 5 dagen

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr M. Slimmen,
hoofd afnamedienst of mevr M. de Vries, hoofd trombosedienst, tel: 020-5875755/756 (tussen 1500-17.00 uur)

STRANDPAVILJOEN

Bloemen, planten en tuinartikelen

PAAS ANTIEKBEURS
AMSTELVEEN, Keizer Kare
College, Elegast 5,
Voor een perfecte SAAB
vrij. 2 apr. 1200-1700 uur,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Wegens verhuizing te koop
za. 3 apr. 11.00-1800 uur,
Rep , onderhoud, APK
MODERN
WANDMEUBEL
1e&2epaasd. 11 00-18 00 u
Eigen revisie-afdeling
De werkdagen worden in overleg afgesproken, bij voorkeur "SOLITAIRE" in absoluut onSt Ned antiquairs
Motoren/versn.bak
bent u minimaal 3 ochtenden beschikbaar De werktijden en benspelijke staat. Kleur: alpiTel 033-4751167.
Verkoop nw/gebr. ond
•dagen liggen in principe op maandag t/m vrijdag tussen ne wit Meubel is uit diverse
ROYAL CLASS SAAB
0830 tot 1230 uur
elementen opgebouwd en *Veilinggebouw Amstelveen*
Tel 023-5614097
daardoor zeer flexibel op te 'heden INBRENG voor veiling
De werkzaamheden bestaan uit afname van patiëntenstellen. Nieuwpnjs eind '95 10 en 11 mei Spinnerij 33 Peugeot 309, 1986, 168000
materiaal, poliklinisch en aan huis
ƒ6250,-. Vraagprijs ƒ1650,-. Amstelveen 020-6473004
km,/ 1500, APK24-9-'99 Tel
023-5715033 / 06-22271919
Wij vragen hiervoor flexibel inzetbare kandidaten, die bij Tel. 0297-285160 of
voorkeur beschikken over kennis op het niveau van dokters- 06-55783082.
Massage
Rijles auto's
assistente of ziekenverzorgende, die m het bezit zijn van een
rijbewijs B
en motoren
Sport, spel en
Sportmassage, ontsp masAanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een
ontspanning
sage Shiatsu, voetreflex
laarcontract, bij gebleken geschiktheid voor de functie volgt
Alblas Verkeersscholen
Tel. 023-5714092
een vast dienstverband.
Aikido, geweldloze zelfverde- • Rubrieksadvertentie opDe salariëring is volgens functiegroep 30 (min ƒ 2 618,-, max digmg in Amstelveen en Vo- geven7 Zie voor adres en/of
UW RIJBEWIJS
ƒ3896,- bruto per maand op fulltime basis), inschaling is lendam, 2 weken gratis proef telefoonnummer de colofon
Nieuwkoop, 0172-408361.
afhankelijk van leeftijd en werkervaring
Info. 020-6650364.
m deze krant.

Binnen de atnamedienst bestaan enkele vacatures voor
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Opleidingen/cursussen

EURO- of BLACK-HAIR
De Stichting Atal is een organisatie die een breed scala aan
diagnostische activiteiten verricht ten behoeve van de
eerstelijns gezondheidszorg
Dagelijks bezoeken + 1200 patiënten onze poliklinieken en
worden ± 500 patiënten aan huis bezocht
De activiteiten worden verricht door ± 160 medewerkers
werkzaam op de afdelingen afnamedienst, trombosedienst,
het artsenlaboratonum incl microbiologie, de diabetesdienst
en de afdeling biometne

16

Wat jij wilt

Te koop
aangeboden
diversen

TE KOOP
aanhangwagen, 2 jr oud,
1 asser Tel 5714168,
bel tussen 10-11 uur

Onroerend
goed te koop
aangeboden
OUDERKERK A/D AMSTEL
Mooie hoekwoning met zonnige ruime tuin (west) nabij
recreatiegebied Luxe open
keuken. Badkamer met ligbad en toilet
Vraagprijs ƒ 489 000 k k
Inl 020-4967742.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gevr voor lange en korte tijd
gemeub en gestoffeerde
woningen, huizen of flats,
regio A'dam 020-4003074

Financien en
handelszaken

Diverse leuke, kleine antieke
'spullen, oude en nieuwe
/~~^
verlichting, schilderijen en /27=E ]
Anr*r\ril-ra_3
H-Il/olon
\
l
decoratie-artikelen.

Gasthuisplein 6, Zandvoort,
teLQ23-5731787.
Dagelijks geopend van 12.00-17.30. uur.

Omdat u niet zonder kuntf
* •* <> N

V

<• "•

*

, Zandvoorts

^•( ^ ®Nieuwsblad .j Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort

Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

voor de particulier
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zand voorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16 00 uur).
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad. Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook lelefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdaa
12.00 uur), tel. 020-5626271.
fax:020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing m
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op ATS TXT).
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen woiden
automatisch een week latei
geplaatst/uitgezonden.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9,99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opga\c de regel
br.o.nr. ... bur. v.d.
blad uls l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprnkclijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht \ oor/onder
opga* c van redenen
teksten te wij/igcn of
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

OUDERKERK A/D AMSTEL
Mooie hoekwoning met tuin
op Z O , uitgebouwde woonk
met open haard, luxe keuken
v v inb. app.
Vraagprijs ƒ549.000 k k.
Inl 020-4967742.
T k a. GARAGE. B v. Fenemaplein (boven), bod gevr
Tel. 023-5719263

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen, kersen, teakhout en grootmoederstijd.

0906*0611

0906-98.50

Badgeiser Vaillant met afvoerbuizen en koperen leidingen, ƒ550,- 023-5731826 of
023-5713044 na 1900 uur

IN- EN VERKOOP ANTIEK*
CURIOSA -DECORATIES

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
Vm

3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ
6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ

ëd 17

5,82
7,76
9,59
11,63
13,57
15,51

t/m 9 regels ƒ 17,45
Vm 10 regels ƒ 19,39
Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitcntic helaas niet opnemen.
Alle pi ijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:

Autoverzekering

Postcode:

V.A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

Telefoon:
S.v.p. in ntbiick:

Plaats:

Weekmedia 17

woensdag 31 maart 1999

De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

verpleeghuizen een zeldzaamheid.

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

17

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie.

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
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SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN
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3- of 4-dactgse minicruise/citytrip naar Newcastle

Bon voor onze lezers

7-daagse bungalowreis Schotland
vanaf slechts ƒ 190,- p.p.

vanaf slechts ƒ 79,- p.p
Geef onderstaand uw keuze aan:

Admiral oi Scandinavia
en
King of Scandinavia
Uw minicruise begint en eindigt met een ontspannen zeereis op een van de ruim 150
meter lange cruiseferries
Admiral oi Scandinavia oi Kmg
oi Scandinavia. Tijdens de 15uur durende overtocht zult u
zich zeker niet vervelen. Beide
schepen zijn ondermeer uitgerust met promenadedekken,
een bioscoop, een zeer uitgebreide taxfree-wmkel en diverse bars en lounges met volop
zeezicht. Voor een goede maaltijd kunt u terecht in het self
service restaurant oi in het
Seven Seas bufiet restaurant.
Uiteraard treit u aan boord ook
een uitstekend a-la-carte restaurant aan. 's Avonds speelt
het scheepsorkest bekende
dansmuziek m de Columbus
Club, treedt het showballet voor u op en kunt u in de
Admiral Pub gezellig meezingen rond de piano. In het
casino kunt u proberen uw reissom terug te winnen aan
de black jack- of roulette tafel.

Newcastle
Newcastle is gebouwd op de glooiende oevers van de
River Tyne. Zes bruggen, de oudste dateert uit 1849, verbinden de beide oevers. Tegenwoordig is Newcastle een
levendige stad, waar nog veel sporen van haar rijke en
onstuimige geschiedenis zijn terug te vinden. Het is
altijd bedrijvig in deze grootste stad van NoordEngeland Er is dan ook van alles te doen en te beleven.
Allereerst is Newcastle een waar winkelparadijs met
niet alleen een ruime keuze aan moderne winkels, maar
ook kleurrijke typisch Engelse markten. Eén van de
grootste overdekte markten is de uit 1830 daterende
Gramgermarkt, ondergebracht in een Neoklassiek
gebouw. Moderne winkels vindt u volop in Eldon Square
en even buiten het centrum in Metro Centre. Dit is één
van de grootste overdekte winkelcentra van Europa met
zo'n 360 winkels en winkeltjes, 50 restaurants en pubs
en zelfs een overdekte kermis.
Voor minder ianatieke shoppers heeft Newcastle mteressante bezienswaardigheden. Er zijn tal van kunstgaleneen en musea, zoals het Discovery museum, waar
men op zeer beeldende en interessante manier kennis
maakt met de geschiedenis van Newcastle.

Reisschema
Daal:
18.00 uur: vertrek m.s King/Admiral of Scandiriavia naar
Newcastle. Uw auto gaat mee aan boord (arrangement
A) of u komt per bus uit Amsterdam of u parkeert uw
auto in IJmuiden (arr. B).

Dag 2:
Om 09.00 uur aankomst in Newcastle. Met eigen auto
maakt u een tochtje in de omgeving van Newcastle
(arrangement A) of u stapt in onze touringcar voor een
korte excursie langs de kust en door Newcastle. (arr. B)
De excursie eindigt om 11.00 uur in het centrum van de
stad. U heeft vervolgens voldoende gelegenheid om het
centrum op eigen houtje te bezichtigen en om inkopen
te doen.
3-daagse Minicruise: om 16.30 uur transfer per touringcar naar de terminal van Scandinavian Seaways. om
18.00 uur vertrekt het schip weer richting IJmuiden.
4-daagse Citytrip: overnachting in het Forte Posthouse
of het Chasley Hotel.

Wij reserveren voor:
O 3-daagse minicruise naar Newcastle
met eigen auto mee aan boord (arrangement Al)
O 3 daagse minicruise naar Newcastle
met bustransfer Amsterdam CS-IJmuiden en
excursie m Newcastle (arrangement BI)
O 4-daagse citytnp naar Newcastle
met eigen auto mee aan boord (arrangement A2)
O 4-daagse citytrip naar Newcastle
met bustransfers m Newcastle (arrangement B2)
O 7-daagse bungalowreis Melldalloch
in Schotland, 4-persoons lodge
O 7-daagse bungalowreis Melldalloch
m Schotland, 6-persoons lodge

Dag 3:
3-daagse Minicruise: om 09.00 aankomst in IJmuiden.
4-daagse Citytrip: gehele dag om met eigen auto een
dagtocht m de omgeving van de stad te maken oi om m
het centrum van de stad door te brengen. Bustransfer
centrum Newcastle - Terminal. Om 18.00 uur vertrekt het
schip richting IJmuiden.
Dag 4:
4-daagse Citytrip: aankomst IJmuiden: 18 00 uur
Vertrekdata
April:
1,3,5,7,9.11,13,15,17,19 (alleen 3-daagse Minicruise)
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
(3-daagse Minicruise en 4-daagse Citytrip)
Mei
1,2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,23,26,28,29
(3-daagse Minicruise en 4-daagse Citytrip)

WEEKMEDIA prijzen per persoon:
3-daagse Minicruise:

April ƒ 79.-;
Mei ƒ129.4-daagse Citytrip
ƒ 229,(kmderen t/m 15 jaar: ƒ 89,- op kamer van de ouders)

Inbegrepen:
* Retourpassage IJmuiden-Newcastle incl. overnachting
in een 3- of 4-persoons Sterklasse, binnenhut met privé
douche/toilet of m een 2-persoons hut met wastafel.
' Vervoer van uw personenauto (max. l 85 m hoog) en
suggesties voor autotochtjes in de omgeving van
Newcastle (arrangemement A) of
' Bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden v.v. en na aankomst in Newcastle korte sightseeing langs de kust en door de stad plus transfer centrum Newcastle - terminal (arrangement B)
" Toeristische documentatie
' Bij de 4-daagse citytrip l overnachting in een 2-persoons kamers met bad/douche toilet in het Forte
Posthouse hotel of het Chasley Hotel, mcl. ontbijt
Toeslagen per persoon:
(Kinderen t/m 15 jaar betalen 50% van deze toeslagen)
' Bij vertrek op vrijdag/zaterdag uit IJmuiden geldt een
toeslag van ƒ 20,' Andere hutaccommodatie aan boord (retour): binnenhut met douche/toilet 2-pers. ƒ 60,-; 1-pers. ƒ 160,-; buitenhut met douche en toilet ƒ 20,- extra;
' Maaltijdenpakket aan boord (2x dinerbuifet en 2x ontbijtbuffet) ƒ 114,-.

deelnemer l
leeftijd
adres
postcode
woonplaats
telefoon overdag ....
deelnemer 2
leeitijd
deelnemer 3
leeftijd
deelnemer 4
leeftijd
deelnemer 5
leeftijd
deelnemer 6
leeftijd
datum eerste keuze
datum tweede keuze
merk/type auto
kenteken auto
reisverzekering
ja/nee
annuleringsverzekermg
ja/nee
(pohskosten ƒ7,50)
diner en ontbijt
aan boord

. m/v

Admiral of Scandinavia
en
King of Scandinavia
. m/v
..m/v.

Vertrekdata:
April
5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29 en 30
Mei
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24 en 25

Mell-da-loch, heuvel tussen twee meren
m/v

. .m/v

(ƒ 2,75 p.p., per dag)
(4,82% van de reissom)

ja/nee (ƒ 114,- p.p. retour volw)
(ƒ 57,- p.p. retour kind)

Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
Scandinavian Seaways:
0800 - 0227880
Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan: Scandinavian Seaways, afdeling
reserveringen, postbus 548, 1970 BA IJmuiden.

Handtekening:

Uw bungalowvakantie begint
en eindigt met een ontspannen
zeereis op een van de ruim 150
meter lange cruiseferries Admiral oi Scandinavia of
King of Scandinavia Tijdens de 15-uur durende oveitocht hoeft u zich niet te vervelen (zie beschrijving mimcruise hiernaast)

m/v

uw keuze voor hutaccommodatie aan boord:
O 4-persoons binnenhut met douche/toilet
(inbegrepen bij beide reizen)
O 3-persoons binnenhut met douche/toilet
(inbegrepen bij beide reizen)
O 2-persoons hut met wastafel
(inbegrepen bij beide reizen)
O 2-persoons binnenhut met douche/toilet
(toeslag ƒ 60,-)
O 1-persoons binnenhut met douche/toilet
(toeslag ƒ 160,-)
O buitenhut met douche/toilet (extra toeslag ƒ 20,-)
O ik wil graag het maaltijdenpakket aan boord
bijboeken

Datum:

In samenwerking met het
Melldalloch Holiday Lodges
Park biedt Scandinavian
Seaways u de mogelijkheid om
vanuit uw eigen vrijstaande
lodge het onbekende en unieke
Schotland te verkennen Na de
winterslaap komt het frisse
voorjaarsgroen al snel te voorschijn en kunt u heerlijke lentegeuren opsnuiven. Uw vakantie
begint in IJmuiden, vanwaar u
de overtocht maakt naar de
meest noordelijke havenstad
van Engeland, Newcastle. U
verblijft vier nachten m uw
gezellig ingerichte lodge en
uw auto vaart gratis mee'

In Zuid-West Schotland, op slechts 390 km van
Newcastle, ligt het ruim opgezette Melldalloch Holiday
Lodges Park. U bevindt zich hier m het hart van de provmcie Argyll met een schitterend Highland-landschap
en de meest spectaculaire uitzichten van Schotland Er
zijn volop excursiernogehjkheden en m de dnecte omgeving van het park kunt u al schitterende wandelingen
maken
De ontelbare lammetjes en prachtig bloeiende bloemen
maken het extra aantrekkelijk om wandelingen en autotochtjes te maken. De invloed van de warme golfstroom
is hier duidelijk merkbaar. Het weer is vaak beter dan
in andere delen van Schotland en op het eiland Bute
vindt u zelfs palmbomen. Breng een bezoek aan de
prachtige natuur van dit eiland met de stad Rothesay
en aan andere rustieke plaatsen, zoals Tighnabruaich
en Dunoon. In het Middeleeuwse en toeristische stadje
Inveraray vindt u een mooi kasteel en Inveraray Jail,
een 18e-eeuwse gevangenis, waar levensechte tableaus
scènes uit de gevangenis en rechtszaal tonen.
Tijdens uw verbhji zijn er volop mogelijkheden om te
vissen, pony te rijden, te golfen, tennissen, zeilen en
fietsen. Een dagexcursie naar de cultuurstad Glasgow,
in 1999 UK City oi Architecture and Design, is zeker de
moeite waard Dit jaar vinden er allerlei internationale
tentoonstellingen, pubhciteitstrekkende evenementen
en veelomvattende iestivals plaats.

Melldalloch Lodges
De vrijstaande lodges zijn gebouwd volgens
Scandinavische standaard en specificaties. U heeft
itzicht over Loch Fyne en de daar achterliggende bergen. Alle lodges zijn voorzien van een ruime woonkamer met grenen meubelen en kleuren televisie, een
veranda, een volledig ingerichte keuken, electrische
kachels en een badkamer met douche.
Er zijn twee typen lodges: het type Kilbrannan beschikt
over twee slaapkamers met in elke kamer twee 1-persoonsbedden en is geschikt voor 4 personen. Het type
Bute beschikt over drie slaapkamers en is geschikt voor
6 personen. De derde slaapkamer heeft een stapelbed.
Alle bedden zijn voorzien van dekbedden en lakens en
slopen zijn inbegrepen, zodat u alleen nog uw handdoeken mee hoeft te nemen

Reisschema:
Vertrek IJmuiden
18 00 uur
Aankomst Newcastle
09 00 uur
Vier overnachtingen in uw lodge op basis van zeliverzorging
Vertrek Newcastle
18 00 uur
Aankomst IJmuiden
09 00 uur

WEEKMEDIA prijzen per persoon:
Bij vertrek van 05.04.1999 - 22.04.1999
Bij bezetting van de
4-pers lodge
6-pers lodge door
2
3
4 pers.
2
3
4
5
300 240 210
330 260 225 205
Korting voor kinderen t/m 15 jaar ƒ 60,-.
Bij vertrek van 23.04.1999 - 25.05.1999
Bij bezetting van de
4-pers lodge
6-pers. lodge door.
2
3
4 pers.
2
3
4
5
460 350 295
490 370 310 274
Korting voor kinderen t/m 15 jaar ƒ 65,-.

o pers
190

6 pers
250

Inbegrepen
' Retourpassage IJmuiden-Newcastle mcl. overnachting
m een 3- of 4-persoons Sterklasse, binnenhut met privé
douche en toilet of een 2-persoons hut met wastafel
' Vervoer van uw personenauto (max.l.SSm hoog en 6 m
lang, één auto per boeking)
' Vier overnachtingen m uw lodge op basis van zelfverzorging, inclusief lakens en slopen
' Toeristische documentatie.
Toeslagen per persoon:
(Kinderen t/m 15 jaar betalen 50% van deze toeslagen)
" Weekendtoeslag bij vertrek uit IJmuiden of Newcastle
op vrijdag of zaterdag ƒ 30," Andere hutaccommodatie aan boord (retour)' binnenhut met douche/toilet 2-pers. ƒ 60,-; 1-pers. ƒ 160,-, buitenhut met douche en toilet ƒ 20,- extra,
' Maaltijdenpakket aan boord (2x dinerbuffet en 2x ontbijtbuiiet)/114,-.
' Schoonmaakkosten en electriciteit ter plaatse betalen

SONY CAMCORDER MET STEADY SHOT

INDBIT RVS FORNUIS

CCDTR640; Video 8XR travelier model, nightshot, 72x digitale zoom, Inclusief afstandbediening en compleet met accessoires»
Adviesprijsd *1890.-"*Cv
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61 cm BI Line S
stereo teletekst Adv'2095 -

589.-

m

SONY T R A V E L L E R
TR401 HiFigeluid Adv'1330-

1399.-

1749.-

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D1B E E L D KTV

Topklasse Grootbeeld BlackImeS 100 Hertzdigital scan
stereo TXT Adviespn|S'2695 -

1779.-

PHILIPS 82CMSUPER
BREEDBEELDSTUNT!

32PW63, HiFi stereo TXT
met geheugen Adv'2995 -

2179.SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnnitron
stereo teletekst Adv'2440 -

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1 Super Trinitron,
stereo TXT Adv'2990 -

SONY 100HZ 71 CM
B R E E D B E E L D KTV
l KV28WX Super Trinitron,
j HiFi stereo TXT Adv'3299 -

1879.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800,15 programma s ruime vulopening, milieuvnendeh|k deurbeveiliging '1079-

100 LITER VRIESKAST

698.-

ZANUSSIWASAUTOM.

HhSSTEADYSHOTSTUNT!

«•

FL700 750 toeren centriluge, RVS trommel, schokdempers Adviesp'ijs'949 -

9

64 x Digital zoom 5 standen
program AE incl ace En
afst bed Adviespri|S'1699 -

70CM 100 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT!

Grootbeeld HiFi-stereo
TXT Adviespnjs'3659 -

60cm breed, hete-lucht oven, grill,
vonkontsteklng, programmaklok, glazen
sierdeksel. Adviesprijs *1299.-

3 ruime vriesvakken, 100 liter bruto inhoud,
deur links- en rechtsdraalend te monteren,
controlelampjes, Advtesprijs *598.-

•CiMt

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301, Stereo, teletekst
met geheugen AdV2795 -

'^ilL-

*^-r*

CAMCORDER STUNT!
32xmotorzoom Adv"1099 -

^'ï-ymy

999.-

o aa o
D a d a

SONY STEADY SHOT !
TR620 15x zoom, 3 programAE Adviesprijs'1890 -

/H

1179.-

-^J

JVC DIGITAAL STUNT!

1779.PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, monlage.TXT Adviesprijs"1595

979.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7,Turbo-Drrve,stereo montageJog&Shuttte TXT Adv'1495 -

i->NV

1n^ rnr»,-M^rn

GRDV PrijsdoorbraaM
100x zoom Adv"3849 -

C1MCM110M C Q ï ï l

KP50S01 4* 35 Watt versterker, elektronische,
toon- en
volumeregeling, RDS-tuner, autoreverse 5 cassettedeck, afneembaar frontpaneel met key-alalrm, compacte wisselaar
voor 10 CD's. Adviesprijs *1160.-

PHILIPSHIFISTEREO

kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

EXTRA KORTING

1579.-

11O20 - 6474939 l

OP ALLE
UITGEPAKTE
ELEKTRISCHE
KACHELS

799.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

569.-

HRA6 Hi-SpecDnve Adv"989 -

25 CD-wiss*1"'-

pp106; 1-

'~•*' ".•«"JUUT-

SAMSUNG STEREO!

XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv"1499 -

Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs'1435 -

899.-

Z-wegboxen.

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge, zuinig, stil en milieuvriendelijk,
waterbeveiligmg Adv* 1649 ^^pnisMP99-87g>

1199.

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs'649 -

^^heelergm^

969.- I

| Advièsprijè?1499'.-.

ÏBCC^

X21 01, Trinitron TXT '1440- SONY DVD^SPELER
S315; DVD Videbi 10bit,
afst-bed. Adviësprijs*i770.-

sptiekers,
Adviesprl'

M21 Hi Black Trinitron "990-

200 liter inhoud CFK-vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviesprijs*849 -

428.-

5 STUKSl

,5luidspreW-

AUDIO-TAPE 10 STUKS |

593.-

!«;c*w/.'

MUZIEK CD-R 5 STUKS
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MAXIMA

fü
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' : i.rsWS)

>.-rrfWJ:»A-» 1899.-

180 liter Variabele
labelenindeling
Zuinig en stil
stil Adv*985
Ad
-

57

Topklasse eProgramma
rogrammasWaters Wateronlharder en waterstop "2099-

1245.220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit Adviespnjs*999 -

478.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving ••••
sterren mvnescapaciteit
Adviesprijs 899 -

568.-

ebitel

lec]itinnïit,o,'bnnka(schritt (zondor bodragen^'

549,
649,
529,
449,

BRAUN ORAL B

RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899.-, | •

\BCC1
\PRUSA
SIEMENS KOELA/RIES UBOUWGASKOOKPLAAT ^

748.-

CONDENSDROGER
1

Geen afvoer nodig RVStrommel Adviesprijs'999 -

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

2-delige pannendragers en
sieroeksel Adviespnjs"490 - |

BAUKNECHT DROGER

KE3100, Digitaal, gescheidenregelbaar Maarlie!st280
liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vnj Adv"1849-

ETNA KOOKPLAAT!

PELGRIM KOOKPLAAT

278.-

4 pits met 2 dehge branders

178.-

1248.-

ATAG
NOFROSTKOELKAST FORNUIS

Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stol Adv' 1499 -

878.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend
RVS trommel Adv'1799 -

F1 O,

OOCXXXX

Gasfornuis met
elektrische

oven,
mcl grill en
sierdeksel
Adv'1450 -

968.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

CENTRIFUGE
2800toeren RVStrommel *249-

Gas-elektrofornuis,grill thermostaat en sierdeksel "1199-

798.-

ETNA FORNUIS
90 LITER VRIESKAST Gas-elektro
fornuis met grill
3 vakken Adviesprijs 698

349.-

en sierdeksel Adv'695 -

498.-

Gunstig energie verbruik,
•••• capaciteit, CFK-vrij

449.-

Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviesprijs'149 -

BOSCH VRIESKAST

95.-

GSD1300 3 laden, 11 kg mvnescapaciteit Adv'848 -

CANON PRINTER !
C220 Kleurenpnnter Adv'249 -

529.-

f.-» 179.HP INKJETPRINTER

OPZETVRIESKAST

DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden Adviespnjs'495 -

299.-

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoenng"398 -

Handig'50 liter Adv'595

259.-

299.-

OKI LASERPRINTER

Okipage4W Topklasse''821 -

VRIESKISTEN!

449.-

De topmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

HP TOPKLASSE!

DJ7 PhotoRetll fotokwaliteit
6 ppm Adviespnj.sJI6.40 -

299.VERWIJDERINGSBIJDRAGE
MODUC1EN [(l mWIJWKSS
IIIOI1GI H HIFFK D[ll ONII l
iOVIITEIIIEVdlKIOtnUIIIZUN
iiüüwt om MiuruHtf

B C C B ETER
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
.
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

EN

GOEDKOPER

BEVERWIJK
l ZAANDAM
ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper! Il500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraateS
."
'
.
l Westzijde 55 '(onder Dirk y.d. Broek).

21 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

•

ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEENAMSTERDAM-BADHOEVEDORP-BEVERWIJKDEN HAAG-DELFT-HAARLEM-HILVERSUM-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag......
dinsdag t/m vrijdag.
Zlterdaq . . . . . . . . . .
•
.
.;

LEIDSCHENDAM-MAARSSENBROEK- UTRECHT•
ZAANDAM-ZEIST-ZOETERMEER-.

.

ZOÈTERWOUDE-

„.-,_^. „_„-._„
KOOPAVONDEN

. ' . . . - donderdag.,. ......

«•,

BCC^
\PRUSA
INBOUW KERAMISCHE *
KOOKPLAAT
-^
Met restwarmte indicatie.

W H I R L P O O L KAST

Aanvraag-folder in dé winkel!

ATAG INBOUW GASl*
J
KOOKPLAAT
'

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv"1399-

A4 SCANNER STUNT!

PORTABLEKTV37CM

849.-*

Links-en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs"649 -

70 voorkeuzezenders Olf
Ned Philips garantie Adv'695-

KTV37CM+TELETEKST

\PRUSA

MIELE KOELKAST

BOSCH WASDROGER

ïetborsl
EB19
•»Jf

PRUSi
INBOUWVAATWASSER
Volledig; integreerbaar,
4 programma's en aqua-

ZANUSSI WASDROGER

Elektronische besturing
Zeer stil Adviespnjs'1099 -

<.r*r>

INBOUW
A
APPARATUUR *
TOPMERK INBOUW *
VAATWASSER
i
3 programma's en a'quastop. Adviésprijs*2Ö95.- v

Metvpnkpntsteking.*499.-

Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbescherming Adv*949 -

SONYCHEERS1
Design mini HiFi set inclusief luidsprekers en
afstandbediening Adviespri|s*890 •
SONYCHEERS2
Design mini HiFi set inclusief subwoofer en
satellietspeakers Adviespri|s*1110 PHILIPS 55CM KTV MET TELETEKST
21PT166 Black-üne Flat Square beeldbuis
teletekst met geheugen Adviespri|S*945 PHILIPS 70CM BREEDBEELD KLEUREN-TV ,
28PW6302 Black-üne S 16 9 beeldbuis 1
stereo teletekst met geheugen Adv'2095-

845.-

KG23VOO, 220 netto inhoud,
2 vnesladen Adv"1248 -

51CM KTV TELETEKST

Off Ned Philips garantie
Adyiesprijs'495

775.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
AFWASAUTOM. |
SN23000, Met
Ae( aquastop en
lageverbruikswaarden
swaarden '1348-

Mettijdkloken pluizenfilter
Adviespri]s'495 -

1979.

375.PORTABLEKTV37cm

GSF341,3 programma's Va- l
riabele indeling Adv'1099-

MIELE VAATWASSER
\ATWASSER

IBMAPTIVAE25TOP!

|@ PT155 37cm afst bed '595 -

675.-

499.-

K6 233MMX 32MB CD Rom
fax/modem 15 monitor "3999-

PHILIPS TELETEKST

SMS1012, RVS interieur
4sproeiniveaus Adv'1179 -

598.-

WASDROGER STUNT!

0!gWa»!.°Pr
mixen. A'

SONYCMDZ1.PLUS

32MBmtern 3 2GB 4MBAGP
CD-rom 15 monitor Adv'2999-

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSIl 2-DEURS BAUKNECHT
2180/4D, Automatische
tomatische ontdoonng Adviespri|s"749
viespri|s"749 - VAATWASSER

ARG647, 156 liter koelen
en60litervnezen Adv"949 -

'l^ffiSSiS-'

iQg

top design GSM toestel
t.w.v, 1299..

SIEMENS 300MHZ PC!

645.-

2-DEURS KOELKAST

WHIRLPOOL

io-^.a

1'jarig Trafficline abonnement ƒ, 24,95 per maand!

BCC
\PRJJS.

869.^^rjm» -239*"'

STUNT! VHS-HQ VIDEO

SONY 55CM STEREO IPRIJSjt

SONY55CMTELETEKST

ADP603,3programma's water- I
ontharder en beveiliging
tegenwateroverlast Adv"949 -

KOEL/VRIES

389.-

21S1 SScm FSO Adv'849 -

Wassen en drogen m 1 machine,1000toeren Adv"1549-

CD-spelerenboxen.

A237, Express ProDigi '714-

895.- ~~ 289.-

WAS/DROOGCOMBINATE

'

ëSSn» 159- ''••

JVC SHOWVIEW + PDC

Met afstandbediening

_. •

;Ö^^7-49>:.

PANASONIC KTV TXT

Hl§ 595."

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

WHIRLPOOL
BOVENLADER

BO^^dio^ssett^.

S V600, Videorecorder met
PDC Adviesprijs'699 -

829.-

PANASONrCSTEREOKTV

Nederlands (opmerk, 3 proiramma's, 12couverts '899-

799.-

• „ . • « mC' Rfilivii

599.-

LUXE VAATWASSER

AT80,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid Adviespnjs'1099-

PlONEt

8605,4 koppen SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv'945 -

[BCC
PHILIPS VHS-VIDEO
IPRfJS
VR161, Afstandbed '645SONYsCQMBO 37CM

479.-

BOSCH KOELKAST
KOEL

JVC HIFI STEREO

PHILIPS SHOWVIEW

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook- j
funkties Adviespnjs'699 -

~~ 579.-

468.-

HD620 Topperi 4 koppen,
Showview+PDC AriVHQQ-

VR165,+PDC,afstbed *745-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien koken bakken, braden en qratmeren Adv"999 -

PANASONIC STEREO

B14.50

IBCC*
\PRIJSl

425.-

669.-

C81>=cl

699^

478.-

848.-

E720 Super Trilogie, 4 koppen Showview+PDC "1200 -

SONYVIDEORECORDER

KTV/VIDEO COMBI

Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vrij Adv'729 -

WM20000 RVS trommel en
kuip, aparte temperatuuriling.bespaartoets "1348 -

E120 Afstandbedieninq "610 -

\PRIJS

WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv"799 -

898.-

•TrM

mcc

375.-

SIEMENS KOELKAST

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

TV/VIDEOCOMBI'S

ARISTONA

900 watt magnetron, 60 minuten
timer, aulom programma's

568.-

SIEMENS
WASAUTOMAAT

ARISTONASTEREOKTV
TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs"1595 -

Met vriesvak AdV699 -

WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349 -

PHILIPS 70CM STEREO ARISTONA STEREO
PT4501, Teletekst Adv'1645-

219.-

958.-

789.SONY HIFI STEREO

PHILIPS 100HZ KTV
PT820, 63cmBlack-lmeS,
[ stereo, teletekst Adv"2795 -

345.-

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG
meerdere
malen best getest1 Adv'1449 -

advies Tevens melden van storingen aan

20%

979.-

SONY 63CM STEREO

KV25, Super Trinitron, teletekst afst bed Adv"1399 -

ZANUSSI KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

1548.-

derAdviespnjs'1200 -

1179.-

WE900 Instelbarecentrifugegang, regelbare thermostaat,
RVStrommel, zelfreinigende
iomp Adviespri|s'1l99 -

houd,800wattvermogen,automatison programma s Adv'349 -

AEG WASAUTOMAAT

Consumenten Helpdesk voor Informatie en

E920,7 koppen SuperTrilogic,
vliegende wiskop.HiFi-stereo
AdviesprijS'1650-

169.-

130 liter, met vriesvak
Adviespnjs"699 -

MIELE 1000 TOEREN

Üliir CALL CENTER

SONY MONTAGE TOP!

R2V18. 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

295.-

Topklasse Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv'2299 -

879.-

VR665,Showview+PDC 4koppen,FollowTV,longplay '1095-

169.-

SHARP MAGNETRON

WHIRLPOOLAVM"
Ruime 3 m 1 combi magnetron j

E820, 4 koppen Super Trilogic montage videorecor-

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespri|s"1880 -

Automatische ontdooiing
Adviespnjs"529 -

SONY RDS AUTORADIO-CASSETTESPEIER MET 10 CD-WfSSELAAR

SONY HIFI STEREO

SONY72CMHIFISTEREO

275.-

145 LITER KOELER

M6135 Supersnelverwarmen
en ontdooien Uitneembaar |
draaiplateau Adviespri|S'279 -

678.-

INDESITWASAUTOMAAT

l03.HE\

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

W H I R L P O O L KAST DAEWOOMAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18literm-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

• D D O o

1-DEURS KOELKAST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l

PELGRIM WASEMKAP

Sstancteiienvetfiltor Adv'PfiO -

128.-

ETNA WASEMKAP
;MKAP

AVANCE 3-standen
,nden '135
'135--

78.13.00 tot 18.00 uur
09.30 tol 18.00 uur
09.30 lol 17.00 uur
19.00 tol 21.00 uur

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
Woensdag 7 april 1999
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Datum
07
08
09
10
11
12
13
14

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

HW

LW

08.05
08.46
09.29
11.26
12.35

04.00
04.25
05.20
06.25

01.15
02.15

08.44

03.05

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 14, oplage 5.425 Editie 17

HW

LW

20.25

16.26
17.05
19.05
20.14
21.56
23.05
23.44

21.03

22.26
23.45

07.14
10.10
11.10

Nieuwsblad

13.43
14.35
15.19

Maanstand: LK vr 09 apr 4.50 uur.
HW: 14 apr. 15.19 uur, + 112 cm NAP.
LW: 14 apr. 11.10 uur, - 90 cm NAP.

Bij weer en
wind onder
watertoren

TZB: nog
drie punten
voor titel

Sportpagina
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Paaswandeling in de nevel

Jongen
mishandeld
ZANDVOORT - Een achttienjarige Heemstedenaar is
donderdagnacht mishandeld
door een groepje van achtjongeren. De Heemstedenaar wilde een ruzie sussen tussen
twee meisjes. Ook een van de
twee meisjes, een zeventienjange Heemsteedse, is gewond
geraakt. Ze heeft een hersenschudding en kneuzingen opgelopen. Het tweetal moest
naar het ziekenhuis voor behandekng.

Een
strandvvandeling
in de nevel op
Eerste Paasdag.
Sommige
bezoekers lieten
zich dit weekend
niet weerhouden
door het
tegenvallende
weer. Anderen
zochten de
winkels op. In de
Kerkstraat en de
Haltcstraat kon
men over de
hoofden lopen.
Volgens Jeannette
Harder van de
WV zaten bijna
alle hotels en
pensions vol. „De
telefoon stond bij
ons vorige week
roodgloeiend. En
in het kantoor was
het ook erg druk.
Zowel vrijdag als
zaterdag kwamen
er zevenhonderd
mensen binnen.
Veel mensen
reageerden
laconiek op het
weer, geloof ik. Ze
komen toch ook
voor de frisse
lucht en om te
wandelen"

De twee meisjes kregen eerst
al ruzie in de disco en zetten
hun ruzie later op straat voort.
Zij vlogen elkaar in de haren.
De Heemstedenaar kwam tussenbeide. Hij is vlak daarna op
het Raadhuisplein in elkaar
geslagen door een groepje van
acht jongeren. De politie is nog
bezig met het onderzoek naar
de identiteit van de daders. De
twee gewonde jongeren zjjn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Brand

ZANDVOORT - Donderdag
heeft een brandje gewoed in
een woning-in de Nieuwstraat.
De bewoner was zo in de war
dat de man inmiddels opgenomen is m een verpleeginrichtmg. Volgens de politie is de
brand vermoedelijk ontstaan
in een keukenkastje. Brandstichtmg wordt niet uitgesloten.

24 fietsen weg

ZANDVOORT - Bij een verhuurbedrijf op de Passage zijn
vrijdagnacht 24 fietsen gestolen.
De inbrekers kwam binnen
door een ruit in de toegangsdeur te verwijderen

Inbraak in bieb

Foto Andre Lieberom

Verkeer moet tóch via
Oranjestraat centrum in

ZANDVOORT - Tijdens de
paasdagen heeft een inbreker
de kassa leeggehaald van de
bibliotheek. Hoeveel er precies
weg is, iSjiaiet bekend. Volgens
ZANDVOORT - Als het
de politie* gaat het om enkele aan het college van Burgetientallen guldens.
meester en Wethouders ligt
rijden de auto's voortaan
toch via de Oranjestraat het
Auto's gestolen
centrum binnen en via de
ZANDVOORT - Vier auto's Grote Krocht eruit. Volgens
zijn dit weekend verdwenen verkeerswethouder
Hans
uit Zandvoort. Het gaat om Hogendoorn is dat toch bedrie Mercedessen en een Golf ter dan het verkeer anderscabriolet. Ze werden gestolen om leiden, zoals de ondernein de Brederodestraat, Burge- mers willen.
meester Van Alphenstraat,
Trompstraat en Marnix van
St. Aldegondestraat.
De ondernemers hebben Hogendoorn de afgelopen drie
weken flink onder druk gezet,
maar hij is niet gezwicht. Al
~C 7"plgens heeft
hij wel even getwijfeld.
Volgens hem wegen drie argumenten zwaarder dan de argumenten van de ondernemers:
„Er komt minder autoverkeer
olgens mij heb ik de' voor- in het centrum, zodat de voetj aarskriebels. Normaal ben gangersstromen minder gehinik niet zo'n schoonmakerig
derd worden. De bewoners van
type maar als de zon schijnt, de Oranjestraat willen bovenword ik erdoor bevangen. Van dien liever dat de auto's hun
de week heb ik mijn nesteldrag kunnen botvieren bij
mijn dochter m Leek. Vanwege de baby die op komst is,
moest alles even goed onder
handen genomen worden.
Daarna was mijn eigen huis
R MOET eerst iets geaan de beurt want door de
beuren in je leven
zonneschijn zie je juist hoeveel
voordat je ook daadstof er ligt.
werkelijk iets verandert," zegt
Na het huis moet mijn tuin de 75-jarige Toon Lavertu. De
er aan geloven. Eerst wordt
verandering waarop de onderhet tuinmeubilair schoongenemer doelt in zijn eigen lemaakt daarna de wilg geknot, ven, is de beslissing te stopde roos gesnoeid en de vaste pen met steenhouwen. Laverplanten in de grond gezet. Als tu is een begrip in Zandvoort.
ik even met een bakkie leut in Bijna alle stenen op de bem'n schoongesopte tuinstoel graafplaats aan de Tollenslaan
uitrust, zie ik dat niet alleen ik zijn van de hand van hemzelf
nestelneigingen heb maar ook en zijn vader, die hem het vak
de vogels rondom iruj. Ze be- meester maakte. Het verzetskijken het nestkastje aan de monument en de dorpspomp
muur. Het broedpaleisje hangt komen ook onder zijn beitel
er al wat jaartjes maar geen
vandaan.
enkele vogel die erin wil.
Verleden jaar nog kreeg LaMeestal vertrekken ze naar
vertu een oorkonde van het
een ander kastje. Zou het dit Bedrijfsschap van de Natuurvoorjaar wel lukken?
steen voor het feit dat hrj
Dat doet mrj denken aan de reeds zestig jaar in het vak zat.
groep jongeren die in ZandToen al gaf hij te kennen dat
voort moeizaam naar een ge- hij het waarschijnlijk niet nog
schikte huur- of koopwoning eens tien jaar zou uithouden
zoeken. Ook deze jongeren
in het fysiek zware beroep.
v
ertrekken naar een andere
„Ik kon niet uit mezelf stopplaats.
pen. Het steenhouwen is een
Zo, de tuin is klaar. Wat kan verslaving voor me geworden,
ik nu nog gaan doen? Eigenlijk ook al kon ik het lichamelijk al
moet het strand nog schoon- een tijdje niet meer aan. Elke
gemaakt worden want volgens keer verzon ik wel weer iets
Stichting De Noordzee is ons om door te gaan. Ik ben een
strand het op één na vuilste
echte vakgek."
strand van de Noordzeekust.
Een ernstige ziekte in de
Maar deze klus is voor mrj iets winter deed de verzwakte amte zwaar; daar heb ik echt
bachtsman een jaar later behulp bij nodig.
sluiten met zijn twee neven,
Nel Kerkman twee broers, uit Amsterdam in

ij

V

straat vanaf de Hogeweg innj"- men was en dat het college hun
den. Dat hebben ze ons eerder standpunt zou overnemen.
al laten weten."
Toen dit niet het geval bleek
te zijn, hielden de vertegenHogendoorn verwacht dat woordigers van het Ondernede ondernemers minder van de mers Platform in allerijl een
omkering merken dan ze vre- enquête onder de winkeliers
zen. Niettemin wil ruj eerst een van de Grote Krocht gehoumaand uitproberen of de voor- den. Zonder uitzondering gagenomen verkeersmaatregel ven de detaillisten er de voorwerkt.
keur aan dat het verkeer via de
Grote Krocht naar het Raadhuisplein kan rijden, omdat de
automobilisten dan als eerste
langs hun winkels komen.

Hans Hogendoorn
legt bezwaren
terzijde

Het Ondernemers Platform
heeft een paar weken geleden
een bespreking met een ambtenaar van de gemeente gehad
over de rijrichting. De ondernemers gingen ervan uit dat
hun mening goed overgeko-

Hogendoorn legt niettemin
op 13 april een tegengesteld
voorstel aan de gemeenteraad
voor. Hij heeft in het college
hier al steun voor gevonden.
Tijdens een commissievergadering een paar weken geleden
hadden diverse partyen wel
wat bezwaren, maar tijdens de
gemeenteraadsvergadering zal
blijken hoe de verhoudingen
precies liggen.

Nieuwe toiletten bij strandhuisjes
ZANDVOORT - Het college van Burgemeester en Wethouders
wil anderhalve ton investeren in nieuwe toiletten en riolering bij
de strandhuisjes. De politiek praat 20 april over het beschikbaar
stellen van 50 duizend gulden voor het maken van een renovatieplan. De werkzaamheden zouden in 2000 moeten beginnen.

„Toen we daar
aankwamen, zagen
we flarden mist waar
af en toe gecrashte
wagens uit
opdoemden. We
•wisten ook niet waar
de ravage begon en
eindigde. Het was
echt de hel/'

En verder:
Open huis
siertelers
Kudelstaart
Uit & Vrije Tijd
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Eerste aanzet
tot light rail
naar kust
Concrete ideeën over het
tracé bestaan er nog niet. Wel
worden 'plannen voor een verbinding onder station Zandvoort door' in het onderzoek
betrokken. Van der Veen daarover: „Dat schijnen gedachtes
te zijn van bepaalde PvdA-statenleden." Over het traject is
vorig jaar ook al geopperd dat
het vanaf het station via de
boulevard en de Zeeweg naar
station Overveen zou moeten
lopen.
Van der Veen: „Het is de
planning dat er vóór de zomer
iets op papier staat." De stuurgroep overweegt om deze zomer een kennismaMngsproef
met de light rail op het spoortraject Amsterdam-HaarlemZandvoort te houden.
Het animo voor de aanleg
van een light rail naar de kust
is onder de statenfracties van
PvdA en D66 best groot, meidde het Zandvoorts Nieuwsblad
vorige maand al. Deze beide
partijen vinden in ieder geval
een ontsluiting van Zandvoort
via een kustweg naar IJmuiden, geopperd door de WD,
een erg slecht plan.
Een ander alternatief om
Zandvoort beter bereikbaar te
maken, het haringbuystracé
(tunnel van de Zandvoortselaan naar de Randweg), stuit
op verzet van de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem en
Heemstede. Die drie gemeenten voelen echter wél voor de
aanleg van een light rail.

ZANDVOORT - De aanleg
van een snelle tramverbinding (light rail) naar Zandvoort is een stukje dichterbij
gekomen.
De
provincie
Noord-Holland heeft een
Stuurgroep Light Rail ingesteld, die onderzoek gaat
doen en een plan van aanpak
opstelt. Overigens zal de
light rail de eerste tien jaar
nog niet gerealiseerd worden, want het Rijk heeft te
kennen gegeven tot 2010
geen geld ervoor beschikbaar te stellen.
Namens Zandvoort zit in de
Stuurgroep Light Rail wethouder Hans Hogendoorn. Voorzitter van de stuurgroep is gedeputeerde Hen de Boer. Andere leden zijn: wethouders
van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en
Velsen; afgevaardigden van
Gewest Zuid-Kennemerland,
Rijkswatersaat en Railned BV
en twee provincie-arnbtenaren.
„Light rail houdt het midden
tussen een tram en een trein,"
legt provinciewoordvoerder
Rienk van der Veen uit. „Het is
zwaarder dan een tram en lichter dan een trein. Je kunt het
vergelijken met sneltrams zoals die in Utrecht en Amstelveen rijden. Comfortabele
trams met een lage vloer, die
met tamelijk hoge snelheid en
zeer frequent rijdt."

Er is al eens sprake geweest van privatisering, maar dat lijkt
nu van de baan. Wethouder Hogendoorn ziet liever niet dat de
zeshonderd strandhuisjes voortaan onder een particuliere exploitant vallen. „Ik wil de kwaliteit waarborgen van het terrein
en de huisjes. Dat lukt aardig, zeker doordat we goed contact
hebben met de verenigingen. Bovendien is het verhuren van de
grond ook een inkomstenbron." Volgens Hogendoorn preferen
de strandhuisjesverenigingen ook de gemeente als huurbaas.

ADVERTENTIE

icatesse

a la van der Horst

ADVERTENTIE

De avond smaakt naar meer aan een tafel
van Co van der Horst Neem bijvoorbeeld
deze kersenhouten Cassma-tafel, ontworpen
door Frank Lloyd Wnght De perfecte sym
biose van schoonheid en functionaliteit
Ook m ons wooncentrum SamtairStudio B A D
Mare Smithuis Keukenarchitectuur Rem Art Gallety
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren
Binderij 2, Amstelveen 020 6412505
http //wwwvanderhorst nl Maandag tot 13 OOuur
gesloten Donderdag koopavond

OPEN PAG
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'Steenhouwen is een verslaving voor me geworden'
'E
Toon
Lavertu
(links) met
de twee
neven die
zijn Zandvoortse
zaak
overnemen
Foto Kann
Schut

zee te gaan. „Het was altijd al
een familiebedrijf," vertelt de
oudste broer Frans van 45
jaar. De opa van ome Toon en
diens broer runden een steenhouwersbedrijf in Amsterdam.
De opa van ome Toon ging
vlak na de oorlog naar Zandvoort en zijn broer bleef in
Amsterdam."
„Wij maken deel uit van de
Amsterdamse tak," vult zrjn

drie jaar jongere broer Pieter
aan. De twee hebben een goed
lopend steenhouwersbedrrjf,
Lavertu, in Amsterdam-osdorp. Van daaruit zal het
tweetal de werkzaamheden
die voortvloeien uit Lavertu
Natuursteenhouwerij Zandvoort voortzetten.
„Je kunt beter zeggen dat
nu twee bedrijven geassocieerd zijn. Ik blijf de belangen

behartigen voor de klanten.
Voor hen verandert er niets,"
benadrukt de immer nog
werklustige Lavertu met klem.
De klanten bespreken met mij
wat ze willen hebben. Het enige verschil is dat de vervaardiging van de steen in Amsterdam plaats vindt." Van het bedrijfje met de werkplaats aan
de Kamerlingh Onnesweg
wordt nu een showroom an-

nex kantoortje gemaakt.
Intussen loopt de rijzige
'ome Toon' over de wit marmeren tegels van zijn woning
langs de schouw van Portugees gemeleerd marmer, voorbrj een blauw granieten salontafel naar de keuken om koffie
te zetten. De al even lange neven zitten met de benen onder
witte pitrieten stoeltjes geklapt in de serre en vertellen
over hun oom.
„Hy kan gewoon niet met
stoppen met het bednjf. Het is
zrjn lust en zijn leven. Als hjj
helemaal zou moeten stoppen,
dan is het ook afgelopen met
hem," zegt Pieter met veel begrip.
„Toen onze oom ziek werd
in de winter hebben we wat
zware klusjes voor hem gedaan. Toen is het plannetje
van de samenwerking ontstaan. Het zou zonde zijn om
de naamsbekendheid die Lavertu in Zandvoort heeft opgebouwd te verliezen," vult
Frans aan.
„Mijn vrouw en ik hebben
twee dochters," zegt Toon Lavertu. „Voor vrouwen is steenhouwen een te zwaar beroep.Ik heb wel uitgekeken naar
een opvolger, maar ik kon niemand vinden. En nu heb ik er
dus twee, "zegt hij tevreden,
terwijl hij tussen Frans en Pieter gaat zitten.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich m

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorb. Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ (51,75
* Vooi postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven-020-562.62.11.
Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedu Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003

woensdag 7 april 1999
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Vakant ie-tip

FAMILIEBERICHTEN
10-4-1939

10-4-1999

Hans UJobma
60 jaar
Gefeliciteerd !!!!!
Rlclo

€llen
Jeroen

Mirjam

Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
haar gezin en na een langzaam afnemende gezondheid is heden van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze moeder, grootmoeder en overgrooLmoeder

Dora Cornelia Groen
echtgenote van L. Van Norden
in de leeftijd van 76 jaar.
L. Van Norden
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
6 april 1999
Lijsterstraat 2-19
2042 CJ Zand voort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcenlrum aan de Poststraat te Zandvoort, clonderdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 9
april om 9.45 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van de Lijsterstraat om plm 9.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Het zoeken naar een geschikte
vakantiebestemming is niet
voor iedereen eenvoudig.
Stapels reisgidsen, ingewikkelde prijsbijlagc maken de
keuze soms nog moeilijker.
Bovendien vraagt menigeen
zich af, of de werkelijkheid net
zo mooi is als de plaatjes.
Met deze onzekerheid maakt
Toerkoop Reisburo Zonvaart
korte metten. Tien weken lang
geven zij gouden vakantie-tips.
Het betreft hotels of appartementen die ver boven het
gemiddelde uitsteken en toch
redelijk betaalbaar zijn.
De aanrader van deze week zijn
de appartementen Cosmopolit
bij het plaatsje Malia op Kreta,
Griekenland. Malia is een
gezellige toeristenplaats in een
prachtige omgeving van olijfbomen en wijngaarden. In het
centrum van Malia zijn vele
terrassen en winkeltjes te vinden. Met name langs de strandweg vindt u leuke tavernen. Als
strandliefhebber heeft u

Op de agenda staat (onder voorbehoud)

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

beschikking over één van de
mooiste zandstranden van Kreta.
De appartementen Cosmopolit
liggen op slechts 100 meter van
het centrum, net buiten de
drukte. Gastvrijheid is
Cosmopolit's label. Al vijfjaar
is dit complex een absolute
aanrader binnen het uitgebreide
assortiment van Toerkoop Reisburo Zonvaart. In verband met
het 35-jarig jubileum van Toerkoop Reisburo Zonvaart is een 8
daagse vliegvakantie naar deze
top appartementen te winnen,
als u vóór 14 april 1999 een
vakantie boekt bij één van de
Toerkoop Reisburo's van
Zonvaart. Voor meer informatie:
0251-655671 of 072-5716744.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

RéstaiirimtQueenie

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Kerkplein 8
2042 JH Zandvoort

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

bak'ker
BALK

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Alle woensd., dond. en vrijdagen

Weekaanbieding:
(geldig t/m zaterdag 10 april)

11-4-1996

114-1999

appeltaartje
van 8,75 voor 6,75

Lieve Mam
het verdriet krijgt wel een plekje, maar ik mis je zo.
Veel liefs, Corrie

Hogeweg 28 - tel 571 29 89

,,Ï)INER VOOR TWEE"
:

een 7rgangen verrassingsmenu
voor ƒ 85,-per twéé personen

Voor reserveringen en/of M. iel. 5713599
9-4-1999

9-4-1998

Mam
altijd in onze gedachten.
1
Anneke. Edward, Rien

•• Wie jaf ig is?••«*
ADVERTENTIES
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

OPENBARE RAADSVERGADERING

Boek nu....en maak kans
, op een vliegreis voor
J 2 personen.'

De gemeenteraad vergadert dinsdag 13 april
1999 m het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

Toerkoop Reisburo Zonvaart bestaat 35 jaar.
Wij vieren dat samen met U
Boek snel uw reis bij Toerkoop Reisburo Zonvaart. Of het nu
een weekendje weg is, een week naar de zon of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties!

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

foerkoop Reisburo Zonvaart is
zeer trots deze schitterende
appartementen m tiet vokantieplaatsie Molm te kunnen
aanbieden als reis van de week.
Het schitterende complex ligt dicht bi| het gezellige centrum en
800m van het strand. Het is al jaren een topper m ons
assortiment Gastvrijheid en service stoan zeer hoog in het
voandel bi| de directie en het personeel van Cosmopolit
Een echte aanrader1

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ROMMELMARKT-KONINGINNEDAG

TOERKOOP Reisburo Zonvaart

J

Alkmaar centrum (072) 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castricum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 5332114, Hoorn (0229) 215581,
Uitgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560

jfc
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HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN
De aandacht wordt er op gevestigd dat er GEEN andere mogelijkheid is tot huren van een marktkraam
dan hier omschreven!

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

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

In zijn vergadering van 2 februari 1999 heeft
de gemeenteraad van Zandvoort de eerste
wijziging van de Algemene plaatselijke verordenmg vastgesteld Deze wijziging is noodzakelijk gebleken in verband met een aantal
wetswijzigingen en in de praktijk gevoelde
gebreken
De eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening treedt in werking op de
eerste dag volgend op de dag van deze
publicatie
De wijziging ligt gedurende twee weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis van Zandvooit

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KGA kan

Hogeweg 54/19, midden in het centrum van
Zandvoort, op de 5e woonlaag gelegen royaal
tweekamerappartement met fraai, weids uitzicht over duinen en dorp. Zonneterras op het
zuiden. Lift aanwezig. Ind. hal: woonkamer
met schuifpui naar terras; open keuken met
inbouwapp.; badkamer met toilet, ligbad en
wastafel; slaapkamer met kast.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

J
Jt

Een compleetverzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Locatie:
Kleine Krocht-Swaluëstraat-Gasthuisplein
•"" De rommelmarkt wordt gehouden van heel vroeg
tot 14.00 uur
'J Er zijn 45 kramen te huur
H
Inschrijven tegen contante betaling a ƒ 40.ALLEEN OPWOENSDAG 14APRILA.S.
VAN 14.00 TOT 15.00 UUR m gebouw
„De Krocht"

EERSTE WIJZIGING VAN
DE ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING ZANDVOORT
VASTGESTELD

J

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10 15 - 11 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 4 5 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Duindoornlaan 2, Bentveld 3 bomen
- Duinwindelaan 16
2 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 30 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 13 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 6 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

GEMEENTE

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

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

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13
april 1999

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
sloopvergunningen en meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend
99-060B Secr Bosman
plaatsen dakstraat 30
kapellen
99-061S Zeestraat 71
slopen apotheek
99-062M Witte veld 42
plaatsen schuur
99-063 B Brederodevergroten erker
straat 66
99-064M Zandvoortsevergroten
laan 163 '
schuur
99-065B Zandvoortseveranderen/verIaah313
groten woning
99-066B Teunisbloem
vergroten
laan 16
woning
99-067B Boul Paulus
veranderen
Loot 23
woning
99-068B Zandvoortseveranderen
laan 3 1 + 3 3
schuur m garage
99-0698 Prof Zeemanplaatsen dakkapel
straat 11
99-070B Raadhuisplein 10 plaatsen noodapotheek
99-071B Zeestraat 32
veranderen constructie (binnen)
99-072B Vmkenstraat 12 plaatsen dakkapel
99-073B Dr C A Gerke- plaatsen mpanstraat91rd
dig balkon
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden,
kunnen binnen een termijn van twee weken
na publicatie, schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat
er wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten

Reis van deze week:
app. Cosmopolit
Kreta.

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

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

- Extra subsidie en krediet voor extra
materiaal Zandvoortse Reddingsbrigade
- Continuering project Beach- en Parkingwatch
- Bekrachtiging genomen procesbesluiten
d.d. maart 1999
- Vervolgnotitie Integraal Veiligheidsbeleid
- Verlenen eenmalige subsidie woningbouwvereniging
"Eendracht Maakt
Macht"
- Grondverkoop Stationsplein
- Voorbereidingsbesluit perceel Kochstraat 19
- Partiële verkeerscirculatie centrum
- Sociaal Jaarverslag 1998
- Krediet exploitatie hulpklas gemeente
Zandvoort
- Vaststellen verordening premiebeleid
Wet Inschakeling Werkzoekenden en
vrijlating van inkomsten Abw
- Vaststellen verordening (re)integratie
arbeidsgehandicapten
- Afronding sport- en wijkpark Duijntjesveld

Het college van Burgemeesteren Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"
voor meer informatie:

Zuiderstraat 12A, in de directe nabijheid van
het centrum, duinen en strand gelegen goed
onderhouden halfvrijstaande woning met
achterplaats. Ind.: gang; riante L-vorm. woonkam. met openslaande deuren; keuken; toilet;
1e et.: overloop; aparte wasruimte; 2 slaapk.;
badkam. met wastafel, douche en ligbad;
apart toilet; ruime zolder bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr./ 395.000,- k.k.
Jan Snijerplein 3, in het centrum gelegen
goed onderhouden vrijstaand woonhuis met
parkeergelegenheid voor 2 auto's. Tuin met
schuur en achterom. Ind. souterrain: bergruimte; speelruimte; trapkast; kantoorruimte;
hobbyruimte; beg.gr.: hal; toilet; L-vorm.
woonkamer met allesbrander; open keuken
met inbouw/apparatuur; 1e etage: overloop;
ruimte voor wasmachine en droger; ruime
badkamer met ligbad, wastafel, wandcloset
en bidet; slaapkamer met wastafel en vaste
kastenwand; slaapkamer; gangkast; 2e etage: slaapkamer met wastafel; bergruimte.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

(ƒ1.000,-netto)
Ex-dienstplichtigen, oorlogsvrijwilligers (op grond van het
Oorlogsvrijwilligersbesluit) en schutterplichtigen die in de
periode van l januari 1938 tot l januari 1963 meer dan twee jaar,
maar minder dan vijf jaar (zonder dubbeltelling en inclusief
herhalingsoefeningen) in werkelijke dienst zijn geweest, waarvan
een gedeelte tijdens de Tweede Wereldoorlog of in voormalig
Nederlands-(Oost)Indië (ook bij het KNIL), voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea of Korea, kunnen onder bepaalde voorwaarden in
aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van ƒ 1.000,netto. Indien bedoelde militair is overleden, heeft de weduwe
mogelijk recht op de uitkering.
Hiermee wordt beoogd de erkenning te onderstrepen van hen
die onder moeilijke omstandigheden langer dan de gebruikelijke
diensttijd hebben gediend.
Degenen die over diensttijd pensioen ontvangen of recht op
pensioen hebben, kwamen in eerste instantie niet in aanmerking
voor deze uitkering.
Inmiddels zijn de bepalingen in de Uitkeringswet zodanig
gewijzigd dat ook degenen die wel in het bezit zijn van voormelde pensioenaanspraken voor een uitkering in aanmerking
kunnen komen.
Om voor de uitkering in aanmerking te komen, moet u een
formulier invullen. Dit formulier kunt u verkrijgen door onderstaande coupon in te vullen en te zenden aan: Ministerie van
Defensie, Dienst Veteranenuitkering, Antwoordnummer 1025,
6460 VB KERKRADE. Een postzegel is niet nodig.

VAN

Indien uitsluitend dienstplicht bij het KNIL is vervuld,
moet u de ingevulde coupon zenden aan: SAIP KNIL-uitkeringen,
Postbus 1263,6400 BG Heerlen (voldoende frankeren).

SCHAIK

Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de gemeenten.
Als u in het verleden al een formulier heeft ingediend, hoeft u
niet meer te reageren.

MAKELAAR O.G.

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafènis:
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

WIJZIGING UITKERINGSWET
tegemoetkoming twee- tot v|jfjarige diensttijd veteranen

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

AANVRAAG EENMALIGE UITKERING
twee- tot vijfjarige

diensttijd

Naam:
De heerfmevrouw (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)
Straat:,
Postcode: ...
Woonplaats:.
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NIEUWS

Editie 17

woensdag 7 april 1999

Simavi-collecte

Alternatief
kunstwerk

ZANDVOORT - De Simavicollecte voor medisch transport in ontwikkelingslanden
heeft 1.854,05 gulden opgebracht. in veel ontwikkelingslanden is de medische hulp in
grote steden beter toegankelijk. Door gebrek aan goede
transportmiddelen komt hulp
in afgelegen dorpen voor velen
te laat. Voor een tientje kan
bijvoorbeeld in India een medisch team een bezoek aan een
dorp brengen.

Open dag bouwclub

ZANDVOORT - De
sche Modelbouw Vereniging
Bomschuit Bouwclub' bereidt
oen open dag voor. Zaterdag
10 april tussen 13 en 17 uur
staat de deur van het verenigingslokaal aan de Tolweg 10
wagenwijd open. De toegang is
gratis.

VerzamelbeuTs

ZANDVOORT - In het gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat 17 wordt zondag
1 1 april de maandelijkse verzamelbeurs gehouden. Poststukken,
postzegels,
munten,
bankbiljetten,
stripboeken,
antiek, curiosa, speelgoed en
heel veel andere dingen worden daar geruild, gekocht en
verkocht.
Experts taxeren en bemiddelen gratis bij aan- of verkopen. De beurs is open van 10
tot 17 uur en bereikbaar met
bus 80 of 81. Rolstoelers kunnen er gemakkelijk binnen.
Het buffet is open voor een
hapje of een drankje. De toegang is gratis.

Billy B. Jacket
ZANDVOORT - Café Harlekijn heeft 9 april een heel bijzondere gast: Billy B. Jacket.
Het combo Billy B bestaat uit
een viermans allround bezetting van internationale allure.
Billy B was te horen op het
North Sea Jazz Festival in
Scheveningen, toerde door het
buitenland en vormt de laatste
vijfjaar het huisorkest van de
Fantasy World Dinner Show
van John de Mol.

Hode Kruis

ZANDVpORT - Binnen het
Rode Kruis zijn enige wijzigingen. Voortaan zit het Rode
Kruis afdeling Zandvoort samen met Haarlemmermeer en
Hillegom in het district Duin
Meer Zand. Dat is vorige week
ti]dens de jaarvergadering bekend gemaakt. Martine Joustra is tijdens die vergadering
nieuw in het bestuur gekozen
en W. van der Mije heeft afscheid van het bestuur genomen. In het bestuur zitten nu
W. Verhorevoort (voorzitter),
Y. Bos (penningmeester), H.
Gercke (secretaris en aanspreekpunt), E. Keur (sociale
activiteiten) , H. van Esch (medische groep), C. Jagtenberg
(medisch adviseur), M. Joustra (opleidingen) en Lia Sol
(pr en jeugd).

Geslaagd

ZANDVOORT - Het verdwenen kunstwerk voor het
raadhuis gaat de Beeldende
Kunstenaars
Zandvoort
(BKZ) zo aan het hart dat zij
te g zelf bij wijze van grap op l
n april een kunstwerk onthuld
19
hebben.
De kale vijver was op die dag
tijdelijk aangekleed met drie
vissen, beschilderd door Hilly
Jansen, Marianne Rebel en Ria
van Kooten. Victor Bol dobberde in het troebele water in
zijn duikpak rond tussen gekleurde badeendjes, op zoek
naar de overblijfselen van de
meeuwen die door landschapsarchitect Van Boven ooit gemaakt zijn.
Inmiddels zijn de omstreden
en vernielde meeuwen opgeborgen in 'de spelonken' van
het gemeentehuis, zoals een
proclamatie van de kunstenaars vermeldt.
Het kunstwerk van Van Boven heeft 127 duizend gulden
gekost en het was ooit de bedoeling dat het gelijk klaar zou
zijn met het nieuwe raadhuis
(in december 1995) maar die
planning is niet gehaald.
De gemeente weet niet zo
goed raad meer met de kwestie. Wethouder Oderkerk heeft
al eens geroepen dat hij de
meeuwen in de hal van het
raadhuis wil ophangen aan het
plafond en onlangs zei hij dat
hij buiten misschien vandalisBurgemeester Van der Heijden en Victor Bol discussiëren met elkaar voor de radio over het kunstwerk. Faola van der Drift, Marianne Rebel, Adele van Kemenade en Ton mebestendige zeehondjes wil
Timmermans luisteren mee
FotoAnclicLiebetom laten neerzetten.

HAARLEM - De winst van
GroenLinks bij de Provinciale-Statenverkiezingen heeft
de partij géén zetel in het college van Gedeputeerde Staten opgeleverd. De oude collegepartijen WD, PvdA en
CDA hebben een akkoord
bereikt over vorming van een
nieuw college. De zetelverdeling blijft ook gelijk: drie gedeputeerden voor de WD en
twee voor PvdA en CDA.
GroenLinks behaalde bij de
verkiezingen in maart twaalf
zetels, een verdubbeling ten
opzichte van de oude situatie.
Desondanks liepen de onderhandelingen over mogelijke
deelname aan een nieuwe college van GS stuk. Breekpunt
was het standpunt van de andere partijen over de toekomst
van Schiphol.
GroenLinks is tegen uitbreiding van Schiphol en tegen een
luchthaven in de Noordzee. De
andere drie partijen zijn daar
voor.
WD, CDA en PvdA onderhandelden gezamelijk verder
en hebben inmiddels overeenstemming bereikt. Het CDA,
dat op provinciaal niveau met
veertien zetels nauwelijks gro-

ZANDVOORT - Kitty van
der Staak, Elisabeth van der
Drift, Sven Carree, Joyce van
Dam, Niels van Dam, Angelique Super. Marcel Wim Meijer
zijn geslaagd voor hun jeugd
Ehbo-B. Ook een aantal vplwassenen hebben het theorieexamen van de opleiding
Hulpverlening Onder Calamiteiten met goed gevolg afgesloten. Op korte termijn doen zij
ZANDVOORT - „Ik heb er
praktijkexamen en daarna geen woorden voor. Het is
krijgen ze een stage in het zie- niet alleen luguber, maar het
kenhuis of op de ambulance. is ook verschrikkelijk. Zoiets
doe je toch niet," zegt een
ontstemde bewoonster van
de Piet Leffertsstraat, die
Zandvoorts
niet met haar naam in de
Nieuwsblad
krant wil. Habibi, de kat van
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
haar veertienjarige dochter,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
is vorige week dood gevonwoensdag Uitgave Weekmedia BV
den achter een hekje op de
Hoofdredacteur J M Pekelhanng
hoek van de Dina BrondersDirecteur/uitgever C A Pelle
straat. Het dier had geen
hoektanden meer en de naRedactie. Robbert Wortel (chef), Frank
gels van zijn achterpoten waKuijpers (plv -chef), Monique van Hoogren verbrijzeld. Het vermoebtiaten. Joyce Schreuder
den bestaat dat het dier door
Vormgeving/Systeemredactie Dick Piet
mishandeling om het leven
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
gekomen is.
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamo, Henny Lanser
3asthuisplein 12. Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
^an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderclng van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
Lur

„Dat moet haast wel, want
zijn penning hing aan een takje
vlakbij hem terwijl zijn riempje
een paar tuinen verder gevonden is. De penning kan onmo-

ter is dan GroenLinks, wist
daarmee wel twee zetels in het
nieuwe college van de provincie te veroveren. Bob Verburg
blijft gedeputeerde voor Landén Tuinbouw en nieuwkomer
Aranka Goijert krijgt Onderwijs, Personeel & Organisatie
en Recreatie in haar portefeuille. Zij komt in plaats van
CDA-gedeputeerde Jan Lagrand.
De PvdA boekte bij de verkiezingen geen winst en hield
zestien zetels. De partij levert
nu opnieuw twee gedeputeerden: Ada Wildekamp blijft verantwoordelijk voor Natuur,
Landschap, Milieu en Energie.
Enno Neef gaat zich bezighouden met Zorg, Cultuur, Emancipatie en Monumenten.
Ondanks licht verlies bleef
de WD in maart de grootste
partij in Noord-Holland (24 zetels). De liberalen leveren dan
ook drie gedeputeerden voor
het nieuwe college: Henry
Meijdam (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), Hen
de Boer (Wegen, Verkeer en
Vervoer) en nieuwkomer Lenny Klijn (Financien en Arbeidsmarktbeleid). Klijn komt Rob Hendriks zit in weer en wind in het parkeerwachtershuisje op het terrein bij de watertoren. „Ik
in de plaats van Frans Tiel- moet mijn gezicht gewoonweg laten zien, want ik heb mijn abonnementhouders en de bezoekers van
het Casino parkeren hier ook geregeld"
Foto Kaï m Schut
rooy.

Tussen twaalf en een uur
kunnen Zandvoorters daar een
zelf samengestelde overlevingsdoos afleveren.
Zo'n pakket kan speciaal bedoeld zijn voor kinderen. Dan
zit er bijvoorbeeld in: een knuffel, een bal, een spel kaarten,
ballonnen,
parfummetjes,
melkpoeder, Brinta, spenen,
plastic beker, bord en lepel,
blikje fruit met blikopener,
snoep, een zelfgemaakte tekening, foto van jezelf, kleurpapier, lijm met glittertjes, kleurpotloden met een puntenshjper, warme trui, sokken, ondergoed, T-shirt, regenpak,
ruime rugzak of tas, stukje
zeep, tandenborstel met tandpasta.
De stichting Motherhood
vraagt of deelnemers op de
doos willen zetten voor welke
leeftijd en geslacht (boy/girl)
de doos bedoeld is. Donaties
zijn ook welkom (Stichting
Motherhood,
rekening
30.24.00.400 in Andijk). De vrijwilligers van de stichting zijn
extra blij met een aparte envelop met een bijdrage in de vervoerskosten.
Meer informatie: Ellen van
Selms (529.5880) of BiancaTakes (547.1000).

Vijf feesten

Illegale dakkapel

Vaste paviljoens

ADVERTENTIE

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Circuis
8 t/m 14 april
Dagelijks

'Het is luguber
om kat zo te
mishandelen'
gelijk uit zichzelf los gaan,
want die zit normaalgesproken
stevig vastgeklonken aan het
riempje. Bovendien raakt een
kat niet uit zichzelf zijn hoektanden kwijt." zegt de geschrokken moeder.
Ze heeft inmiddels aangifte
bij de politie gedaan. „Habibi
komt misschien niet terug,
maar ik wil voorkomen dat andere katten ook het slachtoffer
worden van mishandeling. Ik
hoop dat de mensen alerter
worden. Iemand vertelde me
dat er al vaker katten verdwenen zijn in onze buurt "

Voor de veertienjarige eigenaresse van Habibi is het sneu,
want haar vorige kat is eenjaar
geleden overreden. Ook het
broertje van Habibi, eveneens
een zwarte kat, mist zijn maatje. „Hij loopt de hele dag te
gillen. We worden er naar van."
Marcel Carels, beheerder
van het dierenasiel in Zandvoort. schrikt van het verhaal.
„Natuurlijk moet ik voorzichtigzijn met conclusies trekken,
maar het zou heel- goed kunnen dat deze kat mishandeld
is. Mishandeling is trouwens
heel moeilijk te bewijzen. Dat
is een heel ernstige beschuldi
ging "
Bij het asiel worden gemiddeld twee tot drie keer per jaar
dieren binnengebracht die
heel slecht verzorgd zijn. „Helaas komt het vaker voor dat
honden of katten uit de auto
gezet worden."

Katten moord

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager) M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571 7166
>-ax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

weg laten zien, want ik heb
mijn abonnementhouders en
de bezoekers van het Casino
parkeren hier ook geregeld."
Hendriks pacht al dertig jaar
het parkeerterrein bij de watertoren. Later kwam daar ook
een strook aan de Boulevard
bij. „Vanaf de Rotonde tot aan

ZANDVOORT - Zandvoorters hoeven niet hulpeloos toete zien hoe gevluchte Kosovaren lijden. Wie dat wil kan zelf
ook wat doen, vindt de Stichting Motherhood. Daarom
houdt deze hulporganisatie zaterdag een inzameling bi) de
Agatha Kerk.

ZANDVOORT - Elk strandpaviljoen mag vijf extra festiviteiten per jaar organiseren.
Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders gisRiche hebben acht jaar lang teren besloten. Wel blijven de
campers op mijn terrein ge- geluidsnormen volgens het
staan. Helaas mag dat nu niet college erg streng.
meer, vanwege aangescherpte
milieu-eisen. Dus nu staan
daar ook gewone personenauto's."
ZANDVOORT - Wie illegaal
Het hele gezin Hendriks een dakkapel of een schuurtje
deelt in de werkzaamheden bouwt, loopt de kans een gele
van vader en moeder. „Mijn kaart te krijgen. De gemeente
vrouw runt een pension. Maar gaat strenger controleren op
goed, daar help ik natuurlijk bouwvergunningen. Wie na de
ook in mee als dat nodig is. overgangsperiode geen verMet onze vier kinderen - de gunning heeft, moet terstond
oudste is 34 jaar en de jongste stoppen met verbouwen.
29 jaar - vormen we een echt
familiebedrijfje."
Eigenlijk zou Hendriks het
wat rustiger aan willen gaan
ZANDVOORT - Er is nog
doen en zijn werkzaamheden plek bij een excursie over vaste
een beetje willen afbouwen. strandpaviljoens van de WV.
„Het lukt me gewoon niet. Er Deze excursie vindt vrijdag
moet eerst een poot af om me plaats. Het gezelschap gaat
zover te krijgen en dat is in naar Zeeland om te kijken hoe
wezen niet goed, hè," mijmert stevig de paviljoens daar zohij. Ik zou meer met mijn klein- mer en winter staan. Wie zich
kinderen willen optrekken en wil opgeven moet voor dondermeer vrije tijd willen. Maar ja, dag 12 uur contact opnemen
dat zal er voorlopig wel niet met Evelijn Maertens of Miinzitten. Het is de aard van het randa Middag, telefoonnumbeestje—"
mer 571.2262.

Schiphol houdt 'Er moet eerst een poot af, wil ik afbouwen'
GroenLinks af
van zetel in GS
E MOET wel een beetje
In weer en wind zit hij in de
gek zijn om het hierin
'keet' op het parkeerterrein
op een koude winterdag
bij de watertoren. Rob
uit te houden," zegt de 57-iariHendriks is blij dat de
ge Rob Hendriks over zijn parwinter voorbij is en het
lenteweer zich de afgelopen keerwachtershuisje. „Maar ik
dagen in al zijn glorie heeft doe het toch, ook al komen er
maar twee of drie auto's langs.
aangekondigd.
Ik moet mijn gezicht gewoon-

Overlevingsdoos
voor Kosovaren

'Effect van vliegeiland op
kustplaatsen ook meten'
ZANDVOORT - Wat zijn
de gevolgen van een vliegeiland in de Noordzee voor de
bewoners van de aangrenzende kustplaatsen? Dat aspect is tot nu toe onbelicht
gebleven in de discussie over
de toekomst van Schiphol,
vinden de burgemeesters
van Zandyoort, Bloemendaal, Katwijk, Velsen. Wassenaar en Noordwijk. Ze schreven een brandbrief aan het
kabinet.
Als er straks zand en slib getransporteerd gaat worden
voor de aanleg van het vliegeiland, lijdt de kust daar dan onder? Hoeveel geluidhinder
produceert de luchthaven in
zee voor de bewoners van de
kustgemeenten? Komt de
ZANDVOORT - Vanaf l juli
rijden ouderen en gehandicapten met een andere servicetaxi
mee. Zes gemeenten in ZuidKennemerland (waar Zandvoort ook onder valt) hebben
donderdag besloten over te
stappen van de Cramer Tervoort Groep naar het bedrijf
De Vier Gewesten.

volksgezondheid
van
de
190 duizend bewoners en de
miljoenen bezoekers van de
badplaatsen door de nabijheid
van het zee-Schiphol in het geding? Levert het vliegeiland
schade op voor de (beschermde) natuur aan de kust?

naar de Noordzee. De provincie Noord-Holland heeft haar
voorkeur voor het laatste uitgesproken. Vorige week hebben enkele buurgemeenten
van Schiphol (Amstelveen,
Aalsmeer en Uithoorn) hetzelfde gedaan.

Er is nog een heleboel onderzoek te verrichten, vinden de
zes kustgemeenten. De gevolgen van een eventuele verplaatsing van de nationale
luchthaven naar de Noordzee
moeten glashelder zijn, voordat er een besluit genomen
wordt, stellen ze
Voor het kabinet zijn er op
dit moment maar twee opties
voor de ontwikkeling van de
luchtvaart na 2010' ofwel uitbreiding van Schiphol óf verplaatsing van de luchthaven

Eind dit jaar wil het kabinet
de knoop doorhakken. Daartoe heeft het opdracht gegeven voor een milieu-effectrapportage (mer), waarin de gevolgen van een vliegeiland voor
de omgeving worden onderzocht. De zes verenigde kustgemeenten dringen er op aan
dat hun vragen ook in die mer
onderzocht worden. Ze vrezen
dat de toeristische aantrekkingskracht van de badplaatsen aangetast wordt door de
nabijheid van een luchthaven

Ander bedrijf gaat
servicetaxi rijden

de. De servicetaxi komt vaak
te laat volgens een onderzoek
van de gemeente Haarlem Om
klachten over wachttijden te
voorkomen moet De Vier Gewesten klanten vijf minuten
voordat de taxi arriveert bellen. Ook zijn er voorwaarden
gesteld aan de klachtenafhandeling en de registratie.

Het nieuwe bedrijf krijgt drie
maanden de tijd om een systeem op te zetten voor de servicetaxi. Tot l juli rijden de
oude servicetaxi's nog Over
deze taxi's bestaat veel onvre-

1330
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Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
'020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
1960 per kwartaal, voor postabonnees
qelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
/jndvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange
Moten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpcrs

Hans van Pelt

De liefde voor het Hollands
landschap spat van de schilderijen van Hans Sarfaty af, vindt
Ted van der Leden. In zijn galerie/atelier Paulus Loot is het
werk van Sarfaty te bewonderen. De expositie duurt tot en
met juni. De toegang tot de galeric (Boulevard Paulus Loot 21,
tel. 5714934) is gratis. Bezoekers
zijn welkom in het weekend en
op afspraak

Hollands

|R O U N D E R S |
ajilm In Ifha l>,thl
J.ihn \hlk.n ii h

FILMCLUB
>;

-' ' > " CbcuZmdvoort '•''''*':-;
OttU«lipldn5.2042JM,ZimdToott'

: ;•.: £::-.- T«k (023)57W6I6 ;-:|||
lhnr.CniCUIZANDTOOKT.NLli

woensdag 7 april 1999

Weekmedia 17

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

Voor Expert
gaat •'• -•
niets te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa/
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-). '
Geldt niet voor mobiele telefonie.,
\_T_X
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m Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
I
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'

mw Vakkundige en snelle service.

,

I« Gratis Geluidsgarantie.
m Gratis Video-onderhoud..
m Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.

m www.expert.nl
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PHILIPS AZUR EXCEL STOOMSTRIJKIJZER
NIEUW. Met krasbestendige Anodilium zoolplaat voor
gemakkelijk en glad strijken. Drip-stop systeem voorkomt lekken. Zelfreinigend, 7 stoominstellingen en
sprayknop, anti-kalk cassette, extra lang snoer.
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ERICSSON GF 768
GSM-TELEFOON MET LIBERTEL iZi
Direct bellen, zonder abonnement. En dat compleet met
de superkleine (10,5 x 5 cm) Ericsson GSM. In 2 trendy
kleuren, geel en blauw. Geen maand- of aansluitkosten.
Belkosten vanaf 0,25 per minuut ('s avonds en in het
weekend). Incl. SIM-kaart met 90,- beltegoed.

*ƒ,'

Tot en met
zaterdag 10 april
1999 ontvangt
u bij al uw aankopen vanaf 100,- een cadeaubon
ter waarde van 10% van uw aankoopbedrag, tot een maximum van 100,-!
Met uw cadeaubonnen kunt u betalen
in november en december 1999.
Zo'n buitenkansje laat u toch niet lopen!

expert
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64®®.
Haarlem, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9®.
© = OOK VERKOOP PC

© = ALLEEN WITGOED

® = ALLEEN BRUINGOED

® = GEEN MOBIELE TELEFONIE
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WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van
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Ontroerende film

Isabella Rosselini en Laura
Fraser in 'Left luggage'
ZANDVOORT - 'Left luggage' toont een ontroerend liefdesverhaal dat zich afspeelt in
Antwerpen in de jaren zeventig. Chaja, een jonge fïlosofïestudente krijgt een baantje als
kinderverzorgster bij een chassidisch joods gezin. Ze heeft
weinig begrip voor de joodse
tradities. Dat leidt tot conflicten met de familie. Ze blijft
niettemin toch bij het gezin,
want het zoontje van de familie
heeft haai- hart gestolen. Jeroen Krabbe speelt niet alleen
zelf mee in Left Luggage, hij
heeft de film ook geregisseerd.
Het leverde hem een bekroning op tijdens het filmfestival
van Berlijn in 1998. 'Left luggage' is woensdag 7 april te zien
in het circus bij filmclub Simon
van Collem. Aanvang half acht.
Zowel leden als niet-leden zijn
welkom.

Zangconcert
ZANDVOORT - Zangkoor
Voor Anker van de Anbo
treedt op zondag 18 april op in
gebouw De Krocht. Het koor is
druk bezig met oefenen. Wim
de Vries begeleidt het koor als
dirigent. De uitvoering begint
om kwart over twee..

Clown Slimpie

'Kettingbotsing op A 9 was echt de hel'
„Wil je nog niet slapen
jochie," zegt Trudy van
Duin, als ze haar kind uit de
verhoogde box pakt.
Tevreden kroelt het kleine
hoopje mens tegen het
warme lijf van mama, die
hem zachtjes tegen haar
borst houdt. Na een paar
minuutjes is het bekeken.
De oogjes vallen dicht en het
mondje maakt alleen nog
tevreden sabbelgeluidjes.

Peter Versteege vroeg aan
Trudy van Duin:

• Sta je er wel helemaal

achter datje gaat verhui-

zen?

Branding

H

ET IS duidelijk dat in
huize Bluys-Van Duin
een kindje is geboren.
Aan een waslijn in de
achterkamer hangen minipakjes aan knaapjes. De kastdeur
is bezaaid met felicitatiekaarten en op de tafel in de woonkamer prijkt een neptaart die
voornamelijk uit opgerolde luiers bestaat.
„Het is nu echt passen en
meten tot we ons nieuwe huis
in Park Duijmvijk kunnen gaan
betrekken in juli," zegt de
kersverse moeder. Toen we
tien jaar geleden dit huis kochten, vonden we het al aan de
kleine kant, maar nu met een
tweede kind erbij is het dat
ook echt geworden. We zouden
net als onze buren, Peter en
Liesbeth Versteege, een uitbouw kunnen maken, maar we
werden in tweede instantie ingeloot voor dit nieuwbouwproject. We zien naar de verhuizing uit en ja, ik sta dus hélemaal achter die verhuizing, Peter," geeft Trudy antwoord op
de vraag die Peter Versteege
haar twee weken geleden stelde in dit Brandinginterview .
„Ik drink zeker om de dag
een bak koffie met Liesbeth en
onze oudste zoon Tijl van drie
loopt in en uit bij onze buren.
Dat zal natuurlijk gaan veranderen, maar zo ver wonen we
straks nu ook niet van elkaar
vandaan. Liesbeth heeft voor
haar verjaardag een fiets gekregen, zodat ze snel naar ons
toe kan komen overdag. We
zullen er maar wel een routekaart bij doen, want het is lang
geleden dat zij nog een stuur
van dichtbij heeft gezien,"
grinnikt Trudy.
Trudy geniet nog van haar
zwangerschapsverlof, maar in
mei moet ze weer aan de slag
op de ambulance als verpleegkundige. Samen met haar man
deelt ze werk en zorg voor de
kinderen. „Mijn man werkt 80
procent als loodgieter en ik ga
nu voor 70 procent de ziekenwagen in."
In eerste instantie verpleeg-

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

In de rubriek De Vereniging
presenteert zich elke week
een andere plaatselijke vereZANDVOORT - Clown Slim- niging. Deze keer mogen de
pie uit Tiel zet op zaterdag 10 volkstuinders het zeggen.
april gebouw De Krocht op
stelten. Kinderen van vier tot
en met twaalf jaar kunnen sa- Naam:
Tten met hun (groot-)ouders Volkstuindersvereniging
genieten van 'Slimpies avontu- Zandvoort (V.T.V.Z.).
•enspektakel'. De voorstelling
begint om twee uur en duurt Leeftijd:
ongeveer tot vier uur. In de Opgericht 17 oktober 1972.
:auze en na de voorstelling
vunnen kinderen zich gratis la- Aantal leden:
en schmincken. Kaartjes kos- 102 actieve en 75 kandidaatleten 7,50 gulden. Ze zijn te be- den.
stellen via telefoonnummer 06220.531.89.
Gemiddelde leeftijd:
18 tot 85 jaar.

den opgeroepen voor een autoongeval met drie slachtoffers.
Toen we daar aankwamen, zagen we flarden mist waar af en
toe gecrashte wagens uit opdoemden. Sommige auto's waren helemaal op elkaar gestapeld. We wisten ook niet waar
de ravage begon en eindigde.
Het was echt de hel."
„We hoorden mensen gillen
van pijn en roepen om hulp.
Maar we moesten op de brandweer wachten, want de meeste
slachtoffers zaten bekneld. Uit
een een verwrongen raam stak
een arm. Pas later wist ik dat
het om een dertienjarig meisje
ging. Ik kon haar voor de rest
niet zien. Ik heb haar getroost
en een infuus aangebracht.
Dat was het enige dat ik op dat
moment voor haar kon doen."

Trudy van Duin vraagt
Rolf Kuipers:

de zuster Trudy patiënten op houden van zo'n patiënt. Dat
de intensive care in het AMC in lijkt iets onbenulligs, maar
Amsterdam. „Het is intensief daardoor voorkom je ontsteen gedetailleerd werk. Met de kingen, die fataal kunnen worjuiste zorg voorkom je compli- den in zo'n situatie."
caties bij een patiënt, zodat je
een enorme medeverantwoorBij toeval kwam de toegewijde verpleegkundige op de ambulance terecht. In de zomermaanden kon men wel wat versterking gebruiken. En nu
werkt ze alweer zeven jaar in
de regio Zuid-Kennemerland.
„Het is een veelzijdig beroep,
waarin je bij tijd en wijle al je
creativiteit in de strijd moet
gooien. Hoe krijg je bijvoorbeeld in de zomer een slachtofdelijkheid hebt voor het her- fer van het naaktstrand, want
stel van een ernstig zieke. Vita- er gaat voor auto's geen bele lichaamsfuncties worden gaanbare weg heen. Ik werk
overgenomen door machines, met een chauffeur, een ambubijvoorbeeld een beademings- lancebegeleider, en met z'n
apparaat. Het is dan van groot tweeën moet je de zich voorbelang de mond schoon te doende problemen zien op te

'Ik doe nu
altijd mijn
autogordels om'

'Graag onbekommerd tuinieren'
Clown SLimpie

Wateroverlast vanaf half oktober 1998 tot heden. Gemeente
Zandvoort (verhuurder) besteedt nauwelijks aandacht
aan dit probleem. Subsidies
zijn helaas alleen voor andere
verenigingen weggelegd. Voor
de huurprijs van twintigduizend gulden per jaar levert de
gemeente geen enkele tegenprestatie.

Verenigingsmotto:
Een groei- en bloeizaam tuinThuisbasis:
Duinpieperpad 2, Postbus 518, jaar.
ZANDVOORT - Na de roa- 2040 EA Zandvoort.
Hartenkreet:
ting twenties kwamen de somOnbekommerd
tuindersjaar
Qere jaren dertig. Toch werd in Grootste succes:
die tijd veel gezongen. Muziek 25-jarig bestaan, actief vereni- met hopelijk meer medewern zang uit deze tijd is tijdens gingsleven, actief tuinieren. king van de gemeente. Een yeriet concert van het Haarlemse Jaarlijkse uitreiking tuinprij- beterd clubhuis met subsidie
\oor Stardust te bewonderen zen, veel actieve commissie- en van de gemeente, net als voetop zondagmiddag 11 april in bestuursleden, kwartaaluitga- balverenigingen.
Gebouw De Krocht, aanvang ve 'Tuinderspraat', wekelijkse
half drie.
klaverjaswedstrijden, jeu-de- Meer informatie:
Secretaris Rein M.G. Dromboulescompetitie.
mel, Dr. Jac. P. Thijsseweg 1.
21041 BL Zandvoort.
Grootste teleurstelling:

Dertiger j aren

Weekenddiensten
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne 5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 (OPA).

Van de Graaf >••'•" ~?.,'••
Accountants op
in Walgemoed
ZANDVOORT - Sinds eind
vorige maand is Van de Graaf
Accountants & Belastingsadviseurs niet langer zelfstandig.
Op 29 maart sloot het Zandvoortse bedrijf zich namelijk
aan bij Walgemoed Accountants & Adviseurs. Als belangrijkste motief voor deze ingrijpende stap geldt het veiligstellen van de continuïteit van de
dienstverlening. Het komt
erop neer dat de firma Van de
Graaf, dat zeven werknemers
telt, is geïntegreerd in de Haarlemse vestiging van Walgemoed.
Door deze acquisitie versterkt Walgemoed, dat sinds
jaar en dag reeds kantoren bezit in Beverwijk, Haarlem,
Heemskerk en IJmuiden, haar
positie in Kermemerland op
aanzienlijke wijze. Het bedrijf
is overigens een maatschap
dat verspreid over het hele
land 27 vestigingen heeft en
trots mag zijn op een jaaromzet van meer dan honderd miljoen gulden. De belangrijkste
terreinen waarop de maatschap zich richt, zijn accountancy, belastingadvisering, bedrijfsadvisering, informatietechnologie, iïnancial planning
en corporate fïnance.

Grand-café bij
Rotonde geopend
na verbouwing

ZANDVOORT - „Voor ons is
het natuurlijk heerlijk om niet
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, alleen in Zandvoort te wonen.
Zeestraat 71, tel. 5713073. Zaterdag, zondag en maandag- tot en maar er nu ook te kunnen wermet vrijdagavond Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, tel. ken," stelt Martina van de
5713185.
Sheila is een dobennannteef van vijfjaar oud. Ze zoekt
'en eigen plek in een gezin.
Sheila is een bijna-ideale
hond. Makkelijk in de omgang,
grappig ondeugend, alert en
zelfs over haar opvoeding is er
weinig te klagen. Ze luistert
neer dan redelijk en is redelijk sociaal met andere bonden.
Soms heeft ze tegen ander
e honden wel zoiets van: blijf
^'aii m'n lijf... Sheila was net
-ven iets te waaks voor haar
^orige
eigenaar; die hield niet
k
'an zoveel geblaf in de woning.
Maar met wat begeleiding of
'misschien juist door een om>eving waarin Sheila's territo'iumdrift wat minder geprik<cld wordt, zal het best gaan.
')oor een sterilisatie is Sheila
iclaas licht incontincnt. Dit is
-'chter prima te ondervangen
Het medicijnen. Meer infornatie over Sheila of één van de
le andere dieren in het Ken'iciner Dierentehuis Zandv
oort: tel. 023-571.3888.
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Met

oog
en

oor
de badplaats door
Duur weekendje
Voor een 39-jarige Duitse toerist is het een dure paasvakantie
geworden. De man is woensdagmiddag aangehouden door de .
politie. Hij bleek nog twintig bonnen uit te hebben staan. Dat, •
komt ongeveer neer op 3500 gulden. Hij kon zelf direct 2538,60
gulden betalen en hij regelde met een familielid dat deze het, :
resterende bedrag naar het politiebureau bracht. Als extraatje '•
heeft hij ook nog een nieuwe bekeuring gekregen, want hij zat :
dronken achter het stuur.

„Een eindje verderop zag ik
enkel een mannenbeen onder
een stapel voertuigen uitko- Stap jij net zo makkelijk
men. Hij bewoog niet en gaf
in het huwelijksbootje als
geen teken van leven. Toch
in de reddingsboot?
ben ik tegen hem en alle andere slachtoffers die niets meer
lieten horen blijven roepen dat
ik ze gezien had en dat er hulp
onderweg was. Zodat ze, als ze
me konden horen, hopelijk nog
even moed kregen om vol te
houden. Ik voelde me wanhopig omdat ik niets meer kon
doen dan dat. Ik kon de mensen niet lichamelijk onderzoeken en eerste hulp geven, omdat ze klem zaten. De man
Trudy van Duin: „Het is nu echt bleek achteraf al overleden. De
passen en meten tot we in ons
andere vijf slachtoffers die we
nieuwe huis in Park Duijnwijk
onder onze hoede hadden geterecht kunnen"
nomen, hebben het gelukkig
Foto Karin Schut wel gered."
„De eerste weken heb ik
slecht geslapen. Ik bleef mezelf
maar afvragen of ik het juiste
lossen. In dit voorbeeld van had gedaan en niets over het
het naaktstrand roepen we de hoofd had gezien. Ik ben niet
hulp in van de politie en de banger geworden met autorijreddingsbrigade."
den na deze ramp. Wel doe ik
In de afgelopen jaren heeft nu altijd mijn autogordels om
de 35-jarige ambulancever- en ik rij iets rustiger. Ook besef
pleegkundige soms voor zeer ik iets vaker dan een ander als
ik na het werk thuiskom: wat Leo Heino (directeur van het Circus) en Theo van der Laan
heerlijk dat we allemaal weer (directeur van de Hema) schilderden vorige week samen een
gezond en wel bij elkaar zijn." muur op de Buureweg. Ze vinden dat Zandvoort er mooier uit
moet komen te zien. „Daar praten we al een tijdje over met
Met een vertederde blik kijkt diverse mensen in een stuurgroep. Theo en ik wilden nu zelf ook
ze naar baby Okke, die verder maar eens laten zien dat we het niet bij woorden alleen hoeft te
slaapt op het kleurige box- blijven," aldus Leo Heino.
kleed. De vraag die ze in deze
serie wil stellen, is aan haar
collegachauffeur Rolf Kuipers.
Naast zijn ambulancewerk is
hete vuren gestaan. Een van de hij ook als vrijwilliger actief bij
gebeurtenissen die ze nooit zal de reddingsbrigade. Trudy: Dwergwerpen klinkt al onsmakelijk, maar konijnwerpen is het
vergeten, was de kettingbot- „Rolf, stap jij net zo ontspan- helemaal. Bij het Zandvoortse dierenasiel is dit weekend een
sing op de A 9 bij Badhoeve- nen in het huwelijksbootje als konijn binnengebracht dat door kinderen uit Haarlem als speeldorp. „De datum, 24 januari in de reddingsboot?"
voorwerp is misbruikt. Het konijn, dat inmiddels luistert naar de
1997, staat in mijn geheugen
prachtige naam Monique, vloog tijdens het lummelen door de
gegrift. Mijn collega en ik werNelleke van Koningsveld lucht en kreeg op de glijbaan een zetje. Volgens de beheerder
van het dierenasiel, Marcel Carels, heeft Monique de spelletjes
goed doorstaan.
~.:.,-,-.. •
boel draaiende te houden.
De "afgelopen maanden hebben Willem en Martina van de
Werff trouwens ook niet stilgezeten, want het ietwat verloederde visrestaurant werd door
het energieke duo ingrijpend
Berichten
verbouwd. „Vrijwel alles watje
en tips voor
nu ziet is nieuw," verklaart
deze rubriek met
-"- A
Martina. „Zo hebben we het
zakennieuws kunt u sturen naar de
hele oude interieur eruit geredactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
gooid om dat te vervangen
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort,
door passend en comfortabel
of inleveren bij het kantoor op
meubilair van mahoniehout.
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
En ook de nieuwe bar die we
of Faxen:023-5730497.
erin hebben laten zetten, is
van dat donkergekleurde materiaal."
Maar niet alleen de binnenWerff enthousiast vast. „In kant van wat thans 't Standcaplaats van zoals vroeger dage- fé heet is veranderd. Wie door
lijks naar onze bakkerij in de voormalige ingang naar binSchalkwijk op en neer te moe- nen wil komt namelijk voor een
ten reizen kunnen we nu alles dichte deur te staan. „In plaats
lopend of fietsend af." Zij heeft van aan de zijkant zit onze ener dan ook bepaald geen spijt tree nu gewoon vooraan," wijst
van met haar echtgenoot Wil- Martina aan. „Volgens ons
lem in september het visres- noodt dat veel meer uit om
taurant Stella Maris aan de naar binnen te komen." EenStrandweg l te hebben ge- maal in het grand-café wordt Altijd een leuk gezicht: het promotieteam van het Zandvoorts
kocht, om daar een represen- de gast aangenaam getroffen Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort. De meitatief grand-café van te ma- door de stijlvolle uitstraling en den deelden deze week paaseitjes uit op zaterdag. Ook Ap
ken.
de rustige sfeer, waardoor het Lammers van La Bonbonniere kreeg een eitje. Hij is een van de
't Strandcafé, zoals het op de er voor wie op beschaafde wij- ondernemers die een prijs ter beschikking stelt voor de paaBoulevard bij de Rotonde ge- ze iets wil nuttigen goed toe- sprijsvraag die vorige week in de krant stond.
vestigde etablissement inmid- ven is. Vanzelfsprekend kan
dels is herdoopt, ging vorige men er kiezen uit een keur van
donderdag voor het eerst dranken, waaronder diverse
open. En wat Martina betreft soorten koffie en thee. Maar
blijft dat zo tot in de verre toe- ook voor een uitgebreide
komst. „Het is namelijk onze lunch, met bijvoorbeeld vis, VW-directeur Peer Sips droomt van een nieuwe attractie in
bedoeling om het hele jaar saté en/of verse salade kan Zandvoort. Hij heeft in Saint Tropez een midgetgolfbaan gezien
door alle dagen open te zijn," men er voortreffelijk terecht. waar zelfs de grootste midgetgolfhater nog enthousiast van zou
laat zij op kordate toon weten.
worden. Peer: „Ik heb het ook een keer aan de burgemeester van
„En wel vanaf tien uur 's ochBovendien worden er tal van Blankenberge verteld, maar het zou ook voor Zandvoort een
tends tot wanneer 's avonds de rijkbelegde broodjes geser- leuk idee zijn want de bestaande midgetgolfbaan stelt eigenlijk
laatste gasten zijn vertrok- veerd. Als specialiteit noemt niet zo veel meer voor. Het is tegenwoordig modern om een
ken." Dat dit voor het onder- Martina de pain Hlé de luxe. midgetgolfbaan een thema mee te geven. In Saint Tropez was
nemende echtpaar permanent „Dat bestaat uit twee warme dat het piratenleven.
hard werken betekent, is niet broodjes met file americain." De baan was versierd met een schip. En je moest dwars door een
iets dat haar afschrikt. Ook in omschrijft ze. „En gegarneerd watervalletje heen slaan, terwijl je met je voeten in het water
de inmiddels verkochte bakke- met ui, Franse slacurry en ei. stond." Dat laatste is in Zandvooit inmiddels betrekkelijk eenrij te Schalkwijk was het im- Neem gerust van mij aan dat voudig.
mers flink aanpoten om de het echt ontzettend lekker is."

Directeuren werken zelf ook

'In 2-e instantie
lootten we in voor
Park Duijnwijk'

Konijnwerpen

Lekkere eitjes

mri

e

HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het antwoordapparaat van de huisarts welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE: 5246899.
KENNEMER DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en
5714561 (dierenbescherming).

Burgerlijke stand
Periode 27 maart-2 april 1999
Geboren: Mitchell Ryan Cats, zoon van Robert Willem Cats en
Suzanne Koper; Claire Iris Biekmann, dochter van Jean-Louis
Biekmann en Henriëtte Mathilde Geysen; Megan Emma Kennedy, dochter van Michael Paul Kennedy en Lucy Catherine Hynes; Sofyan Adnan Hachache, zoon van Samir Hachache en
Brenda Melissa Polder; Iris Sylvia Denis Kuitems, dochter van
Maurice Johannes Hubertus Kuitens en Simone Maria Broecheler.
Ondertrouwd: Daniël Reyners en Mirella Krol; Jeroen Robert
Gaus en Bianca Eleonora Apollonia Worms, Eric-Paul Steenman en Johanna Maria Linda van Blitterswijk.
Getrouwd: Adel Motemed Kamel Louka en Linda Rijnsewijn.
Overleden: Emma Johanna Faanhof-Hoffmann (92); Olaf MasWim on Martinc van der Werft' in het dit weekend geopende Strandcnfc
selink (30); Antonius Bernardus Biekmann (82).

Midgetgolfer als piraat

Beste buur m/v
Wie wordt de beste buurman of vrouw van Zandvoort en misschien zelfs van Nederland? Wordt het Kees. die de buurkinderen naar muziekles brengt? Of Janneke, die bij ome Piet het
onkruid uit de tuin weghaalt? Woningbouwvereniging Een-;
dracht Maakt Macht is hard op zoek naar al die Zandvoorters
die tevreden zijn over hun buren.
Op 24 april wordt de beste buur van Zandvoort en op 19 juni de~
aller-, aller-, allerbeste buurman of vrouw van het hele land:.
gekozen. EMM hoopt natuurlijk dat een lokale buur de held van
het jaar wordt. Inliet huisorgaan van de woningbouwvereniging
('Thuis') zit een inschrijfformulier. Invullen en opsturen voor 15
april.

Kerkdiensten
Hervormden en Gereformeerden: zondag 11 april, 10 uur. Gere-,
formeerde Kerk. dominee W. van Galen uit Heemstede.
Agatha Parochie: zaterdag 10 april, 19 uur. en zondag 11 april.
10_.30 uur, pastor IJ. Tuijn.
Nieuw Unicum: geen dienst.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 11 april. 10.30'
uur. dominee A. in 't Veld uit Haarlem.
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Wil je graag zakgeld verdienen?
w

N

Voor de verspreiding van het

M

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Trendhopper Internationa] B.V. is franchisegever van de Trendhopperformule, de snelstgroeiende
winkelketen van meeneemmeubelen en accessoires in Nederland, België en Luxemburg.

zoeken wij met spoed

Wegens groei zijn wij voor onze vestigingen in Amstelveen en Almere op zoek naar:

Macpazijnmedewerlcer
Takenpakket:
• Controleren, accepteren, correct opslaan en verzenden
van goederen
• Correct helpen van afhaalklanten
• Alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

(fulltime!

op WOENSDAG

Wat vragen wij:
• Enthousiasme en collegialiteit
• Servicegericht en klantvriendelijk
• Ervaring met magazijnwerk
• In bezit van rijbewijs

BEZORG(ST)ERS

Geïnteresseerd?
Stuur binnen 10 dagen een schriftelijke reactie met uitgebreid C.V. naar Trendhopper Amstelveen,
t.a.v. de heer M.J.M. Schouten, Binderij 4, 1185 ZJ Amstelveen.

VMBO • Horeca • Bakken • Toerisme

Of weet U iemand die graag kranten wil bezorgen?

Bel dan ons kantoor

RTUS VAKSCHOOL

telefoonnummer

14 april 1999

13.00 - 16.00 uur

023 - 571 71 66

R. de Vosstraat 27
Amsterdam

(020) 684 86 73
De Hubertus Vakschool
bestaat al vijftig jaar en
is goed bereikbaar vanaf
station Sloterdijk met
tram 12 of bus 15.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.

Een kopie van uwgjetuigschrift
getuigt net zogoed!

VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

Kijk op internet:
www.xs4all.nl/~hubertus

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Kom de Hubertus
Vakschool proeven!
regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

maakt deel uit van

jÊ||i^

denlJuyeiikajujp 020-347 34 22

De Sponsor Loterij voor
prijzen en goede doelen
Iet Bijman
aan die mensen die dat
Adjunct-directeur Sponsor Loterij
nodig hebben. Wij, onze
ouders en grootouders
verdienen dat. Humanitas
is één van die organisaties, gesteund door de
Sponsor Loterij, die streven naar welzijn voor
Zestig procent van de totale opbrengst van de Grote Sponsor Loterij gaat naar goedf
ouderen in hun fantastidoelen op het gebied van sport, welzijn en cultuur. Het Van Gogh Museum is één var
sche huis in Rotterdam
Maar wat ik nog belangdie beneficiënten. Zij ontvangen extra steun voor aankoop van kunstwerken.
waar ik kort geleden op
rijker vind, is het geluk
Heropening
Een verzorgde oude dag bezoek geweest ben. Een
Kinderen die sporten
dat wij allemaal samen
Wie wel eens langs het Museumplein in Amsterdam komt, ziet dat er hard gewerk
Welzijn is goede en pas- mooie ervaring.
mogelijk maken door mee Sport betekent ook dat
wordt aan het Van Gogh Museum. Al bijna 10 maanden zijn ze bezig met renoversendc verzorging geven
te spelen voor onze goede kansarme kinderen in
en en de uitbreiding van dit bekende museum. 24 juni is de geplande openingsda
tum. En wat is er mooier dan te openen met een grote tentoonstelling.
Cultuur bewaren
En cultuur? Dat zijn'de
dingen die Nederland
Theo van Gogh
Iedereen kent tegenwoordig Vincent van Gogh,
maken tol Nederland:
maar zijn broer Theo was in zijn tijd een
onze kunst, onze tradities
bekende persoonlijkheid. Wonende in Parijs,
en onze geschiedenis. Met
was hij een invloedrijk kunsthandelaar in de
jaren '80 van de vorige eeuw. De schilderijen
uw deelname steunt u o.a.
die hij destijds verhandelde van zijn nu wereldNotaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Grote Sponsor Loterij van maart
Mi'l inv dccliMim'c speed u imr voor \clc />rijci'ii CM sd'
het Rijksmuseum, het Van
beroemde tijdgenoten, zoals Degas, Gauguin,
1999 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien
u ^ocdr i/oclrii. \ b i i r ji'iit; 01 oiu/. VIT wfjj en dk'lil/'i/.
Gogh Museum en het
Monet en Renoir zijn vanaf 24 juni tot en met
of u tot clc winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort.
5 september te bewonderen in het vernieuwde
Mauritshuis. Wij, alle
Van Gogh Museum.
^•*v*. jf«-!Sïïn^ns,-„
deelnemers aan de Grote
• • • «• U\MKH
UITSLAGEN SPONSORBINGO
Sponsor Loterij, zorgen er
De nieuwe vleugel bij het Van Gogh Museum.
4 APRIL
samen voor dal een stukje
006027713
003839581 Nederlandse cultuur,_ _ .
ƒ 1.000,-eindcijfers....10521 De wcckprijzcn zijn gevallen
bewaard blijft. Dal
006786570
ƒ 100,- eindcijfers
6748 op de volgende lotnummers
is winsi voor elke
getal l t/m 22
519 05 maarl
005163444 in Voorihuizen ƒ 10,- eindcijfers
002084237
dag,
zelfs als u deze
08 maart
001785566
* 25 43 34 35 29
maand niel in clc
1 5 maart
005828739
150.99.04
D clc heer
Dn
, ik wil meedoen aan de Groic
28 41 14 OS 10 42
prijzen beul geval22 maart
008637055
Sponsor Loterij, en maak, naast de maanlen.
uclijksc trekkingen, kans op tienduizenden Naam:
4.5 37 19 22 07 39
009403382
007889445
De Sponsor Loterij is de
loterij van de dagprijzen,
de wcekprijzcn, de
Bingoprijzen en de vcrrassingsprijzen. Kortom, u
kunt elke week en zelfs
elke dag behoren tot de
gelukkige winnaars.

doelen: elke dag weer.
In de Sponsor Loterij
speelt u mee voor sport,
welzijn en cultuur. Sport
betekent dat honderden
verenigingen in
Nederland hun leden bijvoorbeeld met betere
spullen kunnen laten trainen.

India kunnen sporten en
leren om zo een betere
toekomst op te bouwen.
Dit dankzij het werk van
dejohan Cru ij f f Welfare
Foundation, samen met
Terrc des Hommes. Twee
clubs die beiden geld ontvangcn van de Sponsor
Loterij.,

Spelen voor Sport, Welzijn en Cultuur

Ford Mustang

18 40 ld 09 32 *

GASTONS
SURPRISE
zondag 11 april

Heeft u niet deze getallen
een volle kaait, dan wint u de

18.10 uur op RTL 4

ThiusBingo
van ƒ 25.000,-

Kijk, bel en win een

BESfGO
getal 23 fm 36
33 ƒ 10.000,-

15
05 ƒ 1.000,- 38
23 ƒ 100,- 24

44
... '5?'04
ƒ 40,36
ƒ30,13
ƒ 25,-

21
17
26
20

ƒ20,-

ƒ10,ƒ»,/8<ƒ7,ƒ6.'
ƒ5,-

JET IK-BINGÖ-MEMÖN

Bosch
accu-boor

9J5

001827744
005251239

007196826
003597336

De Bingolijn
0909-0077(95 cp,n)

Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)

Meer informatie?
0900-3001400 (35 cpm)
Op werkdagen
van Q.00-21.00 uur.

Deer r.vclii.sim1 FonI Miisdin
Ittiii vtiii u mm/cn.'
Zvtfuulcn voorbehouden

006617336
000250266

De dagprijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers
01 maarl
02 maarl
03 maart
04 maart
05 maart
06 maart
07 maarl
08 maarl
09 maart
10 maan
11 maarl
12 maarl
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart

009627755
002296767
003927916
004733920
000853478
006520823
001087476
001293239
002568108
001666571
006918856
003555551
009935665
001420997
008033695
005546869

17 maan
18 maart
19 maarl
20 maart
21 maart
22 maart
23 maari
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maan
31 maart

Bingoprijzen!

000927133

005117874
001449870
001019526
002171357
006955756
006376318
003445189
006938285
009330543
000032870
000228312
002699581
001543872
007299847
009451862

Invullen en
opsturen
Bent u nog geen
deelnemer van de
Sponsor Loterij,
maar wilt u wel
meespelen voor
goede doelen en
mooie prijzen? Het
enige wat u daarvoor hoeft te doen is
de bijgaande
IK-B1NGO-MEEBON invullen en
opsturen.
Tot volgende week!

Adres:

Ik machtig u hierbij lot wcderopzcgging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
D ƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(iwee lotnummers)
(één lotnummer)

A.N./), uw lii'iiec iiunkriiisoi en vcnlcr invullen
in Molclelleis. Orc'liumii.' lioutll in iicinvciim/in^
vun hel reglement, «/) (iimvram; verkrijgftaar,
lel. 0900-300 H 00 C.35 rpm).'

Postcode:
Plaats:
(Post)bank~
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- '
Geboortedatum:
(dag-maand-jnar)
Datum:
Handtekening:

f C."

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

woensdag 7 april 1999

Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

Lucas *Andreas
Ziekenhuis
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ineen
groot Interconfessioneel ziekenhuis in
Amsterdam, dat is voortgekomen uit een
fusie tussen het Sint Lucas Ziekenhuis en

Wij zijn op zoek naar

Vakantiekrachten (m/v)

het Andreas Ziekenhuis. Het is momenteel

Afdeling: Voor diverse afdelingen, voornamelijk binnen de Civiele
Sector (intern transport, schoonmaak, keuken, restaurant, voedingsassistentie).

nog gehuisvest op 2 locaties, maar zal na
de vernieuwbouw in het jaar 2001 op de
locatie Sint Lucas zijn geïntegreerd.

Periode: Van begin juni tot en met september 1999.

Samen wordt nu gewerkt aan een nieuwe
Duur: Minimaal 2 wekeo en maximaal 6 weken.

organisatie, die aan de patiënten topzorg
moet blijven bieden in al zijn facetten.

Leeftijd: Vanaf 16 tot en met 23 jaar.

Daarbij zijn opleidingen en wetenschap-

Informatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de Dienst Personeelszaken, telefoon (020) 510 82 72.

pelijk onderzoek belangrijke pijlers van
het beleid.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis beschikt

Sollicitatie: Schriftelijk, vóór 1 mei 1999, aan het Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis, ter attentie van mevrouw K.F. Geutjes-Ghijsen, dienst
Personeelszaken, Postbus 9243, 1006 AE AMSTERDAM.

over vrijwel alle medisch specialismen en
telt ongeveer 2200 medewerkenden.

MARKTLEIDER

Nagelstyliste
Deborah
Berger: „Ik
vind het
heerlijk om
nagels zo
mooi mogelijk op te
knappen"
Foto Jaap Maars

*Soms maak ik echte kunstwerkjes'

COMMERCIËLE
TALENTEN

G

PULL-TIMERS
ASSISTENT BEDRIJFSLEIDERS
Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
full-timers van 36 uur per week en assistent bedrijfsleiders van 36 uur per week
voor één van onze filialen in Amsterdam.
Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVO- niveau,
resp. MBO- niveau en verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's, printers
en mobiele telefonie. Belangstelling voor fotografie en personal audio is een pré.
Klantvriendelijkheid is echter een absolute must.

oedkoop is het niet, om alle
vingertoppen van modieuze
kunstnagels te voorzien. In
haar eigen Perfect Nails-studio
aan de Baroniestraat 19 in
Amsterdam-Zuid, rekent
Deborah Berger voor een complete set ('met alles erop en
eraan') 125 gulden. „Maar ja,
voor luxe moetje nu eenmaal
betalen, hè," stelt de twintigjarige nagelstyliste laconiek
vast. „Je hóeft het tenslotte
niet te laten doen."
Helemaal waar is dat niet, want
zij krijgt in haar bloeiende praktijk ook klanten voor wie het aanbrengen van kunstnagels een
medische noodzaak is.
Bijvoorbeeld, omdat ze last hebben van snel inscheurende of
afbladderende nagels, dan wel
van nagels die zo dun zijn dat ze
om de haverklap afbreken. Of
öYndat ze het maar niet kunnen
laten om er tot bloedens toe op te
bijten. Getooid met haar product
laat de laatstgenoemde doelgroep
het volgens Deborah echter wel
uit het hoofd om dwangmatig
door te knabbelen. „Want dat
kost ze onherroepelijk hun gebit,
zo keihard zijn die dingen."
Het merendeel van haar clientèle bestaat evenwel uit meisjes en
vrouwen die voor kunstnagels
kiezen, omdat die nu eenmaal
mooier ogen dan natuurlijke

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "A'dam" aan:
Dixons bv, t.a.v. Dhr. S. van Wijnen, hoofd personeelszaken.
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

je komt ogen en oren tekort

exemplaren. „Indien men transparante nagels wil, zorg ik ervoor
dat absoluut niet te zien is dat
het nep is," garandeert Deborah.
„Maar desgewenst kan ik er ook
een tintje aan geven, of ze voorzien van een tijger- of panterprint. En wat momenteel heel erg
in is natuurlijk de zogenaamde
French manicure, waarbij alleen
het stukje dat uitsteekt witgekleurd is." Wie zich een werkelijk
exclusief uiterlijk wil aanmeten,
kan door haar zelfs kleine diamantachtige steentjes op de
nagels laten hechten.

bedrijf in te trekken."
Sindsdien heeft Deborah het
naar eigen zeggen prima naar
haar zin in het vrijstaande pand
aan de Baroniestraat. „Dat we
hier op zo'n rustige plek zitten, is
voor mij helemaal geen punt,"
meent ze. „Mijn klanten krijg ik
toch vrijwel allemaal via de
Gouden Gids of via mond-totmond reclame." Met nadruk
meldt ze dat strikte hygiëne bij
haar de hoogste prioriteit krijgt.
„Ja, dat vind ik ontzettend
belangrijk. Daarom pak ik voor
elke klant een nieuwe vijl, en
werk ik tussendoor constant met
alcohol om alles grondig te desinfecteren. Want anders draag je
voor je het weet een schimmeltje
over."
Wat haar beroep zo boeiend
maakt, is volgens Deborah de
creatieve kant die eraan zit. „Ik
vind het altijd weer heerlijk om
nagels zo mooi mogelijk op te
knappen en er net zo lang aan te
knutselen tot het resultaat 100
procent naar tevredenheid is. Het
liefst maak ik er echte kunstwerkjes van. Maar ook het contact met de klant is hartstikke
leuk. Zelf heb ik er veel plezier
in om onderhand een praatje te
maken. En de meeste mensen
die hier komen, vinden het ook
gezellig om lekker wat te zitten
kletsen."

Dat Deborah nagelstyliste werd,
is min of meer toeval.
Aanvankelijk volgde ze een opleiding tot kapster, totdat bleek dat
ze allergisch was voor de chemische middelen die in dat beroep
worden gebruikt. „Gelukkig kon
ik terecht in de nagelstudio waar
ik zelf altijd kwam," vertelt ze.
„Daar heb ik het vak in de praktijk geleerd, om na een halfjaar
voor mezelf te beginnen. Eerst in
de Rijnstaat, tot ik begin vorig
jaar Wolf Meiser van groothandel
Netama's Beauty leerde kennen.
Die stelde me voor om als zelfstandige ondernemer bij zijn

Johan Schaaphok

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

DIRK VAN DEN

HEAO Duaal

An investment in an

WIJ ZOEKEN VOOR DIRECT EN
IN DE ZOMERPERIODE VOOR
ONS FILIAAL ZANDVOÖRT

cvireer

Amsterdam

Amsterdam

PARTTIME en FULLTIME
VAKANTIEKRACHTEN m/v

•*<*.•

voor de functie van caissière en winkelmedewerker voor maandag t/m zaterdag
en/of zondag (leeftijd vanaf 16 jaar)"
Flexibele werktijden zijn ook mogelijk

r* •* v

.v. NU ^ * ^ <
**X^\* \ * *»>
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HEAO Duaal
Bedrijfseconomie
Commerciële Economie
Bedrijfskundige Informatica

Aan Dirk van den Broek Supermarkten BV, afdeling peroneelszaken,
Antwoordnummer 15570, 1000 RZ Amsterdam

O vakantiekracht caissière O vakantiekracht winkelmedewerker
O hulpkracht winkelmedewerker
o maandag t/m zaterdag
o zondag

\

. ~-

• 3 dagen werken & 2 dagen studeren
tijdens hoofdfase
• salaris*studiepunten verdienen tijdens werk

Ik ben geïnteresseerd in de functie van (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):

VN

V*0s

• 4-jarige HEAO-opleidingen
• oriënterend propedeusejaar

Naam:

^

J^K?

HULPKRACHTEN UI/V voor enkele uren per week
Heeft u belangstelling?
Vul dan onderstaande bon in en stuur deze op
(een postzegel is niet nodig).

O parttime O fulltime
O hulpkracht caissière
Beschikbare dagen:

f ^~

• carrière maken tijdens je sludie
• lesmodulen 'a avonds en/of overdag
• moderne ICT-toepassingen (e-mail, intranet)
en vanuit huis/werk on-line met HES

'HEAO' degree in:
• International Fimince
and Accounting Studies
• International Management
English Stream
• lectures in ICnjjlish
• slucly exchanjiv worUlwick'
• cuinpany placement abroad
• clouble-de.q'ree pro.u'i'atnnies

m/y

Adres:
ft-t/U
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PHILIPSBREEDBEELD
PW6301 61cm BI Line S
stereo teletekst Adv'2095

999.-

PHILIPSBREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301 Stereo teletekst
met geheugen Adv'2795

1399.-

70CM 100 HERTZ
BREEDBEELDSTUNT i
Grootbeeld HiFi stereo
TXT Adviespri|S'3659

'K

L

>1749.-

SONY TRAVELLER
TR401 HiFigeluid Adv'1330

1779.-

1149.-

BREEDBEELD
wg|71CM KLEUREN TV
3 KV28W1 Super Trinitron
<j stereo TXT Adv'2990

1279.-

SONY 100HZ 71 CM
«*i B R E E D B E E L D KTV
P'v KV28WX Super Trinitron
U«3 HiFistereo TXT Adv'3299

^1879.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800 15 programma s rui
me vulopening milieuvrien
delijk deurbeveiliging '1079

140 LITER KOELKAST
Degelijke uitvoering met automatische
ontdooiing, variabele indeling en
CFK-vrij Adviespnjs "398 -

teletekst

698.-

ZANUSSIWASAUTOM
FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schok
dempers AdviesF r ijs"949

678.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900 Instelbarecentnfuge
gang regelbarethermostaat
RVStrommel zelfreinigende
lomp Adviespnjs'1199

SONY STEADY SHOT i
TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviesprijs'1890

11779.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnnitron
stereo teletekst Adv'2440

ADP603, Met 3 afwasprogramma's RVS
interieur en waterontharder, beveiligd
tegen wateroverlast Adviespnjs *949 -

Hho-STEADYSHOTSTUNTi
64 x Digital zoom 5 standen
program AE mcl ace En
afstbed Adviespnjs'1699

JVC DIGITAAL STUNT"
GRDV Prijsdoorbraak'
100x zoom Adv'3849

32PW63 HiFi stereo TXT
metgeheugen Adv'2995

WHIRLPOOL VAATWASSER

CB5373, Hitron beeldbuis, 100 voorkeuzezenders
Nederlandse menucontrol teletekst met geheugen
Adviespnjs '699 CAMCORDER STUNT'
32xmotorzoom Adv'1099

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
l opklassei Grootbeeld Black
me S 100 Hertz digital scan
stereo TXT Adviespri|S'2695

, PHILIPS82CMSUPER
''BREEDBEELD STUNT!

SAMSUNG 55 CM KLEUREN-TV MET TELETEKST

568.

INDESITWASAUTOMAAT
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799

1179.-

ÏM STEREO
SONY 63CM
KV25 Superir Trinitron te
letekst afstbed
)ed Adv"
Adv"1399
1399-

879.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 63cmBlack
m Black ImeS
line S
!kst Adv'2795
stereo teletekst

949.-

ARISTONASTEREOKTV
STEREO KT\
'Cm beeldbuis
TA4412 63cm
teletekst Adviespnjs"
viespnjs'1595
1595 -

799.-

295.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter met vriesvak
Adviespnjs'699

PHILIPS SUPER VHSi
Turbo Drive stereo monta
ge TXT Adviespnjs'1595

345.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv'699 -

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter m
houd CFK vrij Adv'729 -

42

PHILIPS MATCH-LINE
VR7 Turbo-Dnve stereo monta
ge Jog&ShutJe TXT Adv'1495

JVC VIDEORECORDER

CALL CENTER
PHILIPSHIFI STEREO
VR6S5 Showwew+PDC 4kop
pen FollowTV longplay '1095

Consumenten Helpdesk voor Informatie en

advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l O2O - 6474939 •

SONY MONTAGE TOP!
E920 7koppenSuperTnlogic
vhegendewiskop HiFi stereo
Adviespnis'1650

PRIJS t

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk 3 pro
irammas 12couverts "899

529.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

SONY HIFI STEREO
E720 Super Trilogie 4 kop
per Showview+PDC '1200

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603 Sprogrammas water
ontharder en beveiliging
tegenwateroverlast Adv'949
2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud CFK vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs"849

428.-

ZANUSSI 2 - D E U R S
Z180/4D Automatische ont
doonng Adviespri)s"749

468.-

PANASONIC STEREO
HD620 Topperi 4 koppen
Showvievi + PDC

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
AT80
800 toeren
met regelbare
centrifuge

JVC HIFI STEREO
HRA6H SpecDnve Adv'989

ARISTONA STEREO
B605 4 koppen SHOWVIEW
-i- PDC longplay Adv"945

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv*985

PANASONIC STEREOKTV
XD2 Dome Sound TXT
mel
geheugen Adv"1499

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met auto
matischeontdooung Vnesgedeelte met 2 vakken en
••*• sterren invriescapa
citeit Adviespnjs"999 -

478.-

598.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
en60litervnezen Adv'949

598,

SIEMENS KOELA/RIES
KG23VOO 220 netto inhoud
2 vnesladen Adv'1248

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizenf liter
Adviespnjs'495 -

748.-

ZANUSSI WASDROGER
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs*649

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK en HFK vrij Adv"1399

848.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' RVS trom
mei Adviespri]S"999

289."

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarliefst280
liter inhoud 3 vnesladen
CFK/H FK-vnj Adv" 1849

PANASONIC KTVTXT
21S1 SScmFSO Adv"849

SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron TXT "1440

\OLJ*m- a m^mm
MOBIEL BELLEN VANAF 0,25 PER MINUUT!!!
M jarig Hi GSM abonnement ƒ, 25/ per maand'

SONY55CMTELETEKST
M21 Hl Black Trinitron "990

PRIMPIIR BIJ
RI.I nr.f;i
PKIMLUK
BW
Allernieuwste topmodel
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Dor annvrnig abonncmGnton zijn vereist Geldig
Icgltlrnatlc banknfschrift (zonder bedragen)'

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbeschermmg Adv'949 -

UT cr JETJLT *i m<y/r-MZ

PHILIPS DESIGN CD COMPO
Radio cassette ^ CDspelerm Champagne
Gold uitvoering Adviespnjs'330

SONY 50 CD WISSELAAR

SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandbed Adv"550

DiÊ t3c^ EI 03 V3ÖDÜ3* nn l
r SioicieiWteeWl!
S i Jiti ei W *eel'iJ O[«muil
l mnn
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CD speler en opbergsysteem m 1 apparaat
Adviespnjs*599
SAMSUNG HIFI STEREO VIDEORECORDER
SV610XK 4 koppen PDC scartaansluitmg
80 voorkeuzezenders shuttle Adv'714
Adv "714
SONY STEREO BREEDBEELD KLEUREN
KV16WS1 41cm
41cmSuoer
Super Trinitron Full Ra
Range
Sound CCT teletekst game toets Adv M22
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BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeerstil Adviespnjs'1099-

Als set met verDindings
>A/T\/Q10 ™ ™
WTV312samen
d^Bk. ^^. .^BBk. .^

Nooit meer ontdooien1 Koel
vries combinatie met 3 vries
laden en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stil Adv" 1499

Uil IUI l

878.-

m

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend
RVStrommel Adv'1799-

PORTABLE KTV 37CM

GSSL AQQ

t-Jïm? i"f ifllïf •"!'
PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs'490

278.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders

ATAG
FORNUIS

178.-

F1 O

OOOOOOC

Gasfornuis met
elektrische
oven
mcl grill en
sierdeksel
Adv'1450

ETNA FORNUIS
Gas elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695

349.449.-

95.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 Sladen 11kgm
vnescapaciteit Adv'848

CANON PRINTER '
C220 Kleurenprinter Adv 249

529.299.-

179.HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder '499

SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snel
heden Adviespnjs'495

299.

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoennq'398

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv'595

r Mtj.^f» 259.-

niïw 315."

199P

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Mét restwarmte indicatie.'

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik
•••• capaciteit CFK vrij

465.-

KTV37CM+TELFTEKST

499.-

WBOUWGASKOOKPLAAT
Met vorikontsteking.*499.-

798.-

51CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders Off
NedPhilps garantie Adv'695 IBCCPR/JS
A4SCANNER STUNT'
Kleuren flatbedscanner
PHILIPS TELETEKST 4800DPI Adviespnjs'149

375.-

ATAG IN BOUW. GAS
KOOKPLAAT
ïRVS met vonkontsteking.
Advièsprijs*899.- < .;;.i

968.

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs698

PORTABLE KTV 37cm
Ofl Ned Philips garantie
Adviespnjs'495

~13991

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar;
4 programma's én aquastop. Ad viesprij's. *1299.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel "1199

CENTRIFUGE
2800toeren RVStrommel "249

SnïïT555?«B»**a^J5B!5qÊüg

PT155 37cm afstbed '595

VAATWASSER
•:.\ \':':.
3 programma's én aquastop. Adviesprijs*2095.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Itahaansevormgeving ••••
sterren invriescapaciteit
Adviespnjs 899 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161 Afstandbed "645 -

2§Er

775.-

SIEMENSAFWASAUTOM
SN23000 Met aquastop en
lageverbruikswaarden "1348

1245.-

WAS/DROOGCOMBINATE
Wassen en drogen m 1 ma
chme 1000toeren Adv'1549-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g

675.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341 Sprogrammas Va
riabele indeling Adv"1099

INBOUW
APPARATUUR
TOPMERK INBOUW

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge zui
mg stil en milieuvriendelijk
waterbeveiligmg Adv*1649-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi "714

645.-

BOSCH AFWASAUTOM
SMS1012 RVS interieur
4sproemiveaus Adv"1179

MIELE VAATWASSER
Topklasse eProgramma s Water
ontharder en waterslop "2099

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprns'1435-

SAMSUNG STEREO!
SV600 Videorecorder met
PDC Adviespri|S'699 -

PANASONIC Beste Koop'
NVSD200 Showview +
PDC Adviespnjs'649

599.-

479.-

579.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AÈG
meerdere
malen best getest1 Adv'1449

SIEMENS
WASAUTOMAAT
WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuur
elmg bespaartoets "1348

t

PRIJSt

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook
funkties Adviespnjs"699

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv'2299

HRJ Best picture systeem, express timer
pro-digi schakeling, afstandbediening
Adviesprijs* 494 -

ABISTONA
PHILIPS SHOWVIEW
!5lClïl KTV / V I D E O ] VR165 +PDC afst bed "745
TR426; Showview, PDC,

829.-

219.-

SAMSUNG 24 LITER
900wattmagnetron GOminuten
timer aulom programma s

Ruime 3 in 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien koken bakken bra
den en gralineren Adv'999

SONYVIDEORECORDER
E120 Afstandbedieninq '610-

SQNY COMBO 37CM

169.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610 DIGITAAL 18literm
houd SOOwattvermogen auto
matschprogramma s Adv'349

WHIRLPOOLAVM"

TV/VIDEO COMBI'S

BCC
PRIJS

169.-

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen on kookboek

KOOP ZONDER RISICO

1579.-

STEREC
PHILIPS 70CM STEREO
PT4501 Teletekst
iletekst Adv"1645

275.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing
Adviespri|S"529

478.-

SONY HIFI STEREO
E820 4 koppen Super Tri
logic montage videorecor
der Adviespnjs'1200
SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1 Super Trinitron
TXT Adviespri|S"1880

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke mtvoermg met vriesvak

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnelverwarmen
en ontdooien Uilneembaar
draaiplaleau Adviesprijs"279

OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklasse1 '821

VRIESKISTEN'
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

449.HPTOPKLASSE
DJ7 PhotoRetl l fotokwaliteit
6 ppm^Adyiespriis'640

PELGRIMWASEMKAP
Sslandenenvetfiller Adv"260

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen '135

299.B C C B E T E R E N G O E D K O PE R
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HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages) : ,
Rivlèradretf 37 (Süperstort)
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.'
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1 SOOmZ Süperstort BWer en goedkoper! 1 500m2 Superstore Bet.r en go»dkoper!
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TZB heeft nog drie punten nodig voor de titel
ZANDVOORT - Bij TZB
kan komende zondag de vlag
m top Bij winst op ASV Arsenal is TZB zeker van de titel m de zevende klasse De
Zandvoorters namen zondag
een belangrijke hindernis
Koplopei De Germaan werd
op het zwaar bespeelbare
veld aan de Kennemerweg
met 3-1 teruggewezen en is
door het team van trainer
Joop Blom gepasseerd op de
ranglijst
De Zandvoorters maken een
uiterst vreemd en moeizaam
seizoen door In het begin van
de competitie verliep het pnma en lag alles ook op schema
De ene na de andere tegenstander werd opzij gezet en
het kampioenschap leek een
kwestie van tijd Na de winterstop kende TZB een behoorhjke terugval en op een gegeven
moment stonden De Germaan, Heemstede en ASV Arsenal er veel beter voor en leek
de titel met meer haalbaar
Deze dne teams verspeelden
daarop weer vele punten waardoor TZB weer m beeld kwam
De laatste twee thuiswedstrijd moesten wel eventjes
door TZB m winst worden omgezet De eerste confrontatie
vond zondag plaats toen De
Germaan op bezoek kwam
Gelukkig bleef veel regenval
uit, waardoor er gespeeld kon
worden op het TZB-veld Dat
veld was wel drassig, zoals bekend is daar de hoge waterstand een van de oorzaken
van, maar wel bespeelbaar
De wedstnjd tussen TZB en
De Germaan was meer spannend dan fraai De grote belangen voor beide teams deden
het spelpeil niet ten goede
Veel balverlies en vaak rommelige situaties Wel waren twee
teams aan de gang met een
enorme inzet zodat de strijd
het aanzien best wel waard
was TZB was over het geheel
genomen meer m de aanval te
vinden
De
Zandvoorters
moesten wel winnen om kans
te houden op de titel, terwijl
De Germaan iets behoudender

Excursies in park
Zuid-Kennemerland
• Zondag 11 april om 8 uur
vanaf PWN-mgang Bleek en
Berg, aan de Bergweg, achter
de hockeyvelden van HBS m
Santpoort-Zuid
Verzamelen bij het informatiepaneel van het nationaal
park op de parkeerplaats Verplicht
aanmelden
(0235411119) met naam en telefoonnummer Vogels vogels
zijn m deze tijd ontzettend actief Je hoort ze veel en soms
vliegen ze al af en aan met
voedsel voor hun jongen Door
goed *e luisteren is er veel te
leren over het gedrag van de
vogels Pakje verrekijker en ga
mee met de NJN, afdeling
Haarlem Deze Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie
organiseert excursies voorjongeren van 12 tot en met 25 jaar
Onder leiding van een NJN'er
zullen we naar vogels gaan kijken en luisteren Wil je eerst
informatie over de NJN of deze
excursie, bel dan Pieter van
Eijk, 023-5370643
• Vrijdag 16 april om 14 uur
vanaf Brederolaan 145 te
Bloemendaal
Verzamelen
op open plaats net voorbij de
ingang van het landgoed aan
de rechterkant
Verplicht aanmelden met
naam en telefoonnummer bij
de excursie-informatielijn van
het park 023-5411119 Schapendumen/Caprera de landgoederen langs de bmnendumrand zijn m het voorjaar op
hun allermooist Zo ook op de
particuliere
landgoederen
Schapendumen/Caprera welke
deel uitmaken van het Nationaal Park Zmd-Kennemerland Struiken en bomen worden nu weer groen gekleurd
door uitkomende bladknoppen Bloeiende stinsenplanten
zijn nu volop te bewonderen
Ei zijn beperkte mogelijkheden voor deelname aan deze
anderhalf uur durende landgoederenexcursie onder leidmg van vrijwillige excursieleiders van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
• Zaterdag 17 april om 7 uur
vanaf Natuurmonumenten-mgang Duin en Kruidberg aan
de Duin en Kruidbergerweg in
Santpooit-Noord, tegenover
Hoeve Duin- en Kruidberg het
weggetje inrijden
Verzamelen bij het informatiepaneel van het nationaal
Park op de parkeerplaats Kosten voor met-leden 5 gulden
per persoon en een gulden pei
kind Verplicht aanmelden
met naam en telefoonnurnmei
Vroege vogels deze fietszwerfexcmsie met de boswachter staat in het teken van
voorjaarszang en balts- en nestelgediag van de vogelsoorten
m het dumgebied Door met de
flets het duingebied m te gaan,
kunt u binnen enkele uren een
mdiuk kingen van het vogelleven in binnen-, midden- en buitenduin Eengioot deel van de
excmsie m het duin doet u dus
te voet Natuurlijk is er op dit
vioege tijdstip een grote kans
dat u leeen, vossen of wilde
Pony's ziet De tocht duui circa dne uur

Lions aan kop in
sportploegstrijd
ZANDVOORT - In de Koiver Spoithal weid het dei de
ondeideel afgeweikt m de
strijd om spoitploeg van het
jaai Het bevieemd niemand
dat basketbalveiemging The
Lions zegevieide m het on
derdeel basketballen
Desondanks was het weei
een supei gezellige spoita
vond De oigamsatie liet ook
dit keei weten dat het zuivei
om de gezelligheid gaat Het
pioeven van elkaais spotten is
het belangrijkste Het maakt
niet uit wie kampioen woidt
als het maai leuk en gezellig
blijft
En dat was het m de Korvei
Sporthal De oigamseiende
basketbalvereniging
The
Lions deelde de teams m twee
poules in In poule A was de
spanning te snijden en was van
krachtsvei schil geen spiake
De Zandvooitse Reddings Bn
gade, Politie Kennemeiland en
de zaalvoetballeis van Zand
voort Noord eindigden op een
gedeelde eerste plaats Ei
moest een winnaar komen
voor een plaats m de finale De
ZRB nam de stiafworpen het
best en mocht in de finale uit
komen tegen The Lions

Duel op het middenveld m de wedstrijd tussen TZB en De Germaan

speelde Voor de Amsterdammers was immers een gelijkspel voldoende
Vijf minuten voor de rust
kreeg TZB loon naar werken
De Zandvoorters kregen een
vrije trap toegekend en namen
deze snel De Germaan protesteerde nog tegen de vrije trap
en kon toen met meer verhinderen dat Dennis Schrader vrij
voor de doelman kwam Met
een fraaie lob zette Schrader

zijn team op een 1-0 voorsprong
Na tien minuten m de tweede helft verdubbelde TZB de
voorsprong De Germaan doelman was gepasseerd en kreeg
hulp van een hand van een medespeler De scheidsrechter
was dat met ontgaan, kende
TZB een strafschop toe en de
speler van De Germaan mocht
de kleedkamer opzoeken Riek
de Haan wist toen wel raad

I oto Hob KnoUu

met de trap vanaf elf meter, 20
De strijd leek gestreden,
maar tien minuten later keerde de spanning geheel terug
De Germaan profiteerde van
een dekkingsfout in de Zandvoortse defensie en kwam op 21 De Amsterdammers trokken
fel ten aanval en probeerden
de gelijkmaker te forceren
Veel spanning op het veld De
strijd werd harder en de

scheidsrecehter kreeg het erg
druk Vijf minuten voor het
einde keerde de rust terug in
het Zandvoortse team toen
Mischa Tibboel de score opvoerde naar 3-1
Toch heeft De Germaan er
nog alles aangedaan om de
zaak recht te zetten De
scheidsrechter liet, wegens
blessure behandelingen, negen
minuten langer spelen, maar

TZB hield het hoofd koel en
won verdiend We waren iets
beter en verdienden de overwmning," vond tiainer Joop
Blom „We zien het weer hélemaal zitten en zijn zeer gemotiveerd vooi de laatste wedstnjd Winnen we dan is het
natuurlijk een geweldig seizoen geweest De spelers zijn
erg optimistisch en zijn gebrand op de titel Ik heb er ook
alle vertrouwen m maar tem-

per een te groot optimisme
Het moet eerst nog gebeuren
TZB speelt zondag de kam
pioenswedstnjd Ook is het
nog mogelijk dat diverse
teams gelijk eindigen waai
door beslissingswedstrijden
gespeeld moeten worden TZB
kan daaraan ontkomen door
gewoon van ASV Arsenal te
winnen Zondag begint de
wedstnjd om twee uur op het
veld aan De Kennemerweg

't Is bijna gedaan
met Zandvoort '75
ZANDVOORT - Na de 2-0
nederlaag tegen EVC is het
vrijwel gedaan met het tweedeklasserschap voor Zandvoort '75 De wijze waarop de
onafwendbare degradatie tegemoet wordt getreden is
echter met een opgeheven
hoofd
Ook tegen het in de top meedraaiende EVC heeft Zandvoort '75 kansen gehad op een
positief resultaat Na de winterstop is het beduidend beter
gegaan met Zandvoort '75 Er
werden punten gepakt en tegen de topclubs van de tweede
klasse werd zeer goed partij
gegegen De Zandvoorters zetten eigenlijk de eindsprint te
laat in
Het eerste gedeelte van de
eerste helft waren de teams
aan elkaar gewaagd De ploegen zochten in de beginfase
naar de zwakke plekken m de
verdedigingen De Zandvoortse defensie toonde geen moment van twijfel Halverwege
de eerste helft had Zandvoort
'75 de zaakjes op oide en onder
aanvoering van de ook nu weer
zeer balvaardige Edwin Ariesen werd de aanval gezocht
Geregeld kwam ei een Zandvoortse speler vrij voor de
Edamse doelman, maar het
ontbrak aan een afmaker
Met goede
combinaties
drongen de Zandvoorteis ver
door m de vijandelijke defensie, maar het laatste zuivere
tikje ontbrak „We zaten te
wachten op een treffer van
ons," vertelde begeleider Joop
Paap Wij creëerden zeer veel
kansen, maar weten ei geen

raad mee " EVC was vrijwel
met in staat een fatsoenlijk
aanval op te zetten De Zandvoortse defensie greep stevig
en koelbloedig in Tot een minuut voor de rust Even dachten de Zandvoorters aan buitenspel De scheidsrechter
oordeelde van met en EVC profiteerde door de bal m te schieten, 1-0
Dat was een geweldige tegenslag voor het team van
Wessel Colijn
Desondanks
probeerde Zandvoort '75 de
achterstand weg te werken In
de tweede helft werd meteen
de aanval gezocht en daarbij
zat het niet mee Ted Saumer
schoot tegen de paal en Edwin
Anesen zag een inzet op de lat
belanden Met nog een half uur
te gaan werd verdediger Rene
Paap naar voren gezonden om
alsnog de gelijkmaker te forceren
De druk werd groot en kansen waren er opnieuw Antoine
Eijckhoff kwam vrij voor de
doelman maar raakte de bal
verkeerd, waardoor opnieuw
een goede mogelijkheid verloren ging Door het aandringen
van de Zandvoorters kregen de
Edammers ruimte voor snelle
en gevaarlijke counters Na
een half uur maakte EVC gebruik van de ruimte en scoorde
2-0 In het laatste kwartier
heeft Zandvoort '75 er nog van
alles aan gedaan maar zelfs
een verdiend tegendoelpunt
bleef uit
„Kijk je naar de cijfers dan
zegje, dat we veidiend hebben
verloien want zij schoppen er
twee in" gaat Paap verdei
, Maai wat spel betreft waren
wij beter

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00 0/00 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
09001200 De Watertoren
1 2 00 1 S 00 De Muz ekboulevard
1500 1700 De Kustwacht
17002000 ZFM Nonstop
20 00 22 00 De Kustwacht
22 00 24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
00 00 07 00 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900 11 00 De Watertoren
11 00 12 00 ZFM -t- (Een programma speciaal voor de sen oren)
12 00 13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13001500 De Muziekboulevard
1500 1700 De Kustwacht
1700 1800 ZFM Nonstop
1800 1900 ZFM Sport
19 00 20 00 v/h Monopole (Live vanu t Hotel Hoogland)
20 00 22 00 Eurobreakdown
22 00 24 00 BPM
Zaterdag
00 00 0800 7FM Nonstop
08001000 Broekophalen
10 00 12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanu t Cale Neuf)
1 2 00 1 8 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00 19 00 Tussen Pits & Paddocfc
1900 2000 DeCocquerell
20 00 24 00 De Kustwacht
Zondag
00 00 09 30 ZFM Nonstop
09 30 10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000 1200 ZFM Jazz
12 00 17 00 Zandvoort op Zondag
17001900 ZFM Magazine
19002400 De Kustwacht
21 00 24 00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP //SURFTO/ZFM

Ondanks dat Lions het spel
beter beheerste werd het een
spannende en leuke happe
mng Lions ging met voluit en
de ZRB tiok trukendoos open
Zo nam bij de ZRB een twee
meter en zeven centimeter lange speler een teamgenote op
de schouders waardoor het
zeer makkelijk scoren was
Lions maakte het met veel uit
daar de overwinning al snel
vast stond Daar kon ook een
acht mans team van de ZRB
mets aan veranderen
In de stnjd om de derde en
vierde plaats bleef TZB-voetbal de Politie Kennemerland
de baas Na de onderdelen
conditie tafeltennis en basket
bal gaat The Lions aan de leiding De tweede plaats wordt
ingenomen door TZB-voetbal
en op de derde plaats staat het
team van Kenamju Op zaterdagmiddag 24 apnl wordt het
voetbal onderdeel afgewerkt
Gastheer is dan TZB aan De
Kennemerweg aanvang een
uur

ZVM-toernooi in
Korver Sporthal
ZANDVOORT - Voor de
29e keer organiseert Zandvoortmeeuwen een groot
zaalvoetbaltoernooi Het is
voor de eeiste keer dat dit
evenement plaats vindt m de
Korver Sporthal
Ruim veertig teams hebben
zich reeds aangemeld om deel
te nemen aan dit jaarlijkse grote sportieve evenement Het
toernooi wordt gehouden van
17 mei tot en met 26 juni Elke
avond wordt er gespeeld vanaf
zeven uur tot elf uui Er is
reeds een voorlopige poule-mdelmg maar het speelprogramma is nog met bekend
Ook dit jaar wordt er gestre
den m de Amiga-klasse (recreanten) en een Forza klasse de
meer geoefende zaalvoetbal
Ier

Standen voetbal
Sommigen \ ersehenen in feestelijke kledij op het hockey% eld

Foto Rob Knottei

Paastoernooi: feesten en hockeyen
ZANDVOORT - Het 31e
mtei nationale Paashockeytoeinooi bij de Zandvooitse
Hockey Club weid ook dit
jaai een grandioos evenement Hoofdschotel weiden
de feestelijke randveischijnselen, bieromzet naai lecoidhoogte, teiwijl ei ook
nog gehockeyd weid De
Schelpenkar trofee ging bij
de mannen naar het Engelse
Wmchestei, teiwijl bij de
vi ouwen ZHC de steikste
bleek te zijn
De toernooicommissie bestaande uit Helen Plantenga
Mnanda Kleijhoist Damelle
van Hemeit Lama van Hemeit Maic Meijei en Noibeit
Beijnes zoigden vooi een mooi
piogiamma Naast de wedstujden was ei volop gelegenheidvooi veitiei Vnjdagavond
stond m het teken van de begioeting van oude bekenden
en ook nieuwe teams maakten
zich op vooi een mooi weekend Winchestei uit Engeland

bevalt het hiei kennelijk goed
want dat team deed vooi de
negende keei mee aan dit toeinooi En de organsiatie heeft
voor de tiende keei al de toe
zegging van Winchestei op
zak
De ZHC had als thema vooi
dit weekend gekozen discoland De disco op viijdagavond
was dan ook een gioot succes
Vrijwel alle deelnemeis waien
m vooi deze gelegenheid gevraagde feestelijke kledij op
komen diaven Tot laat in de
avond vioege ochtend was
het een gezellige boel op het
hockeycomplex Vlug de tenten, die londom het veld waien
opgezet ingedoken of een hotel opgezocht want zateidag
om elf uui moest ei gespeeld
woiden
De vooiiondes weiden vlot
afgewerkt Het sLiakke schema weid dooi de oigamsatie
en deelnemeis goed vastgehouden De ondeilinge veischillen waien met zo gioot
Van tophockey was geen spi a

ke doch de onderlinge gezellige sfeei voerden de boventoon
Al snel bleek dat de Zandvooitse vi ouwen die vorige
jaai ook al wonnen opnieuw
belangiijke kandidaten waien
vooi de eindoverwinning Bij
de mannen had Winchestei
ondanks aardig bier gebruik
de beste papieien De tegenstandeis waren met opgewas
sen tegen het gegroepeeide
hockey van de Engelse gasten
Tussen de bednjven dooi genoten de teams van de stevige
ontbijten lekkeie lunches en
dmeis op uitstekende wijze
beieid dooi vnjwilhgeis van de
hockeyclub Na een zmdeiend
feest op zateidagavond en ondanks een stevig ontbijt op
zondagmoigen kwamen de
teams moeizaam op gaan vooi
de tweede en beslissende dag
De finale bij de dames ging
uiteindelijk tussen ZHC en
HIC Na het zwaie weekend
bleek dat de Zandvooitse hoc
keysteis een beteie conditie
hadden en zij wonnen dan ook

met 2 O De Zandvooitse man
nen plaatsen zich ook vooi de
finale Tegen het Engelse Win
chestei hadden de Zandxooiters mogelijkheden maar het
licht doofde snel Winchestei
slaagde ei in eenmaal te scoien
hetgeen genoeg was om de
Schelpenkai tiofee mee naai
Engeland te nemen
Het was een slopend week
end aldus Noibeit Beijnes
Maai als het goed vei loopt
dan geeft dat een goed gevoel
Ik wil ovengens wel de hsien
van het weei bei icht bedanken
Die hadden namelijk mooi
weei vooispeld maai dat hebben we met gezien Desondanks was het een piachtig
evenement Het gaat in dit
toernooi niet om het spelniveau maai om de spoitiviteit
en de ondeilinge gezelligheid
Ik mag wel zeggen dat het ge
hele toernooi weei uitstekend
geslaagd is J P het was heel
ei g leuk en wij kijken weei voel
goede moed uit naai het vol
gend j aai

ADVERTENTIE

EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?

KIJK NOU!

MEUBELBOULEVARD
Bulbt.rL,t.n M i u b t k n HoimLlmt, InUnuir \inndtrs
Miubilin MnnJiLdir Moiikl OIM. \ i n kiuiuiik
SlnpkmurLinlrum Stok MiubilLinlir \ ilh il

Amsterdam

Tweede klasse KNVB zaterdag: CSW 17-38, ZOB 15-33,
EVC 19-33, Zuidvogels 16-32,
Kennemerland 17-29, ZCFC
18-28, AFC 18-27, WVHEDW
18-24, Vlug en Vaardig 19-21,
Blauw Wit 19-14, RCH 19-12,
Zandvoort'75 19-8.
Derde klasse KNTVB zaterdag
SIZO 16-28, Zandvoortmeeuwen 15-35, Alliance 16-27, NFC
16-24, EDO 16-24, ABN AMKO
13-22, KDO 13-17, Legmeervogels 16-16, AMVJ 16-12, Bloemendaal 14-7, DCO 15-6
Derde klasse KNVB zondag
KFC 18-35, Zilvermeeuwen 1834, Purmersteijn 18-34, KHFC
18-31, RCH 18-31, Haarlem 1831, Hoofddorp 18-24, Ripperda
18-20, HBC 18-18, Velsenoord
18-14, Zandvoortmeeuwen 1813, IW 18-8
Zevende klasse KNVB ?ondag
TZB 17-34, De Germaan 17-32,
Heemstede 17-32, ASV Arsenal
16-31, DSC 15-22, DIB 14-19,
HYS 15-19. KLM 17-19, AclniSeraf 15-8, BDK 15-1

TOPSCORERS
ZANDVOORT - Koploper Riek de Haan sloeg een
gaatje met achtervolger
Pieter Keui De Haan
scoorde eenmaal terwijl
Keur niet in actie kwam
Voor De Haan staat met
TZB nog een wedstrijd op
het programma tennjl het
Zandvoortmeeuw en team
van Keur nog vijf wedstrijden te gaan heeft. Het verschil van twee treffers ?ou
weieens te klem kunnen
zijn voor De Haan Ploeggenoot Mischa Tibboel
nestelde zich vaster op de
derde plaats door eveneeus eenmaal te scoren.
De stand: 1. Riek de Haan
19 doelpunten, 2. Pieter
Keur 17, 3 Mischa Tibboel
16, Ferrv van Rhee 11, 5
Ruud van Laere 10.

Weekmedia 17
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Vanaf f 55.995,-. Zelfs in het land van de Chrysler Voyager vrij ongebruikelijk.

Aan alle Zandvoortse ondernemers

.

x

C H R Y S l. [ R

^

Waar een klein dorp
groot in kan zijn is
gebleken, op de wijze
waarop u ons heeft
gesteund tijdens onze
actie voor de
clinJc-clowns.
/

veel ruimte, stijl, functionaliteit, een uitstekende performance en een riant uitrustingsniveau niet nuclei
meer twee airbags, elektrisch bcdienbarc buitenspicyels, sluurbekrachlij-iny en twee schuifdeuren opzij
Vanaf de SE \u\c zijn bovendien airco, speed control en elcktiisch beclienbare ramen standaard
We kunnen de Chrysler Voyayer derhalve van harte bij u aanbevelen Ca voor een uitgebieidc proclnt
naar de Chrysler dealer T H l

L l i t i k l C l u y s k r V o y a « t r 3 3i V6 I l , v a n a f l ') l 38(1

t h r y s k i V n > i K t i 2 -ti SI v a n a l l 55 ')')5

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

^

=^

in Wedden
dat...? precies
werkt. Er zijn
een aantal kandidaten die een
bijzondere prestatie moeten
neerzetten. Voor
ze de weddenschap aangaan,
kunt u thuis
wedden of het
ze lukt. Als u
denkt dat het
WEL lukt belt u
0909-0341.
Denkt u dat het
NIET lukt? Dan
belt u 0909-0342.
Aan het einde van de weddenschap blijkt of u juist
geraden heeft. De computer trekt direct een winnaar uit alle goede bellers.
Die winnaar krijgt maar
liefst 10.000 gulden!
Iedereen maakt kans op
deze prijs, maar bent u
deelnemer in de Postcode
Loterij, dan wint u daarbij
als extra prijs ook nog een
prachtige BMW! Dus spelen in de Postcode Loterij

Droomhuis
En er is meer nieuws!
Vanaf deze maand heeft
de Postcode Loterij een
gloednieuwe maandprijs.
U kunt voortaan elke
maand een fantastisch
huis winnen ter waarde
van een half miljoen gulden (incl. k.k.}! Dat kan
een bestaand huis zijn,
maar u kunt ook een huis
laten bouwen. Daar
bovenop krijgt u
f.100.000,- voor alle mogelijke aanpassingen op
milieugebied en natuurlijk
voor de verhuizing!

v

o>> <

v »&,*t v. 'W&.wfe

£

ƒ 25.000,- PER LOT i

5

T
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Kom op 26 maart, 2,3, 8, l7of23apriinaarShowBizCityeri:
•

maak déze scannende wedstrijd van dichtbij mee! :-

.
, : Kaarten voor ShowBizCity kosten f 62,50 op donderdag-en),
ƒ 72,50 op vrijdag en zaterdag. U'künt reserveren, via de Reservëer/f/ng
:
Bespree/dcosten bedragen ƒ 5,- per kaartl

7 DAGEN PER WEEK

10 -22 UUR « o O C P M

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
m contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus mgesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.

U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken

Probeer het direct Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen
(l .00 gpm)

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

extra: een BMW!

2023 HE 005
in Haarlem

De winnende postcodes
in deze reeks:
7167
7947
7640'
1679 "*9476
6401";
6794
4764
4013 '
Gefeliciteerd/ U heeft
/ 50r- per tot gewonnen.

Speelt u nog niet mee met
de Postcode Loterij?
Wacht niet langer, vul vandaag nog de bon in en
grijp uw kansen op een
droomhuis, een BMW
voor de deur en de duizenden andere prijzen.
Wedden dat ik u binnenkort kan feliciteren?

NIEUW!

voor de particulier
Uw Micio-advcrtentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad mei een oplage van 5.425
exemplaren.
De adveitentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere lettel, punt. komma of cijfer één vakje.
Laai na ieder woord, punt of komma een vakje vuj.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euio-. Giro- ofbctaalcheqtie bijsluiten (beslist geen ovcischrijvingskaailcn
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naai:
Micio's Weekmedia. Postbus 156, 1000 AD
Amsteidam.

Lukt de weddenschap
volgens u? ,

D mevrouw

Naam:

BRIEVEN ONDER
Of afgeven bij (tot uiterlijk
NUMMER KOSTEN
maandag 16.00 uur).
F 9,99 (ICL. BTW)
Kantooi Zandvooits
EXTRA
Nieuwsblad. Gaslhuisplein 12. (u
dient er rekening
2041 JM Zandvooit.
mee (c houden dut hij
uw op«u\c' de regel
Micro's kunnen ook telclbbr.o.nr.... lm r. \.d.
blad
uls l regel bij uw
nisch of per fax opgegeven
tekst gerekend «ordl).
worden (tol uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel. 020-5626271. Wij /ijn niet aansprafax:020-6656321.
kelijk Noor l'outcn onlstuun door onduidelijk
Indien uw adveitentie ons op hiindsclirilt.
tijd bereikt, volgt plaatsing m
Wij behouden ons liet
dezelfde weck op woensdag
(vanaf 18 00 uui op AT5 TXT), recht >oor/onder
opga\
redenen
Opdiachten die na sluitingstijd lekstenc MUI
te «ij/igen ol'
bij ons binnenkomen worden niet op te nemen.
automatisch een weck latei
gcplaatst/uitgc/onden.

Zandvoorts Nieuwsblad

JA bel 0909 0341
NEE-bel09090342
(99 cent oer minuut}
\
en maak kans op
ƒ 10.000,- én BMW!

Adres:

t/m 3 regels ƒ 5,82

Postcode:

t/m 4 regels ƒ 7,76

ed17

t/m 5 regels ƒ 9,59

Plaats.
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

t/m 6 regels ƒ 11,63

86109090055(95^)

, én win:
Carlton International
koffer
t- luxe pakket waaronder

Tel:

Philips
Breedbeeld TV

15099 04

Postcode Loterij
oplokatie

NATIONALE
LOTER

, Alkmaar \'H^

> "V* ^

$fe/vf!

DE CONTACTLIJN

18H iwv in:v£

.•<•••• v

fe
.

ERKENDE
VERHUIZERS

PostcodeStraatprtjs

levert u een fantastische
extra prijs op!

BON-VOOR-27,9-M ILJOEN

m

p t r m a i n d (ivt-1 JUW)

Neem daarom geen risico, maar laat het

Wedden dat...?

Datum:
Handtekening:

l L s

de schermen van de showbiz, ontdek uw eigen talent én dat van .anderen, t
' ga sfeervol dineren en heb een heerlijke avond uit iri ShowBizCiiy^

Nieuw programma Nationale Postcode Loterij

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

W lM

Du/k in de wereld van, entertainment Neem: een kijkje voor en achter^

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

Q 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
Au.ü uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verenigbaar bil
Ledenservice, tel. 0900 • 300 7500135 cprn)

ON

0317 36 31 00 W I J I I B I I I K C I I v o n r h i l i o u d i n Op l i m r n u liup //w» w c h r y s k r nl

DB Wit Verhuizingen

D de heer

A M L U l C A

) l ' r u z i n i m . l u s u f UT\V al i m p o r t e u r , oxcl k o s t e n r i j k l a a r maken ui v i r w t i i k r i n K s h i j i l r a i i i . l iasi v a m l l l II1),

i n l i i i n i a m lul t l i r > s k r l ia-.i 0317 36 78 50 of Cluyskr N i i k r h n d II V

VIM

WEKELIJKS EUROPA

[in u3r ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprijzen en alle prijzen
bij Wedden dat...?

O l

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Directie en Team
OBS Hannie Schaftschool

De presentator kent u vast
wel, dat is namelijk
Reinout Oerlemans. Hij
vertelde me hoe het spel

S l' l U l T

Chrysler

En nogmaals aan alle ouders die hun steentje
hebben bijgedragen aan dit grandioze feest.

Donderdagavond 8 april is
de eerste uitzending van
het nieuwe televisieprogramma van de Nationale
Postcode Loterij: Wedden
Dat...?

Misschien wel de bekendste van alle Cliryslcr modellen die

stuk voor sluk veel vnlue for moncy bieden. De Cbryslcr Voyagei (vanaf f 55 995,-) yccft u onbekend

B.V. Play - In beheer, Yanks, Bruna Balkenende,
La Bastille, rest. Queenie, discotheek CHINCHIN, kapsalon Headsigns, café BUDDY'S,
Intersport Michael Leijsen, De Mazzelmarkt,
DANIEL groente en fruit, Lydia Groeneveld
Juweliers, N. Bakels B.V., Autovana, Bouwbedrijf Koster, Boomsma en Bruinsma Makelaars B.V., Exprom relatiegeschenken, Kras
Sport, Combi Boomgaard, rest. DANTS,
Bakkerij Paap, Fa. v.d. Mije schilders, ERICA,
Café Koper, Music Store, Brossois, drogisterij
de Gaper, REM Surfing, rest. de Puur, rest.
Hong-Kong,
Strandpaviljoen Skyline 12a,
Reisbureau K.V.S.A., Intertoys, Scandals, De
Tromp Winkel, Het Busstation, Palazzina
Amsterdam, schilder- en onderhoudsbedrijf
OTTHO, Arie's Praathuis, dierenspeciaalzaak
Dobey, Sacktime, Grand Café 25, Beachim,
Bibi for shoes, Schoenmakerij De Goede,
Snackbar Het Plein, Café de Lamstrael, Molhe
& Co, Hans Roof, Café de Meter, Toko-Ann,
Wassalon Wasuniek, kapsalon Yvonne, La
Bonbonnière, Drommel Exclusief, v. Dam
Magazine, slagerij Chateau Briand, van TIENEN Assurantiën, Tiroler Stuberl, Movie Rent,
bloemenkiosk Marcel Schoorl, Fritures d'Anvers, rest. La Fontanella, sigarenmagazijn
Kleyn, Hotel Feikje, rest. Fong-Lie, rest. Azië,
caféLaDeco, rest.Sulawesi, rest.deMeerpaal,
tattoe Rene, Conna Modes, The Londoner, de
mensen van de woensdagmarkt en niet te vergeen alle lieve mensen die van ons project
hoorden en ook een duit in het zakje deden.
Wat hapjes en drankjes werden beschikbaar
gesteld door Cést Bon noten, De Kaashoek,
Gall & Gall, Albert Heyn, Slagerij Vreeburg en
de HEMA.

Bea Post Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

V O Y A C, l R

Bon uitknippen en In een envelop (zander postzegel) opsturen naar:
Notionola Postcode loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l
•

9-18 april HuisHoudbeurs
RAI Amsterdam
Zetf outen voorbahoudan

t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam. aclics. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw adveitentie hckus niet opnemen.
Alle piij/.en /.ijn incl. 17.5% BTW.

Adics:
Postcode
Telefoon:
S.v.p in iiibnek'

Plaals:

woensdag 7 april 1999

11-13-14-15-17

13-15

'Kom in de Kas

staartse kwekers

Stadsmensen hebben vaak maar rare
ideeën over hoe het toegaat in de tuinbouw, vindt Aad Buskermolen. „Ze denken bijvoorbeeld dat onze kassen echte
energie-slokoppen zijn, omdat daar altijd
zoveel lampen branden. En dat wij als
telers het milieu verpesten, door allerlei
giftige meststoffen in het afvoerwater te
lozen. Dit is echter een wel héél erg
scheef beeld van waar wij mee bezig zijn.
Daarom vinden we het belangrijk om het
publiek nu en dan een kijkje te laten
nemen in de keuken van de tuinbouw. Om
het te laten zien hoezeer wij ons aanpassen aan de eisen van deze tijd."

D

E EERSTVOLGENDE
gelegenheid dat het
publiek een kijkje kan
nemen achter de schermen
van een tuinbouwbedrijf, doet
zich het komende weekeinde
voor. Op zaterdag 10 en zondag 11 april wordt de jaarlijkse manifestatie 'Kom in de
Kas' gehouden, de landelijke
open dag van de Nederlandse
land- en tuinbouw. Dit jaar is
gekozen voor het thema
'Onder glas groeit iets
nieuws...'.
Zo kunnen belangstellenden bij een
tiental aan de
Mijnsherenweg in
Kudelstaart gevestigde bloemenkwekers bekijken hoe
rozen worden
geteeld, orchideeën
m bloei worden
gebracht en op
---hoogst geavanceerde wijze
bromelea's voor de markt worden geproduceerd. Volgens
Buskermolen, die als woordvoerder fungeert van het organiserende comité, zullen
nieuwsgierige bezoekers ogen
te kort komen. „Want als je •
echt alles wilt zien, red je het
niet in één dag."
Hij hoopt dat van het weekend mooi weer is, zodat heel
veel 'dagjesmensen' hun vrije
uurtjes in de Kudelstaartse
kassen komen doorbrengen.
In dat geval verwacht hij nog
meer gasten, dan de ruim
zevenduizend die vorig jaar
het Kom in de Kas-evenement

m De Kwakel bezochten. Dat
de interesse daarbij hoofdzakelijk uitgaat naar de bloemcn zelf, en minder naar de
bedrijven en hun productiewijze, neemt Buskermolen
graag voor hef. „Al hoop ik
wel dat wij ze ook een redelijk idee kunnen geven van
wat er allemaal bij komt kijken, voordat onze bloemen in
de winkels of in de stalletjes
terecht komen."
In zijn visie hebben de meeste mensen er geen flauwe
notie van hoe bloemen en planten in
de kassen 'gemaakt'
worden. En evenmin
van de relatie tussen
het product en de
prijs die daarvoor
wordt gevraagd.
„Neem nou bijvoorbeeld de orchidee,"
stelt Buskermolen.
„Die staat algauw een jaar of
twee, drie bij de sierteler
voordat hij rijp is om naar de
veiling te worden gebracht.
Terwijl een saintpaulia, oftewel een kaapsviooltje, al na
drie of vier maanden klaar is
voor de verkoop. Als je dat
weet, is het natuurlijk niet
meer dan logisch dat het één
een stuk duurder is dan het
andere."
Ter plekke kan men eveneens in ogenschouw nemen,
hoezeer de Kudelstaartse
telers hun best doen om het
milieu te ontlasten. „Ja, daar
zijn we echt heel druk mee
bezig," benadrukt

Mijnsherenweg
Kudelstaart

bedrijfsterrein naar verwachting duizenden mensen zuller
rondlopen, zegt Ruud geen
punt te vinden. „Integendeel,
hoe meer hoe beter wat mij
betreft. Het is tenslotte altijd
leuk om te laten zien waar je
als vakman mee bezig bent en
waar je met reden trots op
kunt zijn "
Speciaal voor bezoekers die
met de auto naar Kom in de
Kas komen, gaat een bus
vanaf het CTAV-industneterrein aan de Lakenblekerstraat
in Aalsmeer. De route daarheen staat met borden aangegeven Bij aankomst op het
parkeerterrein krijgen de
bezoekers een boekje uitgereikt, waar alle deelnemende
bedrijven in vermeld staan.
Over ieder bedrijf staat een
kleine omschrijving en een
plattegrond gedrukt. Het
gebruik van de pendelbus is
gratis.
De bus rijdt overigens ook
langs het Florens College en
het Proefstation. Alle leerlingen van het Florens College,
zullen aan de hand van bloemen en planten een thema
uitbeelden. Tevens bieden
kwekers er hun mooiste producten ter keuring aan. Op
het schoolplem wordt een
groots opgezette groenmarkt
gehouden, waar bezoekers
'groene producten' kunnen
kopen.

leuk om te
laten zien waar
je als vakman
mee bezig bent'

Ook op de kwekerij van vader Mees (rechts) en zoon Ruud van den Broeck, zijn belangstellenden komend weekend welkom in de kassen

Buskermolen. „We verzinnen
er steeds weer wat bij om
energie te besparen door onze
kassen te isoleren, en ernaar
te streven om het volle rendement te halen uit het gas- en
electriciteitsverbruik. Maar
ook wat betreft de verwerking
van kunstmest en giftige stoffen, zetten we ons welbewust
in om die niet of nauwelijks
naar buiten te laten komen."
Hij wijst erop, dat de meeste
kasexploitanten inmiddels
zijn overgegaan op biologische bestrijding van fnuikend

ongedierte, door onder meer
sluipwespen los te laten als
natuurlijke vijanden van de
ongenode knagers. En om te
voorkomen dat kunstmest
doorsijpelt m het grondwater,
gebruikt menige teler tegenwoordig een kunstmatige voedingsbodem van steenwol,
glaswol, kokos of kleikorrels.
„Doordat die bodems worden
ingeluierd m plastic zakken,
gaat er in principe geen druppel water verloren," legt
Buskermolen uit. „Zodat het
later, na filtering, weer

opnieuw kan worden
gebruikt. En zo blijft het maar
doorgaan, zonder dat er ook
maar een liter vervuild water
hoeft te worden geloosd."
Toch wil hij niet graag de
indruk wekken, dat de Kom
in de Kas-mamfestatie alleen
is opgezet om bezoekers een
lesje te leren. „Nee hoor, wie
alleen maar wil komen genieten van de vele verschillende
bloemen en planten die in de
bedrijven worden geteeld, is
ook van harte welkom. Een
aanrader is dan zeker het in

orchideeën gespecialiseerde
bedrijf van de gebroeders
Raadschelders aan de
Mijnsherenweg 28, want daar
treft men één grote bloemcnzee aan. En waar ik ook zokcr
even langs zou gaan is
Ubink's Handelskwekenj,
waar honderden sooi ten cactussen te bezichtigen zijn "
Als eigenaar van dit bedrijf,
bevestigt Gert Ubmk dat hij
inderdaad over een bijzonder
breed assortiment cactussen
beschikt. „In totaal wel vierhonderd soorten, variërend

'Wij zijn de
De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers telt
in Amstelveen zo'n negentig leden. Op een
enkele 'heer' na zijn dat voornamelijk
dames van gemiddelde leeftijd. „Zeg
maar de rijpere vrouw," zoals UW-voorzitster Ans de Jong het samenvat. „Maar
we hebben hier ook nog een man van
tachtig jaar, die in het winkeltje staat en
de boodschappen rondbrengt."
E AMSTELVEENSE
afdeling bestaat nu zo'n
35 jaar en vervulde in
de beginjaren talrijke werkzaamheden. die in de loop der
jaren door andere meer gespecialiseerde instanties zijn overgenomen. „Op het platteland
bijvoorbeeld is de taak van het
UW, dat nationaal opereert,
veel uitgebreider dan hier. Ons
belangrijkste werk m
Amstelveen bestaat nu uit het
beheren van de winkeltjes in
een aantal bejaardentehuizen," vertelt Ans de Jong
..Maar er komt weer uitbreidmg van onze werkzaamheden, want de bibliotheek heeft
onze hulp gevraagd en we zijn
nu bezig dat in onderling overleg te organiseren."
De Amstelveense, die nu
twaalf jaar voorzitter i,s en binnenkort de voorzittershamer
overdraagt, is 'trots' op 'haar'
medewerksters. „Het is een
enthousiaste, leuke groep en
ontzettend gemotiveerd. In
theorie maak ik de schema's,
heb ik de leiding, maar in de

D

van de samenleving
Pas als ze er niet meer
zijn, vallen ze op.
Vrijwilligers. Zij yerzorgen hetbloemetje aan
het ziekbed, geven hondentrainingen, hebben
dienst in de kantine van
de vereniging, onderhouden de historische tuin,
organiseren een ieugddisc<x vangen daklozen
op, staan in de wereldwinkel. Zonder hun inzet
ziu het leven verschralen. Zij vormen als het
ware het cement dat de
afzonderlijke delen aan
elkaar bindt. Een serie
over werkers in de vrije
tijd.

praktijk werkt het zo, dat ze
bijvoorbeeld bij ziekte elkaar
bellen om in te vallen.
Vroeger liep dat allemaal via
een centraal punt, maar
tegenwoordig word ik steeds
minder gebeld. Het gaat echt
fantastisch."
Zelf is Ans de Jong ook actief
in een winkeltje. In ''t Huis
aan de Poel'. Haar afscheid
als voorzitter betekent niet
het einde aan het vrijwilligerswerk. „Nee, ik blijf actief
in 'mijn' winkeltje. Daaruit
zullen ze me moeten wegdragen." zegt ze met een glimlach.
De Amstelveense afdeling
levert de 'bemanning' voor
vier winkeltjes: in '
t Huis aan de Poel, Brentano,
de Olmenhof en Nieuw
Vredeveld. Daarnaast is een
groep UW-ers op de woensdagmiddag actief in de ontmoetingsruimte van het
Zonnehuis.
De winkeltjes waar de vujwilligsters 'werken' zijn voor de

ADVERTENTIE

Van links naar rechts: Ans de Jong, Arjan Woudstra, Joke Raadschelders en Marleen van
Foto Jaap Maars
Moorsel in 'het' winkeltje van 't Huis aan de Poel

bewoners van de huizen
onmisbaar. Niet alleen kunnen
ze daar hun dagelijkse boodschappen kopen, het is ook
een sociaal trefpunt, het contact met de buitenwereld
In 't Huis aan de Poel begon
het zo'n 35 jaar geleden met
een rijdend winkeltje. Na
enkele jaren werd er ruimte in
het tehuis zelf beschikbaar
gesteld en sindsdien zijn de
UW-sters daar actief. '
Zoals Joke Raadschelders.
telg uit een
bekend Amslelveens geslacht.
Achtentwintig
jaar is zij al wekelijks in de winkel
te vinden. Met
liefde. „Het is
vooral de eenzaamheid van de
bewoners die
opvalt. Voor mij zelf is het ook
een stukje herkenbaarheid."
stelt ze. Want menige bewoner
heeft haar in het verleden
leren kennen als dochter van
„Een vroegere marktkoopman
waar mijn moeder veel contact mee had. woont hier nu
ook. Die komt nog regelmatig
op de dagen dat ik hier zit een
praatje maken."
Want dat is het meest opvallend in de winkeltjes. De
bewoners komen niet alleen
om inkopen te doen. Maar ook
om even met 'iemand van buiten' te kunnen praten. Dat
motiveert de vrijwilligsters
ook om het werk te blijven
doen.
„Dat contact met de mensen
is iets wat me aanspreekt. Je
kunt merken dat ze blij zijn

dat we ze willen helpen
Sommigen komen op bepaalde dagen speciaal om met
bepaalde dames te kunnen
praten," vertelt Ans de Jong.
..Je proeft een bepaalde soort
dankbaaiheid Zowel bij de
bewoneis als bij de leiding
Dip is ons zeer erkentelijk en
dat blijkt uit de jaarlijkse
avonden die de vrijwilligsters
wordt aangeboden "
De winkeltjes zijn op vijf
dagen slechts op bepei kt aantal uren open „Maar dan zit
de loop er ook
dn eet in. Soms
zitten ze ai
minuten voor
de openingstijd
op de trap te
wachten. Want
het zijn dan wel
'oudcien', soms
lijkt het wel ot'
ook zij weinig
tijd en zeker weinig geduld
hebben." meldt Marleen van
Moorsel. die sinds elf maanden op de woensdag aan het
winkeltje verbonden is

'Belangrijkste werk
is beheren
winkeltjes in
bejaardenhuizen'
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Voor reserveringen:
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Het 'ongeduld' van de bcwonors wordt echter begrijpelijk
als blijkt dat bepaalde artikelen slechts m beperkte mate
in voorraad zijn „Wat echt
nodig is. zoals gewoon brood,
is er voldoende. Maar soms
hebben we bijvoorbeeld krentenbollen of anderszins in de
aanbieding. Die zijn zo uitverkocht," meldt Arjan Woudstra,
die in 't Huis zelf werkt en
voor de bevoorrading zorgt.
„Vroeger verzorgde het UW
alles, nu verkopen wij het
alleen maar Hoeven zelf verdor nergens voor te zorgen.

Dat zou ook niet meer kunnen. dan moetje mensen echt
in dienst caan nemen. En dan

Foto Jaap Maars

van kleintjes vanaf een centimcter of vijf tot de pachyccicus pringlei, die maar liefst
vier meter hoog wordt. Elke
sooit heeft zijn eigen manier
vun telen, zoals we tijdens die
open dagen duidelijk zullen
tonen. Sterker nog, we laten
het hele groeiproces zien, van
het zaadje tot en met het
eindproduct. Op die manier
komt men er vanzelf achter
dat we een heel ander bedrijf
hebben dan bijvoorbeeld een
rozenkwekenj."
Wie die vergelijking daadwerkelijk wil maken, kan
daarvoor uitstekend terecht
in de kassen van de firma
B.W van den Broeck aan de
Mijsheien-weg 47, waar uitsluitend rozen worden
geteeld Volgens Ruud van
den Broeck, die het bedrijf
met zijn vader Mees exploiteert, is het nog een hele
kunst om hun specialiteit tot
m de perfectie te kweken
„Zo zijn we de enige teler uit
de hele regio, die de dubbelkleurige heho-roos bij de
Aalsmeerse veiling aanvoert.
Om die oranje-rode bloem in
volle pracht te krijgen, moet
je dan ook over heel wat ervanng beschikken. Qua belichting en watei toevoer luistert
het allemaal bijzonder nauw."
Dat er dit weekend op zijn

Johan Schaaphok
De Kom in de Kas-manifestatie in
Kudelstaart (gemeente Aalsmeer),
is zaterdag tussen 10 en 17 uur en
zondag tussen 11 en 17 uur gratis
toegankelijk. De aan de
Mijnsherenweg gevestigde siertelers die meedoen zijn: B.W. v.d.
Broeck VOF, W. Olij & Zn., L. v.d.
Wcijden BV, Fa. J. Tulp Pzn. & Zn.,
R Buskermolen, K\v. Gebr.
Raadschelders BV, Bunnik
Vriessca's, Terra Nigra BV, Ubink
Handelskwekerij, J. v.d. Hoorn en
P.H.J. Buskermolen.

is het geen vrijwilligerswerk
meer. Nee hoor. laat het maar
zo We brengen met onze aanwezigheid een stukje buitenwereld binnen. Vrijwilligsters
zijn min of meer de slagroom
op de koffie," besluit Ans de
Jong
Henk Fokkink

De deelnemende bedrijven zetten op deze dagen de kasdeuren voor u open tussen 10.00 (zondag 11.00 uur) en
16.30 uur onder het motto:

"onder glas groeit iets nieuws"...
U herkent de deelnemers aan de "Kom in de kas-vlag"
Pendelbus
Speciaal voor bezoekers die met eigen auto komen, gaat
vanaf het Agrifirm-(voorheen CTAV)-terrein aan de Lakenblekerstraat in Aalsmeer een pendelbus. Het terrein is gelegen op het bedrijvenpark naast de bloemenveiling. Hoe
u bij Agrifirm komt, staat met borden aangegeven. Bij aankomst op het parkeerterrein krijgen alle bezoekers een
boekje uitgereikt, waar alle deelnemende bedrijven in vermeld staan. Over ieder bedrijf staat een kleine omschrijving en een plattegrond gedrukt Het gebruik van deze
pendelbus is geheel gratis.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL l raam; G kunstenaar; 12 zuivelpioduct: 14
meester: 15 Rechter-Commissaris; 17 bonte stof; 20 millimeter,
21 raamscherm; 23 ontmoeting; 24 slee; 25 overal: 27 pi. in
Gelderland; 28 uitgest. vogel; 29 kleinste deeltje; 31 onderzocksinsluut; 32 forum: 33 buigzaam; 35 losse draad; 36 dolk;
37 paars: 39 droogoven; 41 rots. 43 reukxvaar, 45 clown; 47 lekkermj; 49 denkbeeld. 50 vaal. 52 in orde, 53 hdw: 54 kruiderij;
56 meisjesnaam: 57 centimeter; 58 afwisselingen; 60 soortelijk
gewicht: 61 bergplaats; G2 vcrh. huid, 04 herhaaldelijk: 65 doen
opstijgen
VERTICAAL: l vertelling; 2 nummer: 3 zeepwater: 4 koppel. 5
pi. in Drenthe; 7 riv. in Frankrijk; 8 slok, 9 Europeaan; 10 daar;
11 verloting, 13 uitstekend; 16 schietwapen; 18 doopvader, 19
tnyth. fïg.; 20 gebruik; 22 schroeien: 24 te goeder trouw: 26
schoeisel; 28 koosnaam. 30 sappige: 32 Eur. taal; 34 hoofddeksel: 35 mep; 38 slechterik. 40 hoeveelheid: 42 verschijnen; 44
hetzelfde; 45 njstgerccht; 46 oevcrgewas; 48 eenmaal; 50 bouwwerk; 51 ziekte: 54 larve: 55 part: 58 beroep: 59 groente; 61
laatstleden; 63 motorrace
Oplossing vorige puzzel BEELDENVERERING

Weekmedia 17

12

woensdag 7 april 1999
V'J«* -l y^,»^f»^^'W^^iff^^Wi!^^^^'ïm'^T^

,

^'*-*W^WTTi'

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Grastapijt, Green Special, l
Breedte 133 cm
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Van 77.95 voor 59?*

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

PCM Lande! jtc Dagbladen bv h eon d v sie van
PCM Uitgeven t\v en u uitgever van

C

Algemeen Dvgblad de Volkskrant

Personeel
aangeboden
TUINMAN STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuin
en straatwerk voorjaarsbeur
ten van klein klusje tot com
plete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
Inq K v K Tel 0206364074

Oproepen
Mededelingen

/sSC Handelsblad on TVouw

medewerkers aanname m/v
voor 16 of 29,5 uur per week
standplaats Amsterdam
Functie-inhoud
De werkzaamheden bestaan uit het telefonisch aannemen
van de advertentieteksten en het verwerken van schriftelijk
binnengekomen orders

- minimaal mavo niveau
-goede beheersing van de Nederlandse taal
- behe°rsing van de Engelse en Duitse taal is een pre
- typevaardigheid en ervaring met geautomatiseerde
gegevensverwerking
-een service en commercieel gerichte instelling
- stressbestendigheid
-een prettige telefoonstem
- m teamverband kunnen werken

Werktijden (Dienst l)

vrjc Univers teit

Bijeenkomsten
Op za 10 april houdt Rigpa Tibetaans boeddhistisch Cen
trum o l v Sogyal Rmpoche (schrijver v h Tib Boek van
Leven en Sterven) een OPEN DAG Ochtendprogr zelfde als
middagprogr (met proefles) Tevens start INTRODUCTIE
CURSUS vnidagav 23 april Info 020 4705100

VRIJWILLIGERSWERK IN DE PSYCHIATRIE
EEN UITDAGING'
Het Woon en Diensten Centrum Gooiland in Osdorp zoekt
voor het Dag Activiteiten Centrum vrijwilligers voor de bar van
de soos de knngloopwinkel huiskrant fitness/sport/spel
computerles papierfabncage en verschillende creatieve
activiteiten
Heeft u interesse m zinvol sociaal werk voor mensen die
langdurig psychiatrische zorg nodig hebben'' Wij bieden
deskundige begeleiding reiskostenvergoeding en scholing
Voor info en een afspraak bel met Ria Kuijper 5606733 of
mobiel 06 55972200 (di wo do )

Uitgaan

Werktijden (Dienst II)
maandag van 1400 2000 uur
dinsdag tot en met vrijdag van 13 30

Een pruik als het
nodig is!

20 00 uur

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
Het minimumsalans voor deze functie bedraagt ƒ 3 097 00 v a 30 jr De Ossestal Nieu
bruto en het maximumsalaris bedraagt ƒ3801 00 bruto bij welaan 34 Osdorp v a 20 u
een vol sdig dienstverband van 36 uur per week
Sportcafe Zandvoort voor
bruiloften recepties perso
Een taallest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure
neelsfeesten
verjaardags
catering
Meer informatie over deze functies wordt u graag gegeven feestjes
door mevrouw L Backx of mevrouw M Lieve groepsleidsters 0235715619 0654616812
van de afdeling Telesales telefoon 020 562 3458 respectie Za 17 apr STIJLDANS avond
velijk 020 562 2259
v paren & alleengaanden De
Ossestal Nieuwelaan 34 Os
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten dorp 20 30 u Geen danssch
aan de afdeling Personeel en Organisatie van PCM Landelijke leder welkom 0297 328712
Dagbladen bv t a v mevrouw G de Waard Wibautstraat
150 1091 GR Amsterdam onder duidelijke vermelding van
de dienst waar uw voorkeur naar uitgaat en vacaturenummer Markten/bradeneen
GW/99 15
De sollicitatietermijn sluit op 16 april 1999

Grote vlooienmarkt zon 11
Wij zijn Nederlands oudste en grootste SAAB dealer Een april Van Hogendorphal Van
fantastische organisatie (met 30 medewerkers) die vanwege Hogendorpstraat921 Adam
uitbreiding en de sterke groei van het merk SAAB uitstekende van 1000 1700 uur Ring af
slag S103 0206425871
mogelijkheden en doorgroeikansen biedt aan een

Topverkoper

Vlooienmarkt Jaap Edenhal
Amsterdam 17 18 april
Tel 0418422112

* aparte
pasruimte
* ruime
sorter ng m
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
hel
ziekenhuis
* ziekenfonds
leveranc er

Dus
maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak1

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
herenfmqatjwerken

D nsdoqs qesloten x

JOF

\

Heemstedestrool28
bh Hoofddorpplen
Amsterdam

Tel 020-6157107

(nieuwe en gebruikte personenauto s)
Ben jij een sterke persoonlijkheid klantgericht initiatiefrijk
representatief collegiaal en resultaatgericht en heb je klasse
en ervaring op niveau schrijf dan je brief met CV aan

SAAB Amsterdam De Snelheid
t a v de directie
Amstelveenseweg 580-582
1081 JH Amsterdam
Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden
Tel 020-5626271 Fax 020-6656321

Winkelpersoneel
gevraagd

Karpet, Magie.

In geel dessin.
Breedte 400 cm.

In diverse kleurschakeringen.
Formaat 170 x 230 cm.

Van 89.95 voor 6 9.'5

Wollen tapijt, Carmina.

Gordijnstof, Nougat, oia

Bouclé op jute rug.
In naturel. Breedte 400 cm.

of Salsa. Geel met terra opdruk.
Diverse motieven.
Breedte 140 cm.

Vinyl, Budget.
In antraciet. Figuratief dessin
Breedte 200 cm.

Modern dessin. Breedte 140 cm.

Van 12.95 voor Q.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Zelfstandige huish hulp gevr
voor 2 ochtenden in de week
ƒ 15 per uur Tel 5713958

BEACHIM
vraagt enthousiaste fulltime • Rubrieksadvertentie'' Zie
medewerker Brieven naar voor adres en/of telefoonnr
Kerkstr 20 2042 JG Z voort de colofon m deze krant

Oppas gevraagd/
aangeboden
Gezin m Zandvoort zoekt op
pas voor twee kinderen leef
tijden 7 jr 11/? jr voor de
avonduren
Tel
023 5730662/06 53530095

Massage
Sportmassage ontsp mas
sage Shiatsu voetreflex
Tel 0235714092

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Van 32.50 voor 2,4«9S

Laminaat, Narvik.
Beuken. Dikte 7,2 mm.
Voor zwaar woongebruik.

Nu29.95

Van 275.- voor l *P 5o •"

Kinderkarpet,
Lion King II.

Laminaat, Aiesund.

Diverse voorstellingen.
Formaat 67 x 90 cm.

Nu

Eiken midden. Dikte 7,2 mm.
Voor zwaar woongebruik

29.'95

Karpet, Cosmo.

Van 25.95 voor I9»9*

Van 27.95 voor

95

Laminaat, Ardai.

Actuele kleurstellingen met
ingeweven motieven.
Formaat 160 x 230 cm.

Gordijnstof, Gimondi.

Berken gerookt. Dikte 8 mm.
Voor zwaar woongebruik.

Van 519.-voor 399o-

Amstelveen/Uithoorn** Zi|delweg2l, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A Fokkerweg** * (020) 617 61 19,
Haarlemmerweg 337* (020) 688 10 00, Klaprozenweg 40* (020) 636 85 75,Spaklerweg 44b* (020) 665 02 00,
Stadhouderskade 93* (020) 662 51 51 Almere* * Winkelcentrum DoeMere, (036) 537 06 60
maandagvan II 00-1800 uur, dinsdag/woensdag van 09 00-18 00 uur,
donderdag/vri|dag van 09 00-18 00 uur of 09 00-21 00 uur, zaterdag van 09 00-17 00 uur
donderdag* vri|dag* * donderdag en vrijdag*

STOP" Ben jij op zoek naar
gezelligheid een uitdaging
en spanning? Dan moet je
zeker even reageren" Mis
schien kunnen wij samen een
serieuze relatie opbouwen
Vergeet niet te reageren als
Vondellaan 7
je m n oproep hebt beluis
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken terd' Boxnummer 317695
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk Trefwoorden Uitgaan disco
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot theek uit eten bioscoop
17 00 uur Voor info 023 5717177 of 06 22540477
R & B muziek Ik ben een
goed uitziende jongeman van
26 jaar 1 80 lang heb bruine
Opleidingen/cursussen
ogen en donker bruin haar
Bne jij een lieve knappe meid
van exotische afkomst? Rea
geer" Boxnummer 479175

Mode

CURSUS HAARKNIPPEN

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)

Relatie/
bemiddelmgbureaus

Een spannend
contact in de buurt
09065022204(1 gpm)

Partnerselectie

Ik ga door waar anderen
Bent u tussen de 25 en 80 stoppen1 Schaam me ner
jaar oud en op zoek naar een gens voor en wil harde SEKS1
partner? Vraag dan naar het Harnefi 99cpm 0906 9794
mfopakket van JVL Contact
Livei Black beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwar
te vrouwen 99cpm 0906 0601

BEL NU GRATIS
0800-0236237

1

• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

v a 21 april in Amsterdam

EURO- of BLACK-HAIR

Bloemen, planten en tuinartikelen

10 avonden met certificaat

Knippen/Fohnen/Permanent
Brochure

Dieren en
dierenbenodigdheden

0703201780

Sport, spel en
ontspanning

Aikido geweldloze zelfverde
Puppy training van 3 6 mnd diging in Amstelveen en Vo
Start half april Inl en opgave lendam 2 weken gratis proef
tel 0235713368 na 1900 u Info 0206650364

Vrijwilligers gevraagd

maandag tot en met donderdag van 1300 1700 uur

Gevraagd kamerhulp voor 2 a
3 dagen p w + 2 uur per dag
in de ochtend Hotel Oude
Pesthuis tel 0235716543

Vinyl, Importante.

Kennismaking

Functie-eisen

Van 49.95 voor 37.95

Monet Strijkservice

VERKEERSSLACHTOFFERS
gezocht (ongeluk langer dan
drie maanden geleoen ge
LLA
L
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ELLIIJ K E D A C B L \ D n N
beurd) die nog last hebben
van herinneringen beelden
van het ongeval Gratis
BIJ PCM Landelijke Dagbladen bv is het Advertentiebedrijf
kortdurende werkzame
Horecapersoneel
verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van adverten
psychotherapie in ruil voor het
ties m Algemeen Dagblad de Volkskrant NRC Handelsblad
gevraagd
invullen van een aantal
en Trouw De in Amsterdam gevestigde afdeling Telesales
onderzoeksvragenlijsten
waar ca 45 medewerk(st)ers werkzaam zijn verzorgt speci
Voor informatie contact op
fiek de advertenties (1 in 3 Mini s en Micro s) voor
Rest Queenie vraagt voor nemen met Drs MR Renssen
de Volkskrant en Trouw alsmede voor Het Parool en
0204447978 Inspreken
medio april medewerkers/
Weekmedia (huis aan huisbladen)
sters in de bediening en m de telefoonnummer en naam
Voor de Aannamegroep zoeken wij vooralsnog voor de keuken Voor reacties mw dan wordt u zo spoedig
mogelijk teruggebeld
Holleman tel 0235713599
periode van een jaar een aantal
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Van 64.95 voor 49.'*

Van 21.95 voor IS.95

Op jute rug. In geel of antraciet
Breedte 400 cm
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In blauw.Breedte400 cm.
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Van 105.95 voor Z5f«

Gelegd van 149.- voor i § S'o*

Bouclé tapijt, Castagnette.
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Van 64.95 voor
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Gedessmeerd met maan en
sterren.
Formaat 45 x 75 cm.

Opfoamrug.

antraaet

Op jute rug In lichtgrijs.
Breedte 400 cm.
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Bouclé tapijt, Castor.

Mll l O -> /IJll op l 1I1M l Ir.op

Deurmat, Hot shot.

Spiraalvormen in camel, grijs
en ivoor op witte ondergrond.
Breedte 140 cm.

Velours tapijt, Pontiac.

»
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Breedte 400 cm.
w
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Van 25.95 voor mf»
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Gordijnstof, Boa.

In visgraatmotief.
Breedte 400 cm.

JT^r:ï.flza:

Naaldvilttapijt,
Lion.
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Vinyl, Rimim.

Van 84.95 voor 64«9S

Van 20.95 voor 115 ca"
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Bouclé tapijt, Catolica.

Op vilt rug. In blauw.
Breedte 400 cm.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

Mike de Groot
Voor al uw TUINAANLEG bestrating enz Voor elk klusje tot
complete aanleg schoonmaken snoeien gazons vijvers
beplantingen en schuttingbouw
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
GARANTIE OP AL ONS WERK mg K v K

Te koop
aangeboden
diversen
Straattegels gratis af te ha
len Tel 5718192

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Amsterdam en omgeving Zie
jij er ook goed uit en zoek je
een spontane man'' STOPi Ik
ben Richard 30 180 lang
Heb een eigen woning zwart
haar bruine ogen Wij houden
allebei van concerten bios
coop uit eten muziek uit
gaan enz i Boxnr 344851
Cen zwoel muziekje op de
achtergrond een donker ge
tmte jongen op de voorgrond
dat is alles wat ik zoek' Een
blondine met blauwe ogen
dat ben ik' Zie er goed en
verzorgd uit en luister naar de
naam Susannei Reageer jij op
mijn box'" Boxnr 800377
GEZOCHT" Dominante man
KINDERLOOS
probleem
loos GEVOELIG en in het be
zit van een verwerkt verleden
Dat alles hoort bij JOU' Ik ben
Maria 174 31 heb donker
haar donker ogen en ben be
nieuwd naar jouw reactie Pak
die telefoon en REAGEER'
Boxnummer 894212

Hoe ik eruit zie? Bruine haren
bruine ogen fors gezet pos
Gezocht goede oppas voor 9
tuur 1 76 lang Susanne dat
jarige jongen 4 dagen p w
is mijn naam Ik ben een 19
van 18 00 19 00 uur en tijdens
jarige meid en gek op uit
vakantie Tel 0235712266
TUINMAN STRATENMAKER gaan bioscoop en alle leuke
biedt zich aan voor al uw tuin dingen Wil je mij beter leren
en straatwerk voorjaarsbeur kennen tijdens een leuke
Kunst en antiek
ten van klem klusje tot com date? Doei' Boxnr 431457
plete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis Ik ben een vrouw van 38 jaar
'Veilinggebouw Amstelveen' Ing KvK Tel 0206364074 heb donker blond haar blau
we ogen ben 1 60 en weeg
heden INBRENG voor veiling
DE KLUSSENBUS
10 en 11 mei Spinnerij 33 Voor iedere klus bellen dus 55 kg Ik zoek een hele leuke
vriendschap en misschien
Amstelveen 0206473004
Tel 023 5713780
wel met jou' Wie durft de uit
9
SCHILDER heeft nog tijd v daging aan Jij soms'' Je
krijgt zeker antwoord terug'
binnen
en
buitenwerk
Vrijbl
Verhuizingen
Groetjes' Boxnr 948808
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800 Mijn hobby s zijn uitgaan een
TE HUUR gr verhuiswagen + Wie wil mijn gras maaien en terrasje pikken en lol maken
chauff ƒ250 p d Ook met heg knippen ƒ 15 per uur Ik ben Amira en mijn leeftijd is
24 jaar Ik heb donkere haren
verhuizers Tel 0653208374 Tel 0235720241
en ogen en ben woonachtig
X Y Z B V verhuizingen en • Wij behouden ons het in Amsterdam Ik zou graag
kamerverhuizingen; transport recht voor zonder opgave van mijn hobby s samen met jou
Voll verz Dag nachtservice redenen teksten te wijzigen willen delen Dus reageer
Boxnummer 217408
020 6424800 of 06 54304111 of niet op te nemen

Trefwoorden Bos strand
wandelingen lekker uit eten
Onroerend goed
bioscoop café paardrijden
en woonruimte
Heb jij dezelfde interesses en
te huur gevraagd
zoek je een 27 jarige man uit
de omgeving van Amster
dam? STOP je zit bij mij
goed Groetjes van Dennis" Te huur gevraagd stallings
ruimte voor een camper
Boxnummer 276512
Tel 0235714244
Via deze weg zoek ik een
leuke Surinaamse of Antil
Auto's en
liaanse jongeman'' Ben jij dat
auto-accessoires
misschien en heb je zin m een
leuke afspraak samen met
mij? Bel' Ik luister al 23 jaar
naar de naam Richelle en ben
Voor een perfecte SAAB
woonachtig in Amsterdam SAAB SERVICE MOLENAAR
Doei" Boxnummer 326267
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
• Reflectanten op adverten
Motoren/versn bak
ties onder nummer gelieven
Verkoop nw/gebr ond
ervoor te zorgen dat het num
ROYAL CLASS SAAB
mer in de linker bovenhoek
Tel 0235614097
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia Post
Caravans
bus 156 1000 AD Amster
dam Dit voorkomt vertraging
Vouwwagens
in de behandeling
Tuin /zomerhuisjes

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 023 5714534

Vakantie
buitenland
Stacaravans te huur in de
ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
week all in Inl 043 4591598

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Te koop gevraagd
SNORFIETS
Tel 0235717816

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

0906 9789
Je zegt t maar 105cpm
POSTCODE DATING'
Vrouwen zoeken snel con
tact Bel 0906 18 44 (SOcpm)
SBS 6 text pagina 745
**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
IMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie Het Station
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Hoe bespaart
uruimte, tijden
geld op uw
krantenarchief?

Diversen
HOLGER medium ook voor
aurabewerking Consult da
qeliiks Tel 0206260103

Diverse clubs

Mijn naam is Mary en ik ben
werkzaam in een kapsalon Ik
ben 50 jaar 1 70 lang en heb
olond haar Interesseert dit
jou en ben je net als ik ook op
zoek naar een vaste serieuze
relatie Twijfel dan niet meer
en neem contact met me op
Boxnummer 952249

Te koop caravan Hobby 420
(4
pers)
vv
voortent
(z g a n ) kachel koelkast • Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
toilet Bouwjaar 1989 ƒ9000
incl overdekte jaarstalling redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
99 Tel 0297272498

Momenteel ben ik nog gebon
den Toch zoek ik via deze
weg een lieve gevoelige man
Ben jij dat en ben je net als ik
ook een echte dierenvriend?
Ik luister naar de naam Carla
en ik wil jou graag beter leren
kennen tijdens een date"
Boxnummer 494851

09069889 Rijpe Sjaan DD
cup zkt jgns 18 jr v liveseks
Grijp onder m n roki 99cpm

Samen leuke dingen onder
nemen' Mijn naam is Beppie
en hoe heet jij? Lekker uit
eten bioscoop en nog veel
meer' Lijkt t je wat" Ik ben 28
jaar jong en woonachtig in
Leiden Ben jij tussen de 25
en 40? Reageer en vertel wat
meer over jezelf'
Boxnummer 368504

Wat jij wilt

SM CONTACTLIJN Hier zoe
Ontdek de duistere wereld1 ken vrouwen & stellen SM
SM Meesteres live' Zij wijdt contact 0906 18 33 (SOcpm)
jou in 99cpm 0906 9626
Spannende date''
• Rubneksadvertentie9 Zie
09065015156
voor adres en/of telefoonnr
Advertenties van
de colofon in deze krant
vrouwen 18+ (1 gpm)

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Te huur zomerhuis voor wer
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen kende alleenstaande
met 0900 899 85 99
Tel 0235713946
Almere Chantal dat is mijn
naam Een 40 jarige gezette
huismus met blonde haren en
blauwe ogen Ben jij die ene
gezellige eerlijke betrouw
bare man en houdt je ook van
alle gekke rare en leuke dm
gen'' Laat snel wat van je
horen en wie weet' Boxnum
mer 223351

Nieuw' Sleutelgatseks De 1e
seksafluisterlijn v Holland
0906 9722 Secret' 99cpm

Vrouwen 18 55 jr geven
telnr voor contact'
Bel 0906 18 22(1 gpm)

0906-Nummers

40 cpmi Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn i 0906 17 15
44 cpm1 Thuiscontact vrou
wen (20 59) zoeken een af
spraak thuis 0906 1713
1

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

0906-9850
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag 440 & 450

Beluister anoniem
advertenties 18+
090650 15156 (1 gpm)

44 cpm Wijkdatmg vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af
Biseks buurvr en buurmeisje
spraaki 09061711
18 Hun spelletjes worden
60cpm' Bel de hernieuwde harder' 99cpm 0906 9526
1
contactservice Goedkoper
maar met alle mogelijkheden Dagelijks seksen hete meis
als op het oude nummer1
jes 18 op onze livelijn1 De
Serieuze relatie GEZOCHT" Bel 0906 14 14
heetste' 99cpm 0906 0603
Met wie9 Een gezellige eerlij
Afspreken
in
jouw
ke spontane serieuze man'
Direct contact met
postcode gebied
Wie ik ben? Monique 1 70
stoute vrouwen
09065022204(1
gpm)
slank 27 jaar en in het bezit
0906 50 22'21 (1 gpm)
van kort donker rood haar
Vanavond al een
Direct contact met
Spreekt dit jou aan? Reageer'
fijne afspraak"?
vrouwen thuis'
Groetjes uit het midden van
09065022204(1 gpm)
0906 50 222 21 (1 gpm)
hè' land' Boxnummer 919186

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

r
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Honda's recept voor rijplezier

Saab 9-5 2.0* Estate

Sinds Genève is Honda's prachtige S2000 definitief Een open
sportwagen die volgens Honda ontworpen is voor maar een doel
rijplezier Met de reputatie van Honda m het achterhoofd en de
harde cijfers (zoals 240 pk) is er weinig reden om daaraan te twijfelen De motor haalt al die pk's uit een inhoud van slechts twee
liter waarmee het aggregaat een specifiek vermogen van 120 pk
per liter levert1 Ongekend veel misschien wel het meeste dat een in
serie geproduceerde motor zonder turbo ooit gehaald heeft
Daarmee onderstreept Honda haar naam als technisch toonaange
vend merk weer eens op overtuigende wijze We moeten nog even
op de S2000 wachten want de Japanners krijgen 'm als eerste
beschikbaar Daarna stormt de S2000 richting Noord-Amenka
Europa en Azië

Extatisch genieten
N DE JAREN ZEVENTIG HADDEN de Zweden een 95
Estate, die opviel door zijn bolle neus en de scherp afgesneden achterkant. In die jaren was dit model een opvaler en een geliefde auto bij mensen die eens wat anders
wilden rijden. Nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen De
9-5 Estate onderscheidt zich eveneens van de massa. Met
name de achterzijde, waarbij het lijkt alsof zijruiten met de
>olle achterruit een geheel vormen, maakt deze Saab
anders dan een gemiddelde stationwagen.
SPECIFICATIES:
Saab 9-5 2.01 Estate/automaat
Motortype. Viercilinder met zestienkleppen en lage druk turbo
Cilinderinhoud 1 985 cm3
Vermogen
110 kW/150 pk
bij 5 5001 p m
Max koppel
215Nmbij
2 5001 p m
Acceleratie
11,6 sec van
O 100 km/uur
Topsnelheid
210 km/uur
Gem verbruik 10,5 Itr/IOOkm
Prijs
vanaf ƒ 99 450
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Verstelbaar stuur

Centrale portiervergrendelmg
Getint glas
Abs
Airbags en zij-airbags
Cruise control

Elektrisch bedienbare portierruiten
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Lichtmetalen velgen
Stuurbekrachtiging

Vooral het voortreffelijke rijgedrag
brengt je m extase Dat is apart
want doorgaans komen mensen
bij een stationwagen uit als ze
voor werk gezin of hobby ruimte
zoeken Aangezien de
Nederlander m de vrije tijd steeds
meer activiteiten ontplooit neemt
de behoefte aan dit type auto toe
en dan is het wel zo lekker als er
op rijkwahteiten niet hoeft te wor
den ingeleverd
De 9-5 Estate oogt met alleen
sportief hij is het ook De messcherpe weghggmg de verras
send comfortabele vering en de
stabiliteit (zelfs bij stevige zijwind)
maken van deze Saab een
gewaardeerde reisgenoot Je
voelt je zogezegd snel thuis
waarbij er aan ruimte geen
gebrek is BIJ neergeklapte achterbank biedt hij maar liefst 1 490
liter bagagecapaciteit Heel han
dig is de uitschuifbare bodem
plaat achterin waardoor gewichtige of onhandige voorwerpen met
groot gemak in en uit de auto zijn
te halen Je hoeft daardoor niet
ver voorover m het laadruim te
bukken Dat spaart de rug

Kia in de lift
Kia zit sinds de overname door Huyndai in de lift Op de Rai mtrodu
ceerde het merk een stroom aan nieuwe modellen zoals de Pride
Wagon, de Shuma De Clarus Wagon en de Carnival Voor Genève
hebben de Zuid-Koreanen alweer een nieuw ijzer m het vuur de
vernieuwde tweedeurs Sportage Een andere grille, grotere bumpers, nieuwe koplampen en achterlichten moeten potentiële kopers
naar de dealers lokken De uitgebreide standaarduitrusting is zeker
een bezoek aan de showroom waard Aluminium wielen, twee airbags ABS centrale vergrendeling, airco en elektrisch bedienbare
ramen en spiegels krijgt de koper er voor niks bij Kia mikt met de
vierwielaandnjver vooral op praktisch ingestelde families

SS*,

Boek met alle straten
Alle 226 000 straten in Nederland staan in de nieuwe stratengids
Travelmanager' Deze is met zijn 1600 bladzijden dan ook zo dik
als een telefoonboek Elk gehucht staat er m, als er maar tenminste
drie straatnamen zijn Zowel de woon- als industriewijken, parken
sportterreinen en begraafplaatsen zijn opgenomen Nooit meer verdwalen dus met dit boek aan boord De 'Travelmanager' is uitgegeven door Andes VSP, een dochteronderneming van TNT Post
Groep De prijs rond de zes tientjes

Dealer favoriet
voor gebruikte auto's
De Saab 9-5 Estate oogt sportief
Saab heeft inmiddels een stevige
reputatie opgebouwd met turbomotoren Terecht want ze zijn
verrassend krachtig en soepel
Dankzij de lage druk turbo presteert de 2 O liter motor m de 9-5
Estate wonderbaarlijk goed HIJ

biedt veel kracht bij lage toeren
In combinatie met de als extra
leverbare automatische transmis
sie ontstaat een heel elastische
aandrijving die zonder schokken
of stoten tot een forse versnelling
m staat is

Mégane-familie: succesvolle mix
ENAULT HEEFT haar
succesvolle Meganegamma onder handen
genomen. Of dat nodig was
of niet, feit blijft dat mmiddels vier jaar geleden de
eerste Megane het levensicht zag. Inmiddels is er
een complete familie: een
Megane hatchback, coupe,
sedan, Scenic en cabno.
Vanaf eind maart staat ook
een Break m de showroom,
die opvalt door zijn van de
rest afwijkende gezicht Nu
ondergaan de andere
modellen hetzelfde verjongmgskuurtje.

R

De nieuwe Megane valt te her<ennen aan 1 de voorzijde de
motorkap is boller met aan beide
kanten een gebogen lijn 2 de
grille de nieuwe heeft een chromen randje en de coupe heeft
zelfs een honingraatgrille 3 de
achterlichten deze zijn nu kristal
vormig en bij de coupe zijn de
lichten gevat m roodgekleurd
glas voorheen was dit zwart 4
de velgen nieuw ontwerp en
nummer 5 zijn tot slot de bumpers vanaf het mstapmodel zijn
deze in de carrossenekleur mee
gespoten
Innerlijk is er ook het een en het
ander veranderd Met name de
veiligheid is op een nog hoger
plan gebracht met standaard(i)
zij airbags voor hoofd/borstkas m
alle Meganes Overigens ligt het

De veiligheid is top zoals te ver
wachten valt bij Saab Twee airbags voorin en zij airbags zijn
standaard Ook heeft de Estate
de unieke nekletsel voorkomende

SAHR systeem m de stoelen BIJ
een klap van achteren kantelt de
hoofdsteun naar voren en schiet
iets omhoog om het hoofd actief
op te vangen Daarnaast is de
achterbankvergrendeling heel
solide gemaakt om de kracht van
een naar voren schuivende lading
bij een botsing te weerstaan
Overigens levert Saab talrijke
accessoires om bagage wnkvast
aan speciale rails vast te zetten
Daar is over nagedacht net zoals
over meer dingen m deze auto

Gebruikte auto's worden voor het grootste deel gekocht bij merkdealers Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 kopers
van een gebruikte auto dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van
de BOVAG en de Nederlandse Dealer Associatie
Uit de resultaten blijkt dat 55 procent van de ondervraagden een
occasion bij een merkdealer heeft gekocht De al bestaande relatie
met de dealer is daarbij van belang, evenals de zekerheden (o rn
BOVAG-garantie) die de dealer biedt Veel mensen (22 procent)
kochten de gebruikte auto bij de dealer waar ze al klant waren Nog
eens 33 procent kocht bi) een andere merkdealer
De eigen dealer bleek bij dit onderzoek de belangrijkste informatie
bron bij de zoektocht naar een andere auto Het ging overigens om
de aanschaf van occasions van rond de 15 000 gulden

Suzuki Grand Vitara Metal Top

Stoer en chic tegelijk
TROOP DE mouwen
maar op. De stoere
Metal Top 2.0 gaat
voor niets of niemand opzij.
Het is de korte versie van
de Suzuki Grand Vitara.
Daardoor oogt hij breed en
gedrongen. De afgeronde
hoeken geven hem tegelijk
een sportief en modern
voorkomen. Dus ook m alledaags gebruik valt met deze
4x4-auto keurig mee voor
de dag te komen.

S

De vernieuwde Megane coupe onderscheidt zich van z'n voorganger door onder andere de homngraatvormige grille
uitrustingsniveau van de Megane
al hoog vanaf het volumemodel
(RXE) zijn abs twee airbags en
airco standaard
Renault heeft ook alle motoren uit
het Megane gamma vernieuwd
ze leveren meer prestaties en
gebruiken daarvoor minder
brandstof Geheel nieuw zijn de
1 4 16V de 1 6 1 6 V e n d e 2 0
16V IDE benzinemotor met directe injectie Deze laatste is (nu
nog) alleen leverbaar op de

Megane coupe en cabrio De
prestaties van deze nieuwe 2 O
16V IDE zijn heel behoorlijk We
reden met de coupe en de cabrio
op het Spaanse eiland Mallorca
De motor bleek m beide versies
verrassend veel pit te tonen HIJ
is een stuk soepeler en feller dan
z n voorganger (de gewone 2 O
16V) en bovendien is het brand
stofverbruik verminderd met zo n
zestien procent
Renault liet overigens weten nog
lang niet te zijn uit gerestyled

Ingewijden bij het Franse merk
wisten te melden dat voor het
einde van dit jaar de Megane
Scenic flink onder handen wordt
genomen Dit model zou binnen
de Mégane-familie een aparte
plek innemen en zich ook in haar
eigen tempo gaan ontwikkelen
Ook de Safrane wordt volgend
jaar van een nieuw uiterlijk voor
zien De nieuwe Safrane zal dan
op hetzelfde platform als de nieu
we Renault Espace worden
gebouwd

Forester veiligste in zijn klasse
E SUBARU FORESTER is de veiligste auto m zijn
klasse. Dat is de conclusie van een serie crashtests
die het Amerikaanse Insurance Institute for Highway
Safety (I.I.H.S) heeft uitgevoerd.
De frontale zogenaamde offset
crashtest vormt de basis van de
botsveihgheidsproeven waaraan
het l l H S de auto s onderwerpt
Hierbij wordt het front van de

De cockpitachtige uitdossing van
het dashboard streelt het ego van
de bestuurder Die voert het com
mando Daarover bestaat geen
misverstand Maar de passagiers
hebben het eveneens goed Dat
blijkt uit de gescheiden temperatuurregeling voorin

auto met een snelheid van 65
km/u namelijk slechts deels aan
de bestuurderszijde geraakt De
botsenergie moet dus door een
relatief klem gedeelte van de auto

worden geabsorbeerd Deze test
is een zware realistische beproe
ving omdat veruit het grootste
gedeelte van de botsingen niet
met de gehele voorzijde gebeurt
BIJ vrijwel alle criteria
(structuur/veiligheidskooi werking
gordels mogelijke verwondingen
aan nek borst en voeten) troefde

de Subaru zijn concurrenten af
en verdiende de hoogst haalbare
score G van Good Twee andere
geteste Sport Utility Vehicies
(SUVs) moesten het doen met
de A van Acceptable vier kregen
een M van Margmal en een kreeg
zelfs de P van Poor
Volgens Subaru toont de uitslag
van de tests aan hoeveel werk
het Japanse merk maakt van vei
ligheid Met de actieve veiligheid
(het voorkomen van een ongeluk)
zat het al goed vanwege de standaard vierwielaandnjvmg waar
mee Subaru bijna al zijn modellen uitrust Als er onverhoopt toch
iets mis gaat dan zit je ook m de
Forester zeer veilig vanwege het
niveau van de passieve veiligheid
(beperken van schade voor de
inzittenden als gevolg van een
aanrijding)

De Subaru Forester is volgens
het 1 1 H S de veiligste auto m
zijn klasse

De Vitara van Suzuki is m de
ruige wereld van terreinautos
eigenlijk altijd al een beetje een
buitenbeentje geweest De vormgevmg was van meet af aan
speelser en vlotter dan de door
snee hoekige 4x4 In feite heeft
Suzuki al m de jaren tachtig met
dit model de trend gezet voor een
hele generatie sportiever gelijnde
terremauto s
Die bijzondere mix van ruigte en
verfijning tekent zich andermaal
af bij deze Grand Vitara Metal
Top die met een viercihnder 2 O

De Grand Vitara Metal Top 2 O is stoer en chic tegelijk
liter motor van 128 pk wordt gele
verd Een bult vermogen waar
mee deze auto niet alleen m
zwaar terrein de plaggen uit de
grond kan trekken Maar waar
mee hij ook op straat en de snelweg menig snelle gezinsauto als
het moet het nakijken geeft
Gemak staat voorop Dat uit zich
m een prettige bediening De
handgeschakelde vijfbak laat zich
soepel schakelen Onder normale
omstandigheden zijn de achter

wielen aangedreven Wordt het
zwaar zoals in het terrein of op
besneeuwde wegen dan kan met
en aparte hendel de vierwielaandnjving worden ingeschakeld Dat
gaat rijdend bij snelheden tot
honderd kilometer per uur Is
extreme kracht vereist dan even
stoppen en de bewuste hendel m
de 4x4 lage gearing (4L) zetten
Voor een dergelijke robuust
gebouwde auto is de vering
opmerkelijk comfortabel De vol

gens een multi link principe opge
hangen achteras en de schroef
veren rondom dragen hieraan bij
Comfort blijkt ook uit zaken als
Stuurbekrachtiging elektrisch te
bedienen zijruiten en buitenspie
gels en centrale deurvergrende
ling Tevens heeft de Suzuki vei
ligheidsverhogende zaken als
abs en twee groot formaat airbags voorin Ook gordelspannert,
en balken in de deuren zijn aan
boord waarmee deze 4x4 wat
veiligheid betreft aan de top staat
in zijn klasse Aan zicht rond ont
breekt het met De grote buiten
spiegels dragen daaraan bij en
het laag geplaatste reservewiel
Het zit niet m de weg als je door
de binnenspiegel loert of achterom kijkt Suzuki heeft zelfs een
hapje in de bumper gevormd om
het wiel zo laag mogelijk te krij
gen Dat getuigt van ervaring m
de ontwikkeling van 4x4 auto s
De prijs bedraagt 39 995 gulden
Als optie is er nog een automati
sche viertraps transmissie lever
baar Dan komt de Grand Vitara
Metal Top 2 O op 43 350 gulden

Mercedes-Benz CL grootste Coupé
ONDER TWIJFEL DE allergrootste coupe op de markt,
dat is de CL van Mercedes Het Duitse merk presenteerde zijn nieuwe trots onlangs op de motorshow
van Genève Opvallend is dat de Stuttgarters de klant laten
kiezen uit slechts twee - dikke - motoren, de 5,0-hter V8 of
de 6,0-liter V12. Over de prijzen heeft Mercedes nog geen
mededelingen gedaan Vast staat wel dat je ongeveer dne(V8) en vier ton (V12) moet meebrengen De auto moet dit
najaar bij de dealers staan.

Z

Met dit gigantische bedrag is
meteen ook Mercedes beslissing
om geen kleinere motoren m de
CL meer aan te bieden ver
klaard Het overgrote deel van de
wereldwijde CL-kopers koos in
het verleden namelijk voor een
van deze twee geweldenaars
In auto s uit deze klasse spreekt
het voor zich dat de eigenaar
door een hele hoop luxe omringd
wordt Met wat er op de CL zit is
een pagina te vullen daarom
beperken we ons tot een aantal
zeer innovatieve vondsten
De CL is uitgerust met een volle
dig nieuw veersysteem genaamd
Active Body Control (ABC) Dit
zorgt er middels een hydiaulisch
systeem voor dat de carrosserie
van de 1 900 kilogram wegende

auto tijdens accelereren remmen
en m bochten vrijwel recht blijft
Andere noviteiten automatisch
veilige afstand tot de voorganger
houden spraakgestuurde bedie
nmg van de telefoon stoelen met
actieve ventilatie en massage
stand

Ook een grote auto kan sierlijk zi|n

WIK A AUTOGLAS
Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Mevr.
J. van Hacht uit Den Haag de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met de schitterende zonnehemel van
Rising Sun.
De winnaars van het handige
Rowenta Allegro Combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Alles wat u wilt weten öm goed en voordelig boodschappen té doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs, Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
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De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
c. van Leer uit Huizen een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor Snelkookpan op.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Schwarzkopf introduceert Re-Nature
Crème, een wereldinnovatie op het
gebied van haarverzorging.
Re-Nature Crème is geen haarverf of
kleurshampoo maar een kleurhersteller die grijzend of volledig grijshaar,
stap voor stap, de eigen, natuurlijke
haarkleur teruggeeft zonder het haar
te beschadigen. Re-Nature Crème bevat geen oxidatiemiddelen. Het gebruikt de zuurstof uit de lucht om na-
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Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!
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Makkelijk smoorrijstgerecht met varkensvlees en groente
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Stappenplan voor het gazon

April:
voeding geven

Een rijstgerecht maken was nog
nooit zo gemakkelijk. Want
dankzij Smoorrijst van Honig,
hoeft u de rijst niet eerst voor te
koken. Kan die waterpan gewoon in de kast blijven en alles in
één keer in één wok of hapjespan
worden bereid! Doet u mee?
ingrediënten (hoofdgerecht voor A personen): '
'. • 250 gr.'Honig Smoorrijst;
, • 1 pakje Honig Mix
voor Smoorrijst;
• 50 gr. spèkblpkjes;
• 2-3 eetlepels'olie;
• 300 gn'hamlappen.
in reepjes;
• 1 ui, .gesnipperd;
:
: «250 gr. champignons,
in plakjes;
;
• 1 paprika, in reepjes;
• 2-3 ontvelde tomaten,
:
in blokjes.
Bereiding: Bak de spekblokjes
uit en houd ze apart. Voeg nu
de olie toe en bak de hamlapreepjes in de hete olie al omscheppend gaar en bruin. Voeg
vervolgens de ui/champignon,
paprika en tomaat toe en bak
ze even mee. Schenk nu 5 dl.
water in de pan en voeg de
Smoorrijst, de Mix voor Smoorrijst en de apart gelegde spekblokjes toe. Schep het rijstgerecht op hoog vuur om en om
tot een mooie droge korrel is
ontstaan. En klaar bent u!

Als het goed is, heeft u in maart
reeds kalkgestrooidomdezuurgraad van uw gazon te verbeteren. Nu is de tijd. aangebroken
dat uw gazon extra voeding nodig heeft. Door de grasplantjes
te voeden maakt u ze gezond en
sterk, waardoor onkruid bijvoorbeeld minder kans krijgt.

POKON
BtOBALANS'
GAZOHHENU '

Voor dit kruiswoordraadsel worden de
omschrijvingen gegeven per horizontale of verticale regel, leder hoKie in
deze puzzel heeft daardoor zün eigen
nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1
horizontaal, en 1s dus het eerste hokje
op de eerste regel.
Omschrijving horizontaal:
1 .persoonlijk voornaamwoord-vrouwenbeweging-ten bedrage van 2.salaris-kampeergerei S.samarium (afk.lreservoir-bevreesd-persoonlük voornaamwoord 4.onder ander (afk.lNoorse godheid (myth.)-profeetmuzieknoot S.order-gevangenis-jonge
koe G.gast-vuiststoot-partner 7.bevlieging-gemene streek S.Hollandse gravin
(hist)-uitroep S.rustteken (muzieklvoornaamwoordelijk bijwoord 10.
sneeuwhut-wat niet gemist kan worden-Europeaan H.heildronk-kudde
dieren-zeer begaafd wezen I2.voorzetsel-vlaktemaat-voorzetsel-stannum
(afk.) I3.eerste grondtoon (muziek)-

putemmer-vlug-lidwoord 14.gezangleuk 15.plotselinge beweging-snoepgoed-zwarte delfstof
Omschrijving verticaal:
A.familielid-slotsom-tijdmaat B.indruksel-afvoerbuis C.nakomeling-armoedige steeg-maanstand (afk.) D.dandytüdperk-Aurora (myth.)-uitroep E.geljjkmatig-bittere stof-hlistoestel F.begaafd
wezen-soort auto-toespraak C.graafschap in Engeland-voorzetsel" H.deel
van het hoofd-groet l.grond naast een
wég-een weinig J.dierenverblijfplaatslandbouwwerktuig-van een zekere
K.dekverf-nakomeling-scheidingslijn
L.nauw-ontkenning-lofdicht-Chinese
maat M.hemellichaam-koeiemaag-goeverneur generaal (afk.) N.rustplaatsdoel O.aanwijzend voornaamwoordwrok-loot. Er ontstaat een zegswijze
wanneer u de letters uit de hokjes met
de volgende nummers achter elkaar
plaatst: E1.I1.L3.03.K3-A5.B5.G5.K5.L5A1.B1.H1-F8.F7-I3.I4.F6.E11.H11K15.015J14.A14.N12

BioBalans gazonmenu van Pokon biedt uw gazon precies wat
het nodig heeft. Deze voeding
bevat zowel voor de grasplantjes als voor de bodem de juiste
voedingsstoffen. BioBalans gazonmenu heeft namelijk .een
dubbele werking: het voedt de
plant én het bodemleven. Een
gezond bodemleven levert op '
den duur ook weer voeding op
voor de plant, dus eigenlijk bevat BïoBalans van Pokon niet
alleen voeding voor nu, maar
ook voor later. Bovendien heeft
een gezond bodemleven als
voordeel dat de bodem lekker
luchtig wordt. Daardoor kan de
plant beter wortelen en kan het
(regen)water dieper in de bodem doordringen.
Met BioBalans gazonmenu kan
uwgras er dus weer even tegen,
en dat mag ook wel, want eengrassprietje heeft heel wat te
verduren in zijn bestaan.

Doe mee en win...

Los snel de puzzel op en
spreek het antwoord in op

De Boodschappen Lijn:
Wilt u zelf zien hoe onze kok:
: Miki het makkelijke smoorrijstgerecht met varkensvlees
en groente bereidt, kijk dan;
naar De BoodschappenBeurs

0909- 300.10.10
(80 cent/minuut)

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Re-Nature Crème is alleen geschikt
voor haar dat van oorsprong middenblond tot donkerbruin is en niet voor
lichtblond, rood, rossig blond, zwart
haar, op gekleurd of geblondeerd haar
wordt het gebruik van Re-Nature
afgeraden. Re-Nature Crème is
gebruiksklaar en kan dus zonder
mengen op droog of handdoekdroog
haar worden aangebracht. 5 è 20 minuten laten inwerken, goed uitspoelen
en klaar. Schwarzkopf Re-Nature Crème
is leverbaar in een aparte verpakking
voor mannen en vrouwen en is verkrijgbaar bü drogist, supermarkt en
sommige kapsalohs.
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tuuridentiek kleurpigment te vormen
dat lijkt op het natuurlijke pigment in
het haar. Zo kru'gt uw grijze haar in één
of meerdere behandelingen weer
haar natuurlijke kleur terug.
Re-Nature Crème werkt nog 2 a 3 dagen na, dan zijn de eerste grijze haren
verdwenen.

'iW'-'-wni-ïiwti^^

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

OMROEP,

Herontdek uw natuurlijke haarkleur
met Schwarzkopf Re-Nature Crème

i;| •- donderdag tussen 09.00 en 18.00 uu
" 'jr
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rttv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

'Spicy' nieuws
van McCain
Natuurlük kent u de heerlijke frites
en andere smakelijke aardappelproducten uit de diepvries van McCain
al. Toch is er reden om nog eens
extra goed in het diepvriesvak van
uw supermarkt te kijken, want daar
liggen nu vier nieuwe gekruide aardappelprodücten van McCain: Spicy
Frites, Spicy Dollar Chips, Spicy
Wedges en Spicy CrissCross.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Spicy Frites - ook wel Southern
Fries genoemd - zijn overheerlijke
krokante frites met een pittige
smaak. Lekker met bijvoorbeeld kip
en salade.
Spicy Dollar Chips zijn aardappelschijfjes met tuinkruiden. Heerlijk bij
een stukje mals vlees.
Spicy Wedges zijn overheerlijke
pikant gekruide aardappelpartjes met schil. Lekker te
combineren met crème f raTche.
Spicy CrissCross zijn grappige frietwafeltjes met pittige kruiden.Serveer aan tafel eens iets anders en

probeer deze nieuwe, verrassend smakelijke gekruide producten van McCain. U vindt ze in het
diepvriesvak van uw supermarkt in verpakkingen van
450 gram.

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

brengt
kleur op
«w toilet

tot 0^ 14

heel leuk dat P a g e « H

Deze tips worden u aangeboden door

ledere beller met het juiste antwoord
maakt kans op een schitterende
4,5 liter Tefal sensor Snelkookpan.

POKON^fCHRYSAL

Maaslander Oud
Maak kans op een smart
Maaslander Oud is een heerlijke kaas met de romigheid van
een échte Maaslander. Dus ook
minder zout. Hiermee zijn de
unieke eigenschappen gecombineerd in een oude kaas. Een
unicum aangezien de oude
kaas normaliter bekend staat
om zijn brokkelige structuur en
scherpe zoute nasmaak. Zo is
Maaslander nu beschikbaar
voor iedere kaasliefhebber, van
jong tot oud.
Maaslander Oud ligt in de winkels als vers-van-'tmes maar ook voorverpakt in handige platte stukken
en in voorgesneden plakken.

Kom naar Sense Women on Wheels.
Win met Sense skates van Roces.
6 juni 1999: Sense Women on
Wheels in het Zuiderpark Den
Haag. Een onvergetelijk skateevenement voor de beginnende
en gevorderde skater. Doe mee
aan de 7 of 15,kilometer tour.
Schrijf je in voorde skateclinics en
krijg skateles van AnnamarieThomas en Bart Veldkamp. Skate je
warm met de inline-dance workouts. Kijk rond op de Fitmarkt. En
doe mee aan de vele andere activiteiten. Alle ingrediënten voor
een dag vol plezier en uitdaglng.zijn aanwezig.
Als skaten je lust en je leven is, doe
je ook mee aan de Sense Roces

Sense. Voor ie lust en je leven.

!V^

Tijdelijk maakt u kans op een SMART. Kijk hiervoor
in de winkel op de verpakking of bel voor een
actieformulier naar: 0800 022 0677.
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vernieuMVdë Appelsientje
smaatt nog fruitiger

actie. Plak 2 actiezegels op de actiekaart, maak de slagzin af en wie
weet win jij één van de 100 paar
Roces superskates. En een
gratis toegangskaart voor Sense Women on Wheels '99.
Kijk op de actieverpakking. Je
vindt de actiezegels op de kuipen
Sense Light, Sense Dieet, Sense
Olijf, Sense ZonnePond, Sense
Bakkuipje en op de flessen Sense Bakolle en Sense Dressing.
Sense is er voor iedereen die gezond en actief wil leven. Sense is
plantaardig, bevat vitamine A, D
en E, en maar liefst 60 tot 65%
linolzuür.

> f Het BoodschappenSpel heeft^, ^ -f •> <-? '"* ^«d
, voof u leuke hüishoudeluke f, v'v;f> t, *^jJ^y^P^

Rowenta
t Allegro Combi
EF100
koffiezetapparaat f
Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

en

"v

1. Welke kaas is oud. pittig en toch romig?
2. m hoeveel varianten zijn de nieuwe 'spIcy'
aardappelproducten van McCain verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjri
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.
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verpakking'
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0909-300.10.10
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht. ,

KIPPRODUKTEN
óók naar

Slagerij

VREEBURG

HALTESTRAAT 54, ZANDVOORT

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 15, oplage 5.425 Editie 17
j

Woensdag 14 april 1999

o

Datum
14 apr
15 apr
16 apr
17 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr

HW
03.05
03.46
04.25
05.06
05.46
06.30
07.15
08.01

LW
11.10
12.00
00.24
02.46
01.13
02.06
02.44
03.46

HW
15.19

LW
23.44

16.01
16.45
17.26

12.34
13.05
13.50
14.35
15.14
15.15

i
l
Ook plaats
voor TZB op
Duintjesveld
UI

Zandvoorts
Nieuwsblad

18.09
18.55

19.42

20.35

Maanstand: NM vr 16 apr 6.22 uur.
HW: vr 16 apr 16.45, + 125 cm NAP.
LW: ma 19 apr 14.35, - 95 cm NAP.

kleedkamers, een jeugdhonk
en een extra veld tot hun beschikking.
Gert
Toonen
(PvdA) stelde zelfs voor om af
te spreken dat Oderkerk twee
voetbalvelden reserveert voor
TZB, maar zover wilde de wéthouder niet gaan.
De parkeerplaatsen op het
Duintjesveld
vormen een
ander prpbleem. Er zijn
volgens diverse
raadsleden, vooral
Gerard VerTZB moet ~~~~~~~~~~~
na 2007 waarschijnlijk weg van steege (CDA) en Eggie Poster
het huidige complex aan de (WD), nu al te weinig parkeerKennemerweg. PvdA, WD, plaatsen. Oderkerk beaamde
CDA en SP vinden het niet eer- dat het parkeerprobleem ook
lijk dat wel aan de wensen van zijn aandacht heeft.
De WD wilde daarnaast dat
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 tegemoet wordt ge- Oderkerk het hele sportcomkomen. Als hun leden op 23 plex van het Duintjesveld op
april besluiten dat de clubs een groter gebied projecteert
mogen fuseren krijgen ze extra dan hij in eerste instantie van
plan was. De WD stelde voor
om het gebied voortaan door
de Jac. P. Thijsseweg, Heimansstraat,
Lorentzstraat,
Thomsonstraat, de sportvelZANDVOORT - De red-den en het Gran Doradopark
dingsbrigade krijgt in totaal te laten begrenzen. De wétruim 45 duizend gulden extra houder zegde dat toe.
De raad, die genoegen nam
van de gemeente. Dat heeft de
met Oderkerks toezeggingen,
raad gisteravond besloten.
De reddingsbrigade koopt heeft gisteravond ook definieen nieuwe vlet, een alarme- tief besloten dat er een golfringssysteem en zes overle- baan komt. Bovendien zijn de
vingspakken. Bovendien wpr- uitgangspunten voor de golfden voortaan diverse opleidin- baan aangenomen. De baan
moet openbaar zijn. Dat betegen vergoed.
kent dat Zandyoorters, leden
van golfvereniging Sonderland
en toeristen er mogen spelen.
"JTolgeris Verder moet de exploitant professioneel zijn en de continuïteit kunnen waarborgen van
de baan.
Een exploitant heeft de ge"f 7 olgens mij is het nog steeds meenteraad nog niet aangeweV doodstil rond de renovatie zen. Liefhebbers kunnen zich
van ons Zandvoorts museum. binnenkort aanmelden. SonJammer, want ik had zo graag derland en Lancaster Golf Bv
hebben inmiddels hun interestijdens het Nationaal Muse bekend gemaakt.
seumweekend op 10 en 11
april het museum willen bezoeken. Het motto van deze
ADVERTENTIE
dagen was 'Loop, fiets en ontdek iets...'.
Daarom besloot ik op de
fiets het culturele gedeelte
van Zandvoort te gaan ontdekken. In één van rmjn opgeruimde kasten had ik een
stencil gevonden van een beeldenroute door het dorp. De
start van de route kan je zelf
bepalen en ik begon bü het
Burgemeester van Fenamaplein, waar 'De oude man op
de bank' van Kees Verkade al
Café
jaren over zee zit te turen. Een
herkenbaar beeldje want toen
restaurant
mijn kinderen klein waren
moesten zij altijd even naast
'opa' zitten.
Al fietsend ontdekte ik dat
er nog een beeldje van Kees
VERKEERD
Verkade in Zandvoort staat.
Het heet 'Meisje met skippybij ons altijd
bal' en is te vinden in de Lorentzstraat.
Op mijn speurtocht kwam ik
tot de conclusie dat er in
Zandvoort heel veel beelden
staan, zestien in totaal. Eén
van de beelden, dat van de
Zandvoortse kunstenares Nel
Klaassens, is in het raadhuis
te bewonderen.
Het vernielde werk met de
meeuwen van Victor van Boyen op het Raadhuisplein heb
ik niet meegeteld want de misser van de afgelopen jaren is
voor maar
het woord 'kunst' niet waard.
Met deze drie kunstige palen
kunnen we op Koninginnedag
wel een wedstrijd paalzitten
organiseren.
Ik zal u niet vermoeien met
een uiteenzetting van het hele
openbare kunstbezit, die route moet u zelf maar eens aflegVan maandag 12 t/m
gen. Wel ontdekte ik dat op
zondag 18 april 1999
het Gasthuisplein de dorpspomp weer gemaakt is. Wie
Alleen geldig bij FEBO
deze reparatie aangezwengeld
Zandvoort, Kerkplein S
heeft, weet ik niet, maar er
kan weer met water gekledderd worden. De zwengel zit
met een vandalisme-bestendige ketting stevig vast. Maar
we dachten dat de meeuwen
ook stevig vast zaten. En z\j
zijn gevlogen.
Nel Kerkman

Los nummer 2 gulden

Strandpachfers
op werkbezoek
in Zeeland

Thys Ockersen
kijkt nog
een keer ïerug
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KOFFIE

G O E D
Grillburger
en
Milkshake (o,3i)

3,95

FEI30

DEZE WEiK
18 PAGINA'S

Pagina 9

ZANDVOORT - Er komen twee proeven, elk van een
maand, om te ontdekken welke rijrichting het beste is voor
de Grote Krocht en de Oranjestraat. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond unaniem besloten.
Na druk van PvdA-er Gert zowel de bewoners van de
Toonen heeft wethouder Hans Oranjestraat als de onderneHogendoorn (CDA) zijn eerste mers van de Grote Krocht
voorstel aangepast. Hqgen- wegnemen."
Toonen wist de andere pardoorn wilde het verkeer via de
Oranjestraat het dorp in leiden tijen te overtuigen. Leo Heino
en via de Grote Krocht het (Ondernemers
Platform)
centrum uit sturen. Dat zorgt prees op de publieke tribune
volgens hem voor de minste de dubbele proef.
De gemeenoverlast van
auto's
en
teraad heeft
gisteren ook
vrachtverkeer. Om de
besloten dat
fietsers zich in
ondernemers
te overtuigen,
de
Oranjestraat en de
die mordicus
tegen de voor- ~~~~~"^~~~~~ •~~~~~~~~~~• Grote Krocht
gestelde rijrichting zijn, wilde niets hoeven aan te trekken
hu een proefperiode van een van het eenrichtingsverkeer.
maand inlassen.
Dat stuitte alleen op bezwaren
van Peter Boeve (AOV/Unie 55
Deze proef vond Toonen on- plus). Over het openhouden
voldoende. Toonen wil dat Ho- van de Haltestraat (behalve op
gendoorn met een dubbele erg drukke dagen) waren alle
proef „het onzekere gevoel bij raadsleden het eens.

Dubbele proef
moet soelaas
bieden

Raad zegt 'ja'
tegen plannen
sportcomplex

y

En verder:
Het Circus is
nu al een
monument
Pagina 5

Rijrichting per
maand anders

Voetbalemoties

ZANDVOORT - Wethouder Oderkerk (WD) zal bjj
het maken van plannen voor
een nieuwe golfbaan op het
Duintjesveld ook rekening
houden met ruimte voor
voetbalvereniging TZB en
met parkeerplaatsen. Dat
heeft hij de gemeenteraad
gisteravond
beloofd
na
stevige druk
van
PvdA,
WD, CDA en
SP.

Reddingsbrigade

Blankenberge was
tien jaar geleden erg
verpauperd: half
ingestorte gebouwen
en weinig toeristen.
Maar de Belgische
badplaats is nu weer
'hot'. Kan Zandvoort
v/at leren van
Blankenberge?

ADVERTENTIE

T.M.K. GYMP in div. kleuren
Teleurstelling bij Stein Metzelaar, Mischa Tibboel en David Konijn
van voetbalvereniging TZB (in blauw) en vreugde bij de spelers van
ASV Arsenal. TZB verloor zondag de kampioenswedstrijd en zag de

titel in de zevende l;Iasse daardoor net aan zich voorbij gaan. Zie
ook de sportpagina j
l
.
Foto Rob Knotter

Verbouwd museum voldoet
straks aan strenge eisen

ZANDVOORT - De verbouwing van het Zandvoorts
Museum (voorheen Cultureel Centrum) heeft flinke
vertraging opgelopen. Het
museum gaat volgens wéthouder Oderkerk op zijn aangepast moesten worden.
vroegst pas in januari 2000 Inmiddels is echter wel een
open. Bovendien wordt de aannemer aangetrokken, de
verbouwing duurder dan ge- firma Holleman uit Santpoort.
pland. Maar het museum vol- Volgens Oderkerk beginnen de
doet dan wel aan de strenge verbouwingswerkzaamheden
eisen die aan het officiële lan- waarschijnlijk in mei. Onderdelijke predikaat 'museum' tussen is de sanering van de
gesteld W9rden. Bovendien bodem onder het gebouw op
blijft de originele details van het Gasthuisplein wel al in volhet gebouw uit 1850 behou- le gang.
den.
Het gebouw wordt ook duurder. De gemeenteraad heeft
De vertraging van zeven een müjoen gulden uitgetrokmaanden is ontstaan doordat ken, maar dat bedrag is niet
de tekeningen van'de architect voldoende. Oderkerk: „Dat be-

drag is ooit een beetje uit de
duim gezogen. Eisn mijjoen
gulden lijkt veel, E naar dat is
het niet. Vooral het arbeidsloon van de restaurateurs is
hoog."
Volgende week woensdag
praat de politiek d aarom over
twee extra kredieti en, van 173
duizend gulden en: 200 duizend
gulden. Het eerste bedrag is
onder andere besjitemd voor
een nieuwe invalidenlift en isolatie van het dak.
Twee ton wordjlt gebruikt
voor allerlei kleinere aanpassingen, zoals het verplaatsen

van radiatoren (ommeerruimte voor schilderijen te creëren)
en betere verlichting. Ook
krijgt het museum op verschillende plaatsen dubbel glas.
Om de museumstukken tegen
schadellijk uv-licht te beschermen worden ruiten afgedekt
met folie of met een speciale
coating geprepareerd.

J
Dozen, dozen en nog eens dozen in de hal van de Agathakerk.
Zandvoorters hebben massaal gehoor gegeven aan d e oproep om
spullen in dozen te verpakken voor Kosovo
Foto Karin Schut

die maar blijven groeien.
Een auto stopt. Twee vrouwen in blauwe mantelpakjes
springen uit de wagen. Haastig geven zij hun gift af. Stewardess Galevani heeft nog
even tijd om een reactie te geven. „In mijn pakket zitten billendoekjes, een fles, kinderkoekjes, een beer, een rammelaar en kleertjes natuurlijk.
Mijn dochtertje Yasmina is nu
twee jaar en als ik dan die
moeders met hun kleintjes zie
op televisie. Dat gaat je aan
het hart. Wij hebben het hier
zo goed en daar is het zo verschrikkelijk."
Het weer dreigt om te slaan.
De dozen op de stoep worden
naar binnen gedirigeerd door
Theo Hilbers, die samen met
zijn vrouw Wil de ontvangst
van de goederen en de donaties coördineert.
„Oorspronkelijk konden de

Zandvoorters alli jen in de Bayokerk in Haarlem hun dozen
inleveren. Wij waren bang dat
dat drempelverb ogend zou
werken. Dus heb ben we bedacht om hier ooi c een inzamelingspunt te maken," zegt Wil
Hilbers. „Aad Bü scher en
John Lehman tao den direct
aan om de vrach t naar Haarlem te rijden. Ma .ar ik denk
dat ze toch wel e ven raar zullen staan kijken : ils ze die
enorme hoeveelheid pakketten zien staan," T ruit echtgenoot Theo aan.
Een meisje op skates manoeuvreert handi g tussen de
mensen door en :|zet haar bijdrage op het gestapelde kartonwerk. „Ik wild'e eigenlijk alles wel weggeven. Al mijn barbies en speelgoed, maar dat
vond mijn moeder niet goed,"
vertelt de achtjaiige Dominique van den Bos „Ik heb er

Zandvoort - Haarlem Stad -Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé

Veel aandacht is er volgens
Bram Krol ook besteed aan de
beheersing van de luchtvochtigheid. In het oude museum
was dat soms lastig, vooral als
de deur lang openstond en de
buitenlucht vrij naar binnen
kon stromen. In het vernieuwde museum komt er een glazen
ZANDVOORT - De Stichting Strandkorrels mag van het
sluis bij de ingang, die overi- college van Burgemeester en Wethouders een muziektent
gens verplaatst is naar de Swa- neerzetten op het Raadhuisplein. Dat heeft wethouder Anluëstraat.
dries van Marie maandag bekend gemaakt.

Raadhuisplein krijgt
vaste muziekkoepel

'Ik wil al mijn barbies aan Kosovo geven'
'D

IT IS voor de arme
kinderen, want de oorlogsmannen hebben
alles afgepakt," zegt de zesjarige Niek Drommel zondagmiddag met een ernstig toetje.
Hij zet zijn zware kartonnen
doos neer en gaat er op zitten.
„Er zitten kleren in die ik niet
zo goed meer pas en een paar
autootjes en snoepjes en drinken." Dan pakt hij zijn vrachtje weer op en uit alle macht
sleept hij de doos naar de hal
van de kerk.
De Agathakerk heeft haar
deuren van twaalf tot een uur
opengesteld om de actie
'Knuffels voor Kosovo' te steunen, georganiseerd door de
Stichting Motherhood. De
meeste schoolkinderen hebben een brief gekregen waarin
ze uitgenodigd werden om een
doos te vullen met spulletjes.
Want daarmee kunnen ze een
vluchteling een beetje blij maken.
Niet alleen kinderen hebben
gehoor gegeven aan de actie,
zo blijkt zondag. Ook volwassenen willen graag iets doen
voor de ontheemden van Kosovo. „Ik heb drie dozen geyuld en de leeftijden een beetje geschat, want daar heb ik
geen verstand van," zegt vrijgezel Thys Ockersen. De cineast/schrijver heeft speelgoed
en snoep gekocht voor de j onge vluchtelingen. „Er valt geen
touw meer aan vast te knopen
daar op de Balkan. Ze verjagen mensen omwille van een
of andere Pyrusoverwinning
rond het jaar 800," zegt hu met
verbijstering in zijn ogen.
„Ik maak me toch ook niet
meer druk om de slag bij Waterloo? En de Spanjaarden die
ons overheerst hebben? We
gaan toch graag naar Spanje
op vakantie. Het belangrijkste
is dat die spullen aankomen,
daar gaat het om," z'egt hij lojkend naar de stapels dozen

kindermaten 49,95 / 59,95
vanaf maat 35 69,95

wel een grote pop ingepropt,"
zegt ze met een tevreden lachje.
„Het is me opgevallen dat
kinderen zich snel betrokken
voelen en heel gul zijn als ze
een ander kunnen helpen,"
zegt Wil Hilbers. „En niet alleen in deze specifieke situatie." Het is bijna sluitingstijd,
maar er blijven gevers binnendruppelen. Wil heeft inmiddels
al negenhonderd gulden in kas
als bijdrage voor de vervoerskosten en Theo telt ongeveer
vierhonderd dozen in de hal
van de kerk.
Een stoere jongen in trainingspak zet schijnbaar onverschillig zijn doos op de stapel. Het is de elfjarige Roberto
Molino. Hu voetbalt bij Zandvoort Meeuwen en hij is voor
Ajax en, zoals zijn achternaam
al deed vermoeden, voor Barcelona.
„Ik heb een pet, een broek
en natuurlijk ballen ingepakt.
En speculaas, want dat vind ik
zelf ook erg lekker." Roberto
vindt dat de Navo moet stoppen met bombarderen en
grondtroepen moet inzetten.
„Ik hoop dat dan de oorlog
gauw voorbij is, want ik zou
zelf ook vluchten voor mijn leven," aldus Roberto.
De zusjes Jip en Lotte Determann vinden de torens van
dozen machtig interessant. Ze
hebben er zelf ook drie gevuld
samen met hun moeder. Lotte
van vier jaar weet niet meer zo
goed waarom dat ook alweer
was, maar haar oudere zusje
Jip wel. „De mensen in Kosovo hebben geen spullen meer
en hun huizen zijn verbrand.
Dus die mensen zijn best wel
zielig. We hebben er een kaartje bij gedaan. Mijn moeder
heeft het in het Engels opgeschreven, maar ik heb het bedacht: ik hoop dat jij net zo
blij bent met de spullen als ik
ermee geweest ben."

De stichting, die bestaat uit
Zandyoortse ondernemers die
anoniem willen blijven, is al jaren van plan om de gemeente
een muziektent cadeau te
doen. Onlangs is er weer een
bespreking geweest tussen de
gemeente en Strandkorrels.
Volgens wethouder Van Marle kan het podium gebouwd
worden zodra het Raadhuisplein opnieuw bestraat is. Het
bestraten begint volgens de
wethouder in januari of september volgend jaar.
„Het moet een kwalitatief
goede voorziening worden
waar van alles en iedereen kan

optreden en die het hele jaar
blyft staan. De gemeente gaat
de muziektent beheren. Wij
zorgen dus voor het onderhoud en de coördinatie van de
optredens. Het geld komt uit
een speciaal potje voor eyenementen. Daar zit 50 duizend
gulden in," vertelt Van Marie.
Het college wil liever dat de
muziektent op het Raadhuisplein dan op het Gasthuisplein
komt, omdat het podium dan
meer opvalt. Bovendien is het
Gasthuisplein wat aan de kleine kant voor een muziektent
volgens Van Marie.

NatUUÏ*li llC clie kranl moet ik hebben.
***-»*-*** *•"•J**-? Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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14 APRIL- PA + MA

50 JAAR
GETROUWD!
't Mag van jullie niet in de krant,
daarom zijn we zo bijdehand
om onze namen niet te noemen.
Jullie krijgen van ons wél bloemen,
want 50 jaar samen, geen dag eronder,
is in deze tijd wel heel bijzonder.
Daarom PA + MA, van ons een dikke zoen,
die we zaterdag nog eens over doen!

R+S

I+A

Met leedwezen hebben het Bestuur en de leden
van de Zandvoortse Volkstuinenvereniging kennis
genomen van het overlijden van hun voorzitter

Henk van Ekeren
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte bij dit verlies.
Het Bestuur en leden van de
Zandvoortse Volkstuinen Vereniging

ovz

INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

UITNODIGING
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
ONDERNEMERS VEREN!GING
ZANDVOORT
DONDERDAG 29 APRIL 1999
AANVANG: 20.00 UUM
Locatie: gemeenschapshuis
Alle leden worden van harte uitgenodigd aanwezig te
zijn.
Agenda volgt nog.

ADVERTENTIES

Wie j wig is

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Boek nu....en maak kans
op een vliegreis roor
2 personen!

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

\—\ l

vanderKuijl

Hotel S'Lucia
Sicilië.

De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn
- maandag 19 april om 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
- dinsdag 20 april om 20.00 uur, commissie
Organisatie, Toerisme en Verkeer
- woensdag 21 april om 19.00 uur, commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
- woensdag 21 april om 20.30 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs
- donderdag 22 april om 20.00 uur, commissie Financiën
De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadenng het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Toeikoop Reisburo Zonvaart is '
trots dit hotel in de Sicilioanse l
Badplaats Cefolu te kunnen aanbieden als reis van (Ie week
De volledige naam van het hotel is, S'Lucia Ie Sabbi e D'Oro
Het levendige 3 sterren hotel ligt m een drukke omg evmg, vlak
bi| het strand en ademt een typisch Siciliaans/ltolionnse sfeer
De badplaats Cefalu is zeer authentieke met een middeleeuwse
binnenstad en is nog met door het massatoerisme «,ntdekt

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu

Reis van deze week:

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale terefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Toerkoop Reisburo Zonvaart bestaat 35 jaar.
Wij vieren dat samen met U.
Boek snel uw reis bij Toerkoop Reisburo Zonvaart. Of liet nu
een weekendje weg is, een week naar de zon of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties \

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuille onderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 6 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 14 door B&W genomen
besluiten is op maandag 12 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 22 april om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort Voor nadere informatie
over de agenda kunt u terecht bij de sector
Ruimte en Onderhoud, afdeling Ontwikkeling
en Beheer, telefoon (023) 574 01 00

MELDING WET MILIEUBEHEER
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn in de maand maart 1999 ontvangen
de navolgende meldingen op grond van artikel
8 40 van de Wet milieubeheer voor
1 het oprichten van een inrichting voor het
(tijdelijk) bewaren van propaan op een
bouwplaats gelegen op plan Park Duijnwijk
te Zandvoort,
2 het oprichten van een inrichting voor het
(tijdelijk) bewaren van propaan op een
bouwplaats gelegen aan de A J van der
Moolenstraat te Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling leefomgeving
en handhaving, werkeenheid bouwtoezicht en
milieu (023) 574 01 00

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72; tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld m artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wégverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot
- het opheffen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Lorentzstraat ter hoogte van nummer 14.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen en meldingen bouwvoornemen zijn
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-074M Kromboomsveld 56 plaatsen schuur/
tumhuisje
veranderen
99-075B Burg Engelbertgaragedeur
straat 14 zwart
99-076M Kromboomsveld 48 plaatsen tumhuisje
99-077B Wilhelminaweg 14 vernieuwen/vergroten dakkapel
plaatsen dub99-078B Boul Paulus
bele garage
Loot 41+43
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende sloopvergunning:
99-028S Circuitpark Zandvoort slopen tribune

(06-04-1999)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

UdONT

'Nieuw'

DESA IS OPEN
Koloniale & Klassieke meubelen
Tolweg 14, Zandvoort
Tel.: 023 - 571.571.9, b.g.g.: 06 - 505.160.84
ma. - di. gesloten

^* PTOERKOOP Reisburo Zonvaart
Alkmaar centrum (072) 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castricum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (OI'Sl) 231441,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 5332114, Hoorn (02:?9) 215581,
Uitgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (02,3) 5712560

€><

De Grote Sponsor Loterij elke zondag op RTL 4

SponsorBingo, prijzen en
verrassingen voor ü!
toren Stella en Gaston een
nieuwe Gastons Surprise
bekend. Kijk ook in het ser- .
vicekader hiernaast, welke
verrassingsprijs er aanstaande zondag uitgaat. Het enige
wat u daar voor hoeft te
doen, is bellen als u 12 of
'meer getallen goed hebt op
uw bingokaart. U krijgt deze
kaarten gratis in huis als u
zich aanmeldt als deelnemer
van de Sponsor Loterij.

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
11 APRIL

MNGO

getal l tfm 22 •

Ifkentmyvasturelvan
Uitvaartcentrum Haarlem aan de
P&rklacat. Wij beschikken daarover
alle faciliteiten om een begrafenis
of crematie geheel en al naar uw
wensen te verzorgen en uit te voeren.
Persoonlijke benadering, kwaliteit
en aandacht staan daarbij
hoog in ons vaandel
Ook voor uitvaartverzekeringen
tegen de laagst mogelijke premies
kunt u bij ons terecht. Denkt u maar
eens aan de NJVO-polis en de
UZET natura-uitvaartverzekering.
Bij het afsluiten van deze
verzekeringen worden er geen
vragen over gezondheid gesteld.
Iedereen kanzo'n verzekering
aanvragen. En er is ook geen
leeftijdsgrejis.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
hét verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij ëèn sterfgeval.
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Meespelen in de Sponsor
Loterij regelt u razendsnel
met de bon op deze pagina.
Als u dat vandaag nog doet,
kunt u binnen twee weken
al grote geldprijzen winnen!
Tot volgende week.

v Reeft« met deze getallen'
-een volle kaart, dan wint a de

Melanie van de Gaper Drugstore overhandigt de Fam de
Vries uit Zandvoort de EERSTE persoonlijke kortingspas.
Bij besteding van 25,- aan boodschappen kan de consument de kortmgspas gratis ontvangen
Het gehele jaar door zij n er leuke akties exclusief voorde
kortmgspashouders en tevens krijgt men altijd' korting op
div produktgroepen Voor meer info kunt u ter echt bij de
medewerkers van de GAPER DRUGSTORE

ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

getal 23 tfm 36
18/10.000,- 34 ƒ'20,- '

22 ƒ1.000,- 20
05 ƒ 100,- 23
02
' ƒ 50,- 16
12
ƒ40,- 14
35
ƒ30,- 27
07
ƒ25,- 04

ƒ10,-

ƒ«,ƒ»,ƒ?,ƒ6,-ƒ5,-

Ford Mustang
006000238
in Delft
G R O E N T E EN

FRUIT

j

WEEKAANBIEDING
van 14/4 t/m 20/4

GASTONS
SURPRISE
zondag 18 april

i

PERSSINAASAPPELS
nieuwe oogst vol sap
10 stuks 2,99
Er zijn weer HOLLANDSE ASPEIRGES
Ook dit jaar weer gratis geschild.
Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

28
17
31
44

i

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-1 8.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

18,10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win een
verblijf op
Schiermonnilcoog in
hotel Noderstraun

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
7,«fuulm voorbehouden

Elke weck wcei prijzen/eest bij de Sponsor Loterij. Met Stella en Gaston.
Kijkt u toevallig elke zonzij spelen om hun clubkas te
dagavond op RTL 4 naar
spekken, maakt u thuis kans
SponsorBingo? Ik wel. En
op vele prijzen. Zo kunt u
niet omdat ik voor de Grote
de ThuisBingo van 25.000
Sponsor Loterij werk. Het is gulden winnen, geldprijzen
gewoon één van de leukste
van 10.000 tot 5 gulden of
tv-spellen van Nederland
een uitnodiging orn naar de
En nog geweldig spannend
studio te komen. En als u
ook, want u kunt elke week
die wint, speelt u in de
prijzen winnen!
studio mee voor de ZaalBingo van 10.000 gulden of
In SponsorBingo spelen
voor een exclusieve Ford
kandidaten die afkomstig
Mustang!
zijn van clubs en vcrenigingen die geld ontvangen van
Spannende prijzen
de Sponsor Loterij. Terwijl
Elke week maken presenta-

Iet BijnWf
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

IKr-BINGO-MEE-BON .'*:
., ik wil meedoen aan de Grote
D de heer
G
Sponsor Loienj, en maak, naasl de maandclijkse trekkingen, kans op tienduizenden Naam.
Bingoprijzcn 1
Adres.
Ik machtig u hierbij lot wcderopzcgging
eenmaal per maand de inleg van nevenPostcode.
staande rekening af te schrijven
Plaats
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
(PosObankD ƒ 20,- (twee lotnummers)
nummcr.
Cl ƒ 10,- (een lotnummer)
Bel m i j bij een prijs
boven ƒ 10 000,A u l> inv keuze Ncinltrimcn en vciclci im ullin
Ceboortcdatum:
in bloklcllcn Deelname licnicll in (UinuK
van liet icffcmcnl, op aanvrciai; vci
(dag-maand-jaar)

mevrouw

150.9904

Tel.

(cl 0900-300 MOO (35 cpm)

Datum'
Handtekening.

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
I— ~ - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Kamerlid op bezoek

Fietsen zonder fouten

ZANDVOORT - Het WDkamerlid Hella Voüte bezoekt
vrijdagmorgen de Nicolaasschool. Maarten Bothe, directeur van deze school, heeft
haar uitgenodigd om van gedachten te wisselen over zaken
die spelen in het onderwijs.
„Zodat ze ook vanuit de praktijk hoort waar wij mee bezig
zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot achterstandbeleid, de
bouw van een nieuw gebouw
voor drie scholen en de werkdruk in het onderwijs," aldus
Bothe. Hij heeft haar 23 januari
ontmoet tijdens een mini-symposium van de Stichting Bijzonder Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Bloemetje voor veilige ouders
ZANDVOORT - Niet alleen kinderen krijgen deze week
verkeersles. Ook ouders worden deze week bij de Oranje
Nassauschool 'opgevoed' in goed verkeersgedrag.
De ouderraad van de Oran.ie
Nassauschool geeft sinds
maandag elke vader of moeder
een bloemetje die zijn kind lopend of met de fiets naar
school brengt. Ouders die met
de auto komen, ontvangen een
gele kaart. Ook staan er een
paar vrijwilligers in opvallende
jacks van de verkeersbngadiers om kinderen veilig naar
de deur te leiden
,.Met de gele kaart willen we
ouders erop wijzen dat ze niet
dubbel en niet op een hoek
moeten parkeren of hun auto
aan de overkant van de straat
moeten neerzetten zodat hun
kind moet oversteken," vertelt
Paul Olieslagers, voorzitter

Jan Rap en z'n maat

ZANDVOORT - Ooit schreef
Yvonne Keuls een beroemd
boek over pubers, 'Jan Rap en
z'n maat'. Zeven jaar geleden
voerde de jeugd van toneelvereniging Wim Hildering het gelijknamige stuk op. Nu staan
ze opnieuw op de planken met
hetzelfde stuk. Ze zijn gerijpt,
beter geworden maar nog altijd even enthousiast. Bovendien spelen drie 'oude knarren'
zoals acteur Paul Olieslagers
zelf zegt, en een 'jonge knarrin'
de begeleiders van de pubers.
De toneelvoorstelling is te zien
op 23 en 24 april in Gebouw De
Krocht. Kaarten zijn te koop
aan de zaal, maar kunnen ook
in de voorverkoop besteld worden bij G. Olieslagers, tel.
571.9536 of 571.2513.

Vrijmarkt

ZANDVOORT - De vrijmarkt wordt dit jaar tijdens
Koninginnedag gehouden op
de Kleine Krocht, de Swaluestraat en eventueel het Gasthuisplein in plaats van het
Zwarte Veld. Van 's morgens
vroeg tot twee uur 's middags
zijn er allerlei tweedehands
spulletjes te koop.

Kosovo

ZANDVOORT - Mensen in
Nood houdt speciaal voor de
vluchtelingen uit Kosovo en
voor andere mensen in mpeilijke situaties een inzamelingsactie pp 7 en 8 mei. Kleding en
schoeisel kan op vrijdagavond
tussen zeven uur en half negen
ingeleverd worden bij de Hervormde Kerk, de NPB, de Gereformeerde Kerk, de Nicolaasschool en de Agathakerk.
Op zaterdag staan de vrijwilligers van Mensen' in Nood tussen tien en een klaar bij de Nicolaasschool en de Agathakerk. De andere inzamelingsactie (Knuffels voor Kosovo) is
zondag zo'n succes geworden
dat diverse instanties inmiddels aangeboden hebben elk
duizend gulden bij te dragen in
de vervoerskosten. Daaronder
bevinden zich volgens wethouder Van Marie de gemeente, de
Rotary Club, de Lions Club en
de kerken.

Politiek Café

ZANDVOORT - Water en
duinen. Dat is het thema van
het Politiek Café op dinsdag 20
april. R. de Wit, oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van het overlegorgaan
van het Nationaal Park ZuidKennemerland, is uitgenodigd
om iets te vertellen over de
toekomst van de Kennemerduinen. Huuta van Gelder (SP),
Michel Demmers (GBZ), Marijke Herben (PvdA) discussieren onder leiding van Eugène
Weusten over de wateroverlast. De bijeenkomst begint
om half negen en wordt gehouden in het Huis in de Duinen.
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De actie sluit aan bij het project 'Verkeer op school' waat
de kinderen aan meedoen.
Groep zeven heeft gisteren bovendien het verkeersexamen
gehad. „De ouders vinden het
leuk dat ze er ook bij betrokken worden. Velen vinden dat
we gelijk hebben en zeggen dat
ze er gewoon even niet bij stilstonden dat ze de verkeersveiligheid belemmeren," aldus
Olieslagers.

ZANDVOORT - Ouderen, jongeren, leerkrachten, justitie
en andere groeperingen uit de samenleving mogen binnenkort ook meepraten over veiligheid in Zandvoort. De gemeenteraad heeft gisteravond op initiatief van burgemeester Van der Heijden besloten om een Veiligheidsraad in te
gaan stellen.

- !

volgens de politie. Twee leerlingen zijn gezakt, maar zij krijgen
binnenkort een herkansing samen met twee kinderen die ziek
waren. Het theorie-examen wordt deze week overigens ook
gehouden

Deze commissie mag de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld veiligheid op straat, in
het verkeer of in huis.
„Net zo goed als de samenstelling van de raad breed is, kan
ook het terrein waarover zij adviseert heel breed zijn. Als het
maar met veiligheid te maken heeft," aldus Van der Heijden.

Strandpachters kijken kunst af in Zeeland
„Hoe eerder ik mijn strandpaviljoen het hele jaar kan laten
staan, hoe beter," zegrt Wim Loos van Bad Zuid. Ook Jan
Paap van De Wurf is al jaren een voorstander van
paviljoens die niet meer opgebouwd en afgebroken hoeven
te worden. Yolande van Andel (Strandpaviljoen 19) twijfelt
nog. Binnen een paar jaar moeten de strandexploitanten
waarschijnlijk de beslissing nemen. Want de altijd
geopende paviljoens lijken niet langer een utopie. Maar
omdat niemand in Zandvoort nog ervaring heeft met een
vast of semi-permanent paviljoen, hebben vrijdag diverse
Zandvoorters onder leiding van WV-directeur Peer Sips
een werkbezoek gebracht aan drie Zeeuwse paviljoens. Die
mogen namelijk nu al het hele jaar door open blijven.
ET IS behoorlijk druk
in De Piraat. Duitsers
die hun voorjaarsvakantie in het dorpje
Oost-Kapelle op Walcheren
doorbrengen, weten het paviljoen te vinden. Ze klossen op
laarzen het houten gebouw
binnen en drinken 'heisse Choko mit Schlag. „Ze komen
voor hun rust. Voor eb en
vloed," vertelt eigenaar Frits
Caljauw met Zeeuwse tongval.
De verklaring waarom zijn tent
zo goed draait, is eenvoudig
volgens hem. „Het is hier tien
keer niks en daarom is het
wat," zegt hij.
„Maar zoals wij hier zitten is
natuurlijk niet helemaal te vergelijken met jullie in Zandvoort. Naar Zandvoort gaan is
een evenement. Zand zie je er
niet en een lawaai dat je er
hoort. Alle muziekstijlen door
elkaar op zo'n klein stukkie."
Zijn Zandvoortse bezoekers
- Strandpachters, politici en
pers - glimlachen beleefd. Later, in de bus terug, zal strandpachtster Yolande van Andel
zeggen: „Nou, ik heb vandaag
in elk geval gezien dat wij het
mooiste strand van Nederland
hebben. Was ik even trots, zeg.
Bij ons is tenminste niet zo
veel stroming, we hebben een
goede reddingsbrigade en het
is gezellig op het strand."
Van Andel is het niettemin
toch ook wel met haar Zeeuwse collega eens. De Zandvoortse situatie is heel anders dan
de Zeeuwse. Op Walcheren
staan er 32 pachters op 32 kilometer strand, gemiddeld een
per kilometer. In Zandvoort
zijn het er 39 op zes kilometer.
De Zeeuwse pachters mogen
het hele jaar door openblijven,
mits ze aan strikte voorwaar den voldoen van de gemeente
(„elf uur 's avonds dicht") en
het waterschap Zeeland. Dat
orgaan is net als het hoogheemraadschap Rijnland verantwoordelijk voor de waterhuishouding.
Het waterschap stelt dat de
paviljoens minimaal drie me-

H

ter meter boven het strand op
palen moeten staan en dat de
duinen vijf meter van hun achterwand vandaan moeten blijven. In principe moet een paviljoen ook weer afgebroken
kunnen worden, maar geen
van de Strandpachters zit daar
op te wachten want het is een
hels karwei.
Frits Caljauw van de Piraat
weet inmiddels wat het betekent om een paviljoen af te
breken. Hij moest wel, want de
duinen waren om zijn strandtent heen gegroeid. Dat gebeurde deze winter bij nog
twee anderen ook.
Een nieuw paviljoen vergt
een forse investering. Caljauw
vertelt niet hoeveel hij uitgegeven heeft, maar zijn collega
Jan Casteleijns van De Oase
uit Domburg biecht het wel op.
Zijn nieuwe zaak kostte negen
ton. Daarvoor heeft Casteleijns nu wel een paviljoen dat
door een architect ontworpen
is.
De Oase bestaat uit glas en
hout. Het gebouw heeft een
glazen pui van 27 meter. Het
casco is van hout en het hele
gevaarte staat op palen van
minimaal achtenhalve meter
lang. Ze zijn gemaakt van
Franse dennen. Tropisch hardhout is volgens Casteleijns ook
mogelijk. „Maar," zegt hij
praktisch, .,palen van dennenhout hoor je eerst kraken. Tropisch hardhout breekt m een
keer." Alleen de tegeltjes op de
muren van de wc en de keuken
zijn van steen. Onder de Oase
hangt een kelder van zestig
vierkante meter waar het 's zomers maar zeventien graden is.
Een speciaal geval is De
Westkaap. Dit restaurant is
het enige gebouw dat pp een
nieuwe dijk gebouwd is. Het
bestaat vier jaar en de bouw
ervan heeft een miljoen gulden
gekost volgens de huidige eigenaar, Jaco Duvekot. Het is
waarschijnlijk ook het enige
paviljoen zonder zandstrand.
Maar belangrijker is dat het lot
van het goedlopende restau-

Om de wind en de zee de kans te geven staat het Zeeuwse paviljoen De Oase op palen. Naast De Oase
discussieert wethouder Hans Hogendoorn (tweede van links) met Strandpachters, zoals Yolande van
Andel (in het midden) en Maarten Kcislair (uiterst rechts)
Foto Momquevan Hoogstiüten

rant in handen ligt van het waterschap en rijkswaterstaat.
Als die bijvoorbeeld de dijk
willen verhogen, moet het gebouw weg.
„Wij vinden de veiligheid het
belangrijkste," zegt P. Westerbeke, districtshoofd van het
waterschap Zeeuwse Eilanden. „Daarom stellen we al die
eisen. Het is in hun eigen belang om aan onze wensen te
voldoen. Dat weten de pach-

doorn geldt er op dit moment
een 'standby-beleid' „Dat wil
zoveel zeggen als: we doen
niets en keuren niets goed totdat we een nieuwe Kustnota
hebben."
In die nota komt hoogstwaarschijnlijk te staan volgens
W. Helders (ook van het waterschap) dat er niet op alle stukken strand bebouwing mag komen. De meeste kans maken
gebieden in de buurt van dor-

'Liever nog vandaag dan morgen
wil ik 's winters open blijven'
ters ook. We schrijven ze aan
en als ze weigeren mee te werken trekken we hun vergunmng in."
Het is sterk de vraag of de
Zeeuwse exploitanten dan een
nieuwe vergunning krijgen.
Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat ('Rijkswaterstaat')
doet de laatste tijd erg moeilijk
over vaste paviljoens op het
strand. Volgens de Zandvoortse wethouder Hans Hogen-

Toerisme in Zandvoort

pen en steden. De Zeeuwse
Strandpachters knijpen 'm dan
ook wel een beetje.
De Zandvoortse eigenaren
van paviljoens op het textielstrand hebben mogelijk geluk.
Maar niets is nog zeker volgens
wethouder Hogendoorn en Ed
Kraakman. voorzitter van de
Nederlandse
Vereniging
Strandexploitanten Noorzeestrand. Alhoewel pas tegen het
einde van dit jaar de beruchte

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,Bezorgmg: Vragen over bezorging donder
dag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

Kustnota openbaar wordt,
kunnen belanghebbenden nu
al lobbyen, houdt waterschapsambtenaar Westerbeke Hogendoorn en Kraakman voor.
Hogendoorn zegt dat Zandvoort daar al druk mee bezig is,
omdat Zandvoort immers een
jaar geleden in een brief gevraagd is om mee te denken
over eenproef met (semi-)permanente paviljoens. Twee weken geleden heeft de gemeente
overleg gehad met Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap. Afgesproken is dat er
een werkgroep komt waarin
ook de Strandpachters en de
provincie mogen meepraten.
Jan Paap. bestuurslid van de
Zandvoortse strandpachtersveremging en eigenaar van paviljoen De Wurf, is daar blij
mee. Zelf vindt hij net als zijn
collega's Frans Mei (paviljoen
Jeroen) en Wim en Orlanda
Loos (Bad Zuid) al jaren dat
de paviljoens 's winters ook
open moeten blijven.
..•Ik ben op het strand gemaakt. Dus kan ik niet zonder
het strand." lacht Jan Paap.
En dan. serieus, somt hij rustig

zijn argumenten op. De kosten
van het afbreken en ojpbouwen
van zijn strandrestaurant zijn
groot. „Elk jaar wil je dat je
tent er leuker uitziet. Haalbaar
is het zeker voor mij, want wat
is er mooier dan eten met uitzicht op zee? Maar het is wel
een voorwaarde dat er slechts
een paar paviljoens blijven
staan. Hooguit zes, anders
wordt de spoeling te dun en
verdient niemand wat. Ik vind
dat pachters hun paviljoen ook
niet als opslagruimte mogen
gebruiken."
„Het is goed voor heel Zandvoort als er meer mensen naar
ons dorp komen in de winter.
De Kerkstraat en het Kerkplein zijn mooi opgeknapt.
Winterpaviljoens passen er helemaal bij. En," zegt Paap,
„iets waar niet zoveel mensen
aan denken is de hygiëne. Nu is
er 's winters nergens een toilet.
Waar denk je dat de heren hun
plasje laten?"
Frans Mei ziet als een van de
voordelen dat hij zijn personeel 's winters met meer hoeft
te ontslaan.„Het paviljoen
heeft minder te lijden als het 's
winters niet opgeslagen staat,"
voegt Orlanda Loos eraan toe.
Het echtpaar Loos heeft al
enthousiast een ontwerp van
de nieuwe fundering laten maken. Vier ton zou die fundering
gaan kosten. De bovenkant,
het paviljoen zelf, kan er zo opgezet worden want dat bestaat
uit 'blokken'. „We sparen 10
duizend gulden per jaar uit,
omdat er geen kraan meer
langs hoeft te komen om de
blokken neer te zetten." ..De
investeringskosten? Die halen
we er wel uit," verwacht haar
man
Yolande van Andel hikt niettemin wel erg tegen die kosten
aan. Ze vindt het risico dat ondernemers moeten nemen, behoorlijk groot. Ook heeft ze
nog een paar vragen die niet
beantwoord zijn na het werkbezoek. „We werken nu al zo
hard in de zomer. Krijgen
we
straks nog wel rust 9 Wanneer
moeten we het onderhoud
doen? Stel dat we niet het eerste jaar mee zouden doen. mo-3
gen we dan later inspringen"
En hoe maakt de gemeente uit
wie er mag blijven staan? Dat
heb ik helaas nog niet gehoord.
Aan de andere kant heb ik nu
wel veel informatie gekregen
vandaag. Ik vond het een leerzame en gezellige dag in Zeeland." zegt ze op de terugweg.

Mogelijk meer
treinen voor
strandgangers
ZANDVOORT - De gemeente heeft er bij de Nederlandse
Spoorwegen op aangedrongen
dat er al op Hemelvaartsdag
extra rechtstreekse treinen
vanaf Amsterdam gaan rijden.
Vorig jaar gingen er in juni, juli
en augustus zeven toeristentreinen per dag. Volgens wéthouder Andries van Marie
heeft Herman Gelissen van NS
Reizigers beloofd te onderzoeken of de extra treinen al zo
vroeg in het seizoen ingezet
kunnen worden.
Gelissen heeft volgens Van
Marie ook benadrukt dat de
NS de lijn Haarlem-Zandvoort
met gaan afstoten. Onlangs
werd in een publicatie van de
Volkskrant gezegd dat deze
lijn een van de spoorlijnen is
waarop meerdere vervoersbedrijven kunnen inschrijven.
„Gelissen heeft ons gezegd dat
dit onjuist is," aldus Van Marle.
In het overleg met de NS is
ook de omstreden overstap op
station Haarlem aan de orde
gekomen, maar volgens Van
Marie willen de NS die overstap niet verbeteren
Over de lift op het station in
Zandvoort is de gemeente nog
in bespreking met de NS. „We
hebben diverse mogelijkheden
om deze lift te financieren. We
hebben nog wat geld in het
dorpsvernieuwingsfonds, in
een potje voor kunst en in de
pot van de Wet Voorzieningen
Gehandicapten." Het college
van Burgemeester en Wethouders heeft er nog geen knopen
over doorgehakt. Van Marie is
ook tamelijk vaag over de financiering, „omdat," zo zegt
hij, „we niet te snel moeten
roepen dat we geld hebben,
want dan laten de NS het natuurlijk afweten en dat willen
we niet."

Veilige tuinen

ZANDVOORT - Volgens
wethouder Andries van Marie
bestaat er op dit moment geen
gevaar voor de volksgezondheid op het volkstuincomplex.
Een ecologe heeft in opdracht
van de gemeente de bacteriën
in het water onderzocht. „Volgens haar zijn er geen problemen. Maar het is een goede
zaak om de proeven regelmatig te doen als het water op het
complex blijft staan, zeker als
het warmer weer wordt," vindt
Van Marie.
Overigens onderzoekt de gemeente ook in hoeverre de
tuinders hun schade bij de gemeente kunnen claimen en of
zij geen pacht hoeven te betalen. De advocaat van de volkstuindersvereniging heeft de
gemeente inmiddels officieel
aansprakelijk gesteld voor de
hoge waterstand en alle schade die daaruit voortvloeit.

Filmbeurs

ZANDVOORT - Filmfans
kunnen hun hart ophalen,
want er komt pp 17 oktober
een filmbeurs in Nieuw Unicum. Op de eerste Zandvoorts
filmbeurs is plaats voor 85
stands met allerlei soorten
filmmateriaal, van posters tot"
en met voorwerpen van filmsterren
ADVERTENTIE

15 t/m 21 april

Monique van Hoogstraten

'Zandvoort moet zichzelf
meer op de borst kloppen'
ZANDVOORT - Toeristen
komen niet naar Zuid-Kennemerland. Die term bestaat
niet in hun hoofd. Ze gaan
zonnen in Zandvoort. wandelen in de Kennemerduinen of
winkelen Haarlem. Daarom,
vindt Onno Zwart van adviesbureau Marktplan. moet
de promotie en marketingsstrategie van de VW veranderen.

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
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van de ouderraad. ,,Er staan
vlak voor en vlak na schooltijd
best veel auto's bij de school.
Kinderen kijken niet altijd
even goed uit. Kortom, het is
behoorlijk link."

Meepraten over veiligheid

„Heeft je fiets remmen, een bel en goede verlichting," vraagt agent
J. van Brugge aan een leerling van de Hannie Schaftschool. „Anders
moet ik je fiets afkeuren." Dinsdag deden 126 kinderen uit groep
acht van alle basisscholen mee aan het praktijkexamen verkeer. Zij
hebben van tevoren flink geoefend in het uitsteken van hun hand
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Zwart is bezig voor (onder
andere) de gemeente Zandvoort aan een nota over het
toerisme Vorige week wpensdag heeft hij in Riche hier al
het een en ander over verteld
aan politici en ondernemers.
Nu staat er nog te vaak 'Uit
in Zuid-Kennemerland' op de
folders, meent Zwart. Dat
komt volgens hem omdat de
verschillende gemeenten uit
het gewest de VW betalen.

„Iedereen wil dan ook wat terugzien voor zijn geld " Peer
Sips. directeur van de VW. is
het met hem eens „Ik heb altijd gezegd datje 'Zuid-Kennemerland' niet kunt communiceren. Maar ja. dat is nu eenmaal zo afgesproken m 1988."
Maar Zwart heeft meer verandermgen in gedachten. De
regionale VW Zuid-Kennemerland zou meer moeten dienen als hoofdkantoor en als
ondersteuning dan als operationeel bureau, zoals nu. De lokale VW's moeten meer zelf
kunnen promoten en alleen samenwerken als dat een meerwaarde oplevert.
De onderzoeker vindt ook
dat de toeristische gemeenten
moeten inspelen op impulsen
van toeristen. „Probeer ze te
verleiden en te lokken. Dat
past nu eenmaal bij het zapgedrag van de huidige toeristen."
Ook wil Zwart dat Zandvoort

zich profileert als 'Amsterdam
Beach'. een oud idee van de
lokale politici Wim Peeters en
Lou Koper.
Als er geen zon is. hoeft dat
geen probleem voor het toerisme te zijn volgens Zwart. „Het
grootste geluk is dat het in Nederland slecht weer is. Maar je
moet er dan wel snel op kunnen inspelen. Dus: op het
strand kaartjes verkopen voor
musea als de weersvoorspellmgen slecht zijn "
Om de bereikbaarheid van
Zandvoort te verbeteren pleit
hij voor light-rail en op korte
termijn meer treinen. „Op
mooie dagen moet je ook gewoon kunnen zeggen 'vol is
vol', welke maatregel je ook
neemt. Maar belangrijk is wel
dat je toeristen met eenzaam
m de file laat staan. Je moet ze
via signalering laten weten hoe
lang de file nog is. En je moet
ze entertainen."

ENEMY
OF THE S T A T E
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Weekmedia 17

Hier staat ook uw
nieuwe keuken!
Van een nieuwe keuken
wilt u jaren plezier hebben
Voor een deskundig advies
komt u daarom naar Carpentier
In de grootste showroom van de regio
vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs
stelt u het individueel design samen
van de keuken die helemaal past
bij uw wensen Uw keuze bepaalt u
daarom het makkelijkst bij Carpentier
Waarom zou u het zich moeilijker maken7

O
Carpentier
IAALSMEER
KEUKENS

LAAT U NIET MISLEIDEN!

SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

COTES DU
MARMANDAIS
REINE MARGOT
Dezo heet! |Ko d eprode Côtes
du Marmanda s afkomstQui
het gebed gelegen tussen
Bordeaux en Toulouse is o a
gevinliee dutderjruve
soorten Mertot en Cabemel
Sauwgnon Deze dru ue
soorten voorz en de w jn van
souplesse structuur en aroma
L chl l u tig en soepel van
smaak u (stekend te d nken
b i vleesgerechien en kazen

VAT 69 SCHOTSE
WHISKY-0,7 LITER
ELDERS 22^5

COTES DE
SAINT MONT
CRETESDETILLAN

JOUKEDEJONGHE
KORENMOUT
i <•*

Dagelijks geopend
van 8 00 tot 17 30 uur

,
*****

Vrijdagavond van 19 00 tot 21 00 uur

Deze d oge witte w jn is afkomstig
uil hel zu dweslen van Franki jk
De w jn is l chtgeel van kleur
heelt een fruit g bouquel
met tonen van bloemen en
Iets noolachiigs Dezemooe
evenwichtige wijn heeft een
zachte houtsmaak iets
gekoeld past deze w jn voor
tretteljkbjvisgerechtenen

Zaterdag van 10 00 tot 17 00 uur

Oostemderweg 91, 1432 AC Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

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

Leer nog voor de zomer de swingende

-UOTSUMMSR
Voot beginners start 1 5 april lestijd, of donderdag
2 1 .00 uur en voot gevorderden start 22 april lestijd
of donderdag 20.0O uur.
Kosten cursus 10 lessen voor 150 gulden.

enz
Deskundig advies
Tel. 571 361 2-571 5068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Sf>ottacaderrue
Nauwelaerts de Oge
TeL. 023 - 525.32.56

Hogeweg 56/9

COTES DU RHONE
VILLAGES VALREAS

Midden in het centrum gelegen keurig onderhouden tweekamerappartement op de derde etage
met vrij uitzicht Ind entree, gang, woonkamer met
balkon, open keuken met mbouwapp , slaapkamer
met kastenwand en rolluiken, badkamer met ligbad, wastafel en toilet

Vr.pr. f 235.000,- k.k.

Doordat w j al l entallen ja en
één van de oudste w
steken van Frankrjk de
Rhône doorkruisen
zeer vertrouwd geraakt met
dezerego Wjkrjgendan
ook vaak sch tierende w jnen
eboden Zo ook deze
kracht ge d eprode w jn vol
van smaak met een heel k
bouquel van trambozen

OSBORNE SHERRY
zoek uit: dry, medium
manzamlla of cream

DeRuyterstraat10/3
Aan de boulevard gelegen driekamerhoekappartement op de derde etage met uitzicht op zee
Ind hal, woonkamer met open haard, 2 slaapkamers met balkon (noordoost en zuidwest), badkamer met wastafel, toilet en ligbad, keuken met inbouwapp

Vr.pr. ƒ 280.000,- k.k.
Van Speykstraat 19 A

SAFARI
EXOTISCHE
LIKEUR
ELDERS 29r95

In prima staat van onderhoud verkerende bovenwoning met 2 balkons (oost en west), gelegen nabij strand, station en centrum Ind 1e et hal, nante doorzonwoonkamer met laminaatvloer en open
haard, 2 balkons, half open keuken, 2 slaapkamers, badkamer met wastafel en ligbad De bovenwonmg is geheel voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas
Vr.pr. f289.000,- k.k.

Antaris

De Al gote dm f is een var anl
d e voomamel |k voorkomt n
het zuiden van de wereld
beroemde Bourgogne streek
H j geell een aangename
w jn d e Iris en Iritrtg is
Zo ook deze w
BougogneAlgoté
Dewjmszeerverljnden
heelt een krachtig bouquet

ELDERS 14^95

Zandvoortselaan 7 A
De divisie somatische zorg LBO PolOKnUIS zoekt
voor de verzorgingsafdeling,
;

Het Zorgcentrum Leo
Polakhuis, het :.
Centrum voor.
senioren De Drie
Hoven en JOANNES
DE DEO zijn gefuseerd
•:. tot de stichting '•: .
.ANTARIS.eeh
. organisatie met ruim
; 600 verzorgings-en
verpleeghuisplaatsen
• • en ruim 700
medewerkers: Binnen :
;ANTARIS:vindtde
.multidisciplinaire . zórg-en
dienstverlening aan
•cliënten en bewoners
plaats i n vier d i visies
Zo'rj, tw.: twee
.•
divisies somatische
.:ZÖrt,één divisie '.;'••••'
:

?gee^lijke' 'V;. • \ ' ' : gezondheidszorg en:: ,
•één divisie semi-én : ;
;
extrarnurale zorg. :
Daarnaast zijn er een .
••• '•••"•' • • • \ • ; • . \ • . - , . . - . •;'drièta| Y". \ ' ; " ' • ' ' : ' • ' ' : : :
ondersteunende . '"'•.
diensten; .-.'• •'.\ • '..'../

B

A AFDELINCSHULPEN M/V

Goed onderhouden woonhuis met voor- en fraaie,
riante achtertuin Ind gang, woonkamer met open
haard, open keuken met mbouwapparatuur, bijkeuken, toilet, berging, 1e et overloop, 2 slaapkamers met wastafel, doucheruimte, veel kastruimte
Vr.pr. ƒ 469.000,- k.k.

heeft alle dranken!

parttime

HAARLEM Californieplem 17 (naast D reizen) •

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heeft meerdan 50 stilleven bel voor onze overige vestig ngen 0172 447300

en voor het verpleeghuis

ftleaanbedngenzqngeldgtmaSaprl

B VERZORGENDEN M/V

Restaurant Queenie

fulltime en parttime

Kerkplein 8
2042 JH Zandvoqrt •

Glazenwassen]

De divisie is onderverdeeld m vier afdelingen Twee afdelingen m het ver
zorgmgshuis en twee afdelingen m het verpleeghuis De leiding over de
afdelingen ligt m handen van de afdelingsmanagers zorg Door verbou
wmg van het verzorgingshuis wonen de bewoners tijdelijk op locatie
joannes de Deo

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

TAKEN ALS AFDELINGSHULP
- het geven van dagelijkse verzorging en begeleiding aan bewoners
- het verrichten van taken ten behoeve van de maaltijden
- het verrichten van huishoudelijke taken
- mede zorgdragen vooreen prettig en veilig woon en leefklimaat op
de afdeling

Alle woeiisd., dond. en vrijdagen

Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

DIENSTVERBAND VOOR VERZORGENDE
Het gaat om zowel fulltime als parttime dienstverbanden voor onbepaalde tijd
Bovendien hebben wij mogelijkheden voor oproepkrachten
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen en uw functie wordt afhankelijk van uw func
tie ingedeeld m FWG 30 (maximaal ƒ 3896 oo) of FWG 35 (maximaal ƒ 3996 oo) bruto per maand bij een
fulltime dienstverband
INFORMATIE
Voor de functie afdelmgshulp kunt u contact opnemen met mevrouw H de Bruyn of de heer R Leidentz
afdelingsmanagers zorg tel 0206195272
,
Voor de functie van verzorgende kunt u contact opnemen met mevrouw C Blom afdelingsmanager zorg
tel 020 6195333
SOLLICITATIE
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevrouw A Rensen personeelsadviseur Postbus 9225
1006 AE AMSTERDAM
S v p vermelden hoeveel uur u gemiddeld per week wilt werken

- Tel 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

een 7-gangen verrassingsmenu
voor ƒ 85,-per twéé personen
Voor reserveringen enlofinl. tel: 5713599

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9 00 -18 00 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

DIENSTVERBAND VOOR AFDELINGSHULP
Het betreft verschillende dienstverbanden voor onbepaalde tijd
Daarnaast betreft het een tijdelijk dienstverband tot september 1999
van gemiddeld 21 uur per week
Een afdelmgshulp werkt voornamelijk ochtenddiensten volgens
rooster ook m de weekenden
Ook voor oproepkrachten hebben wij mogelijkheden
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Ziekenhuiswezen en sa
lariermg conform FVd C 25 maximaal ƒ 3696 oo per maand bijeen
fulltime dienstverband

OPLEIDING EN ERVARING VOOR VERZORGENDE
U beschikt overeen diploma ziekenverzorgende M DCO VP Bejaardenverzorgende MDGO VZ ofthuiszorg
C of D niveau
U bent m staat zelfstandig binnen een multidisciplinair team te werken
U heeft affiniteit met de oudere mens en u bent m staat cliëntgericht te werken
U ziet het als jitdagmg om m een m ontwikkeling zijnde organisatie te werken

^DINER VQOR TWEE*

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/

OPLEIDING EN ERVARING VOOR AFDELINGSHULP
U heeft bij voorkeur een diploma op het 2e deskundigheidsmveau
(b v bejaardenhelpende certificaat afdehngsassistent)
U heeft ervaring m het verlenen van basiszorg aan bewoners en u
heeft uiteraard affiniteit met de ouderwordende mens
U bent in staat bewonersgencht in een multidisciplinair team samen
te werken

TAKEN ALS VERZORGENDE
- vanuit m ultid i scipl i na i r samengestelde teams cliëntgericht volgens zorgplannen de bewoners verzorgen
verplegen en begeleiden
- mede zorgdragen voor een prettig en veilig woon en leefklimaat op de afdeling
- het begeleiden van leerlingen en stagiaires

•

Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtremigers

A

zolang de voo aaaslrekl Dtuh en zetloulen voo behouden |

Surfstalling
te huur

Pav. 21
tel. 5715524

HUIS
Omdat u niet zonder kunt!

4 RIBKARBONADESP
1/2 ons
SCHOUDERHAM

ƒ l O,-

Za n d voo rts
IMieuwsblad

Onze vleeswaren
zijn diverse malen
bekroond

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO

Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie Het Station
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vree ba r g
de krant helpt
u op weg

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

A

Zandvoorts
Nieuwsblad
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De dame met het hondje
Meer weten
over de natuur
ZANDVOORT - Zelf struinen m de Kennemerdumen
(tegenwoordig het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland) is
leuk, maar wie er van houdt
om ook nog iets te leren, kan
meedoen aan een excursie Op
zaterdag 17 april neemt een
boswachter fietsers mee tijdens een Vroege Vogels Excursie Deelnemers moeten daarvoor wel vroeg op, want ze
moeten zich om zeven uur verzamelen bij de ingang Duin- en
Kruidberg aan de Duin- en
Kruidbergweg m SantpoortNoord aan het einde van het
weggetje tegenover de hoeve
Maar het is wel de moeite
waard, want zo vroeg laten
veel meer dieren zich zien
Vleermuizen zijn liever 's
avonds en 's nachts actief
Daarom begint de vleermuisexcursie op donderdag 22
april om kwart voor negen Het
verzamelpunt is landgoed Elswout aan de Elswoutlaan 12a
m Overveen (bij de witte bank
achter het poortgebouw) De
vleermuizen kun je moeilijk
zien, maar dankzij speciale recordertjes kunnen gidsen ze
wel hoorbaar maken en na enig
tuien zijn ze dan soms ook te
herkennen
De excursies zijn soms erg
populair Aanmelden is dan
ook verplicht Dat kan via de
excursietelefoon 023-5411119
Overigens is bij het WV-kantoor van Zandvoort een uitgebreid excursieprogramma beschikbaar

Pokerfilm

ZANDVOORT - In de filmclub draait het vanavond m de
flitsende Amerikaanse film
Rounders' om kaartspelers
die met pokeren hun brood
verdienen Mike is zo'n pokeraar Zijn vriendin probeert
hem er vanaf te krijgen en dat
lukt redelijk totdat zijn beste
vriend uit de gevangenis komt
Matt Damon speelt Mike Hij is
onder andere bekend geworden dankzij 'Good Will Hunting', 'The Rammaker' en 'Savmg Private Ryan' Ook John
Malkovich ('Dangerous Liaisons', 'The Killmg Fields')
speelt een belangrijke rol De
film is nog redelijk vers, op 14
januari van dit jaar is hij uitgekomen m Nederland De filmclub vertoont 'Rounders' m
het Circus op het Gasthuisplem De voorstelling begint
om half acht Er is geen recla-_
me vooraf en ook geen pauze,
Thys Ockersen, vooizitter van
de filmclub, geeft een inleiding
voor de film Leden en metleden zijn welkom

ZANDVOORT - Lekker
swingen Welk kind houdt daar
met van' Voor kinderen van
zes tot en met twaalf jaar is er
elke twee weken een kmderdisco met loterij in gebouw 't
Stekkie, georganiseerd door
het
Aktiviteitencentrum
Zandvoort De disco duurt van
zeven tot negen uur Deze
week is het thema van de disco-avond 'Hollands Glorie'
Dat betekent dat er behalve
Engelse hits ook Nederlandstalige liedjes woiden gedraaid
Bovendien oigamseert kinderbegeleider Thieiry een klompendans

Torn

Monique van Hoogstraten

Snelle politici
„Het moet een vlaag van veistandsverbijsteiing geweest zijn of
ik was volledig in de loiem," zegt Pietei Joustra, , maai dat
laatste lijkt me uitgesloten gezien mijn afkeer van steike diank '
Toch heeft de WD ei vorig jaai op Koninginnedag joviaal be
loofd aan Theo Hilbeis van het oranjecomite dat hij dit jaar met
een team van raadsleden zal aantreden tijdens de jaarlijkse
estafette Hij was het alweer even vergeten totdat Hilbers hem
ei onlangs fijntjes op wees In alleiijl stuuide Joustia alle politici
een brief „Wehswaai had ik ei geen rekening mee gehouden dat
mensen bijvooibeeld van fietsen vallen (wethoudei Marijke Her
ben) maai toch zit er best sportief talent bij," vertelt Joustra
Wat dacht je van Zoef Zoef Andnes van Marie en roadiunnei
Hans Hogendoorn9 Fred Paap doet alles voor een pilsje en Fied
Hem ion Verpoorten rekent met gemak de afgelegde afstand
na " Manjke Herben, die inmiddels weer hersteld is en Andnes
van Marie hebben al toegezegd dat ze de dnehondeid metei in
eigen tempo zullen hardlopen Jousti a doet zelf ook mee en hij is
eivan oveituigd dat ei nog wel een vieide peisoon te vinden valt
Op 30 april is om half zeven te zien hoe hard de politici kunnen
rennen

"U" OE ZE heette, weet ressanter, daar werd een hele
é fLJj
ik niet meer Maar film als een doorlopend beeldH l ze reed door het verhaal m ongeveer twaalf fo-

to's verteld Blijkbaar zat geen
van de filmmaatschappijen ermee dat dan de clou van het
filmverhaal werd onthuld
Dus het vrouwtje met het
hondje was welkom in mijn
ogen, ook al omdat ik zelf een
hond had, Bobby'
'Ze was inderdaad met proper, zoals mijn moeder vaststelde Niet alleen was ze onfris
gekleed en zag ze eruit alsof ze
altijd dezelfde kleding droeg,
ze presteerde het ook een keer
om haar hond bij ons in de
huiskamer een stuk taart te
geven en vervolgens met hetzelfde vorkje het volgende stuk
taart weer in haar mond te steken Ze vond het de normaalste zaak van de wereld Maar
mijn moeder
keek vol afgrijzen en daarna
veelbetekenend naar mij
van
'zoiets
doen wij niet
me onze hond'
Onze Bobby is
desondanks
twaalf jaar geworden Hij ligt
begraven
in
mijn tuin'
'Op een keer
kwam ze meedelen dat ze
weer ging trouwen Ik denk
dat ze al heel
lang weduwe
de die pagina's Zo zag de Margriet er op 9 juli was Ik kreeg
eruit tot erger- 1960 uit
de man ook te
nis van mijn
zien Ik moest
moedei die de bladen liever een keer naar haar huis en daar
heel het Zo heb ik mijn eerste zat de man te midden van een
filmkennis opgedaan'
enorme lotzooi Blijkbaar wist
'In de Eva was het nog inte- ze meer op te halen bij de men-

JL JL dorp
met een
mandje voorop haar fiets met
een hondje enn Dagindaguit,
door storm en regen en altijd in
dezelfde kleding Dik ingepakt
met een hoofddoek, ook al
scheen de zon en was het heel
warm'
'Ze was een vertrouwd beeld
in het dorp van de jaren vijftig
en zestig Wat ze precies uitvoerde, wist niemand Ze ging
bij de mensen langs Ze bracht
iets, nam iets mee, ruilde iets,
dronk koffie en at taart Mijn
moeder vond haar niet al te
proper maar ze was wel aardig
en wist veel van wat er zoal
plaatsvond in de Zandvoortse
gemeenschap'
'Ze kwam regelmatig aan de
deur en dan
bracht ze een ^
f
aantal Eva's,
dat waren damesbladen
Mijn moeder
had de Margriet en soms
de Libelle Ik
haalde
daar
maar een paar
dingen uit Het
kinderverhaal,
de strip achterop en de
Margriet
bracht op een
hele
pagina
een speelfilm
die
actueel
was Ik scheur -

'Zingen is een heerlijke hobby'

Aantal leden:
65

Verenigingsmotto:

Gemiddelde leeftijd:

50 jaar

Heerlijk zingen en daarnaast
fijne contacten hebben met de
leden onderling

Thuisbasis:

Hartenkreet:

Gebouw De Kiocht, elke Aanwas vanjongeie leden, mowoensdagavond begint de le- deinisenng van Gebouw De
petitie om acht uur
Krocht en betere stoelen m de
zaal
Grootste succes:

Jaaihjks optreden tijdens de Meer informatie:
drukbezochte
kerstsamen- Bij ons secretariaat mevrouw
zang in de Hervormde Kerk
F Haldeiman-Meijei, tel
571 4158

Hervormde Kerk' zondag 18 apnl, 10 uur, dominee J van Leeuwen HA
Gereformeerde Kerk: zondag 18 apnl 10 uui, dominee Maueke
Riddei, HA
Agatha Parochie zateidag 10 apul, 19 uui, en zondag 11 apnl
10 30 uur, meviouw Bleijs en dhi P v/d Smaal met kooi
Nieuw Unicum: zaterdag 18 apnl geen dienst
uui, drs A Lambo

Periode 3-9 april 1999

Meer infounatie over Torn
en andere dieren die een
nieuw thuis zoeken is te verkiijgcn bij het Kennenier Dierentehms Zandvoort, tel. 023571.3888.

en
de badplaats door

Een Zandvoortse met bijzondere gewoonten. Thys
Ockersen zal haar nooit vergeten. Over 'de dame met het
hondje' gaat zijn (voorlopig) laatste verhaal op deze plek.
In vijftien afleveringen heeft Thys Ockersen een beeld van
zijn jeugd in Zandvoort geschetst. Verhalen over
bijvoorbeeld de melkboer, de Monopole-bioscoop en de
muziekkapel. Hij heeft er veel reacties op gekregen. Velen
wisten zich nog meer anekdotes over vroegere situaties of
dorpsgenoten te herinneren. In het najaar keert Thys
Ockersen daarom terug met nieuwe verhalen.

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 11 apnl 1030

Torn is waarschijnlijk de
dikste kat die er bestaat. Deze
acht jaar oude gecastreerde
kater heeft wellicht wat vervelende ervaringen met kindefen, want hij is wat bang voor
kleine mensjes. Voor vreemden is de wit-cyperse reus wat
afwachtend. Torn is op zoek
naar een eigen vensterbank in
het /onnelje. De vensterbank
mag op de begane grond zijn,
maar ook op de twintigste etage. Toni moet wel leren maat
te houden met eten; zun baasJe dient dus een dietist(e) te

oog
oor

Zandvoort heeft een rijk
verenigingsleven. Op een
inwonertal van 15 duizend
zijn er maar liefst bijna
vijftig grote en kleine clubs.
Het Zandvoorts Nieuwsblad
vindt het belangrijk om
aandacht aan hen te
besteden. In de rubriek De
Vereniging krijgen ze de
Grootste teleurstelling
kans om zichzelf voor te
stellen.
Helaas melden zich geen jonge
vrouwen aan, terwijl leeftijd m
feite wat betreft het zingen
Naam.
niet zo'n punt hoeft te zijn
Zandvoorts Vrouwenkoor
Zingen is een heerlijke hobby
voor jong en oud Na afloop
John Malkovich in de film Leeftijd:
blijven veel leden nog gezellig
'Rounders'
Opgericht op 5 september een drankje drinken en zo woiden de sociale contacten ook
1985
bijgehouden

Hollands Glorie

Met

Geboren: Tessa Helene van Lent, dochtei van Remko van Lent
en Jessica Louise van Boven Sophie Mana Nicole Valks, dochter van Fiancis Jeioen Valks en Chiistma Wilhelmma Kiamei
Overleden: Jacob Smit (75) Hendiik van Ekeien (71) Doia
Cornelia Van Noiden-Gioen (76) Antje Schaap (80) Baiend
Stoppelsteen (95)

ALARMNUMMER 112
POLITIE 112, of buieau Hogeweg 574 5111
BRANDWEER 112, of kazerne 574 0260
AMBULANCE 112 of 531 9191 (OPA)

APOTHEEK Tot en met vnjdagavond de Zandvooitse Apotheek, Raadhmsplem 10, 571 3185 Zateidag zondag en maandag- tot en met vnjdagavond Zeestiaat Apotheek, Zeestiaat 71,
tel 571 3073
HUISARTSEN In het weekend en 's avonds meldt het antwooidappaiaat van de huisaits welke aits dienst heeft

Gezellig

Zon uitstapje met stiandpachters, peis en politici kan reuze
gezellig zijn, bleek vnjdag Op de heenweg naar Zeeland ondei hield delegatieleidei Peer Sips het gezelschap m de bus met
wetenswaardigheden over het Zeeuwse land Als ik het had
onthouden, had ik nu geweten hoe lang de pijlerdam ovei de
Oosterschelde is en hoeveel jaren de stompe toren van WestKapelle al boven het eiland uitsteekt Op de terugweg voorkwam het CDA-raadshd Gerard Versteege met enige schuine
moppen dat de busreizigers in slaap vielen Tja, en die ben ik
eveneens vergeten

Strandhuisjes

Vader en moeder Ockersen, Thvs en hond Bobby in de jaren \ ijftig

sen dan weer af te geven
'Wat het inteiieur nog curieuzer maakte, was dat de
man een enorme buil op zijn
vrij kale hoofd had Ik had nog
nooit zo'n grote buil gezien
Zelfs met toen ik me als kind
een keer gestoten had Deze
bobbel zat pontificaal boven
op zijn hoofd Hoe langer je
keek-je moest wel hoegrotei
hij weid Later heeft hij hem
weg laten halen Waarom hij zo

Foto familie dichicf Ockcisen

lang had gewacht was mij een daarom even genoteerd dat er
absoluut raadsel
ooit een met al te proper
vrouwtje was met een hondje
'Op een gegeven moment is in een fietsmand'
ze met meer langsgekomen
We maakten ons er niet diuk
Thys Ockersen
om Ze heeft ook de man met De verhalen van Thys Ockersen zijn
gebundeld
m
het
boekje
nut
de buil overleefd en waar- Fruhstuck' waarin naast'Zimmer
de in het
schijnlijk diverse kleine hond- Zandvoorts Nieuwsblad gepubliceerjes Tot ze met meer op de fiets de artikelen nojf een paar extra anekreed en vermoedelijk dood clotcs terug te vinden zun Het is voor
95 gulden te koop bij Bruna Balkewas Ik heb nooit meer aan 24
haai gedacht tot vooi kort en nencle

Meubelzaak Desa
hobbyproject van
arbeidzaam duo
m
ZANDVOORT - De meeste
mensen gebruiken hun vrije Berichten
e
en tips voor
tijd het liefst om lekker uit te deze
rubriek met
rusten van hun dagelijkse ar
zakennieuws kunt u sturen naarde
beid
van het Zandvoorts Nieuwsblad
Zo echter niet Steef Watei redactie
26 2040 AA Zandvoort
en Ingrid Paath Hoewel ze al- ofPostbus
inleveren bi) het kantoor op
lebei hun reguheie baan blij
Gasthuisplem12 Tel 023 5718648
ven uitoefenen, stoppen ze al of Faxen 023 5730497
hun overschietende uurtjes in
de meubelzaak Desa, die ze afgelopen zaterdag hebben ge te koop woiden aangeboden
opend
Het betreft ondei meei kasten
tafels stoelen en dekenkisten
,Tja, sommigen houden nu van teakhout en mahonie die
eenmaal het meest van Imeien voor een deel uit Indonesië
op het strand ' aldus Ingrid woiden geimpoiteeid
Maar voor ons is een eigen
winkel gewoon het leukste wat
„Omdat we dit ei gewoon als
ei is Dat is iets dat we altijd al hobby bij doen kunnen we naontzettend giaag wilden
tuuilijk met de hele week in de
winkel staan, legt Ingiid uit
De twee jonge ondeinemers „Daaiom zijn we vooilopig alwaren dan ook de koning te leen geopend op woensdag tot
rijk toen ze aan de Tolweg 14 en met zaterdag van negen
een weliswaar bescheiden, uur 's ochtends tot vijf uui 's
doch vooi hun opzet zeer ge middags
Maai misschien
schikte ruimte konden hui en loopt de zaak m de nabije of
veire toekomst wel zo goed dat
Daarin hebben ze inmiddels het ooit nog eens onze vooieen flink assoi timent koloniale naamste bioodwmnmg woidt
en klassieke meubelen ondei- Ach we zien wel wat het
gebiacht, die er volgens Steef woidt
vooi 'uiteist scheipe piijzen

Park Zandvoort geen
onbekend terrein
voor nieuwe topman

ZANDVOORT - Als een 'fantastische baan in een fantastisch bedrijf beschrijft Michael L Dorst zijn nieuwe
functie bij de plaatselijke vestigmg van het vakantiebedryf
Gran Doiado Als algemeen
manager van Park Zandvoort
is hij sinds l februari de opvolger van Rene Ruigtok die na
acht jaar dienstveiband mmiddels is overgestapt naar de
Butse touropeiator Tiavel
Tiend
Aan lokale ervaiing ontbieekt het de nieuwe topman
geenszins want hij heeft sinds
1991 leiding gegeven aan tal
van afdelingen op het 444 bungalows en 118 hotelstudio s bevattende tenem in de duinen
De laatste jaien fungeeide hij
tevens als eeiste plaatsvervanger van Ruigi ok ,Natuurlijk is
het voor mij een groot voordeel
dat ik het bedrijf de afgelopen
jaren al zo goed heb leien kennen, aldus de 33-jange Doist
,Maai het is ook handig vooi al
onze medewerkei s die immers
piecies weten met wie ze nu
van doen hebben
Van fundamentele verandenngen m het beleid zal ondei
zijn bewind geen spiake zijn
veizekeithij .Inpnncipegaik
op dezelfde voet veidei met
onze succesvolle foimule Dat
betekent dat ei ook dit jaai
weei fiks zal woiden gemvesteeid Zo zijn we van plan om
m juni ons Gian Buffet lestaulant vooi minimaal viei ton mgnjpend om te bouwen tot de
stijl van de jaien twintig met
ondei meei neten sti andstoe
len en pittoiesk wiakhout En
als dat kauvei is voltooid gaan
we de lobby van het hotel aanpakken
Op die mamei ge
ven we ons bedujf elke weei
weei een heel nieuwe impuls
En dat is geen oveibodige luxe
want om ons van de gunst van
de vakantiegangei te blijven
veizekeien moeten we ons
pioduct nu eenmaal telkens
weei aanpassen
Met name de biede en veelzijdige opzet van Paik Zandvooit spieekt Doibt naai eigen
zeggen bijzondei aan Omdat
we hiei zoveel te bieden hebben beschouw ik het als zondei meei een van de meest mteiessante
hoiecabednjven
van Nedeiland Het is immeis
mijn taak om niet alleen leidmg te geven aan het exploitelen van de veiblijfsiunntes en
de diveise eet- en dnnkgelegenheden maai eveneens aan
de peisoneelsleden die zich
bezighouden met bijvooibeeld
de kleding- en cadeaushops op
onstenem En daarnaast zie ik
ei ook op toe dat de vele mogelijkheden tot spoit en enteitamment vooi zowel onze
oveinachteis als de bewoneis
van Zandvooit hiei zo goed
Michacl L Doist de nieuwe algemeen managei \anP.nkZ.md\ooit mogelijk gestalte knjgen

De eigenaren van de zeshonderd witte strandhuisjes zijn alweer
druk in de weer De huisjes stonden vorige week m het gelid op
de boulevard Barnaart en worden deze week naai het strand
gebracht Op 15 mei moet in elk geval bij een van de vier
verenigingen (KVS) de opbouw van de huisjes helemaal klaar
zijn, want dan komt een controleur bekijken of de huisjes wel
netjes en volgens de brandweervoorschriften gebouwd zijn

Fluisterstille slaktram
Vraag het de gioenteboer, vraag het de bewoners van Huis m de9
Duinen, vraag het een onderwijzeres wat is toch een light-iail
Misschien zal de een opperen dat het een lampenophangsysteem is en een ander zal het mogelijk m verbinding brengen met
een spoorlijn die niet zo zwaar op de ondergrond drukt De hghtrail is een stokpaardje van het D66-raadslid Han van Leeuwen,
dat inmiddels overgenomen is door andere politici Hij kan dan
ook pnma uitleggen waar hij al die jaren over gedroomd heeft
„Het is een soort zware tram, maar dan een die zich op voetgangerssnelheid voortbeweegt Dat heeft als voordeel dat een hghtrail makkelijk kan stoppen In Duitse steden rijdt hij zelfs door
winkelstraten Je hoort hem niet, hij is fluisterstil Als het aan
mij ligt, gaat 'ie over de boulevard rijden van Bloemendaal aan
Zee naar het Zuidstrand, zodat iedereen bij zijn favoriete
strandpaviljoen kan uitstappen

Verstappens eigen bocht

Bij sommige mensen gaat de Liefde voor de autosport wel ei g
ver Vandalen of racehefhebbeis hebben dit weekend op het
circuit een chicane (een slmgei in de weg) vernoemd naar Jos
Verstappen, de bekende Limbuigse autocoureur Het zou lief
bedoeld kunnen zijn, maai boze tongen beweien dat het een
verwijzing inhoudt naai Veistappens twijfelachtige reputatie
om nogal eens langs de w eg te gaan staan Niet bekend is of de
bocht inderdaad deze naam Kiijgt

Het Circus schopt
het tot monument
Het Circus zou het monument van de toekomst worden,
voorspelde Leo Heino een paar jaar geleden bij de opening
van zun omstreden amusementspaleis. Het lijkt of mj gelijk
gaat Krijsen Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
het op%allende gebouw op het Gasthuisplem m Zandvoort
inmiddels erkend als een architectonisch hoogstandje
Bo\ endien krijgen vwo-leerlmgen uit het hele land het
Circus sinds vorig jaar als voorbeeld tijdens de
kunstgeschiedenis- en kunstbeschouwmgslesseii
\oorgeschoteld.

LLE KLEUREN van de
legenboog zijn m het ge
bouwvan Sjoeid Soeteis
veiweikt Zowel binnen als
buiten knallen geel, blauw
lood loze gioen of oianje je
tegemoet De bovenkant van
de gevel wekt de suggestie dat
ei enoime vlaggenmasten op
het dak staan Ondei een dak
in de voim van een cucustent
bevindt zich een sooit doolhof
van gangen spiegelwaiiden en
londe plateaus die halveiwege
vei diepingen hangen
Sommige
Zandvoorteis
spieken ei nog altijd schande
van dat het gebouw zo nadiukkelijk aanwezig is in de oude
doipskem andeien bejubelen
het pand juist omdat het zo
opvalt
In elk geval heeft het Zandvooit een nieuwe voim van
toensme bezoigd aichitectumminnend Nedeiland heeft
het Cncus ontdekt Kunsthis
tonci hebben twee cieaties
van Soeteis opgenomen m een
studie en weikboek vooi de
vakken tekenen handvaaidig
heid en textiele weikvoimen
het Oehoeboehoe-kmdeidagveiblijf in Amsteidam Oost en
het Cucus m Zandvooit
Regelmatig staan ei daai om
gioepen scholieien (meestal

A

vwo eis maai onlangs ook ha\isten) aandachtig te kijken
naai de gevel van het Cncus
We geven ze uitleg ovei de
aichitectomsche foefjes van
Soeteis veitelt Rene Paap
Maai we vei tellen met te veel
want ze moeten zelf vooi
school ook wat viagen beant
wooiden
De belangnjkste viaag is
welke functie
hebben de vele
kiemen9 Binnen, veiklapt
Paap zoigen ze vooi de vio
lijkheid die bij de automaten
en spelen passen In de meeste
automatenhallen staan fiui
tautomaten in het donkei
maai bij ons juist met Buiten
moeten ze vooi al aandacht
tiekken
Aandacht kiijgt het gebouw
ook m het buitenland In een
ingebonden agenda van Buitenlandse Zaken een sjiek ie
latiegeschenk staat bij week
47 (22 tot en met 28 novembei)
een foto van het mteiieui van
het Cncus De agenda bevat
nameh]k zeventien veischillende aichitectuiustiommgen
De stijl van Soeteis valt ondei
het postmodernisme Paap
We zijn ei best tiots dat het
Cncus m hetzelfde boek als het
Rijksmuseum en het Rietveld
huis staat

woensdag 14 april 1999

Weekmedia 17

Pelgrim

PartygriHt.w.v./i.295.
cadeau bij keuken

Brugman Keukens B£ Badkamers bestaat 25 jaar. Wat een feest.
Maar helaas, het festijn

Waarborg Installateur

is bijna afgelopen. Bijna, want u

een Party-grill t.w.v. f 1.293,-*"" mee na^r huis neemt. Heeft u
liever een tractatie voor u badkamer? We helpen u graag.

verlaat het gedruis niet met lege handen.

Bij aanschaf van een complete Brugman badkamer verwent u

Dit laatste spectaculaire rondje moet u meemaken. Waarom1?

zichzelf met luxe accessoires t.w.v. ƒ 1.500,-**. Dus stap in de

Omdat u bij aanschaf van een complete Brugman Keuken

auto en bezoek ons voor dit smakelijke rondje.

llndustneqéntrurn Lfigmeer,V«S
^Smederij 1 2-1^(bïj jWëstwïjk)
-iArostéleëntël; b2C)T503Ï5a

^ma t/rn Xrtïj 9:00-1 7;30i
za 1 0;ÖÖrl 6;ÖÖ üür Ü

iffoaeffitf*

w'i;«iv*;j....v.r, *...i. w >••' f f-':,'•-•.

Brugman Atlas

Moderne keuken. Leverbaar in 4,
ook onderling te combineren, kleuren,
Als afgebeeld: afm. 300 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

Klassieke en tijdloze elegantie.
Compleet met inbouwapparatuur.
Als afgebeeld: ƒ 21.995,-.
Bijvoorbeeld afm. 280 x 165 cm.

- ƒ6.750.

Schitterende landhuiskeuken, leverbaar
in de kleuren vanille en wit essen.
Als afgebeeld: afm. 265 x 305 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

-ƒ9.:

ƒ5.950,-

: U vindt ons, in de Gouden Gids

KERAMAG- DANSANI - MASTRI & MEASTRI - HOESCH - UCÖSAN>- SpHINX
V & B - DÖRNBRACHT -;MOAB 80 - fÜLLI ZUCCARI - GROHt; i
;

daar neergezet! Beroemde
sterren uit binnen- en buitenland dagen kandidaten uit
een unieke prestatie neer te
zetten. Voor ze de weddenschap aangaan, kunt u thuis
wedden of het hen lukt. Als u
denkt dat het de kandidaten
WEL lukt, belt u 0909-0341.
Denkt u dat het ze NIET lukt?
Dan belt u 0909-0342.
Elkeweek6BMW's!
Uiteraard ziet u meteen tijdens de show, die live opgenomen wordt, of blijkt dat u
juist geraden heeft. De computer trekt meteen een winnaar uit alle goede bellers.
Dan wint u maar liefst 10.000
gulden! En als u deelnemer
bent in de Postcode Loterij,
wint u als extra prijs een
gloednieuwe BMW! Dus uw
lotnummer van de Postcode
Loterij levert u ook nog een
fantastische auto op!

Win nu uw droomhuis bij de Nationale Postcode Loterij!
Vanaf deze maand heeft de
Postcode Loterij een waanzinnige nieuwe maandprijs
voor u. U kunt voortaan elke
maand het huis van uw dromen winnen ter waarde van
een half miljoen gulden! Dat
kan een bestaand huis zijn,
maar u kunt ook een nieuw
huis laten bouwen. Daarbij
krijgt u maar liefst f.100.000,voor alle mogelijke aanpassingen op milieugebied en
natuurlijk voor de verhuizing!
Pak nu uw kans op deze fantastische prijs.
Natuurlijk geven we elke
week op TV nog duizenden
andere prijzen weg. Heeft u
de eerste uitzending van ons
nieuwe programma, Wedden

Dat..? met Reinout Oerlemans, gezien? Dat is elke
donderdagavond bij RTL4te

Wilt u extra loten bestellen of
speelt u nog niet mee met de
Postcode Loterij? Wacht niet
langer en vul vandaag nog
de bon hieronder in. Wedden
dat ik u binnenkort de sleutels van uw droomhuis en
uw nieuwe BMW kom brengen?

r^
zien. En u zult uw ogen niet
geloven, zulke spectaculaire
weddenschappen worden

D 4x ƒ 12,50 {vier lotnummers)
D 3x f 12,80 {drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
Q'l x ƒ 12,50 {één lotnummer)
A,u.b. w keuze aankruisen en vardar invullen
in bhklatters, Oaeirutrna houdt in aanvaarding
van het töglament, verkrijgbaar bi[
iôderwwvtaf, tel. 0900 • 300 T500 (35 crm)
Ik machtfg u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevsnstaande rekening af te schrijven.

ei»
>. -5261,
extra: een BMW!
"•

"•

"•

"~

~• ~•

fï

ƒ3.750,

ƒ4.395,-

ƒ6.495,'

KEUKENS & BADKAMERS

\ ff- v;

A L L E S
3401 PV 001

KAN
BESTE ADVIES

in Eijsselstein

M E T

B R U G M A N .

BESTE DEAL

BESTE MATERIAAL "IQQ'X, BESTE GARANTIE

7003 DS 031
in Doetinchem

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956. HOOFDDORP*, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM*, Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6157867. ZOETERWOUDE*, Hoge Rijndijk 195, 071-5892086.
*ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids. Of kijk voor méér informatie op internet: ivifiv.bnigmoii.nl

8251 HC 008
in Drenten

1541 JA 056
in Koog a/d Zaan

Deze actie is geldig van i april t/m 2 mei 1999. **Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.
Of ontvang de helft van de waarde van het cadeau in contanten. Druk- en zetfouten voorbehouden.
in Meeden

Bea Post, Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

BON-VOOR-27,9-MILJOEN
D de heer

10 wlnnendëjojötilf
; ƒ "25.0OQ,-"P^LOT"

Multifunctioneel en zeer
uitgebreid hydro massagepaneel
van Italiaans design.
Een aanwinst voor elke
douchecabine.

9651 AD 009

Bea Post

O» J3, ik wü kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
ds PostcodeStraatprijzgn en alle prijzen
Wj Wedden dat.,?

8261 AX

7 - in VugtYWx;, „ ,„

Modern en uiterst stijlvol meubel
140 cm breed. In wit hoogglans
met naadloos gegoten wastafelblad
en chroom accessoires-tower.
Compleet met kraan.

Uiterst stijlvolle complete badkamer in
de kleur wit. Bestaande uit: hoekbad,
greeploos meubel 150 cm met wastafel,
wandcloset en kranen. Meerprijs kleur
pergamon ƒ 450,-.

D mevrouw

Lukt de weddenschap
\ volgens'*!?-' ;^C'
JA-bel09090341
NEE-bel 09(00342

Naam:
Adres:

en maak 4 x kans op
ƒ 10.000,-én BMW!"-

Postcode:
Plaats:
(Post)bartknummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

DE CONTACTLIJN
Bel 0909 0055 (* cpn,)

Tel:

en win:

.r

Studio Uitnodiging
Wedden daO * ;

150.99.04
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Luxe wenskaartenset

NATIONALE

Postcode Loterij
oplokatie

LOTERIJ

9-18 april HuisHoudbeurs
RAI Amsterdam

Bon uitknippen on )n on anvtlop {zomtar po$t»gol) opsturen naar: '
National» Foutcodo Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieu/.e partner of gewoon een vriend ol~
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de Ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcotnputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
In onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben of
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten niet anderen gekregen.
(1.00 fipt
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Arsenal kaapt titel voor neus van TZB weg

ZANDVOORT - De teleurstelling was groot bij spelers
en aanhang van TZB. De
Zandvoorters kregen een
unieke kans een kampioenschap te vieren maar verzuimden tegen ASV Arsenal
de kansen te benutten en
verloren met 0-2. Het feest
werd nu gevierd in het kamp
van ASV Arsenal dat de titel
De Zandvoorters waren veel- voor de neus van TZB wégal in de aanval en bouwden een kaapte.
jroot veldoverwicht op. Vele
<ansen schiep ZandvqortDe belangstelling was groot
neeuwen zich doch het vizier voor dit beslissende duel in de
tond niet op scherpen boven- zevende klasse. Sfeer en gezeldien stonden paal en lat tref- ligheid voldoende op het
ers voor de Zandvoorters in de sportcomplex aan de Kenneweg. Hoogstaand voetbal werd merweg. Helaas de spanning
r door beide teams niet ge- was kennelijk te groot want
peeld.
ZANDVOORT Door
;lechts met 1-1 gelijk te speen tegen het laaggeplaatste
DCO verloor het zaterdag,eam van Zandvoortmeeucven twee belangrijke punten. Koploper SIZO profi;eerde van de misstap.

goed voetbal werd en zelden
op het moeilijk bespeelbare
veld vertoond. „Een aantal
jongens was zeer gespannen,"
vertelde een teleurgestelde
trainer Joop Blom. Beide
teams hadden niets aan een
gelijkspel, want dan zou De
Germaan met het kampioenschap gaan strijken. Daardoor
zochten de teams wel de aanval.
Al snel bleek dat TZB het
moest hebben van hard werken terwijl ASV Arsenal meer
technisch bagage in het team
had. De Zandvoorters kwamen
na een kwartier in een overtal
situatie toen een Amsterdammer met een rode kaart de
kleedkamer mocht opzoeken.

Een verdediger had namelijk
een doorgebroken Zandvoortse aanvaller gevloerd. De toegekende vrije trap leverde
niets op.
Tegen de tien man van Arsenal wist TZB geen greep op de
strijd te krijgen. De laatste
man van Arsenal trad meestal
goed op en de doelman van de
bezoekers stond eveneens zijn
mannetje. De keiharde strijd
werd overigens bekwaam geleid door de scheidsrechter.
Ondanks de tien man waren de
beste mogelijkheden voor ASV
Arsenal. In het Zandvoortse
doel groeide Martijn Versteege
naar grote hoogte. Versteege
hield de Zansdvoortsers met
enige fraaie reddingen in de

wedstrijd. De Zandvoortse
doelman keerde na een half
uur voetballen, zelfs een strafschop op perfecte wijze.
De Amsterdammers hanteerden veelal de buitenspelval en daar trapten de Zandvoorters meestal wel in. Eenmaal omzeilde Dennis Schrader de buitenspelval en kreeg
een vrij veld voor zich. De
Zandvoortse
rechterspits
schoot de bal jammergenoeg
tegen de voeten van de doelman. Ook in de tweede helft
was de spanning te snijden.
TZB kwam een paar maal in
geweldige psoitie om de score
open te breken. Dennis Schrader, Mischa Tibboel en Riek de
Haan konden de aanvallen

echter niet afmaken.
Aan de andere kant verrichtte Martijn. Versteege weer een
paar fabelachtige reddingen
maar halverwege de tweede
helft was ook hij kansloos. Een
geheel vrijstaande ASV Arsenal speler mocht de bal uit een
hoekschop ongehinderd inschieten, 0-1. De Zandvoorters
gooiden alles op de aanval.
ASV Arsenal kwam onder zware druk, de defensie kraakte
maar loerde op de counter. De
beste kansen waren voor de
Zandvoorters maar het doel op
de juiste plek vinden bleek en
te grote opgave. Er ontstonden
enige hachelijk situaties voor
het vijandelijke doel, maar de
bal wilde er niet in. ASV Arse-

nal besliste uiteindelijk de
strijd in blessuretijd met een
enorm fraai doelpunt, 0-2.
,De teleurstelling is groot,
zowel bij mij als bij de spelers,"
aldus Joop Blom.„Soms dacht
ik dat mijn spelers de bal er
gewoon niet in wilden schieten. De kansen waren er echt
wel. Uit wonnen we nog met 72. Scoor je eenmaal tegen deze
tegenstander dan geven ze het
op. Maar we misten echt te
veel kansen. Het had heel erg
leuk geweest als we kampioen
hadden geworden.. We waren
er heel dicht bij. Nu maar proberen via de nacompetitie om
promotie af te dwingen. Dat
zal echter niet meevallen, na
deze teleurstelling."

Survivalrun moet nieuw
sportevenement worden

De Zandvoorters kwamen in
de tweede helft door een benutte strafschop van Pieter
Ceur op een 1-0 voorsprong.
Zandvoortmeeuwen probeerde door te drukken, doch wederom werd de paal geraakt.
De jeugdige doelman van DCO
was bovendien een enorme sta
n de weg. Met goede reddinZANDVOORT - Op zatergen hield hij DCO overeind.
dag 29 mei aanstaande organiseren Ruud Luttik en Hans
Toen de Haarlemmers een- Konijn een nieuw sportevemaal met een lange trap de nement. Het is een survivalaanval zochten was het met- run, die wordt uitgezet rond
een raak. De lange bal werd de sportvelden in het binverkeerd beoordeeld en de nencircuit. „Het is zwaar
stand werd gelijk getrokken, 1- maar heel mooi om te doen,"
1. In de slotfase heeft Zand- zeggen de organisatoren.
voortmeeuwen tevergeefs geprobeerd de overwinning naar
zich toe te trekken. Door dit
De twee zijn werkzaam bij de
•esultaat is Zandvoortmeeu- politie en organiseren deze run
wen afhankelijk geworden van onder de vlag van de Politie
een misstap van SIZO. Winnen Kennemerland. „Wij hebben
de Hillegommers de laatste een paar keer aan een dergelijk
wee wedstrijden dan rest evenement meegedaan en vinZandvoortmeeuwen niets an- den het prachtig," aldus Hans
ders dan het spelen van de na- Konijn. „We zeiden: waarom
competitie met als doel pro- doen we dat in Zandvoort niet,
motie naar de derde klasse.
want hier is er mooi de gelegenheid voor om zo iets te
doen."
De survivalrun is een opkomende sport die al enige jaren
wordt beoefend door sporters
die iets anders willen dan uitsluitend hardlopen. Door de
ZANDVOORT - Zand- atleten wordt een bepaalde afvoortrneeuwen pikte een be- stand van enige kilometers loangrijke puntje mee uit pend afgelegd. Tijdens het loHeemstede. HBC werd op pen worden zij geconfronteerd
een 2-2 gelijkspel gehouden. met hindernissen en opdrachBij de rust leidde Zandvoort- ten waaraan zij moeten volmeeuwen de strijd met 1-2. doen alvorens verder te mogen
gaan. Deze opdrachten varieren van klimmen, tillen en
In de eerste helft speelde sjouwen tot zwemmen en beZandvoortmeeuwen een aardi- hendigheidsonderdelen.
;e partij voetbal. Wel scoorde
HBC de eerste treffer doch die
Bij het grote publiek wordt
werd wegens buitenspel afge- de sport als zwaar en specifiek
keurd.
Zandvoortmeeuwen gezien-waardoor het afschrikt
dat de drie punten broodnodig er aan deel te nemen. De orgakon gebruiken zocht de aanval nisatoren willen de deelneen speelde met een enorme in- mers kennislaten maken met
zet. De Zandvoorters kwamen
echter op een 1-0 achterstand
;pen De Bruijn van HBC ongehinderd kon inschieten,.

ZVM pakt een
punt bij HBC

Binnen vijf minuten had
Zandvoortmeeuwen echter de
strijd een wending gegeven. De
41-jarige Chris
Jongbloed
knalde fraai raak en vervolgens
was het Marcel Paap, die de
Zandvoorters op een 1-2 voorsprong zette. Tot aan de rust
lield Zandvoortmeeuwen het
oeste van het spel en waren er
kansen op een ruimere voorsprong. Met fanatiek voetbal
werd veel balbezit verkregen
maar de kansen werden echter
niet benut.

Topscorer
Pieter Keur
Mischa Tibboel
Ferry van Rhee
Ruud van Laere

de beoefening van deze sport
en hebben in en rond het binnencircuit van Zandvoort een
heel fraai parcours uitgezet.
De loop is ongeveer zeven kilometer en er zijn twintig hindernissen in opgenomen. Die hindernissen staan in het teken
van Zandvoort. Zo moet er gelopen worden met twee blikken zure bommen over een
zandheuvel
(visverkopers),
het sjouwen met strandstoelen
(strandpachters) staat op het
programma, het subtropisch
zwemmen bij Gran Dorado is
onderdeel van de run, het lopen met autobanden slaat op
het circuit en een goudenmuntenloop heeft betrekking op
het casino.
De leden van zeventien
Zandvoortse sportverenigingen zijn uitgenodigd om deel
te nemen en daarnaast zulen
ook leden van de Politie Sport
Vereniging Kennemerland onder de deelnemers te vinden
zijn. De sporters zullen om de
twee minuten starten bij voetbalvereniging
Zandvoort'75
waar ook de finish is.
„Het uitgangspunt van dit
jaar is niet wie er eerste of
tweede wordt, maar om op een
sportieve en leuke manier te
"survivallen",, stellen Konijn
en Luttik. „Het is een recreatieve onderneming en als je
rustig aan doet dan kan je genieten van de omgeving. We
houden wel een lijst van binnenkomst bij maar er zijn geen
prijzen aan verbonden. Iedereen die de run goed volbrengt
krijgt een herinnering."
De organisatie heeft het par-

Riek de Haan

(ZVM zat.)
(TZB)
(ZVM zat.)
(ZVM zat.)

(TZB)

19 X

18X
16X
11 X
10X
©Weekmedia/hb

ZANDVOORT - De spanning stijgt weer op de topscorerslijst.
Riek de Haan kwam in zijn laatste wedstrijd niet tot scoren en
aangezien Pieter Keur wel scoorde is het verschil nog slechts
een doelpunt in het voordeel van De Haan. Keur heeft echter
nog drie wedstrijden op het programma staan en kan dus de
strijd winnen. De overige doelpuntenmakers kunnen het voor
dit seizoen wel vergeten.

In de tweede helft kwam
HBC op toeren. Zandvoortneeuwen moest zich beperken
tot verdedigen en slaagde er
niet meer in onder de druk
vandaan te komen. Conditioneel zaten de Zandvoorters er
ïeheel doorheen. HBC zorgde
voor de gelijkmaker en bleef Huldiging van de j eugdkampioenen
aandringen voor de winnende
treffer. In de slotfase probeerZANDVOORT - Zondagmiddag worden de jeugdkampiqeden beide ploegen de winst nen van Zandvoort in het zonnetje gezet. Zoals gebruikelijk
naar zich toe te trekken doch regelt de Sportraad Zandvoort elk jaar dit gebeuren.
de voorwaartsen wisten geen
vuist meer te maken.
Ook dit jaar wordt aandacht geschonken aan de prestaties
van de Zandvoortse sportjeugd. Ongeveer honderd kampioenen
worden gehuldigd in de Korver Sporthal aan de Duitjesveldweg.
De kampioenen moeten eerst in actie komen. Tijdens een soort
zeskamp wordt een onderlinge wedstrijd gehouden. Vanaf 13.00
uur tot 17.00 uur wordt er gestreden in deze zeskamp. Belangstellenden zijn van harte welkom want de toegang is gratis.

Flitsende start
TC Zandvoort

cours rond de voetbalvelden,
rond en door Gran Dorado en
de door duinen geprojecteerd.
Het geheel is zeer overzichtelijk en voor de toeschouwers
moet het prachtig zijn de recreatievestrijd te volgen. „We
hebben hier alle ingrediënten
voor een mooie survivalrun.
Sportvelden met sloten erom
heen, Gran Dorado met vijvers
en natuurlijk de duinen. We
verwachten dan ook dat er veel
deelnemers zich aanmelden.
We hebben trouwens al veel
positieve reacties ontvangen.
Slagen we er in om er een succes van te maken en dan denken we aan een deelname van
honderd sporters, dan willen
we er een jaarlijks terugkerend
gebeuren van maken. Dan zou
het op de evenementenkalender geplaatst kunnen worden.
Bovendien denken we dat het
een promotie voor de gemeente zal zijn."
Ruud Luttiek en Hans Konijn zijn al maanden in de weer
het geheel op poten te zetten.
De laatste oneffenheden zijn
glad gestreken en de opgave
van deelnemers kan geschieden. „We hebben geen sppnsors. Alleen de sportvereniging
heeft er een bepaald budget
voor uitgetrokken, maar tezamen met het inschrijfgeld komen we wel rond."
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The Lions verlaat
onderste regionen
ZANDVOORT >- Door een
knappe 100-70 overwinning
op de reserves van Onze Gezellen hebben de basketbalIers van The Lions definitief
de onderste regionen verlaten.
De Zandvoorters hebben in
de tweede helft van de competitie een duidelijke kentering
teweeg gebracht. In het eerste
gedeelte van de competitie
verliep het stroef en werd de
onderste plaats ingenomen.
Naar mate de competitie vorderde kwam er lijn in het spel
en raakten de spelers steeds
beter op elkaar ingespeeld.
En dat er nu een team staat,
dat ondervond ook Onze Gezellen. De Haarlemers waren
de Zandvoorters in eigen huis
nog met 108-38 ruim de baas
gebleven, maar stonden nu tegen een veel beter Lionsteams. De Zandvoorters kwamen flitsend uit de startblokken en hadden na tien minuten
Onze Gezellen op ruime achterstand gezet. ,,We overrompelden de tegenstander in het
geheel en na een helft was de
strijd al gestreden," stelde
coach Joop van Nes. „Het liep
als een trein." De teams gingen
rusten bij een 54-38 voorsprong voor The Lions.
De tweede helft was een formaliteit. De Zandvoorters hielden het tempo hoog en liepen
steeds verder uit. Onze Gezellen probeerde het ritme van de
Zandvoorters te breken door
in time-outs te vluchten, maar
dat ritme was niet te verstoren. Met geconcentreerd basketbal liep Lions uit naar een
fraaie 100-70 overwinning.
Topscpres werden: Ron van
der Mije 38, Robert ten Pierik
19, Dustin Visser 12.
De basketbalverenging The
Lions heeft ook goede jeugd
klaar staan. Het jongens juniorenteam van 17 en 18 jarigen
greep met overmacht het kampioenschap. Door met 72-36 te
winnen van Racing Beverwijk
werden de talenten in de bloementjes gezet. „In dit team zitten best wel goede spelers, die
we over een paar jaar kunnen
inzetten," aldus coach Joop
van Nes.

ZHC-dames sterker
dan zwak Xenios

ZANDVOORT - De ZHChockeysters hebben zich
door een 2-0 overwinning op
Xenios veilig gesteld. De
laatste wedstrijden kunnen
ontspannen gespeeld worden.

Om deel te nemen moet
twaalf gulden en vijftig cent
per persoon worden betaald.
Opgave kan geschieden tot 20
mei bij de organisatoren Ruud Ruud Luttik staat tot zijn middel in de vijver bij Gran Dorado, terwijl Hans Konijn zich niet verder
ZHC besliste de wedstrijd
Luttik telefoon 5719171 en waagt dan net boven de enkels. De deelnemers zullen ook door een gedeelte van deze vijver moeten
Foto' Chris Schotanus tegen Xenios in de eerste twinHans Konijn, telefoon 5717176.
tig minuten. Reeds na vijf minuten kwam ZHC op een 1-0
ADVERTENTIE
voorsprong. Willemijn Gielen,
die met Marjorie Dekker, in de
defensie prima speelde, verzond een lange pass naar Miranda Schilpzand. Schilpzand
zette vervolgens de bal voor en
Rebecca Willegers tikte de bal
in het doel. Een kwartier later
ZANDVOORT - In de ten op een achterstand van
werd opnieuw zo'n fraaie aanstrijd in de laatste competi- tien procent de tweede plaats.
val opgezet en ook nu was het
De dames Van Ackooij en
tie bij de Zandvoortse Bridge
raak. Helen Plantenga scoorde
Club is de spanning te snij- Drenth waren in de C-lijn goed
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
beheerst. 2-0.
den. Met nog een paar wed- op dreef. Hun score van 62 proZHC bleef de strijd beheerstrijden te gaan zijn er nog cent was te veel voor de rest
Maandag toten met donderdag:
00.00-oroO ZFM Nonstop
sen en schiep vele kansen. De
vele kanshebbers op de over- van het veld. De dames Vrolijk
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
scherpte was er af waardoor de
en Van der Meer legden met 57
winning.
09.00-12.00 De Watertoren
stand ongewijzigd bleef. Ook
procent beslag op de tweede
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
in de tweede helft had ZHC het
De derde wedstrijd in de plaats. Na drie wedstrijden
17.00-20.00 ZFM Nonstop
beste van het spel. De inzet
20.00-22.00 De Kustwacht
laatste competitie werd in de gaan de dames Jurriaans en
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
was goed en Xenios had niet
A-lijn gewonnen door me- Meijer aan de leiding, terwijl
Vrijdag:
veel in te brengen. Alleen het
vrouw Molenaar en de heer de dames Van Ackooij en
00.00-07.00 ZFM Nonstop
afmaken van de vlot lopende
Koning. Met een score van 59 Drenth de tweede plaats inne07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1 1 .00 De Watertoren
aanvallen was het enige minprocent bleven zij nummer men.
1 1 .00-12.00. ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
punt van deze middag. „We
De dames Boon en Van der
twee, de heren Van Leeuwen
12.00-13.00 ZFM Redactie (Metdegemeentevoorlichter)
13.00-1500 De Muziekboulevard
boekten een verdiende overen Veldhuizen twee procent Meulen begonnen de eerste
15.00-17.00 De Kustwacht
winning," aldus coach Jan van
voor en namen tevens de lei- wedstrijd in de laatste cyclus
17.00-1800 ZFM Nonstop
18.00-1900 ZFM Sport
Hemert.
ding over in de totaalranglijst. op donderdagmiddag zeer
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Tweede staan de dames Hei- voortvarend. Zij pakten in de
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
A-lijn de eerste stek met 65
doorn en Paap.
Schooljeugd mag
Zaterdag:
In de B-lijn haalden me- procent. Tweede met 58 pro00.00-Off 00 ZFM Nonstop
vrouw Lemmens en de heer cent werden mevrouw Hoo0800-10.00 Broekophalen
tennis spelen
1 0.00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neul)
Harmsen behoorlijk uit. Met 69 gendijk en de heer Huijbers.
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
ZANDVOORT
Op
In de B-lijn waren de dames
procent waren zij veruit de
18.00-1900 Tussen Pits & PaddocR
woensdagmiddag 21 april
19.00-20.00 DeCocquerell
sterkste. Op de tweede plaats Bruijn en Van Leeuwen niet te
20.00-24 00 De Kustwacht
1999 tussen twee en vier uur
met zestig procent eindigden houden. Een niet zo vaak voorZondag:
wordt
de
Zandvoortse
mevrouw Koper en de heer komende score van zeventig
00.00-09 30 Z M Nonstop
schooljeugd wederom uitgeLuijks. Op de eerste plaats procent was ruimschoots vol09.30-10.00 Fluth (Een levensbeschouweliik programma)
10.00-12.00
ZFM
Jazz
nodigd om op de handbalvelprijkt mevrouw Lemmens, die doende voor de eerste plek.
12.00-1700 Zandvoort op Zondag
den aan de Duintjesveldweg,
nog op zoek is naar een vaste Met tien procent achterstand
17.00-1900 ZFM Magazine
1900-24.00 De Kustwacht
kennis te komen maken met
bridgépartner. Mevrouw Van was de tweede plaats voor de
21.00-2400 Kustwacht Report
de tennissport.
Os en de heer Harmsen bezet- heren Dick en De Poel.

Strijd bij bridgeclub
ligt nog geheel open

ZANDVOORT - De tenniscompetitie is voor het eerste
team van TC Zandvoort uitstekend verlopen. Het onder
Oolders Omaco Zandvoort
spelende tennisteam had
geen enkele moeiete met 't
ZANDVOORT - Het verMelkhuisje en won met 8-0. gaat de Zandvoorter Tomry
Zwaanentaurg en Koos Visser
uit het Belgische Brasschaat
De Zandvoorters spelen in zeer goed tijdens de Historide hoofdklasse en gaan probe- sche Tulpenrallye. Zonder
ren het eredivisieschap terug motorische mankementen
te winnen. Tegen 't Melkhuisje werd de eerste etappe afgestond meteen al een 3-0 voor- legd.
sprong voor TC Zandvoort op
het formulier aangezien een
Het startschot voor Zwaanspeelster ontbrak bij de tegen- enburg viel maandagmiddag
Partij. In de overige wedstrrj- om drie minuten voor half een.
n waren de Zandvoorters De eerste etappe voerde de
veel te sterk. Geen enkele set equipes van Noordwijk naar
werd afgstaan.
het Duitse Munster. De ZandSander Hommel, Bas Wild, voorter heeft vrijwel alle conAndrea van der Hurk en Kim troleposten weten te vinden en
Kilsdonk hadden geen enkele werd om 19.52 uur in Munster
Moeite met hun tegenstan- geklokt. „Het verloopt prima,"
ders, waardoor er een 8-0 over- melde Tonny Zwaanenburg
winning in de boeken kwam. vanuit Munster. De eerste
TC Zandvoort 2 was minder etappe zit erop en de Fiat 695
succesvol. Van SLTC l werd Abarth heeft het zonder protiet 6-2 verloren, nadat de blemen gehaald. We hebben
Zandvoorters eerst nog op een bijna alle controles gevonden
0-2 voorsprong waren geko- dus het gaat beter dan vorig
n. Het derde Zandvoortse jaar. Het valt niet mee om op
team slaagde er ook niet in te tijd de controles aan te doen.
Winnen. Festina bleek met 3-5 Het is ingewikkeld. Maar ik
'e sterk. Het vierde team werd kan wel melden dat het erg
door Helderse TC 2 naar een goed gaat. We gaan richting
kansloze
een 8-0 nederlaag ge- Berlijn en keren dan terug naar
s
Tonny Zwaancnburg (rechts) en navigator Koos Visser
Peeld.
Noordwijk."

Geen problemen voor Zwaanenburg

C
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Zandvoort '75 degradeert
ZANDVOORT - Door met 1 achterstand aan.
Meteen daarna had Antoine
1-2 te verliezen van koploper
ZOB moet Zandvoort '75 het Eijckhoff de gelijkmaker op
volgend seizoen een klasse zijn schoen doch de bal werd in
riante positie gemist. ZOB
lager proberen.
voerde de voorsprong op naar
In het tweede gedeelte van 0-2 toen de Zandvoortse defende competitie heeft Zandvoort sie onvoldoende ingreep. Van
'75 laten zien best wel moege- het grote verschil op de ranglijkheden gehad te hebben lijst viel in het veld niet veel te
voor de tweede klasse. De op- bespeuren. Beide teams deden
gelopen achterstand was ech- weinig voor elkaar onder.
In de tweede helft ging
ter te groot om goed te maken.
Ook koploper ZOB heeft de Zandvoort '75 één op één spekracht van de Zandvoorters len om zodoende te proberen
ondervonden en kwam met de de achterstand weg te werken.
ZOB speelde nerveus en Zandschrik vrij.
De Zandvoorters kampten voort '75 kreeg mogelijkheden.
door blessures met een kee- De treffer, van de voet van
persprobleem en daarom René Paap, kwam eigenlijk te
stond veldspeler Alex Verhoe- laat. Met nog tien minuten te
ven in het doel. Verhoeven gaan was de spanning groot. In
deed het naar behoren. In de de hectische slotfase heeft
openingsfase was Zandvoort Zandvoort '75 kansjes gehad
'75 nog niet bij de les want na maar slaagde er niet in de getien minuten profiteerde ZOB lijkmaker te forceren.
„Ook in deze wedstrijd werd
van onoplettendheid in de
Zandvoortse defensie. De er goed gevoetbald en werd er
Zandvoorters hadden de ver- keihard voor geknokt," vond
dediging nog niet op orde bij begeleider Joop Paap. „We
een snel genomen vrije trap slaagden er alleen niet in om
van ZOB en keken tegen een 0- de kansen te benutten."

De tennisafdeling van de
handbalvereniging ZVM-Rabobank. zorgt voor rackets en
tennisballen. De schooljeugd,
tussen zes en twaalf jaar. moet
zich wel melden in de kantine
van de handbalvereniging en
daarna wordt onder begeleiding de tennissport beoefend.
Indien een paar eenvoudige
tennisproefjes met goed gevolg worden afgewerkt dan
wordt een leuk diploma verstrekt.

In harmonie
paardrijden

BENTVELD - Harmonie
tussen ruiter en paard is het
grootste genot tijdens het
paardrijden. Ulrike Boon geeft
hierover op zondag 18 april een
clinic bij Stal De Naaldenhof in
Bentveld. Toeschouwers zijn
bij deze clinic ook welkom als
zij een kleine vergoeding betalen. De Naaldenhof zit in de
Duinrooslaan l, telefoomuimmer 524.3959.
Ulrike Boon is geroutineerd
ruiter. Ze rijdt dressuur op nationaal niveau. Tevens is ze jurylid en instructrice. Als klinisch-psychologe en therapeute geeft ze bovendien les op de
hippische beroepsopleiding in
Deurne en op de topsportopleiding in Papendal.

SAMSUNG CAMCORDER "STEADY SHOT"

SIEMENS
KOEL/VRIES COMBINATIE

VPA22, 8 mm traveller model, 32x digitale zoom 4x
program AE standen, tegenlichtcompensatie,
afstandsbediening en compleet
met accessoires
Adviespnjs'1209 -

KG23VOO, 170 liter koelen en 55 liter
vriezen, 2 vriesladen, verstelbare roosters
Adviespnjs'1098 -

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD 32xmotorzoom Adv"1099PW6301, 61cm BI Line S
stereo teletekst Adv'2095 -

589

999.

SONY T R A V E L L E R

PW6301 Stereo teletekst
met geheugen Adv'2795 -

1399.

*N'

70CM 100 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT!

M

Grootbeeld HiFi-stereo
TXT Adviespri|S"36S9 -

#s

TD100, 5 kilo inhoud, LED-indicatie, tijdklok, anti kreuk programma, beveiligd
tegen oververhitting Adviespnjs*699

1749.-

PHILIPS 100 HERTZ
J B R E E D1B E E L D KTV

869.-

PHILIPS 82CM SUPER
BREEDBEELDSTUNT!

l 32PW63 HiFi stereo TXT
metgeheuqen Adv*2995 -

1999.-

64 x Digital zoom, 5 standen
program AE, incl ace En
afst bed Adviespri|s"1699

SONY SUPER MINISET MET MINIDISC

999.-

RX707, 2x 80 watt versterker met uitgebreide EQÜALIZER en SURROUND SOUND, RDS-tuner,
klok/timer, dubbel cassettedeck, 3 CD-WISSELAAR
met diverse DJ-MIX functies, compleet met MINIDISCrecorder, 3-weg luidsprekers en afstandsbediening
Adviesprijs* 1660 -

SONY STEADY SHOT !
TR620 15x zoom, 3 programAE Adviespnjs'1890 -

1179.JVC DIGITAAL STUNT!

1279.SONY 100HZ 71 CM

VR665 Showview+PDC,4koppen.FoltowTV.tongplay "1095 -

KV28WX Super Trinitron
HiFistereo TXT Adv'3299 -

SONYMONTAGETOP!

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviesprus'1880 -

1179.

345.-

Met vriesvak

375.-

568.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vrij Adv'729 -

KOOP ZONDER RISICO j

MIELE 1000 TOEREN

1548.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
1020 - 6474939 g

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogrammas "1349-

ADP603 Sprogramma's waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast Adv"949 -

898.

200 liter inhoud, CFK-vrij
Deuren omwisselbaar
Adviespnjs"849 -

WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling.bespaartoets "1348-

428.-

BOSCH KOELKAST

25 CD-«isselaa

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv*985 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

— .
. i|net,psses

Topklasse 6Programma's Waterontharder en waterstop "2099-

~~ 1245.INBOUW
APPARATUUR

WHIRLPOOL
BOVENLADER

Hoogtoeng. Slechts 40cm
i breed AdviespnjsM435 -

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

899.-

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••- sterren mvnescapaciteit Adviespnjs*999 -

|AEG BOVENLADER

SONYVIDEORECORDER

249.

E120A(standbedieninq '610-1

PANASONICSTEREOKTV
XD2, Dome Sound, TXT
meigeheugen Adv"1499 -

PANASONIC KTV TXT

598.-

WHIRLPOOL
KOELArRIES

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv*949-

VR161 Afstandbed "645 -

IKOM LANGS VOOF
IEEN DEMONSTRATIE

NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs'649 -

v

r co • **.* •*

KG23VOO, 220 netto inhoud,
2 vriesladen Adv"1248 -

Mettijdklokenpluizenfilter
Adviespnjs'495 -

748.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237, Express ProDigi "714-

FEfa OÖQ
• •J'JfL'Y

^jl^^^'v

ZANUSSI WASDROGER

"*

TDK

MUZIEK CD-R 5 STUKS

fn

S315; DVD video, 10bit,
afst.bed. Adviesprijs'1770.-.

| ALLERNIEUWSTE Siemens
lichtgewicht topkwaliteit
GSM-toestel t.w.v. 999,llSDDIiD
31 01»

. 1W,«9

'EFRWiriIjg-WslHlileill
'
'
32MBintern 3 2GB 4MBAGP ' l' s i.o'jï EU 'il »eji:ii3 O 3i par minuut
CD-rom 15 monitor Adv"2999 - 1 l' 8-ll-n n te!:l l.»i:iiani jn in mï:i dar 10 atieu 11

SIEMENS300MHZPC!

1899.-

SAMSUNG RADIO CD-COMPO
AM/FM stereo radio cassette+CD-player
Max 1 per klant 1 Adviespri]s*219
PHILIPS 5 CD-WISSELAAR
Luxe CO-wisselaar programmeerbaar incl
afstandsbediening Adviespri|s'440 •
PANASONIC HIFI-STEREO VIDEORECORDER
NVHD630 4 koppen super drive showview en
PDC afstandsbediening Adviespri|s*849 debitel ARISTONA 70 CM 100 Hz BREEDBEELD KTV
70WA811 l Black line S beeldbuis teletekst
dual screen 70 watt HiFi stereo A d v ' 2 3 9 5 -

279.549,

«121

1979.-

51 CM KTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off
Ned Philipsgaranlie Adv"695 -

465.PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afst bed "595 -

TEFAL1'
,GWLL.

SONY MAVICA
undenbo
FD5; Digitale fotocam. voor >dv'182.PCgebruik,6,5cmLCD.*1550.- r
' IJS}

Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbescherming Adv"949 -

1248.NOFROST KOELKAST

BOSCH WASDROGER

Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuimgenstl Adv" 1499-

Elektronische besturing
Zeerstil Adviespri]s*1099 -

878.-

Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviespri|s"149

95.C220 Kleurenprinter Adv"249 •

Off Ned Philips garantie
Adyiesprijs'495 -

2800toeren,RVStrommel "249 -

SNOER-

4 pils met 2 delige branders

ATAG
FORNUIS

178.-

F1 O
||'Ooooooo
Gasfornuis met |
elektrische

oven,

incl grill en
sierdeksel
Adv'1450 -

349."

498.-

Gunstig energie verbruik,
•••• capaciteit, CFK-vrij

BRAUN

PHILIPS.

449.-

BOSCH VRIESKAST
'

TANDENBORSTEL

GSD1300,3laden 11kgmvriescapaciteit Adv"848 -

eleMrïsch»

SCHOUW WASEMKAP

Metalen vetf ilter en 3 snelheden Adviespnjs'495 -

— 299„-

ATAG RVS WASEMKAP
OPZETVRIESKAST

Zeer fraaie uitvoermg'398 -

Handig' 50 hier Adv"595 IUIJII*'"*

.Superdun
schee.rbl«d,

^!_r.i IITX

299 AaWWB

-

VRIESKISTEN!

FWTEUSE

t dlHusor'

BCC BET
wmmintiftKHt of E» uiru

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
,
Rivièradréef 37 (Superstore) '

Yï A C H l/ A D C D
V! U E U IV U r C 11

._ ..
.
..
BEVERWIJK
• ,
l ZAANDAM
•
. :
1 500m2 Superstore Beter en goedkoper! 1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatBS
' Westzijde 55, .(onder Dirk v.d. Broek).

21 ÉLEKTRO-SUPERS

128.-

AVANCE, 3-slanden
inden "135'135 -

299.-

78.-

ETNA WASEMKAP
ÏMKAP

l OPENINGSTIJDEN

IN DE RANDSTAD
:
ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEENAMSTERDAM-BADHO6VEDORP- BEVERWIJK-

PELGRIMWASEMKAP

3 standen en votfillor Adv"2fiO -

De lopmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

Au

KLAUTÈNKAART
l Meer budget door de gratis
| BCC-card! Aanvraag-folder in de winkel!.

~~
278.ETNA KOOKPLAAT

en sierdeksel Adv"695 -

WHIRLPOOL KAST

259.-

285.-

499.PELGRIM KOOKPLAAT

3 vakken Adviesprijs 698 -

Contact!

OKI LASERPRINTER

6 ppm AdviespnisJ^O

Met restwarmte indicatie:

798.

DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

» 449.-

199.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT

ETNA FORNUIS
90 LITER VRIESKAST Gas-elektro
fornuis met grill

HP INKJETPRINTER

iMtf
315." HPTOPKLASSE!
PORTABLE KTV 37CM DJ7 PhotoRetll fotokwaliteit

499,-

WBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel "1199-

r.-M«tj:»i.-» 179.-

KTV37CM+TELETEKST Okipage4W Topklasse' "821

RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899.-

968.-

CANON PRINTER ! HP5100pUad
PORTABLE KTV 37cm

ATAG INBOUW GAS
KOOKPLAAT

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

CENTRIFUGE

maaaaiö 889.-

A4 SCANNER STUNT!

~849.-

KE3100, Digitaal, gescheidenregelbaar Maarlie(st280
liter inhoud, 3 vriesladen
CFK/HFK-vnj Adv"1849-

IBMAPTIVAE25TOP!

K6 233MMX.32MB CD-Rom BRMJN?' Ifjiiffll
fax/modem 1 5 monitor "3999 - PLAK.--, V*

INBOUWyAATWASSER

Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. '1 299.-

BAUKNECHTDROGER

Elektronisch en re verserend
RVS trommel Adv*1799 -

1749.-

legitimatie, bankafschrilt (zonder bedragen}'

3 programma's en aquastop. Adviesprijs"2095.-

BOSCH
2-delige pannendragers en
ELEKTRONISCHE
sierdeksel Adviesprijs"490 KOEL/VRIES COMBI

MIELE WASDROGER

LuÉahfoerwasdrogefinetraimevulopeniig
TijdyokenaniiLfeukpragraiuma

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER

Geen afvoer nodig' RVStrommgl Adviesprijs'999
W365; dubbel cassei.

969.- \LAAT U M i ET FOF*F>EN9 JFCOOf*BIJ BCCS\
,IEL BELLEN VANAF 0,35 PER MINUUT!!!
1-jarig Mobiline abonnement ƒ, 14,95 per maand!
99." WHIRLPOOL
Wasdroger

M1400 Afstandbed Adv'550-

848.-

CONDENSDROGER

SA 90

PfifJSi
X2101 Trmitron.TXT "1440- SONY DVD SPELER

SONYPORTABLEKTV

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv"1399-

AUDIO-TAPE 10 STUKS

Er 289."

BCC
PRIJS A

MIELE KOELKAST

Links-en rechtsdraaiende
trornrnel Adviespnjs'649 -

l VIDEO-TAPE 5 STUKS l

STUNT! VHS-HQ VID"EO
Met afstandbediening

SONY55CM STEREO

M21 Hi-Black Trinitron "990-

598.-

SIEMENS KOEL/VRIES

WASDROGER STUNT!

• _. •

21S1 55cmFSO Adv'849-

SONY55CMTELETEKST

Italiaanse vormgeving ••"
sterren mvnescapaciteit
Adviesprijs 899

PHILIPS

e
FW332;
«™J
CD-spelerenboxe

PANASONIC Beste Koop!

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

l WASVDROOGCOiyBINATE
Wassen en drogen in 1 machine,1000toeren Adv'1549-

rr^ 199-

359.- IPHIÜPJ

l KV14V4; Showview, PDC.

Philips garantie. Adv*995.

TOPKLASSE!^

Av

478.-

!i§ 1199."

O -

SN23000, Met aquastop en
lageverbruikswaarden "1348-

MIELE VAATWASSER

799.-

Z . w e .

SIEMENSAFWASAUTOM.

845.-

AT80,
800 toeren
met regelbare
centrifuge_
snelheid Adviespnjs'1099 •

1000 toeren centrifuge, zuit mg, stil en milieuvriendelijk,
waterbeveiliging Adv*1649 -

PHILIPS VHS-VIDEO

675.-

468.- ~~ 775.-

nog

549.-

ARISTONA
PHILIPS SHOWVIEW
51 C M ' K T V 7 VIDEO VR165 +PDC,afstbed "745TR426;'Showview, PDC,

SMS1012 RVS interieur
4 sproemiveaus Adv"1179-

GSF341,3 programma's Variabele indeling Adv"1099 -

I ARISTONASTEREOKTV
TA4412, 63cm beeldbuis, SAMSUNG STEREO!
teletekst Adviespnjs'1595 - SV600 Videorecorder met
PDC Adviespriis'699

399.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSI 2-DEURS BAUKNECHT
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 - VAATWASSER

PHILIPS 70CM STEREO ARISTONA STEREO

TV/VIDEOCOMBI'S

565.-

2-DEURS KOELKAST

SIEMENS
WASAUTOMAAT

PT820,63 cm Black-lme S, JVC HIFI STEREO
| stereo teletekst Adv"2795 - HRA6 Hi-SpecDnve Adv"989 -

B605,4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv"945 •

Ruime3in1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken bakken, braden en gralmeren Adv'999 -

LUXE VAATWASSER

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

569.-

PT4501 Teletekst Adv"1645-

479.-

WHIRLPOOLAVM"

Nederlands topmerk, 3 prorammas,12couverts "899-

958.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

669.-

579.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud Vele kookfunklies Adviespnjs'699 -

«aar trien nog tijd voor u heeft!.

Lavarnat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
majenbest getest' Ad v" 1449 -

E720 Super Trilogie, 4 kopin Showview+PDC "1200-

1579.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

579.-

AEG WASAUTOMAAT

789.SONY HIFI STEREO

PHILIPS 100HZ KTV

KTV/yiDEO/COMBI

• "^-^sj»-|

900 watt magnetron 60 minuten
timer, autom programma's

Topklasse Vol elektronische
besturing, zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv*2299 -

979.SONY HIFI STEREO

879.-

SONY COMBO 37CM

425^.

• • • 11 * •

breed assortiment .tegen d«

E920 7koppenSuperTrilogic,
vliegende wiskop, HiFi-stereo
Adviespri)S"1650-

KV25 Super Trinitron, te- PANASONIC STEREO
| letekst afst bed Adv"1399 - HD620 Topperl 4 koppen
Showview + PDC Adv't 1QQ -

829.-

Adv'699 -

.llerbekendstt Ned. topmer-

589.-

|SONY63CM STEREO

I

houd,800wattvermogen automatschprogramma s Adv'349 -

Adviespnjs'699

aker. Verkoopt "««lultondjto.

E820 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder Adviesprijs'1200 -

SONY72CMHIFISTEREO

ZANUSSI KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

478.

PHILIPS MATCH-LINE

879.PHILIPSHIFI STEREO

1879.-

WEgrjO, Inslelbare centrifugegang, regelbarethermostaat,
RVS trommel, zelfreinigende
qrnp Adviespnjs'1199 -

169.-

295.-

Turbo-Drive, stereo, montage TXT Adviespnjs'1595

KV28W1, Super Trinitron,
| stereo, TXT Adv'2990 -

BREEDBEELD KTV

678.-

5 standen en kookboek

Adviespnjs'529 -

BCC speell reeds 30 aar op

1149.-

l SONY BREEDBEELD
I71CM KLEUREN TV

169.-

275.-

W H I R L P O O L KAST DAEWOOMAGNETRON
KOR610,DIGITAAL IBIiterm
130 liter, met vriesvak

PHILIPS SUPER VHS!

VR7,Turtx>Dnve,stereo montage.Jog&Shuttle.TXT Adv' 1495 -

M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviesprijs"279 -

145 LITER KOELER SHARP MAGNETRON
Automatische ontdooiing R2V18, 15 liter inhoud

WN400 10 programma's
4,j^kg_inhoud Adv'799 -

979.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

cSËr
698."
ZANUSSI WASAUTOM.

INDESITWASAUTOMAAT

1779.-

l SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnmtron
j stereo, teletekst Adv'2440 -

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

FL7QO, 75Q toeren centriIu9e, RVSlrommel, schokdeitipers Adviespjs'949

HhSSTEADYSHOTSTUNT!

| Topklasse Grootbeeld BlacklineS 100 Hertz digital scan, GRDV, Prijsdoorbraaki,
stereo.TXT Adviespnis'2695 - 100x zoom Adv'3849 -

~>1779.-

1-DEURS KOELKAST

AWM800 15 programma's, ruime vulopening, milieuvriendelyk.deurbeveiliging "1079-

TR401, HiFi geluid Adv"! 330

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV

n

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

ZANUSSI WASDROGER

l maandagmiddag . . . . .
l dinsdag t/m vrijdag. . .

l zaterdag .'. . . . . . . .

DEN HAAS-DELFT-HAARLEM-HILVERSUM- l

.

.

13.00 tot 18.00 uur

09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
19.00 tot 21.00 uur

Êandvoorts
Jieuwsblad
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Steigers en gaas moesten de wandelaars op de
Blankenbergse boulevard tien jaar geleden beschermen
tegen vallende stenen uit de gevel van het zestig jaar oude
casino. De Belgische badplaats was zo verloederd dat
niemand meer durfde te investeren. Inmiddels is
Blankenberge er weer bovenop gekomen dankzij de
voortvarende aanpak van het gemeentebestuur. De
toeristen hebben 'de parel aan de kust', zoals Blankenberge
zichzelf verkoopt, weer gevonden. Maar ook lokale en zelfs
internationale investeerders staan in de rij om winkels en
attracties te openen. Het casino is het pronkstuk geworden
en binnenkort wordt tevens de vervallen pier opgeknapt.
Zandvoortse ondernemers en gemeentebestuurders gingen
2onlangs op werkbezoek om het toeristische wonder te
aanschouwen, omdat ook Zandvoort wel wat nieuwe
impulsen kan gebruiken. Vooral Torn Maintz, voorzitter
van het Ondernemers Platform, kwam heel enthousiast
terug. Onafhankelijk van hen nam het Zandvoorts
Nieuwsblad een kijkje. Wat is het geheim van het
Blankenbergse succes?

Het Sea Life Center is zo'n groot
succes dat het zee-aquarium er
een opvangcentrum voor
zeehonden bijgekregen heeft

lezier in de draaimolen op de pier. Over een paar jaar kunnen kinderen en hun ouders 350 meter uit de kust spelen met treintjes

Het succesmodel van Blankenberge
r

WEE JONGENS TRAPPEN een balletje op het
zand. De vrolijk gekleure badkoetsjes staan er verlaen bij. Een exploitant sopt sanen met zyn dochter de schatige badhokjes op wielen, die
p zomerse dagen zo in trek
ijn bij badgasten. Slechts weiagen wagen zich op het
trand.
En toch ziet Blankenberge er
net desolaat uit. Het druilerie weer heeft de vakantieganers naar andere attracties
an de Noordzee gelokt,
irommen mensen wandelen
angs de winkeltjes en horecaelegenheden onder de veerlen verdiepingen hoge apparementencomplexen op de
loulevard. Ze warmen zich op
frietkotjes of luxe modeza:en op de 'Promenade', zoals
ie Belgen hun boulevard noe.en.
Of ze dalen tussen twee stajige leeuwen een trap af naar
e Kerkstraat, die net als zijn
landvoortse naamgenoot één
an de belangrijkste winkelraten van de badplaats is.
toast zaken als M&S Mode en
en chocolatene zitten ui de
ilankenberge Kerkstraat
literaard ook
earooms. Het
likt er naar
ielgische wasls en pizza.
Onderen
rekken echer liever hun
mders het serpentariumin om
ich te verbazen over de wissesnde kleur van kameleons en
e griezelige schedel van een
'-Rex, het grootste landrooflier uit de prehistorie.
Of ze zeuren om een bezoek
.an het nieuwe Sealife Center.
)it zee-aquarium bestaat pas
ler jaar. Sinds vorig jaar woren er ook zeehonden opgeangen, net als in Pieterburen.
fear bezoekers kunnen zich
eze zomer niet alleen laten
ertederen door de zeehondes. Er zwemmen voor het
erst ook elf soorten zeepaardes m het zee-aquarium rond.
iet bijzondere van deze dieres is dat de mannetjes in
laats van de vrouwtjes zwaner zijn.
Het Sealife Center ligt op

driehonderd meter van het
Noordelijkste puntje van de
Promenade. Het wordt nog
weieens gecombineerd met
een bezoekje aan de zestig jaar
oude pier, die 350 meter in zee
steekt. Lopen hoeft echter
niet, want een toeristisch
treintje brengt de bezoekers
ook naar de oranje gestreepte
suikertaart vol gedateerd kermisplezier.

zetten in de winkelstraten,
werd ook bepaald niet enthousiast ontvangen."
„Maar we bleven consequent
en standvastig. Nu is de stemming omgeslagen. Het zelfvertrouwen is toegenomen Debevolkmg en de ondernemers zijn
trots op hun stad, ge kunt het
ze zelf gaan vragen."
Ook naar buiten toe sloeg de
vonk over, vertelt de burgemeester. Bouwgrond dreigt
Eerlijk is eerlijk. Blankenber- schaars en daardoor heel duur
ge heeft een pier, maar als er te worden. „Bedrijven staan
niet snel wat aan gedaan nu m de rij om te investeren."
wordt, is het voorgoed voorbij
met de vergane glorie. Er ont- Alleen al op de boulevard
breken al brokken beton uit de staven drie hijskranen Monreling. Een paar dranghekken sets woorden. De laatste gaatschennen de rondgang om het jes in de hoogbouw worden opuiteinde van de pier af.
gevuld met appartementen en
De pier is zelfs het symbool een hotel. „Onze hoogbouw is
van Blankenberge. Niet alleen misschien niet mooi, maar
omdat het de enige pier van daar zijn de mensen nu wel aan
België is, maar ook omdat de gewend," vindt Monset.
vervallen wandeltarug het klapHij wordt door velen aangestuk van de grote opknapbeurt wezen als de initiator van de
van Blankenberge moet wor- wederopbouw van Blankenden.
berge. Monset, geboren en geMarklin, fabrikant van speel- togen m» Blankenberge,, klopt
goedtreinen, gaat de binnen- zichzelf er liever met voor op
kant van de pier voor zeven a de borst. „Ge kunt het niet alacht miljoen gulden verbou- leen," zegt hij bescheiden. „Ge
wen tot Europees centrum hebt ook een ploeg rond u nodig die een
sterke politieke zeggingskracht heeft."
Zijn gedrevenheid is niettemin
groot.

'In de Sahara een oase
maken is heel dankbaar werk'
voor miniatuurtreinen. De
overheid betaalt 22 müjoen
gulden voor het renoveren van
de buitenkant. Daarvan hoest
Blankenberge zelf slechts 4,4
miljoen gulden op. De rest
wordt betaald door de Europese Gemeenschap, het Vlaamse
gewest, de provincie en Toerisme Vlaanderen.
OEN IK TIEN jaar geleden de boer op ging,"
vertelt burgemeester
Ludo Monset, „geloofde niemand me als ik zei dat investeren in Blankenberge een goed
idee is. Er was zowel binnen als
buiten mijn gemeente heel wat
wantrouwen. Politici vertellen
zoveel, zeiden ondernemers in
het begin. Dat we verboden om
handelswaar op het trottoir te

te op zijn 35-e
van zijn accountantskantoor over naar
de politiek, omdat hij het niet
kon aanzien dat zijn stad naar
de verdoemenis dreigde te
gaan. Bovendien wilde hij zijn
verdere leven niet op een kantoor shjten. Hij is zes jaar schepen (wethouder) voor de liberalen geweest en werd vier jaar
geleden door de bevolking tot
burgemeester gekozen. Zijn
party vormt samen met de
christen-democraten een coalitie in Blankenberge.
Zandvoort kent lüj onvoldoende om daar een oordeel
over uit te spreken, zegt hij. „Ik
heb in mijn jeugd een nacht
dronken in een auto doorgebracht toen ik naar het circuit
ging. Niet zo lang geleden ben
ik er ook nog heel even geweest. Toen maakte het circuit
een wat desolate indruk."
„Ik ben heel huiverig om
Blankenberge als voorbeeld te
stellen. Het is hier gelukt met
de mensen die hier zijn en het
budget dat w^j hadden." Hij
heeft ook wat hulp van professor Allaert gehad, die in Zandvoort een paar jaar geleden
een keer het Zandvoortse bedryfsleven een college heeft
gegeven over de wederopbouw
van kustplaatsen.
AN DE VERANDERINGEN in Blankenberge
• liggen drie uitgangspunten ten grondslag, doceert
Monset. De overheid moet investeren, de bevolking warm
krijgen en lokale plus externe

Ludo Monset, de burgemeester
van Blankenberge

investeerders overtuigen „Ge
moet zelf het voorbeeld geven
om anderen te laten volgen.
Het helpt als elke keer als ge
voor de toeristische sector wat
doet ook wat doet in uw woonwyken. Dat is gewoon uw elementair verstand gebruiken.
Als u drie kinderen heeft, geeft
u ook niet alleen maar wat aan
uw ene kindje. Dan worden die
andere twee jaloers," vat Monset zijn visie samen.
„Maar," zegt hij, „ge hebt
wel geld nodig." Blankenberge
wist dat geld te genereren. Privatisering van het ziekenhuis
leverde 25 miljoen gulden op
en verkoop van de waterleidingmaatschappij bracht zes
müjoen gulden op. Bovendien
werden de belastingen herschikt. Toeristische bedrijven
moesten voortaan betalen
voor bijvoorbeeld hun terras of
uithangbord. Ook eigenaren
van de 6500 vakantie-appartementen gingen voor het eerst
toeristenbelasting betalen.
Om verkrotting tegen te
gaan voerde Blankenberge een
bonus-malusregeling in. Huisen winkeleigenaren krijgen tegenwoordig forse subsidies
voor verbouwingen die aan de
buitenkant zichtbaar waren.
Als een pand langer dan twee
jaar leeg staat, moet de eigenaar betalen. Hoe meer het gebouw verwaarloosd raakt, hoe
meer het kost.
Ondertussen legde de gemeente nieuwe klinkers neer
en maakte mooie bloemperken
om te laten zien dat er ook
daadwerkelijk wat veranderde.
„Claudia Schiffer krijgt ook
meer applaus met make up.
Bloemen zijn de slagroom op
de taart. We hebben meer
complimentjes gekregen voor
de bloemperken tegenover het
station dan voor de nieuwe bestratmg."
Ook de renovatie van het casinocomplex tot een multifunctioneel centrum scoorde
goed bij de bevolking. In het
art deco gebouw uit de jaren
dertig vinden jaarlijks 180 activiteiten plaats. Behalve de
speelzalen met mensen die hppen een fortuin te winnen, zijn
er twee zalen voor grote optredens (de Nederlandse zanger

Stef Bos zingt er op 21 mei),
bruiloften en bedryfsfeesten.
„Maar er zijn ook vijf kleinere
lokalen voor bijvoorbeeld
boetseren en fümvoorstellingen," vertelt Monset. Bovendien is er een tentoonstellingsruimte.
„Ik herinner mij nog hoe
slecht het gebouw er tien jaar
geleden uitzag. De gemeente
betaalde jaarlijks vjjftigduizend gulden aan steigers om
wandelaars voor vallende stenen te behoeden. Als we naar
de bloemenstoet m augustus
keken, zat ik met mijn invites
precies op de tribune tegenover het casino. Ek ging door de
grond van schaamte. Nu hebben we voor twee ton per jaar
een prachtig complex Dat
vind ik tamelijk goedkoop."
Voor de auto's van de eigenaren van de vele appartementen zijn er privé parkeergarages onder de grond gekomen.
Rondom het centrum liggen
grote parkeerterreinen voor
dagjesmensen.
Aan de achterkant van het
casino moet er ook nog wat
opgeknapt worden, vindt Monset. In een oud postkantoor
komt het folkloremuseum 'De
Benne' (de vismand). „Ik ben
geen groene jongen, maar ik
snap wel de economische
waarde van de natuur. Hetzelfde geldt voor tradities. We hoeven geen zuidwester op onze
kop te zetten, maar als de
mensen belangstelling voor
zeemansliedjes hebben, dan
organiseren we een shantyfestival in onze haven."
W-DIRECTEUR
LUCIEN Bullinck is het met
hem eens. „Wij moeten de
kunst verstaan om in te spelen
op trends. Wij hebben het geld
met om ze zelf te maken. Korte
vakanties zijn nu populair.
Veertien dagen blijven, allee,
dat is fini. En wij zijn bijzonder
goed geoutilleerd voor korte
verblijven. Voor de kinders,
voor de grote mensen, voor ieder is er wat te doen."

V

„Bovendien organiseren we
veel festiviteiten. Met een
streepje zon loopt het vanzelf
wel. Maar met slecht weer dan
moetje de mensen kunnen entertainen. En ze willen vooral
ook een pannenkoek en een

wafel kunnen eten. Dan hebben ze het naar hun zin."
Bullinck heeft het net als
Monset zelfs op zaterdag bijzonder druk. Hy heeft net een
televisieploeg te woord gestaan. „Ze weten dat ik altijd
wel wat positiefs te vertellen
heb. Zelfs als het regent aan de
kust," glimlacht hij
„Een beter promotiekanaal
kunt ge niet hebben als ge weimg geld hebt. Tien jaar geleden zond VTM, de eerste commerciele zender van België, de
hele zomer een grote show uit
vanaf onze Zeedijk. Daar hebben we zeker de vruchten van
geplukt."
In het zomerseizoen komen
er overwegend Belgen die een
eigen appartement hebben.
Daarbuiten bezoeken veel Nederlanders, Duitsers en Luxemburgers
Blankenberge.
„We profiteren enorm van
Brugge, dat vlakbij ligt. De hotels daar zijn erg duur en dus
logeren de mensen liever in
onze hotels."
„Afgunst van andere badplaatsen? Aan de Belgische
kust is er geen concurrentie
voor ons," stelt Bullinck vast
met een grote glimlach. „De
klanten zijn heel honkvast. Ge
moet al een vriendin elders
hebben voordat ge verkast.
Knokke is voor de chique, naar
De Panne gaan de Fransen,
Oostende is veel meer een stad
aan zee met grote theaters en
musea. Verder zrjn er veel kleine dorpjes. Ik heb daar geen
schrik van. Blankenberge zat
ooit in een heel diep dal, maar
nu niet meer. De kunst is om te
geloven in uw succes. En in de
Sahara een oase opbouwen is
heel dankbaar werk."

Z

|"sscn
de hoogbouw aan de boulevard bevinden zich zo hier en
'a«tt nog een paar kleine pandjes

LANKENBERGE
HEEFT 17 duizend inwoners en loopt net als
Zandvoort in een driehoek.
Er komen volgens WV-directeur Bullinck drie miljoen
toeristen per jaar. Er zijn 96
hotels, 1800 kamers, 6500 privé-appartementen,
vier
kampeerterreinen,
een
jeugdherberg en vier vakantiecentra. Blankenberge beschikt over een haven. Via
zes wegen, de trein en de
tram is de badplaats te bereiken. Blankenberge is net
als Zandvoort ontstemd dat
de spoorwegen haar diensten steeds meer beperkt.

„Deze stad leeft en bruist,"
zegt wafelbakster Van den
Heede. „J'adore pêcher et cette vüle, ik hou ontzettend van
vissen en van deze stad," zegt
de Italiaanse Brusselaar Vincenzo Sarnacemiaro die op de
pier staat te vissen. Hij heeft
een eigen appartement in de
badplaats, vertelt hij met een
prachtige zangstem. „De veranderingen zijn mooi. Of we
hier na de renovatie van de
pier nog kunnen vissen?" Vin-

Wie lang met de burgemeester en de VW-directeur praat,
gaat bijna geloven dat het te
mooi klinkt om waar te zijn.
Maar de reacties op straat van
gewone mensen, onderschnjven hun enthousiaste verhalen.

B

Een treintje brengt de toeristen naar het einde van de pier

nand de Langhe. Hij rookt een
sigaar, heeft diepe groeven in
zijn gezicht en is zestig. Pernand werkt al veertig jaar op
het strand. Hy vist naar een
ritje naar Nederland, want het
is zo saai in de regen bij zijn
badkoetsjes, vindt hij.

Hij moppert nog wat door als
het ritje naar Nederland niet
doorgaat Dat hij van elke gulden die hij verdient 23 cent
BTW moet afdragen, vindt hij
maar mets. Het valt toch al
met mee om zijn boterham te
verdienen, meent Pernand.
..Er wordt veel te veel reclame
gemaakt voor vakanties m het
buitenland. Ge kunt voor weimg geld naar Spanje en daar
schijnt altijd de zon, verstaat
ge." Oké, de zon ontbreekt
weieens in Blankenberge en in
cenzo lacht. „C'est une bonne Zandvoort. Die plooit zich nog
question, een goede vraag. Ik niet zo makkelijk naar de bedenk van niet."
leidsplannen van politici.
Is dat dan misschien het enige smetje op het blazoen van
Blankenberge' Er zijn er meer, Tekst: Monique van Hoogstrablijkt na enig doorvragen bij ten
badkoetsjesverhuurder Fer- Foto's: Karin Schut

Zandvoorters kijken beetje
bij Belgische collega's af

Zandvoort en Blankenberge
ANDVOORT HEEFT
16 duizend inwoners.
Volgens het continue
toerisme onderzoek van de
WV Zuid-Kennemerland
bezochten in 1997 4,3 müjoen
dagjesmensen Zandvoort.
800 duizend mensen logeerden in Gran Dorado, de
grootste accommodatie van
Zandvoort. Er staan 39 pavüjoens op het strand, Blankenberge heeft nauwelijks
strandpaviljoens. Zandvoort
is omsloten door natuurgetaieden. Er zijn maar twee
toegangswegen en de trein
rjjdt tot bijna aan het strand.

Het multifunctionele casino is de laatste jaren flink gerenoveerd

Weekmedia 17

Markten/braderieen
VLOOIENMARKTEN'
18 april Sporthallen Zuid Ijsbaanpad te Amsterdam
13, 14, 15 en 16 mei Maliveld Den Haag
23 en 24 mei Sporthal De Vang te Zaandam
24 mei Emergohal te Amstelveen
Org Mensen Tel 020 6570612

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Vlooienmarkt Jaap Edenhal
Amsterdam 17-18 april
Tel 0418422112
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VRIJMETSELARIJ
Loge La Paix, een van de oudste Vrijmetselaarsloges in Nederland, biedt u de gelegenheid om nader kennis te maken, met de
vrijmetselarij maar vooral met de mensen die
zich vrijmetselaar noemen

Onroerend
goed te koop
aangeboden
Z'voort-Z nw lux roy 3 kamer appartem + berg + p p
-t- r terras, ƒ585000 kk
Tel 023-5714766

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gevr voor lange en korte tijd
gemeub en gestoffeerde
woningen, huizen of flats,
egio A'dam 020 4003074

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534
Ter overname een goed lopend restaurant, shoarma en
pizzeria Met terras, goede locatie, in hart-centrum van
Zeeland, huur ƒ 2400,- incl bovenwoning Tel 0118-470419

Vakantie
Binnenland

iezocht garage, huur of ko Stacaravans te huur in BelDen, omg Vondellaan/Potgie- gisch Limburg, vanaf ƒ240,:erstr Tel na 18.00 uur p w all in Tel 043-4591598
5720238
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Schoonmaakpersoneel
gevraagd

Wij hebben ons huis verkocht
Rijwielen,
Frans van Mierisstraat l 28, l 071 SB Amsterdam Wij zoeken tijdelijk woonruimmotoren,
:e
m
Zandvoort
omg
Op
wie
tel 020-61951 04, E-mail mvelsmkOcsi com
z'n huis kunnen wij passen7
bromfietsen
Vanaf 1 juni, 3-6 mnd
Tel 023-5733892
Mode
Rubneksadvertentie' Zie Opoefietsje 24", kleur paarsvoor adres en/of telefoonnr. zwart, voor 8-12 jaar, merk
Medley, ƒ 120,- Tel 5739048
de colofon m deze krant.

Monet Strijkservice

Muziekinstrumenten

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

PIANO

Personeel
aangeboden

Auto's en auto-accessoires

Wil je ook kranten bezorgen ?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij met spoed op woensdag

3 1/2 MAX

BEZORG(ST)ERS

ENORME KEUS IN KLEINE
GEBRUIKTE AUTO'S

met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Bel nu- 020 -613.8444

WTERLANDEN SPREIGROEP

Uitsluitend auto's van ca 3V2 meter * Vaste scherpe pnjzen van 5 000,- tot 25 000 * Zes maanden garantie en langer
als u wilt * 3'/2 max-omruilgarantie (1 week, max 350 km)

Of schriftelijk. Antwoordnummer 46304,1060 VD Amsterdam

TUINMAN, STRATENMAKER
MINI 1000 HLE '91 wit ƒ7950,biedt zich aan voor al uw tuinSPELEN
FIAT CINQUECENTO 900 94 blauw ƒ 9 950,en straatwerk, voorjaarsbeur- U kunt bij ons al v a ƒ 270,AUSTIN HEALEY Spnte '67 rood ƒ12950,ten van klein klusje tot cornvoor het eerste half jaar
FIAT CINQUECENTO Sporting '95 grijs ƒ 14.950,plete aanleg Gratis advies en
een goede piano huren
PEUGOT 205 Forever '95 blauw ƒ 14 950,vnjbl prijsopgave aan huis
PEUGOT 106 1 5D '95 groen ƒ 16950,VAN KERKWIJK
Flinke werkster gevraagd 2 Ing K v K Tel 020-6364074
OPEL CORSA 1 2i eco '96 groen ƒ 17 950,ocht p w di en vrij van 9-12
Amsterdamseweg 202
DE KLUSSENBUS
VW GOLF 1 3 '95 groen ƒ 17 950,uur, ƒ50,- per ocht Na 1800 Voor iedere klus, bellen dus
AMSTELVEEN
uur bellen 023-5713866
020 - 6413187
Tel 023 - 5713780
En nog veel meer
Bel of e-mail ons voor de complete voorraad
Gevr huish hulp, 1x per 14 SCHILDER heeft nog tijd v
Smart center@worldonhne nl
dagen 3 uur, ƒ 16 p u ook binnen- en buitenwerk Vnjbl Dpleidingen/
voor stnjkwerk, tijden in over prijsopgave
cursussen
U vindt ons bij de smart centers m
leg Tel 0235712138
Bellen na 1800 uur 5719800
DEN HAAG, Mercunusweg 1, 070-371 7070,
Gevr zelfst huish hulp + 14
ANNULERINGEN van adAMSTERDAM, Snijdersbergweg 99, 020-311 6868,
uur p w (in overleg)
vertentie-opdrachten kunt u Puppy training van 3 6 maanUTRECHT, De Liesbosch 132, 030-2808028
Tel 0235716023
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK den Start nalf april Inlichtin- Open van 9 00 tot 18 00 uur, donderdagavond tot 21 00 uur,
richten
aan
Micro's
Weekmegen
en
opgave,
tel
zaterdag van 1000 tot 1700 uur
Gezocht dame voor 1x per
week 3 uur om app schoon dia, Postbus 156, 1000 AD 0235713368, na 1900 u
Amsterdam
te houden -t- strijk in Zand
voort Tel 5719867, na 19 u

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Uitzendbureau Volendam is
op zoek naar
SCHOONMAKERS m/v voor
de ochtenduren van 645 uur
tot 11 15 uur Voor diverse
locaties zijn wij op zoek
naar
BOUWOPRUIMERS
Heeft u interesse9 Bel
0204080616 en vraag naar
Suzanne Kuenen

,<J 1998 Hem de Kort

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477

TUINMAN STRATENMAKER
Hobby's en verzamelingen
biedt zich aan voor al uw tum- Tijdelijk huish hulp gevr voor
en straatwerk, voorjaarsbeur- 2 a 3 dagen p w , ± 2 uur p
ten van klein klusje tot com- dag a ƒ 15, Tel 0622119795
GROTE TREIN/MODELAUTOBEURS, HUIZEN
p'ete aanleg Gratis advies en Zelfstandige huish hulp gevr
vnjbl prijsopgave aan huis voor 2 ochtenden in de week, Met rijdende treinen, ook voor kinderen Zon 18 april,
Ing K v K Tel 0206364074 ƒ 15,- per uur Tel 5713958 1000-1500 u, Sportcentrum 'De Bun,' Graaf Flons 2

Divers personeel gevraagd

Sport, spel en
ontspanning

Dieren en
dierenbenodigdheden

D l T Interim Techniek, een snelgroeiende technische
detacheringsorganisatie, zoekt enkele

3 1/2 MAX

COMPACT USED CARS
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep, onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel 023-5614097

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

Aikido, geweldloze zelfverdediging in Amstelveen en VoLAATSTE OPROEP
MW ers VERKEERSAFZETTINGEN
Puppy training van 3-6 mnd lendam, 2 weken gratis proef
0906-Nummers
Start morgen 1930 uur in de Info 0206650364
1
Kans op vaste baan Ben je een aanpakker, flexibel, bereid op hondenkaps Ellen Cats, Achonregelmatige tijden te werken en heb je eigen vervoer9 terweg 1 Inl of opgave
0906-9889 Rijpe Sjaan DD- Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
Relatie/
Bel dan D l T Interim Techniek 020-6817787
tel 023-5713368
zkt jgns 18 jr v liveseks seksafluisterhjn v Holland
bemiddelingbureaus cup,
Grijp onder m'n rok' 99cpm 0906-9722 Secret' 99cpm
Gevraagd
40 cpmi Binnen 5 seconden Ontdek de duistere wereld'
Te koop
BLOEMBINDER/STER
vrouwen 30+, direct live aan SM Meesteres live' Zij wijdt
ervaring vereist, fulltime job
gevraagd
jou in 99cpm 0906-9626
de hjni 0906-17 15
Bloembindenj J Bluijs Tel 0235712060
diversen
Bent u tussen de 25 en 80 44 cpm1 Thuiscontact vrou- POSTCODE DATINGi
jaar oud9 en op zoek naar een wen (2059) zoeken een af- Vrouwen zoeken snel contact Bel 0906-18 44 (80cpm)
partner Vraag dan naar het spraak thuis 0906 17 13
zoekt partime en fulltime medewerkers vuilnisbeladers, plant
SBS-6 text pagina 745
infopakket van JVL Contact
1
Gevr
ijzeren
DIVANBED
z
g
44 cpm Wijkdatmg vrouwen
soenmedewerkers papierprikkers, stratenmakers opper**Seks alarmnummer**
twijfelaar,
1
20
m
breed
uit jouw wijk zoeken een afmannen liefst met rijbewijs Tel 06 53359440
Snelseks direct live 99cpm
Tel 023-5715884
spraaki 0906-17 11
Afspreken in jouw
postcode-gebied
SM-CONTACTLIJN Hier zoe
0906-50 222 04 (1 gpm)
Bloemen, planten en tuinartikelen
ken vrouwen & stellen SM
contact 0906-1833 (SOcpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Spannende date*?
GEHEEL PRIVÉ
09065015156
Wie wil mijn gras maaien en heg knippen,
Advertenties van
Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
ƒ 15 - per uur Tel 023 5720241
vrouwen 18+ (1 gpm)
24 u/pd (1 gpm)
complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
Zie ook NieuwsNet 9
beplantingen en schuttingbouw
't Lekkerste nummertje nu
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
Kabeltekst pag 440 & 450 live met hete meiden 18 Ze
Horecapersoneel gevraagd
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
liggen naakt te wachten 24u
Beluister anoniem
GARANTIE OP AL ONS WERK mg K v K
p dg 0906-203 2340, pm105c
advertenties 18+
Automatiek in Zandvoort vraagt MEDEWERKER/STUDENT
0906 50 15 15 6 (1 gpm)
Vanavond al een
voor zomerseizoen t/m 21 jaar Werktijden zijn bespreekbaar
fijne afspraak7
Biseks, buurvr en buurmeisje
Interessante verdiensten Tel 0235720050/0621495971
0906-5022204
(1 gpm)
18 Hun spelletjes worden
Massage
Rest Queenie vraagt voor
harderi 99cpm 0906 9526
Vrouwen,
18-55
jr, geven
medio april medewerkers'
Oproepen
Dagelijks seksen hete meis- telnr voor contact'
sters in de bediening en in de
jes 18 op onze livelijn1 De Bel 0906 1822 (1gpm)
keuken Voor reacties mw
Mededelingen
Sportmassage ontsp masheetste' 99cpm 0906 0603
Holleman tel 0235713599
sage Shiatsu, voetreflex
Tel 0235714092
Direct contact met
Beursdrmken in La Bastille op
stoute vrouwen
Kunst en antiek
0906 9789
woensdag 21, donderdag 22
0906-50 222 21 (1 gpm )
Je zegt 't maar, 105cpm
en vrijdag 23 april
Direct contact met
• Zie de colofon voor opga
*Veilinggebouw Amstelveen*
Donderdag 15 april
vrouwen thuis1
ve van uw rubieksadvertentie
heden INBRENG voor veiling live muziek in La Bastille,
0906-5022221 (1 gpm)
10 en 11 mei Spinnerij 33,
aanvang 20 00 uur
Doorgeschakeld
Amstelveen 020 6473004
Diverse clubs
Gezocht oude ansichtkaarten RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
met vrouwen thuis
in oud album Betaal ƒ 250 tot
0906-5022221 (1 gpm)
Maaien
SG
SG
SG
SG
SG
pocket pocket Latex
ƒ500 Tel 0514571498
Verhuizingen
dikte
25
30
35
40
45
damast badstof 14 cm
Een spannend
Escortburo Angel, 24 hpd is
LET OP'
contact in de buurt
80x190x14
99,125- 140,- 160,- 180,- 275,- 350,- 260,een schot in de roos Dames
Nog 2 weken en dan'"''''''
0906-5022204
(1
gpm)
v a 18 jr voor escort Tevens
80x200x14 105- 130,- 150- 165,- 190,- 280,- 355,- 270,TE HUUR gr verhuiswagen + Live-muziek a s donderdag
Ik ga door, waar anderen dames gevr v a 18 tot 50 jr,
90x190x14 110- 140,- 155,- 175- 200,- 285,- 360,- 290,chauff ƒ250 p d Ook met in La Bastille dit moet je zien'
stoppen1 Schaam me ner- met spoed Tel 0206322452
90x200x14 115,- 150,- 165,- 185- 215,- 290,- 365,- 320,verhuizers Tel 0653208374
gens
voor en wil harde SEKS1 www angel-escort com 24 u
• Uw particuliere Micro bon 120x190x14 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375,- 425,- 390,X Y Z B V verhuizingen en per post verstuurd bereikt
Harneti 99cpm 0906-9794
• Wij behouden ons het
130x190x14 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,- 430- 425,kamerverhuizingen/ transport ons pas over 3 a 4 dagen
Live' Black, beautiful en hot' recht voor zonder opgave van
140x190x14 180,- 225,- 245,- 265- 300,- 425,- 525,- 465,Voll verz Dag nachtservice Opdrachten die te laat
Voor de liefhebber van zwar- redenen teksten te wijzigen
140x200x14 190,- 230,- 255,- 270,- 315,- 450,- 550,- 499,020 6424800 of 06 54304111 binnenkomen worden
te vrouwen 99cpm 0906 0601 of niet op te nemen
160x200x14
200,255,290,305,345,495,570,605automatisch de week
180x200x14 230,- 290- 325,- 350,- 380,- 525,- 625,- 699,• Wij behouden ons het daarop geplaatst
recht voor zonder opgave van Wie wil 27 april 's middags 200x200x14 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540,- 640,- 790,redenen teksten te wijzigen a u b mijn herenkappersmo
Alle afwijkende
of niet op te nemen
del zijn? Tel 0235715578

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.

Partnerselectie

H. v.d. Heuvel Transport B.V.

BEL NU GRATIS
0800-0236237

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

de Groot

0906*0611

Wat jij wilt

Uitgaan
Ongelooflijk, kom maar kijken
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
17 18 APRIL Ze SBS6, text 650
Org v Aerle 0492 525483
Donderdag 15 april live mu
ziek in La Bastille, Haltestraat
58 Tel 0235715111
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 jr De Ossestal Nieu
welaan 34 Osdorp v a 20 u
Voor feesten en partijen' Vier
het feest in café La Bastille
Tel 0235715111

Za 17apr STIJLDANS-avond
v paren & alleengaanden De
Ossestal, Nieuwelaan 34 Os
dorp, 20 30 u Geen danssch
leder welkom 0297-328712
Sportcafe Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes
catering
0235715619 0654616812

SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

voor de particulier

0906-98.50

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

LET OP!!

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

maten mogelijk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
,90x200 16 cm dik
." VOOR. ƒ 98,"

20% KORTING OP TEMPUR MATRASSEN

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalchcque bijsluiten (beslist geen overschrijvingskaarten
ol u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naai
Micro's Weekmedia. Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam

Zandvoorts Nieuwsblad

Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6331329
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILER3.
DAT MAG WEL IN DE.KRANT,.

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45

•

t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advcitcntie helaas niet opnemen.
Alle prijken /Jjn incl. 17,5% BTW.
Naam
Adies-

Compressorstraal 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509

BRIEVEN ONDER
Of afgeven bij (tot uiterlijk
NUMMER KOSTEN
maandag 16.00 uur):
F9,99(ICL. BTW)
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad. Gasthuisplein 12, EXTRA
(u dient er rekening
2041 JM Zandvoort.
mee te houden dat bij
uw opgu\ e de regel
Micro's kunnen ook telefohr.o.nr.... bun v.d.
blad als l regel bij uw
nisch of pei fax opgegeven
tekst gerekend wordt).
worden (tot uiterlijk dinsdaa
12 00 uur), tel. 020-5626271.
Wij zijn niet aansprafax-020-6656321.
kelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk
Indien uw adveilentie ons op handschrift.
tijd bereikt, volgt plaatsing m
Wij behouden ons liet
dezelfde week op woensdaa
(vanaf 18 00 uur op AT5 TXT) recht voor zonder
Min redenen
Opdrachten die na sluitingstijd opgaxe
teksten te «ij/igen of
bij ons binnenkomen worden niet op te nemen.
automatisch een week latei
geplaatst/uitgezonden.

PostcodeTeletoon:
S.v p. in lubiick

Plaats:

woensdag 14 april 1999

1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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Drie keer per jaar wordt in de Jaap
Edenhal in Amsterdam een vlooienmarkt gehouden. Tweehonderddertig
kramen, uitsluitend bedoeld voor particulieren. De professionele handel,
die vrijmarkten elders zo vaak verziekt, wordt door organisatiebureau
Van Schaijk beslist buiten de deur
gehouden. Nieuwe spullen zijn eveneens taboe, behalve natuurlijk zelfgemaakte artikelen als poppenkleertjes
en thuisgekweekte paprika's.

$
«l?

i ' • ••
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Bezoekers en kraamhouders komen
van heinde en verre. Hier vinden ze
gezelligheid, goedkope spullen en aardige hebbedingetjes. Veel mensen
hopen een echt koopje op de kop te
tikken. Negen van de tien keer is het
niks, maar het gaat om die ene keer
dat je precies vindt wat je zoekt.

B ?» ,

•§ s. »

„Ik vind dit leuk
om te doen,
anders doe je 's
zondags toch
maar niks," zegt
Ria Raap. Zij verkoopt eigen spullen: vazen, schoenen, beeldjes.
Verder heeft ze
met kleurige linten
versierde strohoedjes, en poppen in prachtige
kleding.
Volgens Ria vallen
ook haar namaak
vogeltjes goed in
de smaak. „De
mensen zetten ze
in een kooitje."
Maar topstuk is
toch een grote
pop in een roze
jurk. Ria vraagt er
honderdvijftig gulden voor. Zal ze
geen spijt krijgen?
„Helemaal niet. Ik
maak de kleertjes
zelf en draai daar
mijn hand niet
voor om."

Wilma van Schaijk van het organisatiebureau kent vlooienmarkten overal
in het land. Volgens haar kenmerkt de
Jaap Edenhal zich door het grote aanbod van kleding. Heeft zij daar een
verklaring voor? „Ik denk dat men in
Amsterdam de kleding relatief korter
draagt. Elders in Nederland is men
wat zuiniger."
Maar het is lang niet alleen kleding
die hier aangeboden wordt. Er passeert een grijze man met een tevreden
lach op zijn gezicht. Onder de arm
houdt hij een pop met hobbelpaard
geklemd. Van Schaijk: „Er komen hier
ook veel grootouders cadeautjes voor
hun kleinkinderen kopen."

Eef Toonen uit het Gelderse
Huissen heeft in zijn kraam
een verzameling oude radio's
en reisgrammofoons, van
voor en na de oorlog. Ze zijn
het resultaat van een uit de
hand gelopen hobby. „Als je
zelf verzamelt, dan moet je af
en toe ook iets wegdoen. Doe
je dat niet, dan verdrink je er
op het laatst in. Op een gegeven moment heb je zoveel,
dat het tegen ieder aannemelijk bod weg mag," legt Eef
uit. Een aantal radio's werkt
niet, en die toestellen zijn
dus met name interessant
vanwege de onderdelen. Er
komen ook vaak mensen bij
Eef, omdat ze een radio herkennen die ze vroeger zelf
thuis hadden. „Dat is hier
een geliefd onderwerp van
gesprek," bevestigt Eef.

De volgende vlooienmarkt in de
Jaap Edenhal wordt gehouden op
zaterdag 17 en zondag 18 april, van
tien uur 's morgens tot vier uur 's
middags. Informatie voor bezoekers
en kraamhouders: Organisatiebureau Van Schaijk, telefoon 0481422112/422564.

i '

Gevaarlijke liefde

I

K STA LANGS de weg door
het Ambtcidamse Bos Aan
m i j n voeten een onsmakeIijk tafereel Een passeiende
autoband heeft een egel aan
de 7i]kant gemakt De band
heelt het vel vastgehouden en
de icst naai buiten gepeist
Keung naast elkaar liggen
daal het stckelvclletje, het
met spit i en aangeklede skelet
en dïuu naast weci de mgewanden Toch
knap. in nog
geen seconde
een egel ontleden
Ik denk aan
het cgelsympobium waar ik
een week gelcden was De
oei ste deskundige sprekci
vei telde dat
elk jaai tweehondcidduixend egels op de Necleilandse
wegen woiden platgcieden
En dat betekende volgens
hern dat ei m Nederland heel
veel egels zijn De tweede deskundige verklaarde hoc dat
komt egels houden met van
natuur, /e houden van mensen Ze houden van de aancensehakeling van kleine
onovei/ichtelijkc tuintjes in
de buitenwijken en tuinsteden Ze houden van boerdei 11cnlandschappcn met veel heggen en hoekjes om eten te vinden en zich te verstoppen

\59

34

64

15

46

23

13

71

Ze houden niet van wegen,
dat hacl de deide sprekei /elf
ondei /ocht. Egels weten heel
goed dat wegen gevaarlijk
7 i j n Ze .steken een weg i echt
over en rennen /o hard mogel i j k naar de overkant, met een
snelheid van bijna tien kilometer pei uur. Ondanks dit
onbeiispelijke vei keersgedi ag
toch nog twechondeiddui/cnd
slachtoffers, dan moeten ei
inderdaad heel
veel egels /iijn
Toch had de
aatstc spieker
nog een waai schuwing. In de
buuit van
wegen /itten
duidelijk mindei egels dan
vei der weg De
dichtbevolkte
egelgebiedcn
die vei van
wegen liggen
?oigen voor de bevoorrading
met nieuwe egels van de
frontlinies vlakbij wegen Als
straks oveial in Nederland
wegen liggen is het afgelopen
met die bevoonading Dan
kon je welecns een heel andci
verhaal krijgen
Ik kijk naar het bloederige
doodshoofdje aan mijn voeten
Egels houden van mensen,
maai het is een gevaarlijke
liefde Een liefde op een evenwichtsbalk waar je elk
moment vanaf kan vallen
Remco Daalder

51

4

70

53
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7

29

Welk woord komt er in het balkje?

Wim de Groot staat voor de tweede keer met
zijn kraam in de Jaap Edenhal. Hij verkoopt
antieke en bijzondere fototoestellen. Hoewel
hij doorgaans speciale verzamelaarsbeurzen
aandoet, bevalt deze vlooienmarkt hem best.
In een glazen kast staan toestellen van onder
meer Ikoflex, Rolleiflex, en Polaroid.
Wim: „De mensen hebben hier interesse voor

de verzamelstukken. Ze kijken naar toestellen
met een interessant concept, die in geringe
aantallen gemaakt en mooi vormgegeven
zijn."
Pronkstuk is een oude Asahiflex-Pentax. Om
een foto te maken, moest je er van bovenaf
inkijken. De Groot: „Speciaal voor de lekkerbekken onder de verzamelaars."

Tekst
Jan Pieter Nepveu
Foto's:
Jaap Maars

Bep en Bep zijn schoonzusjes. In hun kraam verkopen
ze een breed assortiment
tweedehands spullen. Op de
planken liggen stripboeken,
kleding, speelgoed en pluche
beren. Het meeste komt van
thuis, maar ze krijgen ook
nogal wat van vrienden en
bekenden. Bep en Bep hebben het op de markt naar hun
zin. Ze hebben net een speelgoedauto verkocht aan een
Haarlemse mevrouw. „Dit is
een leuke manier om je troep
kwijt te raken en er nog wat
aan over te houden ook." Ze
lachen.

HORIZONTAAL l verdwijnen. 11 eigeel, 12 strikken: 14
zangnoot. 15 via, 17 gesloten:
18 oudeiraad. 20 paling; 22
muziekmsti , 25 honingdrank.
26 tocht. 28 pi m Duitsland
29 legei, 30 ras, 32 hdw. 33
kraamvei zorgstei, 34 voorz
35 wilde haver, 37 hoofddeksel, 38 neon, 39 maand. 40
kweken: 41 Ned
Kampioenschap. 43 ac<nspormg: 45 water m Utiecht. 46
familielid. 47 bijuooid. 49
aanw vmv. 51 loeischip; 53
vieemde. 54 doopmoeder. 50
wasbak. 57 landbouwgiond; 58
aft eis, 00 diank 61 nikkel; 62
gelofte. 63 \. ooi. 65 zangnoot,
66 inhoiu^maat, 69 bijwoord,
71 deskundige

VERTICAAL l militair, 2 wolpluis. 3 water, 4 rangtelw: 5
regenngsreglement, 6 dreumes. 7 tussen, 8 zanggroep; 9
pi o d Veluwe, 10 Nederlands,
11 desondanks, 13 betitelen.
14 vormen; 16 msekt, 19 vergelding. 21 jongensnaam, 23
vlaktemaat, 24 voorz , 25 tam,
27 Eur. land, 29 bunker, 31
ontbijtkost, 33 omsingeling. 36
open bosplek. 37 sprookjesfiguur, 42 flink. 44 warmte, 46
deel v N -Brabant. 48 vissersplaats: 49 van de, 50 vooiz , 52
wateung, 54 stieek m
Frankujk. 55 hulppost. 58
telw, 59 beschadiging, 62
ivoor. 64 oktober, 67 spil. 68
nikkel, 69 vliegemer, 70 dicrengeluid

Oplo^mg vorige puzzel STERKTEREGELING

Advertentie

In Schouwburg Amstelveen kunt u op zaterdag 24 april, om kwart over acht,
een swingende avond beleven met een

Samba Dansshow van
Companhia Aérea de Danca

t

Ida, Dini, Leonie en Anita
verkopen vooral kleren, veel'
kinderkleding en suède jasjes.
„Gewoon onze kasten leeggehaald," licht Dini toe. Hangt
daar nu dan helemaal niets
meer in? Ze lacht: „Dat valt
mee hoor, we kunnen nog wel
een keertje komen."
Van vriendinnen hadden ze
altijd gehoord dat je op een
vlooienmarkt veel kan verko-

pen. „En nu wilden wij zelf
wel eens weten hoe dat
gaat." Het valt hun inderdaad
niet tegen. Al voordat de boel
's ochtends goed en wel was
uitgepakt, hadden de vier tijdelijke verkoopsters al honderden guldens omgezet.
Hoeveel denken ze deze dag
te verdienen? „We gaan voor
de duizend gulden," zegt
Dini.

'

Deze voorstelling is een must voor
iedereen die houdt van de wervelende
Zuid-Amerikaanse sambadans Twaalf
dansers met een live muzikale begeleidmg brengen u m de sfeer van het
hartstochtelijke Rio de Janeiro
Companhia Aerea de Danga staat in
Brazilië aan de top Nadat de groep
twee jaar geleden internationaal is
doorgebroken met een optreden in
New York, is het gezelschap nu m
Europa te bewonderen In1995ontving choreograaf Joao Carlos Ramos
de hoogste onderscheiding als 'beste
dansensemble' van Brazilië

"

•••• '
Voor reserveringen: '
Nationale Pathé Bloscoopreserveringslijn 0900.2025350soct/pm'
Raadplttg di plaatselijk» bioscoopagtnda vóór htt fllmaanbod «n aanvangstijden.
Pathé bioscopen in Amsterdam zijn: Bellevue Cinerama / Calypso» Cinema, City en Tuschinski.
, - . . • >•'
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS..

Nico en Willy Hagen komen
een keer per jaar uit Zutphen
naar de Watergraafsmeer om
in de Jaap Edenhal spullen te
verkopen. Ze doen het voor
de hobby, vinden het gewoon
leuk. Hun aanbod is veelzijdig: kleding, druklettertjes,
boeken, tijdschriften en, heel
opmerkelijk, tientallen wedstrijdbekers. Die hebben ze
gewonnen met dansen. Nico
en Willy dansen wedstrijden

in heel het land en er komen
dan ook nog steeds bekers
bij. Willy: „ledere beker heeft
een verhaal, maar op een
gegeven moment denk je: wat
moet je er mee. De mooiste
bewaar ik en de rest gaat
weg." Doel vandaag is: alles
verkopen. „Of we al veel verkocht hebben?" Willy lacht.
„Jazeker, we hebben in ieder
geval een paar nieuwe dansschoenen verdiend."

Foto robson Drummond

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf
gulden op de normale prijzen van 55 gulden
(1-e en 2-e rang) en 50 gulden (3-rang)
NAAM
PLAATS
AANTAL
De kassa van Schouwburg
Amstelveen is open van maandag tot
en met vrijdag van tien tot drie uur
Op zaterdag en zondag van twaalf tot
drie uur Het reservermgsnummer is
020-547 5175
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i Kwik Fit

Super
ony.

i W i
OP ALIE ONDERDEUEN

BETER!

l
GOEDKOPER KAN NIET!
START: WOENSDAG IA APRIL
OM ACHT UUR 'S OCHTENDS

EINDE: ZATERDAG 24 APRIL
OM VI|F UUR'S MIDDAGS

\Arrowspeed\

l EEN UITLAAT MET|

51 AAR
l GARANTIE!

Onze Prijzenslag actie is dit keer voordeliger
dan ooit! Want Kwik-Fit bestaat vijftien jaar
in NederianiÉhDat vieren we met spectaculair
jubileum-voordeel! PROFITEER!

i

DATKANBI)
KWIK-FIT
VRAAG ERNAAR!

IffTEEN
NIEUWE
ACHTER-

BALANCEREN EN UITLIINEN
4 wielen balanceren, incl. uitlijnen

VAN

135/80 R 13 S
165/70 R 13 S
155/80 R 13 S
185/70 R 13 S

VOOR

-nü.-75i

P.st.

^M
pst. ^8<
pst. ^R
p*. ,-8!

OPEEN
COMPLEET
UITLAAT
SYSTEEM

r

Kom vandaag

nog bij

Op overige maten 3.596 Prijzenslag kortingl

ons langs!'

COMPLEET
SYSTEEM
VAN
VOOR

AUTOMERK
AUTO'S ZONDER KATALYSATOR
Citroen AX 10E.10RE, URE,
UTRE 9/'86 -'92
Alfa 33 1.2, 1.3

JLl

'90BMW 316, 318i

VAN

145/80
145/70
175/70
185/70

10/'82 - W87
Mercedes 200D, E 2000

R 12 S SP7
p.st. ^90?
R 12 S SP7
pst. ^95?
R U T SP70
p.st, J125?
R 14 H Sport 200 P.st. JL50?

'85 - S/'95

ACHTERDEMPER
VAN
VOOR

239? 179.- 146? 79.449? 339.- 160? 119.409? 319.- 190? 149.559? 469.- 240? 179.-

AUTO'S MET KATALYSATOR Complete systemen vanaf de kat.
Opel Kaden E 1.3, 1.4
'86 - 10r90
Mitsubishi Colt 1.3, 1.51

319.- 249.- 110? 69.269? 209.- 150? 99.Opel Astra 1.41, 1.6i, 1.81, 2.0i
(ex GT, Combi) 10/'91 299? 249.- 130? 119
Ford Fiesta l.li
299? 239.- 160? 119
'89 - 12/'93
Subaru Mini lumbo 800 4cyl
509? 429.- 170? 129.1/-90 Fiat Gnquecemo 0.7, 0.9
319? 249.- 180? 139.irn - 3/'9s
Opel Omega 1.8, 2.01, 2.41
369? 329.- 220? 179.9/'86 Alfa 155 Ui, 1.81, 2.01 ex 16V
539? 439.- 230? 189.1T92 - '96
Toyota Corolla 1600 16V
359? 289.- 230? 189.5/'87 - 9/92
ÏW Golf 1111.4,1.4!, 1.6,1.61
299? 269.- 200? 189
11/'91 Renault 25 2.2i TX, GTX
469? 339.- 250? 219.6f 88 - 9/"92
SimiKi Swift 1.31, 1.6i sedan
449? 379.- 280? 219.lf 90 - 9/'96

Op overige maten S.O96 Prijzenslag korting!

8/'88 - 5/'92

.LIJ
VAN

155/80
175/70
185/65
185/60

R 13
R 13
R 14
R 14

VOOR

T P3000E
T P3000E
T P3000E
H P5000D

pst.
Op overige maten 1O?6 Prijzenslag korting!

GIWIS
RJEMCONTROLE

•^bent
ü:ivëtieli
:
van de allerbeste
• •

'Normaal 25.-

'

' ; • - ' ^:-:-::f«---KSi.j':^-S5*iS^^

.•ExrRf|è|i|||

; .fgeen"g(ekifiöillii
- **••:::..;.::.;...• •**•":

VAN

NIEUWSTE SONY BIJ EXPERT!
Uniek design en superlicht: slechts 107 gram!
Vernieuwde Jog Dial voor supereenvoudige
bediening. Standbytijd 115 uur, gesprekstijd
330 minuten.
Bij Expert in combinatie met een
1-jarig Perfectline-abonnement voor slechts
24,95 per maand. Nu

145/80
145/70
165/70
165/70

R 13 T «a.
R 13 T xri
R 13 T m
R 14 T xn

VOOR

PROFITEER!
»'.J
fJ

pst.

Op overige maten 1O9Ó Prijzenslag korting!

BANDEN
195/50 R15 V PSOOOD
205/60 R15 H P4000E
205/65 R 15 H Pôooo

VAN

pst-JjèQ:Z2&
p.st. 2£fc

p.st.

VOOR

±29.-1

175.225.-

OP HOBBY
ACCU'S

n l IS I-*l MADE BY
KI KEN
••MlfHIUN

M CE AT ^ i

m
" ••'••-•-•-•"

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor de
laagste prijs. Alle overige uitlaatdelen en
complete systemen nu met 10% koning.

" -.;'•«•- ' : « M t ' . : ' • . ' ; ' .

VOOR BOOT,
CARAVAN, TV
EN CAMPING.

VOOR

VAN

135/80 R13 T p st /70r

METDRAAGBEUGEL
ENGASAFVOER

j 1A5/80 R13 T P.st. ^75r

' 165/70 R13 T p^t. /9Sr
175/65 R1AT

ps t

ALLE STARTACCU'S
MET 10% KORTING

20% PRIJZENSLAG
KORTING!

1165/80 R13 T P.st. /9ÜT

van 129.- voor 95.vanlTST-

115.-

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITIATEN.
195/65 R 15 H FH70
195/65 R 15 V FH70

JJ5?
P s. 598?

6 DAGEN PER WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur

169.-

Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van woensdag 14 tot
en met zaterdag 24 april 1999. Prijzen inclusief montage,
garantie en btw. Bandenprijzen excj. balanceren, ventielen
en verwijderingsbijdrage. Deze aanbiedingen zijn niet geldig
in combinatie met andere aanbiedingen.

GOOD'/YEAR
205/70 R 15 T Eagle GA p.st. .216?

±85.-

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT 0900-8698

UW VOORDELEN
. l.jarirj abonnement
]ncl; Sony CW1D CV

voor 149.-

OF ZIE GOUDEN GIDS E MEER DAN 185 VESTIGINGEN.

;

GSM-telèfoon :>•;
éAbönnementskasten .
i> Rechts 2A.95 per rna^d

^superlagebëlkostem
t

l. Piekuren 0,75 per m»nuut ;
WEéllen in binnen- en

EI'

debitel'

Het Mobiele Netwerk"

I N T R Ü D ' U C E E R T

DE

N I E U W E

G R A N D

C h l E R O K E E .

D e robuuste limousine

met een o n g e k e n d u i t r u s t i n g s n i v e a u : onder meer een I n f i n i t y g e l u i d s i n s t a l l a t i e met bediening op
het

stuur,

uitvoering

Aanbieding geldt tot en met 24 april 1999.
Neemt u a.u.b. legitimatiebewijs en een
kopie bankafschrift mee voor een snelle aansluiting.

cruise contról,

twee

airbags, ABS en

bovendien

D ua l

Zone

een

infrarood

elektrisch

verstelbare stoelen.

klimaatsysteem

regeling, b o o r d c o m p u t e r en - o p t i o n e e l - een nieuw o n t w i k k e l d e
weinig

limousines

die

dat

bieden.

En

er

is

er

zelfs

maar

voor

individuele

!n

de Limited
t e m p e r a t uur-

4 . 7 - l i t e r V8 motor. Er zijn maar

één

die

v i e r w i e l a a n d r i j v i n g aan t o e v o e g t : de n i e u w e J e e p G r a n d C h e r o k e e . Nu bij

daar Jeeps

legendarische

de C h r y s l e r - J e e p d e a l e r .

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Jeep
Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

THERE'S

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30

"Audio, video, hifi, telefonie.

EXPERT,

H'

IE

DAAR

WOR D

W l J ZE R V A W .

-17.30 uur. Zaterdag 10.00

-17.00 uur.

ONLY

ONE
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Voordeel op Peugeot bestelwagens

Smart uit het hart

Peugeot scoort goed op de bestelwagenmarkt. De Partner is
momenteel de meest populaire besteller in de klasse tot 800 kilogram (GVW). De Expert voert eveneens zijn segment aan en ook
de grotere Boxer blaast als 'Bestelauto van het Jaar' een partijtje
mee. De aanschaf van deze praktische auto's wordt nu extra aantrekkelijk gemaakt door de zogeheten 'X-versies'. Dit houdt in dat
Peugeot de auto's uitrust met een airbag, centrale vergrendeling,
elektrisch bedienbare portierruiten en nog meer interessante extra's
voor een zeer scherpe meerprijs. Dit bedraagt achtereenvolgens
voor de Partner, Expert en Boxer slechts 720-, 820- en 780 gulden.
Wie niet kiest voor één van de pakketten kan gratis voor respectievelijk 1.000-, 1.500- en 2.000 gulden aan accessoires uitzoeken of
dit bedrag gebruiken voor de eventuele ombouw.

Ford Ka Collection
PVALLEND IS-IE ZEKER. Nog nooit hebben we
zoveel mensen zien staren, zwaaien, roepen,
schreeuwen etcetera naar een testauto. De smart
roept wat los. Ook bij degene die erin rijdt. Het zorgt voor
een heel apart gevoel van binnen. Je wordt er gewoon een
beetje vrolijk van.

O

SPECIFICATIES:
smart & pulse
Motortype: SUPREX driecilinder
lijnmotor
Cilinderinhoud: 599 cm3
Vermogen:
40 kW/ 55 pk
bij 5.250 tp.m.
Max. koppel: . 80 Nm bij 2.000
- 4.500 t.p.m.
135 km/uur
Topsnelheid:
(afgeregeld).
Gem. verbruik: 4,8 ltr/100 km.
ƒ21.350,Prijs:
'
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS
Dubbele airbag
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrische raambediening
Getint glas
Glazen dak
Rokersset
Spiegels van binnenuit verstel-

baar •

:

,

Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuürbekrachtiging,
TRUST - electronische tractie en
stabiliteitscontrole

Ford heeft een nieuwe Ka Collection uitgebracht. De kunstzinnige
auto zal in een gelimiteerde oplage van 1.000 stuks verkocht worden. De Collection is te herkennen aan de in de carrosseriekleur
gespoten bumpers. De auto is gebaseerd op de Ka met een soepele 1,3-liter motor die 60 pk levert. De compacte Ford is uitgerust met
airco, lichtmetalen wielen, elektrisch bedienbare portierramen, centrale vergrendeling, twee airbags en multifunctionele stoelen. De
prijs van Ford's jongste telg is ƒ 26.495,-. Daarnaast krijgt de koper
een halfjaar lang een kunstwerk van Kunstuitleen.

Wat heeft de smart wat andere
auto's niet hebben? Ten eerste
ziet hij er absoluut geinig uit. De
ronde vormen en felle kleuren
zorgen ervoor dat de smart opvalt
(met dank aan partner Swatch).
Alle veiligheidsvoorzieningen die
de smart standaard heeft - en het
zijn er vele - komen van de andere partner van het smart-project;
Mercedes-Benz. Het meest bijzonder zijn de tweekleurige versies: vooral de gele smart met
zwarte elementen viel bij ons in
de smaak. Een groot voordeel:
ben je uitgekeken op de kleur,
dan kun je binnen een uurtje
gewoon nieuwe panelen laten
monteren.
Het interieur van de smart mag er
ook zijn. De halfronde snelheidsmeter zit midden boven het stuur.
Een apart vakje geeft digitaal aan
in welke versnelling je zit.
Motortemperatuur en benzinevoorraad geeft de auto ook digitaal aan. De toerenteller en de
cockpit-klok steken een stuk uit
het dashboard omhoog. De stoelen zitten uitstekend en zijn ver-

FINISHINE Spot Repair
Nissan-dealers kunnen binnenkort kleine lakschades in korte tijd
onzichtbaar repareren met FINISHINE Spot Repair. Het is een doorontwikkeling van het Momidashi-systeem dat Nissan ruim twee jaar
geleden introduceerde. Met dit systeem konden Nissan-dealers
deukjes ter grootte van een rijksdaalder herstellen, zonder dat daar
een verfspuit aan te pas kwam. Momidashi bood echter geen uitkomst bij lakschade. Bij FINISHINE Spot Repair worden een speciale lakspuit en milieuvriendelijke watergedragen lakken gebruikt. Een
infraroodstraler zorgt voor een snelle uitharding van de lak terwijl
een afzuigsysteem de vrijkomende dampen afvoert. Alleen de
beschadiging krijgt een behandeling waardoor de kosten voor de
klant met minstens de helft dalen.

Parkeren met de smart is ronduit een genot.
hoogd, wat voor een goed zicht
zorgt. Ook heb je voldoende
ruimte. Een 'achterin' heeft de
smart niet, of het moet de bagageruimte zijn. Handig is de grote
achterklep. Deze is in twee delen
te openen, naar gelang je grote
of kleine dingen wil inladen.
Overigens zou het ontbreken van
die extra zitruimte een nadeel
van de smart zijn. Maar wat
opviel tijdens het testrijden was,
dat onze medeweggebruikers vrij-

wel of alleen of met z'n tweeën in
een auto zitten.
De smart is uitgerust met een
driecilinder lijnmotor met een
inhoud van 599 cc motor. Een
turbocompressor verbetert de
prestaties ietwat, maar van een
echt snelle spurt moet de smart
het niet hebben. De topsnelheid
is begrensd en ligt op 135 kilometer per uur. Het lijkt weinig, maar
harder dan 120 mag je in

Nederland toch niet. En in de
stad heb je al helemaal geen vermogen nodig. Het schakelen gaat
grappig.
een duwtje tegen de pook en de
smart schakelt naar de volgende
versnelling. Een tikje terug en hij
schakelt terug. Koppelen hoeft
niet. Deze serni-automatische,
sequentiële zestraps versnelling
is ook leverbaar als automaat.
Parkeren met de smart is een

regelrecht genot. Met z'n 2,5
meter lengte 'zoek' je geen parkeerplaats, je 'vindt' er eentje! Op
een beetje parkeerplaats passen
zelfs twee smarts. Dat maakt de
smart bij uitstek geschikt als
stadsauto. Dat vindt de smartorganisatie zelf ook, want wie
lange afstanden wil reizen, die
kan bij een bevriende verhuurmaatschappij met korting eventueel een grotere auto huren. Dat is
smart thinking van smart.

Multicultureel ontwerpteam ontwikkelde vlaggenschip SEAT

Toledo markeert nieuw tijdperk
e nieuwe Toledo is een mijlpaal in de geschiedenis
van SEAT. "Het model is het eerste zichtbare bewijs
van onze zelfstandigheid bij de ontwikkeling en het
design van automobielen", zegt SEAT-president PierreAlain De Smedt. Bij SEATs hoofdvestiging in Martorell,
nabij Barcelona, hebben 85 creatieve breinen de nieuwe
Toledo gerealiseerd.

D

Het multiculturele ontwerpteam
van de Toledo bestond onder
andere uit medewerkers van het
VW Design Center Europe en
van de gerenommeerde

De nieuwe Toledo is het eerste
tastbare bewijs van SEATs
zelfstandigheid bij het ontwikkelen van auto's.

Italiaanse designstudio Giorgio
Guigiaro. Mensen uit vrijwel alle
landen van de wereld waren
betrokken bij het Toledo-project.
De chef van SEATs ontwerpafdeling ten tijde van de ontwikkeling
van de Toledo, Peter Knapp (D),
is inmiddels vertrokken naar'het
VW-hoofdkwartier in het Duitse
Wolfsburg. SEAT heeft echter
Walter de' Silva aangetrokken.
Deze Italiaanse ontwerper was

tot voor kort in dienst bij Alfa
Romeo. Hij tekende de lijnen van
de succesvolle Alfa's 156 en 166.
Het is De' Silva dus wel toevertrouwd om het sportieve en jeugdige imago van SEAT verder uit
te bouwen. Het Spaanse merk
komt dan ook zeker met nog
meer aansprekende modellen
zoals de nieuwe Toledo op de
proppen.
SEAT verwacht dat het bereiken
van hogere verkoopcijfers geen
probleem zal zijn. Detlev
Schmidt, vice-president sales en
marketing bij SEAT, is vol goede
moed. "In 1997 hebben wij
402.000 auto's verkocht, in 1998
waren dat er 432.000", vertelt hij.
"Op de middellange termijn streven wij naar 500.000 eenheden.
Met de nieuwe modellen van
SEAT moet dat lukken." Het vergt

echter investeringen om het
ambitieuze doel van 500.000 verkochte auto's te bereiken.
Schmidt: "In de komende vijfjaar
steken we 2,3 miljard D-mark in
de ontwikkeling van toekomstige
modellen. Een deel hiervan komt
terecht bij het VW Design Center
Europe, dat behalve van SEAT
ook eigendom is van Volkswagen
en Audi. Het ontwerpcentrum fungeert als een ideeënbureau voor
het gehele concern."
Aan ideeën is bij SEAT geen
gebrek. De verrukkelijke Bolero,
een sportief studiemodel van het
merk, bewijst dat de designers
heel wat in hun mars hebben.
Hun vondsten blijven niet steken
in exotische prototypes, want de
dynamische lijnen van de Bolero
zijn ook in de nieuwe Toledo te
herkennen.

Recordverkopen voor BMW AG
De autoverkopen van BMW AG, waaronder naast BMW ook Rover
valt, hebben over 1998 een recordhoogte bereikt. De producent
kwam tot 1,2 miljoen auto's. Het record is te danken aan de grote
stijging van het aantal verkochte BMW's: het merk deed met
699.400 eenheden vier procent meer auto's van de hand dan in
1997. Ook de motorfietsen van het merk met de blauw-witte propeller gingen als warme broodjes over de toonbank. Er werden 60.300
tweewielers verkocht, een stijging van twaalf procent. Bij Rover, het
andere merk van BMW AG, gingen de zaken wat minder goed.
Rover verkocht als gevolg van het dure Britse pond en een sterke
teruggang van de Engelse thuismarkt vijf procent minder auto's,
waarmee het totaal op 497.600 stuks kwam. BMW AG verwacht
echter dat Rover - dankzij de nieuwe 75 en de Land Rover
Discovery Series II - dit jaar aanzienlijk betere resultaten zal halen.

Audi a la carte
Audi heeft een keurkorps van gebruikte auto's. Die worden verkocht
onder de noemer A-selectie. Dat betekent dat ze in onberispelijke
staat verkeren, maximaal vijf jaar oud zijn en maximaal 200.000
kilometer hebben gereden. Er geldt op deze exclusieve occasions
een jaar garantie en mocht er iets misgaan dan zorgt de dealer voor
vervangend vervoer. Bovendien zijn de auto's van de A-selectie
gunstig te financieren of leasen en voor wie nog meer zekerheid
wenst kan de garantie tegen geringe bijbetaling worden uitgebreid.

Mitsubishi zeer zuinig
Mitsubishi bouwt heel spaarzame motoren. De Consumentenbond
onderschrijft dat. In een test zijn de modellen Carisma GDI, Space
Star 1:3 en Lancer 1.3 als zuinigste in hun klasse uit de bus gekomen. De laatste scoort in een bijzondere categorie "kleine middenklasse, benzine met automaat'. Helemaal top is de direct ingespoten
en technisch hoogwaardige 1.8 GDI motor van de Carisma. In de
middenklassers scoort deze combinatie 23 procent zuiniger dan het
gemiddelde in deze categorie. GDI is een afkorting voor een direct
ingespoten benzinemotor. Dezelfde krachtbron is ook verkrijgbaar in
de Space Star en een 2.4-liter versie levert Mitsubishi in de nieuwe
Space Wagon.

Tweede Klassieke AutoRAl

Een schat aan herinneringen

Opel Zafira maakt ruimte korter
OEVEEL AUTO is er
nu echt nodig om
zeven mensen comfortabel te transporteren? Een
goede vraag, want elke
overtollige centimeter auto
kost geld en maakt
manoeuvreren en parkeren
niet eenvoudiger. Korter is
vaak beter. Opel zet met
4,32 meter lange Zafira de
norm. Hij is korter dan een
Vectra. Maar zeven mensen
passen er met gemak in.
Echt waar.

H

D

E KLASSIEKE
AutoRAl lijkt een
vaste plaats op de
kalender van nationale evenementen veroverd te hebben. Amsterdam RAI en de
Federatie Historische
Automobiel- en
Motorfietsclubs (FEHAC)
organiseerden de
Klassieke AutoRAl vorig
jaar voor de eerste keer. En
met succes. De tweede editie lijkt nog begeerlijker te
worden. Van 30 april tot en
met 2 mei biedt het
Europacomplex van
Amsterdam RAI liefhebbers
alles wat met klassiekers te
maken heeft.
Ruim 800 auto's van vele merken stelen dit jaar de show. Zij
geven een goed beeld van honderd jaar autogeschiedenis.
Onder de modellen bevinden
zich enkele toppers, die nog niet
eerder in Nederland te zien zijn
geweest. Van sommige bestaan
zelfs nog maar een paar exemplaren.
De organisatie verwacht dat
maar liefst 92 merkenclubs acte

Het thema van de Klassieke
AutoRAl 1999 is Royal Cars.
Amsterdam AutoRAl richt in
samenwerking met het magazine
Carros een speciaal Carros
Royal Pavilion in. Hier treft de
bezoeker bijzondere koninklijke
auto's aan. Eén van de topstukken is de Rolls Royce Silver
Wraith Limousine-Landaulette uit
1958.
Prinses Juliana heeft deze auto
gebruikt toen zij nog vorstin was.
Een andere koninklijke auto op
de stand is de Fiat 2300 Coupé
uit 1964. Deze auto behoort
Koningin Beatrix toe. Andere
auto's van koninklijke signatuur
zijn de ex-auto voor staatsiebezoeken, een Lincoln Continental
uit 1979 en de Mercedes-Benz
Nürburg uit 1933 van ex-keizer
Wilhelm II.
De Klassieke autoRAl biedt alles wat met klassiekers te maken
heeft.
de présence geven. Zij zullen
opmerkelijke auto's meenemen,
zoals een Alfa Romeo 6c2500 uit
de jaren veertig en een
Chevrolet Corvette uit 1955. Een
Ford Edsel Bermuda uit 1958 en
een Ford Marple üeaf.uit 1946
zullen evenmin ontbreken.

Uiteraard zijn Porsches,
Maserati's en Rolls Royce's ook
van de partij tijdens de Klassieke
AutoRAl. Diverse Opeis vestigen
op een feestelijke stand bovendien de aandacht op het 100jarig jubileum van het Duitse
merk.

De Klassieke AutoRAl is een
must voor de liefhebber van
auto's uit lang vervlogen tijden.
Van 30 april tot en met 2 mei
kan iedereen dagelijks terecht
van 10.00 uur tot 18.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt ƒ 25,-.
Wie de RAI bezoekt met een
auto die ouder is dan 20 jaar,
krijgt een gratis parkeerplaats.

Groen, groen, groen: in het vroege voorjaar toont het zuiden van
Portugal honderden tinten groen,
door elkaar. Het donkergrijze
asfaltlint zorgt voor een scherp
contrast. De weg krult zich om de
bergen: de Zafira klautert vlot
omhoog en neemt met gretig
gemak de soms eindeloze reeks
bochten. Een langzaam rijdende
Peugeot 404 pick-up (in ons land
klassiek, hier de meestgebruikte
bedrijfswagen) wordt in een vlotte
run gepasseerd. Opeis 1.6 litermotor biedt voldoende stuwkracht
voor een speels rij-avontuur.
Ondanks de oplopende toerentallen blijft de motor mooi stil.
De wegligging is stabiel, extreem
stabiel zelfs. De wildste bewegingen krijgen hem niet van zijn
koers. Dat heeft iets te maken
met een 'slimme' achteras. Het
rijdt echt te gek. Dat terwijl je zo'n
volumineuze zevenzitter (1.400

De Opel Zafira rijdt als een sportieve sedan, heeft de ruimte van een MPV en de afmetingen van een
stationwagon.
kilo) eigenlijk een log en gezapig
stuurkarakter verwacht.
Hoe zit dat nu met die zeven zitplaatsen op 4,32 meter?
Antwoord: de auto is hoog, dus
iedereen zit rechtop. Dat scheelt
ruimte en zit bijzonder prettig
(mede dankzij het prima boordmeubilair). De laadruimte achter
de achterbank is vlak. Met een
simpele beweging trek je twee
stoelen uit de vloer omhoog. Zo
ontstaan er dus zeven zitplekken
in een auto die korter maar ruimer is dan menig stationwagon.

Die achterste stoelen zijn relatief
klein, maar zitten best goed.
Mede dankzij de royale beenruimte (de bank in het midden
van de Zafira is namelijk over
twintig centimeter verschuifbaar)
houden we het er wei een tijdje
uit. De hoofdruimte boven deze
zitplaatsen, een kritiek punt in
bijna alle MPV's, scoort bovendien een dikke voldoende.
Dankzij deze gepatenteerde
stoelconstructie en de wegklapbare achterbank kan er naar hartenlust gevarieerd worden met
ruimte (150 tot 1.700 liter) en het

aantal zitplaatsen (1 tot 7).
De prijzen van de Zafira beginnen bij 43.950 gulden (1.6-16V
Comfort). Een zevenzitter vinden
die minder kost? Dat wordt moeilijk. Sterker nog, zelfs als middenklasser stationwagon zou de
Zafira al een scherp prijskaartje
hebben. En dat terwijl ABS, dubbele airbags en elektrische bediening van ruiten, spiegels en portiervergrendeling standaard zijn,
evenals de dakrailing en zeven
stoelen. Vanaf 1 juni staat de
auto bij de dealers.
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is dringend op zoek naar

BEZORG(ST)ERS

Gevraagd:

TOILETJUFFROUW

STRANDPAVILJOEN 21
vraagt

Tel. 5715524

bedienend
personeel

Zijn er in Zandvoort misschien jongens en meisjes
van 13 jaar en ouder, die op woensdagmiddag
l uurtje vrij hebben om
Het Zandvoorts Nieuwsblad te bezorgen?

HEAO Duaal

Bel ons of kom even langs.
Gasthuisplein 12
Tel. 5717166

en jongen voor de
beddenverhuur

Beachim
vraagt

fulltime verkoper

tel. 5715524

Bedrijfseconomie
Commerciële Economie
Bedrijfskundige Informatica

•
V'
';

• 4-jarige HEAO-opleidingen
• oriënterend propedeusejaar
• 3 dagen werken & 2 dagen studeren

Brieven met pasfoto naar
Kerkstraat 20,
2042 JG Zandvoort.

tijdens hoofdfase
• salaris K studiepunten verdienen tijdens werk
• carrière maken tijdens je studie
• lesmodulen 's avonds en/of overdag
• moderne ICT-toepassingen (e-maü, intranet)
en vanuit huis/werk on-line met HES

hes

AMSTERDAM

H O C K S C JJ O O J, V D O K

ECONOMISCHE STUDIES
NS Materieel is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse

Spoorwegen.

POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM
W W W . H E S A S D . N L

Met zo'n 3.600 medewerkers zorgen we ervoor dat de trein een veilig, comfortabel,
goed onderhouden en schoon vervoersmiddel is. En blijft. Ons Revisiebedrijf in Haarlem
doet dat voor passagierstreinen. Zo'n 725 vakmensen werken er met veel enthousiasme

toekomst

Oog voor

aan schadeherstel, modernisering en ombouw. ,Ook u kunt er aan de slag.

AIS voertuig-interieurbouwer herstelt of vervangt u
interieurdelen en voert u constructiewijzigingen door. Dat vraagt om ruime ervaring

Amsterdam

met hout en kunststoffen in de voertuig-interieurbouw, een LBO-diploma timmeren/
meubelmaker! of een vakdiploma VOC.

MS cascobankwerker/Iasser voert u constructiewij
zigingen door en herstelt u het materieelcasco. Daarvoor heeft u een LBO-diploma
mechanisch nodig, diploma NIL MIG/MAG en SOM plaatconstructie.
A|

s SChilder/SDUiter verricht u al het voorkomende
schilder- en spuitwerk aan het materieel, zowel de voor- als
nabewerkingen: gritten, plamuren, schuren en conserveren.
Voor dit werk heeft u een LBO-diploma nodig en
ervaring als Aspirant gezel of Autospuiter. Voor
alle functies vragen we ruime vakgerichte
ervaring, flexibiliteit en gevoel voor kwaliteit. Ook moet u zowel zelfstandig als
in teamverband kunnen werken en
bereid zijn om de nodige cursussen te
volgen. U kunt ook solliciteren als u
niet beschikt over een van de
gevraagde vakdiploma's,

maar

14 HEAO Studies
accountancy (AC)
bank- en verzekeringswezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
cconomiscli-linguïstiüch (EL)
fiscale economie (FE)
international finance and accounting studies
internationaal management (IM)
international management -cnglish stream (IM-ES)
ogistiek management (I.M)
management, economie en reclit (MER)
management & informatie (MI)

wel een gelijkwaardig kennisniveau heeft. Stuur de bon in,
dan ontvangt u snel een informatie- en sollicitatiepakket.

I'UMI-.I'S liltü • 101)11 Ad A\l?-Tl.ultA\l
W W W . II E S A S l) . N I.

An investment in an

career

Amsterdam

Postcode:

'HEAO' degree in:
International Finance
and Accounting Studies
International Management
English Stream

Plaats:

«SUff Telefoon:

Geb.datum:

I
l-sllbsssgaswïs
.^>,^;.^;**»K^tï^?ssïg&*;*s;

IHt Opleiding(en):

leclures in Enslish
study exehangc worldwicle
eompany placement abroacl
double-clegree programmes

NS Materieel
'Advertèrenfbel^

titVüii deniJo'/ejikamp 020-347 34 22
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Niet bang voor een baant in
de beveiligingsbranche?
Start dan een snelle opleiding A Igehieen

Beveilieinésmedewerker
Start 21 april 1999
7 woensdagen 09.00-12.00 uuren/of
7 donderdagen 18.00-21.00 uur
Examen op 29 juni
voorwaarden:
B minimaal VBO/c of Mavo-diploma .
• leeftijd vanaf 20 jaar
• onbesproken gedrag
• dienstverlenende instelling
Kosten theorie-opleiding ƒ 880,(hierbij inbegrepen theorie-examen)
Aanmelden en/of inlichtingen
Walraven van Hall College
Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam
Tel.:020-3552416
Meldt u snel aan want vol is vol!
maakt deel uit vznf^. het regionjjl opleidingen centrum arnsterdsm en omstreken

KinderRijk Amstelveen is een professionele orsanisatie in de kinderopvang.
Met 180 medewerkers bieden we opvans aan 1200 kinderen van O tot 13. Op
het hoofdkantoor van de stichting werken 20 medewerkers verdeeld over de
afdelingen financiën & automatisering, marketing & klantrelaties, plaatsingen,
secretariaat en personeelszaken;
Op de afdeling financiën & automatisering ontstaat door het vertrek van een
medewerker een vacature voor:

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V)
voor 32 of 36 uur per week
7*ot de taken van de medewerker horen:
- verwerken van kas- en bankgegevens;
- voeren van de crediteurenadministratie;
- voorbereiden en uitvoeren van de betalingen;
- bewaken van de banksaldo's; - voorbereiden en verwerken van budgetgegevens;
- uitvoeren van diverse controlewerkzaamheden;
- verzorgen van btw-aangifte;
- beheer centrale inkoop- en contracten;
- leveren van managementoverzichten;
- voorbereiden van financiële rapportages.

Albert Allmers: 'Financiële specialisten kunnen
bij ons een
schat aan
ervaring5
opdoen
Foto Jaap Maars

'Rekenmeesters is geen uitzendbureau'
op het financieel-administratieve segment van de
arbeidsmarkt. Zowel pas
afgestudeerde specialisten
als boekhouders en
managers met ervaring, worden aangetrokken om
voor gemiddeld een half
jaar tot negen maanden te
worden ingezet bij een
bedrijf dat om zulke
experts zit te springen.
„Daarbij kun je denken aan
banken, verzekeringsmaatschappijen en hoofdvestigingen van holdings," licht
Allmers toe. ,,We beschikken gelukkig over een
groot aantal relaties, waaraan we onze mensen uit
kunnen lenen."
Hij zegt zich er dagelijks
over te verbazen hoe
enorm de vraag is naar de
flexibele vaklui die
Rekenmeesters levert. „De
behoefte daaraan blijkt
Zoals de firmanaam al
momenteel waanzinnig te
aangeeft, richt
Rekenmeesters zich zuiver zijn. Dat komt waarschijn-

ee, je kunt onze organisatie absoluut niet vergelijken met een uitzendbureau," benadrukt rayonmanager Albert Allmers
van het in het World
Trade Center gevestigde
Rekenmeesters Financial
Accounting voor Bedrijf
en Overheid BV
„Weliswaar werven wij
ook personeelsleden voor
interimwerk, maar daarbij stellen we ons als een
echte werkgever op.
Behalve een goed en
regelmatig salaris, hebben we dus ook nogal wat
te bieden op het vlak van
de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw, ziektekostenverzekering en een
zeer voordelige studieregeling."

lijk, omdat veel bedrijven
tijdens de afgelopen jaren
van economische opgang,
het belang van de groei van
hun administratieve organisatie ondergeschikt hebben gemaakt ten opzichte
van de commerciële uilbreiding. Maar nu zien ze
zich door factoren als het

millenniumprobleem en de
invoering van de Euro alsnog gedwongen om de
knoop_door te .hakken en te
investeren in bijvoorbeeld
een heel nieuw boekhoudsysteem. Om niet vast te
lopen móeten ze die inhaalslag wel maken."
Omdat deze dringende
aanpassing aan de huidige
eisen des tijds uiteraard
een forse extra werkdruk

betekent, en bovendien
specialistische kennis vereist, maakt menig bedrijf
graag gebruik van de diensten van Rekenmeesters.
Dat kan namelijk voor vrijwel elke opdracht precies
de juiste persoon leveren,
van administratie-assistenten tot 'senior consultants
financial management'.
Teneinde te kunnen voldoen aan de hoge criteria
die worden gesteld, moeten
de werknemers wel het één
en ander in petto hebben
om op projectbasis te worden ingezet. De minirnumeis is een mbo-opleiding
plus een jaar werkervaring,
dan wel een zojuist voltooide hbo-opleiding.
Toch kost het Allmers niet
al te veel moeite om zijn
personeelsbestand op peil
te houden. „Voor jonge
mensen is het heel aantrekkelijk om bij ons hun
carrière te starten," ver-

klaart hij. „In de eerste
plaats, omdat ze bij ons in
het algemeen meer verdienen dan elders in een
soortgelijke functie. Maar
ook en vooral, omdat ze
door onze projectmatige
inzet de kans krijgen om in
relatief korte tijd een schat
aan veelzijdige werkervaring op te doen. En dat
komt hun verdere loopbaan
uiteraard in niet geringe
mate ten goede."
Langer dan een jaar of
drie blijven de meeste
werknemers niet aan
Rekenmeesters verbonden.
„Vaak komen ze dan, na
een stukje arbeidsberniddeling van onze kant, iri vaste
dienst bij een klant," aldus
Allmers. „Al brengen we
daarvoor bij het bedrijf in
kwestie dan natuurlijk wel
een bepaalde afkoopsom in
rekening."
Johan Schaaphok

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.

De medewerker die wij zoeken heeft ervaring en affiniteit met financiële
administratie en:
- heeft MEAO-BA of Praktijkdiploma Boekhouden met ervaring;
- heeft ervaring met het maken van en werken met rekenmodellen in Excel;
- heeft ervaring met meerdere modules van Exact en het koppelen van gegevens van Exact en Excel;
- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- is accuraat en flexibel.

VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO-welzijn. Het salaris bedraagt minimaal ƒ 3395,- en maximaal ƒ 4212,- bij een volledig dienstverband
van 36 uur.
Spreekt de functie aan, stuur dan een sollicitatiebrief en curriculum vitae voor
23 april naar Postbus 2027,1180 EA Amstelveen, t.a.v. mevrouw A. Snijders,
afd. personeelszaken (020-6455735).

Gezocht:
:P
presentatoren Dis cjockey's m/v
CITY FM is een snel groeiend, commercieel radiostation
voor de regio Amsterdam. CITY FM is te ontvangen in de
regio Amsterdam op 98.3 FM en in de omgeving van
Haarlem op 91.3 FM. Daarnaast zijn we te beluisteren op
diverse kabelnetten.

Door de snelle groei zijn we op zoek naar radio
presentatoren/discjockey's (m/v).
Wij zoeken iemand die:

ervaring heeft met radiopresentatie
past bij de stijl van radio maken bij CITY FM
commercieel kan denken
een professionele werkhouding heeft
over goede communicatieve eigenschappen beschikt
affiniteit heeft met de regio Amsterdam

rugzak

JOKKMOKK 351
fl. 45.-

Holiday Land reisburo's is een keten rnet inmiddels meer dan 65 verkooppunten in Nederland. Door voortdurende groei en uitbreiding zijn
wij voor onze kantoren in Amsterdam en omgeving op korte termijn op
zoek naar enthousiaste collega's voor de functie van

Denk nu vast na
over je vakantie.
En dan bedoelen we niet alleen over wat je
allemaal gaat doen of kopen, maar vooral
over hoe je dat gaat betalen. Misschien wil
je vast beginnen met een bijbaantje in het
weekend. Of denk je na over een vakantiebaan. Kom dan binnenkort eens praten bij
IKEA.
JE VRIJE TIJD D O O R B R E N G E N
BIJ IKEA AMSTERDAM?

Wij bieden:

een professionele omgeving om radio te maken
een jong team enthousiaste collega's
een salaris in overeenstemming met deze functie
Reageren?
Stuur dan je brief met CV en demonstratiebandje naar:
CITY FM t.a.v. afdeling personeelszaken
Postbus 12983,1100 AZ Amsterdam

Wij zoeken collega's met verkooptalent

IKEA heeft in de vakantieperiode (l mei 29 augustus) op alle vestigingen ondersteuning nodig van gemotiveerde medewerkers
die het leuk vinden om een kijkje achter de
schermen te krijgen. We bieden je een goede
beloning, en misschien zelfs een bijbaantje
na je vakantie. Bovendien krijg je van ons
na minimaal 3 weken vakantiewerk gratis
een Jokkmokk rugzak voor je vakantie.

Overigens kun je zelf aangeven hoeveel
uren en op welke dagen je beschikbaar bent.
Ben je ten minste 16 jaar en heb je minimaal
3 weken van je vakantie de tijd om bij ons te
werken? Of lijkt het je wat om bij IKEA vóór.
of na je vakantie wat geld bij te verdienen?
Kom dan binnenkort even langs op onze
infodag-en en schrijf je in op vrijdag 16 april
van 18.00 - 21.00: 17 en 24 april van 10.00
- 16.OO uur. Oi'stuur een briefje + c.v. naar
IKEA B.V. t.a.v. Stephanie Schaafsma.
Hullenbergweg 2. 1101 BL Amsterdam.
Voor. meer informatie kun je bellen:
020 - 564 88 88. Je kunt ook een sollicitatieformulier ophalen bij de afdeling klanten-

REBSADVISEUSE M/V
EN
REBSBURO MANAGER B.o.
Als reisadviseuse adviseer je onze klanten over vakantiereizen en ben
je verantwoordelijk voor een succesvolle verkoop. De nadruk ligt op enthousiasme en een optimale service aan onze klanten.
Je bent in bezit van een SEPR l diploma en enige werkervaring.
Uiteraard ben je service-gericht en in staat zelfstandig te werken.
Als reisburo manager in opleiding ben je in de toekomst verantwoordelijk voor de verkoop van vakantiereizen in je eigen reisburo. Het
coachen en motiveren van je collega's is een belangrijke activiteit om
succesvol te zijn en je omzetresultaten te bereiken. Als "ondernemer"
ben je dan ook verantwoordelijk voor het budget, personeelsbezetting
en fi'liaalverzorging.
Je hebt leidinggevende capaciteiten, een flinke dosis motivatie en verkoopervaring. Tevens bezit je bij voorkeur een SEPR 2 diploma of minimaal een SEPR 1. Daarnaast heb je verkoopervaring en ben je uiteraard bekend met de branche.
Voor beide functies bieden wij naast een uitstekend salaris een verkooppremieregeling en een goed pakket arbeidsvoorwaarden. De werksfeer is meer dan gemiddeld in onze dynamische organisatie, waar ook
parttimers en herintreders welkom zijn. Wij verwachten daarom een'
meer dan gemiddelde dienstverlening aan onze klanten.
Enthousiast voor een job bij Holiday Land?

Schrijf dan nu je sollicitatiebrief en stuur deze met je curriculum vitae
en een recente pasfoto aan:

Holiday Land
T.a.v. de heer A. J. van Rijn, Postbus 12060. 1100 AB Amsterdam

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Maf jan Van Heuvelen 020-56230; ifl

ièc nui dsn üüvenkanip 020-347 34 22
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Foto's- Thom Hoffman

WIJ ZOEKEN BAKKERS!
Bakkers die hun hart op de juiste plaats hebben zitten. Bakkers die
bereid zijn om brood voor Kosovo te verkopen. Het enige wat u hoeft te
doen is de prijs van een (zelf te bepalen) brood met 50 cent (en een half
brood met 25 cent) te verhogen.
De extra opbrengst van deze broden steunt de actie van de Stichting
War Child, in samenwerking met Het Parool en de titels van
Weekmedia, voor het in gang zetten van mobiele bakkerijen voor het
produceren van brood voor de vluchtelingen van Kosovo.
Meer weten? Bel Het Parool/Weekmedia, telefoonnummer 020562.2404 of 020-562.2313.
Faxen kan ook: Het Parool/Weekmedia 020-562.2012 of 020-663.0919.
Wij rekenen op uw steun.

DEZE BAKKERS DOEN MEE
Een groot aantal bakkers heeft inmiddels ja gezegd tegen deze actie.
Vanaf morgen kunt u hier terecht voor 'Brood voor Kosovo'. U steunt
hiermee de aanschaf van mobiele bakkerijen.
Amsterdam:
Bakker Stolk, De Herculesstraat 109
Bakker Schalk, Merwedeplein 61
Bakker Botcher, Kastelenstraat 171
Bakker Hartog, Ruysstraat 56
Bakker Elkasmi, Pretoriusstraat 90-e
Bakker Capadokya, Javastraat 96
Bakker Wolmerstett, Fahrenheitstraat 33
Bakker De Poort, Bijlmerplein 84
Bakker Waal, W. Schoutenstraat 55
Bakker Bleekemolen, Postjesweg 86-88
Bakker Van Haastrecht, B. Loderstraat 15
Bakkerij Westerbos, Hugo de Grootplein 4
Bakkerij Straathof Ten Katestraat 6
Bakker Deudekom, W. Beukelstraat 35
Bakker Paul Année, Runstraat 25
Bakkerij Celale, W. de Withstraat 125
De Gouden Croissant, Pieter Baststraat 12
Echte Bakker Nick de Lange, Ceintuurbaan 278

Halfweg:
Bakkerij Klaas Imming, T. van Berkhoutweg 48
De Kwakel:
Brood en Banketbakkerij Jan Westerbos, Kerklaan 7-8
Mijdrecht:
Kwaliteitsbakker Leonard, De Passage 20
Vinkeveen:
Brood en Banketbakkerij Kempers, Herenweg 32
Wilnis:
Kwaliteitsbakker Leonard, Molmlaan 8

Steun de actie brood voor Kosovo van
Het Parool/Weekmedia in samenwerking met de
Stichting War Child
Buitenveldertse
Courant

Zandvoorfcs
; Mieuwsblad

Aalsmeerder
«H Courant

Amstelveens
^ Weekblad

LEZERSMENU
MAAND MEI
zie onze adv.pag. 5

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 Zandvoort
tel. 023-5713599

Woensdag 21 april 1999
Datum
21 apr
22 apr
23 apr
24 apr
25 apr
26 apr
27 apr
28 apr

HW

08.01
09.00
10.15
11.35
00.20
01.29
02.30
03.15

LW
03.46

04.26
05.15
06.14
07.44
09.15

10.26
11.26

HW
20.35
21.50
23.00
12.54
13.54
14.55
15.31

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166, 59-e jaargang nummer 16, oplage 5.425 Editie 17

LW

'God brengt
niet alleen
vreugde'

15.55
16.55
18.17
19.45

20.54

Los nummer 2 gulden

Een donderslag
bij heldere
hemel voor ZVM

22.15
22.54
23.34

Maanstand: EK do 22 apr. 21.02 uur.
HW: wo 21 apr. 08.01 uur, + 105 cm NAP.
LW: wo 28 apr. 11.26 uur, - 93 cm NAP.
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Een wilde jongen was Rolf
Kuiper van de
reddingsbrigade, totdat
hij Mary ontmoette. Ze
smeet de deur van de auto
voor hem dicht. Toch
gaan ze binnenkort
trouwen. Een Zandvoortse
lovestory.

En verder:
Waterbeheerders
over vaste
strandpaviljoens
Pc
}"
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Slipschool zet nog
rem op Formule I

NZH vraagt
hulp voor
nachtbus

ZANDVOORT - Het cir- walda. De Grand Prix is niet maakt. Volgens wethouder
cuit heeft dit jaar nog geen alleen een prestige-race, hij le- Oderkerk blijkt daaruit dat er
toestemming voor Formu- vert ook veel geld op, zo blijkt geen belemmeringen voor de
le I-races gekregen, maar uit cijfers uit België. Volgens slipschool zijn. „Dat zijn klinkverwacht de felbegeerde li- Buwalda verdient de Belgische klare leugens," reageert Van
centie in de toekomst wel te staat er 11,2 miljoen gulden Oers op geïrriteerde toon.
krijgen. Volgens circuitvoor- aan en de hoteliers in de omge- „Elke keer licht de gemeente
lichter Dirk Buwalda kan de ving van Francorchamps 7,3 vals voor. Dit is onbeschoft betoestemming pas komen als miljoen gulden. Bezoekers en stuur. De deklaag over de vuüSlotemaker's
Anti-Slip- coureurs geven 12,3 miljoen nisbelt ontbreekt."
school is verhuisd naar een aan eten en drinken uit en
Volgens
milieuwethouder
spenderen 12,8 miljoen m win- Marijke Herben ligt het genuandere plek.
kels. De kaartverkoop levert anceerder. Ze leest voor uit
Roland Bruynseraede, in- 26,1 miljoen gulden op. „En een brief van de provincie over
specteur van de Federation In- ja," geeft Buwalda uit zichzelf het rapport. Daar blijkt uit dat
ternationale de l'Automobile toe, „het kost natuurlijk ook pp sommige plaatsen de grond
(FIA), heeft maandag een wel wat om zo'n evenement te inderdaad met vijftig centimebaanlicentie voor drie jaar van houden."
ter asfalt afgedekt moet worden, maar dat de provincie dit
de tweede categorie gegeven.
Maar voorlopig is het nog zo snel mogelijk en in elk geval
Dat wil zeggen dat alle autoraces tot en met de Formule 3000 niet zover. Eerst moet de binnen vier jaar wil doen. Vermogen plaatsvinden op de ver- kwestie met de slipschool op- der zijn er volgens de brief
meuwde baan. Dit weekend gelost zyn. Die zit momenteel „geen actuele humane risico's
vinden de eerste races al in een impasse. De gemeente en wordt het maximaal toeplaats. Sinds 1988 had Circuit heeft twee alternatieve loca- laatbare risico niet overschrePark Zand.voort geen officiële ties voor de slipschool: op Pad- den op plekken waar de bovenbaanlicentie meer.
doek III en achter de hoofdtri- ste laag voldoende dikte
Voor de Formule I, de Grand bune. Deze laatste locatie is heeft."
Pnx, is echter een uitloop- nog onderwerp van studie bij
Ondertussen is Van Oers ook
strook van grind bij de bocht een architect die slipschoolei- in hoger beroep gegaan in de
Bosuit nodig. Die kan nog niet genaar Theo van Oers al twee rechtzaak over het opzeggen
aangelegd worden, omdat de maanden geleden ingehuurd van de huur door de gemeente
slipschool in de weg zit. De FIA heeft. Van Oers zegt dat hij Zandvoort. Als hij dat verliest
staat wel dëmqnstraties met niet weet hoever zijn architect kan de gemeente hem dwingen De leerlingen van de Gertenbach Mavo als verslagen Trojanen en goden
is.
weg te gaan. Van Oers lijkt
Formule I-bolides 'toe.
Hij wijst Paddock III af om- daar inmiddels geen bezwaar
„Jammer? We wisten het van
tevoren. We zijn wel biy met de dat dit een voormalige vuil- meer tegen te hebben. „Eigenlicentie die we nu hebben ge- stortplaats is. Recentelijk is er lijk heb ik nog maar het liefste
kregen, maar we gaan natuur- een nieuw milieurapport in op- dat de gemeente de slipschool
enorme prestatie van deze
lijk voor het hoogste," zegt Bu- dracht van de provincie ge- wegstuurt," zegt hij.
RIEKSE TRAGEDIES
zijn geen alledaagse kost leerlingen om een Grieks toneelstuk op te voeren. Het valt
voor mavo-scholieren,
constateert Gerard Hokke, di- niet mee om al die teksten te
onthouden die in plechtig Nerecteur van de Gertenbach
Mavo. „Je zou ze eerder ver- derlands zijn gesteld. We hebZANDVOORT - Victor Bol gaat vrijdag een nieuw kunstwerk wachten op een gymnasium." ben de leerlingen die niet meein zee plaatsen. Het is deze keer een vergankelijk kunstwerk, Toch hebben twaalf leerlingen doen daarom wel een beetje
want hij wil tienduizend tulpen planten op een zandbank. Sa- van deze school woensdag een gedrild," vertelt Jan Boelen lamen met vrijwilligers heeft hij slechts een paar uur de tijd om de tragedie van Euripides opge- ter. Muisstil zijn ze dan ook als
voerd onder leiding van dra- hun klasgenoten een stukje
tulpen neer te zetten.
van 'De Trojaanse vrouwen'
madocente Sonja Rijnderslaten zien.
Koper en geschiedenisleraar
Bel dan i.v.m.
Zoals de titel al aangeeft
Jan Boelen.
nabezorging
„Het is heel goed om leerlin- spelen de vrouwen in het verdonderdagmorgen
gen het besef mee te geven dat haal de hoofdrol. Nadat Jan
wat drieduivóór 12 uur
zend jaar geletel. 5717166
den geschreven is, nu nog
actueel kan
zijn. Kijk maar
BIJ wonen gaat het om de details, vinden we
naar de oorlog
bij Co van der Horst Vandaar de zorgvuldig
in Kosovo," zegt Jan Boelen. Boelen alle spelers heeft geinsamengestelde collectie accessoires Zoals
V
*. . Of die boodschap helemaal troduceerd, ontvouwt zich het
aankomt, is niet duidelijk.
verhaal. De vrouwen van Troje
IJ
deze voorraadbus Ovo, een roestvrijstalen
worden als slaaf weggegeven
Maar wel kun je woensdagkunstwerkje van Alessi
olgens mij is er veel animo
middag een uur lang een speld aan de Gneken omdat de
Ook m ons wooncentrum SamtairStudio B A D
laten vallen m de aula van de Grieken via een list de stad
voor de Zandvoortse beelMare Smithuis Keukenarchitectuur, Rem ArtGallery,
denroute waar ik vorige week
Gertenbach Mavo. De scholie- hebben ingenomen. De list is
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren
over schreef. Heel wat mensen
Binden] 2, Amstelveen, 020 6412505
ren hebben van tevoren te ho- bekend geworden als het behttp//wwwvanderhorstnl Maandag tot 1300uur
ren gekregen dat ze respect
roemde Paard van Troje: een
vragen aan me op straat waar
gesloten Donderdag koopavond
de route te koop is. Die heb ik
moeten tonen voor de toneel- geschenk in de vorm van een
bij de Zandvoortse VW gekrespelers en daar houden ze zich enorm paard waaruit plotseling allemaal soldaten tevoorgen. Een goede raad trouwens:
ca van der horst: keurig aan.
ga met op zondag en maandag
„Het is geen kunst om in je schijn komen. Terwijl de stad
naar het VW-kantoor, want
stoel te hangen en geintjes te brandt, reageert elke vrouw
dan sta je voor een dichte
trappen, maar het is wel een weer anders op haar onfortuideur. Dat overkwam mij zondag toen ik informatie wilde
halen over het aankomende
bloemencorso

ZANDVOORT - De NZH
wil dat er zo snel mogelijk
een oplossing komt voor de
agressie in de nachtbus tussen Zandvoort en Haarlem.
Daarom heeft de NZH gisteravond overleg gevoerd met
wethouder Hans Hogendoorn. Ook de gemeente
Haarlem en de politie zijn bij
de besprekingen betrokken.
De NZH heeft zijn hoop vooral op medewerking van de
horeca gevestigd. Sinds dit
weekend heeft de NZH de Niteliner 87 uit het rooster gehaald.

Andre Lieberom

'Griekse tragedie verwacht je niet op de mavo'

Uw krant
niet
ontvangen?

Victor Bol plant tulpen in zee

^werkje
a la van der Horst

G

Muisstil kijken en luisteren de
'Gertenbachers' naar hun klasgenoten

"\ T'olgens

V

En ik was niet de enige. Voor
de dichte WV-deur stond een
familie keurig te wachten. Aan
hun gele regenjassen te zien
konden dat alleen maar Duiters zijn en dat klopte. Ze waten op zoek naai- een logeeradres. In myn beste schooldults
legde ik uit dat het kantoor
'geschlossen' was.

nelijke lot.
„Ik wil de Grieken vernietigen," roept Naomi als Athena
rnet veel vuur. Ook Denise legt
als Kassandra veel woede in
haar stem. „Ik moord ze uit, ik
moord ze uit," schreeuwt ze.
De tederheid waarmee Mascha (Andromaché) haar in
doeken gewikkelde kindje beschermt tegen het aanstormende geweld, is ontroerend.
En Laura speelt een perfecte
trotse Helena. Die laat zich
niet makkelijk temmen.
Er komen zoveel personages
in Griekse mykwijt
zouden zijn als ze
met van tevoren tijdens de geschiedenislessen al wat achtergrondinformatie hadden gekregen.
Maar het blijft een beetje
onwennig voor de scholieren.
Slechts een klem groepje blijft
zitten voor de alternatieve
versie van het toneelstuk. En
dat blijkt heel jammer, want
de spelers ontpoppen zich
plotseling als komedianten.
„Amai, 't is wat." Zakaria
speelt Poseidon bijvoorbeeld
met een Belgisch accent. Hilarisch is ook de murmelende

'De teksten zijn meestal waarheden als een koe'

Monniken uit de twaalfde eeuw schreven met tranende
ogen jaren achtereen aan vuistdikke Latijnse bijbels. Het
leverde ze een eigen gezegde op: monnikenwerk. Bovendien
eert kalligrafe Ellen Folkers hen na acht eeuwen nog steeds.
Ze heeft met net zoveel eerbied en aandacht over hen een
boekje geschreven van nog geen centimeter groot. Uiteraard
vol Latijnse spreuken: Tres digiti scribunt, totum corpus
laborat ('Slechts drie vingers schrijven, maar je hele lichaam
werkt'). Het mini-boekje is tot en met half juli dagelijks te
Ze keken mij niet begrijpend bewonderen in Nieuw Unicum, want daar wordt morgen
aan. Eerst dacht ik dat ze mij haar kalligrafie-expositie geopend.
niet verstonden vanwege mijn
slechte uitspraak. Maar dat
ET HUIS VAN EUen ditionele Nederlands Verluchwas met het geval. Ze begreFolkers en Rob Wind in ters- en Calligrafengilde, de
pen met waarom het informade Celsiusstraat ver- landelijke organisatie van kaltiepunt voor toerisme potraadt al aan de buitenkant dat ligrafen. Ze zoekt ook voor het
dicht zat en de winkels wel
Ellen een creatieveling is. Voor tijdschrift van het gilde inforopen waren op zondag. Ik kon het raam op de eerste verdie- matie op over de geschiedenis
zo snel geen goede verklaring ping staan een kleurig palet en van het schrift. Bovendien
bedenken. Dus gaf ik er maar een grote pot met kwasten. geeft ze les bij de Volksunivereen draai aan. „Alle medewer- Binnen wordt duidelijker wel- siteit in Haarlem.
kers sind krank, haben de
Zelfs op vakantie sleept ze
ke kunst ze beoefent. Overal
griep." Ze knikten vol medele- hangen prachtig geschreven manlief mee naar gebeitelde
ven. „Schade."
en versierde teksten aan de teksten uit de oudheid, bij
voorkeur op Griekse eilandjes.
Het viel me plotseling op dat muur.
het VW-kantoor beslist geen
„Toch was ik helemaal ver- In haar werkkamer prijkt dan
visitekaartje voor een bruisen- baasd dat ik uitgenodigd werd ook een met tekens bewerkte
de badplaats is. Aan de muur om m Nieuw Unicum te expo- schijf van Festos, een opgraeen defect apparaat waar je
seren," vertelt Ellen een paar vingsplaats op Kreta.
een plattegrond kunt kopen, dagen voor de opening van
„De geschiedenis van onze
's zondags dicht en bijna on- haar tentoonstelling. Tegen de letters gaat heel ver terug," dovindbaar voor een toerist.
muur van haar zonnige werk- ceert Ellen. „En het schrift is
kamer staan de ingelijste ook vaak veranderd."
Zo'n vijfduizend jaar voor
Later kwam ik de Duitse fa- spreuken al klaar. Een paar
müie weer tegen. Ze^zaten op exemplaren moet ze nog uit de Christus lieten Sumiers met
een terras te genieten-van een gang en de huiskamer halen. kleine strootjes hun boodkopje koffie en zwaaidenme
„Het zal hier thuis wel kaal schappen in klei achter. De
Egyptenaren maakten 2500
vriendelijk toe. Scmjnbaar
wprden," lacht ze.
hadden zij geen last ondervonHaar leven staat de laatste jaar voor Christus met hun hieden van het onvriendelijke
jaren in het teken van de rogliefen het schrift wat over'welkom in Zandvoort'-gevoel. schrijfkunst, Ellen is bijvoor- zichtelijker. Zrj maakten bijNel Kerkman beeld secretaresse van het tra- voorbeeld onderscheid tussen

krullenschrift modern, in de jaren vijftig van deze eeuw het
schuinschrift.
Ellen: „Maar tegenwoordig
leren kinderen op scholen elke
paar jaar op een andere manier
schrijven." Zelfheeft ze de Zoe
uitgevonden. „In het Nederlands uit te spreken als 'zooi',"
grapt ze.

H

Voor schoonschrijven hoef je geen mooi handschrift te hebhen, wel
geduld en het juiste materiaal volgens Ellen Folkers
Foto Andre Licbei om

tekentjes voor voorwerpen en
voor werkwoorden, zoals 'lopen'. De Egyptenaren schreven ook voor het eerst op ander materiaal dan steen, namelijk op papyrus, papier gemaakt van riet.
Onze letter 'A' werd in 1500
voor Christus van een runderkop afgeleid. Dat was toen nog
een omgekeerde A. De Romeinen waren de eersten die de A
rond 500 voor Christus overeind zetten. Maar er bleef een
grote verscheidenheid in

Voordat iemand een eigen
letter kan verzinnen is het volgens haar aan te raden om
eerst flink te oefenen op de bestaande typografie. Dat is al
moeilijk genoeg met een kalligrafeerpen. „Alhoewel iedereen het kan leren. Je hoeft helemaal geen mooi handschrift
van jezelf te hebben. Als je
maar geduld hebt en secuur
bent." Er komt dan ook heel
wat bij kijken voordat een
spreuk ingelijst kan worden.
„Je moet nadenken over de
lay-out, het lettertype, de
kleur, de inktsoort, de ülustratie en natuurlijk de tekst."

schrift en dat was Karel de
Grote een doorn in het oog. In
de achtste eeuw na Christus
besloot hij dat iedereen het
Die teksten haalt Ellen vaak
Karolingische schrift moest uit boeken. „Meestal zijn het
toepassen.
waarheden als een koe. Ik verzin ze nooit zelf. Mijn man Rob
Toch werd dat bijvoorbeeld heeft wel een keer een gedichtin de Middeleeuwen weer een je gemaakt dat ik erg mooi
beetje aangepast. Er was zo vond: Een bloempje in de tuinweinig perkament en de mon- /waarvan een bij net opgesteniken moesten zoveel schrij- gen/gümlachte wat schuin, beven, dat ze steeds smallere let- deesd en ook verlegen." Het is
ters maakten: het gotisch ook te zien op de expositie in
schrift. In de 17-e eeuw was het Nieuw Unicum.

bejaarde Athena die een rollator zonder remmen voortduwt
en daar een running gag van
maakt. „Ze moeten zich even
ontladen. Dat heeft Sonja ze
geleerd," legt Jan Boelen uit.
Regisseuse Sonja is uiterst
tevreden over haar leerlingen.
Ze heeft al vaker workshops
gegeven op de Gertenbach
Mavo. Dit is echter de eerste
keer dat de lessen ook tot een
opvoering leiden. „We zijn taeslist van plan om er een vervolg aan te geven."

Volgens de NZH helpt het als
de horeca het laatste uur geen
alcohol meer schenkt, als er
uitsmijters van de cafés meerijden in de bus en als er strippenkaarten in de cafés verkocht worden.
Niteliner 87 rijdt sinds dit
weekend met meer. De reden
hiervoor is dat er de afgelopen
maanden op vrijdag- en zaterdagavond regelmatig vechtpartijen plaatsvonden m de
bus en bij het busstation. Vong
weekend escaleerde de zaak
weer eens. Een groepje jongelui begon te vechten met een
ander groepje en uitte bedreigingen naar de chauffeur en
naar twee medewerkers van
een beveiligingsbedrijf, die al
standaard meerijden in de
nachtbus.
„Helaas zijn het meestal jongeren die teveel gedronken
hebben die rotzooi trappen,"
zegt L. Warmerdam van de
NZH. Dat beaamt ook Ron
Gerrits, adjunct-politiechef.
„Drank, een grote mond, een
duwtje en het is raak. Zo gaat
het meestal. Dit weekend was
het gelukkig wel wat rustiger
bij het busstation."

Portie frites met
fritessaus en blikje
frisdrank naar keuze

ADVERTENTIES

voor maar

Café
restaurant

Van maandag 19 t/m
zondag 25 april 1999
Alleen geldig bij FEBO
Zandvoort, Kerkplein S

LUNCH
met
ZEEZICHT

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaai ƒ61,75

* Vooi postabonnecs gelden andei e tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven- 020-562 62 1 1
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen post/egelte plakken 8 "710371017003"
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Een compleet verzorgde begrafenis

Wat een kanjer hé die (O)ma van ons.
Maar wat zien we daar,

25 april
1999

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Onze (O)ma
Koning

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

65 jaar
(O)ma, we zijn u niet vergeten,
dat zult u zó weten!
Gefeliciteerd en nog vele jaren

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

van alle kinderen en kleinkinderen

AFSPRAAK MET COLLEGELID

" Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natum-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

c

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Van
H a r t e ! ! !
Ria, Hartje, Herman, Linda, René,
Charl.Tina, Maxine, Dennis, Wim.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011KW Haarlem.
7 mei 1949

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

ovz

7 mei 1999

Onze lieve ouders en grootouders

Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Huig Molenaar

KENNISGEVING

en

Rietje Molenaar-Lammers

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

zijn al 50 jaar een gouden paar.
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledcnvergadering

Ter ere van hen is er een receptie op 7
mei a.s. van 16.30 - 18.30 uur op het
Zandvoortse strand in tent nummer 18

THALASSA

Datum
Tijd
Locatie

: donderdag 29 april 1999
: 20.00 uur
: Gemeenschapslmis, Louis Davidsstraat, alhier

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 12 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 15 door B&W genomen
besluiten is op maandag 19 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

SLUITING RAADHUIS
I.V.M. KONINGINNEDAG EN
BEVRIJDINGSDAG

In verband met Koninginnedag en Bevrydingsdag is het Raadhuis gesloten op vrijdag 30
april en woensdag 5 mei aanstaande

AGENDA
Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen

1.
2.
3.
4.
5.

Westerstraat 10
2042 HE ZANDVOORT

6.
7.
8.

je wandelt naar de maan
naar de zon
naar de sterren
je hand heb ik zachtjes
los moeten laten.
met zoveel pijn
laat ik je gaan
21-4-'99

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verslag werkgroep Gastheerschap
Verantwoording bestuur
Verslag werkgroep Bereikbaarheid
O.P.Z.
Verslag werkgroep Marketing/promotie
Rondvraag
Sluitingsborrcl

Op Koninginnedag vrijdag 30 april, wordt het
huisvuil niet opgehaald Hiervoor is een
vervangende dag aangewezen
Men wordt verzocht het huisvuil op maandag
3 mei aan te bieden

Kortom het is tijd voor een evenementenbeleid
waarin al deze aspecten een plaats krijgen
Wij hebben hiertoe een concept-evenementenbeleid opgesteld Voor dit nieuwe beleid
gelden twee uitgangspunten, te weten
1 het bevorderen van interessante evenementen,
2 het minimaliseren van de negatieve kanten
van evenementen
Concreet houdt het concept-evenementenbeleid m dat
- een onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine evenementen,
- een evenementenkalender wordt ingevoerd,
- een openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3 4 van de Algemene wet
bestuursrecht wordt ingevoerd ten behoeve
van de evenementenkalender,
- zeven locaties worden aangewezen waar
evenementen worden gehouden,
- p e r locatie maximaal 12 evenementen
mogen worden gehouden,
- een verzamelvergunmng met vaste vergunnmgsvoorschnften worden ingevoerd,
- evenementen die op vrijdag en zaterdag
worden gehouden een eindtijd kennen van
01 00 uur en voor de evenementen die m de
periode van zondag tot en met donderdag
worden gehouden een vaste eindtijd van
24 00 uur geldt,
- de geluidsproductie een uur voor de eindtijd
beëindigd moet zijn,
- er drie categorieën geluidsnormen zijn,
waarbij voor elke categorie een afzonderlijk
regime geldt (minder dan 70 dB, tussen de
70 en 85 dB en tussen de 85 dB en 90 dB)
Indienen zienswijzen
Alvorens tot vaststelling van het concept-evenementenbeleid over te gaan, willen wij alle
belanghebbenden verzoeken binnen veertien
dagen na datum van deze publicatie schnftelijk hun zienswijzen kenbaar te maken over het
concept-evenementenbeleid aan het college
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Ter inzage
Gedurende deze periode van veertien dagen
ligt het beleid ter inzage bij de Centrale Balie
van het Gemeentehuis (ingang Swaluestraat)
Nadere informatie
Indien u nadere informatie wenst, kunt u zich
wenden tot de afdeling Bestuur en Managementondersteuning, werkeenheid juridische
zaken onder telefoonnummer (023) 574 01 00

KENNISGEVING

In het kader van de herinrichting Kostverlorenstraat 2' fase, tussen de Jhr Quarles van
Uffordlaan en de Sophiaweg, is op 2 augustus
1998 een kapvergunning verleend voor 10
stuks gemeentebomen langs de Kostverlorenstraat De hieruit voortgekomen bezwarenprocedure is onlangs afgesloten Vooruitlopend
op de uitvoering van de herinrichting, worden
op 22 april 10 stuks iepen gekapt. Gedurende
deze werkzaamheden op die dag wordt dit
deel van de Kostverlorenstraat voor al het verkeer afgesloten en zal de bus een andere route
volgen

PROGRAMMA EN
VERKEERSMAATREGELEN
KONINGINNEDAG

Op vrijdag 30 april viert heel Nederland weer
Koninginnedag
Ook Zandvoort staat weer bol van activiteiten
voor jong en oud
's Ochtends begint het met de rommelmarkt
op de Kleine Krocht, de Swaluestraat en het

GEMEENTE

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDETUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlinqh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5714160

Tel. 023-5714168

Langs deze weg willen wij
onze kinderen, ouders enfamilie, vrienden en bekenden,
bedanken voor de mooie cadeaus en prachtige bloemen.

te huur

Pav. 21

Rob en Wil Hendriks
Pension Het Grote Huis

tel. 5715524

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Bedankt ondernemers van de
Kerkstraat, Kerkplein en OVZ
voor de aangeboden receptie.
Het was een echte verrassing!

loen onze moebet Oevtwk, H*** het
noo^ben, kübben we onze tante ïkie
voo* be ttof, <j0M>ifKe*i nüAten o/
een tô; inzetten.
AJe uitten 'p kieMnee tronken (toot d
het tjoebe en (eÜciteten tnet je
Itinbeten ten tfweke

Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort

MEDEDELING

Els, ga lekker genieten van je AOW
Van harte gefeliciteerd
Jits

>

Beachim

WEGENS VERBOUWING IN DE PERIODE MEI - JUNI WORDT DE ZANDVOORTSE APOTHEEK VERPLAATST
NAAR EEN NOODAPOTHEEK OP HET
RAADHUISPLEIN.
EXCUSES VOOR DE OVERLAST.
Namens de Medewerkers van de
Zandvoortse apotheek

Het was een gezellig en leuk
feest.

Afscheid
Ds. J. A. van Leeuwen
Na ruim vijftien werkzame jaren in de
Nederlandse Hervormde Gemeente van Zandvoort/Bentveld, zal Ds. Van Leeuwen op 1 mei
a.s. met pensioen gaan.
Op zaterdagmiddag 24 april 1999 van 3 tot 5 uur
biedt de kerkenraad het echtpaar Van Leeuwen
een afscheidsreceptie aan in Hotel Triton,
Zuiderstraat 3 in Zandvoort en op zondag 25
april, aanvang 10 uur, zal Ds.Van Leeuwen in een
bijzondere eredienst zijn afscheidspreek houden
in ons kerkgebouw aan de Poststraat hoek
Kerkplein te Zandvoort.
Op beide bijeenkomsten bent u van harte wei-

Surfstalling

Bent u nog geen lid??? Kom dan naar onze vergadering en meldt u aan
zodat u kunt meepraten en meedenken met de vereniging van uw collega
ondernemer!!!
Inschrijfformulieren zijn aanwezig.

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

kom.

VERVANGENDE DAG
OPHALEN HUISVUIL I.V.M.
KONINGINNEDAG

Wij hebben het voornemen een nieuw evenementenbeleid vast te stellen Zandvoort is een
plaats waar toerisme een belangrijke rol speelt
In dat kader zijn evenementen belangrijk Zij
kunnen m positieve zin bijdragen aan het imago van Zandvoort Voorts is gebleken dat organisatoren (grootschalige) evenementen willen
organiseren Anderzijds hebben omwonenden
steeds vaker bedenkingen tegen het houden
van evenementen

Gasthuisplein Deze straten zijn de hele dag
voor het verkeer gesloten
's Avonds om 19 30 uur is op het speelveld
achter de Hannie Schaftschool de Taptoe
Om 10 15 uur is bij-het bordes van het Raadhuis de Aubade
Van 13 00 tot 15 00 uur zijn op de Haltestraat
weer allerlei kinderspelen en van 1630 tot
18.30 uur een estafette met als parcours Haltestraat - Swaluestraat - Kleine Krocht - Haltestraat Alle verkeer is de hele dag verboden

VOORBEREIDINGSBESLUIT
EX ART. WRO

De gemeenteraad heeft op 13 april 1999
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor
- het perceel Kochstraat 19
Dit besluit ligt met ingang van 23 april 1999
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning het desbetreffende gebied
is aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19
WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Kochstraat 19 in verband met het
bouwen van een garage en het plaatsen van
een dakkapel
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 23
april 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale" Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen
en meldingen bouwvoornemen zijn DIJ het college van Burgemeester en Wethouders mgediend
99-079B Zandvoortse veranderen/vernieulaan 129
wen woning
99-080B Hogeweg 45 veranderen kruipruimte in kelder
99-081B Matthijs Mole- vergroten dakkapel
naarstraat 22
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen:
98-184B Van Lennep
vergroten wonmw e g 2 - 1 0 + 2 - 1 1 gen (08-04-1999)
99-034B Heimansstraat 15 aanbouwen balkon
(08-04-1999)
99-031B Wilhelmma
vernieuwen/verweg 14
kleinen berging
(08-04-1999)
99-040B Zandvoortse
veranderen woIaan163
nmg (08-04-1999)
99-041B Dr C A Gerke- vergroten woning
straat 137
(08-04-1999)
99-047B Kerkstraat 19
veranderen bergruimte m keuken
(08-04-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

PAUZE

Marcello Sam-Sin
21-4-'98

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Welkom nieuwe leden
Notulen d.d. 12 oktober 1998
Verslag werkgroep Ruimtelijke structuur/Voorwaardenscheppend
beleid
Verslag secretaris
Verslag werkgroep Karakteristiek/Jaarrondbadplaats
Verslag penningmeester

EVENEMENTENBELEID

OPENINGSTIJDEN
Zandvoortse en Zeestraat apotheek
op 30 april (koninginnedag) en 5 mei
(bevrijdingsdag).
Op 30 april heeft de Zeestraat apotheek dienst vanaf 8.00 uur 's morgens.
De apotheek is geopend tussen 11.30
en 12.30 uur en tussen 17.00 en 18.00
uur. Op andere tijden is de apotheek
slechts geopend voor spoedgevallen
na telefonische afspraak: tel. 5713073
Op 5 mei heeft de Zandvoortse apotheek dienst vanaf 8.00 uur 's morgens.
De apotheek is geopend tussen 11.30
en 12.30 uur en tussen 17.00 en 18.00
uur. Op andere tijden is de apotheek
slechts geopend voor spoedgevallen
na telefonische afspraak: tel. 5713185

De deelnemers aan de vrije Rommelmarkt op Koninginnedag worden erop gewezen dat er dit jaar
voor een andere lokatie is gekozen.
Het zal nu gaan om het afgesloten
gebied:

De Zeestraat
Apotheek

- KLEINE KROCHT - SWALUESTRAAT - GASTHUISPLEIN -

U bent met ingang van
26 april van harte welkom
op ons tijdelijk adres:

Buiten dit gebied is het NTET toegestaan.
De politie zal hierop toezien.

Burg. Engelbertsstraat 90a

gaat verhuizen.

tel. 5713073
fax 5712077

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Kleding Kosovaren
ZANDVOORT - Vrijdag 7 en
zaterdag 8 mei is er een Mensen in Nood-inzameling voor
Kosovo van kleding, schoeisel,
huishoudtextiel en dekens.
Verzocht wordt wat men kan
nijssen voor Kosovo in stevig
gesloten plastic zakken te verpakken en 7 mei tussen tussen
10 en 20.30 uur in te leveren bij
de Nederlands Hervormde
Kerk aan het Kerkplein, de
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB aan de Brugstraat,
de Gereformeerde Kerk aan de
Julianaweg, de Nicolaasschool
aan de Professor Zeemanstraat en de Rooms Katholieke Kerk aan de Grote Krocht.
Zaterdagochtend 8 mei zijn
de Nicolaasschool en de
Rooms Katholieke Kerk ook
open: tussen 10 en 13 uur.

30 Kilometer

ZANDVOORT - Op het
Gasthuisplein en het Wagemakerspad mag het verkeer binnenkort niet harder meer rijden dan dertig kilometer per
uur. De gemeente wil van het
gebied rondom het Gasthuisplein een dertig-kilometerzone
maken, net als in de Zuidbuurt. Ook doet de gemeente
onderzoek naar de parkeerverboden en komt er een regeling
voor het vrachtverkeer. Op 27
mei is er een bijeenkomst voor
bewoners en ondernemers van
het Wagemakerspad, Dorpsplein, Gasthuishofje en Gasthuisplein over de verkeersmaatregelen.

Kuststudies

ZANDVOORT - De provincies Noord- en Zuid-Holland
gaan drie scenario's opstellen
vóór de toekomst van de kust:
wat er gebeurt als de huidige
z'andsuppleties blijven plaatsvinden, als de kust verbreed
wordt, als er eilanden voor de
kust komen. De onderzoekers
kijken naar de effecten op het
ecosysteem, de kosten, de
ruimtelijke mogelijkheden en
nieuwe functies. De studies
moeten na de zomer klaar zijn.
De provincies willen daarmee
de inhoud van een nieuwe landelijke nota (Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening) beïnvloeden.

Geen duinweg

ZANDVOORT - Rijkswaterstaat wijst een weg door de
duinen, tussen Zandvoort en
IJmuiden af. Dat zegt Roeland
HUlen, medewerker van Rijkswaterstaat in het huisorgaan
van de provincie Noord-Holland. Hillen vindt dat vervoer
over water prioriteit moet hebben boven asfalt. Hij zegt in
het artikel niet hoe hij zich dat
precies voorstelt.

Duinbrand

ZANDVOORT - Er is donderdag tweehonderd vierkante
meter duinbegroeiing verbrand bij het Visserspad/Blinkertweg. De brandweer heeft
de brand geblust. De oorzaak
van de brand is onbekend.

Dronken
J

ZANDVOORT - Een veertigjarige Zandvoortse automobilist is er maandag op de Van
Lennepweg vandoor gegaan
toen hij moest blazen. Hij
meldde zich later wel op het
bureau. De man had volgens
de politie nog meer gedronken
en was agressief. De politie
heeft hem een bloedproef afgenomen.
Een geldig rijbewijs had hij
niet bij zich.

Zandvoorts
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'God roept niet alleen blije gevoelens op'
„Je moet van mensen
houden en je moet
gegrepen zijn door
de bijbel." Deze twee
voorwaarden vindt
dominee Van
Leeuwen essentieel
om zijn beroep uit te
kunnen oefenen. De
predikant, die in
maart zijn 65-e
geboortedag vierde,
gaat met pensioen.

/ Tf K MAG niet langer aanblijven. Dat is in de wet
zo geregeld. Het is goed
om plaats te maken
voor anderen. Ik denk nog niet
zoveel aan wat er na mei gaat
gebeuren. Ik ga meer tijd besteden aan mijn hobby's, naar
een museum gaan bijvoorbeeld. En ik word ook een
beetje huisman, want mijn
vrouw heeft nog een deeltijdbaan in het onderwijs."
In de Hervormde Kerk zal
dominee Jaap van Leeuwen op
25 april een laatste eredienst
houden. De dag ervoor is er
een afscheidsreceptie in hotel
Triton voor genodigden. Alhoewel de predikant officieel l
mei stopt met werken, is hij al
verhuisd van de pastorie aan
Poststraat naar een flat in
Haarlem. 'Zijn mensen' blijft
hij wel bezoeken in Zandvoort.
„Mensen die ziek zijn of in
andere problemen verkeren,
kan ik niet zomaar aan hun lot
overlaten. Ik kom ook graag
naar de mensen toe. Ik vind
dat een mooi aspect van mijn
beroep. Dat ik persoonlijk iets
voor anderen heb kunnen betekenen. Het is vaak moeilijk
om concreet de helpende hand
te bieden, maar een luisterend
oor kan vaak al voldoende
zijn."
De in Scheveningen geboren
Jaap van Leeuwen volgde na
zijn middelbare school de
kweekschool en werd onderwijzer, net als zijn vader. Na
zijn dertigste werd het vlammetje van het heilige vuur pas
goed aangewakkerd om een
opleiding tot predikant te

1

Dominee Van Leeuwen in gesprek met een gemeentelid

gaan volgen aan het seminari
in Driebergen.
„Ik kom uit een christelijk
milieu. Ik werkte als onderwijzer ook op de zondagschool en
ik merkte dat ik het boeiend
vond om het verhaal van God
aan anderen over te brengen.
Het is trouwens vrij normaal
dat mensen op latere leeftijd
pas deze richting op gaan. Je
moet daar in het algemeen wat
rijper voor zijn."
In 1972 stond de prille predikant voor het eerst op de kansel in Friesland. De gelovigen
van Steggerda, Vinkega en De
Hoeve konden elf jaar lang
naar zijn diensten komen luisteren. Daarvóór was hij was hij
nog gewoon meester Van

Leeuwen op basisscholen in
Oldenbroek, Scheveningen en
Renkum. In 1983 werd hij dominee in de Hervormde Kerk
van Zandvoort.
„Er was een vacature en de
zee trok me aan. Het licht en

Foto Kaï in Schut

Het is nog niet bekend uit
welke stukken van de bijbel gelezen zal worden in de laatste
dienst van dominee Van Leeuwen. Wel is het zo dat de voprkeur van deze evangelist uitgaat naar het boek Handelin-

Dominee Van Leeuwen
gaat met pensioen
de frisse lucht doen me aan
mijn geboorteplaats Scheveningen denken. Voor onze drie
kinderen was het een grote
overgang van een boerderij
met weilanden er omheen naar
het centrum van Zandvoort."

gen. „De evangeliën die met
Christus te maken hebben,
vind ik het mooist. In Handelingen gaat het vooral over het
zendingswerk, de verspreiding
van het Christendom."
„Ik houd ook van de psal-

men. In psalm 42, 'Het hijgend
hert', staat het verlangen om
God te ontmoeten centraal.
Het is zo prachtig hoe de gemoedstoestanden en gevpelsstemmingen hierin tot uiting
komen. Zowel vrolijkheid als
droefenis. God roept ook niet
alleen blije gevoelens op. Daar
gaat een zekere huivering aan
gepaard. God heeft je het leven
gegeven, maar met dat leven
de opdracht er iets van te maken. Daar denk ik de laatste
tijd veel aan. Wat heb ik ervan
gemaakt? Wat is er van al mijn
plannen terecht gekomen?"
„Er wordt me bij rampen en
oorlogen, zoals nu in Kosovo,
steevast gevraagd: 'waarom
grijpt God nu niet in, waarom

Kinderen op avontuur in Zeewolde
ZANDVOORT - Per huifkar de bossen verkennen,
een vlot bouwen, skeeleren of
overleven in een nagebouwde jungle. Ingrid en Rob
Drommel organiseren samen
met Bob en Sylvia van Heijningen in Zeewolde een
Avonturen- en Spektakelkamp voor Zandvoortse kinderen. Het kamp is van donderdagavond 21 mei tot en
met maandag 24 mei. Kinderen tussen de acht en dertien
jaar kunnen zich nog opgeven.
Tijdens het jaarlijkse kinderkamp is de kans erg klein dat
de deelnemers zich zullen vervelen. Het begint meteen al
goed op donderdagavond 21
mei. Na een kennismakingsZANDVOORT - Voor het
eerst sinds jaren krijgt Zandvport weer een eigen avondvierdaagse. Wandelliefhebbers
hoeven niet meer per se naar
Haarlem. Van dinsdag 15 tot
en met vrijdag 18 juni trekt de
wandelkaravaan door het dorp
en de duinen.
De route is nog niet precies
vastgelegd.
Waarschijnlijk
voert een van de wandelingen
naar Bentveld en een naar Paviljoen Zuid. Klaas Koper en
Floor Kerkman zijn verantwoordelijk voor het uitzetten
van de route.

spel en een avondspel volgt
een romantische fakkeltocht
door de omgeving. „Natuurlijk
wordt er die eerste avond flink
gekeet, want ze hebben vast
geen zin om te slapen," voorspelt Ingrid Drommel. „De volgende morgen moeten ze ook
weer vroeg uit de veren. We
zetten de wekker om zes uur.
Ik voorspel je, zaterdagavond
smeken ze of ze naar bed mogen. En dat is precies de bedoeling."

Ze logeren in twee grote tenten naast een manege en een
stenen gebouwtje met eetzaal.
„Er zijn dit jaar ook goede douches. Daar hebben we extra op
gelet." De begeleiding bestaat
uit ouders, studenten van de
sportopleiding cips en scouts.
Er is één begeleider per drie
kinderen.

Avondvierdaagse
ook in Zandvoort

werven op de zes basisscholen.
Kinderen vanaf vijf jaar mogen
meedoen. Het is echter ook de
bedoeling dat volwassenen en
toeristen meelopen volgens
het organisatiecomite.
Dat bestaat uit Ankie Miezenbeek, Jaap Kerkman, Bob
van Heijningen (gymleraar).
Klaas Koper, Floor Kerkman,
Lia Sol en Martine Joustra. Zij
krijgen steun van de gemeente.
de Noord-Hollandse Wandelsportbond, de sportorganisatie CMS, de politie, het Rode Het lijkt een eenvoudige
Kruis, de sportraad, de Knrm, vraag: wat vinden de
en de scouting.
toekomstige leden van het
hoogheemraadschap
Rijnland van
strandpaviljoens die het
hele jaar blijven staan? Het
hoogheemraadschap houdt
deze week immers een
verkiezjng en daar horen
verkiezingsboodschappen
bij. De boodschappen van de
kandidaten over de
paviljoens blijven echter
beperkt tot wat algemene
kreten. Zorgwekkend, want
ze moeten straks onder
andere beslissen over de
voorwaarden waar semipermanente
strandpaviljoens aan
moeten voldoen.

Bezorging: Vragen over bezorging donderdap tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Het Tweede
Kamerlid Hella Voüte (WD)
gaat haar partijgenoot wéthouder Cees Oderkerk erop
aan spreken dat het zo lang
duurt voordat de plannen voor
het nieuwe schoolgebouw voor
de Duinroos, Beatrixschool en
Nicolaasschool klaar zijn. Dat
heeft zij Maarten Bqthe van de
Nicolaasschool vrijdag beloofd. Voüte bracht óp uitnodiging van Bothe een bezoek aan
zijn school om over allerlei zaken te praten. De directeur
bracht ook het nieuwe schoolgebouw ter sprake, omdat zijn
huidige school haast onder zijn
handen in elkaar begint te
storten. Dat gebouw staat er
nog altijd niet, terwijl er wel al
jaren over gesproken wordt
„Verrote kozijnen, lekkages,
ramen die niet meer open kunnen en zonneschermen die niet
meer omlaag kunnen. Gezien
de deplorabele onderhoud- j
stoestand is haast geboden.
Mevrouw Voüte," zegt Bothe, •
„sprak haar verbazing en ongenoegen uit over het gebrek
aan slagvaardigheid van de gemeente Zandvoort."
„Ook kwamen in een ontspannen sfeer andere zaken
aan de orde, zoals het schrikbarende tekort aan invalkrachten, cpmputeronderwijs.
de begeleiding van leerlingen
met leer- en gedragsproblemen, de werkdruk van leerkrachten en de directie, de opvang en begeleiding van asielzoekerskinderen en de eenzij dige beeldvorming van de media door alleen te kijken naar
de uitstroom van leerlingen
naar het voortgezet onderwijs.
Er wordt te weinig rekening
gehouden met het beginniveau
van de leerlingen. Eens te meer
bleek tijdens het gesprek dat
er een aanzienlijke kloof bestaat tussen het beleid van het
ministerie van onderwijs en de
mogelijkheden in de praktijk."
Volgens Bothe heeft het
Tweede Kamerlid beloofd om
de knelpunten ter sprake te
brengen in de fractie van haar
partij en tijdens overleg met de
minister van Onderwijs. De
schooldirecteur zal er een balletje over opgooien bij zijn vakorganisaties.

Bos signeert

ADVERTENTIES

Gigantische
Vlooienmarkt IJ-hallen
A'dam-Ind.tcrr. Noord l
(voorm. NDSM-hallcn)
/aterda" 8 mei
1000 kramen!!!
3000 gratis parkeerplaatsen!!!
A I O (Ring Noord) volg S118.
Noord l
Inl.lhdamh 020-6335754

Ciris^a CL-CIÜS
22 t/m 28 april

foto Kaï in Schut

Kandidaten Rijnland moeten
vaste paviljoens nog bestuderen

ET HOOGHEEMRAADSCHAP is verantwoordelijk voor
het beheer en de kwaliteit van het water en de duinen. Zo is de waterzuiveringsinstallatie in Zandvoort-Noord
van Rijnland. Ook beplant
Rijnland bijvoorbeeld de duinen regelmatig met helmgras
om te voorkomen dat het zand
wegwaait.
Elke vier jaar krijgt het hoogheemraadschap een nieuw bestuur. Voor het eerst mogen
burgers die leden zelf kiezen.
264 mensen hebben zich kan-

H

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020) 5626211
Abonnementspi ijzen, ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,-

WD-kamerlid
vindt gemeente
niet slagvaardig

ZANDVOORT - Arend Bos,
schrijver van 'Zandvoort tijdens de bezetting', zit op l mei
van twee tot vier uur bij de
Bruna op de Grote Krocht om
Nelleke van Koningsveld zijn boek te signeren.

Het apparaat ziet eruit als een
inaanlandingsvoertuig maar het
staat gewoon tijdelijk in het
nieuwe winkelcentrum Jupiter
op de hoek van het Raadhuisplein en de Haltestraat. De machine wordt gebruikt om er stellages met ruiten mee naar de
eerste verdieping te tillen. Het
kan diverse armen bewegen en
past precies tussen het buizenstelsel van het nieuwe gebouw.
De bouw van het nieuwe winkelcentrum vordert al aardig.
Op a mei'gaan tle eerste winkels
open, waaronder Blokker. Eind
mei is de officiële opening volgens eigenaar Cees Bruynzeel.
In het complex zitten twaalf
winkels en een petit-restaurant.
Ook de nieuwe huizen aan de
achterkant, in de Schoolstraat,
zijn al bijna klaar. Als laatste
zal waarschijnlijk volgens
Bruynzeel de bouw \an de parkeergarage afgerond worden

Er hebben zich al veertig kinderen ingeschreven. „Zij weten
van voorgaande jaren hoe leuk
onze kampen zijn," vertelt InIn vier dagen tijd kunnen de grid. „Maar er is nog plek voor
kinderen meedoen aan de tien anderen."
meest uiteenlopende activiteiHet kamp kost 225 gulden.
ten. Voor hen staan mountainbikes, quads en een jetski Dat is inclusief onderdak, eten
klaar. Ook mogen de deelne- en activiteiten. Meer informamers abseilen en worden ze tie is verkrijgbaar bij de famiblootgesteld aan het grootste lies Drommel (571.4318) en
Van Heijningen (540.1204).
klimrek van Europa.

De eerste drie avonden start
de avondvierdaagse bij het
Stekkie in Noord. De laatste
avond vertrekken de wandelaars uit het centrum en eindigen ze waarschijnlijk voor het
raadhuis. De laatste avond
loopt pok een drumband mee.
Er zijn twee afstanden, vijf
en tien kilometer. Meedoen
kost zes gulden. De inschrijving begint op 2 juni. Dan gaat
het organisatiecomite actief

laat God dit gebeuren?' God
heeft ons de aarde gegeven en
wij zijn er verantwoordelijk
voor. Wij hebben de kracht gekregen om het leed te verzachten en het lijden op te heffen."
Dan besluit de dienaar Gods
lichtelijk bewogen: „Ik heb
ooit eens een brief gekregen
van een man die heel veel ellende achter de rug had. Hij
schreef: ook al krijg je niet antwoord op al je vragen en worden niet al je wensen vervuld,
gewoonweg de aanwezigheid
van de Almachtige zou toch al
genoeg moeten zijn. Zo'n uitspraak vind ik ontroerend, dat
is prachtig, daar gaat het
over."

Maanvoertuig
op Jupiter

Na regen komt zonneschijn

Advertentieverkoop: H van Zanten (manag'er), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571 7166
Fax (023) 573 0497. E-mail, wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562 6278
Fax 562 6283
Micro advertenties (020) 5626271. Fax'
665 6321

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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didaat gesteld. Ze komen uit
een gebied dat zich uitstrekt
van de (Hollandse) IJssel tot
aan IJmuiden.
Uit Zandvoort doet één kandidaat mee, Ben Aders. Hy is
lid van het WD-bestuur in
Zandvoort en hij kan alleen gekozen worden door eigenaren
van huizen en gebouwen. ..Ik
wil mensen meer bewust maken van het belang van water.
De waterprijs moet ook omhoog met een paar centen. Dat
geld moet dan met naar de
staat vloeien, maar in een reservepotje gestopt worden
voor later." zegt hij.
„Vaste paviljoens?" Hij is in
eerste instantie verrast door
die vraag ..Ik ben er wel voor,"
besluit hij
Verbazing is steevast de reactie van de kandidaten. Vier
van hen bekennen eerlijk dat
ze er geen mening over hebben. Maar is ze dat aan te rekenen? Ze zitten immers nog niet
in het bestuur en wonen niet
aan de kust.
De heer Reekers uit Zoetermeer heeft wel al vier jaar achter de rug als lid van het algemeen bestuur. Het algemeen
bestuur komt zes keer per jaar
bijeen. De strandpaviljoens
hebben nog nooit op de agenda gestaan bij het bestuur, al
heeft de gemeente Zandvoort
minstens een jaar druk uitge-

oefend op de ambtenaren van
Rijnland
..Zeker agenderen." zegt
Hans de Goede, de eerste die
de moeite neemt zich wat uitgebreider te laten voorlichten
over de voprs en tegens. „Ik wil
geen definitief standpunt innemen, maar als ik het zo hoor zie
ik geen bezwaren. Je moet natuurlijk wel in de buurt van de
bebouwde omgeving blijven en
de veiligheidsaspecten moeten
goed bestudeerd worden."
Ook Michel Verhagen uit
Heemstede wijst op de veiligheid. „Ik herinner me nog dat
restaurant Parnassia lag te
drijven. Dat we al een paar jaar
geen springvloed in combinatie met zuidwesterstorm hebben gehad, wil niet zeggen-dat
er geen gevaar meer is." Hij
vindt het risico voor de strandpachters eerst zelfs „onvoorstelbaar groot". Maar dan
krabbelt hij terug. „Misschien
is het inderdaad wel wat betuttelend tegenover de ondernemers. Als de veiligheid van de
burgers niet in gevaar komt.
dan ben ik voor."
Verhagen is in elk geval niet
vies van een beetje verkiezingscampagne. Uit eigen beweging heeft hij de krant gebeld. En gisteravond was hij te
gast op het Politiek Café om
iedereen op te roepen voor 27
april te stemmen.
Monique van Hoogstraten

ENEMY
OF THE STATE

\Vocnsdjg28APRII.
om 19 30 uur

Comedian
Harmonists
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Oase" de kastenspecialist van Nederland
van vloer tot plafond en van wand tot wand
Schuifdeurkasten

Op maat gemaakt
dat kan bij "Oase"

Vou wdeurkasten

l

_

l

L

_

centimeter vopr centimeter, naar uw eigen wénsen bij Oase

m

óók voor
"Oase"kast

Geen piohlceni. vakmensen m on/e eigen meuhelmakeiij /oigen

Combi-schuifdeurkasten

Draai-deiirkasten

umi uw kasi-a.inp.issingen in schiunle. hoogte, hicedle en diepie

Kastsysteem in hoogte 190 • 245 cm
op maat gemaakt zonder meerprijs.

Linnenkast met tallo/e mogelijkheden in 8 verschillende kleur uitvoeringen.
Standaaid dieptes 49 en 65 cm. Hockkast, uigcronde deuren, laden in
front, spiegeldeuren. Zowel in draai- als in vouwdeuren leverbaar.

O C

Hoeveel ruimte heeft u? Neem de maten van uw slaapkamer
mee en laat u vakkundig adviseren in de "Oase" kasten-studio.

2-deurska.st 175 cm breed
2-dcurskast 200 cm broed
3-deurska.st 225 cm breed
3-deurska.st 250 cm breed
3-deurskast 275 cm breed
3-deurskdst 300 cm breed
meerpnjs spicgeldeur

Alleen bij "Oase" heeft u 127: jaar schriftelijke garantie.

Slaapkamer Speciaalzaken

FL.
FL.
FL.
FL.
FL.
FL.
FL.

998,1Ü98,1198,1298,1398,1498,1SO,-

inclusief levering en montage

'Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d Ussel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdam/AlexandriumlII - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Hofland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Ontwerp-beleldsvlsie
vaarwegbeheer
Het bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft een ontwerp beleidsvisie vastgesteld voor het vaarwegbeheer
In deze beleidsvisie staan criteria waaraan vergunningsaanvragen
worden getoetst Ook komen er regels in voor die later m vaarbesluiten worden uitgewerkt
Inzien van de stukken
U kunt de ontwerp beleidsvisie inzien tot zes weken na 22 april
1999 op de secretarieën van de gemeentehuizen binnen het
beheersgebied, de stadsdeelkantoren van de gemeente Amsterdam
en op de kantoren van DWR aan de Larensewegso te Hilversum en
de Spaklerweg 18 te Amsterdam
U kunt de ontwerp beleidsvisie bestellen door het overmaken van
ƒ 30,- op rekeningnummer 636755517 van de Dienst Waterbeheer
en Riolering, o v v beleidsvisie vaarwegbeheer
Inbrengen zienswijze
Wij hechten belang aan uw reactie. Tijdens de periode dat de
stukken ter inzage liggen, kunt u uw schriftelijke reactie sturen aan
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), t a v de heer J F Leijen,
Postbus 1061,1200 BB Hilversum Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer Leijen, tel 035 647 78 29
Hilversum, 21 apnl 1999
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

STRANDPAVILJOEN 21
vraagt

bedienend
personeel

Vakantie-tip
Het zoeken naar een geschikte
vakantiebestemming is niet
voor iedereen eenvoudig.
Stapels reisgidsen, ingewikkelde prijsbijlage maken de
keuze soms nog moeilijker.
Bovendien vraagt menigeen
zich af, of de werkelijkheid net
zo mooi is als de plaatjes.
Met deze onzekerheid maakt
Toerkoop Reisburo Zonvaart
korte metten. Tien weken lang
geven zij gouden vakantietips.
Het betreft hotels of appartementen die ver boven het
gemiddelde uitsteken en toch
redelijk betaalbaar zijn.
De aanrader van dez,e week is
het hotel Laura Beach op het
eiland Cyprus. Het viersterren
hotel Laura Beach is een heerhjke vakantie-oase. Het is
gelegen aan de westkust van
Cyprus op ca. 6 kilometer van
Paphos. In en rond het ruim
opgezette hotel treft u alles aan
wat u van een klasse hotel mag
verwachten; volledige airconditioning, een groot zwembad met
buitenbar, zonneterrassen met
gratis ligstoelen en parasols, een
prima restaurant en diverse
winkels. Maar ook een bmnenbad, een eigen strandbar, tennisbanen en een fitnessruimte

Ook bij jou in de buurt autonjopleidmgen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
ontbreken niet. Het zelfstandige
Middellandse Zee eiland Cyprus
wordt door steeds meer Nederlanders ontdekt. Schitterende
stranden, het mooie landschap
en de enerverende cultuur die tot
8000 jaar terug grijpt, maakt
Cyprus tot een zeer interessante
vakantiebestemming. De niet
ver van Laura Beach gelegen
plaats Paphos bestaat uit drie
gedeelten; de oude binnenstad
met gezellige straatjes, de haven
met veel restaurants en het
nieuwe Paphos met moderne
hotels.

en

tel. 5715524

Nieuwsblad
organiseren in de krant van 5 mei
een gezellige

MOEDERDAGPUZZEL
Hoofdprijs:

Diner voor 2 pers. bij:
Restaurant Queenie
9)

VAN

Troostprijs:
4 waardebonnen a ƒ 25,te besteden bij:

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9 00 -18.00 uur
zaterdag
1000-13.00 uur

Kerkplein 8, Zandvoort

Bloemenhuis J. Bluys
Haltestraat 05, Zandvoort.

Wedden Dat..? maakt u als
deelnemer elke week kans op
f. 10.000,- per lot. Bovendien
maakt u als studiopubliek
kans op een gloednieuwe
BMW! Dat werkt zo: denkt u
dat een weddenschap lukt?
Bel dan tijdens de uitzending:
0909-0341. Denkt u dat een
weddenschap niet lukt? Bel
dan 0909-0342. Na afloop van
elke weddenschap pikt de
computer een winnaar uit
alle bellers die de uitslag
goed geraden hebben. Met
één telefoontje kunt u al de
winnaar zijn!

Manuela Kemp feliciteert de gelukkige winnares met een cheque
voor haar droomhuis, en eeni complett
complete eco-verbouwing.
Het eerste droomhuis van de Dat mag een bestaand huis
Postcode Loterij is eruit! Een zijn, of een huis dat u héledeelnemer in Utrecht heeft
maal naar wens laat bouwen.
Ik vind dit echt een kanjer
deze prachtige nieuwe
maandprijs ter waarde van
van een prijs om weg te
f. 500.000,- gewonnen (incl.
mogen geven1
k.k.). En de winnaar krijgt
ook nog eens f. 100.000,Wedden Dat..?
En we hebben nog veel meer
voor de aanleg van de
prijzen voor u bij de Postcode
nieuwste milieusnufjes in
Loterij. U kent natuurlijk de
huis.
Postcode-Kanjer die nu maar
Ook ü kunt nu met uw lot in
liefst 27,9 miljoen telt, en de
de Nationale Postcode Loterij Mega Jackpot die deze maand
het huis winnen waarin u
alweer op 3 miljoen staat. En
altijd al hebt willen wonen.
in het nieuwe tv-programma

aan alle winkelende moeders een leuke attentie uit,

beschikbaar gesteld door

DE GAPER,

, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprijzen en alle prijzen
bij Wedden dat..?
Ö 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x / 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer}
Au. b uw keuze aankruisen en verder invullen
m bloklatters Deelname houdt In aanvaarding
Ledenservice, tel 0300 • 300 J 500 {35 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaaf per maand de inleg van
nevenstaande rekaning af te schrijven.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

D de heer

/^isasj-rroo^^

extra: een BMW!

Er is dus alle reden om mee
te spelen! Grijp uw kansen
en vul vandaag nog de bon
in. Want winnen doet u bij
de Postcode Loterij!
1432 GP 053 (1 lot)

in Aalsmeer
7846 TJ 079 (1 lot)
in Noord-Sleen
6601 DP 002 (2 loten)
in Wyche
9864 PB 007 (2 loten)
in Kornhorn

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

9951 BG 001
in Winsum

D mevrouw

Naam:

Lukt de weddenschap
volgens u?

Adres:

'JA* bel J-' -V <-, "

Postcode:
Plaats:

{93 cent per gesprek)

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Kerkstraat 31, Zandvoort.

OVZ

_ 8 winnende loten
; ƒ Js^jOOO^PE^R LOT j'
" ' ~ : -^ éVvoor< ,' ^

BON-VOOR-27,9-MILJOEN

van het reglement, verkn/gbaar bif

Ons promotieteam deelt zaterdag 8 mei

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Win uw droomhuis in de
Postcode Loterij!

In verband met het 35-jang
jubileum van Toerkoop Reisburo Zonvaart is een 8 daagse
vhegvakantie naar dit top-hotel
te winnen, als u vóór 28 april
1999 een vakantie boekt bij één
van de Toerkoop Reisburo's van
Zonvaart. Voor meer informatie:
0251-655671 of 072-5716744.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

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

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

ovz

en jongen voor de
beddenverhuur

Van Speykstraat 10a
Nabij strand en station gelegen goed onderhouden riante bovenwoning met 2 balkons.
Ind. Hal met garderobe, kastenwand en bergruimte; riante doorzonwoonkam. met parketvloer en schuifpui naar balkon (oost); open
keuken met inbouwapp. en balkon (west);
badkamer met ligbad; 2 slaapkamers; toilet.
Vrpr. ƒ 289.000,- k.k.

Fa. Gansner & Co.

en maak 4 x kans op
/ 10.000,- PER LOT

Bei 0909 0055 (ss«pm)

en win:

1509904

Studio Uitnodiging
Wedden dat..?

NATIONALE

en Zandvoorts
(H Nieuwsblad

LOTEBIJ

, +
Eco badjassenset

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
National» Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

i

l

Zctfoutën voorb«houd«n

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Ik deed een bevalling op een kruispunt'
Poslzegelavond
ZANDVOORT - Een veiling,
een loterij, postzegels en gezelligheid: dat is het kenmerk van
de maandelijkse postzegelavond in het gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat. Die
wordt vrijdag 23 april gehouden, is gratis toegankelijk en
begint om 19.15 uur. Mevrouw
M. Roggekamp (571.3241) en
de heer H. Bol (571.3241) van
de Zandvoortse Postzegelvereniging verstrekken meer informatie.

„Het is makkelijker om in
een reddingsboot te stappen
dan in een huwelijksboot.
Want in een reddingsboot
zit ik tot het klusje geklaard
is. Het varen in de
huwelijksboot duurt een
leven lang," geeft Rolf
Kuiper als antwoord op de
vraag die Trudy van Duin
Skeeleren
hem in het vorige
ZANDVOORT - Schaatslief- Brandinginterview stelde.
hebbers hoeven niet te wachten totdat het weer gaat vriezen. Ze kunnen hetzelfde gevoel krijgen als ze op skeelers
of skates stappen. Remmen
blijkt dan echter een stuk lastiger. Bovendien valt soms de
conditie een beetje tegen. Bob
van Heijmngen en Rob Drommel geven daarom skeelerles.
Ze verzamelen elke dinsdagavond om zeven uur bij de
Oranje Nassauschool. De les
duurt een uur. Een kwartaal
ET DUURDE dan ook
kost negentig gulden. Er zijn
even tot de 33-jarige
groepen voor beginners en gevrijwilliger bij de redvorderden. Meer informatie: B.
dingsbrigade
zijn
van Heijningen (540.1204).
Mary ten huwelijk vroeg. „Ik
had al twee keer eerder samengewoond voordat jk met Mary
dit appartement Betrok. Voor
Wim Hildering
haar had ik echt moeite moeZANDVpORT - Toneelvere- ten doen. Met die andere
niging Wim Hildering speelt vriendinnen ging het allemaal
vrijdag en zaterdag in Gebouw vanzelf. Ze was zeker wel de
De Krocht 'Jan Rap en z'n ware voor mij, maar toen raakmaat' naar het gelijknamige te alles in en stroomversnelboek van Yvonne Keuls. Het ling," zegt Rolf.
stuk gaat over probleemjonge„Na twee maanden samenren en hun begeleiders. Het wonen was ik al zwanger," vult
wordt gespeeld door acht jon- zijn aanstaande bruid hem
geren van zeventien en acht- aan. Hij heeft me toen officieel
tien jaar en drie volwassenen. op zijn knieën gevraagd, terwijl
De voorstellingen beginnen hij eigenlijk nooit ze happig
om kwart over acht.
was op een huwelijk. Maar ik
had niet zo'n zin om met zq'n
opgeblazen kikker het jawoord te geven," zegt Mary
Hongaarse film
Keur terwijl ze met haar hanZANDVOORT - Filmclub Si- den een gigantische buik in de
mon van Collem vertoont van- lucht tekent.
avond de Hongaarse film 'Wit„Bovendien is ze negen
man Piuk' in het Circus. De maanden ziek geweest. Dus
voorstelling begint om half het is maar goed dat we het
acht. De film gaat over twee hebben uitgesteld. Als onze
broertjes die de dood van hun zoon anderhalf is dan trouwen
vader wreken op dieren en op we, want dan kan hij lopen,"
hun moeder. De film, die diver- legt Rolf uit.
se prijzen gekregen heeft, is
nogal omstreden. Wie de perverse handelingen met mensen
en dieren kan doorstaan, zal de
schoonheid van de filmstijl
waarderen. Wie daar niet van Zandvoort heeft een rijk
houdt, loopt voor het einde verenigingsleven. Bijna
van de film ongetwijfeld weg. vijftig clubs op 16 duizend
inwoners is heel wat. Het
Zandvoorts Nieuwsblad
besteedt graag aandacht
Jack van Ejjk
aan deze verenigingen. In
AMSTERDAM - Oud-inwo- deze rubriek krijgen ze
ner en voormalig redacteur daarom de kans zich voor te
van de verzetskrant de Zand- stellen.
voortse Courant, leest op 2 en
9 mei voor uit zijn bundel
'Kamperfoelie'. Tijdens de bij- Naam:
eenkomsten is er muziek en Vrouwen Van Nu.
kunnen de bezoekers kijken
naar schilderijen. De culturele Leeftijd:
middagen beginnen om vier Opgericht op 12 juli 1977.
uur en worden gehouden op
Amsteldijk 62 in Amsterdam Aantal leden:
(bij Willem Oorthuizen en An- Ongeveer tweehonderd.
dre Voskuyl).
Gemiddelde leeftijd:
Circa zestig jaar.

Trudy van Duin vroeg aan
Rolf Kuiper:
• Stap jij net zo makkelijk
in het huwelijksbootje als
in de reddingsboot?

Branding
In deze serie leggen Zanclvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Rolf Kuiper vraagt aan
Martine Joustra:
- Wisten de kinderen in je
klas dat juf ging-trouwen?

H

Rolf, Mary en de kleine Duncan
op een van de boten van de
reddingsbrigade
Foto Kann Schut

Het aanstaande bruidspaar
gaat de inzegening uitbundig
vieren met een receptie, een
diner en een feest. „Het is een
beetje uit de hand gelopen,"
vertelt Rolf. „In eerste instantie wilde ik nooit trouwen omdat het zoveel geld kost, maar
nu hebben we
een dag georganiseerd met
alles erop en
eraan.
Allemaal heel tra- ™_
ditioneel.
Ik
mag zelfs haar jurk niet zien
van tevoren," zegt hij met een
lichte spottende ondertoon in
zijn stem.
„Dat komt omdat ik jouw
pak ook niet mocht zien," geeft
zijn bruid hem lik op stuk. Ik
trouw ook niet vanuit onze flat,
maar uit mijn ouderlijk huis,"
vervolgt ze enthousiast.

'Rondrit op boot door
hoort er nu eenmaal

Van Engelse les tot badminton

Blauwbilgorgel

ZANDVOORT - De Gertenbach Mavo doet op l me.i mee
aan het programma 'De
Blauwbilgorgel' van Radio
Noord-Holland. Dit programma gaat over lezen en schrijven. De leerlingen van de derde klas van de Gertenbach
Mavo moeten dan ook een gedicht maken, gegevens opzoeken in de bibliotheek en iets
vertellen over de schoolkrant.
Het programma wordt op zaterdag tussen vier en vijf uitgezonden op Radio Noord-Holland, FM 97.6 of op de kabel via
FM 92.5.

Lewin

De
reddingsmaatschappij getrokken voor de foto's, zodat
zal ook acte de présence geven er ook nog plaatjes op het
op de huwelijksdag. Traditie- strand geschoten kunnen worgetrouw wordt het jonge paar den," aldus Mary.
„Wie weet staan er straks
na het ja-woord opgewacht
met een reddingsboot onder ook nog een aantal ambulanaan de trap van het gemeente- ces te gillen op het Raadhuishuis. Met de boot, die op een plein," plaagt Rolf zijn aanstaande. Rolf
werkt namelijk
als chauffeuri ..,
verpleegU1J
kundige op de
________ ziekenwagen
in de regio
oplegger achter een auto Kennemerland. Dat kwam
hangt, volgt een rondrit door hem goed van pas toen zijn eihet dorp „Ik zit al twintig j aar gen zoontje Duncan geboren
bij de reddingsbrigade. Dat is werd. In het ziekenhuis kreeg
een deel van mijn leven gewor- een onervaren verpleegster het
den. Mary ziet vreselijk tegen infuus niet aangebracht, dus
dat rondrijden op. Maar dat deed Rolf het zelf maar. Wat
hoort er nou eenmaal bij."
bevallingen betreft was hij in„Ik doe het echt voor hem. middels het een en ander al
We hebben ook meer tijd uit- gewend.
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activiteiten die wij te bieden
hebben, zoals klaverjassen,
bridgen, badmintonnen, Engelse les, lezingen, spelmiddagen, uitstapjes, enzovoorts.
Jaarlijks hebben we een buitenlandse reis.
Grootste teleurstelling:
Wij kunnen niets bedenken. .
Verenigingsmotto:
Zoveel mogelijk gezelligheid.

Hartenkreet:
Thuisbasis:
's Winters hotel Triton, 's zo- Graag nieuwe leden erbij.
mers strandpaviljoen De Wurf.
Meer informatie:
A.J. Verpals, telefoonnummer
Grootste succes:
De grote verscheidenheid aan 571.3765.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne 5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 (CPA).

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 5713073. Zaterdag, zondag en maandag- tot en
met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, tel.
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het antwoordapparaat van de huisarts welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE: 5246899.
KENNEMER DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en
5714561 (dierenbescherming).

Aandelenhandel
maakt La Bastille
beursgebouw
ZANDVOORT - Wie zich op
de beursvloer evenzeer thuisvoelt als aan de toog, dient
deze week beslist een bezoekje
te brengen aan Eet- en Drinkhuys La Bastille aan de Haltestraat 28. Tot en met vrijdagavond vindt daar namelijk het
zogenaamde
beursdrinken
plaats, waarbij volgens de beide eigenaars Matthieu Emmen
en Michel Konings 'drankjes
veranderen in aandelen, bier
zal vloeien als Koninklijke Ohe
en wijn net zo droog zal zijn als
Microsoft'.
De spelregels komen er kortweg op neer dat het publiek, in
plaats van rechtstreeks iets te
bestellen, geacht wordt om bij
de in de zaak aanwezige Dealer's Desk 'aandelen' te kopen
via de keus voor een drankje.
Op basis van vraag en aanbod
worden de 'koersen' in de loop
van de avond met grote regelmaat aangepast. Maar ook de
zogenaamde nieuwsberichten
die worden verspreid spelen
een rol van belang. Zo kan een
mislukte druivenoogst van mvloed zijn op het aandeel wijn.
terwijl een ongeluk met een
vrachtwagen voi biervaten zeker mets goeds betekent voor
de koers van het bieraandeel.
Positieve berichten daarentegen kunnen de koers opstuwen
naar voor dorstige aandeelhouders feestelijke hoogten.
Een beurscommissie houdt
ondertussen toezicht op de
correcte gang van zaken. Ook
maken deze wijze heren door
middel van een bel de koersaanpassingen bekend. Vanaf
acht uur 's avonds tot twee uur
's nachts kan men in De Bastil-

„Ik heb wel eens een bij een
bevalling geassisteerd op een
druk kruispunt in Beverwijk.
Die bewuste baby is dus in een
rijdende ambulance ter wereld
gekomen. De opgeroepen politie heeft het stuur van me overgenomen en ik ben toen de verpleegkundige gaan helpen.
Maar het is een ander verhaal
als je eigen vrouw moet bevallen. Het was prettig dat ik verstand van zaken had en ook
daadwerkelijk iets kon doen."
De bevalling verliep uiteindelijk goed en een wolk van een
baby was het resultaat. Van de
nu stralende dreumes Duncan
op een loopfietsje hangt een
foto aan de wand. „Het is een
heel lief en makkelijk joch,"
zegt de moeder vertederd.
„Een echte banjer is het," vult
de trotse vader aan.
Op 25 juni zal de grote huwelijksdag dus plaatsvinden.
Maar het had maar een haartje
gescheeld of van een verkering,
laat staan een trouwerij, was
nooit iets terechtgekomen. „Ik
zag haar voor het eerst in café
La Bastille. Ik vond haar direct
leuk, maar ze was al bezet. Een
half jaar later was ze vrij. Ik
bood haar en Danielle, een wederzijdse vriendin, een lift aan.
Toen ik haar gedag wilde zeggen, smeet ze gewoon het portier in mijn gezicht," zegt Rolf
met gespeelde verontwaardiging.
„We hebben allebei een grote mond maar een klem hartje," zegt Mary. Ik dacht dat
Rolf niet voor me weggelegd
zou zijn. Later bleek dat hij
mijn telefoonnummer aan mijn
vriendin had gevraagd. Maar
twee weken later had hij me
nog niet gebeld."
„Ik durfde niet goed. Toen
kwam ik Danielle tegen. Ze
was boos dat ik Mary nog
steeds niet gebeld had. Uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aan getrokken en hebben
we een afspraakje gemaakt."
Aan Martine Joustra wil Rolf
de vraag stellen voor het yolgende
Branding-interview.
Martine kent hij van de reddingsmaatschappij. Ze is moeder van een tweeling en ze
werkt als lerares op een basisschool. „Wij gaan een uitbundig huwelijksfeest vieren. Martine is onlangs zonder toeters
of bellen getrouwd. Ik vraag
me af of de kinderen in haar
klas wisten of hun juf ging
trouwen?"
Nelleke van Koningsveld

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Hulp voor Honduras
Riet van Leest van Nieuw Unicum heeft maar liefst 152 duizend
gulden bij elkaar gekregen voor de gehandicapten van Honduras. 23 april gaat ze ter plekke een cheque overhandigen Het
geld is bedoeld voor een project waar haar zus Ivonne voor
werkt. Zus Ivonne vertelde namelijk dat de gehandicaptenzorg
in grote problemen was gekomen door de orkaan Dat moet je
natuurlijk niet aan Riet vertellen. Ze zette meteen een actie op
touw. En met succes, want drie revalidatiecentra in Honduras
kunnen voorlopig openblijven De nadruk zal bij de behandeling
liggen op gehandicapte Hondurese kinderen. Maar behalve geld
gaat er ook een ambulance naar Honduras. De directeur van
Omnicare (de alarmcentrale van Ohra/Nuts) las een artikel over
het project in De Telegraaf en besloot meteen een Mercedesambulance te schenken. De auto is altijd op Texel gebruikt en
heeft daarom maar weinig kilometers gelopen. Bovendien is de
ambulance volledig gereviseerd. Ze heeft hem dinsdag symbolisch overhandigd gekregen, want hij was te groot om m haar
handen te houden.

Toch maar retour
Het Hoogheemraadschap Rijnland wil dat iedereen weet dat er
deze week verkiezingen zijn voor dit orgaan. Daarom stuurde
Rijnland tot twee keer toe een uitgebreide kleurenfolder naar
elke inwoner van Zandvoort. Mevrouw E. de Wid is dat in het
verkeerde keelgat geschoten. Ze vindt het geldverspilling. Daarom heeft ze in plaats van haar stembiljet alle stukken teruggestuurd aan Rijnland. Liever zou ze hebben dat Rijnland het geld
besteedt aan stankbestnjdmg bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Flinke opbrengst
De kinderen van de Hannie Schaftschopl hebben niet zomaar
een maand geleden een circusvoorstelling gehouden. Volgens
Inge van de Poel van de ouderraad is er maar liefst 4200 gulden
opgehaald voor de Cliniclowns.

Fiere tweekleur
Het lentegevoel heeft blijkbaar iemand op het raadhuis aangezet tot een mooie daad. De gerafelde vlag van het gemeentehuis
is vervangen door een pracht exemplaar. Fier wappert de tweekleur op het dak.

Zondergeld

Twee Duitse toeristen hoopten dit weekend zonder geld een
leuk weekend door te brengen in een Zandvoorts hotel. Ze lieten
een rekening achter van driehonderd gulden. De hoteleigenaar
was echter zo slim om het kenteken van hun auto te noteren. De
van het bekende koffleconcern politie heeft hen in Haarlem aangehouden.
Melitta Benelux BV. „Maar het
ondernemerschap heeft mij altijd al erg getrokken," laat hij
ADVERTENTIES
weten. „En ik verwacht zonder
meer dat deze zaak een groot
succes zal worden. Voor mij
m.
vormt het in elk geval een
Berichten
enorme uitdaging om er wat
en tips voor
^
van
te maken."
deze rubriek met
•"••"•
In
zijn Coffee Club, die bezakennieuws kunt u sturen naar de
halve op dinsdag elke dag geredactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
opend is van half negen 's ochPostbus 26, 2040 AA Zandvoort,
tends tot zeven uur 's avonds,
of inleveren bij het kantoor op
kan men terecht voor diverse
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
soorten koffie, koffielikeur,
of Faxen 023-5730497
frisdranken, ijs en zwak-alcoMaandag tot en met donderdag:
00 00-0700 ZFM Nonstop
holische dranken. Maar ook
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort'
Ie aan het beursspel meedoen. worden er broodjes en warme
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
Na vrijdag kunnen de aandelen maaltijden geserveerd in het
15 00-17 00 De Kustwacht
echter niet meer worden ver- pand waar vroeger de AB1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
zilverd.
N/Amro was gevestigd en op
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
het terras wanneer het een
beetje mooi weer is. Van de
0000-0700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
consumpties kan op een rustiMelitta Coffee
09 00-11 00 De Watertoren
ge manier worden genoten,
11 00-1200 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
1200-1300 ZFM Redactie (filet de gemeenlevoorhchter)
Club biedt gasten
want luide muziek en kansspe1300-1500 De Muziekboulevard
lautomaten zijn er volledig ta1500-1700 De Kustwacht
rustige ambiance
1700-1800 ZFM Nonstop
boe.
1800-1900 ZFM Sport
ZANDVOORT - Ofschoon
1900-2000 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
de Melitta Coffee Club aan het
De Coffee Club richt zich op
22 00-24 00 BPM
Kerkplein 7 pas enkele weken zowel het winkelende publiek,
Zaterdag:
is geopend spreekt uitbater (buitenlandse) toeristen en za00 00-Off 00 ZFM Nonstop
Wim Lageweij nu reeds van kenmensen, die een rustige
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neuf)
een doorslaand succes. „Ik heb ambiance zoeken voor het ont1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddock
al heel wat positieve reacties bijt, de lunch of koffie met ge1900-2000 DeCocquerell
van Zandvoorters gehad," ver- bak. Vanzelfsprekend wordt er
2000-2400 De Kustwacht
telt hij trots. „Waarbij de alge- uitsluitend Melitta-koffie geZondag:
mene teneur is dat er echt be- schpnken, die volgens Lage00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
hoefte aan was, aan zo'n open weij van zeer goede kwaliteit
1000-1200 ZFM Jazz
en lichte zaak waar je zó even is. „Bovendien gebruiken we
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900
ZFM Magazine
binnen kunt lopen. En wat ook voor elk kopje vers gemalen
1900-2400 De Kustwacht
duidelijk op prijs wordt ge- bonen. Ik kan me dan ook niet
21 00-24 00 Kustwacht Report
steld, is dat dit beslist geen voorstellen dat daar ooit
NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM
café is, maar echt een plek voor klachten over zullen ontstaan." W<e de merkkoffie zo
iedereen."
Voor de 32-jarige Lageweij, lekker vindt dat hij het thuis
die voorheen chef speelzaal ook graag wil gebruiken, kan in
was van de Play-In, is het na- de zaak overigens halfpondLe?ersmeiiii ^aarid-mé^^
tuurh'jk een hele stap om zich spakken van de Melitta-koffie
nu te presenteren als eigenaar aanschaffen. Ook staan er in
geldig
van 24 april t/m 31 inèi
van de lokale vestiging van de een vitrine allerlei luxe koffïefranchise-organisatie
Coffee zetapparaten te koop aangeClub. dat onderdeel uitmaakt boden.
Aspergesalade met een carpaccio
van Schotse zalm en een diessmg met citroengras
(

Velouté met asperges en truffel
Hervormde Kerk: zondag 25 april, 10 uur, SOW, afscheid van ds.
J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag 25 april, 10 uur, SOW, Hervormde
Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 24 april, 19 uur, pastor Meijer. Zondag 25 april, 10.30 uur, Eerste Communieviering, pastores Duijves en Van Polvliet, met koor en kinderkoor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 25 april, 10.30
Lewin is geen leeuw, maar een uur, mevr. Broström.
hond. Een jongetje van een Nieuw Unicum: zaterdag 24 april, 10.45 uur, ds. Ridder.
jaar of vijf. Een heuse Turkse
herder, die in geen enkel opzicht lijkt op de Duitse. Lewin
is groot en wit. Voor zijn leeftijcl nogal speels, maar in huis
gedraagt hij zich voorbeeldig.
Hij kan ook redelijk goed al- Periode 10-16 april 1999
lecn zijn. Kinderen zijn geen
Probleem, katten en andere Geboren: Joery Kevin Schaapsmeerders, zoon van Paulus Berhuisdieren ook niet. Meer in- nardus Schaapsmeerders en Marijke Claudia Zandhuis; Jessie
'brmatie over Lewin verstrekt van Laere, dochter van Ruud Cirilles van Laere en Linda Koper;
het Kennemer Dierentehuis Jim Rosenboom, zoon van Michiel Rosenboom en Deborah
Zandvoort, Keesomstraat 5, Alexandra Erkendiep; Idse Termaat, zoon van Rocco Termaat
tel. 023-571.388. Daar zitten en Astrid Maria Baars; Kaj van den Berg, zoon van Wilfred Johan
nog heel veel andere ontheein- van den Berg en Josette Slagveld; Kam Po Man, zoon van Kan
c'e beestjes op een nieuw thuis Loi Man en Yet Yocn Chen; Daan van Dam, zoon van Marcus
te wachten. Ook Sheila is daar Petrus Paulus van Dam en Nancy de Hoog.
nog steeds te gast, een dober- Overleden: Lodewijk Nicolaas Knoop (76): Ellen Sophia HendriDe nieuwe Melitta Coffeeclub
ka Schipper-Harting (66); Everdina van Wilpen-Koper (72).
'nann-meisje van vijfjaar.

Asperges met zeebaars
en mousselinesaus

of

Asperges met Beemsterham
en morieltjes

of

Asperges a la Flamande
Patisserie met vanille
en confiture van aardbeien

Menu van f 77.50 voor i 57.50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezersmenu
Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

EEN GROOT AANTAL BAKKERS HEEFT INMIDDELS
JA GEZEGD TEGEN DE ACTIE 'BROOD VOOR KOSOVO'.

Foto Thom Hotfman

Steun deze actie en koop bij de onderstaande bakkers uw brood.
U kunt zelf bepalen welk brood u neemt. Voor ieder heel brood kunt u een vrijwillige bijdrage van vijftig cent betalen (voor een half brood 25 cent).
Met de opbrengst van deze actie kan War Child meerdere mobiele bakkerijen aanschaffen die vluchtelingen uit Kosovo in
Macedonië en Albanië van dagelijks brood kunnen voorzien.
Mobiele bakkerijen worden gebruikt door het leger. Het zijn een soort vrachtwagens waarin een oven is geplaatst. Tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina
hebben twee mobiele bakkerijen van War Child voor ruim 30.000 mensen per dag vers brood gebakken en gedistribueerd.
Amstelveen:
Banketbakkerij de Lange, W.C. Groenhof 132
Bakker van Muyden, Van der Hooplaan 170
VOF Bakkerij van Schaik, Binnenhof 6c
Amsterdam:
Bakker Rooth, PI Kerklaan 1 2/1 4
Bakker Arie Schoon, Oostelijke Handelskade 1039
Bakker Bartels, Rijnstraat 61
Bakker Bartels, Maasstraat 159
Bakkerij Klaas Imming, Osdorperban 50
Bakkerij Westerbos, Hugo de Grootplein 4
Bakkerij Straathof, Ten Katestraat 6
Bakkerij Blankendaal, Jasonstraat 7
Bakkerij Celale, W. de Withstraat 1 25
Bakkerij..Bart VOF Roelvink, Kalverstraat 197
Bakker Bieekemolen, Postjesweg 86-88
Bakker Bötcher, Kastelenstraat 171
Bakker Capadokya, Javastraat 96

Uifchoornse
SI Courant;

De Gouden Broissant, Pieter Baststraat 1 2
Bakker De Poort, Bijlmerplein 84
Bakker Deudekom, Willem Beukelstraat 35
Echte Bakker Nick de Lange, Ceintuurbaan 278
Bakker Elkasmi, Pretoriusstraat 90-e
Bakker Hartog, Ruysstraat 56
Jan de Bakker, Meeuwenlaan 37
Janzen's Broodboetiek, Pieter Calandlaan 73
Janzen's Broodboetiek, Derkinderenstraat 70
Janzen's Broodboetiek, Weide Heisteeg 3
Bakker Paul Année, Runstraat 25
Bakker Stolk, De Herculesstraat 1 09
Bakker van Muyden. Buitenveldertselaan 178
Bakker van Muyden, Olympiaplein 107
Bakker van Muyden, Weldammelaan 41
Bakker van Muyden, Beethovenstraat 43 A
Bakker van Muyden, Hoofddorpplein 25
Bakker van Muyden, Willemsparkweg 171
Bakker van Muyden, Willemsparkweg 77

Bakker van Muyden, 1 e Const. Huygenstraat 63
Bakker van Haastrecht, B. Loderstraat 15
VOF Bakkerij van Schaik, Buitenveldertselaan 40
VOF Bakkerij van Schaik, Merwedeplein 61
Wolmerstett, Fahrenheitstraat 33
De Kwakel:
Brood en Banketbakkerij Jan Westerbos, Kerklaan
7-8
Diemen:
Bakker Gert van der Breggen, C. van
Maarssenplein 45

Ede:
Bakker
Bakker
Bakker
Bakker

Mijdrecht:
Janzen's Broodboetiek, De Lindeboom 13
Kwaliteitsbakker Leonard, De Passage 20
Nieuwkoop:
Janzen's Broodboetiek, Kennedyplein 3
Nieuwveen:
Janzen's Broodboetiek, Dorpsstraat 2a

Koos Admiraal,
Koos Admiraal,
Koos Admiraal,
Koos Admiraal,

Stadspoort 35
Brouwerstraat 63
Bellestein 71
Galvanistraat 30

Vinkeveen:
Brood en banketbakkerij Kempers, Herenweg 32
Janzen's Broodboetiek, Plevierenlaan 29
Wilnis:
Kwaliteitsbakker Leonard, Molmlaan 8

Uithoorn:
Janzen's Broodboetiek, Julianalaan 52-54
Janzen's Broodboetiek, Legmeerplein 7b

Nieuwsblad
Gaasperdam

Zandvoorts
d Nieuwsblad

Diemer
Courant

Amstelveens
H Weekblad
T TT-JJ ««™ Wf

Janzen's Broodboetiek, Amstelplein 73
Bakker Versteeg, Arthur van Schendellaan 46
Bakker Versteeg,, Prinses Christinalaan 123
Bakker Versteeg, Amstelplein 2

Ouderkerk aan de Amstel:
Bakker Out en Zn, Kerkstraat 1

Buitenveldertse
Courant

Amsterdams
Stadsblad

Landgraaf:
Bakker Förster, Hoogstraat 133
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Aalsmeerder
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Vener

TOTAAL
CONCEPT:

EXCLUSIEF WONEN
BEGINT EN EINDIGT BIJ VA
Wonen volgens Van Til's totaalconcept
betekent dat u alle grote en kleine
items voor uw huis op één en hetzelfde
adres kunt vinden. Dat is wel zo
gemakkelijk. En leidt ook tot het
mooiste resultaat. Gelukkig wil dit niet

zeggen dat u dan ook voor één en
dezelfde stijl moet kiezen. Van Til
herbergt er namelijk meerdere onder
één dak, dus mixen kan ook.
Bijvoorbeeld topdesign met historische
stijlmeubelen. Of romantiek met
exclusief klassieke elementen.
Voor in de woonkamer, de slaapkamer,
de gang, ja tot het allerkleinste kamertje
toe. Zelfs daarvoor heeft Van Til
verantwoorde accessoires in huis!

MODERN DESIGN.
SPRAAKMAKENDE ONTWERPEN
Met zijn unieke presentatie van
moderne designmeubelen heeft Van
Til landelijke bekendheid verworven.
Van veel toonaangevende merken
showen wij nagenoeg een complete
collectie. Zodat u het maar voor het
uitzoeken hebt. Dus alles van ArX en
de nieuwste modellen van Leolux.
Natuurlijk de beroemde zitmeubelen
van deSede plus het technisch volmaakte Plugged Furniture. Maar ook
nieuwe ontwerpen van internationale
designers beleven hun Nederlandse
introductie niet zelden bij Van Til.
Hun namen hebben hebben er een
vertrouwde klank.

INTERNATIONALE TOPMERKEN BIJ VAN ui:
• Aleph • Alessi • Arco • Arflex • Artifort • Auping • Arx • Banz Bord • Baxter • Behr • Belgo Chrom • Bellato • Rolf Bern • Besouw • Bielefelder Werkstatte • Bree's • Brühl & Sippold
• Cascade • Castelijn • Classicon • Cor • Danskina • deSede • Dimico • Duresta • Durlet • Èilersen • E-xolusiv • Felice Rossi • Fendi • Fischbacher • Flexform • Flou « Galotti • Gasparucci
• Geka • Gelderland • Ghyczy • Grange • Harvink • Heidense • Herma • HF Style • Hülsta • Indoor • Ire • Interstar • Jab • Hennie de Jong • Jori • Kendix • Kill • Koekoek • Kvadrat
• Label • Lazyboy • Leolux'• Lourens Fisher« Van Maanen • Metaform • Minotti • Minty • Mol & Geurts • Molinari • Möller Design • Montis • Moroso • Moser • Mulleman « Musterring
• Muylaert • Nelo • Norma • Omnia • Pastoe • Ploeg • Politorm • Pullman • RAC • Rohé • Saporiti • Schutz • SDB Design • Spectrum • Stelton • Superba • Swissflex • Tecta
1
Team by Weilis • Terzani • Thonet • Thörmer • Treca de Paris • Tonon • Walraven en Bevers • Wittmann • WK • Young International •

EXCLUSIEF KLASSIEK.
VAN STULMEUBEL TOT ROMANTIEK

SLAAPKAMERDESIGN.
VAN MEUBELEN TOT MATRAS

KUNST EN ACCESSOIRES.
VAN BADMAT TOT LITHO

Exclusief wonen kunt u nergens beter
dan bij Van Til. De collectie geeft
talloze voorbeelden van comfortabele
luxe en ademt een voorname sfeer.
Geen wonder: wij betrekken onze
meubelen van de allerbeste fabrikanten ter wereld waar vaak nog traditioneel en handmatig wordt gewerkt.
Die hoge kwaliteit resulteert in langjarig woonplezier. Naast prachtig
bewerkte eetkamersets en zitmeubelen vindt u hier ook perfecte remakes
uit diverse internationale stijlperioden,
zoals Consulat en Art Deco.

Van Til's afdeling slaapkamerdesign
is feitelijk een aparte speciaalzaak.
Hier vindt u ledikanten en interieurs
die u nergens anders ziet. Italiaanse
ontwerpen,
futuristisch
design,
romantisch pitriet of smeedijzer en
slaapsystemen die zijn ontwikkeld om
u optimaal comfort te bieden. Want
behalve bedden, systeemkasten en
meubelen omvat de afdeling ook
volledig toegeruste slaapstudio's
waar u de ligging van matrassen, bedbodems en boxspring-combinaties
persoonlijk kunt uitproberen. U krijgt
daarbij advies van speciaal getrainde
medewerkers.

Van Til telt verschillende shop-inshops met de meest uiteenlopende
woonaccessoires. Gordijn- en meubelstoffen natuurlijk, en alles wat u maar
bedenken kunt voor op de vloer. Maa'
ook: de huishoudelijke accessoires
van Stelton en Alessi, verlichting van
groot tot klein, glaswerk en serviezen,
textiel voor de slaapkamer en kunst
met een grote of een kleine k. Want
Van Til exposeert regelmatig werken
van beroemde kunstenaars. En laat
in Nepal kleden knopen naar eigen
exclusief ontwerp.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 C J Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
D Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten

van ti

DESIGNCENTRUM

PANASONIC
STEREO
KLEUREN-TV MET
DOME SOUND
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cm BI. Line S,
stereo, teletekst. AdV2095.-

999.-

CAMCORDER STUNT!
32x motorzoom. Adv'1099.-

589.-

SONY TRAVELLER
TR401; HiFi geluid. Adv'1330.-

GRATIS

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301; Stereo, teletekst
met geheugen. Adv'2795.- HhBSTEADYSHOTSTUNT!
64 x Digital zoom, 5 standen
program AE, incl. ace. En
afst.bed. Adviesprijs'1699.7 0 C M 100 H E R T Z
BREEDBEELDSTUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT. Adviesprijs'3659.- SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 programAE. Adviesprijs' 1890.-

1399.-

1749.-

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
Topklasse! Grootbeeld Blackline S, 100 Hertzdigital scan,
stereo, TXT. Adviesprijs'2695.-

1779.-

PHILIPS82CMSUPER
BREEDBEELDSTUNT!
32PW63; HiFistereo.TXT.
mei geheugen. Adv'2995.-

1999.-

SONY BREEDBEELD
24WS1;61cm Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv'2440.-

1149.-

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. AdV2990.-

1279.-

SONY 100HZ 71 CM
B R E E D B E E L D KTV
KV28WX; Super Trinitron,
HiFi stereo. TXT. AdV3299.-

1879.-

T X 2 5 X D 2 ; 63 cm.
quintrix
beeldbuis,
dome sound hifi luidsprekers, 40 watt stereo,
top teletekst met 100
pagina's geheugen en
handige menusturing.
Adviesprijs*1499.-

1 jarig Mobiline abonnement
14.95 per maand.
•
Aansluit kosten t.w. v. 108.89

849.-

WHIRLPÖOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's, ruime vulopening, milieuvriendelijk. deurbeveiliging. "1079.-

698.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

678.-

GRATIS

999.-

•
•
•

165 gram • 80 uur stand-by
EFR (Optimale geluidskwaliteit)
's-avond en in het weekend bellen voor slechts 0,35 per minuut.
• bellen in hééél Nederland en
meer dan 70 andere landen
Geldig.t/m 30 april

1099.-

JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV; Prijsdoorbraakl,
100x zoom. Adv"3849.-

1779.-

Voor aanvraag abonnement zijn varelst: Geldige
legltlmatift en benkafacnrlft (zonder bedragen)!

:

979.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7;Turbo-Drive, stereo, montage.Jog&Shutlle,TXr.AdV1495.-

ARISTONA HIFI
STEREO
VIDEORECORDER

568.-

SB605; 4 koppen, Follow
tv, direct record, 99 voorkeuzenders, showview en
PDC,
2x
scart
en
afstandsbediening.
Adviesprijs '945.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. AdV799.-

478.-

SIEMENS 1400 WATT STOFZUIGER

PHILIPS
CELLESSE

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage, TXT. Adviesprijs'1595.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900; Instelbarecentrifugegang, regelbare thermostaat,
RVStrommel, zelfreinigende
Adviesprijs'1199.'

Massage systeem met
.vacümotion om de
sinaasappelhuid te
•
verminderen. Bij regelmatig
gebruik binnen 1 maand resultaat. Adviesprijs*369.,

1179.

SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst, afstbed. AdV1399.-

879.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820; 63 cm Black-line S,
stereo, teletekst. Adv*2795.-

1579.949.-

^1548.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koppen.FollowTV, longplay. ' 1 095.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv'1449.-

JMg CALL CENTER

799.
TV/VIDEO COMBI'S

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O20 -6474939J

979»"

898.-

SIEMENS
WASAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling, bespaartoets. '1348.-

"7QO
fOSJ."
SONY HIFI STEREO
E720 Super Trilogie, 4 koppen, Showview+PDC. "1 200.-

829.^

l SONY COMBO 37CM

|BCCWh(iTi]
|PRIJS>HI]

KTV/VIDEO COMBI

CCQ

WAS-

MUMn"*
JVC HIFI STEREO
HRA6;Hi-SpecDrive.AdV989.-

359.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs'1099.-

me,losse speakers;

*S5* ,7Q
PIONEE
rrirfÈB& 579-^ j p^.^Ji-s
afstandbedieningJ

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

899.-

399.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge, zuinig, stil en milieuvriendelijk,
waterbeveiliging. Adv'1649.-

ca&a^"--

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC, afstbed. '745.-

v

389.-

~~ 1199.-

• ^.

•

869.-

~" *. T» ^^>Kllf* C

e

PANASONIC KTV TXT
21Sl;55cm FSO. AdV849.-

595.-

SONY 55CM
CM STEREO
STEREC
X2101; Trinitron,
tron,TXT.'1440.
TXT.'1440.-

655.-

"iespriis-4"
TDK

SA 90

r^^^SlitmSr^^ÊmSf^^Wi^
PRIJZEN BIJ BCC!

\ALTIJD

575.-

SONY PORTABLE
^TABLE KTV
M1400; Afstandbed.
idbed.Adv'550.Adv'550.-

BAUKNECHT
Vaatwasser
u.uM.uuidicHpFöQfaöima
itieraio-drysysicërn

SIEMENS300MHZPC!
32MBintem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. Adv'2999.-

i.-NHü.'W-» 1899.-

SONY M.CRO HIFI SYSTEEM + luidsprekers 'ft "f I"
MOBIEL BELLEN VANAF^ÏPERMINÜÜf!!!
PMC107; CD-speler, tuner. cassettedeck, mega /
i Tl • j.jarjg Liberte| perfect|ine abonnement 24,95per maairffe"! f 4
bass.tiptoetsen, afstandsbediening.
Adv.*440.- ^ • ^r •
'• .'..
' ERN|ciIWeTETOPMODEL J A. A
^ a s *
Dass.tiptoeisen,
atstandsoeaiening. AOV.-44U.SONY
SONY PORTABLE
PORTABLE KLEUREN-TV
KLEUREN-TV
f) - *^""SOMY CMDC1
1O Q
KVM; 37 cm. Hi Black Trinitron beeldbuis, 60 «S 1^ •% H
Adviesprijs 999,l J| ^jf
voorkeuzezenders, sleeptimer.Adv.*550.V W Vl >sitc|iisilirn ' tolllSuurslaiid-bï
JVC HIFI STEREO VIDEORECORDER
_ -.. _
' LMonaccu ' JogüialvooisupeisiiEltel!
HRJ700;
~O
•• ~
...•-.,.,-./...-.,
RJ700; 4 koppen, showview en PDC,
C
C
B.E.S.T.
picture, zilverkleurig
zilverkleurio design.
desian. Ac
Ad\
.E.S.T. oicture.
Adv*929.- *J Q mj ^
PHILIPS
HILIPS 70
70 CM.
CM.STEREO
STEREOKLEUREN-TV
KLEUREN-TV
^
28PT4503; Black line llat square beeldbuis.
40 watt stereo, teletekst met geheugen,
afstandsbediening. Adviesprijs 1545.UU hlUblI&l r t l l f t V U M I C BWUIM16I

•••MMMNlMMlBeBBVMMIIMMnMMaBBBl

IBMAPTIVAE25TOP!
K6-233MMX, 32MB, CD-Rom,
fax/modem, 15"monitor.'3999.-

465.-

PHILIPS TELETEKST
PT155; 37cm, afst.bed. '595.-

375.-

575.-

:HTDROGER

BAUKNECHT DROGER
Instelbaar tot
ot 140 minuten.
erming.Adv*949.Kreukbescherming.
Adv*949.-

525.-

BOSCH WASDROGER
/ASDROGER
che besturing.
Elektronische
Zeerstil. Adviesprijs'1099.lviesprijs'1099.-

795.-

Q-iC

PORTABLE KTV 37C M

'n

285.-

"
1245.-. ..
INBOUW

APPARATUUR l*

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren invriescapaciteit. Adviesprijs*999.-

ZANUSSIKOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. *•••
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

598.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1248.-

748.-

1248.-

NOFROST KOELKAST
Nooit meer ontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil. Adv' 1499.-

878.-

849.-1
ATAG INBOUW GASl*
|ai
KOOKPLAAT :
"
RVS met vonkontsteking.
Adviesprijs*899;- { . ' •

499.-

WBOUWGASKOpKPLAAT ^
Met vonkontstekfng. *499.- h

199.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie.

499,-i
PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

ATAG
FORNUIS
F1.0;
Gasfornuis met
elektrische
oven,
incl. grill en
sierdeksel.
AdV1450.-

968.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaaten sierdeksel. '1199.-

:

165.-

798.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

349.-

498.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv'848.

529.299.-

SCHOUW WASEMKAP
Metalen vetfilter en 3 snelheden. Adviesprijs'495.

299.-

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering'398.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.-

HP TOPKLASSE!
DJ7: PhotoRetll fotokwaliteit,
6 p p n r A d v i e s p r i is ' 6 4 O . -

' Meer budget door de gratis
BCC-card! '•'-.'.
Aahvraag-folder in de winkel!

"1399.-1

INBOUWVAATWASSER lot
[Volledig integreerbaar,|;/S

278.-

1245.-

449.-

. KLANTENKAART

TOPMERK INBOUWlTÜT
J
VAATWASSER
••
3 programma's en aqüastop. Adyiesprijs*2p9S;,

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefst280
KOOKPLAAT
liter inhoud, 3 vriesladen. 4ETNA
pits met 2 delige branders.
CFK/HFK-vrij. Adv'1 849.-

CENTRIFUGE
UGE
2800toeren,RVStrommel.'249.WStrommel.'249.-

259.-

O ID."

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden.*1348.- |

845.-

179.OKI LASERPRINTER
Okipage4W; Topklasse! '821.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Va- |
riabele indeling. Adv'1099.-

MIELE VAATWASSER
TopWasse.6Programma's.Water- l
ontharder en waterstop. '2099.-

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
Elektronischen
Tenreve'rserend.
reve'rserend.
RVS trommel.
nel. Adv'1799.-

95.-

KTV37CM+TELETEKST

L:W?

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv'985.-

848.-

C A N O N PRINTER !
C220; Kleurenprinter. Adv'249.HP INKJETPRINTER
DJ400; Incl. sheetleeder. '499.-

565.-

BOSCH AFWASAUTOM. l
SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv"1179.-

428.- " 675.-

445.-

BCC PRIJS
A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner,
4800DPI. Adviesprijs'149.-

PORTABLE KTV 37cm
Off. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs'495.-

PTir%

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar.
Adviesprijs*849.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vrij.AdV1399.-

1979.51CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv'695.-

529.-1

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603;3programma's, waterontharder en beveiliging j
tegenwateroverlast.Adv'949.- j

ZANUSSI WASDROGER
Links-en rechtsdraaiende
echtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.dviesprijs'649.-

CONDENSDROGER
SDROGER
Geen afvoer nodig! RVS tromtrommel. Adviesprijs'999.sprijs'999.-

MAXIMA

SONY55CMTELETEKST
•1TELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron.
<Trinitron. '990."990.-

375.-

275.-

| Adviesprijs*1 499.-

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, jObit,
afst.bed. Adviesprijs'1770.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 proramma's, 12couverts.*899.-

598.-

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

JVC SHOWVIEW t PDC
A237; Express ProDigi. '714.-

289.-

479.-

WHIRLPOOL AVM*
Ruime3in1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill.Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv"999.-

BETER EN GOEDKOPER^

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv*949.-

•^'*JfiSSS?'

349.'

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

849.-

WAS/DROOGCOMBINATË
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. Adv"1549.-

'"

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161; Afstandbed. "645.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
M e t a f standbediening.

COMBI MAGNETRON

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunkties. Adviespriis'699.-

waar men nóg tijd vooruheett!

iw 799."

SAMSUNG STEREO!'
SV600; Videorecordermet
PDC. Adviesprijs'699.-

PANASONIC STEREOKTV
XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv'1499.-

219.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minuten j
timer, autom. programma's.

468.- ~ 775.-

PANASONIC STEREO
HD620 Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. Ariv'1 1 QQ -

137crn, Showview, Off. Ned.

599.-

KOOP ZONDER RISICO

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

14.50

I

169.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610;DIGITAAL IBIiterin- l
houd, SOOwatt vermogen, autornatJschprogramma's.Adv'349.-

375.- ~ 299.SHARP HETE-LUCHT!

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

SONYVIDEORECORDER
El 20 Afstandbediening. '610.-

ARISTONA
51 CM KTV A VIDEO
TR426; Showview, PDC,

345.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv'699.-

958.-

Consumenten Helpdesk voor Inlormalle en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

SONY MONTAGE TOP!
E920;7koppenSuperTrilogic,
vliegende wiskop, HiFi-stereo.
Adviesprijs'1 650.-

549.-

295.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.'

169.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig,, stil en daad: terzijde. De moderne
milieuvriendelijk. Adv'2299.begrip service ook echt waar.

PHILIPS 70CM STEREO ARISTONA STEREO
PT4501; Teletekst. Adv*1645.- B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv*945.ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

275.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing.
Adviesprijs'529.-

BCC speelt reeds 30 jaar op
«ker. Verkoopt uitsluitend de
allerbekendste Ned. topmerkW'en biedt, een ongekend .

Elektronisch regelbare zuigkracht,
telescopische zuigbuizen,automatisch
oprolsnoer. Adviesprijs*298.-

SONY HIFI STEREO
E820; 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder. Adviesprijs'1200.SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviespriis'1880.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135;Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs '279. -

VERWIJDERINGSBIJDRAGE
«n uHUiii ut» K m 'imuii f
VrtWtJDEIINGVn-EIIIUINCOtO*
ÏH IU(HI. OUIOH IIJI III
nntllll VIlftHHI OP 1IN UK1U
"OHt!» H" ÏJIWIJBIIH». l
IIIBIIEt K HIKf». D( II O

BCC B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk""
(2 etages)
.
.
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
.
l ZAANDAM
1500m2 Superstore Beteren goedkoper! Il500rn2 Superstore Beteren goedkoper!
Breestraat65
l Westzijde 55 (onder Dirk y.d. Broek) .

PELGRIM WASEMKAP
3 standen en vetfilter. Adv'26U.-

128.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-slanden.'135.-

299.-

78.-

21 ELEKTRO-SUPERS
INDE RANDSTAD
ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTELVEEN - .
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP - BEVERWIJK DEN HAAG - DELFT - HAARLEM • HILVERSUM •
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK - UTRECHT ZAANDAM T ZEIST • ZOETERMEER .ZOETERWOUDE-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag . . . . . . . . .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVQNDEN
donderdag . . . . . . . .

19.00 tot 21.00 uur

1

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

Editie 17

Vrijdag valt
besluit fusie
ZANDVOORT - Vrijdagavond valt de beslissing of de
twee Zandvoortse voetbalvereniging besluiten te fuseren. De leden van zowel
Zandvoort '75 als Zandvoortmeeuwen brengen dan hun
stem uit.

woensdag 21 april 1999

Dramatische nederlaag Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Na de drie
knappe gelijke spelen op rij
leed
Zandvoortmeeuwen
zondag een dramatische nederlaag tegen rode lantaarndrager IW. Door met 0-5 te
verliezen moet gevreesd worden voor rechtstreekse degradatie omdat Velsenoord
Het werk van de fusiecom- wel een puntje in de wacht
missie zit er zo goed als op. Het sleepte.
fusieplan is aan de verenigingen overhandigd en nu moet er
een besluit genomen worden.
„Dit kwam als een donderDe voorzitter van de fusiecom- slag bij heldere hemel," bracht
missie, Jaap Methorst, is een verbijsterde trainer Alex
hoopvol gestemd. „De fusie- Heesemans na afloop te berde.
commissie heeft er bijna drie „We zijn geen moment in deze
jaar aan gewerkt en wij dach- wedstrijd geweest, terwijl we
ten een prima fusieplan op ta- de laatste weken toch drie
fel te hebben gebracht," aldus punten bijelkaar hadden geMethorst. „Wij zijn door de ge- sprokkeld."
meente dermate tegemoet gekomen, wat betreft financiën
De Zandyoorters waren teen accommodatie, waardoor gen het vrijwel gedegradeerde
er volgens mij niets meer in de IW geen moment zich zelf. In
weg staat. Ik verwacht en hoop dit degradatieduel was IW de
dat de leden van de clubs er minst slechtste en de overwinachter staan. Als het doorgaat ning was dan ook meer dan
dan is er maar een winnaar en verdiend. Vanaf de aftrap nam
dat is de voetbalsport in Zand- IW het initiatief. De Zandvoort. En dat geldt met name yoorters leden heel veel balvervoor de jeugd want daarvan lies. Een knappe aanval was
moeten we het hebben. Mijn niet of nauwelijks te zien.
taak was proberen de clubs bij Slechts Raymond Holzken
elkaar te brengen, maar nu is ontliep de middelmaat en prohet woord aan de leden."
beerde de strijd naar zijn hand
te zetten. Alleen was hij echter
Jan Bloem, secretaris van machteloos tegen het betere
Zandvoort '75, wil er niet veel team van IW. Mario Schrader
over kwijt. Hij wacht met span- had het bijzonder druk en
ning de vrijdagavond af. „Per- kreeg de steun van de paal. De
soonlijk heb ik er geen proble- bal knalde via de binnenkant
men mee, maar je weet het van de doelpaal het veld weer
nooit. Na vrijdagvaond kan ik in.
je meer vertellen. Het zijn
spannende dagen, maar we
In dit echt niet harde duel,
moeten nog even wachten.'
Zandvoortmeeuwen
kreeg
voor het eerst dit seizoen geen
Zandyoortmeeuwen
be- enkele kaart voor getoverd,
stuurslid en lid van de fusie- waren er toch wel een paar vercommissie, Piet Koper, is er velende blessures. Zo moest
bijna van overtuigd dat het Michel van Marm, nadat hij
rond komt. „Het zou voor het hard op het lichaam was gevoetbal een goede zaak zijn als raakt, met ademhalingsprode fusie er komt. Beide partij- blemen naar de kant en even
en in de commissie zien het later viel een IW-er met een
helemaal zitten. Ik proef bij de
commissieleden van Zandvoort '75 dat het ook daar wel
doorkomt. Het zal mij hogelijk
verbazen als het niet door zou
gaan."
ZANDVOORT - De Sportraad Zandvoort huldigde
zondag de kampioenen van
het jaar 1998. Voordat de
jeugdige sporters in het bezit
werden gesteld van een oorZANDVOORT - De Auto konde werd een zeskamp afSportvereniging Sandevoer- gewerkt.
de organiseert óp zaterdagavond 24 april aanstaande de
Ongeveer tachtig jeugdige
Oranjerit door Zandyoort.
De lengte van deze rit is ongeveer 25 kilometer.

zware knieblessure uit.
Wat voetbal betrof was het
bijzonder slecht. Eenmaal verscheen Zandvoortmeeuwen
voor het doel van IW. De pass
op de vrijstaande Marcel Paap
kwam echter niet aan, waardoor een goede mogelijkheid
verloren ging. IW dicteerde de
strijd en scoorde vijf minuten
voor de rust de openingstreffer. Nadat doelman Mario
Scharder een paar goede reddingen had verricht, ging een
vrije trap via de handen van
deze doelman het doel in, 0-1.
De tweede helft leek voor
Zandvoortmeeuwen te worden. De eerste vijf minuten
werd, met de steun van de
straffe wind in de rug, de aanval gezocht. De aanvallen waren echter te doorzichtig om
gevaar te stichten in de Ilpendamse defensie. Na die eerste
vijf minuten was het gedaan
met de Zandvoorters. Twintig
minuten later stond er een
stand van 0-4 op het scorebord. Slecht uitverdedigen betekende de tweede treffer en
even later was Schrader opnieuw kansloos na slecht ingrijpen van de Zandvoortse
defensie, 0-3.
De Zandvoorters maakten er
vervolgens niets meer van. De
spelers wisten elkaar niet te
vinden, dekten slecht, verloren
de persoonlijke duels en vrijlopen was er ook niet bij. IW
speelde de wedstrijd van dit
seizoen en bouwde de voorsprong uit naar 0-5. Met nog
twee wedstrijden te gaan zal
het heel moeilijk worden de degradatie te ontlopen.
„Hoe dit komt, ik weet het
ook niet," gaat Heesemans
verder. „Misschien was de
spanning te groot. Na de laatste wedstrijden was de groep
vrij scherp, maar dit was een
collectief falen. In de wedstrijd
van vroige week tegen HBC
toonden we veerkracht, maar

ÓranjeritASV
Sandevoerde

ZANDVOORT - Bij de
prijsuitreiking van de Kringkampioenschappen
synchroonzwemmen was het een
ware medailleregen voor De
Zeeschuimers.

Andy Beek springt hoog boven zijn tegenstander uit, echter succes levert het niet op

Foto: Rob Knotter

dit was niets. Je hoopt dat er in zat vandaag echt niets in. Om ook het volste vertrouwen in. strijden. We proberen de boel
dit soort wedstrijden bijzonde- bij te blijven hadden we moe- Nu kunnen we onze borst nat deze week weer op de rails te
re krachten boven komen. Er ten winnen en daar hadden we maken in de laatste twee wed- krijgen en hopen dat dat lukt."

wen. De gezellige en sfeervolle
middag, mede zeer vlot verlopen door de inbreng van sportraadsleden Rinus Kok en
Emmy de Roode werd besloten met de uitreiking van de
oorkondes. Wethouder Oderkerk overhandigde de trotse
kampioenen de fraaie oorkonde.

De rit wordt uitgezet door
Ab en Liesbeth Reurts. Dit
echtpaar is reeds .een aantal
jaren actiefin de rittensport en
heeft de status van A-rijders
bereikt. Hun ritten' zijn eneverend en komisch. Alle hoeken
van Zandvoort wordt aangedaan. Ook voor de debutanten
in de autorittensport is deze rit
best te doen.
Het wordt een routebeschrijvingsrit. Vanaf half acht kan ingeschreven worden bij het
startpunt, de Beachbar van
Hotel Palace, Burgemeester
van Fenemaplein 2 te Zandvoort. De start is om acht uur.
Informatie kan worden ingewonnen via de telefoonnummers 023-5713391 en 0235716381.

Bloemendaal geen kans
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft de kans in
handen gehouden wat betreft uitzicht op een kampioenschap. De Zandvoorters
klopten het zwakke Bloemendaal met 8-2. Koploper
SIZO staat in de wedstrijd
tegen KDO met 1-0 achter.
De strijd werd wegens onweer gestaakt.
De Zandvoorters speelden in
de eerste helft goed voetbal.
Vlot werd er gecombineerd en
vele kansen ontstonden. Bloemendaal kwam aanvallend in
het geheel niet aan bod aangezien Rocco Termaat en Sander
Hittinger prima verdedigend
werk lieten zien. Zandvoortmeeuwen dus veelal in de aanval maar de doelpunten lieten
toch wel lang op zich wachten.

Volgende week
schoolvoetbal

ZANDVOORT - Volgende
Foto: Rob Knotter
week maandag- en dinsdag- Het team van The Lions werkt een van de onderdelen van de zeskamp af
middag wordt op de voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden.
Ook dit jaar nemen de zes
Zandvoortse basisscholen
deel aan dit evenement.
ZANDVOORT - De handbalteams van ZVM-RaboDe jeugdcommissie van
ZANDVOORT - De bijna York en hij is in Londen, Parijs bank hebben het in de buiZandvoortmeeuwen heeft het zestigjarige Evert van der en Rotterdam ook nog diverse ten-competitie niet erg naar
speelprogramma in elkaar ge- Werff houdt het marathonlo- malen aan de start versche- hun zin. De mannen verloren
zet en ook dit jaar wordt een pen voor gezien. Zondag nen.
met 12-17 van Tonegido en
„De mooiste en snelste was de vrouwen leden een 11-14
spannend voetbalgevecht ver- bracht hij in Rotterdam zijn
wacht. Zowel de jongens als de vijftiende en tevens laatste in 1993. Toen liep ik in Rotter- nederlaag tegen Hugo Girls.
meisjes komen in actie. Maan- marathon tot een goed ein- dam 3 uur, 17 minuten en 10
seconden. Ik heb alle maradagmiddag begint het toer- de.
thons leuk gevonden maar het
nooi om kwart voor vier en dat
Coach Dirk Berkhout kon
begint me nu te zwaar te wor- geen beroep doen op wisselgeldt ook voor de dinsdagmiddag. Om ongeveer kwart over
„Het wordt me te zwaar," den. Zondag kon ik dertig kilo- spelers. In de eerste helft kon
vijf staan de finales op het pro- lichtte Van der Werff zijn be- meter lang mijn schema van ZVM-Rabobank aardig overgramma.
sluit toe. „Ik blijf wel hardlo- 3.40 aanhouden. Mijn benen
pen, want dat is heerlijk om te begonnen te verzuren en de
doen, maar geen marathons laatste tien kilometer waren
Goed turnen van
meer." In 1990 liep Evert van een martelgang. Ik vind het nu
der Werff zijn eerste marathon genoeg en ga kortere afstanDominique Koper
en wel die van New York. Daar- den lopen. Tot maximaal een
ZANDVOORT - Domini- na heeft hij de 42 kilometer nog halve marathon maar meer
ZANDVOORT - Zondag 25
april wordt het vernieuwde
que Koper van gymnastiek een paar keer gedaan in New niet."
vereniging OSS heeft met
Circuit Park Zandvoort in geeen vijfde plaats in de finale
bruik genomen. Om kokslag
van de regio Noord-Holland
elf uur in de ochtend gaat de
eerste race van start op de
zich geweldig gemanifesteerd.
nieuwe 4,3 kilometer lange
baan. Zeven wedstrijden omDominique plaatste zich
vat het programma, dat om
kwart voor vijf in de middag
voor de finale door goed te
presteren in drie voorrondes
zal worden afgevlagd.
en een dertiende plaats in de
halve finale. In de finale in
Goorn kwamen 38 finalisten in
De afgelopen weken hebben
de leeftijd van 8-9 jaar uit de
al vele coureurs de baan te
gehele regio aan de start. In
voet bekeken en waren unaniem vol lof. „Een prachtig
deze spannende maar vooral
sportieve wedstrijd scoorde
zeer afwisselend circuit met
Dominique Koper op de lange
fraaie bochten en veel inhaalmat-oefening een knappe 8.50.
mogelijkheden." Vanaf de omOp de sprong en brug scoorde
ringde geluidwallen, welke teDominique hoog met respecvens als natuurlijke tribunes
tievelijk 8.80 en 8.50. De evenfungeren hebben de toeschouwichtsbalk was het laatste onwers een prachtig uitzicht op
derdeel. Met een kleine hapehet lager gelegen asfalt.
ring bij de zweefstand scoorde
zij toch nog 7.80 hetgeen een
De openingsklasse van de
totaal opleverde van 33.60 en Evert van der Werff voor de start van zijn laatste marathon in
nationale autosport het LiberRotterdam
Foto: Dini van tk'i- Werf (-Van dor Mije tel Dutch Touring Car Chameen vijfde plaats.

Evert van der Werff loopt
zijn vijftiende marathon

ZANDVOORT - De
corerstrofee wordt dit jaar
een prooi van Pieter Keur.
De speler van het zaterdagtcam van Zandvoortmeeuwen scoorde driemaal en gaat daarmee
TZB-er Riek de Haan
voorbij. Aangezien TZB
niet meer voor de competitie in actie komt kan Keur
de overwinning niet meer
ontgaan. Paul Longayroux, ploeggenoot van Pieter Keur, scoorde viermaal
maar met een totaal van
elf blijft hij ver achter.
Zandvoortmeeuwen
heeft nog twee wedstryden te gaan dus misschien
gaat Keur het jaarrecord
van Longayroux, dat op 25
staat, breken. De stand: 1.
Pieter Keur (ZVM-zat) 21
doelpunten, 2. Riek de
Haan (TZB) 19 doelpunten, 3. Mischa Tibboel
(TZB) 16 doelpunten, 4.
Ferry van Rhee (ZVM-zat)
12 doelpunten, 5. Paul
Longayroux 11 doelpunten.

Medailleregen
Zeeschuimers

Huldiging van kampioenen ZVM-zaterdag geeft zwak
kampioenen, van diverse verenigingen moesten eerst hun
beste beentje voorzetten in
een zeskampstrijd. Oscar Vos
had met zijn team in de Korver
Sporthal een leuke zeskamp in
elkaar gezet. Die zeskamp verliep voorspoedig met als uiteindelijke winnaar de D-1 junioren van Zandvoortmeeu-

TOPSCORERS

Halverwege de eerste helft
was er een strafschop voor nodig om de score te openen. Pieter Keur werd in het strafschopgebied gevloerd en benutte even later zelf de strafschop, 1-0. De ban was gebroken en Bloemendaal speelde
een verloren wedstrijd. Paul
Longayroux blijkt nog steeds
over een kiezelhard schot te
beschikken. Via de doelpaal

knalde de Zandvoorter, twee gortig en met en droge knale
minuten na de eerste treffer, zette hij de Zandvoorters op
nummer twee in de touwen.
een 5-1 voorsprong.
Zandvoortmeeuwen schaDe overwinning was een feit, kelde over naar een veel te laag
alleen de toeschouwers vroe- tempo en ook werd er soms te
gen zich af hoe hoog de score individueel gespeeld. Bloezou worden. Nog voor de rust mendaal profiteerde van balscoorde Pieter Keur, opnieuw verlies van de badgasten en
uit een strafschop, 3-0. De doelman Winter werd kansloos
doelman van Bloemendaal kon gepasseerd, 5-2. Dat was de
daarna zijn handen warmen bij laatste stuiptrekking van Bloede vele harde schoten van de mendaal, aangezien ZandZandvoortse
voorwaartsen. voortmeeuwen in het laatste
Hij bleef echter keurig over- kwartier er een schepje boveneind.
op deed. Pieter Keur zorgde
voor het zesde doelpunt en
In de tweede helft had Zand- Paul Longayroux bepaalde,
voortmeeuwen drie wissels in- met twee treffers, de eindgebracht. Dat betekende niet stand op 8-2.
dat Zandvoortmeeuwen in de
problemen kwam. Het over,Ze vlogen er als koekies in,"
wicht bleef groot, maar de stelde coach Fred van Rhee.
combinaties verliepen wel „We hadden veel te weinig testroever. Bloemendaal kreeg genstand en bij een ruime
meteen een kans tegen te sco- voorsprong gaat het dan altijd
ren. De toegekende strafschop wat minder. Ik heb liever wat
werd echter op uitstekende meer tegenstand, dat is veel
wijze gestopt door doelman leuker. Komende weken willen
Michel Winter.
we er nog wat van maken.
Zandvoortmeeuwen deed SIZO heeft het moeilijk dus
het beter en Ferry van Rhee misschien halen we die nog in.
voerde de scoorde verder op, 4- Ook al maakt het in verband
0. De kansen regen zich aaneen met de ophanden zijnde fusie
maar de afwerking was matig. niets uit of we kampioen worMistasten in de Zandvoortse den of niet, we blijven er wel
defensie betekende zelfs een voor voetballen. Ik zou graag
Bloemendaals doelpunt, 4-1. de titel in de vierde klasse pakDat werd Paul Longayroux te ken."

Handbalteams van ZVM-Rabo in mineur
eind blijven. Toen werd er nog
aardig gehandbald en keken
de Zandvoorters bij de rust tegen een 7-8 achterstand aan.
De tweede helft verliep geheel naar wens voor Tonegido.
De Zandvoorters konden niet
wisselen en de spelers raakten
vermoeid. Ondanks de scores
van Edwin Berkhout en de gebroeders Patrick en John
Terpstra ging ZVM-Rabobank
met 17-12 ten onder.
„In de eerste helft konden

we aardig bijblijven," stelde
coach Dirk Berkhout. „Maar
als je niet kan wisselen dan
kom je conditioneel in de problemen in de tweede helft."
De Zandvoortse handbalsters waren niet erg op dreef in
de strijd tegen Hugo Girls. Binnen een paar minuten keek
ZVM-Rabobank tegen een 0-3
achterstand aan. De Zandvoortsen kwamen toch beter
op dreef en met snel handbal

Veel spektakel wordt verwacht van het optreden van de
Marlboro Renault Megane
Trophy-rijders. Verleden jaar
vonden hectische taferelen
plaats op de diverse circuits.
De verwachting is dat dit seizoen de discipline is verbeterd
maar dat dit niet ten koste
gaat van het spektakel. Een
nieuw geluid is te vinden bij de
Pearle Alfa 156 Challenge. De
nieuwe merkenserie, met 34

gelijkwaardig geprepareerde
Alfa's 156, aangedreven door
de 2.0 liter Twin Spark motor
met een vermogen van 185 pk,
is ongetwijfeld een aanwinst
voor de nationale autosport.
Nieuw talent wordt veelal
ontdekt in de Formule Ford.
Namen als Jeroen Bleekemolen en Cristijan Albers werden
in hun eesrte racejaar al direct
Nederlands kampioen en spelen nu belangrijke rollen op de
Europese circuits. Niet voor
niets wordt de Formule Ford
ook wel de "talentenkraamkatner" genoemd. Spannende races zijn het in ieder geval in de
Formule Ford, de formulewagenklasse bij uitstek.
Verleden jaar kwam de Formule Arcobaleno voor de eerste maal op de baan. Dit jaar
het vervolg met de in Italië gebouwde
opèn-racebolides,
voorzien van een hoogtoerige
Yamaha
motorfietsmotor.
Voornamelijk jonge in de auto-

Hoge scores
voor bridgers

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub streden woensdagwerd de achterstand omgezet avond voor een plaats'in de
in een 4-3 voorsprong. In het finale voor de Koningsbeker.
verdere verloop van de eerste
In de drie lijnen konden de
helft deden de teams niet veel
voor elkaar onder. Hugo Girls nummers een en twee zich
plaatsen voor de finale op 26
bleef voor staan met 6-7.
Wat ZVM-Rabobank in de mei aanstaande. Mevrouw Motweede helft ook probeerde lenaar en de heer Koning zijn
het wilde niet echt lukken. de laatste weken goed op
Hugo Girls kreeg steeds meer dreef. Ook nu weer hadden ze
greep op de strijd.
een goede avond door met zesMet 11-14 werd ZVM-Rabo tig procent beslag te leggen op
naar een niet verwachte neder- de eerste plaats in de A-lijn.
laag gespeeld.
Tweede met 55 procent werden de heren Polak en Vergeest. In de B-lijn stak een
paar met kop en schouders boven de anderen uit en wel de
dames Van Dillen en Heijendaal. Het resultaat was 66 prpsport debuterende coureurs. cent en daarmee een duidelijvanaf 16 jaar, starten hierin ke eerste plaats. De dames
hun autosportcarriere. De Van den Nulft en Scipio Blume
openingsrace op zondag 25 eindigden met 57 procent op
april op Circuit Park Zand- de tweede stek.
voort is voor de Donkervoort
De heren Van Gellekom en
Cup. De wagens in deze klasse Verburg lieten met een bijzonzijn in Nederland gebouwd en der hoge score van 72 procent
door hun lichte constructie en de andere paren in de C-lij n ver
krachtige motoren realiseren achter zich. De dames Eijkeldeze open-bolides snelle ron- boom en De Post waren met
detijden.
maar liefst elf procent minder
goed voor de tweede plek.
Zaterdag staan de kwalificaDe competitie op dondertietrainingen op het program- dagmiddag is gevorderd tot de
ma. Vanaf tien uur wordt het tweede wedstrijd in de laatste
verkennen van het circuit ge- competitie. De A-lijn leverde
blazen voor de courerus. De een overwinning op voor de hetoegangsprijs, inclusief ren- ren Hogendoorn en Weijers
nerskwartier. voor het volgen met een score van 57 procent.
van de trainingen is bepaald Op twee procent achterstand
op vijftien gulden. Voor het werden de dames Van Dillen
volgen van de wedstrijden in en De Muinck tweede. In de
de duinen of op de tribune op totaalstand nemen mevrouw
zondag moet vijfentwintig gul- Hogendijk en de heer Huijbers
den worden betaald. De aan- de leiding over van de dames
wezigheid in het rennerskwar- Boon en Van der Meulen, die
tier gaat dertig gulden extra nu genoegen moeten nemen
kosten.
met de tweede plaats.
\

Raceseizoen van start op nieuw circuit
pionship rijdt twee races. Een
sprintrace van acht ronden,
circa twee uur later gevolgd
door een wedstrijd over twaalf
ronden. Dat het concept van
dit toerwagenkampioenschap
aanspreekt, blijkt uit het aantal inschrijvingen. Dit jaar
staan een record van maar
liefst 27 automobielen aan de
start. Ook aansprekende namen als Euser, Huisman, Verschuur, Kalff, Karst en Molenaar zullen op de baan opgetwijfeld voor vuurwerk zorgen.

In categorie vier behaalde
Astrid Koomen met haar solo
op muziek van De Kleine Zeemeermin een gouden medaille.
In deze categorie zwommen
Tamara Loos en Wietske Neerincx een prima duet, wat goed
genoeg was voor een bronzen
medaille. Het groepsnummer
van Astrid Koomen, Tamara
Loos, Wietske Neerincx en Ester Bartels behaalde een fraaie
zilveren medaille.
In de iets zwaardere categorie vijf zwom Simone Sindorf
een prachtige solo op muziek
van Labyrint. Zij behaalde
hiermee een prima derde
plaats. Nathalie Munnikes en
Gabriella Munier zwommen
op categorie vijf een geweldig
duet op muziek van Solid Harmonie. De uitvoering was goed
voor de tweede plaats.
In categorie zes werden
eveneens medailles uitgereikt
aan De Zeeschuimers. Esther
Koomen behaalde met haar
prachtige solo een schitterende eerste plaats. Wendy van
den Broek kwam eveneens
heel goed voor de dag met een
derde plaats. Het duet van Esther Koomen en Sandra Beugel op muziek van Suppe werd
met goud bekroond door de
jury.
In de zwaarste categorie zeven zwom Ditte Valk met haar
solo regelrecht naar het goud.
Tamara van Rhee zwom de
sterren van de hemel en eindigde op de derde plaats. Bij
de duetten zwommen Wendy
van den Broek en Tamara van
Rhee een geweldige uitvoering
en behaalden daarmee de zilveren medaille. Voor Mariel
van der Meer en Sharon Kerkman was het de eerste keer dat
zij op dit hoogste niveau deelnamen. Zij eindigden op de
zesde plaats.
Het groepsnummer van
Wendy van den Broek, Esther
Koomen, Sandra Beugel en
Tamara van Rhee was veruit
de beste en de eerste plaats
was dan ook geen verrassing.
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Gezocht:
Radioproducer Redactielid m/v
CITY FM is een snel groeiend, commercieel radiostation
voor de regio Amsterdam. CITY FM is te ontvangen in de
regio Amsterdam op 98.3 FM en in de omgeving van
Haarlem op 91.3 FM. Daarnaast zijn we te beluisteren op
diverse kabelnetten.
Door de snelle groei zijn we op zoek naar een

radioproducer / redactielid (m/v)
Wij zoeken iemand die:
Minimaal MEAO heeft of vergelijkbare middelbare opleiding
over goede communicatieve eigenschappen beschikt
een doortastende en flexibele persoonlijkheid heeft
handig is met MS Office, in het bijzonder MS Word
affiniteit heeft met de regio Amsterdam
Wij bieden:
een professionele omgeving om radio te maken
een fulltime baan van 6.00 uur tot 15.00 uur
een afwisselende job binnen een boeiende branche
een jong team enthousiaste collega's
een salaris in overeenstemming met deze functie
Reageren?
Stuur dan je brief met CV naar:
CITY FM t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 12983, 1100 AZ Amsterdam

CITY FM
RADIO rnimsmam

De oplagesector van Het Parool/Weekmedia vraagt ter versterking van haar team
voor zo spoedig mogelijk een

SENIOR MEDEWERKER OPLAGE
(36 uur per week)

Zelfs voor
een 'rouwfietskar'
kunnen
Walter
Carpaij en
Nicole
Carpaan
zorgen
Foto Jaap Maars

*De dood heeft ook gekke kanten'
organiseren beide ondernemers op verzoek afscheidsbijeenkomsten in bijvoorbeeld een café, een school
of het Tropeninstituut. En
ook is het heel goed mogelijk na afloop een glas
champagne te drinken in
plaats van een kop koffie.
Zelfs de inzet van een
'rpuwfietskar', waarop de
kist naar de begraafplaats
kan worden gereden,
behoort tot de dienstverlening waarin De Ode voorziet.
Als ludiek of gewild alternatief, wenst Carpaij deze
gang van zaken geenszins
te bestempelen. „Wat voor
de één extreem is, kan voor
de ander juist heel gewoon
zijn," meent hij. „In princiSamen met levenspartner pe kiest echter niemand bij
en mede:eigenares Nicole een uitvaart voor iets
Carpaan regelt hij crema- extreems, maar hooguit
ties en begrafenissen die
voor iets individueels dat
nogal eens buiten de stand- heel goed bij hem of haar
daardprocedure vallen. Zo past." Deze benadering
ch, ze mogen mij als uitvaartbegeleider best een
kraai noemen, hoor. Maar
zo voel ik me zelf absoluut niet. Al was het maar
omdat ik altijd gewone
kleren draag, in plaats
van stemmig zwart. Maar
vooral omdat ons bedrijf
een exponent is van een
nieuwe generatie uitvaartverzorgers, die veel
opener met de dood
omgaan en veel minder
afstandelijk met de nabestaanden, aldus Walter
Carpaij van de aan de
hoofdstedelijke
Levantkade 51 gevestigde firma 'De Ode
Uitvaartbegeleiding'.

onderneming te starten.
Omdat het een vrij beroep
is, waarvoor je geen enkele
vergunning nodig hebt,
was dat niet zo moeilijk.
Maar om beslagen ten ijs te
komen heeft Nicole wel
eerst bij de Stichting
Vakexamens
Uitvaartverzorging een
gedegen opleiding voltooid."
In de uitvaartwinkel
('eigenlijk meer een
showroom') van De Ode
kan men sindsdien terecht
om alvast een geschikte
„Dat leek me een heel
kist, lijkwade of urn uit te
interessant werkgebied,
zoeken. Nochtans moeten
omdat in mijn ogen de
dood heel dicht bij het
er bij sterfgevallen nog talleven staat," verklaart
loze details worden gereCarpaij. „In de loop der tijd geld. „Met de nabestaankregen we echter steeds
den bespreek je dan waar
meer de neiging ons ook
iemand wordt opgebaard,
met de uitvaart zelf te gaan hoe het rouwbezoek en het
bemoeien. En uiteindelijk vervoer wordt georganihebben we de knoop door- seerd, noem maar op," legt
Carpaij uit. „Natuurlijk
gehakt, om eind '96 onze
heeft zo'n eerste bezoek
winkel te openen en de

sluit naadloos aan bij de
manier waarop Carpaij in
het beroep terechtkwam.
Na een kunstenaarsopleiding aan de Rietveld
Academie, begon hij met
Nicole Carpaan een ontwerpbureau voor 'meer
persoonlijke' grafmonumenten.

trieste kanten. Toch ga ik
doorgaans weer met een
goed gevoel naar huis,
want het is een prettige
gedachte datje op zo'n cruciaal moment echt iets
kunt betekenen voor de
mensen."
Graag benadrukt hij dat
het heus niet alleen kommer en kwel is in zijn vak.
„Het kan ook juist heel
levendig zijn. Tijdens zo'n
bespreking met de familie
komt bijvoorbeeld niet
alleen verdriet los, maar
vaak ook hevige emoties
als liefde en woede. En vergeet niet dat de dood ook
hele gekke kanten heeft.
Zo maakt het op mij altijd
weer een rare indruk om,
als ik eenmaal weer buiten
sta, te zien dat het dagelijkse leven gewoon doorgaat.
Die gewaarwording schiet
dan even een soort gat in
mijn verstand."
Johan Schaaphok

Het takenpakket omvat ondermeer
•
•

het zorgdragen voor een zo efficiënt mogelijke administratie binnen de afdeling;
het verwerken van (schriftelijke) klachten en het maken van overzichten hieromtrent;
• het onderhouden van contacten met abonnees/lezers omtrent bezorgkwaliteit;
• het contact onderhouden met interne en externe verspreidorganisaties omtrent de
kwaliteitvan de bezorging;
• het verzorgen van de secretariële ondersteuning van de Manager Oplage;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot lezersservice activiteiten;
• het coördineren, begeleiden enz van wervingsfolders,
• het verwerken van gegevens van losse verkoopresultaten ten behoeve van statistische rapporten;
• het wekelijks bepalen van de oplage van de door Weekmedia uitgegeven huis aan
huis- en nieuwsbladen;
• het administreren van budgetten binnen de afdeling Oplage.
Van de juiste kandida(a)t)e) verwachten wij:
9 een opleiding op HAVO/HEAO-niveau;
• een klantgerichte en probleemoplossende instelling;
• goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
De functie wordt uitgeoefend In samenwerking met een assistent(e)
Kennis van onder meer Microsoft Word, Excel en Access is een vereiste.
Wij bieden
• een salaris op het niveau van de functie;
• een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor nadere informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met de manager
Oplage van Het Parool/Weekmedia de heer Th. Meyer, te bereiken onder telefoonnummer (020) 562 34 72

Ben jij een vlotte hardwerkende jonge vrouw die
graag een paar dagen in de week wil werken;
Albatros Hoteldiensten zoekt, per direct, voor
een ****hotel in Zandvoort nog nieuwe collega's
voor de functie van:
KAMERMEISJES/DAMES EN
MEDEWERKSTERS ALGEMENE DIENST
Telefonische reacties tussen 20.00 en 22.00 uur
op nummer: 035-6938058

A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

Wat doe m m2000?
Doen wat je altijd wilde?
Leren voor een zekere baan?
Ben je klaar voor de Startttrajëcten)?
Dan is dit je kans! :
Het Walraven van Hall College biedt m samenwerking met het
arbeidsbureau enkele succesvolle STARTKANStrajecten aan voor
werkzoekenden, herintreders, buitenlandse en Nederlandse
vrouwen/mannen die graag een baan willen maar niet over de juiste
kennis en vaardigheden beschikken. Ben je full-time beschikbaar
en heb je een opleiding op vbo/mavo/havo niveau, dan kun je met
behoud van uitkering beginnen aan een van de volgende
opleidingen-

• Secretaresse, medisch of juridisch
m Assistent secretaresse

Uw schriftelijke reactie kunt u vóór vrijdag 7 mei richten aan de afdeling P&O,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A. Schermer, hoofd
P&O Het Parool/Weekmedia onder vermelding van nummer AS/99.06.

Zien en gezien worden.

B Administratief medewerker
• Boekhoudkundig medewerker

Alle kennis van Volkswagen op vier wielen. Dat

portiervergrendeling, elektrische ruitbediening vóór

klinkt wat raar, maar het is misschien wel de beste

en elektrisch verwarmbare en verstelbare buiten-

• Bedrij fsadministratief medewerker

spiegels. Kortom, de Passat is tot

omschrijving van de Volkswagen
Profiel van de opleidingen

Passat.

B opleidingsduur l of 2 jaar

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

• volledig dagonderwijs
B praktijkstage van 3 of 6 maanden

Alles wat we de laatste jaren
hebben ontwikkeld, vindt u namelijk

m landelijk erkende diploma's
m persoonlijke studiebegeleiding

is dringend op zoek naar

B weinig kosten
B een zekere baan in het verschiet

terug in de Passat.

in de kleinste details een echte

Een goed
zakelijk klimaat.

Volkswagen. Bovendien kunt u tijde-

Airconditioning al

lijk extra voordelig een mechanische

voor f J. 895,-

airconditioning of de volautomatische
Climatronic* bestellen.

Niet alleen zichtbaar, maar
ook onzichtbaar. Zo heeft de Passat niet alleen stan-

Wilt u al zijn zichtbare en onzichtbare kwali-

daard ABS met elektronische remkrachtverdeling

teiten zelf ervaren, dan bent u van harte welkom

IEBV), maar ook een airbag voor bestuurder en voor-

voor een proefrit. We kunnen u dan meteen ...«er

passagier en twee zij-airbags.

vertellen over onze kwaliteiten als Volkswagen-

Informatie en inschrijving dagelijks aan het Walraven van

BEZORG(ST)ERS

Hall College, tel 020-3552416 Vraag naar Celia Leeuw of
Klaas van den Herik
Heb je interesse' Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op
dinsdag 27 april van 13 00-14 30 uur op de hoofdvestiging

Zijn er in Zandvoort misschien jongens en meisjes
van 13 jaar en ouder, die op woensdagmiddag
l uurtje vrij hebben om
Het Zandvoorts Nieuwsblad te bezorgen?

Bel ons of kom even langs.
Gasthuisplein 12
Tel. 5717166

Schipluidenlaan 20 (naast het station Lelylaan ) Ringl/jn 50,
tram l en 17 stoppen voor de deur.

-^het resionjjl opleidingen centrum jmstcrdjm en omstreken
mjjfcf deel uit van^\

Gevraagd:

Ook wat

het comfort betreft is de Passat

uiterst compleet: standaard cruise control, centrale

dealer. Want ook die willen we niet voor u
verborgen houden.

DE PASSAT IS VERKRIJGBAAR VANAF FL 47900,-1€ 21 736,071 DE PRIJS IS EEN VANAF'-PRIJS, INCLUSIEF BTW ÉN BPM, EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAIIS, VOORBEHOUDEN. 'CLIMATRONIC, DE VOLAUTOMATISCHE AIRCONDITIONING, IS NU VERKRIJGBAAR VOOR FL. l 495,-.

TOILETJUFFROUW
Tel. 5715524

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred ElenbaaS of Marjan van Heuvelen 020-562 30 76, Arhstclveen^||et?^p

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

woensdag 21 april 1999

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-17

Zuiderburen trekken
toeristen met folklore
OLKLORE EN feesten
wortelen bij de Belgen in
eeuwenoude legendes,
tradities en gebruiken. Hier en
daar zullen de stoeten misschien wat carnavalesk aandoen, maar er is meer dan dat
en dat wil men ons in de Ardennen graag laten weten.
Daarom het thema 'Folklore,
maskers en feesten'.
Men wil hiermee aandacht
vestigen op de rijke gebruiken
en feesten, die varieren van
profane feesten waar de terugkeer van de lente en het uitbotten van de natuur centraal
staan, tot religieuze optochten
rondom een vereerde heilige.
Naast stoeten van reuzen en
marsen door in Napoleontische uniformen gestoken militairen, zijn er bijzondere jaarmarkten.
In de afgelopen maanden
vonden al diverse evenementen plaats, zoals de bekende
optocht van het Carnaval van
Binche dat dit jaar zijn hon-

F

Rcuzcnkanonncn blazen tijdens de Blanc Moussies kilo's confetti

het publiek in
Foto Lom Pdu

moeite waard. Wie zich geestelijk gelaafd heeft aan alle
cultuur (onder meer is in de
fraaie kerk van Saint Michel
de zilveren schrijn te zien van
Sainte Rolende, die tijdens de
optocht op Tweede Pinksterdag wordt rondgedragen)
krijgt aardse trek. Hij kan het
niet laten binnen te lopen bij
'Le bon pain gerpinnois', één
van de vele banketbakkerijen
derdjarig bestaan vierde Wie pinkstermaandag wordt hier
die het kleine stadje rijk is, om
de vermaarde optocht miste
de Tocht van de Heilige Roeen keus te maken uit de vele
fantasievolle taartjes, wafels
moet toch een bezoek brengen lende gehouden, de belangaan Binche, al was het alleen rijkste, meest bezochte en
en gebakjes.
In Stavelot vallen we op de
maar omdat het de enige Bel- langste optocht in dit gebied
gische stad is waar vrijwel alle tussen Samtaer en Maas.
vierde zondag van de vasten in
het feest van de Blanc Mousstadswallen nog bewaard zijn Tweeduizend man voetvolk,
gebleven. Bovendien is er in
sies. Blazers, potsenmakers en
afkomstig van negen dorpen
het Internationale Museum
rondom Gerpinnes, is gekleed fanfarekorpsen lopen vooraan
van Carnaval en Maskers, een als in de Napoleontische tijd. in de surrealistisch aandoende
schitterende collectie maskers Van 's nachts twee uur als de optocht. De Blanc Moussies
te zien.
stoet start, tot 's avonds laat ('de in het wit gekleden') vorEen ander interessant muis deze mars te zien en te ho- men het hoogtepunt tweeseum op dit gebied vinden we ren, want ook hier blazen de honderd mannen, gekleed in
in Gerpinnes, het Museum van mannen van Gerpinnes graag witte broek, een beddelaken
de Folkloristische Marsen van een partijtje mee.
over hoofd en schouders en
Tussen Sambre et Meuse. Op
Gerpinnes zelf is ook de
een opvallende wortelneus in
het gezicht
Religieuze en profane aspecten zijn vermengd en heel werelds is wel de wortelneus, die
als fallisch symbool verband
zou houden met ontrouwe
echtgenoten die zich vermaakten met priesters, waarbij de laatsten zich niet beperkten tot hun hemelse opdrachten. De 'witte mannen',
zo wil de legende, zouden als
met de beddelakens
van de samenleving protest
de straat op zijn gegaan.

Ongelwijlcld brengen ook dit jaar weer veel Nederlanders
hun vakantie door in België. Bestemmingen dichtbij scoren
hoog en met name de Ardennen en Brussel zijn al jaren
lang populair. Dit jaar is vakantie vieren hier extra
aantrekkelijk, want het thema waarmee onze zuiderburen
de toerist naar de Ardennen en Brussel trekt, is 'Folklore,
maskers en feesten'. Wie nu even meent dat hij daar deze
zomer voortdurend wordt geconfronteerd met een stoet
luidruchtige, wat verlate carnavalvierders, moeten we
corrigeren.

'Het is hier één grote vriendenclub
Kinderboerderij De Werf
aan de Amsterdamse
Archimedeslaan 'draait' op
zo'n twintig vrijwilligers.
Het is in de stad voor jong
en oud een schakel tussen
de 'stenen' wereld waarin
men leeft en de natuur in al
z'n pracht daarbuiten. Het
brengt 'stadse' grote en
kleine mensen begrip en
liefde bij voor alles wat leeft,
groeit en bloeit.

LS DIE LIEFDE op
jonge leeftijd al wordt
ervaren, vormt dat
waardevolle 'bagage', die op
een latere generatie kan worden overgebracht. En liefde
stralen de vrijwilligers ook uit.
Maar niet alleen dat. Ze voelen het eigenlijk ook als een
soort 'roeping'.
Zoals Rietje Mens, een weduwe die elke ochtend in de
boerderij te vinden is.' „We willen de mensen hier meer bieden, dan alleen maar naar de
dieren kijken. Als het mooi
weer is, kan hier op het terrasje een kopje koffie worden gedronken. En tussen de middag
komen de leerlingen van het
Floris College hier snoep en ijs
halen."
De boerderij, die in oktober
acht jaar bestaat, is opgezet
door de vorig jaar veel te vroeg
overleden Frits Sohne. „Hij is
werkelijk met bijna niets begonnen, heeft alles van de
grond af opgebouwd, samen
met een aantal vrijwilligers,
die hij aantrok. En dat deed
hij slim hoor," zegt Annie de
Cocq, die nu als 'beheerder'
optreedt, maar onbezoldigd
en als vrijwilligster.
Echtgenoot Willem: „Eigenlijk zijn we er 'ingeluisd'. Maar
zet dat vooral tussen aanhalingstekens, want zo erg vinden we dat nu niet." Annie:
„Ik kwam Frits tegen bij het
boodschappen doen en toen
vroeg hij of we hem niet wilden
komen helpen bij het schapenscheerdersfeest. Een dagje of
zo. Ik zat in het speeltuinwerk
en dus leek het wel wat. Maar
toen we hier kwamen, maakte
Willem een opmerking over
'een bouwvallig kippenhok'.
Hij kan nooit zijn mond houden."

Pas als ze er niet meer
zijn, vallen ze op. Vrijwilligers. Zij verzorgen het
bloemetje aan het ziekbed, geven hondentrainingen, hebben dienst in de
kantine van de vereniging,
onderhouden de historische tuin, organiseren een
jeugddisco, vangen daklozen op, staan in de Wereldwinkel. Zonder hun
inzet zou het leven verschralen. Zij vormen als
het ware het cement dat
de afzonderlijke delen in
de samenleving aan elkaar
bindt. Een serie over werkers in de vrije tijd.

A

We zijn die dag in Stavelot
zo bevoorrecht vooraan op het
verhoogde houten plankier in
de straat een plaatsje te hebben veroverd om de stoet
goed te kunnen zien. Bevoorrecht? We zullen het later weten, want als de reuzenkanonnen hun kilo's confetti het publiek in blazen (tweehonderd
ton is er die dag aan kleurige
papiersnippers gebruikt) zijn
wij de eerste 'slachtoffers'. Onherkenbaar van kleur gooien
wij op onze beurt handenvol
confetti naar onze buurman,
die er even later door onze actie uitziet als een goedmoedige clown.
Een heel ander bijzonder
evenement dat elk jaar begin
augustus in Brussel plaatsvindt, is het planten van de
Meyboom. Het planten van

'V.
Hoogtepunt van de Blanc Moussies is de optocht van tweehonderd
mannen, gekleed in witte broek, een beddelaken over hoofd en

schouders en met een opvallende wortelneus
Totn Lcm Piiul

deze mei- of vreugdeboom
voert terug tot de dertiende
eeuw en heeft, zoals vaak in de
folklore, te maken met een
conflict dat zou hebben bestaan tussen Brusselaren en
Leuvenaren over de status van
hoofdstad van het land. De
naam meiboom is verwarrend.
Aanvankelijk werd de boom in
mei geplant, maar omdat het
in augustus doorgaans beter
weer is verschoof men in de
vorige eeuw de datum.
Wat bleef was de traditie dat
de boom voor vijf uur 's middags moet worden geplant,
daar anders Leuven wel eens
de hoofdstad van België zou
kunnen worden. De met veel
champagne overgoten plechtigheid van het symbolisch
planten van deze boom zonder wortels (hij staat slechts
één dag op de hoek van de
Zandstraat en de Broekstraat) vindt plaats in de wijk
Saint Laurent, waar veel groten der aarden hun sporen
achterlieten. De Franse schrijver Rimbaud lag hier ooit in
het ziekenhuis, Karl Marx
schreef er zijn Manifest en
Baudelaire, uit Frankrijk vertrokken vanwege de publicatie

Uitslag paaspuzzel

Vijf van de vrijwilligers bij de geiten en schapen. Van Links naar rechts Max Hermans, Rietje Mens,
Louis Lemstra, Annie en Willem du Croq
Foto Jaap Maars

Met honderden tegelijk kwa- Amsterdam; R. van Ede-Dam,
men ze binnen, de al dan niet Amsterdam; mevr. J. Negengoede oplossing van de paas- man, Diemen; mevr. A. RoderWe hebben wel mensen gehad, puzzel. In totaal zo'n tweedui- mond, Duivendrecht; E. Meijwoont. „Ik las een advertentie jeugdwerk, man ik ben blij dat om de zaak hier te runnen,"
waarin om vrijwilligers werd
ik dat nu kan doen."
zegt Annie du Cocq, die na het die dat wel dachten. Maar je zend. Praktisch iedereen had er, Wilnis; mevr. D. FiliksHij woont 'tegenover' de
de juiste oplossing ingestuurd: Keessen, Aalsmeer; N. van
gevraagd. Nou daar ging ik op
overlijden van Sohne de taak moet natuurlijk op iemand
Grieken, Amstelveen; Henk
kunnen rekenen," stelt Annie. Bloemententoonsteliing.
af. Ik werd meteen 'aangeno- boerderij, kwam er wel eens en als 'beheerder' op zich nam.
„Er was niemand, die dat
„Ik ken een oma, die met
Uit de goede inzendingen trok Draijer, Zandvoort; F. de
men'." Niet zo verwonderlijk, toen Annie (die hij van school
want Max had liefst 43 jaar in kende) een creatief clubje wil- wilde doen. En er was al zoveel haar kleinkind op woensdag- de redactie de volgende prijs- Graaf, Uithoorn.
middag zelfs uit Huizen hier- winnaars: W.M.P van WoldeDe winnaars krijgen in de loop
Artis gewerkt. „Ik heb daar
de beginnen, had hij 'zijn be- bereikt, dat kon je gewoon
van deze week hun prijs toegestemming' gevonden. „Nou j a, niet laten schieten. Maai' lang- heenkomt. Dan doet ze eerst van Wingerden, Amsterdam;
van alles gedaan, maar de
W. Schoonaard-Schreuder,
stuurd.
zamerhand
mee met knutselen en gaat
laatste 25 jaar
ben ik er ach- daarna naar de dieren of de
was ik bij de
ter gekomen, speeltuin. Iedereen kan hier
heebr£sg?enr
Kinderboerderij De Werf is vee
wat er alledagelijks terecht."
maal achter
k e p
we e m met de
meer dan alleen dieren kijken
Maar wat de vrijwilligers wel
de schermen
dieren, maar
moet gebeuenorm stoort, is de vernielzucht en soms ook het misdat hebben
ren. Je hebt
met zoveel instanties en zaken handelen van de dieren.
de anderen ook niet. En trou- ik was aan oudere kinderen
te maken. Milieuwetgeving, de „Daarom worden ze 's avonds
wens, samen met Willem knut- gewend, maar dat werk met
sel ik hier heel wat af."
kinderen van drie tot twaalf is GGD, dierenarts, voedselvoor- en 's nachts in een hok onderHet duo heeft vrijwel alles
heerlijk. Ze zijn echt bezig en ziening. noem maar op."
gebracht. Het zou niet nodig
wat thans als onderkomen
moeten zijn, maar er zijn altijd
na afloop gaan ze naar de dievoor de dieren dient, 'geren kijken. Je hebt hier eigenGelukkig krijgt de boerderij mensen die er anders over
bouwd'. De bouwkeet, die de lijk ook een sociale functie. De veel steun. Rietje Mens (ze is denken. Als je alles met eigen
kinderen in deze buurt heb'gek op beesten') haalt het
handen hebt opgebouwd en
'groenvoorziening' achterliet
toen die afdeling het stukje
ben vrijwel niets en kunnen
eten op bij Albert Hein. Alles bij elkaar 'geschraapt' doet
wat daar over is aan groente, dat verschrikkelijk veel pijn."
grond verliet, was en is eigen- zich hier vermaken."
lijk het enige dat er al stond.
fruit en brood. „Ik heb een
stelt Louis.
De kinderboerderij is onder- auto, daarom kan ik dat doen.
Henk Fokkink
Thans dient die als 'kantine',
waar de vrijwilligers hun kopje gebracht in een stichting,
Nee, geen vlees en zo. En ik
De stichting Kinderboerderij
koffie kunnen drinken en op
maar behalve een bijdrage van maak het eten klaar voor de
woensdagmiddag de knutsel- de deelraad geheel afhankelijk dieren. Dat kost me dagelijks De Werf geeft jaarlijks een kaclub actief is.
van giften en de opbrengst van enkele uren, maar wat moet ik lender uit. waarin de activiteiDe reactie van Sóhne: 'Je
Die club wordt 'gerund'
anders? Thuis op de bank blij- ten zijn vermeld. Ook worden
mag er best wat van maken'.
de verkoop van snoep, ijs en
En Willem, die graag knutsel- door Louis Lemstra, een gekoffie in de 'kantine'. „Eenven zitten? Nou ben ik nog on- er boekjes met vertellingen
maal per jaar mogen we een
der de mensen. En het leuke over dieren uitgegeven. Zeer
de en rommelde, toog aan het pensioneerde leraar tekenen
van dit werk is, dat het eigen- geschikt voor (kleine) kindewerk. „Maai- niet alleen hoor. en handvaardigheid aan het
acceptgiro in een wijkkrant
lijk één grote vriendenclub is." ren. Met de opbrengst worden
Er waren altijd weer anderen, Floris College die na het over- stoppen en gelukkig wordt
de talrijke activiteiten gefi„Het is wel vrijwilligers
die hielpen." Zoals Max Harm- lijden van zijn echtgenote 'in daar goed op gereageerd.
nancieerd.
een diep gat viel'. „Creatief
Want er is heel wat voor nodig werk, maar niet vrijblijvend.
sen, die in de Rivierenbuurt
ADVERTENTIES

De Italiaanse vertaling
van kwaliteit: Molinari
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van Les Fleurs du Mal, kreeg
hier alle vrijheid die hij in zijn
vaderland miste.
Vergeet in de Ardennen ook
de stad Luik niet. Zowel voor
volwassenen als kinderen is
hier het Marionettentheater
en Museum Tchantches een
openbaring. En voor Simenonfans met inspecteur Maigret in
het hoofd, is er de Simenonwandeling te maken, die langs
allerlei plaatsen voert die met
het leven en werk van de misdaadschrijver hebben te maken.
Het is duidelijk dat de Ardennen en Brussel, op slechts
enkele uren afstand van Nederland, vooral dit jaar veel te
bieden nebben. En wie het
leuke boekje 'Maskers en feesten, folklore in de Ardennen
en Brussel' aanvraagt, zal zeker in de vele manifestaties op
divers gebied iets van zijn gading kunnen vinden.
Leni Paul
Meer informatie: Belpsch Vcrkeersbureau voor de Ardennen en Brussel. Voor het aanvragen van folders,
telefoon 023-534.0978; voor gedetaillecrde informatie over het gebied

0900-202.0107.

ÏEKMÏ!
In Carré van 11 tot en met 23 mei
(behalve maandag) de musical

Blood Brothers

Foto Jons van Bennekom

Achter deze wat kille titel schuilt een
hartverwarmende musical die het
meeslepende verhaal vertelt over
twee vrienden die niet weten dat ze
tweelingbroers zi|n
De arme mevrouw Jonkers (afwisselend gespeeld door Joke Brui|s en
Angela Groothuizen) is zwanger van
een tweeling De rijke, kinderloze,
mevrouw Van Leeuwen haalt haar
over de helft van de tweeling af te
staan Vlak bi| elkaar groeien de jongens ieder m hun eigen milieu op
Mickey (Danny de Munk) als onhandelbaar straatschoffie, Eddie (Frank
Rigter) als bekakt kereltje m een
nette wi]k Zonder te weten dat ze
broers zijn, raken de jongens
bevriend Ze sluiten een bloedverbond, die aan het slot tot een tragische afloop leidt
Tegen inlevering van volledig mgevulde onderstaande bon bij de kassa
van Carré, krijgen lezers tien gulden
korting op de normale toegangsprijzen van 67,50/55,-/45,-/30,-/25,Kortmg is alleen geldig voor de voorjtellmgen op
dinsdag,
woensdag,
donderdag
en zondag

b/

Welk woord komt er in het balkje?

Het zijn 9ladde jonsensi die Italianen.
Maar ook ware meesters in Kwalitatief
desiSm setuige de buitengewoon inspirerende
en hoo3waardi9e collectie nart Molinari. BIJ
Mondileder uindt n nu een 3rote Keuze aan
Molinari's op een shou die respect afdwingt.

-

mondileder
Diemen Smop 7 (Meubelboulev,.ird) ringweg Amsteraim afblag S113 Telefoon (020) 600 87 59
Socsterberg AmotstoortsestMal 70 Teleloon (031GÏ 3b ?0 07 Bo?ook ons ook op hlornol www stoulonbüek nl

• • :
Voor reserveringen: .
:,
.
•
Nationale Pathè Bloscoopreserverlngsllln 0900.202 53 50 soct/pm

Raadpleeg di plaatselijk» bloscoopagtnda voor hitfllmaanbodtn aanvangstijden.

Pathé bioscopen In Amsterdam zijn: Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski.
..'•.-•••;••'
-U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
,

•••*.

B • H • P • •

HORIZONTAAL: l lusthof: 6
kiekje: 12 koraaleiland: 14 loot:
15 godsdienst; 17 water in
Friesland: 18 rekenopgave; 20
reeds: 21 vaartuig; 22 vat; 24
meetlat; 27 stuk hout: 28 knorrepot; 30 strijkinstr.: 31 gebak:
32 boom: 33 waterpeil: 35 trek:
36 zangnoot: 37 daar: 38 monster: 40 afzonderlijk; 43 slaapbank: 44 gevat: 46 boom; 48
reukwater: 50 en andere: 52 011dernemmgsraad: 53 berg: 55
langspeelplaat; 56 bergplaats:
57 vleesgerecht: 59 garen, 61
ruiker, 63 open bosplek; 64 legerafdeling: 66 opstootje: 67
jongensnaam: 68 riv. in Italië;
69 drank: 70 naaml. vennootschap; 72 schoolonderzoek; 73
lwang; 75 nobel: 77 viking; 78
vakantieganger.

VERTICAAL: l deelgenoot: 2
dwarshout; 3 godin: 4 goal; 5
spoed: 7 spil; 8 dierenverblijf; 9
hevig; 10 in orde: 11 oriëntaals;
13 sluier: 16 kledingstuk; 18 pi.
in Friesland: 19 eil. i.d. Middell.
Zee: 21 rijstdrank; 23 nummer:
25 in casu; 26 als onder; 27
zangnoot: 29 hoefdier; 31 omkoopbaar; 34 geestelijke: 36
vrucht: 38 spoedig: 39 godheid:
41 amfibie: 42 voorz.: 45 cowboyfilm: 47 nonsens; 48 halfedelsteen; 49 grapjas: 51 karakter; 54 kamp: 56 grassoort: 58
tantalium; 59 titel: 60 de dato:
62 bijb. pi.; 64 gewas: 65 slot; 68
duw, 71 afgelegen; 73 uitgeteld:
74 achter: 75 omroep; 76 vr.
maat.
Oplossing vorige puzzel:
KOOPMANSGEBRUIK

DATUM
NAAM
WOONPLAATS
AANTAL PERSONEN
Toogangskaarton kunt u uitsluitand
bestellen aan do kassa van Carré, telefoon (020) 622 5225 (dagelijks van 10 van
19 uur, zondag van 13 tot 19 uur), o v v
'Weekmedia-kortmg' Carré geeft geen
restitutie op reeds gekochte toegangskaarten De actie geldt niet m combinatie
met andere kortingen.
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DE CONTACTLIJN
Ci ib LCII nieuwe
LflK.it.ntL manier om
sni l in contact tt
Komen met leuke
nicibjes \ i o u u e n e n
mannen via de
Contactlijn Op de
Contdcthjn 0906
501515 6 k u n t u
anoniem luisteren
naai tallo/c scneus
ingLspioken adv er
lentieb \an le/crt>
die een bcrieu/e
pil uier of gewoon
een v i lend of
v i i e n d i n /oektn
U k u n t ilb Ie/er v a n
i ui van de nieuws
en liuib aan huisbladen van Weckmedn clireet
reageien op de ingespioken advertentieb door een
leuUe leactie in ie spreken
Uiteraaid k u n t via 0906 501515 6 ook /ell ano
mem een gratis eontactadvei tentie plaatsen U
krijgt nadat u de advertentie heelt ingesptoKen
automatisch een boxnummer en PIN code van de
belcomputer Hiermee kunt u later de icacties op
u\v eigen nummer beluisteren
Voor nog meer reacties k u n t u de door u mgespro
ken advertentie ook nog plaatsen in on/e krant
Probeer het direct Veel mensen hebben op de/e
vvij/e al binnen een of tuee dagen leuke eontactcn
met anderen gekregen (l 00 qpm)

Bouclé tapijt, Catolica.
Op vilt rug. In blauw.
Breedte 400 cm.

Grastapcjt, Green Special.
Breedte 133 cm.

Vinyl, Rimini.

Gordijnstof, Boa.

Deurmat, Hot shot.

In visgraatmotief.
Breedte 400 cm.

Spiraalvormen in camel, grijs
en ivoor op witte ondergrond.
Breedte 140 cm

Gedessineerd met maan en
sterren.
Formaat 45 x 75 cm.

Van 84.95 voor 64.95

Van 20.95 voor

Van 64.95 voor 49.9*

Velours tapijt, Pontiac.

Naaldvilttapijt, Lion.

Van I05.95voor79.

Van 25.95 voor

9ï

of Salsa. Geel met terra opdruk.
Diverse motieven.
Breedte 140 cm.

Gelegd van 149.- voor 119*0 "

Van 64.95 voor 49.95

Van 21.95 voor

Vinyl» Budget.

Bouclé tapijt, Castagnette.
Op jute rug In geel of antraciet.
Breedte 400 cm.

Gordijnstof, Gimondi.

In antraciet. Figuratief dessin.
Breedte 200 cm

Modern dessin. Breedte 140 cm.

Van 12.95 voor 9«9

Van 77.95 voor

Van 25.95 voor I9.95

Beuken. Dikte 7,2 mm.
Voor zwaar woongebruik.

Nu29.

Van 275.-voor 199»'

Kinderkarpet,

Gordijnstof, Nougat, oia

Bouclé op jute rug
In naturel. Breedte 400 cm.

Laminaat, Narvik.

In diverse kleurschakeringen.
Formaat 170 x 230 cm

Van 89.95 voor 6 9.9Ï

Wollen tapijt, Carmma.

Bouclé tapijt, Castor.
Op jute rug. In lichtgrijs.
Breedte 400 cm.

Van 32.50 voor 24.95

Karpet, Magie.

Vinyl, Importante.
In geel dessin.
Breedte 400 cm.

Op foam rug.
In blauw. Breedte 400 cm.

Fijne rib op foamrug In antraciet
Breedte 400 cm.

Van 49.95 voor

Lammaat, Aiesund.

Lion King II.
Diverse voorstellingen.
Formaat 67 x 90 cm. _. _

Eiken midden. Dikte 7,2 mm.
Voor zwaar woongebruik.

Nu29.9S

Van 27.95 voor

Karpet, Cosmo.

Laminaat, Ardai.

Actuele kleurstellingen met
ingeweven motieven.
Formaat 160 x 230 cm.

Berken gerookt. Dikte 8 mm
Voor zwaar woongebruik.

Van 519.-voor 399."»

BIJ u m de buurt:

Amstelveen/Uithoorn** Zijdelweg 21, (0297) 5829 29 Amsterdam A Fokkerweg* * * (020) 617 61 19
Haarlemmerweg 337* (020) 688 10 00 Klaprozenweg 40* (020) 636 85 75,Spaklerweg 44b* (020) 665 02 00
Stadhouderskade 93* (020) 662 51 51 Almere* * Winkelcentrum DoeMere (036) 537 06 60
Openingstijden: maandagvan II O0-I800uur dinsdag/woensdag van 09 00-18 00 uur,
donderdag/vri|dagvan0900-!800uurof0900-2l 00 uur, zaterdag van 09 00 17 00 uur
Koopavonden donderdag* vrijdag* * donderdag en vri|dag* * *

.£23

DAT ZIE JE ZO...
Das

c jongen...
EEN GROOT AANTAL BAKKERS HEEFT INMIDDELS
JA GEZEGD TEGEN DE ACTIE 'BROOD VOOR KOSOVO'.

SCHIPPER

! \

KOZIJNEN

^

s

r

ALUMINIUM'KUN ST STOF

Kozijnen - Schuifpuien- Dakkapellen
BEZOEK ONZE SHOWROOM
OPMEER Middclwe^ 11-13
ïp226/:-r:35;;12:52-;- r;.,.' ; -; '.:'•: •'

Foto Thom HoHman

Steun deze actie en koop bij de onderstaande bakkers uw brood
U kunt zelf bepalen welk brood u neemt Voor ieder heel brood kunt u een vrijwillige bijdrage van vijftig cent betalen (voor een half brood 25 cent)

AMSTELVEEN ' Binderij l/s
GRONINGEN Oosterhamriblaan 53
A050 - 573 67 57
•f^r'^-ü • •; ' • • .

Met de opbrengst van deze actie kan War Child meerdere mobiele bakkerijen aanschaffen die vluchtelingen uit Kosovo in
Macedonië en Albanië van dagelijks brood kunnen voorzien
Mobiele bakkerijen worden gebruikt door het leger Het zijn een soort vrachtwagens waarin een oven is geplaatst Tijdens de oorlog in Bosme-Herzegovina
hebben twee mobiele bakkerijen van War Child voor ruim 30 000 mensen per dag vers brood gebakken en gedistribueerd
Amstelveen
Binkelbakkt. j de Lingc WC G oc,nhof 132
Bakkc van Muyden Vin do Hooplaan 170
VOF Bakkc j van Scha k B nnenhof 6c

3 KIPPEN

Amsterdam
Bikkc Rooth Pi Kc klaan 12/11
Bikkt, Ar o Schoon Oostcl jki, Handelskadc 1039
Bakkc Bartels R|ns!iat61
Bikki, Bartels Mnass nt 159
Bakkc | K las lm n ng Osdo pc bin 50
Bakke Wesle bos Hugo do G ootple 4
Bikkc Si aithof Ton Kitosl nt 6
Bikkc Blankendaal Jisonst ia! 7
Bikkc Cchle W dt, Wthsl aat 125
Bikkc Birt VOF Roolvnk Kd vc st ail 197
Bakkc Bleekemolcn Pos jcsw 9 8 6 8 8
Bikkc Botche Kistelcnst nt 171
Bikkc Cipidokya Jivist iit 96

De Gouden B o ssant P eter Baststraat 12
Bakke De Poo t B | m e p l c n B 4
Bakker Deudekom W Hem Boukelst ail 35
Echte Bakke N ck de Lange Ce ntuu baan 278
Bakkc Elkasm P oto usst aat 90 e
Bakko Ha tog Ruysst aat 56
Jan de B kke Meeuwenlain 37
Janzen s B oodboel ck P eter Calandhan 73
Janzcn s B oodboet ok De k ndc enst aat 70
Jinzcn s B oodboel ck Wc de Ho steeg 3
Bakkc Paul Anncc Runstraat 25
Bikko Slolk Dt, He culosst aat 109
Bikkc in Muyden Bu tenveldertselaan 17B
Bakko an Muyden Olymp aplo n 107
Bakkc an Muyden Weldammelain 41
Bikke i Muyden Beothovcnst aat 43 A
Bakke an Muyden Hoofddo pp e n 25
Bikke an Muyden Wlcmspa kweg 171
Bakkc van Muyden Wlcmspa kwcg 77

Bakker van Muyden leConst Huygonstnat 63
Bakkc van Haist echt B t_odc st aal 15
VOF Bakke j van Scha k Bu ionveldi, tsclaan 40
VOF Bakko j van Scl i k Merwodcple n 61
Wolme lelt Fah enne tsl aat 33
De Kwakel
Brood on Bankctbakko j Jin Wcstc bos Kc klaan
78
D emen
Bakko Gert van do B eggen C van
Maarsscnplen 45

Landgraaf
Bakkc Fo sier Hoogst ia! 133
Mijdrecht
Janzcn s Broodboet ck De L ndcboom 13
Kwal lo tsbikkr Leo na d De Passage 20
Nieuwkoop
Janzon s B oodboet ck Kcnncdyplc n 3
N euwveen
Jan;cn s B oodboet ck Do pss! aat 2a

Janzcn s B oodboet ek A nstt plo n 73
Bjkkc VcrstLcg Arthu van Schendclhan 46
Bakkc Versteeg P nses Ch st nahin 123
Bikkc Vt, sloeg Amsle plo n 2
V nkeveen
B ood en banketbakko | Kcmpc s He enwcg 32
Janzen B oodboet ck Plevc tnlaan 29

Kwil tt tsbakke Loom d Moln han G

Ouderkerk aan de Am stel
Bakkc Out en Zn KL kst nat 1

Ede
Bikke
Bakke
Bakke
Bikker

Koos
Koos
Koos
Koos

Adn aal
Adm ia!
Adm ia!
Adm m

S adspoo t 35
B ouwe st aat 63
BclleMen 71
Gilvin stnat 30

Uithoorn
Janïon s B oodboel tk Jul amlain 52 54
Janzon s B oodboet ck Lcgmcerple n 7b

ƒ10,Onze vleeswaren
zijn diverse malen
bekroond '

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

LJithoornse
ü Courant

Amsterdams
StadsbQad

Amstelveens
H Weekblad

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54, Zandvoort.Tel. 5712451

A &

Buitenveldertse
Courant

de Nieuwe
Bïjlmer

Nieuwsblad
Gaasperdam

^PAROOL

Zandvoorts
LD Nieuwsblad

m Diemer

B Courant

95

Aalsmeerder
K Courant;

de Ronde
S Vener

95
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Moetje
horen.

Horecapersoneel
gevraagd
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He oma' van harte Debby
Lieve oma Koning 65 jaar
gefeliciteerd Nick
Voor al uw TUINAANLEG bestrating enz Voor elk klusje tot
Oma Koning gefeliciteerd
complete aanleg schoonmaken snoeien gazons vijvers
Meivin
beplantingen en schuttingbouw
Ma Koning ook voor u
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
Rest Queenie vraagt voor
pensioen een dikke zoen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
medio april medewerkers/
Ma Koning 65 jaar van harte
GARANTIE OP AL ONS WERK ing KvK
sters in de bediening en m de
gefeliciteerd
keuken Voor reacties mw
Hollernan tel 0235713599
IMPORT UIT MAASDIJK
AL 70 JAAR
Strandpav Take Rve zoekt
Te koop aangeboden diversen
jonge enthousiaste allround JA HET IS ECHT WAAR'
KOK m/v + 30 uur p w voor Brammetje Boekestijn 70 jaar
de maanden mei t/m sept
Papa opa wordt je nog niet
Kom langs of bel
Boul Poulus Loot Z voort of maar wel 70 jaar
GEFELICITEERD'
1
tel 0235716119
(SCHOON)PAPA
GEFELICITEERD
Oproepen
Alnopro Exotic Rood met Chicron werkblad en spoel unit
Normaal ƒ26415 bij Van Keulen ƒ 21 133 NU ƒ 10800
Mededelingen

/

t< h fonisc h o|ini \ i n

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(du niimuiii i s i u c t w M i i l>i/«i n kl u lm n ) o f / i mli n i in
MH ri>"*> \\ < < kun dl i
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Uitgaan

Gezocht oude ansichtkaarten
m oud album Betaal ƒ 250 tot 21 22 23 april Beursdrinken
ƒ500 Tel 0514571498
m La Bastille aanvang
La Bastille Zandvoort presen 20 00 uur
teert
Beursdrinken
Voor Bepaal zelf de beurs m
meer info tel 0235715111
La Bastille Zandvoort 023
• Uw particuliere Micro bon5715111 Aanvang 20 00 uur
per post verstuurd bereikt Donderdag 29/4 Oranjebal v
ons pas over 3 a 4 dagen alleenstaanden v a 30 jr
Opdrachten die te laat
Dansen/ontmoeten & hapjes
binnenkomen worden
De Ossestal Nieuwelaan 34
automatisch de week
Osdorp/A dam 20 u vrij park
daarop geplaatst
Sportcafe Zandvoort voor
• Wij behouden ons hetbruiloften recepties perso
recht voor zonder opgave van neelsfeesten
verjaardags
redenen teksten te wijzigen feestjes
catering
of niet op te nemen
0235715619 0654616812

f en pruik als het
nodig is!

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
Als grootste rechtsbijstandverzekeraar m Nederland (premie
omzet 136 miljoen per jaar bijna 550 medewerkers) verleent
DAS Rechtsbijstand op verzekenngsbasis professionele
rechtshulp op diverse gebieden aan cliënten Mede als ge
volg van maatschappelijke ontwikkelingen maken wij een
sterke groei door Wij zijn op zoek naar

ADMINISTRATIEVE ASSISTENTEN M/V
voor 20 uur per week verdeeld over 5 dagen van 4 uur
Als administratief assistent houd je je o a bezig met het
verwerken van de dagelijkse binnenkomende post op de
afdeling waar je werkt de archivering van dossiers het
verrichten van kopieerwerk en andere licht administratieve
werkzaamheden Voor deze functie is het van belang dat je
accuraat te werk gaat en bij voorkeur over administratieve
ervaring beschikt Je bent enthousiast en beheerst de Neder
landse taal
Voor een groep van zo n tien van deze administratieve
assistenten zoeken wij tevens een

MEEWERKEND VOORVROUW/MAN

} Voor als u zelf niet veel belt en uitsluitend
m Nederland bereikbaar wilt zijn
v Het pakket bestaat uit een Bosch 738
Dual band telefoon met maar liefst
^ 85, beltegoed Standby-tijd 80 uur
Beltijd 210 minuten
^
U betaalt geen
abonnementskosten
tiutchtone

haarwerken
en pruiken

*

Als groepsleider werk je voor het grootste deel van je werktijd
mee met andere administratieve assistenten Voor het reste
rende deel van de tijd zorg je voor het dagelijks leidinggeven
aan de groep Dat houdt onder meer in dat je zorgt voor de
verdeling van het werk oplossingen zoekt bij ziekte van
collega s nieuwe collega s inwerkt etc Voorde functie is het
nodig dat je over het vermogen beschikt om een groep
mensen te enthousiasmeren en te coördineren Je vindt het
leuk om problemen op te lossen en je beschikt over (mini
maal) een mavo diploma
BELONING
Goede medewerk(st)ers belonen wij goed De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend we noemen onder meer
een premievrije pensioenvoorziening 8% vakantiegeld een
vaste 13e maand minimaal 25 vakantiedagen 11 5 rooster
vrije dagen reiskostenvergoeding

MENCO HOLLAND BV
INTERNATIONALE TEXTIELPRODUCTIES zoekt per direct
leuke enthousiaste admin /secretarieel medewerk(st)er
Vereist Ned /Eng in woord en geschrift Word en Exel
goede contactuele eigenschappen Wij bieden afwisselende
werkz heden m gezellige werksfeer in klem teamverband
Voor reacties tel 020 6151545 of e mail menco@xs4all nl

OP EEN RU:

Divers personeel gevraagd

'

Gevraagd

.

BLOEMBINDER/STER

extra lange gluren ::
.IIBI. • • • • • ' • . • • . ' " ' V " . ; • • ; •.•;.."•

Weekend);o,25:tier

ervaring vereist fulltime job
Bloembmderij J Bluijs Tel 0235712060
j.'

minuut

' - Vanaf
Deze aanbieding geien tot en met 30 april 1999

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ :

Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo,
Ged. Oude Gracht 5-9.
'Audio, video, hifi, telefonie.

E X PERT, D A A R W O RD
' J-E W l J ZE R VA N .

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenfmqatjwerken

Diversen
HOLGER medium ook voor
aurabewerking Consult da
oelnks Tel 0206260103

40 cpm' Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijni 0906 17 15

Wat jij wilt

SieMatic SC10 Vanille met RVS ets motief werkblad
Normaal ƒ 32 450 moet weg"
AFHAALPRIJS ƒ 9 500

44 cpm1 Thuiscontact vrou
wen (2059) zoeken een af
spraak thuis 0906 17 13

Schrnidt Vanille Essen met kunststof werkblad
Modaal ƒ 17 940 moet wegii
AFHAALPRIJS ƒ 4 900

Diverse showroommbouwapparatuur o a

Tel 020-0157107

0906-98 50

OP=OP

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook NieuwsNet 9
Kabeltekst pag 440 & 450

Gas op Glas kookplaat van ƒ 1 928
voor ƒ 1 100
Inbouw oven van ƒ 1 685
voor ƒ 1 050
uw oven met keramische kookplaat
van ƒ 2 730
voor ƒ 1 950
uw oven met keramische kookplaat
van ƒ 2 135
voor ƒ 1 500
Combi magnetron van ƒ 2 369
voor ƒ 1 700
Schouw wasemkap 60 cm van ƒ 2 144
voor ƒ 1 400
Schouw wasemkap 60 cm van ƒ 2 155
voor ƒ 1 400
Eilandschouwkap 90 cm van ƒ 3 027
voor ƒ 1 500
Diverse kookplaten fornuizen koelkasten en accessoires

Beluister anoniem
advertenties 18+
090650 15156 (1 gpm)

Verhuizingen
TE HUUR gr verhuiswagen +
chauff ƒ250 p d Ook met
verhuizers Tel 0653 208374
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag nachtservice
020 6424800 of 0654304111

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrybl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800
• ANNULERINGEN van ad
vertentie opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro s Weekme
dia Postbus 156 1000 AD
Amsterdam

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023 5714534

Vakantie
Binnenland

MW ers VERKEERSAFZETTINGEN
gezocht met kans op vast contract1 Bent u een aanpakker
flexibel bereid op onregelmatige tijden te werken en t b v
eigen vervoer? Belt u dan D l T Interim Techniek
0206817787

Uw bedrijfslogo/vignet
m uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden
Tei 020-5626271 Fax 020-6656321
Aannemersbedrijf JHJ
Verhoeven bv vraagt met
spoed allrouna timmerlieden
hoog loon Tel 071 4084353

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

A S P Productions zoekt met
spoed voor speelfilm mooie
m/v acteurs edelfiguranten
en
dansers
Bel
nu Uitzendbureau Volendam is
op zoek naar
020 4057742 of 6532170
SCHOONMAKERS m/v voor
Taxicentrale Zandvoort
de ochtenduren van 6 45 uur
zoekt a chauffeurs
tot 11 15 uur Voor diverse
b centralist
locaties zijn wij op zoek
parttime of fulltime
naar
BOUWOPRUIMERS
Tel 0235717834
Heeft
u interesse7 Bel
• Zie de colofon voor opga 0204080616 en vraag naar
ve van uw rubieksadvertentie Suzanne Kuenen

Personeel aangeboden
TUINMAN STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuin
en straatwerk voorjaarsbeur
ten van klein klusje tot com
plete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
Ing KvK Tel 0206364074

• Rubrieksadvertentie9 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Haal meer uit uw bedrijf

1

Vraag onze brochure
STEW advies & training kleinbedrijf
020 623 93 69 of www stew nl

•V o Iksu.niversïte i t A m s te r'dia m

Uw Micio acKeitentie wordt geplaatst m het
Zanchooits. Nieuwsblad met een oplage \an 5 425
exemplaren
DL advertentie woidt geplaatst onder een passende
lubuek
Gebruik bij het m\ uilen \an u\v tekst de coupon en
\ooiiedeielettu punt komma ot ujlei een vakje
Laat n \ icdei \\oord punt ot komma een \akje uij
Schnjl pei icgtl hele wooiduiot lettergiepen

Voorjaarscursussen
start half mei
Nederlands aan anderstaligen (NT2)
6 weken 12 weken
Snelcursussen Engels Frans
Italiaans Spaans
en Conversatie cursussen

U kunt bij uw id\eitentie een Euio Giro o l b c t i a l
cheque bijsluitLii (beslist geen o\eischnj\mgska uten
ol u ont\ ingt \an ons een acceptgirok uit

m juli en augustus
Zomerprogramma
Volksuniversiteit
Doe Zelf School
Vraag de folder1

Coupon uitknippen en opstuien (liankcien als buet)
naai

Micio s Weekmcdia Postbus 156 1000 AD
Amstcidam

Informatie en inschrijven
Volksuniversiteit Amsterdam
Rapenburgerstraat 73 1011 VK
Tel 020 626 16 26 ma t/m vr 10 16 u

09065015156

Biseks buurvr en buurmeisje
18 Hun spelletjes worden
harder' 99cpm 0906 9526

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)

Dirpct contact met
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)

Vanavond al een
fijne afspraak9
09065022204 (1 gpm)

Direct contact met
vrouwen thuis1
09065022221 (1 gpm)

• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
1e colofon in deze krant

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)

Diverse clubs

Escortburo Angel 24 hpd is
een schot m de roos Dames
v a 18 jr voor escort Tevens
Ik ga door waar anderen dames gevr v a 18 tot 50 jr
1
stoppen Schaam me ner met spoed Tel 0206322452
gens voor en wil harde SEKS1 www angel escort com 24 u
Hameti 99cpm 0906 9794
• Wij behouden ons het
Live1 Black beautiful en hot1 recht voor zonder opgave van
Voor de liefhebber van zwar redenen teksten te wijzigen
te vrouwen 99cpm 0906 0601 of niet op te nemen

Autoverzekering

Monet Strykservice

Spannende date?

Een spannend
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)

Financien en
handelszaken

Gevr voor lange en korte tijd
gemeub en gestoffeerde
woningen huizen of flats
regio A dam 020 4003074

Mode

0906*0611
SM CONTACTLIJN Hier zoe
ken vrouwen & stellen SM
contact 0906 18 33 (80cpm)

t Lekkerste nummertje nu
Dagelijks seksen hete meis live met hete meiden 18 Ze
jes 18 op onze livelijn' De liggen naakt te wachten 24u
heetste1 99cpm 0906 0603
p dg 0906 203 2340 pm105c

Van Keulen Keukens BV

T k kantoortafel 2 draaibare
bureaustoelen 1 conferen
tiestoel m een koop ƒ495
Tel 0235712656

0906 9789
Je zegt t maar 105cpm

Nieuw1 Sleutelgatseks1 De 1e
seksafluisterlijn v Holland
44 cpm1 Wijkdating vrouwen 0906 9722 Secret' 99cpm
uit jouw wijk zoeken een af Ontdek de duistere wereld'
spraak' 0906 17 11
SM Meesteres live' Zij wijdt
jou in 99cpm 0906 9626
Afspreken in jouw
postcode gebied
POSTCODE DATING'
09065022204 (1 gpm) Vrouwen zoeken snel con
tact Bel 0906 18 44 (80cpm)
BEL DAMES THUIS
SBS 6 lext pagina 745
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

Bel nu meteen voor meer informatie
020-4604343

Heemsledestraat 28
bh Hoofddorpplen
Amsterdam

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant

ALNO 2000 Rumba Wit met groen Turkis zijwangen
Kunststof werkblad
Normaal ƒ 18 490 bij Van Keulen ƒ 14 795
NU ƒ 7 800

TUINMAN STRATENMAKER Zeeburgerpad 5
biedt zich aan voor al uw tuin 1018 AH AMSTERDAM
en straatwerk voorjaarsbeur
ten van klein klusje tot com
plete aanleg Gratis advies en
vnjbl prijsopgave aan huis
Ing KvK Tel 0206364074 Onze openingstijden zijn
Maandag t/m vrijdag
09 00 20 00 uur
DE KLUSSENBUS
10 00 17 00 uur
Voor iedere klus bellen dus Zaterdag
U bent ook welkom op elke eerste zondag van de maand
Tel 023 5713780

D nsdags gesloten

OPEL VECTRA 20t CD
bj 793 rood 126000 km
APK Nw st Luxe int centr
vergr
boordcomp
elektr
s/k dak l m velgen spoiler
trekhaak
ƒ15650
Tel
0297321745 (na 18 u)

0906-Nummers

Vragen over
de bezorging?

Vakantie
Vondellaan 7
BIJ bos het en zandverst
SOLLICITATIE
Geen tijd om te strijken wy doen het graag voor u
luxe vakantiewoningen van
buitenland
Heb je belangstelling voor een van de bovengenoemde
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
2 18 personen Bakkeveen
functies dan kun je informatie inwinnen bij mevrouw M L de
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
Tel 0516541245
Haan
coördinator
secretariaten
Rechtshulp
tel
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot Stacaravans te huur m de
020 6517401 Je schriftelijke sollicitatie richt je voor 5 mei aan
1700 uur Voor info 0235717177 of 0622540477
ARDENNEN vanaf ƒ 240 per • Uw rubneksadvertentie
de afdeling P&O t a v de heer J Valk personee sadviseur
kunt u zowel schriftelijk als
week all in Inl 043 4591598
telefonisch opgeven Zie voor
?
DAS Rechtsbijstand Postbus 23000 1100 DM Amsterdam
Opleidingen/cursussen
• Rubneksadvertentie' Zie het adres en/of telefoonnum
Z O (metrohalte Bullewijk)
voor adres en/of telefoonnr mer de colofon op de adver
tentiepagtna van deze krant
de colofon m deze krant
Creatieve workshops Dans en muziek bij
Boerderij mini camping Wilhelmushoeve
Bel voor meer info 0493351838

wie doet je wat

\

Alblas Verkeersscholen

Vrouwen
10 ss jr geven
telnr voor contact 1
Bel 0906 1822 (1gpm)

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF APPARATUUR EN BTW
UITBREIDING EN RESERVERING MOGELIJK

Dus
maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak'

Tel 0235614097

09069889 Rijpe Sjaan DD
cup z k t j g n s 1 8 j r v liveseks
Grijp onder m n rok' 99cpm

Wil je lol drinken gezellig
heid kom dan naar
La Bastille Haltestraat 58
2042 LP Zandvoort

z ekenfonds
leveranc er

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB

Alnoskan Groen met Quadralite werkblad en spoel unit
Normaal ƒ 34 890 bij Van Keulen ƒ 28 042
NU ƒ 15 600

DAS rechtsbijstand

v

Rijles auto's
en motoren

Alno 2000 Salsa Knstalgeel met Berken Module keuken m
twee delen
Normaal ƒ 19 300 bij Van Keulen ƒ 16 430
NU ƒ 8 250

Schmidt PADOVA moderne cassette deur in massief berken
Normaal ƒ 25 340 bij Van Keulen ƒ 22 449
NU ƒ 10 900

'Veilinggebouw Amstelveen*
heden INBRENG voor veiling
10 en 11 mei Spinnerij 33
Amstelveen 020 6473004

Auto's en
auto-accessoires

T k gevr snorscooter bij
voorbeeld Peugeot Rapido
Tel 5714175

Alnoranch Vanille/Groen met kunststof werkblad en spoel
unit
Normaal ƒ 45 612
bij Van Keulen ƒ 36 490
NU ƒ 14 800

Voor uw feesten diner en
verjaardag vier dat in
La Bastille op zolder

Kunst en antiek

voor 20 uur per week verdeeld over 5 dagen van 4 uur

DUTCHTOME ALLIN prepay
ï.c.m. BOSCH 738

Mike de Groot

Van Keulen Keukens BV
Wy moeten de showroom verlaten

1,11. .1H S

/iiuKiioils NiMiuililiil

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Bloemen, planten en tuinartikelen

Nieuwendammerdyk 538e, 020-6364074

kunt nu K ksl hli ImiiHili o|i„( \« D IIJ l ">" l" 166 (,l t f

\\2

Felicitaties

Gevr SERVEERSTER voor
het seizoen restaurant/sand
wichshop Kerkstraat 14
Tel 0235712102

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

l

13

Bel Interlanden Spreigroep
0900-8998200
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

voor de particulier

BRIC\LN ONDER
Ot afge\en bij (tot uiterlijk
N U M M t R KOSTEN
maandag 16 00 uur)
F999(ICI BI\\)
Kantooi Zmchoorts
Nieuw sbl id Gasthuisplein 12 (u dient tr rtktnmji
2041 JM 7and\ooit
nut te houden dat bij
Micio s kunnen ook telelo
nisch ot per la\ opgegeven
woiden (tot uiteihjk dinsdaa
1 2 0 0 u m ) tel 020 5626271
t i \ 0206656321
Indien uv\ advertentie ons op
tijd beieikl volgt plaatsing m
de/eltde week oji woensdag
(\ mal 18 00 uui op ATS TXT)
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen vvoiden
automatisch een week latei
geplaalstAntge/onden

uw opg<i\t dt rt;;cl
bro nr
bur > d
blad als l rtycl bij uw
tikst jjtrcktnd wordt)
\\ ij /ijn nitt aanspraKcli]k \oor foukn ontstaan door onduidelijk
handschrift
\\i| IH houdt n ons het
recht voor /onder
opgave van redenen
teksten te »ij/igen ol
niet op te nemen

Zandvoorts Nieuwsblad

Kennismaking

ëd 17

7

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

t/m 3 regels ƒ 5 82
t/m 4 regels ƒ 7 76
t/m 5 regels ƒ 9 59
t/m 6 regels ƒ 11 63

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900 899 85 99

t/m 7 regels ƒ 13 57

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
Relatie/
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek bemiddelingbureaus
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia Post
bus 156 1000 AD Amster Bent u tussen de 25 en 80
dam Dit voorkomt vertraging jaar oud en op zoek naar een
in de behandeling
partner'' Vraag dan naar het
infopakket van JVL Contact

t/m 9 regels ƒ 1745

Partnerselectie

Massage

Jonge vrouw zoekt werk als
huish hulp referentie Mw Sportmassage ontsp mas
Lammers Tel tussen 20 00 sage Shiatsu voetreflex
en 2200 uur 0235716187
Tel 0235714092

BEL NU GRATIS
0800-0236237
• Zie de colofon voor opga
^e van uw rubieksadvertentie

t/m 8 regels ƒ 15 51
t/m 10 regels ƒ 1939

\\ill u ouk naam adies woonphats volledig invullen andeis kunnen wij uw adveitentie helaas mei eipnenicn
Alle p n j / e n / i j n mcl 17 5<7r BTW
Naam
Aclics
Postcode
Teleloon
S v p m lubuek

Plaats

Weekmedia 17

21 april 1999

14

Chrysler 300M. Design with art Attitude.
Op Internet: http://www.chrysler.nl

C H R v s i. n R

3 OOM .

Het wonder van A m e r i k a a n s e a u t o t e c h n o l o f j i e en v o o r u i t s t r e v e n d design. Met de
f r a a i s t e belijniny die u ooit zag. En hel meest comfortabele interieur waarin u ooit

(Q3QE003

h e e f t p l a a t s g e n o m e n . Hen m a g n i f i e k e ambiance, met s t a n d a a r d o.a. v e r w a r m d e
lederen stoeleri(LE), een m u z i e k i n s t a l l a t i e van c o n c e r t k w a l i t e i t , cruise control en
A t i t o s t i c k . Daarmee combineert u het comfort van een a u t o m a a t met het s p o r t i e v e
van schakelen. Voeg d a a r b i j de boordcomptiter, de l i c h t g e w i c h t 3.5i V6 of 2.7i
V6 motor, en u w i l t waarschijnlijk vandaag nog een p r o e f r i t maken bij de Chrysler

Word dan dagbladbezorger. Dat is de snelste
bijverdienste en het betaalt prima: ca fl 500,per 4 weken, plus veel extra's. Reageer dus snel.
Ben je 15 jaar of ouder dan kun je nu aan de
slag in Zandvoort. Bel voor aanmelding en informatie,gratis: 0800 0230 0351 (24 upd).

dealer. T H E

S l' l R l T

OP

A M E R I C A

ON

W H H E L S.

Chrysler

t Komt In de bus ft% met HoDlooersl
Kop/opera bezorgen.' Algemeen Dagblad, de Volkskrant,
HRC Handelsblad, Trouw, Het Parool, De Dordtenaar, Rijn en Gouwe.

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Omdat u niet zonder kunt!

C h r y s l e r 300M v a n a f ƒ 8 9 . 9 0 0 , - . l'njs mcl„ ef HTW, af importeur, excl. kosten rijklaar maken en verwijtlerinKsbijdrane. Lease vanaf ƒ 1.862,- per maand (excl. HTW en brandstof).
ld Chrysler 300M 3.5i V(> van.il ƒ 109,900,. Voor meer inlormali bel Chrysler Lease: 0347.36 78 50 of Chrysler Necierlaiul II.V.: 03.17-36 3-1 00. Wijzi B inncii voorbehouden. Op internet: http://www.chrysk-r.nl

Zand voorts
IMieuwsblad

1

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

_j

~•
•J-

Internet Dagen

Wie /ar/g is....

ZATERDAG 24 APRIL | JAARBEURS UTRECHT j GRATIS ENTREE f ï 0.00 - 16.00 UUR

Boek nu....en maak kans
op een vliegreis voor
J 2personen!

t _j

Tocrkoop Reisburo Zonvaart bestaat 35 jaar.
Wij vieren dat samen met U.
Bock snel uw reis bij Toerkoop Reisburo Zonvaart. Of het nu
een weekendje weg is, een week naar de zon of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties!

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

Reis van deze week:
Hotel Laura Beach,
Cyprus.

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

"^

De vanzelfsprekendheid waarmee wij
even een ommetje maken is niet voor iedereen

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Toeikoop Reisburo Zonvaart is
zeer tiots u dit schitterende hotel, op Cyprus, exclusief te kunnen
aanbieden als Reis van de Week. Het vier steiren hotel Lorna
Beach is een oase van rust en ontsponning. Direct oan het strand
gelegen, niet ver van de prachtige plaats Paphos. Het hotel is
ruim opgezet met alles wat je van een klasse hotel mag vervrachten. Het eiland Cyprus ligt in de middellandse zee en is een zelfstandige staat. Steeds meer Nederlanders ontdekken dit schitterende eiland met zijn prachtige stranden en landschappen.
Deze reis naar Cyprus is niet alleen te winnen, u kunt hem natuurn|r
lijk ook
uuuyewuun
gewoon boeken.
uuei\eu. Wij
vïi| geven
ycvtn u graag
yiuuy meer
ineei iniuimuiic.
informatie.
^ ^^

vanzelfsprekend. Duizenden gehandicapten in
Nederland zijn voor een uitje afhankelijk van vrijwilligers. Soms komen ze wekenlang niet buiten.
Ga eens langs het verpleeghuis bij u in de
buurt en meldt u aan als vrijwilliger. U wordt er met

erhuizingen

open armen ontvangen.
We vinden allemaal dat de maatschappij
meer oog moet hebben voor het lot van ernstig
gehandicapten. Maar wie is die maatschappij?

WEKELIJKS EUROPA

*• PïOERKOOP Reisburo Zonvaart ••
Alkmaar centrum (072] 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castricum (0251) 055671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441 ,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 53321 14, Hoorn (0229) 215581,
Uitgeest (025 1)31 5050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 571 2560.

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309 116.

GA'NS WANDELEN
MET IEMAND DIE
GEEN BENEN HEEFT.

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Dat zijn wij. Dat ben jij.
| DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

"t SKE

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAC WEL IN DE KRANT.

De Grote Sponsor Loterij elke zondag op RTL 4

SponsorBingo is elke
week spelen en winnen!

\

Op zondagavond kijk ook
ik naar SponsorBingo, het tvspel van de Grote Sponsor
Loterij. Twee teams, afkom-

18 APRIL

f BINGO
l

getal l t/m 22

' <*

,

04 41" 37 45" 32 *

34 (12 01 39 10 36

"^35 11 21 02 19 18 ^

;^40 42 43 27 22 * ,

> s >„ Heeft a met deze getallen
• ecu •volle kaart, dan •wint n de

ThuisBingo
;yan ƒ 25,000,B1NGO

Groot nieuws.
Groot nieuws: de Lupo. Ons nieuwste én
ons kleinste model. Maar de Lupo is niet zomaar een leuk klein wagentje. Het is in alle
opzichten een zeer volwassen auto.

verzinkte carrosserie

krijgt u bovendien

12

Op het gebied van veiligheid is de Lupo.

trouwens ook zeer volwassen te noemen.

een echte Volkswagen. Hij is standaard uit-

U heeft de keus uit maar liefst drie benzine-

gerust met twee airbags, hoofdsteunen voor en

motoren en twee dieselmotoren.

veiligheidsvoorzieningen.
Verder

is de

Lupo

, 03 ƒ 10.000,- 33
17"" f 1.000,-

jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.
Wat het motorenaanbod betreft, is de Lupo

achter, een derde remlicht en diverse andere

getal 23 t/m 36

zijn bijvoorbeeld standaard. En op de volledig

Wij

durven

te stellen dat de

"25

comfortabel.

Een in hoogte verstelbare stuurkolom,

een

robuuste

neerklapbare

achterbank

ƒ'ÏÓOr 24 "

ƒ9,-

VVmt u (Je volgende ZcmiBiiigo van

ƒ 8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

stig van verenigingen en
clubs die de Sponsor Loterij
steum, spelen geld voor hun
clubkas bij elkaar. Afgelopen
zondag waren de kandidaten

GASTONS
SURPRISE

langs en stap in voor een uitgebreide proefrit.

De Lupo. Klein maar Volkswagen.

zondag 25 april
Kijk, bd en win een

;
1

D ƒ 40,D ƒ 30,D ƒ 20,DJ 10,-

Weekend

Barcekma
met Holland International

" v \

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Meespelen met SponsorBingo?
Meedoen met SponsorBingo van de Sponsor Loterij
is heel eenvoudig. Het enige
wat u daarvoor hoeft te doen
is onderstaande bon' in te
vullen en vandaag nog op de
bus te doen. U ontvangt dan
binnen twee weken uw bingoblokken in huis. Vanaf dat
moment speelt ook u elke
week mee voor de vele prijzen.

ffi'J3., ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
Tnaandclijksc trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij tot weclcropzcgging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

18.10 uur op RTL 4

Auto Strijder B.V.

Ook u kunt
winnen!
SponsorBingo
kent niet alleen
winnaars in de
studio, ook u
kunt vanuit de
huiskamer
winnen. Als deelnemer aan de
Sponsor Loterij
maakt u wekelijks kans op
vele prijzen. Zo
speelt u tijdens
SponsorBingo
mee voor de
ThuisBingo van
25.000 gulden bij
een volle kaart
met 22 goede
bingogetallen.
Zelfs als u
10.000 gulden?' maar 12 getallen
goed hebt, kunt u
een prijs winnen. U belt dan
na de show naar de Bingolijn
0909-0077 (95 cpm) en
maakt daarbij kans op één
van de verrassingsprijzen.

Graag tot volgende week!

Bijjnan
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

' 004943872
in Spaamctam-West „

Maar oordeelt u zelf. Kom gewoon even bij ons

ER IS AL EEN VOLKSWAGEN LUPO VANAF F 22.295,-. PRIJS IS 'VANAF'-PRIJS, INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN
KOSTEN RUKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOER1NGSDETAUS, VOORBEHOUDEN.

Wat dacht u bijvoorbeeld van
een uitnodiging voor een
bezoek aan de studio, waar u
meespeelt voor de ZaalBingo
van 10.000 gulden of voor een
exclusieve Ford Mustang?

Ford Mustang

in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een
in gelijke delen

ƒ 20,ƒ10,-

. 44
ƒ 50,- 28
15 ^ ƒ40,- 06
23 * ƒ30,- 31
05
ƒ25,- 20

Lupo de meest complete auto in z'n klasse is.
uiterst

14

weer heel enthousiast. Ze
hielpen zelfs elkaar met het
raden van de oplossing!
Beide teams gingen uiteindelijk met veel geld
naar huis.

<

'•

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(iwcc lotnummers)
(een lotnummer)

f-

A.it.l). «w hcuzc aunknii.si'11 cu vcitlcr invullen in
WoWcKcrs. Deelname houdt in aanvaarding van het
lïjjlerncnt, op (Uinvroiii; vcrlirijgbaai; lel. 0900-300
1-100(35 cpm)

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zctfoutcn voorbehouden

D de heer

D mevrouw

150.99.04

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
Tcl:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
] T
(dag-tnaand-jaar)

l

L

Datum:
Handtekening:

•

Bon opslurcn (zonder posucgcl) naar: Grolc Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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Nissan en Renault
bundelen krachten
Door de samenwerking van
Nissan en Renault ontstaat de
vierde grootste autoproducent
ter wereld. Met een jaarproductie van 4,8 miljoen voertuigen verwachten beide partijen
grote schaalvoordelen te behalen en hun concurrentiekracht
sterk te vergroten. Met name
de afdelingen inkoop, productstrategie en onderzoek zullen
hiervan profiteren. Daarnaast is
het de bedoeling een gemeenschappelijke lijn bodemplaten
en motoren met transmissies te
ontwikkelen. Alleen al in de
periode 2000 - 2002 kan de
samenwerking een besparing
van 6,6 miljard gulden opleveren.

Alfa 1662.5 V6 24V

Pure schoonheid
A

LFA'S NIEUWE vlaggenschip is bijzonder. De 166 biedt
namelijk veel meer dan alleen degelijkheid. Deze Italiaanse
limousine biedt kopers een grote hoeveelheid emotie. Bij
de eerste aanblik 's ochtends, tovert de auto een glimlach op het
gezicht van degene die de sleuteltjes in zijn/haar bezit heeft.
Wat meteen opvalt aan de 166 is
zijn pure schoonheid. Ook nietAlfaliefhebbers lijken Alfa's topmodel te waarderen, getuige de

bewonderende blikken van talloze
medeweggebruikers. De hoge achterkant en de lage voorzijde kenmerken de sterke wigvorm van de

SPECIFICATIES:
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Elektrisch bedienbare ramen en
spiegels
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
ABS'
' '
Navigatiesysteem
Lederen bekleding
Klimaatcontrple
Elektrisch bedienbare stoelen
Twee airbags
Stdebags

Motortype:
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

V6 ,
2.492 cm3
140 kW/190 pk
bij 6.200 tp.m.
222 Mm bij
5.000 t.p.m.
8,4 sec. van
0-100 km/uur.
225 km/uur.
11,4ltr/100km.
ƒ 84.900,-

limousine. Het lijkt hierdoor alsof
de auto in de startblokken staat,
klaar om weg te sprinten.
De ongeveer twee decimeter brede
inkeping die loopt van de voorste
wielkast tot de achterkant geeft de
grote Alfa een slanke lijn.
Ellipsvormige achterlichten kenmerken één van de lekkerste automobiele derrières van dit moment.
Dit komt vooral doordat ze door
hun vorm en dieprode kleur geen
afbreuk doen aan de klassieke lijnen, maar juist een positieve bijdrage leveren. Ons testexemplaar was
bovendien uitgerust met fraaie 17
inch lichtmetalen wielen die de 166
fantastisch stonden.
Ook binnenin hebben de meesterstilisten hun werk goed gedaan.
Een zeer smaakvol interieur straalt
de inzittenden tegemoet. De ronde
ventilatieopeningen zijn retro en de
naar de bestuurder staande middenconsole geeft een cockpitge-

Space Star
in uniform

voel. Het testexemplaar was gezegend met een prachtig lederen
interieur van Momo, een houten
stuur en houtinleg op het dashboard (een sportieve look zonder

hout behoort ook tot de mogelijkheden). De stoelen zitten geweldig.
Dit komt vooral door de lange
onderkant waardoor de bovenbenen genoeg steun hebben.

Lexus met vuur

D

e IS200 VAN LEXUS VERMENGT LUXE met sportiviteit. Het
verrassende ontwerp oogt smakelijk en een pittige zescilinder 2,O-liter motor rondt het geheel af. Kortom, deze
nieuwe compacte Lexus heeft alles in zich om voor een doorbraak in Europa te zorgen.
Lexus is de eredivisie van Toyota.
Maar de tot dusver verkrijgbare
modellen LS400 en CS400 roepen
nog steeds niet bij iedereen warme
gevoelens op. Nobuaki Katayama,
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de IS200, vertelt dat
aandacht is geschonken aan een
'individueel' en 'atletisch' karakter.
Met de IS200 heeft Lexus nadrukkelijk gekeken naar Europese
smaakmakers: sportieve middenklassers zoals de BMW 3-serie. De
wigvorm van de carrosserie roept
snelheid op en het interieur is zo
mogelijk
nog
uitdagender
gevormd. Vooral de snelheidsmeter
met een drietal kleine metertjes
daarin geïntegreerd oogt heel
apart: net een sportief Zwitsers
kwaliteitshorloge.
De zespitter loopt zijdezacht en
nauwelijks hoorbaar. Alleen bij een

gevloerd gaspedaal klinkt heel
sportief een hoogzoemend geluid
als van een honingbij op volle toeren. In de omgeving van het
Zuidfranse Nice moet de 2,O-liter
wel al zijn 155 paardenkrachten
flink aanspreken om op de bochtige over heuvels uitgesmeerde
wegen het tempo erin te houden.
alsof het een sportauto voor circuitMaar dan gaat de IS200 ook rap en
hij kleeft aan de weg.
gebruik betreft.
Daarbij valt op dat de vering ver- " Behalve de sport-versie heeft Lexus
nog een standaard IS200, die trourassend comfortabel aanvoelt voor
zo'n sportieve auto. Zelfs bij de
wens dezelfde uitrusting heeft
alleen sportieve accenten in het
sportversie met het sportonderstel.
interieur mist. Die kost 69.979 gulDeze Lexus komt op ƒ 72.975,-.
den.
Verder zorgen de heftige lichtmetalen 17 inch wielen met ultraplat
De uitrusting is zeer compleet met
rubber eromheen voor een racy
zelfs zaken als traction control, abs
look en de van lichtmetaal gemaaken een automatische temperatuurte pedalen.
regeling. De executive-versie met
onder meer extra leren bekleding
De IS200 heeft ook een zogenaamde close-ratio zesversnellingsbak,
komt op 75.224 gulden.

* Leveren/monteren alle merken
s Autoruiten origineel
€ Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

De 50.000ste Opel Astra, een stationwagon, is afgeleverd door Opel-dealer Wander in Assen aan het gezin
Travaille.

De Lexus 1S200 komt eigenwijs en sportief over.

Van meet af aan scoorde de Astra goed. Toen hij
bij de dealers verscheen waren er al meer dan
tienduizend verkocht. Daarmee was al de basis
gelegd voor consolidatie van de nummer 1 positie in Nederland, hetgeen dan ook eind vorig
jaar geschiedde.

De hoge verkopen gaan tot op de dag van vanriaag door. Vooral de vijfdeurs en de stationwagon zijn in trek. Ze nemen respectievelijk 34 3n
32 procent van de totale verkopen voor hun
rekening. De GL en de Club uitvoeringen zijn
populair en de 1,6 liter 75 pk krachtbron scoort
met een aandeel van 36 procent het best. De
direct ingespoten diesel 2.0 Di-16V staat garant
voor een bijna een kwart van de verkopen.
Opel is terecht in zijn nopjes met dit resultaat. Te
meer, omdat het merk dit jaar viert dat het merk
dertig jaar aan top gaat in Nederland. De Kadett

Een gevoel dat nog eens versterkt
wordt door de heerlijk krachtige
zescilinder. Onderin trekt 'ie al
behoorlijk. Kom je wat hoger in
toeren (vanaf 4.000) dan knalt de

De Alfa Romeo 166 is een auto
van pure schoonheid.

166 vooruit. Vooral de fantastisch
mooie Alfa-uitlaatbrom (die we een
beetje misten in de 166 2.0 Twin
Spark) laat zich dan horen.
Verrukkeluk, hiervan gaat een
autohart sneller kloppen.

H

ONDA HEEFT EEN RIJKE
historie in het produceren van zuinige, schone
auto's. Het jongste lid van
Honda's ecologisch verantwoorde voertuigen is de V V,
een prototype met een breed
scaladoor het Japanse merk
ontwikkelde technologieën aan
boord. In de loop van 1999 is
de auto productierijp.
Onder de motorkap van de V V zit
een lichtgewicht driecilindermotor.
Deze heeft een inhoud van 1,0 liter,
maar levert volgens Honda prestaties van een 1,5-litermotor. De
benzinekrachtbron laadt tijdens het
rijden de accu's, die op hun beurt
een elektromotor voeden. De
Honda heeft dus een hybride-aandrijving. Het concept van de V V
zorgt voor een benzineconsumptie
van slechts 3,4 liter per 100 kilometer.
De
benzine-Xelektromotor
is
gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Een geavanceerd elektronisch motormanagementsysteem regelt automatisch
het bijladen van de accu's en het
inschakelen van de elektromotor.
De bestuurder en zijn passagiers
merken niets van het proces.
De V V heeft zijn zuinige karakter
niet alleen te danken aan zijn aandrijftechniek. Ook het lage gewicht
werkt brandstofbesparend. De
auto weegt nog geen 900 kilogram. De lichtvoetigheid van de V
V is te danken aan Honda's zorgvuldige materiaalkeuze. Het merk
heeft veel aluminium toegepast. De
spatborden, Het frame, het dak en
de portieren zijn uit dit materiaal
vervaardigd. Andere carrosseriepanelen zijn gemaakt van goed vervormbare kunststoffen.
Honda bestudeert de mogelijkhe-

en de Astra hebben hiervoor het grootste aandeel geleverd. Deze bestseller is de kurk onder
het succes van Opel.
Wim de Heer, directeur Verkoop van Opel
Nederland: "50.000 Astra's is een mooie mijlpaal. Maar ook dit jaar verwachten we veel van
dit model. Dankzij een goede beschikbaarheid,
de nieuwe vierdeurs sedan, de toevoeging van
de 1.7TD turbodiesel krachtbron en de levering
van de Astra drie- en vijfdeurs Van op grijs kenteken gaan we ervan uit dat deze auto dit jaar in
Nederland opnieuw op alle fronten gaat schoren."

De Space Star is voor het politiewerk aangepast door •
Marelko Benelux. Toegevoegde
snufjes zijn onder meer een
mobilofoon en een plaatsbepalingsysteem. Dat vertelt de
meldkamer precies waar de
auto zich bevindt. Ook installeerde Marelko een videoregistratiesysteenv waarmee snelheden van hardrijders op beeld
zijn vast te leggen.
De yiercilinderl.8 direct ingespoten benzinemotor, GDI,
levert 122 pk. Daarmee accelereert de auto in tien seconden
van nul naar honderd kilometer
per uur.

V V etaleert Honda's milieutechnologie

Mijlpaal voor Opel Astra
N EEN JAAR TIJD zijn in Nederland vijftigduizend Opeis Astra verkocht. Het
nieuwe model, dat vorig jaar in april verscheen, is daarmee een doorslaand succes.
Dat betekent een nieuwe mijlpaal voor het
best verkopende model op de automarkt.

De ingenieurs
van Alfa hebben een knappe
prestatie
geleverd.
Zowel op het
sportieve vlak
als qua comfort hebben zij
de 166 uitstekende eigenschappen weten mee te geven.
Met de 1.490 kilogram wegende
auto kan je enerzijds hard en
gecontroleerd klaverbladen nemen.
Anderzijds strijkt de 166 oneffenheden in het wegdek prachtig glad.
Je kan de auto ongestraft vrij hard
een bocht in gooien, de achterkant
volgt gewoon. Het maakt de Alfa
een heerlijke rijmachine.

Mitsubishi levert de ruime
Space Star nu ook in politie-uitvoering, dus met zwaailichten,
sirene en de bekende schuine
rood/blauwe strepen over witte
lak. Op dit moment maakt de
auto een testrondje langs
diverse politiekorpsen.

Opel gemiddelde
omlaag
Het gemiddeld brandstofverbruik van alle Opel modellen
samen is gezakt naar 7,38 liter
per honderd kilometer. Dat is
4,5 procent minder dan een
jaar geleden. De winst zit hem
vooral in nieuwe technieken,
zoals vier kleppen per cilinder
en direct ingespoten dieselmotoren.

Prijs voor Whips

De V V is het jongste resultaat van Honda's ontwikkelingsprogramma om schonere auto's te creëren.
den om schonere auto's te ontwikkelen al decennia. Het merk nam
de ecologische handschoen al op in
1973.
Toen
lanceerden de
Japanners de Civic CVCC, de eerste
katalysatorloze auto ter wereld die

voldeed aan de strenge US Clean
Air Act van 1970. Sindsdien heeft
Honda voortdurend gewerkt aan
het milieuvriendelijker maken van
auto's met de V V als voorlopig
hoogtepunt. De vooruitstrevende

producent verwacht de V V in de
loop van dit jaar in een beperkt
aantal Europese landen te leveren.
Of de auto ook naar Nederland
komt, is op dit moment nog onzeker.

Volvo heeft een prijs geoogst.
Het systeem dat nekletsel helpt
te voorkomen, kortweg Whips,
heeft de Auto 1 innovatieprijs
gekregen van de Auto Europe
groep. Tot deze behoren twaalf
autobladen, die in verschillende
landen verschijnen. Whips is
voor het eerst geïntroduceerd
in de Volvo S80. Het is een
constructie in de voorstoelen.
Bij een aanrijding van achteren
zorgt een speciaal mechanisme
ervoor dat de klap wordt verzacht door de rugleuning te
kantelen.

Extra uitvoering Avensïs 2.0i 16V

T

OYOTA
LEVERT
de
Avensis in Linea Terrauitvoering voortaan ook
met de sterke 2,O-liter benzinemotor. Hiermee komt de
importeur tegemoet aan de
wensen van klanten die graag
een krachtige motor willen,
maar daarbij een voorkeur hebben voor dit uitrustingsniveau.
De nieuwe Avensis Sedan is
leverbaar vanaf 45.992 gulden.
Tot nu toe was de Avensis met 2,0liter motor alleen leverbaar in de
extra luxe Linea Sol-uitvoering'. Dat
wil echter niet zeggen dat de Linea
Terra karig is toebedeeld. De rijke
uitrusting omvat onder meer twee
airbags, ABS, elektrisch bedienbare
ramen voor en 15 inch velgen.
Bovendien is het met de 128 pk
leverende motor een fluitje van een
cent om een caravan te trekken.
Als optie is een soepel schakelende

De Avensis 2.0i 16V is er nu ook in de goedkopere Linea Terra-uitvoering.
automatische transmissie leverbaar
evenals side airbags, klimaatcontrole, een sunroqf.en metallic lak.
De sportieve Liftback en de veelzijdige Wagon staan beide voor
47.986 gulden in de prijslijst.

Voor de zakelijke rijder is de
Avensis 2.0i 16V met LPi- of DGigasinstallatie een uitkomst. Toyotaimporteur Louwman & Parqui
bouwt deze installaties professioneel in. Hiermee rijdt de Avensis

net zo comfortabel en probleemloos als zijn benzinebroeders. En,
niet onbelangrijk, de prestaties blijven op hetzelfde hoge niveau. Dit
betekent lagere kosten per kilometer voor mensen die veel tijden.

pen
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Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft A.
van der Sluis uit utrecht de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met de schitterende Rowenta Tonixo
sledestofzuiger.
De winnaars van het handige
Rowenta Allegro Combi EF100 koffiezetapparaat knjgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De Boodschappen Beurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten,

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

SUGGESTIE

HAK Groenteschotel
Indiase Hot curry

Vaste, niet winterharde planten
in kuipen en potten worden
kuipplanten genoemd. Ze overwinteren in een vorstvrije ruimte
en worden in het voorjaar weer
buiten gezet. Zo ver is het nog
niet, maar deze planten hebben
nu al wel verzorging nodig. In
april is het namelijk tijd om ze te
verpotten, in model te snoeien
en te controleren op luis e.d. ook
is het aan te raden ze alvast wat
aan de buitenlucht te laten wennen door overdag het raam open
te zetten (pas op voor tocht) of
door ze bij mooi weer even te
'luchten'. Na half mei (IJsheiligen)
mogen ze definitief naar buiten.

HAK heeft iets
C
,ndiase
Hoteen
schotel met
heeri

Boodschappen
•A.__i£i

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
W. Reuvekamp uit Zwolle een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor snelkookpan op.

l

,
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ï
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Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Muscle Keuken Lemon:
Een frisse kracht
door de keuken
Als er één plek in uw huis goed
vuil wordt, dan is het wel uw
keuken. Met een gewone vloeibare reiniger krijgt u gootsteen,
aanrecht, kookplaat, muurtegels en keukenkastjes lang niet
altijd goed en gemakkelijk
schoon. Daar moet de handige,
gespierde reinigingskracht van
Muscle Keuken aan te pas
komen!
Muscle Keuken is vernieuwd en
heet nu Muscle Keuken Lemon.
Muscle Keuken Lemon bevat
een speciale formule die nog
beter in staat is vet en vuil te
verwijderen. Zelfs bakresten of
vlekken en zonder na te spoelen. Bovendien geeft Muscle
Keuken Lemon uw keuken nu
een heerlijk frisse geur.

MIKI'S RECEPT
Indiase Hot Curry
met kip en pilavrijst
ingrediënten (hoofdgerecht voor 4 personen):
• 1 pot HAK Groenteschotel
Indiase Hot Curry 720 ml
• 250 gr. kipfilet in blokjes
• 1 grote ui, gesnipperd
• 250 gr. (basmati)ru'st
• 3 eetl. gewassen rozijnen
• 1 kaneelstokje
• 4 lente-uitjes, in stukjes
• 1 bouillonblokje
• 40 gr. boter of margarine
• peper en zout.

Muscle. Supersterk in het
zware schoonmaakwerk
A a e n E P B H l

Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven per horizontale of verticale regel, leder
hokje in deze puzzel heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1 horizontaal, en is dus het eerste
hokje op de eerste regel.
Omschrijving horizontaal: Lbeweeglijk-iemand
die iets viert 2.afschrift-klein S.voorzetsel-stilstaand
water-groet-muzieknoot 4.dienstverlenend bedrijf
(afk.l-kippenloop-vruchtennat 5.hoeveelheid-lofvaartuig\6.kenmerkend-pony-geboortedag vierend
7,regeringsreglement (afk.)-veldteken-titel van een
vorst S.tehtoonstellingsgebouw in Amsterdam-bijwoord 9.voedsel-de scepter zwaaien-bijwoord
10.ongebruikt-orgaan van een waterdier-idee
H.springstof (afk.)-danspartij-nakomeling I2.kledingstuk-laagte-zendgemachtigde (afk.) 13.oude
lengtemaat-waterdier-middag-bijwoord 14.kunstwerk-elektrisch geladen atoomgroep 15.met veel
moeite verkrijgen-opgelegd werk
Omschrijving verticaal: A.plaats in Utrecht-voorspoed B.nakomeling-waardigheidsbenaming c.klein
kind-doorgang-bijwoord-rund D.deel van een pijpvreemde munt-voordeel E.speelgoed-grappenmaker-redeloos wezen F.vervoermiddel-bloeiwijzegenoeg G.verharde huid-buiging (fig.)-stannum
(afk.) H.gelofte-schreeuw l.muzieknoot-oorzakengewricht J.zacht-oude lap-koninklüke zetel K.geestdrift-drager van erfelijke eigenschappen-modern
scheldwoord L.lokmiddel-uiterste punt-keurig
M.persoonlijk voornaamwoord-Indiaas vrouwen-

OMROEP,

Kuipplanten

Indien u de volgende tips opvolgt, zult u veel plezier aan uw
planten beleven:
- Kuipplanten hebben veel voeding nodig, geef ze daarom
zeker eenmaal in de maand speciale kuipplantenvoeding. BioBalans KuipplantenMenu van
Pokon geeft uw planten precies
de voedingsstoffen die ze nodig
hebben om de hele zomer uitbundig te kunnen bloeien. De
micro-organismen in de voeding
zorgen voor een verhoogde
bodemactiviteit, waardoor de
potgrond luchtig blijft. Dit bevordert een goede ontwikkeling van
het wortelgestel en zorgt voor
stevige planten en dat is zeker
voor vaste planten heel belangrijk. - Behalve veel voeding hebben kuipplanten in de zomer ook
veel water nodig, soms wél 2
keer per dag. - Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen.
Dit bevordert de vorming van
nieuwe knoppen.
Deze tips worden u aangeboden door

POKONlfcHRYSAL

,i K L M N o

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

KING Chewmints
Naast de vertrouwde KINC
pepermunt is er nu ook KINC
Chewmints. KING Chewmints
is een lekker kauwbaar snoepje
met een zachte 'bite' op basis
van de unieke pepermuntsmaak
van KINC.
KiNG Chewmints zijn verpakt in
een handig hersluitbaar doosje.
Dus gemakkelijk mee te nemen.
KIMG Chewmints is de verfrissing

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

waar je nooit genoeg van krijgt.
KING Chewmints zün verkrijg baar in onder meer supermarkt
(duoverpakking), pompshop en
tabakspeciaalzaak.

KING
ZUIVER FRIS

Proef
de nieuwste
smaak van
DubbelFrisss

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

DubbelFrisss is de frisdrank die
dubbel zo lekker is door het
dubbele fruit. Er is nu een
nieuwe smaak: Sinaasappel
en Mandarijn. Net als bij
de andere smaken zit er
naast twee soorten fruit,
ook een lichte sprankeling in.
Het drinkt lekker weg en is
daardoor dubbel verfrissend.
Ideaal dus voor de dubbele
dorst
Ga snel naar de winkel en probeer 'm zelf.

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

r

/Cg) ]
TV RIJNMOND

Bereiding: bestrooi de kipblokjes met peper en zout en
' bak ze met de ,ui in de boter
bruin. Bak de rijst en de rozijnen even mee. Voeg een 1/2
liter water, het kaneelstokje en
een bouillontablet toe, breng
alles aan de kook, zet intussen
de rust op en kook alles in ca.
15 minuten zachtjes gaar.

gewaad-duivenhok-later N.slangenbezweerder-begeerte O.kwinkslag-gezellig. Er ontstaat een woord
wanneer u de letters uit de hokjes met de volgende
nummers achter elkaar plaatst: A1-D10-F11-A5-H1M12-F1-J5-E13-G14-L7-M4
Doe mee en win ....
Los snel de puzzel op en
spreek het antwoord in op
De BoodschappenUjn:
0909-3001010 (80ct/mln>

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op
een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan.

Voeg nu de HAK Groenteschotel Indiase Hot Curry toe
en laat alles onder af en
toe omscheppen goed warm
worden. Bestrooi het gerecht
met de lente-uitjes.

V

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

ognooï
'-§#j« fe'i,%± ïe5
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^fl^fSoftbSna^
]ke laagjes toiletp? "
wee laagjes voelen

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Indiase Hot Curry met kip
en pilavrijst bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs

SUNHOUSE

Toulonselaan 69
Dordrecht
078-6317505

Bonzo Digestion*
Bonzo Dlgestion+ is een unieke vernieuwing op
het gebied van hondenvoeding. Aan het bestaande
assortiment brokken en diner heeft Bonzo een
plantaardige ingrediënt, Cichorei toegevoegd.
Cichorei is een natuurlijke vezel die helpt de darmflora In evenwicht te brengen. De deskundigen van
het Bonzo Voedingscentrum hebben bewezen dat
dit de spijsvertering van uw hond al binnen 30.

dagen sterk verbeterd. En dat houdt uw hond fit,
want een goede spijsvertering is belangrijk voor de
gezondheid van de hond.
Een optimale spijsvertering zorgt samen met uitgebalanceerde voeding voor een uitstekende opname
van essentiële voedingsstoffen. Bovendien helpt het
de natuurlijke weerstand op peil te houden. Zo bluft
uw hond van binnenuit gezond, dag in dag uit.

Deelname'aan het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. van welke verfrissing krijgt u nooit genoeg?
2. Welke hondenvoeding helpt de spijsvertering
van uw hond te verbeteren?

Dixan Tabs
Dixan Tabs biedt nu de gemakkelijkste oplossing
voor een vlekkeloos schone was. De Dixan Tabs lossen binnen enkele seconden op, zodat alle waskracht meteen aan het water meegegeven wordt.
Door de snelle oplosbaarheid kunt u Dixan Tabs
direct in het inspoelbakje doseren. U heeft dus
geen netje of wasbol nodig.

Bovendien zon Dixan Tabs dubbel actief tegen
vlekken: de Blue Energy zorgt voor verwijdering
van de meest hardnekkige vlekken, terwijl het witte
gedeelte van Dixan Tabs voor een schitterend eindresultaat van uw was zorgt.

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjn
(80 ct/m)

U vindt Dixan Tabs nu in de winkel.

Dixan Vlekkenkampioen

llïiiii

Bonzo Digestiom-, Gezondheid van binnenuit.

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

BAKELS BV de GAPER

125 JAAR
MEI iviAANd FEEST M AAN d
iE ONS fEESTpROQRAMMA f/C/f/?S //V (JEZE I<RANT

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 28 april 1999
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a

Datum
28 apr
29 apr
30 apr
01 mei
02 mei
03 mei
04 mei
05 mei

l
UI

HW
03.15
03.55
04.31
05.08
05.40

06.09
06.39
07.12

LW
11.26

11.54
00.04
00.44
01.20
01.55
02.24
03.00

Nieuwsblad

HW

15,31

LW
23.34

16.46
17.21

17.55
18.28

19.00
19.30

12.40
13.07
13.34
14.10
14.34
15.20

Maanstand: VM vr 30 apr 16.55 uur.
HW: do 29 apr 16.11 uur, + 104 cm NAP.
LW: wo 05 mei 03.00 uur, - 97 cm NAP.
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Bloemenzee

Echtelijke ruzie
ZANDVOORT - Een 35-jarige Zandvoorter is maandag
naar het politiebureau gebracht, omdat hij door het lint
ging tijdens een ruzie met zijn
vrouw. Het tweetal ligt in
scheiding. De vrouw, een 29jarige Zandvoortse, kwam
haar spullen uit haar appartement op het Kerkplein halen.
Haar man wilde haar tegenhouden en voer fel tegen haar
uit. Na een eerste bemiddelingspoging van de politie; wilde de man haar opnieuw aanvliegen. De man heeft vervolgens op het politiebureau een
gesprek met een hulpverlener
gehad.

PAGINA 9

ZANDVOORT - De vorig
jaar vermoorde Zandvoorter
Gerrie Ulrich was niet de
spin in het web van een groot
kinderporno-netwerk
dat
vanuit Zandvoort zou opereren. Ulrich zette alleen pornoplaatjes in een computer.
Anderen konden die vanuit
de hele wereld oproepen. Hij
maakte de foto's niet zelf. Althans, tot die conclusie k9mt
de politie na bijna een jaar
onderzoek.
Zaterdag heeft de politie
twee mensen aangehouden.
Een Zeeuw is opgepakt omdat
hij foto's naar de computer van
Ulrich gestuurd heeft. Hij heeft
bekend.
Ook in Brabant is iemand
aangehouden, omdat hij kinderporno in zijn bezit had. In
totaal heeft de politie een bezoek gebracht aan 31 mensen
die via de computer van Ulrich
Mnderpornoplaatjes
opgevraagd hebben. Er zijn computers, floppy's en videofilms in
beslag genomen. De politie

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagnacht na een wilde achtervolging een 37-jarige
Haarlemse motorrijder aangehouden. De man reed 160 kilometer per uur op de Boulevard
Barnaart. Hij werd pas bij de
rotonde op de Zeeweg aangehouden.

Parkeerbonnen

ZANDVOORT - De politie
heeft zondag 46 parkeerbonnen uitgeschreven, omdat bezoekers van het circuit op de
stoep hun auto parkeerden. Er
kwamen naar schatting tientot twaalfduizend bezoekers
naar de races. Het verkeer
stond tot half acht vast.

gaat nog uitzoeken of daar ook
kinderporno op staat.
Makers van de foto's heeft de
politie nog niet kunnen traceren, omdat die niet op de
plaatjes staan. Wel zijn er dertien 'acteurs' te zien op de foto's. Slechts één van hen is opgespoord. Hij zit in Engeland
in de gevangenis. Van twee anderen zijn de namen ook bekend, maar zij zijn nog niet gevonden. Ook de 610 kinderen
die in beeld gekomen zijn,

"*\ 7"olgens

ZANDVOORT - „Kijk,"
zegt Sjoerd Soeters op het
Van Fenemaplein, „hier is
dus alles mis. Een leeg plein,
twee op zichzelf staande
flats, een saaie boulevard en
een lelijk beschilderde muur.
Er is geen enkele verbinding
tussen al die elementen. Alle
stekkers zijn eruit getrokken.
Hier valt dus voor ons veel te
doen."

ij

V

Een zee van tienduizend rode tulpen bedekte vrijdag het strand
dankzij Victor Bol en zijn medekunstenaars. Bol vindt dat
Zandvoort de kleurigste badplaats van Nederland moet worden.

Het was een vergankelijk kunstwerk. Het grootste deel van de
bloemen verdween 's avonds .al toen de vloed opkwam

ZANDVOORT - Een Amsterdamse bezoeker van het
casino heeft maandagavond
een palm in brand gestoken
met een aansteker. De kunststofboom brandde geheel af.
Het plafond, de ylperbedekking en een beveiligingscamera raakten beschadigd. Er vielen geen gewonden.

MEUBELST^D

ADVERTENTIES

ZONDAG A.S. GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

ADVERTENTIE

EIGEN PARKEERGARAGE

heeft de politie niet kunnen
vinden.
Het materiaal is afkomstig
uit het appartement van Ulrich in de Rotondeflat. De politie haalde daar zelf diskettes
weg. Bovendien heeft de Belgische werkgroep Morkhoven
materiaal aan de politie afgestaan. De diskettes die de

voor maar

3,95

Café
restaurant

Van maandag 26 april t/m
zondag 2 mei 1999

DINER

Alleen geldig bij FEBO
Zandvoort, Kerkplein S

FEI30

AANLEG VERKEERSWERENDE VOORZIENINGEN ZUIDDUINEN
RfimfientewatRrléidingen Amsterdam, beheerder van de Zandvoortse Zuidduinen, zal
op 3 mei a.s. een begin maken met de aanleg van autowerende betonnen stootblokken, zogenaamde varkensruggen, langs de rand van de Zuidduinen. Ookzullen w ij de
vuilnisbakken langs het Zwanenmeertje vervangen. Dit is 'een uitvloeisel van het beheersplan dat in 97/98 mede in.overleg met de omwonenden is opgesteld. Eerder zag
u reeds activiteiten van ons o.a. het geregeld opruimen van zwerfvuil en het vernieuwen van hekwerk langs het Zwanenmeertje. De werkzaamheden met een kraan en een
trekker beginnen bij het grote parkeerterrein in het westen. Zij zullen naar verwachting vier a vijf weken in beslag nemen.
Het is ons streven komend najaar of winter de herinrichting van de Zuidduinen af te
ronden met de feestelijke onthulling van een aantal informatiepanelen. U wordi hier
nog nader over geïnterneerd.
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u terecht op telefoonnummer
(023-)5233.576of.B11.

inclusief

ZONSONDERGANG

De Amsterdamse architect/stedenbouwkundige gaat samen met Adriaan Geuze van
West 8 en gemeenteambtenaar Peter van Delft een masterplan maken voor de boulevard tussen de Thorbeckestraat en de Van Heemskerckstraat. .
Soeters is in Zandvoort bekend geworden niet het Circus. Hij heeft echter meer ontworpen, zoals het Java-eiland
in Amsterdam. Op dit moment
is hij bezig in Arnhem om een
verbinding te maken tussen de
Rijn en het centrum van de
stad. Werk van Geuze is te zien
in Rotterdam (het Schouwburgplein), Amsterdam (de
openbare ruimte onder station
Sloterdrjk) en Schiphol (de
bloemenroutes).
Een concreet plan hebben ze

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

t A CH JA," zegt Tiny ZijlJ\ stra uit de Celsiusstraat,
„ik doe mijn best. Niets om
voor opgehemeld te worden,
hoor." Toch is ze zaterdag uitgekozen tot beste buurvrouw
van Zandvoort tijdens een verkiezing van woningtaouwvereniging EMM.
24 huurders van EMM droegen een van hun buren voor.
Zonder uitzondering zijn dat
hele sociale, aardige, hulpvaardige buren volgens juryvoorzitter René de Vries (ook
directeur van Huis in de Duinen). Maar Tiny Zijlstra wordt
zo gewaardeerd dat maar
liefst twee buren, Aat Speets
en Geertje Paap,, haar nomiPeter en Tiny Zijlstra waren erg verbaasd dat Aat Speets en Greetje
neerden. •
Paap bij EMM Tiny als beste buurvrouw hebben opgegeven

Strandwagen

Pagina 3

„Wat ik doe? De gewone burenhulp, die ik van huis uit gewend ben."
haar hoeft dat eigenlijk niet
zo. „Dat lijkt me een beetje te
Dat betekent bij mevrouw
Zijlstra boodschappen doen
als iemand ziek is of de buurvrouw opvangen nadat haar
•'S T ft D S H A R T
man overleden was. „Ik was
helemaal verbaasd dat ik uitgekozen werd, want ik weet
zeker dat mijn buren ook voor
mij zouden klaar staan. We
gaan heel erg goed met elkaar
om in deze buurt. Ik ben net
zo bUj met hun als zij met
mij."

ZANDVOORT - „Verrassing, nou wat heet," zegt Ankie
Joustra, voorzitster van de
Zandvoortse Reddingstarigade. Ze is blij, want najaren zeuren krijgt de Reddingsbrigade
25 duizend gulden van de gemeente voor een strandwagen.
Dit lichte voertuig is bedoeld
volgens Joustra om op het
strand bijvoorbeeld boten in
en uit het water te halen en om
snel-op een bepaalde plaats te
komen. „We hebben wel een
Mogelijk wordt mevrouw
jeep, maar die is vaak net aan Zylstra op 19 juni ook nog
de andere kant van het strand eens benoemd tot 'beste buurvrouw van Nederland'. Voor
bezig."

werkgroep vorig jaar aan de
Belgische justitie had gegeven,
heeft de Nederlandse politie
pas begin dit jaar gekregen.
De politie bekeek in totaal
ruim 60 duizend pornofoto's.
Op de door de politie zelf gevonden diskettes staan 710 foto's van seks met kinderen onder de zestien jaar. Daar zit
ook seks met baby's bij. De
meeste slachtoffers zijn tien,
elf jaar.

De Mnderpornozaak deed
vorig jaar zomer veel stof opwaaien. Landelijke en buitenlandse media belaagden Zandvoort, omdat de badplaats het
centrum van een groot kinderporno-netwèrk zou zijn. Ulrich
zou zich via Cube Hardware,
zijn computerbedrijf, verrijkt
hebben met kinderporno. Bo-

vendien zou Ulrich zelf ook foto's en films hebben laten maken in zijn appartement en op
zijn boot, het jacht 'Apollo'. Er
zouden diverse Zandvoorters
bij deze praktijken betrokken
zijn geweest.
B. Visser, korpschef van de
politie Zuid-Kennemerland, is
blij dat hij „dat beeld nu heeft
kunnen ontzenuwen doordat
de feiten blootgelegd zijn." Ulrich opereerde volgens Visser
in zijn eentje. Grote winsten
behaalde hij niet met de verspreiding van kinderporno.
Ook de betrokkenheid van
Robbie van der P., zijn minnaar, is volgens Visser niet
aangetoond. Van der P. zit nog
altijd vast in een Italiaanse gevangenis. Hij wordt ervan verdacht dat hij Ulrich vermoord
heeft.
Het onderzoek heeft een miljoen gulden gekost. De politie
heeft naar aanleiding van de
kinderpornozaak onder andere een landelijke database gemaakt, een zoeksysteem ontworpen en een deskundigenpool opgericht.

ADVERTENTIES

T.M.K. GYMP in div. kleuren
kindermaten 49,95 / 59,95
vanaf maat 35 69,95

nog niet. In september moet er
een programma van eisen op
tafel liggen. „T,Ve zijn wel realistisch. We komen hier niet om
alle flats plat te gooien. We
gaan uit van de bestaande situatie," zegt Geuze. Hij wil als
een „microchirurg" aan de slag
gaan.
Zandvoort -^ Haarlem Stad.- Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé
Is dat een garantie dat er helemaal geen flats gesloopt worden? Wethouder Marijke Herben weet dat dit een heikel
punt is. „Ik kan niet garande- De 5 regels voor een feestelijke Koninginnedag in Amsterdam
ren dat er nooit een flat tegen
O De opbouw van de markten mag niet eerder beginnen dan vrijdag 30 april 06.00 uur.
de vlakte zal gaan. Maar het is
De markten eindigen om 20.00 uur. Q ledereen mag alcoholvrije dranken verkopen.
niet de bedoeling om de grond
Alléén horecabedrijven mogen, mits in het bezit van een ontheffing, op straat zwakte onteigenen. Als de bewoners
alcoholische dranken verkopen. O De verkoop van bederfelijke eet- of drinkwaar is
het zelf willen, kan het wel. Ik
alleen toegestaan aan de in Amsterdam gevestigde horeca en andere bedrijven zoals
weet dat er binnen verenigin• slagen, bakkers, groentewinkels, etc. zolang zij branche-eigen waar verkopen. Dit mag
gen van eigenaren ook al disalleen voor eigen deur en niet in het vergunningengebied. Verkoop is ook toegestaan
cussies over gevoerd worden."
aan handelaren die in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving als erkend straat-

'Burenhulp is hier heel gewoon'

Grillburger en
blikje frisdrank
naar keuze

DEZE WEEK
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Uit politieonderzoek blijkt dat
Ulrich niet spin in pornoweb was

'We komen hier niet
om flats te slopen'

Brandende palm
in casino

En verder:
'Er,wordt
,
steeds korter, 'l
geschreven'
Pagina -S
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Geen netwerk kinderporno

160 km per uur

olgens mij wordt het vrijdag een gezellige Koninginnedag. Het Oranje-comité
heeft zijn best gedaan om een
gevarieerd programma op te
stellen. De dag begint met de
traditionele rommelmarkt. Ik
kan me nog goed herinneren
toen mijn kinderen ook op de
markt stonden. Weken van tevoren werden de zolders van
familie en vrienden afgeschuimd op bruikbare spullen.
Op de ochtend zelf was het
hele huisgezin al bijtijds uit de
veren om maar zo snel mogelijk een goed plekje te vinden.
Na afloop kochten mijn kinderen weer allerlei troep bij
een andere kraam. En zo werd
m'n zolder weer met rotzooi
gevuld voor dé volgende Koninginnedag. Maar ondanks
alles had het wel iets.
De Koninginnedag van mijn
eigen kinderjaren had geen
rommelmarkt maar kreeg wel
iets speciaals door de gezamenlijke aubade. Weken van
tevoren kwam meester Loogman langs alle Zandvoortse
scholen om er bij ons verschillende 'vaderlandse liederen' in
te stampen. Ik kan me dat -nog
heel goed voor m'n geest halen. We oefenden altijd met de
hoogste klassen in het gym-'
nastieklokaal en wee je gebeente als het niet goed ging.
Op Koninginnedag stond
het Raadhuisplein gevuld met
kinderen en volwassenen die
uit volle borst 'Hollands vlag
gij zijt mijn glorie' zongen.
Meester Loogman zwaaide ijverig met zijn dirigentenstok
en de muziekkapel talies zo
hard als het kon. Ik had een
oranje strik in mijn haar en
voelde me bijna zelf een kqninginnetje. Ja, dat was wel iets.
De aubade staat nog steeds
op het Oranje-programma
maar heeft niet meer die uitstraling van vroeger. Dit keer
wordt de aubade gezongen
door het Zandvoorts mannenkoor en als trouwe supporter
van mijn meezingende echtgenoot ben ik ook van de partij.
De strik blijft achterwege, dat
kleurt niet meer bij mijn grijze
haren. Maar mijn Oranje-gevoel blijft hetzelfde. Ook nu
doet het me iets.
Nel Kerkman

Eerste races
trekken meteen
12.000 mensen

'Ik maak zo'n
klein patatje
van je/ .

16.11

Ton en Fred Bakels
hoefden er destijds
niet lang over na te
denken: zij namen
het bedrijf van hun
vader en grootvader
over. Inmiddels
bestaat de firma 125
jaar. Maar '
tegenwoordig zit
drogisterij De Gaper
in de Kerkstraat.

Los nummer 2 gulden

Foto André Licberom

veel van het goede," zegt ze
bescheiden.

A M S' T ' E L V 'E :E N

handelaar in eet- en drinkwaar. Q ledereen mag onversterkte muziek maken.
Versterkte muziek maken of het plaatsen van een podium of tent of dekschuit mag
alleen met een vergunning. 0 Voor de horeca geldt in de nacht van 29 op 30 april de
weekendregeling. • Mochten er zich situaties voordoen waarin bezoekers zich niet aan deze
regels houden dan 10! de politie zonder nadere waarschuwing overgaan tot inbeslagname.
Meer informatie: Voorlichtingscentrum Gemeente Amsterdam (020) 624 1 1 1 1

CENSE&
\UNGEN

MVM
JAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.

die krant moet lk

hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar/ 35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 710371 017003"

woensdag 28 april 1999
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FAMILIEBERICHTEN

DOKTERSBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

B. v. Bergen, huisarts

In zijn geliefde Zandvoort is veel te snel van ons
heengegaan

is afwezig van

4 mei t/m 7 mei

WAARNEMING:

Pieter Kreijger

Dr. T. B. Weenink
Kostverlorenstraat 70 a
tel. 5712499

Bergen, 2 november 1926
Zandvoort, 25 april 1999

Dr. J. G. Anderson
Kostverlorenstraat 116
tel. 5712058

Tiny Kreijger-v/d Hulst
Jogchem, Barbara, Rowan & Lauren
Mandy, Bas & Gijs
Nicole & Patrick

's avonds ofb.g.g.
tel. 5730500

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Brederodestraat 84, 2042 BH Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat in Zandvoort, woensdag
28 april van 20.00 uur tot 20.30 uur.

ADVERTENTIES

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veihgheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Voorafgaand aan de gezongen Heilige Mis is er ook
gelegenheid tot afscheid nemen in de Parochie
St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort op donderdag 29 april van 11.30 tot 12.00 uur. Aanvangstijd Heilige Mis is 12.00 uur.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in het crematorium Velsen te Driehuis
Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 13.45 uur.

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Op maandag 19 april 1999 is thuis overleden onze
lieve tante en oud-tante

Elsje Adriana Pieternella
Erdtsieck-Sanberg
weduwe van J. F. Erdtsieck

Uai als avontuur begon doet hij

na 25 jaar nog steeds graag.
Met

Namens de familie:
H. Polen

zijn

handen

in

andermans

haar.

Correspondentieadres:
Rector Frederiklaan 21
1851ADHeiloo

Vee/ liefs:
Hike_. Dan i, Raymond,
Sandrine, Brigit te,
J. U. Pao l a, Dennis,

Ingevolge haar wens heeft de crematieplechtigheid inmiddels plaatsgevonden te DriehuisWesterveld.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

GEMEENTE

hebben op maandag 19 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 16 door B&W genomen
besluiten is op maandag 26 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Zandvoort definitief vastgesteld Dit beleid is
geformuleerd om overlastexcessen van horecagelegenheden m de toekomst adequaat aan
te kunnen pakken Daartoe zal overeenkomstig het beleid tegen horecaondernemers die
bij herhaling overlast veroorzaken, direct
bestuursrechtelijk worden opgetreden

SLUITING RAADHUIS
I.V.M. KONINGINNEDAG EN
BEVRIJDINGSDAG
In verband met Koninginnedag en Bevrndingsdag is het Raadhuis gesloten op vrijdag 30
april en woensdag 5 mei aanstaande

Teneinde een goede overweging te kunnen
maken, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken
aan het college Binnen de daarvoor gegeven
termijn zijn echter geen reacties ontvangen

HERDENKING 4 MEI
Ook dit jaar heeft op dinsdag 4 mei de traditionele dodenherdenking plaats Om 1900
uur begint in de Ned Hervormde Kerk aan het
Kerkplein de gebruikelijke herdenkingsviering
Hierna start om 19 30 uur de Stille Tocht
De route is als volgt vanaf het Kerkplein loopt
men via het Raadhuisplein de Haltestraat door,
men steekt de Kostverlorenstraat over en loopt
het verlengde van de Haltestraat uit Vervolgens loopt men de Vondellaan helemaal uit
tot de Van Lennepweg Hier gaat de tocht naar
rechts en loopt men rechtdoor naar het
monument.
Aldaar zal om 20 00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen Na de twee minuten stilte volgt een declamatie van mevrouw T
de Vnes-Hobe, waarna de bloemleggmg
plaatsheeft
In het kader van de 4 mei herdenking wordt
tevens om 12.00 uur een bloemleggmg
verzorgd bij het Joods Monument op de hoek
Jacob van Heemskerckstraat/Dr J G Mezgerstraat Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door de Joodse Gemeente
Haarlem, Rabbijn S Spiero zal een kort gebed
zeggen
Tijdens de plechtigheid zal het verkeer rondom
het monument tijdelijk stil worden gelegd
VERVANGENDE DAG
OPHALEN HUISVUIL I.V.M.
KONINGINNEDAG
Op Koninginnedag vrijdag 30 april, wordt het
huisvuil niet opgehaald Hiervoor is een vervangende dag aangewezen.
Men wordt verzocht het huisvuil op maandag
3 mei aan te bieden
VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 6 mei om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023)57401 00
HORECA SANCTIEBELEID VAN
DE GEMEENTE ZANDVOORT
Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft m naar vergadering van 16 april 1999
het Horeca Sanctiebeleid van de gemeente

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen en meldingen bouwvoornemen zijn
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-082B Dr C A Gerkewijzigen voor
straat 169
gevel
99-083M Ir G Fnedhoffplaatsen
plein 15
betaalhokje
99-084M Witte Veld 46
plaatsen tuinhuisje
99-085M Bentveldweg 105A vergroten woning met serre
99-088M Max Euwestraat 22 plaatsen tuinhuisje
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN:
bouwen paarden98-002B Groot Bentveld 1-3-5
stal (21-04-99)
98-123B Max Euweplaatsen dakkapel
straat 65
(21-04-99) •
98-MSB Curiestraat 2L bouwen loods
(21-04-99)
VERLEENDE
RECLAMEVERGUNNING:
98-130R Raadhuisplein 4 aanbrengen lichtreclame (21-04-99)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

t
uitvaartverzorging
kennemerland bv

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, fijne opa en mijn lieve
broer

Nicolaas Wilhelmus Gerardus
van Resteren
Nico
in de leeftijd van 78 jaar.
Lenie van Kesteren-van der Velden

Te huur aangeboden:

ovz

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Gerard en Annette
Jirina
Yashin

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort
en

Truus Bloem-van Resteren
26 april 1999
Koninginneweg 2
2042 NL Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren thuis op donderdag en vrijdag van 15.00 tot

17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Nieuwsblad

De Heilige Mis zal worden opgedragen op zaterdag l mei om 13.30 uur in de parochiekerk St.
Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna om
plm. 15.45 uur de bijzetting in het familiegraf zal
plaatsvinden op het parochiekerkhof aan de
Kerkweg l te Vogelenzang.

weduwe van Hendrik Louis Fritz
in de leeftijd van 82 jaar.
Zandvoort:
Milly Zantvoort-Eeltink
Zandvoort:
Connyvan Houten-Zwemmer
Haarlem, 24 japril 1999
.Janskliniek"
Correspondentieadres:
E. W. Zantvoort-Eeltink
Stationsstraat 14 a
2042 LE Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort, dinsdagavond van 19.00 tot 19.30

uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 28 april om 14.45 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van bovengenoemd uitvaartcentrum om

plm. 14.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

De geïsoleerde ruimte is voorzien
van CV, toilet, warm en koud water.
ledere ruimte heeft een overheaddeur van 4.00 bij 3.70 mtr.
Totale huurprijs ƒ 2.500,- p.mnd.

Inl. tel. 0653175104

MOEDERDAGPUZZEL
..

Elisabeth Marie Wierda

totaal opp.
van ± 300 m2
2
+ 175 m eigen terrein.

organiseren in de krant van 5 mei een gezellige

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
Ontmoetingsruimte nabij de begraafplaats.

Na een kort ziekbed is toch nog onverwacht overleden

2 mooie
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Mag ik mij even aan w voorstellen?
Ton Wollaars is mijn naam.
Ik werk als uitvaartleidei-bij
Uitvaartcentrum Haarlem.
In ons modern ingerichte uitvaartcentrum aan de Parklaan
verzorgen wij begrafenissen en
crematies voor alle gezindten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen
de laagst mogelijke premie
(NIVO-polis en UZET-polis) kunt u bij
Uitvaartcentrum Haarlem terecht.
Maar bent u ergens anders verzekerd?
Dat maakt niet uit, wij kunnen alle
zorg van de begrafenis of crematie van
u overnemen en de uitvaart tot in de
puntjes verzorgen.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

Hoofdprijs:
Diner voor 2 pers. bij:

Restaurant Queenie
Kerkplein 8, Zandvoort

Op zaterdag l mei a.s. signeert
Arend Bos het boek:

"ZANDVOORT
TIJDENS DE BEZETTING"
van 14.00 tot 16.00 uur

Bij:

Troostprijs:
4 waardebonnen a ƒ 25,te besteden bij:

Bloemenhuis J. Bluys

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18,
ZANDVOORT.

tel: 023 - 57 26 033

Haltestraat 65, Zandvoort

Ons promotieteam deelt zaterdag 8 mei
aan alle winkelende moeders een leuke attentie uit,
beschikbaar gesteld door

DE GAPER
Kerkstraat 31, Zandvoort.

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad
Ook de reeds gekochte exemplaren worden gesigneerd.

In memoriam

2-5-1999

2-5-1994

Arno
Sjaar
De tijd vliegt voorbij
alleen het gemis dat blijft

altijd
Antoinet

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS, DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Editie 17

Programma
'nationale
week'

woensdag 28 april 1999

'Ik maak zo'n klein patatje van je'

30 april

• Rommelmarkt: tot 14
uur. Dit jaar op de Kleine
Krocht, Swaluestraat en
het Gasthuisplein.
• Aubade: 8.30 uur: Willy's
Caribbean Steelband uit
Rotterdam op het Raadhuisplein op. 9.45 uur:
Turnploeg OSS geeft een
demonstratie. 10.15 uur:
zingt het Zandvoorts Mannenkoor, laten de kinderen
een ballon op en houdt
burgemeester Van der
Heijden een toespraak
vanaf het bordes.
• Dansen: 10.45 uur: de kinderen van Studio 118 geven onder leiding van Conny Lodewijk een dansdemonstratie op het Raadhuisplein. 11.15 uur: een
andere dansdemonstratie
bij het Gasthuishofje.
Daarna is er voor de kinderen koffie en frisdrank in
het hofje.
• Kinderspelen: van 13 tot
15.30 uur in de Haltestraat.
Inschrijven ter hoogte van
Café Neuf.
• Estafette: van 16.30 tot
18.30 uur: de volwassenen
mogen heel hard rennen
over de Haltestraat, Swaluestraat en de Kleine
Krocht. De start is bij Café
Neuf.
• Taptoe: 19.30 uur: showen drumbands Amigo uit
Leiden en Damiate uit
Haarlem op het speelveld
achter de Hannie Schaftschool.

4 mei

• 12 uur: herdenking bij het
joods monument op de
Van Heemskerckstraat samen met burgemeester
Van der Heijden.
• 19 uur: herdenkingsdienst in de Hervormde
Kerk.
• 19.30 uur: start stille
tocht bij de kerk naar monument op de Van Lennepweg.
• 20 uur: twee minuten stilte, hijsen vlag en declamatie mevrouw Stokman.

5 mei

• 9.30 tot 10 uur: Keep
them Rolling: oude legervoertuigen rijden over het
strand en staan stil bij paviljoen Sandy Hill (ter
hoogte van het circuit). De
tocht naar Nieuw Unicum
is dit jaar afgelast.
• 11 tot 16 uur: kinderenspelen op het Raadhuisplein.
• 14 tot 16 uur: ouderenmiddag met bingo en spelletjes in Gebouw De
Krocht.
• Bingo en feestavond met
shantykoor 't Staende
Tuygh uit IJmuiden in De
Krocht.

„Ik maak zo'n klein

patatje van je," roept
Zakaria Elbouzrule m de

rol van Louis een paar
keer hysterisch uit. Zijn
begeleider Iaat hem

vervolgens in de kelder

stoom afblazen, Louis
mag flesjes tegen de
muur gooien om zijn

agjressie kwijt te raken.

Hij is een van de

probleemjongeren in het

stuk 'Jan Rap en z'n
maat'. De ex-jeugdgroep
van toneelclub Wim
Hildering, geflankeerd

door vier 'oude rotten'
speelde dit toneelstuk

vrijdag en
zaterdagavond in
Gebouw De Krocht.
Vooral zaterdag zat de
zaal bomvol.

Paul Olieslagers probeert als de softe begeleider Koen zijn pupil (Zakaria Elbouzrule) te kalmeren

L

OUIS HIELD het nog
netjes vergeleken met
de rauwe taal die bijna
twee uur lang vanaf de
planken de zaal werd ingeslingerd. Yvonne Keuls schreef dit
toneelstuk ruim vijftien jaar
geleden, maar het heeft qua
actualiteit niets ingeboet, de
scheldwoorden zijn hoogstens
veranderd.
„Gebeuren dit soort dingen
in onze maatschappij? Dat kan
toch niet waar zijn? Ja, het is
wel waar, helaas," zegt voorzitter Pieter Joustra dan ook na
afloop van de voorstelling.
Het publiek volgt tijdens
'Jan Rap en z'n maat' Gemma
(Mariecke Fransen), die voortdurend pp zoek naar liefde en
bevestiging is. Zij uit haar wanhoop door iedereen uit te
schelden en stijf te vloeken. Ze
heeft al zeven kindertehuizen
achter de rug en kan maar nergens haar draai vinden. Haar
moeder heeft haar afgestaan
als baby en ze is als tiener verkracht.
'Vatos locos' of 'Vatos cpcos'
staat er op de muur bij de
Passage aan de
Engelbertsstraat gespoten.
Op diverse plaatsen loopt
een scheur van boven naar
onderen. Overbuurvrouw
Nellie van der Steen kan er
inmiddels een hele hand in
steken. De muur heeft zelfs
naar oud Zandvoorts
gebruik een bijnaam
gekregen: de Klaagmuur. •

Fietsborcües
ZANDVOORT - Er komen
nieuwe fietsbordjes in de omgeving van Zandvoort. Het
Rijk betaalt de helft van de
kosten, de provincie een vijfde
deel en de gemeenten de rest.
De bordjes worden geplaatst
langs de Zeeweg, op het Visserspad, langs de oude trambaan
en de Zandvoortselaan.
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LAGEN OVER de
muur is Jan van deiMeer niet vreemd. Hij
heeft een bedrijf in de
Passage. „Ik zit hier al vijftien
jaar en al vijftien jaar erger ik
me aan de scheuren in de
muur. Ze worden ook steeds
groter. De muur ziet er nu uit
alsof 'ie elk moment kan mstorten."
De situatie is
zelfs levensgevaarlijk, vindt
Nellie van der
Steen, „'s Zomers lopen er _
veel kinderen
over de rand. Je moet er niet
aan denken wat er gebeurt als
de muur het deze zomer begeeft."

loederde jonge volwassenen.
Psycholoog Koen, gespeeld
door Paul Olieslagers compleet met sandalen, wil iedereen die aanklopt toelaten in
het tehuis, maar daar is klusjesman Klaas (Bert Geelen)
het totaal niet mee eens. TyLenny (Lana Lemmens) is men (Ron Klaasse Bos) 'baas'
totaal gestoord en aan de me- van de leiders, lijkt teveel in
dicijnen. Haar moeder ver- beslag genomen te worden
waarloosde haar en heeft haar
geestelijk mishandeld. Louis
(Zakaria Elbouzrule) is zwaar
agressief en gedrogeerd. Hij
haat zijn moeder, maar reageert die woede op zijn omgeving af.
door het schrijven van rapporDit zijn nog maar een paar ten.
gevallen die het opvangtehuis
De liefdevolle Elly, subtiel en
rijk is. Het tehuis is door een warm gespeeld door Ellen Teraantal idealistische weizijns- maat, klaagt dat ze teveel tijd
werkers opgezet. Niet alleen kwijt is met koken om de jonde jongeren, maar ook de bege- geren daadwerkelijk te kunnen
leiders zelf vliegen elkaar begeleiden. Het vermogen van
voortdurend in de haren. De de hulpverleners ontbreekt om
laatstgenoemden
proberen tot een concrete aanpak te komet de weinige middelen die men, de overheid blijft in gehen ter beschikking staan zo- breke. Uiteindelijk blijken de
veel mogelijk te doen voor de bewoners van het tehuis weer
ontheemde en soms totaal ver- de sluitpost te worden, als de

Bovendien, menen beiden,
zou de gemeente Zandvoort
wel wat meer aan haar pr mogen denken. „De Engelberts-

deuren van hun onderkomen
definitief worden gesloten.
Het is moelijk onbevangen te
kijken naar zo'n bekend en
zelfs ook verfilmd stuk als 'Jan
Rap en z'n maat'. Ongemerkt
sluipen de beelden van de acteurs van toen het geheugen
binnen. Bij tijd en wijle waren
de spelers zo goed op dreef dat
je zou vergeten dat deze men-

Jeugd en volwassenen Wim Hildering
spelen samen 'Jan Rap en z'n maat'

'Klaagmuur'
staat nu
op instorten
straat is een belangrijke toegangsweg." zegt Van der Meer.
„Heel veel toeristen komen
hier langs." Van der Steen: „Ja,
en dan zie je ze kijken, die toeristen. Trouwens, ook de gasten die in mijn pension logeren, maken er vaak een opmerking over." Van der Meer ziet
eveneens nogal eens zijn klanten afkeurend kijken.
Al meerdere malen heeft hij
een brief naar de gemeente geschreven. De laatste is een
week of drie geleden verstuurd. „Maar," zegt hij. „ik
heb geen enkele reactie gekre-

gemeente schreef, heeft hij van
dezelfde ambtenaar gehoord
dat er geen sprake meer van
een opknapbeurt is. Daarnaast
heeft hij een brief over precariorechten gekregen. „Terwijl
ik alleen een deurmat voor
mijn deur heb zou ik toch moeten gaan betalen."
Wethouder Marijke Herben
weet niets over de Klaagmuur.
„Ik wist niet dat daar klachten
over waren. Maar," belooft ze.
„ik zal laten uitzoeken of de
gemeente eigenaar van de
muur is en hoe de muur eventueel hersteld kan worden.
Wat die precariorechten betreft, dat is niet helemaal mijn
afdeling. Maar ik kan me voorstellen dat die meneer reclame
op zijn deurmat heeft staan."
De meest originele oplossing
heeft Alfredo Caramente van
het Italiaanse restaurant La
Fontanella. Hij stelt voor om
Marianne Rebel met kinderen de muur te
laten beschilderen, net als
ooit met de
muur
van
Graftdijk op het Raadhuisplein gedaan is. Een onderwerp heeft hij ook al: het uit
elkaar trekken van een muur
door twee partijen. „De scheur
is er al, je hoeft er alleen maar
omheen te schilderen."

Omwonenden klagen al jaren
over muur Engelbertsstraat
gen. Nog met eens een ontvangstbevestiging. Een jaar
geledenheb ik mondeling contact gehad met een ambtenaar. Die zei dat wij eerst de
Passage zelf een beetje moesten opknappen. Dat hebben
we inmiddels gedaan. Onlangs,
nog voor hij de brief aan de

sen dit bij elkaar gerepeteerd
hebben m hun vrije uurtjes.
Maar soms ook werd de plank
mis geslagen en besefte je weer
even dat je 'gewoon' in de
Krocht zat en niet in de stadsschouwburg.
Het grootste gedeelte van de
toeschouwers had daar trouwens helemaal geen last van.
Er werd duidelijk gereageerd.
Van bulderende lachsalvo's tot
aan doodse stiltes op de goede
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Bezorgmg: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

Zakaria Elbouzrule is al een
eind op weg en leefde zich totaal in als de gedrogeerde
Louis. Zijn monoloog over zijn
vurige wens iets tastbaars te
willen maken met zijn handen,''
iets om op de schoo-steenmantel te zetten en daar naar
te kunnen kijken in plaats van
alleen maar kapot maken, was
dan ook ontroerend en prachtig gespeeld.
Nelleke van Koningsveld

i

Jan Maarten Pekelharing
hoofdredacteur'

j
l
!
i

Bakels Bazar voor de oorlog in de Kerkstraat, gefotografeerd door
grootvader Bakels

Ton en Fred Bakels met een oude fotocamera

'Van kinds af aan groeide ik vanzelfsprekend de zaak in. Ik
dacht niet aan een ander beroep," zegt de 72-jarige Fred Bakels. „Je had geen alternatief. Er was een familiebedrijf dat
draaiende gehouden moest worden." vult zijn vier jaar oudere broer Ton hem aan.

drie zussen m een huis. Een
tante is even getrouwd geweest, maar uiteindelijk zijn
ze allemaal vrijgezel gebleven.
Het waren allemaal pittige
tantes. Met tante Riek ben ik
in de oorlog helemaal op de
fiets naar Amsterdam geweest
om spullen te halen voor de
winkel. Ze werd ook wel de
•Luierkoningin' genoemd.
Want zij deelde de luiers uit
onder de moeders van pasgeborenen. die waren net zoals
zoveel andere zaken, op de
bon."
Ton en Fred runden het bedrijf met z'n tweeen na de
dood van hun vader. Ton ging
m eerste instantie naar de
elektrotechnische school in
Amsterdam en Fred vertrok
naar Indie om te dienen m het
leger. „Ik leerde een heel ander beroep op die school in
Amsterdam Zo moest ik een
scheepsketel van een stoomboot uit mijn hoofd kunnen
schetsen. Na de oorlog had je
aan die kennis niks meer. Elke
keer viel ik thuis weer middenm in de bedrijvigheid van onze

ROOTVADER Anthonie
Bakels begon bovenaan
de Kerkstraat op l mei
1874 met Bakels Bazar. preMonique van Hoogstraten cies 125 jaar geleden dus. Na
de oorlog zetce hij de zaak
voort in het pand waarin nu
drogisterij de Gaper gevestigd
is. De huidige eigenaar. Paul
Olieslagers. nam dan wel vijftien jaar geleden de winkel
over. de firma Bakels bestaat
op papier nog wel.
Bakels Bazar verkocht luxe
artikelen, van lederen tassen
en parfums tot aan strandschepjes en emmertjes. Maar
de Bakelsfamilie werd vooral
bekend door de fotografie,
toervader Bakels werd tijdens
cle Frans/Duitse oorlog m Millingen gelegerd. Daar leerde
hij hoffotograaf De Louw kennen uit Den Haag. Vanaf dat
moment was zijn liefde voor
het fotograferen begonnen. Hij

G

ZANDVOORT - De bewoners van Nieuw Unicum moeten beslist iets terugkrijgen
voor alle keren dat zij tevergeefs op de Servicetaxi hebben gewacht. Zij moeten
daarom meeprofiteren van
de boete die de Cramer Tervoortgroep betaalt aan de
gemeenten waarin deze taxionderneming de Servicetaxi
laat rijden, zoals Zandvoort.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen' ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,-

momenten.
Elke speler had iets bijzonders van zijn rol gemaakt en
iedereen had een mooie concentratie in dit stuk dat rijk is
aan vele korte opeenvolgende
scènes. De nichterige Derek
(Robert Schmidt), de foeterende Gemma en agressieve
Louis zal het publiek niet snel
vergeten. Nu bij de jongeren al
zoveel verworvenheden van
het toneelspelen zichtbaar zijn
geworden, is voor hen de volgende stap om nog beter te
leren reageren op elkaar en te
ontdekken waarin nu juist het
drama schuilt.

Voor het eerst, en wat mij betreft ook voor het laatst, op
plaats een persoonlijk commentaar. Dat komt omdat het een
beetje oud en nieuw is op de redactie. Dick Piet, thans mijn
plaatsvervanger, neemt per l mei de dagelijkse leiding en in
juni het hoofdredacteurschap over. Na 25 jaar de redactie varï
Weekmedia geleid te hebben, vind ik het tijd terug te keren tot
de 'gewone', schrijvende journalistiek. Voor enkele dagen in
de week blijf ik aan Weekmedia verbonden.
Dick Piet heeft meer dan dertig jaar ervaring in de lokale
journalistiek, in schrijvende en leidinggevende functies. Hij
kent het vak en hij kent het gebied waar de vijftien kranten
van Weekmedia verschijnen. U begrijpt dat ik onbekommerd
een stapje terug kan doen.
Weekmedia is 25 jaar geleden ontstaan uit het samengaan
onder de paraplu van Perscombinatie (Het Parool, Trouw en de,
Volkskrant) van vier plaatselijke uitgeverijen uit Aalsmeer^
Amstelveen, Amsterdam en Bussum. Binnen het concern, in-,
middels uitgegroeid tot PCM Uitgevers, heeft Weekmedia altijd een wat bijzondere plaats ingenomen. Wij van Weekmedia,
maken geen dagbladen, maar qua journalistieke aanpak
hebben we wel degelijk een dagbladkarakter. Dat vrijwel alle
kranten van Weekmedia inmiddels een huis-aan-huisverspreiding kennen, doet daar niets aan af. Uitgever en (hoofd)redactie hebben in een redactiestatuut de redactionele onafhanke-,
lijkheid onderstreept.
Anders dan vrijwel overal elders in het land waar dag- en;
weekbladen in één concern zitten, zijn de lokale bladen van'
Weekmedia geen bijwagen van een (regionaal) dagblad. Dat
de commerciële organisaties van Het Parool en Weekmedia
onlangs in elkaar geschoven zijn, doet daar niets aan af. De
kranten van Weekmedia moeten op eigen kracht drijven. En zo
hoort het ook.
In de afgelopen 25 jaar is er in het proces van kranten maken
veel veranderd: van losse loden regeltjes naar complete pagina's die uit een fotozetter glijden, velletjes kopijpapier die
vervangen zijn door het beeldscherm, een archief dat via het
scherm valt te raadplegen, van zwart-witfotografie naar veel-*
kleurigheid. De vorm, het uiterlijk, van de krant is veranderd,,
maar de inhoud is in essentie ongewijzigd gebleven.
Nieuws uit de buurt, het dorp, de stad, dat is waar in onze,
kranten alles om draait. En daarbij neemt de redactie haar
functie van waakhond ten aanzien van de lokale democratieJ
serieus. Niet omdat er in veel raadzalen zo'n puinhoop van
wordt gemaakt, maar omdat het goed is dat een onafhankelijke krant de lezers op de hoogte houdt van de plannen en
besluiten van gemeente- en deelraadsbesturen. In veel plaatsen is de Weekmedia-joumalist nog de enige op de perstribu-ne.
Landelijk bekende collega's als Jan Blokker en Gerard van
Westerloo hebben ooit opgemerkt dat het maken van (goede),
lokale kranten een van de moeilijkste vormen van journalistiek t
is. Je moet kritisch kunnen schrijven over mensen die je vaak
goed kent. Journalistieke slordigheden straffen lezers snel af.
Je kunt, althans hier, veiliger schrijven over misère in Wladiwostok dan over een uit de hand gelopen buurtconflict dat zich
om de hoek afspeelt.
Maar kranten maken met en voor mensen in de buurt, lokale»
journalistiek dus, is tegelijkertijd wel het leukste, boeiendste,
dat er is. Een goede lokale krant informeert niet alleen over het
dorp of de stad, maar leeft tegelijkertijd mee met de plaatselij-ke gemeenschap. Daarom hebben we in verschillende placrtsen nostalgische filmavonden mee-georganiseerd en vereni-,
gingenmarkten, excursies en dergelijke.
Dat de lokale journalistiek zo boeiend is, is aan de lezers te
danken. U, en anders wel uw buurman, laat ons zonder mankeren weten hoe u over de dingen denkt. Wat u in de krant
mist, wat er beter aan kan. Mede dankzij u heb ik me de;
afgelopen 25 jaar geen moment verveeld en ik weet zeker dat,,
ook de nieuwe hoofdredacteur benieuwd is naar uw reacties..
Het hele krantenmaken draait uiteindelijk allemaal om u. ,

Dansende oortjes handig voor schoolfoto

Koninginnedag

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel. (023) 571 7166
Fax (023) 573 0497. E-mail, wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties: (020) 562.6271 Fax
665 6321
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Klaasje (Roderick Fransen)
is de jongste van het stel. Hij
loopt rond met een marmotje.
Hij moest van zijn pleegmoedër een pakje shag opeten,
toen ze hem betrapte op roken.

Toto A m h c Lii'lH'iom

Oud en nieuw

legde zijn Zandvoort vast op
de gevoelige plaat. Vele oude
prenten zijn dan ook van zijn
hand. Dochter Bets erfde het
talent van haar vader en hielp
mee in de zaak. Zij was ook
medepprichtster van buurtvereniging De Wurf die later
uitgroeide tot een toneelvereniging.
„Tante Bets was een hele
lieve vrouw," zegt Ton. voluit
Anthonie. terwijl hij een oude
kranteknipsel opdiept. „Kijk
maar, dat zie je zo als je naar
deze foto kijkt." „Ze woonde
bij ons m boven de zaak in de
Kerkstraat," vertelt Fred verder. „Ze heeft heel wat uurtjes
doorgebracht in de donkere
kamer. Ze had haar eigen bezigheden. Ze hielp met mee in
het huishouden ofzo maar ze
at natuurlijk wel met ons
mee."
„Later woonde ze met haar

'Ook genoegdoening
voor Nieuw Unicum'

tijdens de commissie Maatschappelijk Welzijn wethouder
Oderkerk
voorgehouden.
Oderkerk heeft beloofd dat hij
eraan zal denken bij de onderhandelingen over de ServiceDat hebben D66, CDA en taxi. Hij neemt ook de suggesPvdA vorige week woensdag tie van Ankie Joustra mee. Zij

stelde voor om de Stichting
Baan wat geld te geven, want
daar werken veel gehandicapten
De Cramer Tervoortgroep
heeft onlangs een boete van
270 duizend gulden opgelegd
gekregen, omdat het bedrijf

Foto Ancli t1 Liebrrom '

zaak Dus het was heel logisch
dat ik daar bleef "
Ook Fred ervoer dat als vanzelfsprekend. „Toen ik op Sumatra landde, werd ik opgewacht door een vaandrig afkomstig uit Zandvoort. 'Daar s
komt je hulpje aan' zei hij te- .
gen de dienstdoende legerfotograaf toen ik de loopplank
afkwam. Later mocht ik foto's
maken van bijzondere evene- >
menten, zoals Koninginnedag .
en sinterklaas En ik legde ook
de graven van gesneuvelde kameiaden vast Die foto's
stuurde ik dan naar famihele- ;
den "
Toch was het Ton die in de winkel het fotograferen voor
zijn rekening nam. Fred regelde vooral de inkoop en de verkoop van artikelen. Tot slot
geeft Ton een van zijn keukengeheimen prijs uit zijn fotografenloopbaan. Met snelle korte
beweginkjes laat hij zijn oren
op en neer dansen „Dat was
geheid een succes bij het maken van schoolfoto's," zegt hij
olijk.
zijn verplichtingen niet goed is *
nagekomen. Ouderen en ge-'
handicapten moesten te vaak'
en te lang wachten op de Servicetaxi. In mei wordt duidelijk
of het bedrijf nog meer boete
moet belalen.
s
Er ligt al een voorstel van de,
stuurgroep Wet Voorzieningen'
Gehandicapten om die 270.'
duizend gulden te gebruiken
om de 4 150 passagiers van de'
Servicetaxi extra strippen te
geven, zodat ze meer met de
taxi kunnen meerijden.
j
». .tv i r^*"1*
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BAKELS

de GAPER

B.V.

meimaand - feestmaand
Ons feestprogramma voor de maand mei:
= Hollywood Promotie
Maak kennis met deze fantastische nieuwe geur en ontvang bij aankoop van een eau de toilette voor
dames of heren een design horloge GRATIS
• UNIEKE GRABBELTON AKTIE. U grabbelt voor kortingen oplopend tot 100%
10 i/m 15 mei - ZAKKENWEEK •:• PIEKENWEEK ?
• Demonstratie Hand- en Nagelverzorging van HEROME
- Kledingschouw en Visafslag

door Folklore Vereniging DE WURF (lokatie voor onze winkel)
17 t/m 22 m©i - Kunnen alle kinderen een kleurplaat komen afhalen. Inleveren kleurplaten
24 t/m 29 mei. Prijzen 100 familie entreekaartjes voor Ponypark Slagharen + 3 Hoofdprijzen
* ook in deze week een GEURENFESTIVAL ?
SUPER CLARINS DEMO WEEK

Bij aankoop van uw Clarins produkten spetterende kadoos
• Make-Up demonstratie
verzorgd door het make-up huis van Boursois. Maak een afspraak bij ons in de winkel voor een gratis make-up, verzorgd door de visagist van Boirsois

mi
fr J998 Hein de Kort

Wil j e ook kranten bezorgen ?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken -wij met spoed op woensdag

BEZORG(ST)ERS

SLPDTDI

ZANDVOORTERS LET OP UW BRIEVENBUS
VOOR DE AKTIEFOLDERS

De GAPER viert feest, vier dit niet ons

met sofinummer

OIO

GOEDE VERDIENSTE
Bel nu: 020 - 613.8444

INTERLANDEN SPREIGROEP

DRUGSTORE

Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304,1060 VD Amsterdam

Uw deelname helpt!
Beste lezers.
De Nationale Postcode
Loterij heeft in 1998 ruim
322 miljoen gulden opgebracht voor haar goede
doelen. Naar verwachting
zal de opbrengst in 1999
nog verder stijgen. Zestig
procent van de opbrengst

Artsen zonder Grenzen,
Memisa, Mensen in Nood,
het Nederlandse Rode
Kruis, Novib, Terre des
Hommes, UNICEF
Nederland en Stichting
Vluchteling.
Stichting DOEN, ook één
van de goede doelen van

Dankzij uw steun biedt Stichting DOEN hulp bij de opvang
van honderdduizenden vluchtelingen uit Kosovo.

van de Postcode Loterij,
dat is/ 7,50 van elk lot
dat u heeft, gaat naar de
goede doelen.
Dat zijn er inmiddels al 30
in totaal, waaronder

de Nationale Postcode
Loterij, financiert al sinds
1991 met geld van de
Nationale Postcode Loterij
duurzame initiatieven op
het terrein van mens en

milieu. Eind vorig jaar
stelde zij 1 miljoen gulden
beschikbaar voor de
slachtoffers van de orkaan
Mitch. Nu heeft Stichting
DOEN 1 miljoen gulden
vrij-gemaakt voor de
opvang van de Albanese
vluchtelingen uit Kosovo.
Het geld wordt onder leiding van het Nederlandse
Rode Kruis verspreid door
de Samenwerkende
Hulporganisaties, waarbij
ook andere beneficiënten
van de Postcode Loterij
betrokken zijn, en is
bestemd voor humanitaire
dienstverlening in de
opvangkampen in Montenegro, Macedonië en
Albanië.
Aan de gift van Stichting
DOEN heeft u als deelnemer aan de Nationale
Postcode Loterij persoonlijk bijgedragen. Daarom
wil ik u, namens de
Postcode Loterij en al haar
goede doelen, bij deze
hartelijk danken voor uw
geweldige steun! Want
dankzij uw steun komt de
hulp daar, waar het zo
hard nodig is. En daar
gaat het om!

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

D
D
D
D

4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
3 x ƒ 12,60 (drie lotnummers)
2 x f 12,50 (twee lotnummers)
1 x ƒ 12,50 (één lotnummer}

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloktetters. Deelname houdt m aanvaarding
van het reglement, verltnigbaar bi!
Ledensetvice, tet. 0900 - 300 1500135 cpm)

Ik machtig u hierbij totwederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

D de heer

[3 mevrouw

afdelingen- ieder uur een bezoekuur en heeft het hele ziekenhuis een kindvriendelijk infrastructuur. En juist die kindvriendelijkheid
isvoor ons een wézenlijk on.derdèelvan de behandeling. Want iedereen die hier komt is éérst kind en dan patiënt.

161 UW (geen lot)
in Bovenkarspel (ƒ 10.000,-)
1816 JD 003-l-152
in Alkmaar (ƒ 30.000,-)

5061 ZM 001
in Oisterwij'k (ƒ 20.000,-)
1025 RD 013+ 023
in Amsterdam (ƒ 30.000,-)

6136 AW 005
in Sittard

ƒ 10.000,-PER LOT

Postcode-

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Bel 0909 0055rascpmi
en maak kans op:
Studio Uitnodiging

Wedden dat.?
4.

Tel:

luxe BMW
Postcode Loterij
op lokatie

1509904

NATIONALE

t,

Bon uitknippen en in een envelop (zander postzegel) opsturen naar.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

il
•

eigen gebouw waarin alles is gericht op het kind. Van zorg en behandeling tot en met de medewerkers en Faciliteiten. Want ziek
zijn is geen pretje, zeker .als je in een ziekenhuis ligt. Dus proberen we van het ziekenhuis een zjekenthuis te maken; Daarom hebben

Adres:

Plaats:

WKZ liggen.samen met andere kinderen en leeftijd-genoten op een aFdeling. Nooit met volwassenen. Sterker nog, het WKZ heeft een-

we ruimtes waar alleen gespeeld mag worden. Ruimtes waar dus geen-tijd en plaats is voor behandelihge.n. Verder is -op de meeste

en maak 4 x kans óp
ƒ 10.000,én
>

Naam-

Datum:
Handtekening:

LOTERIJ

Na een langdurig verhlijF in het Wilhelrriina Kinderziekenhuis (Wfö) ontstaan de mooiste vriendschappen. Want de kinderen in het

3523T10O7
in Utrecht

JA-bel
NEE-bel - - - -v '
(99 cent per gesprek) -

BON-VOOR-27,9-MILJOEN
ilc wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprijzen en alle prijzen
bi] Wedden dat..?

Gabbers

Lukt de weddenschap
volgens u?

rè*É-.

DROGISTERLJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel. 023-5712513

25 april t/m 2 mei
Lentebeurs
Maastricht
6 mei
Gran Dorado Loohorst
America NB
Z«tfout«n voorbehouden

'

Wilt u"hét WKZ steunen? Dat kan.door het beeldje "Willemien"'te bestellen. Maak fl. 59,50 over óp girorekening

.

6141 ten gunste van het AZU inzake "Willemien" te Utrecht, ü krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.

'..' -

De opbrengst

tamtvolledig-ten

goede aan deontwikkeling van kindgerichte activiteiten en; faciliteiten-zoals een

••~»•'
~

kindertheatercafé, kindertelevisie, speel-p-theek en '.ten kindermagazine. Voor meer informatie kunt u, contact met . ' . - • ' • ' \
'ions;ppnfméh;;tejeFópn';p9(rö^2(Ö^^

';••%.
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Weekmedia is een beetje mijn

Met

oog
en

oor
Niet gefrustreerd of teleurgesteld
stapt hij op. Dat Jan Maarten
Pekelharing (55) het aantal
redactioneel door hem
geregisseerde krantentitels zag
slinken, betreurt hij wel. Maar hij
draagt nu een levensvatbaar en
krachtig pakket bladen over aan
opvolger Dick Piet. De klus
waaraan hij een kwart eeuw
geleden als hoofdredacteur begon,
lijkt hem nu wel geklaard. Hij
smeedde de journalistieke
culturen van vier uitgeverijen
samen tot het éne Weekmedia,
ooit volle dochter van
Perscombinatie, thans onderdeel
van PCM Uitgevers. „Weekmedia
is een beetje mijn kind." Credo van
een lokale bladenmaker.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten
Vertrekkend
hoofdredacteur Jan
Maarten Pekelharing
aan de Amstel, met
vroegere raadhuis van
Nieuwcr-Amslel
(thans
Gemeentearchief
Amsterdam) op de
achtergrond: 'Echte
journalistiek speelt
/.ich niet achter de
telefoon af'
i L.uuk
Gusewehi

Slechts een stukje rollen
„Het is jammer," zegt Ton van der Reijden, „maar dit jaar rijden
de legerwagens van Keep them Rolling met door het dorp naai
Nieuw Unicum. Dat heeft twee redenen Op de eerste plaats
hebben we een tank in onze gelederen die zijn rutasbanden
beschadigt op de gewone weg en ten tweede ligt onze tocht dit
jaar heel gevoelig vanwege de oorlog m Kosovo Daarom krijgen
we dit jaar ook geen vergunning van de gemeenten Wassenaai
en Katwijk om over het strand te rijden "
Van der Reijden vindt het vooral sneu voor de mensen uit de
Frans Zwaanstraat, want die werden vorig jaar overgeslagen
terwijl ze hun straat nog wel zo mooi versierd hadden. Hij hoopt
het volgend jaar goed te kunnen maken.

Rennen (1)
Eenjaar zit de nieuwe gemeenteraad inmiddels op het pluche
En van al dat zitten wordt een mens misschien een beetje lui.
tenzij Pieter Joustra m de raad zit. Want hij heeft zijn medepolitici opgepord om op Koninginnedag aan de estafette mee te
doen. Het wordt een breed politiekteam Zeg maar gerust, een
regenboogcoalitie. Peter Boeve, beslist de oudste van het stel
NAANGETAST BLEEF zijn
Lokale abonnementsbladen zijn er (hij zit dan ook voor de ouderenpartijen in de raad), neemt als
geloof in de lokale krant.
vrijwel niet meer. De huis-aan-huis- eerste een spurt.
Maar na 25 jaar praten in
bladen in het land verschillen sterk in
stuur-, klankbord-, projectgrote van kwaliteit en organisatie- Michel Demmers (GBZ) neemt het van hem over. Hans Hogenen werkgroepen, wil hij terug naar het
structuur. Sommige zijn een verleng- doorn (CDA) zet daarna zijn lange benen m om Pieter Joustra
ambacht: schrijven. Daar was het
stuk van dagbladen. „Bij Weekmedia (WD) een zetje m de rug te geven WD-wethouder Andries van
hem bij de keuze voor het vak ooit om
hielden wij altijd onze zelfstandige Marie, die nog wel eens op het voetbalveld te vinden is, zal
begonnen. In de praktijk van de orgapositie," wil hij wel kwijt.
weinig moeite hebben om de voorsprong te vergroten zodat
nisator aan de redactietop wordt die
Op technisch gebied voltrok zich Marijke Herben (PvdA) met glans de eindstreep kan halen
niet optimaal bevredigd. Een histori- met de oplossingen die toen werkten, list ziet voortdurend zijn doelgroep. korter geschreven. Daarmee onder- een aardverschuiving. Schrijfmachi- Alhoewel het niet om het winnen gaat, aldus Pieter Joustra Wie
sche rubriek, een commentaar, een maar nu niet meer."
Je schrijft niet vóór, maar met hen. scheiden wij ons ook in het land. Wij nes, kopijpapier, lood en zetterijen de raadsleden wil aanmoedigen, moet om half vijf in de Haltecolumn af en toe kon hij nog net aan
Pekelharing beklom in 1974 de re- Staat met je poten in de samenleving. geven ook veel aandacht aan veran- verdwenen. Redacteuren sturen hun straat, de Swaluestraat of op de Kleine Krocht klaar staan
de tijdsdruk der beleidstaken ontruk- dactionele bok van Amstelland Pers De werkdruk is ook hoger dan bij de derende patronen in de samenleving. achter hun beeldschermen gemaakte
ken. Per l mei draagt hij de dagelijkse in Amstelveen. Een jaar later kreeg dagbladen, al worden er niet meer Aan de nieuwe Amsterdammers bij- kopij het computernetwerk in en ook
leiding van de redactie over aan zijn hij de taak vier door Perscombinatie weken van zeventig of tachtig uur ge- voorbeeld. Je ziet vaak dat lokale me- de opmaak van de pagina's geschiedt
plaatsvervanger Dick Piet en een overgenomen clusters - Randstad maakt, zoals dertig jaar geleden."
dia gericht blijven op de autochto- elektronisch. Het einde van die evolumaand later zal die ook formeel het Publicaties, Wiering's Weekbladen en
Die bijzondere professionaliteit, nen."
tie is nog niet in zicht, denkt Pekelharuim veertig koppen tellende redac- Gooipers - journalistiek samen te noch werkdruk, lijkt zich niet te verDat veel Weekmedia-journalisten nng. „We moeten af van de idee dat Wie de smaak van het hardlopen te pakken heeft, kan ook op 4
tionele Weekmedia orkest gaan diri- kneden tot Weekmedia. „Allemaal to- talen in de hoogte van de honorering weinig plaatselijke binding zouden journalistiek mensen alleen via de juni enthousiast meedoen aan de familieprestatieloop tijdens de
geren. Pekelharing blijft er zelf twee taal verschillende culturen. Daar ben der lokale journalist. Pekelharing: hebben, spreekt Pekelharing tegen krant informeert. Ik verwacht dat tweede Nacht van Zandvoort. Wie mee wil doen, kan zich opgedagen per week in meedoen. Desge- je jaren mee beDat ze doorgaans Weekmedia ook op Internet gaat zit- ven bij Arno Molenaar, Valkenburgerlaan 3, 2103 AK in Heemwenst ook adviseren. Daarnaast zig. Weekmedia
niet in hun werk- ten en dat hetzelfde nieuws op de stede. Deelnemen kost 75 gulden per team Dat geld gaat naar
wordt hij freelancer.
is een beetje mijn
gebied
wonen, radio komt. Een multimediale aan- een groep bewoners van Nieuw Unicum die anders nooit op
kind."
laat volgens hem pak. Mensen in Amsterdam-Noord vakantie zouden kunnen gaan. Zij kunnen dankzij de Nacht van
Weekmedia draait goed, vindt PeHet belang van
onverlet dat zij zeggen nu: waarom staat er geen Zandvoort gaan varen met het hospitaalschip Prins Willem
kelharing. „Het loopt nu, zoals ik dat lokale journalisschrijven vanuit nieuws uit zuid in onze editie van het Alexander.
------ de gemeenschap. Amsterdams Stadsblad Op Internet De inschrijving staat open voor teams met familieleden, buren
wilde." Zijn weg naar tevredenheid tiek staat voor -~^~~~~"~~•~"
liep over bergen en door dalen. „Er hem niet ter discussie. Al geeft hij toe „De salarissen zouden omhoog moe- „Mijn beleid was ook de mensen na kunnen wij daarvan een samenvat- en kennissen Niet sportief genoeg? Daar hoeft volgens Riet
zijn kranten opgeheven. In Haarlem- dat er in het land zowel goede als ten, tot hetzelfde niveau als bij de vijfjaar over te plaatsen, zodat zij niet ting geven."
niemand bang voor te zijn, want het is niet de bedoeling dat de
mermeer zaten wij bijvoorbeeld met slechte voorbeelden bestaan. Week- dagbladen. Maar wij lopen tegen fi- routinematig op de opgebouwde nétdeelnemers het hele circuit af rennen Dat is misschien maar
een heel goed blad, maar er waren media rekent hij tot de betere aanbie- nanciele grenzen aan." Werkdruk en werken blijven drijven."
De huis-aan-huiskrant ziet hij niet goed ook, want het circuit is nog een paar honderd meter langer
zoveel concurrenten dat de adverten- ders. „Je hebt hier geen regionaal krappe budgetten maken ook diepHet huis-aan-huisblad is niet be- verdwijnen, mits de sterke binding geworden.
tiemarkt was uitgemolken."
dagblad. Die functie vervullen wij, op gaand onderzoek door de Weekrne- kleed met de glamour van de nieuws- met de lezer blijft. „Het gaat om de
Met tegenzin accepteerde hij ook dagbladniveau. Lokaal nieuws wordt dia-redacties praktisch onmogelijk, show, weet hij. Een beginnende j our- krant waarvan de lezer zich lid voelt.
ADVERTENTIE
dat abonnementskranten, zoals het steeds meer het exclusieve terrein geeft hij toe. Verslaggevers komen nalist beschouwt zo'n krant nogal Onze redacties zijn heel laagdrempeAmstelveens Weekblad, de huis-aan- van plaatselijke kranten. Vroeger zag daardoor vaak met veel verder dan eens als hooguit een eerste stapje op lig en worden elke dag door lezers
huis status kregen. „Dat is even diep je bij de gemeenteraad van Amstel- telefonische nieuwsgaring, terwijl vol- weg naar Washington Post, televisie gebeld Als dat niet meer gebeurt, is
slikken. Maar als iets tegenzit, vind ik veenverslaggevers van bijna alle dag- gens Pekelharing het nieuws vooral of - minimaal - een landelijk dagblad. er iets mis."
lifjUg^n^ll^^
dat we.l een uitdaging. Er is bij Pers- bladen. Wij zijn tamelijk alleen over- 'van de straat' moet komen. „Echte „De laatste vijfjaar krijgen wij weer
Hij heeft zich in de loop der jaren
combinatie in tijden dat het tegenzat gebleven."
journalistiek speelt zich niet achter meer mensen die zich de aparte func- wel eens afgevraagd of het geen tijd
wel geroepen: wat moeten we met die
„Jan Blokker en Henk Hofland heb- de telefoon af. Meer armslag voor re- tie van de lokale journalistiek bewust werd om te vertrekken. Maar steeds
Aspergesalade met een carpaccio
lokale kranten. Maar zo is het natuur- ben los van elkaar verkondigd dat lo- search zou leuk zijn."
zijn. Dit werk is niet minder, het is was er wel een bedreiging of nieuwe
van Schotse zalm en een dressing met citroengras
lijk niet. Wij maken nu vijftien journa- kale journalistiek het moeilijkste is
Hij bestrijdt dat het lokale karakter anders. Je moet sterk bij de gemeen- ontwikkeling die hem bij Weekmedia
listiek kwalitatief goede kranten en wat er bestaat. Je bent kwetsbaar. Je van de uitgaven tegenwoordig wordt schap zijn betrokken. Maar wij heb- hield Nu, na 25 jaar, heeft hij echter
de organisatie zit goed in elkaar. Het kunt een staatshoofd rustig voor de uitgehold doordat een deel ervan be- ben honderden mensen opgeleid, die het gevoel dat alles onder controle is.
is voor mij dan niet zo boeiend meer. vierde keer publiekelijk waarschu- staat uit algemene informatie over nu elders werken. Wij zijn een school En ook dan nog is zijn afscheid met zo
Velouté met asperges en truffel
Je krijgt ook de neiging te verzuren. wen, maar met de wethouder, die je zaken als auto's en recreatie. „Qua voor de journalistiek."
helemaal definitief.
•tr-k-tr
Je stuit op problemen die je al uit het de volgende dag weer tegenkomt, ligt plaatselijk nieuws staat er met minEr is gedurende zijn regime veel
verleden kent en komt dan al gauw dat toch moeilijker. De lokale journa- der m dan vroeger, maar er wordt veranderd, constateert Pekelharing.
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Dat is veel voor een relatief
leen met handen en voeten
dag kunnen de klanten van de Berichten
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tips voor
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communiceren." weet hij zich
Zeestraat Apotheek met meer en
Zandvoorts Nieuwsblad
n
a
rubriek met
en confiture van aarbeien
nog
te
herinneren.
„Ik
sprak
terecht op het bekende adres. deze
vindt het daarom belangrijk
kunt u sturen naar de
toen echt nog geen woord in
om aandacht aan deze
Tijdens het weekeinde is de zakenmeuws
van het Zandvoorts Nieuwsblad
deze taal. Niet dat het een
verenigingen te besteden. In
volledige inventaris van de redactie
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
Menu van f 77.50 voor f 57.50
groot probleem was, hoor,
een wekelijkse rubriek
subsidie van de gemeente zaak verhuisd naar de Burge- of inleveren bij het kantoor op
want
de
meeste
klanten
vonkrijgen ze de kans zichzelf
een gezonde vereniging in meester Engelbertsstraat 90a
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
Tegen inlevering \an deze coupon in ons restauiant
den dat juist wel leuk en apart
voor te stellen.
stand kunnen houden dank- Volgens bedrijfseigenaar Hans of Faxen 023-5730497
Toch ben ik blij dat ik nu geNeutel zal het ongeveer een
zij 25 vrijwilligers.
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
woon met iedereen kan praWat onwennig ligt Odin, een Naam:
jaar duren voordat zij weer
.samengestelde lezersmenu
gecastreerde kater, in een AfafA.
naar de Zeestraat 71 terug zul- apotheek waarin de verstrek- ten."
Grootste teleurstelling:
hoekje van de kattenafdeling
Dat we nog geen andere trai- len keren. De oude apotheek king van geneesmiddelen op
Restaurant Queenie
Juist het persoonlijke convan het Zandvoortse dierente- Leeftijd:
ningsruimte hebben, terwijl wordt in die periode gesloopt hedendaagse wijze kan worKerkplein
8 - Zandvoort
huis. Odin heeft pech gehad. Sinds april 1975.
om plaats te maken voor een den verricht. „Het wordt alle- tact met de bezoekers van zijn
we die hard nodig hebben.
reserveren gewenst: 023-5713599
maal wat groter en ruimer," aan het Schoolplem4 gevestignieuw gebouw.
Zijn baasjes verhuisden, nadagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
men de hele inboedel mee, Aantal leden:
„Dit is voor ons natuurlijk verheugt Neutel zich alvast op de Coiffeurs Bernard Limat is
Verenigingsmotto:
maar lieten de katten achter. Ongeveer 125.
Aantrekkelijk en zinvol spor- vreselijk afzien," becommen- zijn nieuwe werkplek „Met iets wat voor de kapper zijn
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon
taneert hij de uitwijkmanoeu- een aparte spreekkamer en vak zo aantrekkelijk maakt
Odin is de laatste van het stel
ten en voor een lage prijs.
vre. „Maar het wordt het abso- een speciale infohoek En na- Maar ook het creatieve aspect
en wacht nu in het dierente- Gemiddelde leeftijd:
luut waard. Als deze periode tuuiiijk laten we onze berei- draagt bij tot zijn werkplezier.
huis op een nieuwe kans. Odin Van zestien tot en met zeven- Hartenkreet:
heeft een crème smoke-kleuri- tig jaar.
Gemeente Zandvoort, help eenmaal achter de rug is, gaan dingsruimte geheel arbo-proof „Want tenslotte is ieder hoofd
MENINGEN
ge vacht, is een echte pers en
ons zo snel mogelijk een an- we de vruchten van deze inves- maken." Een bijkomend plus- weer anders." Inmiddels moet
zo gedraagt hij zich ook. Hij Thuisbasis:
dere passende locatie te vin- tenng plukken." In feite gaat punt is dat het nieuwe gebouw hij een nauwelijks te schatten
houdt van een aai over zijn bol Brugstraat 17.
den want we zijn uniek in Ne- het om een noodgedwongen een stukje naar achteren op- aantal dames- en herenhoofoperatie. Het gebouw aan de schuift, zodat ruimte vrijkomt den van een gewenste coupe De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
en lekker luieren in de zon.
derland.
Zeestraat, waarin al sinds 1953 voor een drietal parkeerplaat- hebben voorzien, want zater- recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
Meer info over Odin bij het Grootste succes:
een apotheek is gevestigd, vol- sen. ..Wat voor onze klanten dag viert hij het feit dat hij pre- zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
Kennemer Dierentehuis aan Peter Aarts, één yan onze le- Meer informatie:
de Keesomstraat 5. Overigens den, is dit jaar kickboxkam- Voorzitter Klaas Annema deed namelijk niet meer aan uiteraard heel handig is," cies 25 jaar in de kapsalon die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandook over de vele andere dieren pioen geworden. Verder zijn (023-571.8053) of secretaris de eisen van deze tijd. „Het meent Neutel. „Ze hoeven dan staat.
Na zijn emigratie was mj voorts Nieuwsblad. Postbus 26. 2040 AA Zandvoort of lever uw
die een prettig onderkomen we er trots op dat we zonder Fred Kok (023-571.6428).
was er zo krap geworden dat met meer op de stoep te parkeeerst drie jaar in dienst bij de brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 m Zandvoort
zoeken. Lewin, de hond die vowe de bezoekers niet meer vpl- ren."
vorige eigenaar, waarna hij de
rige week in deze rubriek werd
doende privacy konden bienieuwe sporthal9 Hoe bestaat
zaak overkocht om deze in ei- Wateroverlast
vermeld, is nog steeds in afden." vertelt Neutel. „En bohet. Hij staat er pas een half
gen beheer verder uit te baten
wachting van een nieuwe baas.
vendien was het pand, dat uit Kapper Limat
J. van der Werff, die een aard- jaar Wat moeten wij daar aan
Telefoon 571.3888.
de jaren twintig stamt, door
In de loop der jaren is het appellandje in de duinen doen. vraagt de gemeente zien
zijn ouderdom bouwvallig ge- viert zilveren
een familiebedrijf geworden, heeft, reageert op de publica- af Nou. gewoon wegpompen
Hervormde Kerk: zondag 2 mei, 10 uur, SOW, met dominee R. worden."
Burgerlijke stand
want Limat laat zich er bij- ties over de wateroverlast. Hij en liefst naar het PWN en proHengstmangers.
In plaats van dit gebouw, dat jubileum
ZANDVOORT - Slechts aan staan door zijn even vakbe- vindt dat de gemeente niet al- vmciehuis in Haarlem, want
Gereformeerde Kerk: zondag 2 mei, 10 uur, SOW, Hervormde dezer dagen tegen de vlakte
Kerk.
Periode 17-23 april 1999
gaat. verrijst een gloednieuwe zijn Franse accent is nog te ho- kwanie dochters Paola en San- leen maar moeten blijven pra- daar zitten de uitvinders van
drine. Dit geeft hem de tijd om ten, maar ook wat moet doen de wateroverlast
Geboren: Bart Koper, zoon Agatha Parochie: zaterdag l mei, 19 uur, pastor Duijves. Zondag
Stuur ook maar een rekening
zich regelmatig op de hoogte voor de mensen die kampen
van Willem Koper en Marjolein 2 mei, 10.30 uur, pastores Duijves, samenzang.
naar het PWN en het provmte houden van de nieuwste stij- met wateroverlast.
Boon; Maximiliaan Rotaert Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 2 mei, 10.30 uur,
ciehuis Het waterkunstje dal
len en technieken, teneinde
Joppe de Hoogd, zoon van Ro- dienst door eigen leden. Thema: Maak mensenrechten waai'.
Staat er water op uw land? vertoond wordt m Zandvoort
steeds aan de modernste eisen
bert Gerald de Hoogd en Hente kunnen voldoen. „Ik hoor Hoe komt dat? Wat naar. maar Bloemendaal en Santpoort
drica Margaretha Breure; Stelwel eens zeggen dat ik in mijn wij kunnen er niets aan doen, vind je niet op Schiphol, terwijl
la Johanna Regina van den
beroep een ware artiest zou heeft wethouder Herben ge- dat notabene vijf meter lagei
Bergh, dochter van Robert
zegd toen ze op het volkstum- ligt.
zijn." aldus Limat
Henk van den Bergh en Regina
complex was Maar. zei ze ook
Kom niet bij mij om extia
Hester Gerarda Brugman- Jur..Dat woord zal ik zelf echter nog, de raadsleden staan ach- geld. want ik ben met verantre Keuning, zoon van Dennis
woordelijk voor de flaters en
met gauw in de mond nemen. ter u.
Keuning en Irene Margretha ALARMNUMMER: 112.
Ik heb ze liever voor me luxe-ideeën die deze besturen
Ik streef er alleen maar naar
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 574.5111.
Bernardt.
om mijn vak zo goed mogelijk staan, want daarvoor heb ik ze veroorzaken.
Ondertrouwd: Erik Johan Rit- BRANDWEER: 112, of kazerne 574.0260.
Zandvoorters willen droge
uit te oefenen. Maar dat men gekozen Dan kan ik ze ook m
AMBULANCE: 112, of 531.9191 (CPA).
man en Yvonne Bouwman.
huizen en land. Gemeentebekennelijk zo tevreden over mij de gaten houden.
Getrouwd: Jeroen Robert
Staat er water onder uw stuur. doe iets en blijf niet alis, beschouw ik niettemin als
Gaus en Bianca Eleonora APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse Apohuis9 Wat naar. Hoe komt dat13 leen maar vergaderen Rond
een groot compliment "
Apollonia Worms; Bob Kui- theek, Raadhuisplein 10. 571.3185. Zaterdag, zondag en maanWij weten niet wat we er aan 1987. toen de waterstand ook
pers en Esther Miranda Berg- dag- tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,
Van enige festiviteit op zijn moeten doen. zegt de gemeen- heel hoog was. is er wel gemans; Armand Henn Maria tel. 571.3073.
jubileumdag is overigens geen te. Nou. dat is knap gelogen, pompt Vier pompen stonden
van Eijkelenburg en Erika Wei- HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het antWaarom kan dat
sprake. „Nee hoor. we zijn za- want op het raadhuis was al m m het duin
link.
woordapparaat van de huisarts welke arts dienst heeft.
9
terdag gewoon open," meldt 1990 bekend dat het grondwa- nu niet
Overleden: Maria Theresia DIERENAMBULANCE: 524.6899.
J.\.in der \\oill
Limat. ..Ik hoef namelijk met ter dertig tot vijftig centimeter
Paase-Snoijink (84); Elsje KENNEMER DIERENTEHUIS: 571.3888.
Zanchoort
Adriana Pieternella Erdtsieck- •VERMISTE/GEVONDENHUISDIEREN: 538.3361 (Amivedi) en Kapper Limat werkt op zijn jubilciundag gewoon door. „Ik hoef niet zo nodig op een podium te zou stijgen
Staat er water onder de
staan."
zo nodig op een podium te staan," zegt hij
571.4561 (dierenbescherming).
Sanberg (96).
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IBCCPRUSI

ntemoionaallerecn
pnderschedenmcieen
^ meöa ie

NILFISK STOFZUIGER

Amico, zowel binnen als
bulten te gebruiken. "129.-

, Met scheerblad en tondeuse.*78.- - ..-y swellcht
*meest edele öru vensoon
'OorhetnalenvanwT
'opwjnen De.e «e w ne
CwsaansB^msge^j,,,

229.r

_* : -

Hun!

: De ideale manier van ohthasmaak komen lonon van
™»e kersen en aadtw en
naar boven Ulslekendn
«"*nalemelroMvees

119."

IBCC PRIJS:

Adviesprijs '159.-

I I MOULINEX 1500W

IBCCPRfJS:

ELDERS2-"k79

afneembaar

1,7ltr, automatische afslag
en droogkook beveiliging.
Advlesprljs *69.95

HP510 Oplaadbare ,elektrlsche tandenborstel met
active tip. Adviesprijs '169.-

PHILIPS SATINELLE
SENSITIVE 2 INI

met

klopper; Adviesprijs '149,-

WATERKOKER

PHILIPS ELECTRISCHE IBCCPR/JS] 29.95
TANDENBORSTEL

ELDERS 17-r95

300cc,

keukenmachine met snijplaten, raspplaten, slkkelmes,

39.95

Kompltt» ontharing set,
•piltcr apparaat «n ladyshavt. Onthaart zacht en
sriel. Incl luxt etui. Adv/169.-

FRANGELICO
LIKEUR
0,35 LITER

BRAUN COMBI MAX

poetst beter. Incl. lader «n l WATERKOKER

^
TOSTjIVlAKER

..,.,.
^=~
RONDE F R I T E U S E TAFEL VENTILATOR
n geürfilterjAdviësprijs *94.-;

iBCCPRfJS]

DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL

";\'^89. -

ÏBCCPR/JSl

59ii-

-Adviesprijs "39.-

,

.

PHILIPS
KRUIMELDIEF

:_

19.95

?CCPR/JS]

Duidelijk afleesbaar display.

PREMIER DRAADLOZE
HUISTELEFOON
"Styled by Jan des Bouvrie"
• optimaal beveiligd
• 10 geheugens
• ruisonderdrukker
e intercom

25.-

iBCCPRfJS

HEERLIJK BIJ
ASPERGES'

DEINHARD
PINOTBLANC
• oo°SSo*r'Ii ELDERS J455-

*IBABYLISSFÖHNMET
•'DIFFUSER
1650 Watt, 3 standen en

»nw
ran bloemen en abnkoos
Delnsseevenwchie
chige
smaak komt u tslekent) ioi
znrechtb" ......

CARMENVOETENBAD

PHILIPS 20 LAMPS
ZONNECOMBINATIE
HB845; luxe zonnehemel en bank
in één, 2x 10 cleo performance
tl-buizen, acryl platen bodycooler.
Adviesprijs *2600.-

IBCCPR/JS

iBCCPR/JSl

TEFAL STOOMBOUT
*lBRAUNFÖHN x

• l 1100 Watt haardroger mét
'2 standen Adviesprijsi*49.-'•

heeft alle dranken!
HAARLEM Californieplein 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT
Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
a
a
DIRCK Hl h e i me r dan 50 s jisr^n bel voor onze overg° ves!g ngen tjders kantooruren Q172 -i-,7300

IBCCPR/JS]

17,50

IBCCPR/JS;

27,50

Supergliss Activ zool. en
uniek anti kalk staafje. *69.-

JU39E3I&

49.^

Alleaanbedrgen:jngelagL/n9ne :oangde /oorraadstreh! Dtuh enzertoulsnvooroehouden j GRATIS

BRAUN SNOERLOZE
^IKRULLER

Fa. Gansner & Co,

o2.| Snoerloze .volumeborstel,
» "l overal té gebruiken. Adv.'69.-

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

IBCCPR/JS]

enz

I BABYUSSROUNDSTYLER

Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

INVENTUM KOUDE ZONE FRITEUZE
3 liter inhoud, uitneembare RVS binnenbak, dus
zeer eenvoudig schoon te maken. Adv. *149.-

S l Met blaasmond, borstel, diffu'SI'ser en warmt luchtborstel.
.81 NU met gratis foarn Adv.*59.-/

• • *-^m—rr^anwt B ' m j g n i n w<9mBa^^p>21 ELEKTRO-SUPERS

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . . .
dinsdag
•
l».. «••«...
l . ALKM AAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN- .
dinsdag lt/m vrijdag. .'.''. .
l BEVERWIJK
,;
•
: ZAANDAM
'
; l • AMSTERDAM - BADHOEVEDORR - BEVERWIJK-, zaterdag
11500m2 Superstore Beter en goedkoper! 1500m2 Superstore Beter en goedkoper! l ^CHH*^
'
KOOPAVONDEN
:
|Breèstraat65 ;
;
T;Westzijde55 jonderDirkv.d.Broek) l .-.-.•, ZAA.NDA5ô|TEEHWouDEER'V'EER"
dender*
donderdag .... .:.;

B C C B E I E R E N G O E D K O PER
HAARLEM
. : '.'\;'.:.;'';••
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Riviëradreef 37 (Superstore)

t>

Boek nu....en maak kans
op een vliegreis voor
2 personen l

'

IN DE RANDSTAD

Horloge kado

Reis va n deze week
Club Petunia,
Ibiza.

Zand voorts
ÏMieuwsblad

J

^® ® « « > „ . « > «

->*,•*

BEVERLY

'HILLS

FORWOMAMAHDMEN
Horloge kado bij aankoop
/tfüv
Horloge kado bi| aankoop
van een Eau de Parfum, 50 ml fl 95 - en 100 ml fl 150 - f^^\ van een Ea" de Toilette. 50 ml fl 75 - en 100 ml fl 135 ls al een
Er is il een Eiu de Parfum verkrijgbaar vinaf u 65
" i*£\ !
&
Aftershave verkrijgbaar vanaf fl 60 DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Alkmaar centrum (072) 51 SI 5 II Alkmaar de Mare (072) 5622 P l
Anna Paulowna (0'523) 533000 Beverwi|k (02M) 2l2-(50 Caslricum (0751) 655671
Den Helder (0223) 023212 Haarlem (02J) 532J700 Heemskerk (0251) 231 111
Heorhugowaard (072)5716711 Heiloo (072) 5337114 Hoorn (0729) 215581
Uilgeest (0251) 3 l 5050 Velserbroek (023) 5302223 Zandvoort |023) 5712560

** iP ,* T «o

r

HOLLYWOOD

FrOERKOOP Reisburo Zonvaart
H^®°®€l*

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Omdat u niet zonder kunt!

Toerkoop Reisburo Zonvaort is
„.
zeer trots u deze prachtige appartementen op Ibiza exclusief te
kunnen aanbieden als Reis von de Week Club Petunia is een klem
en exclusief appartementencomplex met uitstekend ingerichte
appartementen en een weergaloos uitzicht over de baai Prachtig
gesitueerd m een tistige bosri|ke omgeving op ca 500 m von het
strand De betrokkenheid von de eigenaar is hartverwarmend
Bi| aankomst staan de eerste boodschoppen reeds m de koelkast en *
iedere ochtend ontvangt u veise brood|es Hel eiland Ibiza staat voor
velen louter bekend als leestbestemmmg maar hel prachtige eiland
is ook uiteimate geschikt voor een familie vakantie Ontdek het zelf i
Deze reis naar Ibiza is met alleen Ie winnen u kunt hem natuutli|k
ook gewoon boeken Wi| geien u graog meer informatie

I&
|p

. 19.00 tot 21.00 uur

bij Eau de Parfum (Dames) en Eau deToilette (Heren)

Foei koop Rusbuio 7on\aait bestaat ^ taai
*
\Vi| \ icien dat samen met U
Boek SIK! uu reis hi| Tojikoop Reisbuio Zonxaait UI het nu
een \\eekendje \\eg is een \\eck naar de 7011 ol een londieis
Austialic u dingt allemaal mee naar 10 gratis \akantics'

s)

; 13.00 tot 18.00 uur :
09.30 tot 18.00 uur
,. 09.30 tot 17.00 uur

J

/

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL (023) 571 25 13

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P Klein
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie Het Station
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Slationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

JVC HIFI STEREO VIDEORECORDER
HRJ648, 4 koppen, express programmering, push jog
afstandsbediening, showview en PDC, scartaansluitmg
Adviespnjs *989 CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

32xmotorzoom Adv* 1099-

PW6301, 61 cm BI Line S,
stereo, teletekst Adv'2095 -

589.-

999.-

PHILIPS BREEDBEELD
|70CM KLEUREN-TV
PW6301 Stereo, teletekst
met geheugen Adv'2795-

1399.-

I70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT!

Grootbeeld, HiFi-stereo
l TXT J\dviespri|S'3659 -

1749.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV

Topklasse'Grootbeeld BlackIme S, 100 Hertz digital scan
stereo TXT Adviespn|S*2695 -

11779.-

| PHILIPS82CMSUPER
BREEDBEELDSTUNT!

l 32PW63, HiFi stereo TXT
met geheugen Adv'2995 -

1999.-

l SONY BREEDBEELD
24WS1,61cm SuperTnnitron
l stereo teletekst Adv'2440 -

849.-

ZANUSSIWASAUTOM.

HWSTEADYSHOTSTUNT!

AWG210, luchtafvoerdroger met
ruime inhoud, tijdgestuurd, reverserende trommel, anti kreukprogramma Adviespnjs *749 -

999.-

TR620 15x zoom, 3 pro
gramAE Adviespri|S*1890

JVC MINISET MET
DOLBY SURROUND PRO-LOGIC

JVC DIGITAAL STUNT!

MXD701, met 3 cd-wisselaar, dubbel cassettedeck, 5 luidsprekers en afstandsbediening
Adviespnjs *1099 -

GRDV Prijsdoorbraaki
100x zoom Adv"3849 -

1779.-

FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schok
dempers Adviesp-ijs'949

WHIRLPOOL WASDROGER

64 x Digital zoom, 5 standen
program AE mcl ace En
afst bed Adviespnjs'1699 -

ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL1112C, luxe wasvolautomaat, hoogtoerige centrifuge, RVS trommel, regelbare
thermostaat en centrifugesnelheid,
correctiesysteem Adviespnjs *1199 -

1279.-

KV28WX, Super Trinitron,
HiFi stereo TXT Adv'3299 -

SONY MONTAGE TOP!

INDESIT RVS FORNUIS

478.-

60 cm breed, heteluchtoven, grill, vonkontsteking, programmaklok en glazen
sierdeksel Adviespnjs *1299 -

SONY 63CM STEREO

669.-

799.-

MIELE 1400 WATT STOFZUIGER
Metalen zuigbuizen, geïntegreerde
hulpstukken, automatisch oprolsnoer
Adviespnjs *429 -

E720 Super Tnlogic 4 koppen, Showview+PDC "1200-

569.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

JVC HIFI STEREO

HRA6 Hi-SpecDnve Adv'989 -

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O20 - 6474939 j

B605, 4 koppen, SHOWVIEW
PDC longplay Adv*945 -

PANASONIC KTV TXT

SAMSUNG STEREO!

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

899.-

AEG BOVENLADER

1199.-

Wassen en drogen
Jrogen in 1 machine 1000toeren
eren Adv*1549-

PHILIPS SHOWVIEW

389.389.-

JVC SHOWVIEW+PDC

Topklasse 6Programmas Water
ontharder en waterstop '2099

1245.INBOUW
^
APPARATUUR l*
220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit Adviespnjs"999 -

478.-

TOPMERK INBOUW!^
VAATWASSER r;
: V.?1"'"
3 programma's en aqua|
stop.Adviesprijs*2095.-

Volledig integreerbaar,!

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren invriescapaciteit
Adviesprijs 899

ATAG INBOUW GASl-*:
KPOKPLAAT i ^:W |;rf

WBOUWGASKOOKPLAAT
Metvonkontstëking:*409.?

275.-

748.-

KG23VOO 220 netto inhoud
2 vnesladen Adv"1248

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vrij Adv'1399

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

CONDENSDROGER

289.-

Geen afvoer nodig' RVStrommel Adviesprijs'999

575.BAUKNECHTDROGER
HTDROGER
Instelbaar tott 140 minuten
rming Adv"949
Kreukbeschermmg

525.-

BOSCH WASDROGER
ASDROGER
he besturing
Elektronische
Zeerstil Adviespri]S"1099
iespri]S"1099

M1400 Afstandbed
mdbed AdV550
Adv"550 -

^^^HM^^^^^n* iulflltl34j

795.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarliefst280
hter inhoud 3 vnesladen
CFK/HFK vrij AdvM849

Elektronisch en
enreverserend
reverserend
el Adv'1799
Adv'1799RVS trommel

2 deligepannendragersen
sierdeksel Adviesprijs'490

ETNA K O O K P L A A T

4 pits met 2 delige branders

F1 O

Gasfornuis met
elektrische
oven
mcl grill en
sierdeksel
Adv"1450

Gas elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel '1199

165.-

1899.-

\PRIJSi
PELGRIM KOOKPLAAT

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

2800toeren RVStrommel
Strommel '249 -

IBMAPTIVAE25TOP!

Met restwarmte indicatie:

68.-

1245.CENTRIFUGE
UGE

SIEMENS 300MHZ PC!

1SÖi

INBOUW KERAMISCHE
KOQKPLAA* W;fÈf

ATAG
NOFROSTKOELKAST FORNUIS

Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vries
laden en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stil Adv' 1499

ASDROGER
MIELE WASDROGER

32MBintem 3 2GB 4MBAGP
CD-rom 15 monitor Adv"2999

ETNA FORNUIS
90 LITER VRIESKAST Gas
elektrofornuis met grill

K6-233MMX 32MB CD-Rom
fax/modem 1 5 monitor "3999 -

3 vakken Adviespri|s698

en sierdeksel

Adv'695

349.-

51 CM KTV TELETEKST

W H I R L P O O L KAST

70 voorkeuzezenders Off
Ned Philipsgarantie Adv'695 -

Gunstig energie verbruik
— capaciteit CFK vrij

A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviespnjs"149 -

r--mj.^f»

95.-

CANON PRINTER !
C220 Kleurenprinter Adv'249

169."

HP INKJETPRINTER
DJ400 Ind sheetfeeder '499 -

189.OKI LASERPRINTER
Okipage4W Topklassei'821 -

O-IK
479.O IO." HPTOPKLASSE!

285.-

845.-

MIELE VAATWASSER

SIEMENS KOEL/VRIES

Links en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs'649 -

KOM LANGS VOO
IEEN DEMONSTRATI

PORTABLE KTV 37CM

SN23000 Met aquastop en
laqeverbnjikswaarden "1348

WASDROGER STUNT!

ZANUSSI WASDROGER

A237, Express ProDigi "714-

575.-

nra^
liMf

775.-

SIEMENS AFWASAUTOM.

RVS mét ypnkbntsteking;
Adviespfijs*899.;- ;Eyï«

Mettijdkloken pluizenfilter
Adviespri]s'495 -

SONY PORTABLEKTV
RTABLEKTV

KTV37CM+TELETEKST

GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv"1099

499-

M21 Hi-BlackTnnitron
:kTrinitron '990 -

PORTABLE KTV 37cm

675.-

•.-rf*fïfm'-:;:t

675.SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

Off Ned Philips garantie
Adviespri]s'495

BOSCH AFWASAUTOM.

SMS1012 RVS interieur
4 sprpeiniveaus Adv'1179

ARG647 156 liter koelen
enSOIitervriezen Adv'949

X2101 Trmitron.TXT
tron.TXT "1440
'1440

PT155 37cm afst bed '595

428.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

SONY 55CM
CM STEREO
STERE(

465."

200 liter inhoud CFK vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespri]S"849

869.-

VR165,+PDC,afstbed *745-

595.-

PHILIPS TELETEKST

ADP603 Sprogramma s water
ontharder en beveiliging
tegenwaterovertast Adv'949

AT80
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid Adviespri|s"1099

Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435 -

SV600, Videorecorder met
PDC Adviespri|S'699 -

21S1.55cmFSO AdV849-

375.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

799.-

PANASONIC Beste Koop!

XD2, Dome Sound TXT
met geheugen Adv"1499 -

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 3 pro
irammas 12couverts '899

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv'985

WHIRLPOOL
BOVENLADER

NVSD200 Showview +
PDC Adviesprijs"649 -

PANASONICSTEREOKTV

579.-

BOSCH KOELKAST

HD620 Topper' 4 koppen,
Showview + PDC Artv'1 1 QQ .

829.-

599.-

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook
lunkties Adviespnjs'699

Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien koken bakken bra
den en gratmeren AdV999

468

PANASONIC STEREO

[BCC
PHILIPS VHS-VIDEO
\PRIJS
VR161, Afstandbed "645SONY COMBO 37CM

I

4

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

ZANUSSI 2-DEURS BAUKNECHT
Z180/4D Automatische ont
doonng Adviespnjs'749 - VAATWASSER

WAS/DROOGCOMBINATE
SCOMBINATE

KTV/VIDEO COMBI
37cin, Showview, Off. Néd.
Philips garantie. Adv*99S.-

Met vriesvak 140 liter m
houd CFK-vri| Adv'729

2-DEURS KOELKAST

WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregelmg bespaartoets "1348 -

SONYVIDEORECORDER

I

375.-

SIEMENS KOELKAST

900 watt magnetron 60 minuten
timer aulom programma s

519,

SIEMENS
WASAUTOMAAT

E120 Afstandbedienma "610-

V

Adv'699

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s '1349-

1000 toeren centrifuge zuinig stil en milieuvriendelijk
waterbeveiliging Adv"1649-

ARISTONA

Met vriesvak

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

l TV/VIDEO COMBI'S

51 CM KTV / V I D E O
TR426; Showview, PDC,

345.-

ZANUSSI KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest' Adv' 1 449 -

ARISTONASTEREOKTV
TA4412 63cm beeldbuis,
j teletekst Adviespnjs*1595 -

KOR610 DIGITAAL 18literm
houd SOOwattvermogen auto
matsen programma s Adv*349

AEG WASAUTOMAAT

l PHILIPS 70CM STEREO ARISTONA STEREO
PT4501,Teletekst Adv'1645-

DAEWOOMAGNETRON

130 liter met vriesvak
Adviespri|S'699

MIELE 1000 TOEREN

769.-

SONY HIFI STEREO

1579.-

295.-

Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig stil en
milieuvnendeli|k Adv'2299

E920 7koppenSuperTnlogic,
vliegendewiskop HiFi-stereo
Adviesprijs'1650 -

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviesprns*1880 -

R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

WHIRLPOOL AVM

E820 4 koppen Super Tnlogic montage videorecorder Adviespri|s"1200 -

PT820 63cmBlack-lmeS
l stereo, teletekst Adv'2795 -

SHARP MAGNETRON

Automatische ontdooimg
Adviespri|S'529

KOOP ZONDER RISICO

979.SONY HIFI STEREO

879.-

568.-

WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799 -

979.-

VR665 Showview+PDC 4kop
pen FdtowTV.Iongplay *1095-

PHILIPS 100HZ KTV

WE900 Instelbarecentrifuge
gang regelbarethermostaat
RVStrommel zelfreinigende
pomp Adviespri|s'l I99

INDESiïWASAUTOMAAT

PHILIPS MATCH-LINE

PHILIPSHIFI STEREO

KV25, SuperTnnitron teletekst, afst bed Adv"1399-

275.-

145 LITER KOELER

PHILIPS SUPER VHS!

KV28W1 Super Trinitron,
j stereo, TXT Adv"2990 -

SONY72CMHIFISTEREO

M6135 Supersnelvcrwarmen
en ontdooien Uitneombaar
draaiplaleau Adviesprijs'279

W H I R L P O O L KAST
INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

Turbo Drive, stereo, montage TXT Adviespnjs'1595

1149.-

| SONY 100HZ 71 CM
BREEDBEELD KTV

698.-

TFMOI.HiRgeluid AdV1330-

SONY STEADY SHOT !

1-DEURS KOELKAST

AWM800 15 programma s rui
me vulopening milieuvnen
deli|k deurbeveiliging '1079-

SONY T R A V E L L E R

VR7,Turbo-Dnve stereo monta
ge Jog&Shuttle TXT Adv'1495-

l SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

DJ7 PhotoRetll fotokwaliteit
6_ppmAdviespnis"640

i KLANTENKAART
' .Meer budget door de gratis
BCC-card!
v
Aanvraag-folder in de winkel!

SCHOUWWASEMKAP
BOSCH VRIESKAST
JVC AUTORADIO CD-SPELER
KDS636 TopkliwtumrmetCD bpuler
Aüviespnis' 1H9
SONY MICRO Hl Fl SET MET RDS
Inclusief luidsprekers en siibwooler'
Ailviespr ,b*780
SAMSUNG CAMCORDER MET LCD
VPL100 1Gx optische zoom 3 inch LCD scherm
mcl jlsljndsbedieninq en ace Adv "1399
PHILIPS 61 CM BRFEDBEELD KLEUREN-TV
2'IPW630I Ullrd llat bl.icklmc beeldbuis stereo
teletüksl nietgi-lieiigin Adv '2095

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

niijiiuui minnn imun f
«IWIDlIllit Wil (l IIUIICOED*
UI HiCHt OlilDH Itll «II

h

wmuiii TtmiCNi onii uiiui
,, i_ rioouciu iti vuviiDtiii

[l ( T i l UIDtiGl It Htllil DE 11 OIIE l

minuut vtuiLoi rtumiu»
IKlUiliF DIII MUKUHHn
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19.00 tot 21.00 uur

woensdag 28 april 1999

Weekmedia 17

ZANDVOORT

VOOR MOEDERDAG

HOGEWEG 29
Op goede locatie aan doorgaande weg gelegen winkel/woonhuis met grote garage op 155
m! eigen grond (ca 150 m2 bebouwd).
INDELING:
* WINKEL: verkoopruimte, dagverblijf met
keuken; toilet, koelcel; kantoorruimte; aangebouwde garage/bergruimte met goederenlift
naarde kelder
-WOONHUIS: 1e etage: overloop, hal, douche/toilet, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, balkon.
2e etage: overloop, 3 slaapkamers, toilet met
wastafel en een balkon.
* Ruime bestemmmgsmogelijkheden
* Precanorecht circa ƒ 700,- per jaar

CELSIUSSTRAAT 204
Onder architectuur gebouwde vrijstaande
semi-bungalow met inpandige garage.
INDELING: Entree/hal met marm vloer, douche/toilet, mod woonkeuken met app en gran
aanr.blad, ruime kelderhobby-ruimte met baren
wasm -aansl., ruime living met parketvloer en
open haard met antieke Franse schouw en
schuifpui naar achtertuin. Via wenteltrap in de
woonkamer naar 1e verdieping 1e verdieping:
ruime overloop, stookhok met c v -combi (1996),
ruime kamer met serre en fraaie harmonicaschuifdeuren, 2 ruime slaapk., moderne badk
(1986) met bad, dubbele wastafel en 2e toilet.
* Extra oprit via elektrisch schuifhek.
* Badkamer met marmeren plavuizen
Vraagprijs: ƒ 649.000,

BURGEMEESTERVAN ALPHENSTR.61/24

STATIONSPLEIN 15/2

Vierkamer maisonette op de vierde en vijfde
woonlaag met fraai uitzicht op duinen en zee.
INDELING:
5e verdieping: entree/hal, net toilet, moderne
keuken, woonkamer met balkon
4e verdieping: nette badkamer met douche,
wastafel en elektrische boiler, 3 slaapkamers
en een balkon.

Op de eerste woonlaag van Residence
Monopole II gelegen riant driekamerap met
inpandige garageplaats en ruime berging.
INDELING: Entree/gang, zeer royale living (60
m2) en toegang tot ruim terras op het westen,
moderne open keuken met mbouwapparatuur,
bijkeuken met c v opstelling en wasmachine/droger aansluiting, grote slaapk. (21 m2)
met toegang tot luxe badk met bad, douche,
dubbele wastafel en geheel voorzien van marmer, apart toilet, logeer/werkkamer (10 m2).
* Entree met videobeveiliging en lift
* Lage servicekosten va ƒ 289,- per maand
* Fraai onderhouden appartement
* Op loopafstand van zee, station en winkels

*

De woning wordt opgeleverd zoals hij erbij
staat
* Servicekosten ƒ 520,- (inclusief ƒ 100,voorschot verwarming)
* Inhoud 340 m3 inclusief balkons
* Oppervlakte 120 m2

Vraagprijs ƒ 498.000,-

Vraagprijs: ƒ 698.000,-

BEUGEL BH Of SlH^}t[:P IA iAOTE .Vfgfc

BH s" •* - • - if

Vakantie-tip
Het zoeken naar een geschikte
\akantiebestemming is niet voor
iedereen eenvoudig.
Stapels reisgidsen en ingewikkelde
prijsbijlagen maken de keuze soms
nog moeilijker.
Bovendien vraagt menigeen zich af,
of de werkelijkheid net zo mooi is als
de plaatjes.
Met deze onzekerheid maakt Toei koop
Rcisburo Zonvaait koite metten.
Tien weken lang gc\cn /ij gouden vakantielips
Het betreft hotels of appartementen die
vci boven het gemiddelde uitsteken en
toch een icdelijke prijs/kwaliteit verhouding hebben
De aanrader van de/c week is: Club
Pelunia op het eiland Ibiza.
Een klein en exclusief appartementencomplex met uitstekend ingerichte appai tementen en een weergaloos uit/icht
over de baai. Prachtig gesitueerd in een
rustige bosrijke omgeving op ca. 500 m.
van hel strand.
De betrokkenheid van de eigenaar is
haidvcrwarmcnd. Bij aankomst staan de
eeiste boodschappen reeds in de koclkast en iedere ochtend ontvangt u vcisc
broodjes
De appaitementen /ijn ge/elhg en /eer
compleet ingcnchl.

Het eiland Ibiza staat voor velen louter
bekend als feestbestemming. maar het
prachtige eiland is ook uitermate geschikt voor een familie-vakantie. Een
dagje naar de oudste havenplaau» Ibiza
stad is een belevenis! Proefde middelecuwse sfeer als u door de smalle straatjes slentert of "s avonds plaats neemt op
een van de vele terrassen vlak bij de
oude stadsmuur.
Ibiza is in alle opzichten een topper in
het assortiment van Tocrkoop Reisburo
Zonvaart
Zien is geloven!
In verband met het 35-jarig jubileum
van Toerkoop Reisburo Zonvaart is een
8-daagsc vhegvakantie naar dit topappunemeni te winnen, als u vóór 5 mei
1999 een vakantie boekt bij één van de
Toeikoop Reisburo's van Zonvaait
Voor meei informatie: 0251-655671.

VAN GALENSTRAAT 174

FRANS ZWAANSTRAAT 42
Half vrijstaand woonhuis met vrijstaande stenen
garage met schitterend uitzicht over duinen
INDELING: Begane grond entree/gang, net
toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer,
moderne open keuken met apparatuur
1 e verdieping: overloop met 2e toilet, 3 slaapkamers met vaste kasten, badkamer met douche en dubbele wastafel.
2e verdieping: zolderberging met wastafel,
zolderkamer met dakkapel.
* Zonnige ligging (zuid-west).
* Ruime garage voorzien van wasmachineaansluiting, elektra en verwarming.
* Oppervlakte 250 m2.
Vraagprijs: ƒ 535.000,-

In gebouw "Sonnevanck" zonnig 2 kamerappartement (voorheen 3 kamerappartement)
gelegen op de 2e verdieping met uitzicht op
zee
INDELING: Entree, gang met toilet, keuken,
ruime woonkamer (voorheen 2 kamers),
slaapkamer, badkamer met ligbad en wastafel.
* Balkon op het zuid/westen, heerlijke zonliggmg
* Gebouw voorzien van een lift
* Afgesloten parkeergelegenheid
* Servicekosten ƒ 370 per maand incl voorschot verwarming.
Vraagprijs/279.000,-

WONING
( VERKROPEN
IN DE REGIO
ZANDVQQRT

Cense & van Lingen helpt iedereen
verantwoord aan een passende woning!

DE FAVAUGEPLEIN 35
Direct aan wandelboulevard gelegen woonhuis met twee parkeerplaatsen op eigen terrem, schitterend uitzicht op strand en zee1
INDELING: Begane grond: entree/hal, gang
met toilet, trapkast, hobbyruimte met keukenblok, 2 ruimtes en een douche
1 e verd.: overloop, eenvoudige keuken, woonk.
met open haard en groot terras aan zeezijde.
2e verdieping: 3 slaapkamers, eenvoudige
douche/toilet en een keukentje
* De woning dient gemoderniseered te worden
* Uniek object
* Inhoud circa 400 m3
* Oppervlakte 98 rr?
Vraagprijs: ƒ 469.000,-
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T*toe*fpe, Iférciws O' Erotiek Bewrs
PARK ZANDVOORT

ïfeir;2^
Schouderkarbonade

CRAN DORADO GROUP Y\

Zwemb adac tiviteiten

^

Exotische sieraden - Hairstyling - Indian Style & sieraden - Biker
accesoires - Lak- en Leermode - CD's en video-rariteiten Fetisch mode-Extreme American freak shows-Lak, leer en lingerie
shows- SM, Striptease & Erotische shows e.y.a.

t kilo

Zaterdag van 12.00-24.00 uur,
Zondag van 11.00 -19.00 uur,

O/ize vleeswaren
zijn jiï verse malen
bekroond

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

A

Groenoordhallen
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Dinsdag:

Woensdag:

K) 15 - I I .00 u n i watergym
14.00- 14.45 uui snorkelen
20.00 - 20.45 uur aquarobics

10 15 - I I 00 uui aquarobics
14 00 - 14 45 uui snorkelen

Donderdag:

Zondag:

10 15 - 1 1 . 0 0 uui fitness zwemmen
14 00 - 14.45 uui snorkelen
20.00-20.45'uui aquafit

19 30 - 20 45 uui banen zwemmen

* Per los: ƒ 7,50

y.;, '•:''-':v--" te Leiden ' v - 'v;•;-;; ,•• >:":
•• ™

Met plezier bieden wij u de volgende activiteiten aan:

. ' • , ' ; • "V

Call for more Information: 06-22.146.763

. • . " ' '

;

* iO-rittcnkaart: ƒ 65,-

Hceft u interesse mareen afineetdeie van dc~e activiteiten?
Meldt n zicli d<tn s.v.p. aan bij de receptie van Park Zandivort Gran *Doiaïïo Group of bel: 023-5720000.

Graag tot ziens!

iZandvoorts
«Nieuwsblad
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'leines-duiven
reer in actie

woensdag 28 april 1999

Coureurs nemen vernieuwd circuit in gebruik

ZANDVOORT - De duiven
an Postduiven Vereniging ZANDVOORT - Op het
'leines hebben de eerste onovergoten Circuit Park
/luchten van het nieuwe sei- Zandvoort hebben zo'n
alweer achter de rug.
.waalfduizend toeschouwers
zich uitstekend vermaakt.
Het zou met de eerste vlucht Dver de vernieuwde en vervat tegenvallen. Vorige week .engde racepiste waren de
«aterdag ging het niet door coureurs best te spreken.
3mdat het weer niet meewerk- Voordat de races begonnen,
,e. Maar toen de zondag daar- werd het circuit officieel door
3p de duiven gelost werden Hans Ernst in gebruik gevas het meteen raak. Om 's steld.

norgens acht uur werden de
duiven gelost en de beestjes
ladden er zin in. Om kwart
.ver negen werden de eerste
luiven verwacht. De snelste
;uif was van het koppel Rom:es/Spronk, die met de eerste
overwinning van dit seizoen
ging strijken.
Afgelopen zaterdagmorgen
werden de duiven om half elf
(elost voor de tweede vlucht.
Na precies een uur en negensntwintig minuten kwam de
erste duif op de tuin aan.
[Deze bleef echter lang rondliegen maar uiteindelijk land|de hij op het hok van Koper
'wins, die daarmee deze wedlucht won.
Uitslag eerste vlucht: Romkes-Spronk, l, 3, 4, 9, 17, 25. K.
n K, 2, 10. Koper Twins 5, 6,
16, 22. Paap Paap 7, 8, 20, 24.
Hans Heiligers 11, 12, 13, 14, 15,
19, 21. Peter Bol 18. Koper koper 23, Hans Haus 26. Tweede
vlucht: Koper Twins l, 7, 24.
(Hans Gaus, 2, 14. Hans Heiligers 3, 15, 16, 17. Romkes'Spronk 4, 11, 13, 21, 22, 25. K.
fen K. 5, 6, 18, 23. Paap Paap 8,
[9, 12. Koper Koper 10. Rook
Driehuizen 19. Peter Bol 20.

Zaterdagteam ZVM
doet goede zaken
ZANDVOORT - Het zater[dagteam van Zandvoortmeeuwen deed goede zaken
door met 0-3 bij NFC te winnen. Koploper SIZO verloor
twee punten door niet verder
te komen dan een gelijkspel.

Hans Ernst, directeur van
Circuit Park Zandvoort, en
Hans Kok voorzitter van de
KNAC Nationale Autosport
Federatie legden staande in
een open wagen een volledige
ronde af. Prominenten zoals
Prins Pieter Christiaan van
Vollenhoven, Arie Luyendijk,
Jan Lammers en vele genodigden waren getuigen van de
ronde, die Ernst en Kok reden
en middels een groene vlag
werd de baan vrijgegeven voor
de eerste officiële wedstrijd op
het vernieuwde circuit.
Het circuit heeft onlangs van
de Federation Internationale
de L'Automqbiele de internationale licentie categorie 2 ontvangen.
Die
goedkeuring
maakt het mogelijk om op Circuit Park Zandvoort races te
verrijden tot en met de Formule 3000. Zodra verplaatsing van
Rob Slotemakers Anti-slipschool is gerealiseerd kan de
uitloopstrook bij de bocht Bpsuit worden aangelegd. Die
veiligheidsmaatregel is onder
andere noodzakelijk om voor
de Formule I-licentie in aanmerking te komen.
Tot die tijd heeft het circuit
de gelegenheid de zaken rondom de piste de finishing touch
te geven. Enorme containers
moeten nog weggehaald worden en de tribune is half afgebroken en moet nog herbouwd
worden. Vanaf de enorm hoge
nog kale geluidwallen heeft de
toeschouwer een fantastisch
uitzicht op de baan. Zo ook afgelopen weekend.
De races waren best boeiend

ZANDVOORT - De Oranje-lenterit van de Autosport
Vereniging Sandevoerde viel
bij de deelnemers zeer in de
smaak.
Deze afsluiter van het seizoen werd een zware opgave.
De uitzetter had gezorgd voor
veel voorjaarsbloemen. Bloemenhuis J. Bluijs zorgde voor
de tulpenbossen, die dienden
als orienteringspunten, maar
die waren waarschijnlijk door
de toeristen meegenomen.
Daardoor hadden vele equipes
het moeilijk. In het algemeen
werden er veel strafpunten gescoprd maar de onderlinge verschillen waren klein. De deelnemers waren unaniem van
mening dat het een hele mooie
rit was geweest
In de A-klasse ging de overwmning naar bestuurder Nico
van Nes met navigator Arend
Leenders. Wim Rappange en
Piet Polo tekenden voor de
tweede plaats en goede derde
werden Hans Hendrik Putter
en Nel Achterberg. In de Bklasse waren de verschillen
zeer klein. Hier ging de zege
naar Marja van Straaten en
Ivonne Niemeyer. Zij werden
op korte afstand gevolgd door
Hans van Limbeek en Henny
Schuuring, terwijl Cor van Dijk
en Frank Zuurendonk beslag
legden op de derde plaats. De
deelnemers in de C-klasse reden eveneens een prima rit.
Bart Schuuring en Saskia
Schuuring zorgden voor de
minste strafpunten hetgeen de
eerste plaats opleverde.
De wagens in de nieuwe klasse Alfa 156 Challengc duiken de Renaultbocht in

te noemen. In de Marlboro Renault Megane had Jan Lammers het lange tijd aan de stok
met de Maasdijker Jacky van
der Ende. Beide coureurs
vochten een verbeten duel uit.
Uiteindelijk hield Van der
Ende plaatsgenoot Lammers
ruim twee seconden achter
zich. In deze klasse behoorden
de acteur Riek Engelkes en
schaats wereldkampioen Rin-

tje Ritsma tot de uitvallers.
De race in de nieuwe klasse
de Pearle Alfa 156 Challenge,
werd een adembenemend gevecht. Marcel van Vliet uit
Nieuwerkerk en Haarlemmer
Berend Gesman streden op
het scherpst van de snede. Beide kemphanen gaven elkaar
geen duimbreed toe en de
beslssing viel pas op het laatste rechte eind. Van Vliet druk-

Tot de laatste competitiewedstrijd van deze week is het
;onduidelijk wie met de titel
|aan de haal gaat. KDO is een
jbelangrijk gegeven deze week.
[Zowel Zandvoortmeeuwen als
SIZO moet naar KDO om een
'gestaakte wedstrijd uit te spejlen. Zandvoortmeeuwen moet
|m ruim een half uur proberen
een 2-1 achterstand weg te
werken en SIZO mag een gehe|le tweede helft aan de bak om
een 1-0 achterstand teniet te
doen.
Tegen NFC speelde Zandivoortmeeuwen tactisch sterk.
De snelle en gevaarlijke linkerIspits, die Zandvoortmeeuwen
m de thuiswedstrijd de das
omdeed, werd nu geheel aanbanden gelegd. De angel was
weg uit de NFC aanval en de
Meeuwen konden met een gerust gevoel zelf de aanval zoeken. In de eerste helft wel wat
kansen maar nog geen doelpunten.
Toen Pieter Keur al snel in
de tweede helft met een gave
treffer de score opende was de
strijd gestreden. NFC trok
meer ten aanval en van de
ruimte profiteerde Zandvoortmeeuwen knap. Twee gave
passes van Bob Brune en twee
treffers van Ruud van Laere en Ruud Schiltmeijer, Jan Berkhout en Edward Geerts buigen zich over het schaakbord
William Rubeling.

Polo Chris Schotanus

te zijn wagen drietiende secon- niet. Met een nauwelijks waarden eerder de finish over dan neembaar verschil van een
Gesman.
tiende van een seconde verwees Mason, Van der Boom
Ook de Formule Arcobolena naar de tweede plaats. Een
stond bol van de spanning. fractie later stoof Van Toren
Hier was het verschil nog mp- als derde over de streep.
ter. Mason, Van den Boom en
In de Donkervoort Cup was
Van Toren reden ronden lang er van spanning geen sprake.
bumper aan bumper. De cou- De Duitser Michael Muller was
reurs waren zeer geconcen- veruit de snelste in deze klastreerd bezig en raakten elkaar se. Paul van Splunteren werd

Zandvoortse Schaakclub klaar voor herstart

Zandvoort '75 laat
veel kansen liggen

Bij Zandvoort '75 waren voor
deze avond vijftig leden opkomen draven. Al snel was de
vergadering van Zandvoort '75
eruit. Met een stemverhouding
van 43 voor en 7 tegen spraken
de leden zich uit voor een fusie.
Bij Zandvoortmeeuwen waren
71 leden aanwezig. Eerst werd
bestuurslid Maarten Weber
benoemd als erelid. Weber
maakt vele jaren deel uit van
het bestuur en heeft veel voor
Zandvoortmeeuwen
betekend. De vrijwilligers op vele
terreinen. Nel Koper-Paap,
Bets Vermond. Carla Kramer,
Jaap Kerkman en Jan Willem
Groen werden benoemd tot leden van verdienste.

ZANDVOORT Niets
staat een fusie tussen de
voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort
'75 in de weg. Vrijdagavond
besloten de leden in overgrote meerderheid met elkaar in
zee te gaan. De nieuwe club
gaat SV Zandvoort heten.

De kansen heeft Zandvoort
'75 zeker wel gehad. Het veldspel was best wel in orde maar
eenmaal in scoringspositie weten de Zandvoorters zich geen
raad. Bovendien zat het niet
mee en voorkwamen paal en
lat een doelpunt. Na een doelpuntloze eerste helft was ook
de tweede helft voor de Zandvoorters. Edwin Ariesen ontweek drie man en kwam vrij
voor de doelman. De behendige spits faalde echter in de afwerking.

Drie jaar lang, met een korte
onderbreking, heeft de fusiecommissie onder leiding van
voorzitter Jaap Methorst alles
in het werk gesteld om de voetbalverenigingen tot elkaar te
brengen. Alles stond in het teken van een verbetering van de
voetbalsport in Zandvoort. Na
vele vergaderingen kwam de
commissie met een fusieplan
Na een korte pauze waren er
dat vorige week vrijdagvond
op de vergadering van beide toch nog wel wat vragen van
clubs in bespreking werd ge- enkele leden. De toezeggingen
van gemeente wat de sportvelbracht.

TOPSCORERS
ZANDVOORT - Zoals
venvacht viel er weinig te
beleven op de ranglijst van
Zandvoortse topscorers.
De overwinning van Pieter
Keur staat al vast en met
nog een competitie wedstrijd te gaan zal er weinig
meer veranderen. Keur
voeg'de ook zaterdag weer
een doelpunt toe aan zijn
totaaal en heeft nu 22 doelpunten
gescoord.
De
stand: 1. Pieter Keur
(ZVM-zat) 22 doelpunten,
2. Riek de Haan (TZB) 19
doelpunten, 3. Mischa Tibboel (TZB) 16 doelpunten,
4. Ferry van Rliee (ZVMzat) 12 doelpunten, 5. Paul
Longayroux (ZVM-zat) 11
doelpunten.

ZANDVOORT - De berichten over de schaakresultaten
waren dit seizoen zeer karig.
De Zandvoortse Schaakclub
bleek te weinig schaakleden
te hebben om in competitie
verband op te treden. Na een
jaartje bezinning gaat de
schaakclub een herstart maken, te beginnen met de traditionele evenementen zoals
het Louis Blok Rapidtoernooi op 13 mei, Hemelvaartsdag, en het grote strandtoernooi op 14 augustus.

Foto RobKnottei

Nieuw club heet SV Zandvoort

ZANDVOORT - Het gedegradeerde Zandvoort '75 was
m de strijd tegen AFC'34 zeker niet minder. Toch leden
de Zandvoorters een 1-0 nederlaag en ook nu ontbrak
het aan scorend vermogen.

Halverwege de tweede helft
ontstond een rommelige situatie in het strafschopgebeid van
Zandvoort '75 en de bal plofte
onverwachts achter doelman
Ferry Nanai in het doel, 1-0.

Zandvoortmeeuwen
pakt laatste strohalm
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft de laatste strohalm gegrepen in de
strijd tegen degradatie. Na
de ontluisterende 5-0 nederlaag van vorige week boekten
de Zandvoorters nu een klinkende
overwinning
op
Hoofddorp: 5-0.
Door schorsingen en blessures was Hoofddorp zeer verzwakt. Dat was niet de enige
oorzaak van de Zandvoortse
overwinning. In tegenstelling
met zeven dagen geleden was
de instelling van de Zandvoorters optimaal. „We begonnen
scherp en de instelling was
heel goed," stelde trainer Alex
Heesemans. In het Zandvoortse doel maakte bovendien de
17-jarige A-junior Arhold Jongejans een sterk debuut.
De Zandvoorters waren zich
doordrongen dat alleen een
overwinning nog enigszins uit-

Oranjeritvalt
in de smaak

zicht gaf op het ontspringen
van degradatie. Van de start af
aan nam Zandvoortmeeuwen
het voortouw. Door doelpunten van Jordy Heidebrink en
Marcel Paap gingen de Zandvoorters met een gerustgevende 2-0 voorsporng rusten.
Toen kort m de tweede helft
Hoofddorp tweemaal tegen
een rode kaart aanliep was de
strijd gestreden. Tegen de negen Hoofddorpers had Zandvoortmeeuwen geen enkel probleem. De Zandvoorters kónden zich aanvallend heerlijk
uitleven en voerden de stand
op naar 5-0. John Keur scoorde
uit een strafschop en de doelpunten van Geoffrey van den
Broek en Raymond Holzken
maakten de vijf vol. ,",We waren
gedrevener dan de tegenstander," ging Heesemans verder.
„Zo hadden we het vorige
week moeten doen."

den betrof had men duidelijker
op papier willen hebben en ook
de begroting riep wat vragen
op. Toch kwamen de leden er
uit en met 62 stemmen voor,
acht tegen en een onthouding
werd ook hier besloten tot fusie over te gaan.
De voorzitter van de fusiecommissie, Jaap Methorst,
was uiterst te spreken over de
stemmingen in beide verenigingen. „Ik vind dit een geweldig resultaat. De conclusie is
dat meer dan negentig procent
voor de fusie is. Het geeft aan
dat de besturen en leden er
veel vertrouwen in hebben. De
pessimistische geluiden zijn
gelukkig niet gerealiseerd. Ik
vind het overweldigend en
mag dan ook wel stellen dat de
fusiecommissie prima werk
heeft gedaan."

Die toernooien zijn trouwens
nooit weggeweest, in tegenstelling tot het competitie gebeuren. Het bestuur bestaande uit Jan Berkhout. Ruud
Schiltmeijer en Edward Geerts
hebben achter de schermen
niet stil gezeten en hebben de
organisatie van de grote evenementen rond en als het lukt
dan gaat in het jubileum jaar
2000 de club weer van start
met de competities.

te doen aan bondscompetities
heb je zo'n twintig leden nodig."
De op 13 februari 1930 opgerichte club, viert volgend jaar
haar zeventig jarig bestaan.
Daar aan wordt het Louis
Blpktoernooi gekoppeld. Traditioneel wordt dat tpernoi in
het Gemeenschapshuis gehouden, maar in dat jaar wil de
schaakclub graag gebruikmaken van het Raadhuis. „We
gaan burgemeester en wethouders een verzoek doen om gebruik te mogen maken van het
raadhuis. Het lijkt ons namelijk heel erg leuk het jubileumtoernooi in het raadhuis te laten plaatsvinden. Er wordt een
sterke genodigde groep gemaakt en dat kost wel wat.
Maar we zijn bezig met het
zoeken van sponsors," aldus
Berkhout.

Het Louis Bloktoernooi van
dit jaar wordt echter zoals gebruikelijk in het Gemeenschapshuis gehouden. Louis
Blok was oud-secretaris van de
De dan zeventigjarige Zand- schaakclub. Hij organiseerde
voortse Schaakclub hoopt en in de dertiger jaren veel interrekent op een aanwas van le- nationale toernooien in Monoden. „De competitie geeft ver- pole aan het Stationsplein.
phchtingen," opent Jan Berk- Het grootste evenement was
hout zijn relaas. „De algehele de wedstrijd voor het wereldtendens is op dit moment dat kampioenschap met een partij
het terugloopt met sporten. van Max Euwe.
Men wil 's avonds de deur niet
Het 19e Louis Bloktoernooi
meer uit en zit graag voor de
tv. We hadden dit jaar te wei- wordt gespeeld op donderdag
nig leden om deel te nemen 13 mei aanstaande, Hemelvaartsdag en begint om half
aan de competities."
elf. De deelnemers worden inBestuurslid Edward Geerts gedeeld in poules van zes, naar
Voor
club-,
verwacht een toeloop van le- speelsterkte.
den. ,,We moeten veel propa- jeugd- en huisschakers zullen
ganda maken voor de schaak- zoveel mogelijk aparte groesport. Het is een boeiend en pen worden gevormd.
spannend spel en dat moet
Inlichtingen over de schaaktoch aantrekkelijk zijn. Er kpmen vele nieuwe mensen in club of opgave voor deelname
Zandvoort door de bouw van aan de toernooien kan geschieplan Duijnwijk en ik denk dat den bij Jan Berkhout, telefoon
daar ook wel schakers bijzit- 023-5734290, Ruud Schiltmeijten. Bovendien moeten we de er. telefoon 023-5717272 en Edscholen benaderen om de ward Geerts, telefoon 023jeugd te interesseren. Om mee 5717978

Beatrixschool slaat
knappe dubbelslag
in voetbaltoernooi

ZANDVOORT - Onder
ideale weersomstandigheden schotelden zowel de
meisjes als de jongens van
de zes Zandvoortse basisscholen de talrijke supporters een waar voetbalspektakel voor. De Beatrixschool bleek op alle fronten
de sterkste in het schoolvoetbaltoemqoi 1999. De
meisjes zegevierden, de jon- vierde namelijk met 2-1. De
gens wonnen en daarom Hannie Schaftschool plaatste
ging de oyerallprijs ook naar zich, mede door een 6-1 overde Beatrixschool. De sport- winning op de Mariaschool,
iviteitsbeker kwam zeer te- voor de kruisfinale.
In die kruisfinales vielen
recht in handen van De
enige verrassingen te noteDuinroos.
ren. De favoriete Nicolaasschool werd verrassend met
Niets wees erop dat de Be- 2-1 verslagen door de Oranje
atrixschool zich zou plaatsen Nassauschool. De Beatrixvoor de finale bij de jongens. school won niet minder verIn de poule werd namelijk rassend van de Hannie
met 4-1 verloren van de Nico- Schaftschool. Na de officiële
laasschool. De Nicolaas- speeltijd was het nog 0-0.
school had bovendien de eer- maar de strafschoppen werste partij al met 13-0 gewon- den door de spelers van de
nen van De Duinroos. Ook de Beatrixschool beter gcnoOranje Nassauschool leed in men.
de poule een nederlaag. De • De finale tussen de Oranje
Hannie Schaftschool zege- Nassauschool en de Beatrix-

school moest ook met strafschoppen beslist worden.
Beide teams bleven steken pp
een 1-1 stand. De Beatrixschool had ook al in de halve
finale laten zien goed strafschoppen te kunnen nemen
en deed het in de finale nog
eens dunnetjes over.
De derde plaats, afgedwongen in de troost- of kleine finale. ging naar Nicolaasschool.
Deze school won met 7-0 van
de Hannie Schaftschool. Vijfde werd de Mariaschool en
zesde De Duinroos.
Bij de meisjes was de strijd
eveneens ongemeen spannend. In de ppulewedstrijden
was al duidelijk dat de Beatrixschool en de Oranje Nas-

op afstand tweede. Opvallend
was de goede prestatie van
Zandvoprter Raymond Hebbelinck. Hij legde beslag op een
verdienstelijke vijfde positie.
In de Libertel Dutch Touring
Car Championship race was
Cor Eusewr een klasse apart.
In beide races won Euser met
overmacht. Allard Kalff tekende in de eerste race voor een
knappe vijfde plaats.
ADVERTENTIE

Ciraiema
29 april t/m 05 mei

STAR TREK:
INSURRECTION

The Lions sluit
af met winst
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
hebben de competitie afgesloten met een keurig zege.
Door met 56-32 te winnen
van Challengers eindigen de
Zandvoortsen op de derde
plaats.
De formatie van coach Olaf
Vermeulen zorgde voor een
goed slot van de competitie In
de laatste wedstrijd werd bijzonder aantrekkelijk basketbal gespeeld. In een hoog tempo ging de bal rond en nadat
de vrijstaande speelster was
gevonden volgde meestal een
score. Bij de rust was de strijd
reeds gestreden en leidde
Lions met 30-15.
Ook in de tweede helft bleef
Lions het spel beheersen. De
vele vrije worpen werden goed
benut en Challengers kreeg
geen vat op Lions. Met mooie
snelle aanvallen werd de overwinning uiteindelijk bepaald
op 56-32. José Koper, Anique
van Litsenburgen Sabine Dijkstra hadden met respectievelijk zestien, twaalf en elf punten een belangrijk aandeel in
de overwinning. Coach Vermeulen was over het gehele
seizoen genomen best wel content met de geleverde prestaties. „Terugkijkend, mag ik wel
stellen dat we een redelijk seizoen hebben gehad."
Is het eerste Lions-vrouwenteam verzekerd van een coach,
dat kan niet gesteld worden
van het tweede team. Dit leuke
team is naarstig op zoek naar
een coach voor het volgende
seizoen Informatie over deze
functie kan verkregen worden
bij Pie Gansner, telefoon
5715674.

ZHC met nederlaag
op zomervakantie
ZANDVOORT - Voor de
ZHC-hockeysters kwam het
competitie einde met een 1-3
nederlaag tegen Heerhugowaard. De Zandvoortse mannen treden het komende
weekend aan voor twee promotiewedstrijden.

sauschool de dienst uitmaakten. De teams kwamen dan
ook m de finale tegenover elkaar te staan. Vol overgave
storten de meisjes zich in de
strijd, maar uiteindelijk was
de Beatrixschool iets sterker
dan de Oranje Nassauschool
en won met 2-0.
Zo sloeg de Beatrixschool
een voetbaldubbelslag. Zowel
de jongens als de meiden mogen zich eenjaar lang de beste
schoolvoetballers van
Zandvoort noemen. Een unieke prestatie.
De Hannie Schaftschool
won in de troostfinale met 1-0
van de Nicolaasschool en
werd derde De vijfde plaats
werd in beslag genomen door
Mariaschool. terwijl De Duinroos ook hier als zesde eindigde.
De Duinroos won geen enkele partij, maar zette zich op
een uiterst sportieve wijze m
voor een beter resultaat. Dat
zat er niet m, maar de sportiviteitsprijs leverde net zoveel
applaus op als de winnende
prijzen.

Voor ZHC stond mets meer
op het spel. De zevende plaats
op de ranglijst stond vast en
ook voor Heerhugowaard was
het uitsluitend een wedstrijd
voor de statistieken. Nadat
Heerhugowaard een 2-0 voorsprong had genomen kwam
ZHC terug, door een benutte
strafcorner van Danielle van
Hemert. ZHC perste er even
een offensief uit maar toen de
gelijkmaker achterwege bleef
was de strijd gestreden Heerhugowaard maakte er 1-3 van
waarna de wedstrijd naar het
einde kabbelde.
..Onze gedachten gaan al uit
naar het volgende seizoen."
stelde coach Jan van Hemert
na afloop. „De uitslag van deze
wedstrijd was niet zo positief,
maar een zevende plaats op de
ranglijst is dat wel. Door meer
te trainen en wat versterking
willen we volgend seizoen proberen hoger op te komen "

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
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Schoonmaakpersoneel
gevraagd

Personeel
aangeboden

TUINMAN, STRATENMAKER
Uitzendbureau Volendam is biedt zich aan voor al uw tuinop zoek naar
en straatwerk, voorjaarsbeurSCHOONMAKERS m/v voor ten van klein klusje tot comde ochtenduren van 6.45 uur plete aanleg. Gratis advies en
tot 11.15 uur. Voor diverse
vrijbl. prijsopgave aan huis.
locaties zijn wij op zoek
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.
naar
BOUWOPRUIMERS.
Heeft u interesse? Bel: • Rubrieksadvertentie? Zie
020-4080616 en vraag naar voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
Suzanne Kuenen.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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l ' n r l i r i i l i f n 1 ) ! viTvvij/rli u i j niiar itf spcciiilt' IHHI oj> dr
|>ii»in:i ..MICUO'S".
1*1:1:11^1)^ is innerlijk in dr v nl^-iiilf rdilic:
/ \ \ ! ) \ ( II HITS MKIAVSIII.AI) f». m per inillimrirr.
SlniliMji-lijcl: iiiiiiiii<liig l 7.1)11 uur.
l knul uw irksl icIH'oiiiM'h iipgrvi-n: <)2:i-r>7l7ir>6of ul°-

Oproepen - Mededelingen

.IM X i i i n l v ..... -I:
l'l:i:ilsin«; i.s uiterlijk in tjr

lr

Opleidingen/cursussen

Bloemen, planten en tuinartikelen

Haal meer uit uw bedrijf!

de Groot

Vraag onze brochure;
STEW advies & training kleinbedrijf
020 - 623 93 69 of www.stew.nl

Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot
complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw.
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
GARANTIE OP AL ONS WERK. ing. K.v.K.

Vo.lk s universiteit Am s te rda m

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074

Voorjaarscursussen
start: half mei
Nederlands aan anderstaligen (NT2)
6 weken - 12 weken
Snelcursussen: Engels, Frans,
Italiaans, Spaans
en Conversatie-cursussen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Auto's en
auto-accessoires

Live! Black, beautiful en hot! Vrouwen, 18-55 jr, geven
Voor de liefhebber van zwar- tolnr. voor contact!
te vrouwen 99cpm 0906.0601. Bel: 0906-18.22 (1gpm).
Nieuw! De carrousel! De vrouwen zijn direct bereikbaar op
de lijn! 0906-9701 (80cpm).
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm,

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
Een spannend
jou in. 99cpm. 0906-9626.
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel con-Ik ga door, waar anderen
tact. Be.l 0906-18.44 (SOcpm). stoppen! Schaam me nerSBS-6 text pagina 745.
gens voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.
'*Seks alarmnummer"
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611

Voor een perfecte SAAB
Diverse clubs
Gevr. voor lange en korte tijd SAAB SERVICE MOLENAAR
gemeub. en gestoffeerde
Rep., onderhoud, APK.
SM-CONTACTLIJN. Hier zoewoningen, huizen of flats,
Eigen revisie-afdeling
ken vrouwen & stellen SM
regio A'dam. 020-4003074.
Motoren/versn.bak
contact. 0906-18.33 (SOcpm) Caribean Escort: studenten
verw. heren privé. V.a. 18 jr.
Verkoop nw/gebr. ond.
Gez. zo spoedig mogelijk
Spannende date?
ƒ195,- vol uur. 06-25110716.
ROYAL CLASS SAAB
woonruimte in A'dam, 1 a 2
Informatie en inschrijven:
0906-50.15.15.6.
Tel. 023-5614097.
kamers, badk., keuken, toilet.
Volksuniversiteit Amsterdam
Escortburo Angel, 24 hpd. is
Advertenties van
Tel. 0297-263195.
Rapenburgerstraat 73 - 1011 VK
een schot in de roos. Dames
vrouwen 18+. (1 gpm).
Tel. 020-6261626 ma. t/m vr. 10-16 u.
v.a. 18 jr voor escort. Tevens
Rijles auto's
't Lekkerste nummertje nu dames gevr. v.a. 18 tot 50 jr,
en motoren
Bedrijfslive met hete meiden 18. Ze met spoed. Tel. 020-6322452.
Kennismaking
liggen naakt te wachten. 24u www.angel-escort.com 24 u.
onroerend goed
Markten/braderieën
p.dg 0906-203.2340, pm105c.
te koop - te huur
• Wij behouden ons het
Alblas Verkeersscholen
Vanavond al een
recht voor zonder opgave van
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
fijne afspraak?
redenen teksten te wijzigen
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
0906-50.222.04 (1 gpm).
A'VEEN KANTOORUNITS
VLOOIENMARKTEN!
of niet op te nemen.
UW RIJBEWIJS
2
t.h. o.a. 43 m . Uitstekende
13,14,15 en 16 mei Mega Vlooienmarkt Maliveld te Den Haag Wat moet u doen?
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
locatie. Receptioniste/
23 en 24 mei Sporthal De Vang te Zaandam
1. Kies een leuke advertentie.
telefoniste. Airco.
24 mei Emergohal te Amstelveen.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Prima bereikb. ook o.v.
Org. Mensen. Tel.: 020-6570612.
0906-Nummers
het hoofdmenu een 4.
Info: KCM 020-6008975.
3.
Toets
nu
het
boxnummer
in
en
luister
naar
de
advertentie
GROTE
VLOOIENMARKT
van uw keuze.
Amsterdam-Z, zond. 2 mei,
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDFelicitaties
Financiën en
Er is een nieuwe
10.00-17.00 uur Apollohal
cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
efficiënte manier om
Stadionweg 3-5. Inl. org.buro
handelszaken
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
snel in contact te
Midland bv. Tel. 033-4751167.
komen met leuke
Lieve Jannie gefeliciteerd met 0900-899.85.99.
40 cpm! Binnen 5 seconden
meisjes, vrouwen en
met je 40e verjaardag! Erwin, Brigitte, vrouw 36, op zoek
vrouwen
30+,
direct
live
aan
Vlotte, spontane meid, 38
Uitgaan
mannen via de
Monique en Roosje.
naar een man tussen de 30- jaar, zoekt serieuze vriend
dejijn! 0906-17.15.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Contactlijn. Op de
45. Hier volgt mijn C.V. vol- voor relatie! Durf jij het aan
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
blijft toch goedkoper!
Contactlijn 0906gens mijn eigen ABC. Ik ben om op mijn box te reageren!
uit jouw wijk zoeken een afVrijwilligers
Bel nu: 023 - 5714534.
501515.6 kunt u
Elke donderdag dansen en
druk, eigenzinnig, fantasievol, Pak dan je telefoon, spreek
spraak! 0906-17.11.
anoniem luisteren
ontmoeten v. alleengaanden
gevraagd
gezellig, heb humor, interes- een leuk bericht in op mijn
naar talloze serieus
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuse, complex, open, genegen, box en ik bel je zeker terug! Ik
Afspreken
in
jouw
Vakantie
ingesproken adverwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
sportief, theater, enz. !
postcode-gebied:
wacht met smart op jouw reBinnenland
tenties van lezers
gezocht Boxnummer 386254.
0906-50.222.04 (1 gpm)
actie! Boxnummer 281572.
Sportcafé Zandvoort voor HOOFDLEIDING
die een serieuze
bruiloften, recepties, perso- voor Jeugdstrand Zandvoort Dit is de box van Jan! Ik ben Wat ik zoek, is een 45 plusser
BEL DAMES THUIS
partner of gewoon
neelsfeesten,
verjaardags- voor de periode van 26 juli t/m 34 jaar, 1.82 groot, heb kort die mij veel kan bieden. Ik wil Stacaravans te huur in BelIn heel Nederland
een vriend of
feestjes,
catering. 13 augustus. Ben je geïnte- geknipt haar, licht-bruine met jou een spannende en gisch Limburg; vanaf ƒ240,GEHEEL PRIVÉ
vriendin zoeken.
resseerd in leidinggeven, or023-5715619; 06-54616812.
huidskleur,
licht
grijs-groene
p.w.
all
in.
Tel
043-4591598.
U kunt als lezer van
spetterende relatie opbouganiseren en werken met kinogen
en
ben
Nederlands!
één van de nieuwswen. Liefde en warmte heeft
deren + goede verdienste?'
24
u/pd
(1
gpm)
Mijn
innerlijk
is
eerlijk,
open huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
bij mij prioriteit. Hou je van
Bel dan E. Olde: 020-6711062.
Woninginrichting
Zie ook NieuwsNet 9
Bedrijfsrecht, betrouwbaar en humo- dansen en heb je humor, dan
reageren op de ingesproken advertenties door een
Kabeltekst pag. 440 & 450
ristisch. Ik zoek dito vriendin! heb je een plus. Ik ben een
leuke reactie in te spreken.
onroerend goed
Boxnummer
720428.
Kunst en antiek
slanke vrouw. Boxnummer
Beluister anoniem
te koop - te huur
Gevr.: gaskachel, rond moUiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoadvertenties 18+
Ik ben Robbie, 39 jaar en zoek 348191.
del, liefst een ETNA of Pelniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
grim of een rond zwart Nobel- *Veilinggebouw Amstelveen* een lieve, eerlijke meid tussen Welke jongedame wil kenniskrijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
de 27-39 jaar! Ik heb donker- maken met een Arabische
A'VEEN
KANTOORUNITS
tie o.i.d. 020-6228267.
Biseks,
buurvr.
en
buurmeisje
heden INBRENG voor veiling blond haar, blauwe ogen,
2
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
t.h.
o.a.
43
m
.
Uitstekende
jongeman?
Ik
ben
33
jaar!
Als
18.
Hun
spelletjes
worden
10 en 11 mei Spinnerij 33, 1.83 m en weeg 83 kg. Als jij
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
locatie.
Receptioniste/
jij
nog
meer
wilt
weten
dan
harder!
99cpm
0906-9526.
Amstelveen. 020-6473004.
uw eigen nummer beluisteren.
Verhuizingen
meer van mij wilt weten, hoef je alleen maar te reage- telefoniste. Airco.
spreek dan een leuk bericht in ren op mijn boxnummer! Ik Prima bereikb. ook o.v.
Dagelijks seksen hete meisVoor nog meer reacties kunt u de door u ingesproen dan bel ik je zo vlug moge- bel je dan zeker terug om te Info: KCM 020-6008975.
jes 18 op onze livelijn! De
Hobby's en
ken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
TE HUUR gr. verhuiswagen +
lijk
terug!
Boxnummer kijken of het klikt tussen ons!
heetste! 99cpm. 0906-0603.
verzamelingen
chauff., ƒ250 p.d. Ook met
705155.
Boxnummer 720717.
Direct contact met
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
Vaar/surfsport
verhuizers. Tel.: 0653-208374.
stoute vrouwen
Ik ben een vrolijk, bourgonwijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
ANNULERINGEN van adX.Y.Z. B.V. verhuizingen en T.k.: collectie tel.k. 362 st., disch type en'vind het heerlijk vertentie-opdrachten kunt u
0906-50.222.21 (1 gpm.)
met anderen gekregen. (J.00gpm)
kamerverhuizingen/transport. incl. luxe alb.: ƒ 150,-. Ook rui- om te genieten en een lekker UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Te koop nieuwe stalen
Direct
contact
met
Voll. verzekerd, 020-6424800 len. Tel.: 5717193.
glaasje met je te drinken. Ik richten aan Micro's Weekme- ROEIBOTEN, 4 meter lang,
vrouwen thuis!.
ben een weduwe van 57 jaar dia, Postbus 156, 1000 ADmet roeispanen, prijs ƒ 1150,-.'
0906-50.222.21 (1 gpm).
en zoek via deze weg warm- Amsterdam.
Tel. 035-5823978.
Onderhoud,
te, liefde en genegenheid.
MuziekBen jij rond de 60 en hou je
reparatie,
. instrumenten
van een goed gesprek? Boxdoe-het-zelf
nummer 307192.

Na bijna 30 jaar hebben wij tot onze grote spijt door omstandigheden de V. Stolbergweg moeten verlaten. Wij willen bij
deze iedereen bedanken voor alle hulp en vriendschap de
afgelopen tijd. Onze nieuwe adres is Huis 'te Bennebroek',
Binnenweg 6 fl 231, 2121 GX Bennebroek.
Gezocht oude ansichtkaarten Modeltreinenbeurs: za. 8 mei,
in oud album. Betaal ƒ 250 tot J. Westerman college, J. Friƒ500. Tel. 0514-571498.
solaan 4, Den Haag (tegen• Zie de colofon voor opga- over Nederlands Congresgeve van uw rubieksadvertentie. bouw). Info 024-3789538.

\\2. Xuiiilv.....-i> Niniw*l)la<l. Ainsti.lv.....is ViWkMail.
l illioiirn.-cdiiuniiil.ilc llunclc \Vnrr. Aalsimwilrr
Courant. allr rclilirs van hrl Alilslrrdalns
Sliiilslilail. ƒ ft.:ti per millimrKT.
Sluitingstijd: niaiinilii^ l.r>.00 nnr.
*
InfnniKiltr ovn-oM/i' ovt-i-i^c lumln-kkrlijkr advrrh'Mliri-omliinatir* in d<- .Mirro's /ij n «|i aanvraag O|i
on/f kalilorcn v<-rkrijfïl>a;ir.
*
Voor lirirvon niidrr nmninrr uordl t ri'^rl c\lr;l iu
ri-ki-niii^ jylii-ai-hl. alsmi'di- ƒ il.Jïl) iiilin.kosli-ii.
*
Mij pl;)al>iri£i in dr .Micro's uonlm <;rf-u hrwijsnnniliK'rs vrrstutird. Op vt-r/.ork worrll aan adverIcrrdt-r.s liuilcn lid wrspn'idiiifisf^'bird «V'ii kram
\rrslnnril. Ilirrvnor \sordt ƒ 6.">0 in rrkcnin^ firIn-arlil.
Al!<-|>rij/i-ii <•\<•!. 17..W UT W
l kunt «Ir Irksl van uw Mirro-advi-rlrillitTomhinalH' /
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in juli en augustus:
Zomerprograrnma
Volksuniversiteit
Doe-Zelf School
Vraag de folder!

in 5 dagen

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

DE CONTACTLIJN
f

(dit inutnnrr is nirl MM»- lir/or^klarlilril) <if /rndrn aan:

Micro'.-. \\Vrkmrdia
l'nslliiis 156- 1(100 AI) Aiiisl.-nlaiii
( h i k voor rcartii'i's nirt lirirrminuiUT

Dr slnilin^slijdfii p'ldrn vooi- plaatsing in d<l/clfd<' w*M-k
Vnnrdr ln'lalin^ oillvan^t n cru acceptgirokaart.

Autoverzekering

Horecapersoneel gevraagd
YANKS SALOON COFFEESHOP
zoekt
BARKEEPER M/V
leeftijd vanaf 18 jaar.
Tel. na 12.00 uur: 06-51994995.
Geitenboerderij A'damse Bos
vraagt vlotte, ervaren horeca- Rest. Queenie vraagt voor
medewerk(st)ers. Voor info medio april medewerkers/
na
19.00 uur
bellen: sters in de bediening en in de
keuken. Voor reacties: mw.
020-6409417, 020-6455034.
Holleman, tel. 023-5713599.
HORECA-MEDEWERKER gevraagd voor de periode mei
t/m aug. Tijden in onderling Restaurant Sandwichshop
vraagt
overleg, ± 30 u. p.w.
Meisje of Jongen
Tevens KOK gevraagd
voor de bediening
(fulltime) in ieder geval t/m
fulltime of parttime:
aug. Voor inl. vragen naar
Danielle Pront, 023-5713510. Kerkstraat 14, tel. 5712102.

Divers personeel gevraagd
Gevraagd

BLOEMBINDER/STER
ervaring vereist, fulltime job.
Bloemsierkunst J. Bluijs.
Haltestraat 65, Zandvoort.
Tel. 023-5712060.

0906-98.50

Speel mee voor sport, wel^i/n en cultuur

!!! VAKANTIEWERK !!!

Voor orderpicking, controlewerkzaamheden en inpakken
bestellingen van ons uit te leveren bqekenassortiment in ons
TUINMAN, .STRATENMAKER
distributiecentrum in Amsterdam Zuid-oost.
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot com- U kunt .bij ons al v.a. ƒ 270,
plete aanleg. Gratis advies en
voor het eerste half jaar
vrijbl. prijsopgave aan huis.
een goede piano huren.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

PIANO
SPELEN

• periode augustus en september 1999
• goede verdiensten (o.a. reiskosten)

VAN KERKWIJK

DE KLUSSENBUS
Amsterdamseweg 202
Voor iedere klus, bellen dus.
AMSTELVEEN
Tel.: 023 - 5713780.
020 - 6413187
Ben je jong (18-30 jaar) of bijv. herintre(e)d(st)er en vind je in SCHILDER heeft nog tijd v.
teamverband werken leuk, bel of schrijf dan snel met:
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Herman v.d. Pol, Intertaai bv, Pb 75036,1070 AA Amsterdam. prijsopgave.
Massage
Telefoon: 020-3429328.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Wiver Service B.V. vraagt net- • Wij behouden ons het
te, flexibele VERHUIZER met recht voor zonder opgave van • Rubrieksadvertentie op- Sportmassage, ontsp. masdienstverlenende instelling. redenen teksten te wijzigen geven? Zie voor adres en/of sage Shiatsu, voetreflex.
telefoonnummer de colofon
Evt.
bedrijfsauto mogelijk. of niet op te nemen.
Tel. 023-5714092.
in deze krant.
Info: 023-5353851.

• parttime geen bezwaar

voor de particulier
Uw Micro-advcrtcntie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9,99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dal bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... hu r. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).

Of afgeven bij (tol uiterlijk
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad. Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort.

De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
L.aat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdaa
12.00 uur), tel. 020-5626271.
fax:020-6656321.

U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of bctaalcheque bijsluitcn (beslist geen overschrijvingskaailen
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde weck op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT).
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een week later
geplaatst/uitgezonden.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia. Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Wij zijn niet uunsprukclijk voor fouten ontslaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons hel
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op Ie nemen.-

Zandvoorts Nieuwsblad
'

' ' '

'

-

•

•

' "

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 1 3,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen x.ijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

:

Ik ben een vrouw die op zoek
is naar een fijne vriendschap
met een man vanaf 45 jaar.
Ben je nieuwsgierig geworden, dan kun je op z'n minst
eens even naar mijn spontane stem luisteren. Wie weet is
dit de eerste stap voor een
heel nieuwe toekomst.samen.
Boxnummer 384345.
Ik ben een eenvoudige vrouw
van 52 en zou graag in contact willen komen met dito
man. Ik bel met de bedoeling
om een gezellige gemeende
relatie op te bouwen. Ben jij
het alleenzijn net als ik een
beetje beu, dan bel je nu met
deze lijn! Boxnummer 246526.
Ik ben een vrouw van Russische afkomst en woon alweer
een tijdje in Nederland. Mijn
naam is Nathalie en zoek een
serieuze man die mij durft te
bellen. Ik zou graag de Nederlandse taal beter willen leren
in combinatie met fijne relatie.
Ben sportief. Boxnummer
342589.
Ik heb sinds kort een auto dus
afstand is geen bezwaar
meer voor mij! Ik ben een
vrouw, gek op dansen en dieren maar heb helaas nog
geen partner. Heb goede
vaste baan, ben spontaan en
zie er leuk uit. Ik vind het heerlijk om recreatief te sporten.
Boxnummer 307925.
Ik, man met normaal postuur,
kort haar en bruine ogen, vrolijke uitstraling, ben eerlijk, romantisch en verzorgd. Ik zoek
een nette vriendin. Je kunt
vrijgezel blijven of met mij een
gokje wagen. Luister (anoniem en GRATIS) op
4140. Boxnummer 240851.
Lijkt het je heerlijk om samen
verder te gaan? Ik ben een
vrouw van 1.75 met veel innerlijke schoonheid en een
hele warme stem. Ik bied je
een warm nest en ben 41 jaar.
Ik ben niet regio gebonden.
Ben jij lang, slank en heb je
enig niveau? Boxnummer
369882.
Marja, 52 jaar oud, zoekt een
eerlijke, betrouwbare vriend
of maatje, 52+, om samen
nog meer inhoud aan het Ieven te geven! Ik wil geen relatie waar seks op de eerste
plaats komt maar waar respect bovenaan staat! Zoek ik
jou? Boxnummer 225494.
Muziek, luisteren, voetballen,
lol maken, uitgaan. Dat doe ik
het liefste. Jij toch ook?! Richard, dat is mijn naam. Ik
ben 23 en jij bent een leuke
meid tussen de 19 en 23 jaar.
Bel direct het gratis nummer
0800-4140.
Boxnummer
215012.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Welkom bij de Grote
Sponsor Loterij!

op het gebied van sport,
welzijn en cultuur . Zij ontvangen maar liefst zes
gulden van elk lot van een
tientje, dat u koopt. Met uw
deelname aan de Sponsor
Loterij maakt u dus niet
alleen kans op geweldige
prijzen, u steunt daarmee
ook deze goede doelen!

' *-23291 I °4226
: ; s 10 38 08 33 -17'-18,- !
|J06 19 09 45 14_44'-;
^|24, 01 21:41 s 34 * />

Wilt u meespelen met de
Grote Sponsor Loterij? Vult
u dan onderstaande bon in
en stuur hem vandaag nog
op.' Vanaf volgende week ga
ik dan samen met u op pad
achter de schermen van de
Grote Sponsor Loterij. Tot
dan!

^? '; Heeft n met deze getallen , "'
«en volle kaart, 'dan wint u de •
'
•, t

; 1 1ƒ 10.000,- , 27

ƒ 20,-'
„ 07 *f l'ooT- 35^ f Tot- • ~ • '-'- — ••'- '
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ƒ 100,- -^30

ƒ 9,-">
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Bij de Grote Sponsor Loterij is het elke week feest; speelt u al mee?

Mag ik u uitnodigen voor
een bezoek aan de Grote
Sponsor Loterij en aan al
onze goede doelen? Er is
veel ie zien en te beleven!
^n 'k neem u daar op deze
plaats graag elke week mee
naar toe.

doen. U zult mij dan ook
geregeld horen praten over
al onze geldprijzen, over de
vele verrassingsprijzen en
het heerlijke spel
SponsorBingo, elke zondagavond om tien over zes op
RTL4. -

Ik ben een tijdje geleden
benoemd als Adjunct-directeur van de Grote Sponsor
Loterij. Een van mijn
belangrijkste taken is om u
te informeren over wat wij

Maar nel zo belangrijk als
de prachtige prijzen, zijn
uiteraard de goede doelen.
De Sponsor Loterij steunt
verenigingen en clubs, die
zich op hun beurt inzetten
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MIK-BINGO-MEE-BÖN

;te OldebérkoppV

SURPRISE
SPONSORBHSGO
,vV-„ - zondag 1 mei ' ' ' •
^ s; 18.10 uurop RTl 4
\"«x Kijk, bel en win; ' -, ^
'^èmsSie!I^SuradenboII :
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De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zelfouten voorbehouden

let Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

[ö'Ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingpprijzen!
Ik machtig u hierbij tol wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

\,t

A.u.b. uw hcuzc aankruisen en verder invullen in
blolilcllcrs. Deelname lioudl in aanvaarding van liet
reglement, op aanvraag verkrijgbaar, ld. 0900-300
1400 (35 cpm)

D de heer

D mevrouw

150.99.04

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaais:
(PosObanknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tel:

Datum: .
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

woensdag 28 april 1999
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naar op. Hij liep rond de afrastering, duidelijk op zoek naar
iets. Een verstopte duiker of
zo. De ponys en koeten volgden zijn vorderingen, de enen
met hoop, de anderen met
vrees.
Nog een week later. Maar
weer eens bij de meerkoeten
langs. En kijk: waar de wandeBestaan ze nog, de
laars al aardig aan een leuk
gepassioneerde
verzamelaars van Oranje
meertje gewend waren geraakt is opeens niets meer. De artikelen? Na de oorlog was
verstopte duiker is schoongeons koningshuis ongekend
maakt en heeft het meertje
populair. Het sparen van
leeggezogen. Het reusachtige
Oranje lepeltjes, mokken,
meerkoetennest ligt op het
postzegels, trommels en nog
droge. De ene koet in elkaar
veel meer, was dan ook de
gedoken pp het nest, de andehobby van velen. Een
re koet mistroostig in de modbezoekje aan Nel van de
ET KON NIET goed gaan. der ernaast. De ponys en de
Ven, verzamelaarster van
Maar de poging was dap- geit beloeren de burcht van
kinds af aan.
een afstandje. Die modder is
per.
nog wel erg zacht, denken ze.
Waar de Kruislaan dpodloopt tegen de Oostelijke
En dan de ontknoping. We
EZE WEEK wordt
Ringdijk lopen al jaren twee
ponys en een geit op een om- naderen langzaam de meerprinses Juliana nekoetenhoek. Zouden de koegentig jaar, voor Nel
rasterd lapje grond. De geit
van de Ven (55) uit
heeft een hok, de ponys heb- ten stand hebben gehouden?
Aalsmeer is dat aanleiding om
ben niks, maar alledrie zijn ze We komen dichterbij. Geen
in het plaatselijke zorgcentevreden. In hun directe om- burcht meer te zien. Dan
geving maken weilanden rawordt het drama duidelijk. Op trum een vitrine te maken met
Juliana-artikelen. Alle spullen
zendsnel plaats voor moderne de bodem van het gewezen
kantoorgebouwen, maar de
meertje lopen twee paar pokomen uit haar Oranje collecwerkzaamheden hebben nooit nysporen van de rand naar het tie. De plaatselijke media heeft
er al eerder over geschreven,
enige invloed op hun humeur midden. In het midden een
gehad. Totdat door het gewirwar van pony-afdrukken en en onlangs kreeg de verzamegraaf een duiker verstopt
wat restjes riet. De wraakling ook aandacht op SBS 6.
raakte. Er waren maar drie re- zuchtige dieren hebben het
genbuien nodig om een flink
meerkoetennest simpelweg
Nel woont 'toevallig' in de
deel van hun grasveldje onder opgegeten. En de eieren heb- Oranjebuurt. In de vroegere
slaapkamer van haar dochter
water te zetten. Ze trokken
ben ze als toetje erbij genoheeft zij kasten vol boeken
zich mokkend terug op het
men.
overgebleven droge deel.
over de Oranjes. Tientallen beIn de sloot aan de overkant kers met portretten van koninNog geen week later was een
van de Kruislaan zijn twee uit- gen, prinsen en prinsessen.
bouwsel verrezen middenin
gesproken pissig ogende
Koektrommels, lepeltjes, puzhet nieuwe meertje. Twee
zels, staatsieportretten, grammeerkoeten hadden een fors
meerkoeten druk bezig. De
nest opgetrokken. Eentje zat ene staat een wrak bouwseltje mofoonplaten...
er bovenop, de andere zwom aan te stampen, de ander
Nel toont haar eerste schooldrukdoenerig rond en keek
sleept driftig met rietstengels. schriften, vol met krantenfoargwanend naar de ponys en Nooit de moed verliezen. Ge- to's uit het begin van de jaren
de geit, die net zo argwanend woon weer opnieuw beginnen. vijftig. Als meisje knipte zij
met haar zusjes de foto's uit
vanaf het droge terugkeken.
Remco Daalder oude kranten die ze op de bloeWeer een paar dagen verder
menkarren van de veiling vondook er een gemeente-ambteden. „Daar legde men bloemen
op. Wij gingen in die kranten
zoeken, haalden de plaatjes
van de prinsessen eruit en
plakten die thuis in onze
schoolschriften."
ADVERTENTIE
Een paar keer heeft zij kpningin Juliana gezien en één
keer is zij zelfs aan haar voorgesteld. Of Juliana haar nu nog
zou herkennen, is onzeker,
maar voor Nel was de gebeurtenis onvergetelijk. Het was in
„ x
X ">V - T~^ \
de jaren dat op Soestdijk nog
defilés gehouden werden en de
Oranjeverenigingen bloeiden.
*<\* <, * " \
Nel: „Aalsmeer had een
Oranje Comité dat was aangeeüfs
sloten bij de Christelijke Bond
van Oranje Verenigingen. We
hadden een congres in Baarn
voor nieuwe producten en acties
en gingen daarna met driehonderd man naar Soestdijk. Er

Met verjaardagen stuur

Opgegeten
H

D

Deze week.

M

Boodsdiappen
i

Nel van de Ven
heeft de vroegere
slaapkamer van
ha'ar dochter
omgetoverd tot
tot een soort van
Oranjemuseum
Foto.IaapMaars

zou een kleine delegatie van
burgemeesters en andere notabelen naar Juliana gaan.
Maar zij zei: of iedereen wordt
voorgesteld of niemand."
Van tijd tot tijd krijgt Nel koninklijke post uit Soestdijk,
Apeldoorn en Den Haag. Hoe
krijgt zij dat voor elkaar? „Als
iemand van de koninklijke familie jarig is, of er is iets bijzonders, dan stuur ik een kaartje.
Je krijgt altijd een bedankje terug," legt ze uit. Inmiddels
heeft zij albums vol kaarten,
geboortekaartjes en tekeningen, want de prinsjes maakten
zelf tekeningen zolang ze nog

geen achttien waren.
Eé keer kwam er een telegram. „'s Avonds stond de
postbode aan de deur. Ik
schrok vreselijk, want wat zou
die brengen. Maar prins Bemhard had vijftig jaar z'n vliegbrevet en ik had hem daarmee
gefeliciteerd. In het telegram
stond: 'Mijn hartelijke dank,
Bernhard'."
Nel rommelt wat in haar kasten met Oranje artikelen en
haalt van alles tevoorschijn.
Sommige dingen heeft ze zelf
gekocht. „Niet dat ik wekelijks
een rommelmarkt
afloop,

sinds een paar jaar staat het
op een laag pitje, maar als ik er
toch ben, geef ik mijn ogen wel
de kost. Mijn laatste trofee?
Dat was een boekje uit 1966:
'Het huwelijk van onze kroonprinses'. Een klein snertboekje
voor scholen, maar ik had het
nog niet."
Maar de meeste dingen heeft
zij gekregen van bekenden.
Overal hoort een verhaal bij.
Een rol oranje vloerbedekking
bijvoorbeeld kreeg zij van een
vriendin uit Genemuiden, nadat koningin Beatrix dat stadje met een bezoek had vereerd.

Het tapijt had op straat gelegen en de koningin en haar gevolg waren er overheen gelopen. „Ik geloofde er eerst geen
woord van, maar het was toch
echt waar," zegt Nel.
Pronkstukken uit haar verzameling zijn een oude His
Masters Voice koffergrammofoon, met een oranje 78 toeren
plaat ter ere van het huwelijk
van Juliana en Bernhard. En
de liturgie van Wilhelina's begrafenis. De
bijbehorende
dienst in de Grote kerk van
Delft staat op een dubbelelpee.

Hoe denken Nels kinderen
eigenlijk over haar hobby? Zij
is naar eigen zeggen inderdaad
op een leeftijd gekomen dat ze
zich dat begint af te vragen.
Haar verwachtingen voor de
toekomst van de collectie zijn
overigens bescheiden. ,,Ik zei
pas nog, dat als ik er niet meer
ben, er wel een grote container
voor het huis zal komen. Toen
zei m'n schoondochter: 'Nee
dat doen we nooit, dan geven
we het eerder aan een museum
of liefhebbers'," zegt Nel opgelucht.
Jan Pieter Nepveu

Zorgcentrum
kan 'Graag
^y
*y Gedaan'-da mes niet missen

ADVERTENTIES

6
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deld.. Dat gebeurde dan ook
dikwijls op de woensdag, maar
het kon ook op een andere
dag. Dat hing af van de mogelijkheden, die de GG-dame
zelf had. Ze werden meestal
van de samenleving
door het huis aangewezen en
ze waren blij als je kwam,"
stelt Greet.
Nu zijn er iedere dag gastPas als ze er niet meer
vrouwen, zo'n twaalf in getal,
zijn, vallen ze op.
die dagelijks de koffie komen
Vrijwilligers. Zij
schenken. Dat gebeurt steeds
verzorgen het bloemetje
met vrijwel vaste koppels, die
aan het ziekbed, geven
op bepaalde dagen komen. En
hondentrainingen, hebben
dienst in de kantine van de bewoners weten maar al te
goed wanneer wie aan de
de vereniging,
beurt is. „Als iemand niet kan,
onderhouden de tuin,
wordt ze vervangen. Maar de
organiseren een
bewoners vragen dan meteen
jeugddiseo, vangen daklozen op, staan in de wat er aan de hand is," weet
Jo te melden.
Wereldwinkel. Zonder
De GG-dames hebben inhun inzet zou het leven
middels een leuk programma
verschralen. Zij vormen
ontwikkeld. „ledere woensals het ware het cement
dat de afzondelrijke delen dagmiddag is er een activiteit.
Eén keer per maand is er een
van de samenleving aan
bingo, waarvoor we zelf de
elkaar bindt. Een serie
prijzen aankopen. Die zijn niet
over werkers in de vrije
groot, maar leuk en aantrektijd.
kelijk genoeg voor de bewoners, die daar altijd op afkomen. Maar dan zijn ook alle
Twee van de 'Graag Gedaan*acht GG-dames aanwezig,
damcs, Jo de Kruyf en Grcet
Noordermeer (links), bezig niet want je moet sommigen wel
helpen. En het mag niet te
koffieschenken in het
lang duren," vertelt Jo.
Zorgcentrum 't Kloosterhof
Greet beperkt haar activil-'oto.Iaap Miuirs
teiten tot het GG-werk, maar
Jo is in nog veel meer groepen
vond het personeel in die jaren actief. Ze is één van de negen
Het Aalsmeerse
lectoren in de kapel, maar
zorgcentrum "t Kloosterhof helemaal niet zo leuk. Want
daarnaast maakt ze ook deel
wordt door zo'n 56 personen wij deden de leuke activiteiten. Alleen op de woensdag
uit van de Hofnieuwsredactie.'
bewoond. Naast het
personee) is bijna een zelfde vonden ze het niet erg, want is lid van de Pastorale werkaantal vrijwilligsters actief. dan was het wasdag en had- groep. de werkgroep avondwaden ze weinig tijd. Dan konden ke en de werkgroep ontspanHet begon met de 'Graag
we wel koffieschenken."
ning. „We hebben voor een heGedaan'-danieS; maar het
Jo de Kruijf en .nog zeven
lebpel zaken werkgroepen.
legertje vrijwilligsters is in
Vrijwilligers die de kapel verde loop der jaren aanzienlijk vrijwilligsters, onder wie ook
Greet Noordermeer, kregen
sieren voor de feestdagen, een
uitgebreid.„Want er is zo
toestemming. De groep was
handwerkgroep die op niaanontzettend veel te doen,"
op woensdag altijd met z'n
dag bezig is. er is een klusjeszegt Jo de Kruijf, al ruim
tweeën actief, dus kwamen ze man en bijvoorbeeld op
twintig jaar een bekende
verschijning in het centrum. één keer per maand in actie. woensdagmiddag komt MarDe bewoners vonden het wel tin Verbeek van Radio Aalsmeer hier plaatjes draaien. Die
ET WAS EIND zeventi- prettig. Ze konden eens met
worden vanuit de koffiekamer
ger jaren dat de direc- iemand anders praten, hadtrice van het Zorgcen- den op die manier contact met op de huisradio ten gehore gede buiteiiwetrum de vraag voorgelegd
bracht. Vooral ouderwetse
kreeg 'of er wat te doen was' in reld.
'Graag gemuziek, die
het centrum. „Ik maakte in
vindt men
die jaren deel uit van het Paro- daan,' zeiden
de vrijwilligleuk," vertelt
chieberaad waar ik in een
Greet. Op een
werkgroep zat, die zich bezig sters als ze
werden beandere
hield met de bejaardenzorg.
dankt. In de ---- ------- woensdagToen het Zorgcentrum hier
middag worden films verloop der jaren werd die uitkwam, hebben we dus getoond.
vraagd of er soms extra han- drukking ook de aanduiding
Twee keer per jaar kunnen
den nodig waren om bepaalde van de groep, die nog steeds
werkzaamheden te doen. Na- uit acht dames bestaat, maar de bewoners mee met een
bustocht. In de tweede of derwel van samenstelling is getuurlijk niet als werksters
de week van juni is er een vamaar meer als een soort gast- wisseld. Alleen Jo en Greet
vrouw," vertelt Jo de Kruijf.
maken er nog steeds deel van kantieweek. De activiteiten„Ik had tijd over. De kinde- uit. „Je kreeg contact met de groep kiest voor haar activiteit
altijd een thema, waarbij soms
ren waren het huis uit. was we- bewoners, maar je ging ook
eens op bezoek bij de eenzame ook de bewoners worden bedüwe en ik was nog opgegroeid in een tijd, waarin een bejaarden. Begeleidde ze
trokken.
Er was ook een groep vrijwilvrouw niet buitenshuis werk- soms naar het ziekenhuis. ledere dame had één of soms
ligsters voor de 'Open tafel'.
te. Ik wilde dus wat te doen
hebben, me dienstbaar maken enkele bewoners waarmee bij- „De bedoeling was dat iedere
dinsdag ook mensen van buivoor bejaarden. Maar dat
voorbeeld eens werd gewan-

H

Vrijwilligsters
doen meer dan
koffieschenken

ten dan hier kwamen eten.
Dat idee is niet aangeslagen.
Nu doen ze het om de beurt
met de bewoners van twee
etages. En elke maand dineren
alle jarigen met elkaar. Ze mogen dan één of twee kinderen
of familieleden uitnodigen.
Dat wordt zeer op prijs gesteld," hebben de vrijwilligsters ervaren.
Wel ervaart het tweetal,
maar zij niet alleen, dat het
'werk' steeds moeilijker wordt.
„De bewoners worden ouder.
Vroeger kon je nog wel een polonaise lopen, maar daar hoef

je nu niet meer aan te beginnen. De werkdruk voor het
personeel is in de loop der jaren toegenomen, steeds meer
werk met steeds minder mensen. De aanvankelijke scepsis
is verdwenen. Het gaat prima
samen. Maar als de vrijwilligsters er niet zouden zijn, zouden sommigen in het centrum
echt eenzaam zijn. Het 'werk'
is de laatste twintig jaar echt
toegenomen. Maar het is zulk
dankbaar werk. Ik zou het niet
kunnen missen," stelt Jo. En
Greet knikt instemmend.
Henk Fokkink

In Carré van 11 tot en met 23 mei
(behalve maandag) de musical

Blood Brothers

Foto Joris van Bennekom
Achter deze wat kille titel schuilt een
hartverwarmende musical die het
meeslepende verhaal vertelt over
twee vrienden die niet weten dat ze
tweelingbroers zijn.
De arme mevrouw Jonkers (afwisselend gespeeld door Joke Bruijs en
Angela Groothuizen) is zwanger van
een tweeling. De rijke, kinderloze,
mevrouw Van Leeuwen haalt haar
over de helft van de tweeling at te
staan. Vlak bij elkaar groeien de jongens ieder in hun eigen milieu op:
Mickey (Danny de Munk) als onhandelbaar straatschoffie, Eddie (Frank
Rigter) als bekakt kereltje in een
nette wijk. Zonder te weten dat ze
broers zijn, raken de jongens
bevriend. Ze sluiten een bloedverbond, die aan het slot tot een tragische afloop leidt.
Tegen inlevering van volledig ingevulde onderstaande bon bij de kassa
van Carré, krijgen lezers tien gulden
korting op de normale toegangsprijzen van 67,50/55,-/45,-/30,-/25,-.
Korting is alleen geldig voor de vaorstellingen op
dinsdag,
woensdag,
donderdag
en zondag.

P&P B0507
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Waf komt er in hef baBkje?
HORIZONTAAL: l weefsel: 6
trop. ziekte: 12 onbehouwen:
13 Z.-Am. land: 14 onder andere; 16 sluwe: 18 gierigaard: 19
lidw.: 20 lof: 22 mistig: 24
schrobnet: 25 kledingstuk: 27
eetgerei; 28 grondsoort: 29
vaartuig: 31 kledingstuk: 32
sluitijzer; 33 wisselborgtocht:
35 visseneitjes: 36 bijb. fig.: 37
boterton: 39 beloning: 41 dashond: 44 niets uitgezonderd:
46 vogel: 48 inktvis: 50 ledemaat: 51 step: 53 overblijfsel:
54 mond: 55 vlammend: 57
oevergewas: 58 Alg. Kiesrecht:
59 metaal: 60. orgaan; 62
schoolonderzoek: 63 geheimschrift; 64 schalk: 66 riv. in Z.Amerika: 67 individu.

VERTICAAL: l kledingstuk: 2
oosterlengte: 3 heks: 4 slotwoord: 5 vrucht; 7 maand: 8
hol: 9 woonboot: 10 Rijksuniversiteit: 11 werelddeel; 15
zangstuk; 17 zwijn: 18 smet; 19
uitvoeren: 21 echtgenoot: 23
lofdicht: 24 warboel: 26 bezorgen: 28 baksteen; 30 knolletje;
32 borstharnas; 34 ongebonden: 35 huisdier: 38 joodse geheimleer 39 plaats; 40 groente:
42 bezigheid: 43 betamelijkheid; 45 onbevoegde: 46 rijstdrank: 47 pi. a.d. Rode Zee; 49
godin: 51 afnemen: 52 unieke;
55 strandwal: 56 opening; 59
zie ommezijde: 61 bundeltje:
63 ongeveer; 65 tegenover.
Oplossing vorige week:
WATERAFVOERBU1S

DATUM
NAAM
WOONPLAATS
AANTAL PERSONEN
Toegangskaarteii kunt u uitsluitend
bestellen aan do kassa van Carré, wieloon (020) 622.5225 (dagelijks van 10 van
19 uur, zondag van 13 tot 19 uur), o.v.v.
'Weekmedia-korting'. Cnrré geeft geen
restitutie op reeds gekochte toegangskaarten. De actie geldt niel in combinatie
met andero kortingen.
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RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

In hol psychogeriatrisch verpleeghuis |;m Bongastrnat in Amsterdam-Geuzenveld wonen 240 bewoners. Zij wonen
op 4 verpleegutagus die op hun beurt weer verdeeld /.ijn in kleinere zorgeenheden..

Tabitha
Tabilha is een instelling waar
mensen wonen en werken vanuit
verschillende achtergronden en
culturen. Ontslaan vanuit een
christelijke levensovertuiging
biedt Tabitha een goed werk- en
leefklimaat. Respecten tolerantie
voor elkaar zijn sleutelwoorden.
We willen graag dat iedereen die
dit onderschrijft zich thuisvoelt bij
Tabitha. Zij beheert een tweetal
verpleeghuizen en drie zorgcentra
in de stad Amsterdam. Zij streeft
er naar ca. 810 ouderen antwoord
Ie geven op hun uiteenlopende
zorgvragen.
In onze multidisciplinaire zorgvisie
kennen we je veel verantwoording
toe. Voor de toegewezen bewoners
coördineer je de zorg. Door (interne) scholing en aandacht voor je
eigen ontwikkeling willen we dat je
een grotere deskundigheid omzet
in zelfstandigheid. Uileraard ontvang je begeleiding waar nodig.
We zorgen goed voor onze medewerkers. Het arbobeleid, dat onder
andere terug te zien is in een
transferbeleid is dik in orde.
Een kinderopvangregeling gaat dil
jaar van start. Hel komend jaar kun
je een verdere ontwikkeling van
intercultureel management verwachten.
Mooi verhaal zul je denken, maar
in de zorg is hel hard werken. Dat
klopt, ook bij Tabilha wordt hard
gewerkt. Het kan hectisch zijn. Wel
zorgen we ervoor dat zoveel als
mogelijk van de beschikbare middelen terechtkomen bij diegenen
die direct zorg verlenen.

Café
restouront
Voor büwonors op boKülGidinysnivciiii:
Dü'/.i! binvonurs zijn xicb nog bim'iist van hun /.iekli! «n luvuii
grolmuiwïls in d<t realiteit, nuinr kunnen nok nioinonlen van
verwarring. KOli (realileils- ciriiintiitie -benadering) is hier de
belangrijkste beiuideringsu'ij/.e. Mei geduld, humor en energie
stel je bewoners in slaat zoveel mogelijk grip Ie houden op de
nulliteit. Hel woon/leefklimaat van de huiskamer is hierin een
middel. Hul ranlact met "huilen" speelt een belangrijke rol.
/.oiils winkelen en korte virkanlies.
Vonr hiiwonurs op vcr/nrgingsniveau:
l ) i j de?.o bewoners is hd realileit.sbesel' verdwenen. Commtinineren wordt moeilijker en de bewoner zal zidi meer afsluiten
voor de omgeving. De kracht van je werk ligt in een individuele benaderingswijze. Dil gebeurt door V a l i d a t i o n en door
gerichte zintnigprikkeling (snoezelon). Als verzorgende vul je
do zorg afin waar nodig ol'nuum je <!i« over.
Voor bewoners mol frontaalkwabdementic:
Bij deze bewoners is hel geheugen in tact. Zij hebben moeite
niet overzicht en inzicht in hun omgeving. Hun gedrag is cliiarom vaak onrustig, chaotisch en herhalend, je biodl als vcrzorgende veel structuur.
Jong dementerunden:
Met dozü jonge, energieke bewoners «'orden veel activiteiten
ondernomen. De begeleiding vraagt een specifieke deskumligheid. je hebt niet alleen mol jonge bewoners te maken, maar ook
met vaak jonge familieleden. Overigens wonen deze bewoners
oji zowel begeleidings- als verzorgingsniveau meer door elkaar.
Voldoe je aan de opleidingseisen en spreekt een van genoemde
doelgroepen je aan. bel dan naar het secretariaat Zorg- en
Dienstverlening voor het maken van een afspraak voor een
rondleiding en/of gesprek. Je k u n t vragen naar Bianca ter Hal,
Sabrina Sloffen of Anno Tuinman, lel: 020 - G110011. Uiteraard
kun je ook schriftelijk reageren o.v.v. vacaturenummer 99/zv.
Arbeidsvoorwaarden:
Voor de bovenstaande functies geldt dal het CAO-ziekenhuiswezon van toepassing is. Inschaling vindt plaats in FVVG 35.
min. 11. 2Ü05.-/ max. 11. Itfl'JG.- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband. In eerste instantie bieden we oen jaarcontract
aan met de intenlie dit Ie verlengen voor onbepaalde lijd bij
gebleken geschiktheid. Arboidspercenlages kunnen in overleg
worden vastgesteld.

Herintreders met een
verzorgend of
verpleegkundig diploma
Herintreders die langere lijd hun beroep niel hebben uitgeoefend zijn bij ons van harte welkom voor een gesprek en
rondleiding. Afhankelijk van je scliolingsachtcrgrond en begeleidingsvragen wordt een individueel leertraject afgesproken,
begeleid door de praktijkopleider.

TOT EN MET
A,S. ZATERDAG 1 MEI
6 MAANDEN GRATIS
ABONNEMENT

Oproepkrachten
NU BELLEN
023 5733030

Ben je in hel bezit van het diploma Bejaardenverzorgende of
MDGO-VZ

In 1 jaar kun je worden
opgeleid tot
Verzorgende I.G. (niveau3)
Je gaat leren en werken combineren. Regelmatig ben je een
dag naar school, bet geleerde breng je direct in de praktijk.
Naast een uitbreiding van je kennis komen professionalisering
en je eigen ontwikkeling aan bod.
Arbeidsvoorwaarden:
Deze worden binnen de kaders van hot CAO-ziekcnhuiswezen
in overleg vastgesteld. We bieden je een leer/arbeidsovereenkomst van 32 uur por weck. een uitstekende werkbegeleiding
en een betrokken praktijkopleider. Na diplomering kan het
arbeidspercenlage in overleg worden vastgesteld en ben je voor
onbepaalde tijd in dienst.
Heb je interesse, hel dan voor meer informatie met Ans Gravendaal, opleidingscoördinator, te bereiken op maandag/ dinsdag/
donderdag (of de dienst PfiO) lel: 020 - 611 00 11. je kunt ook
schrijven o.v.v. vacaturenummer 9Ü/61.
Uw schriftelijke sollicitatie verwachten wij uiterlijk binnen
14 dagen ter attentie van onze dienst Personeel & Organisatie
o.v.v. het vacaturenummer.
Stichting Tabitha, Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

WOBC8A5110
lUXEGSffl-TELEFOOW

BARTELS

Modern design. Superklein en -licht.
Beltijd tot 300 minuten, standbytijd
tot 270 uur. Met makkelijke één-toetsmenubediening.

INGENIEURSBURO

POST & B U N K E S T N N PROJECTEN

Ingenieursburo Bartels is een adviesbureau voor de bouw met in totaal 8 vestigingen en 150 werknemers. De advisering betreft utiliteitsbouwprojecten variërend van een eenvoudige verbouwing tot grote
nieuwbouwwerken met constructies in staal, beton of hout.

n im

Voor de vestiging Amsterdam zijn wij op zoek naar:

ü een constructief tekenaar (rn/v)
De werkzaamheden betreffen het mede ontwerpen en zelfstandig tekenen van de draagconstructies en details, palenplannen, betonconstructies en wapening etc. Wij vragen voor deze
functie een opleiding op MTS-niveau met ongeveer 3 jaar relevante ervaring, of op HTS-niveau (B/W&W) en enige relevante werkervaring.

a aankomende en ervaren
constructeurs (m/v)
De werkzaamheden betreffen het ontwerpen en berekenen van de draagconstructies in diverse materialen en bouwmethoden, funderingen, kelders etc. Wij vragen voor deze functie
een opleiding op HTS-niveau (B/W&W) met aanvullende cursussen (bijvoorbeeld HTI) en/of
relevante werkervaring.
Wij bieden interessante projecten, zelfstandig werk met veel ontplooiingsmogelijkheden en
een zeer goede collegiale werksfeer. Het arbeidsvoorwaardenpakket is van een concurrerend niveau.
De vestiging in Amsterdam telt 16 medewerkers. De werkwijze biedt iedere medewerker veel
ruimte voor een zelfstandige taakinvulling met verantwoordelijkheden afgestemd op de mogelijkheden binnen het project en van de persoon.
Persoonlijke ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd onder andere door middel van opleidingen, zowel intern als extern, en door gerichte praktijkervaring op te doen.
De vestiging is gesitueerd op Zeeburg, Zuider Ydijk 68a, uitstekend bereikbaar via de oostelijke ring (A10).

Post & Blankestijn Projecten
is een toonaangevend
bureau op het gebied van
flexwerk. Gespecialiseerd
in detachering voor
functies op het gebied
van produktie, administratie en techniek.
Binnen onze resultaatgerichte visie bestaat
uitsluitend ruimte voor
medewerkers die
affiniteit vertonen met
alles wat zij doen en
ondernemen. Die
motivatie weten wij te
stimuleren door onze
werkgeversfunctie op
maatschappelijk betrokken
wijze in te vullen.
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Loonmatiging
voor
IVlBO'ers???
Een leuke baan

Nee dus!!!

X

met een uitstekende Ja dus!!!

toekomst???

Afgezien van een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden bieden wij
een afwisselende, boeiende functie aan als relatiebeheerder op de afdeling
hypotheken bij een grote financiële instelling in Amsterdam.
Wij zoeken mensen met een afgeronde MBO opleiding (b.v. MEAO)
of mensen met een afgeronde HAVO/WVO opleiding met wiskunde en
economie in het pakket en werkervaring.
Bent u geïnteresseerd? Bel of schrijf zo spoedig mogelijk naar:
Post is: Blankestijn Projecten, Tolweg 26, 3851 SIC ERAIELO,
Tel. nr.: 0341 - 561199. Fax nr.: 0341 - 562504. E-mail: inlb@postcnbl.inkestijn.nl.

Bij interesse in een functie verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met:
De heer P. van Boom, vestigingsdirecteur, telefoon 020-6652541 (kantoor), 06-51-24.55.43 (mobiel),
010-458.8156 (privé), of schriftelijke sollicitaties naar Ingenieursburo Bartels BV;t.a.v. P. van Boom;
Postbus 36008; 1020 MA Amsterdam.

LIBERTEL
MinistcriL' vnn J u s t i t i e

Justitie
Forensisch
Psychiatrische Dienst
Amsterdam
De Forensisch Psychiatrische Dienst adviseert clc
rechtbank, verzorgt de door de rechtbank
aangevraagde rapportage voor meerderjarigen en jeugdigen
en verricht psychiatrische consulten bij gedetineerden.
Er is een nauwe samenwerking met instellingen voor
de Geestelijke Gezondheidszorg, de [jeiigdjreclasscring
en de Raad voorde Kinderbescherming.

Medewerker Medisch Secretariaat

y "Aanbieding geldt tot en met l mei '99.
' Neemt u a.u.b. legitimatiebewijs en een
. t, kopie bankafschrift mee voor een snelle aansluiting.'

v/m 32 uur

J aKGIl U ondersteunt het rapporlageproces; registreert rapportage en consultgegevens; handelt telefonisch binnenkomende vragen af;
verricht diverse administratieve werkzaamheden. Functie-eisen diploma MEAO/HAVO; ervaring met tektsverwerking [o.a. WORD];
een flexibele en klantgerichte persoonlijkheid, die zelfstandig en in teamverband kan werken; discrete omgang met sterke privacy-gevoelige
informatie. ScllciriS Een salaris van minimaal f 2861,- en maximaal f 4200,- bruto per maand; 8% vakantietoeslag, de genoemde salarissen

ER ZIJN RUIM 2OO EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

zijn gebaseerd op een volledige werkweek. Standplaats Amsterdam VOOrkeUfSgrOepeil Justitie draagt bij aan liet vergroten
van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Indien u tot één van deze groepen behoort, wordt u
uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden Wij bieden: werken binnen een enthousiast en gezellig team en een prettige
werkomgeving. Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat van de FPD, te bereiken onder
telefoonnummer [020] 673 94 94. Sollïcitatjewijze Schriftelijke sollicitaties, binnen 14 dagen en onder vermelding van

Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

vacaturenummer 9 089 4838, richten aan de Dienst Uitvoering Beheer en Advisering (DUBA), ter attentie van de heer D.M. Verbeek,
Personeeladviseur, Postbus 30138, 2500 QC Den Haag. Justitie: Oprechte
*Audio.'video, hifi, telefonie.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

GRAYDON NEDERLAND BV
Graydon is de belangrijkste leverancier van bedrijfsinformatie die gebruikt wordt voor het optimaal inschatten van
betalingsrisico's bij nieuwe en bestaande afnemers. Deze bedrijfsinformatie, aangevuld met een adequate dienstverlening op het gebied van debiteurenbeheer, incasso, detachering en opleidingen, maken van Graydon een complete en
internationale leverancier van financiële diensten.
Wij zoeken mannen en vrouwen tussen de 19 en 30 jaar voor een van de volgende functies:

KREDIETANALIST
Functie: Telefonisch benader je bedrijven en diverse andere bronnen voor het verkrijgen van relevante financiële informatie. Met behulp van onze databank wordt voor onze klanten een bedrijfsinformatierapport samengesteld.
VV/j vragen: Je hebt een HAVO/VWO (met economie in het vakkenpakket) of MEAO diploma en bij voorkeur enige telefonische werk- of stage-ervaring. Daarnaast ben je een assertief en overtuigend persoon met uitsekende contactuele eigenschappen.

INCASSOSPECIALIST
Functie: Je hebt telefonisch contact en voert correspondentie met relaties en debiteuren (particulieren en bedrijven), om zodoende op commerciële en zakelijke wijze vorderingen te incasseren voor onze nationale of internationale klanten.
Wij vragen: Je hebt minimaal een HAVO/VWO of MEAO-opleiding succesvol afgerond. Je beschikt over een commerciële instelling, uitstekende contactuele eigenschappen en een analytisch vermogen. Bij voorkeur heb je enige telefonische werk- of stage-ervaring.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (2X)

Jelmer
Huizinga
(links) en
Jeroen
Beumer:

'Voor deze

nieuwe
trend in
marketing

is een
grootse
toekomst
weggelegd'
Foto Jaap Maais

Functie l: In deze functie verwerk je met behulp van een terminal tal van financiële gegevens en/of benader je telefonisch diverse bronnen, die van belang zijn voor het samenstellen van de bedrijfsinformatierapporten die aan onze
klanten worden verstrekt.
Wij vragen: Je hebt een opleiding op MAVO-niveau en enige typesnelheid is gewenst. Cijfermatig inzicht is een pre.
Functie 2: Je ondersteunt een afdeling die zich bezig houdt met het automatisch verwerken van door onze klanten
aangeleverde debiteurenbestanden.Je verwerkt deze bestanden door middel van verschillende PC-pakketten en onderhoudt telefonische contacten met klanten.
Wij vragen: Je hebt een HAVO of MEAO diploma en je beschikt over een commerciële instelling, uitstekende contactuele eigenschappen, enige ervaring met PC-pakketten en bij voorkeur enige werkervaring.
V/ij bieden: Voor bovengenoemde functies biedt Graydon je een interne opleiding, een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en prima toekomstperspectieven bij een professioneel, jong en informeel bedrijf.
Reactie: Als je meer wilt weten of wilt solliciteren, kun je voor de functie van Kredietanalist en Incassospecialist bellen met Gert van den Berg, tel. 020-5679500 en voor de functie van Administratief Medewerker met Onno
Nachtegaal, tel. 020-5679493. Je kunt ook een sollicitatiebrief met CV richten aan de afdeling personeelszaken.

Graydon Nederland BV
Hullenbergweg 250,Amsterdam Z.O. (met metro goed bereikbaar)
Postbus 12525,1100 AM Amsterdam Z.O.
www.graydon.nl, E-mail: personeelszaken@graydon.nl

SANDERS MEUBELSTAD AMSTERDAM
zoekt ambitieuze jonge

verkoopmede werkers/sters
voor fulltime en parttime
Wij vragen:
- Enthousiaste verkopers/sters die onze klanten goed kunnen adviseren bij
de inrichting van hun woning.
- Flexibel inzetbaar zijn.
- Opleiding minimaal MDS.
- Kennis van woninginrichting is niet vereist maar wel een pre.
- Leeftijd 20-35 jaar.

Ben jij een vlotte hardwerkende jonge vrouw
die graag een paar dagen in de week wil
werken; Albatros Hoteldiensten zoekt, per
direct, voor een ****hotel in Zandvoort nog
nieuwe collega's voor de functie van:
KAMERMEISJES/DAMES EN
MEDEWERKSTERS ALGEMENE DIENST
Telefonische reacties tussen 20.00 en 22.00
uur op nummer: 035-6938058

Wij bieden:
- Een baan in een enthousiast team.
- Reële carrièremogelijkheden.
- Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de functie.

GRAND

Schriftelijke solliciaties kun t u rich ten aan:

Gezocht:

HORECAMEDEWERKER

MEUBELSJAD
t.a.v. dhr. A. A. Schilperoort
Overtoom 557
1054 LK Amsterdam

voor de periode mei t/m aug.
Tijden in onderling overleg (± 30 uur p.w.)
Tevens:

Voor info kunt u bellen:
020 - 618 47 33

KOK gevraagd (fulltime)

*Affinity-marketing kan tot
unieke meerwaarde leiden'
ja, dat hadden we zelf ook wel
kunnen verzinnen." Zo luidt
volgens Jelmer Jarig Huizinga,
van het hoofdstedelijke marketingsbureau Affinity Affairs,
vaak de eerste reactie van
bedrijfsleiders als hij een concreet voorstel doet op het
gebied waarin zijn firma zich
heeft gespecialiseerd, namelijk
het combineren van uiteenlopende producten en diensten.
Als geheel onterecht ervaart
hij deze laconieke respons niet,
want het uitgangspunt is volgens hem inderdaad het
gevolg van simpel nadenken.
„Je moet er echter maar opkomen," stelt hij met nadruk vast.
„Om een nieuwe context voor
een product of dienst te bedenken, door een nuttige combinatie
met het product. Of de dienst
van een ander te zoeken en zo
een meerwaardeconcept in de
markt te implementeren. Bij mijzelf is de liefde voor deze moderne vorm van marketing ontstaan
toen ik werkzaam was bij de verzekeringsfirma Sterpolis, dat een
samenwerking wilde aangaan
met het bandenbedrijf Kwik-Fit.
Het was daarbij de bedoeling dat
de klanten van Quick Fit bij hun
aankoop een passende verzekering kregen aangeboden."

Echt lekker van de grond kwam
deze aanpak niet. Hij besloot
daarom om op eigen houtje verder te gaan door een zelfstandig
bedrijf op te richten. Medio vorig
jaar vestigde hij zijn Affinity
Affairs in een kantoorpand aan
de Agamemnonstraat 30 in
Amsterdam-Zuid, waar hij vanaf
die tijd met zijn compagnon
Jeroen Beumer werkzaam is. Zij
richten zich met name op het
klein- en middenbedrij f, al zit er
volgens hen ook wel eens grote

klant tussen.
Gemakkelijk blijkt het geenszins te zijn om hun marketingsmix aan de man te brengen. „We
worden helaas nogal eens geconfronteerd met drempelvrees,"
meldt Huizinga. „Al begint er
langzamerhand meer erkenning
te komen voor onze gedachte, dat
een combinatie van merken in
allerlei opzichten voor een unieke meerwaarde kan zorgen. Met
name op het gebied van klantenbinding en werving. Want-het
betekent natuurlijk een extra service voor klanten als ze op één
en dezelfde plek voor meerdere

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zogoe
Hou het origineel dus altijd /elf, als u solliciteert.
Kaakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

in ieder geval t/m aug.
Voor inlichtingen vragen naar:
Daniëlle Pront. Tel. 023-5713510.

dingen tegelijk terecht kunnen."
Als mooie voorbeelden hiervan
noemt hij de verhuur van zogenaamde Boedelbakken bij Shellpompstations en de verkrijgbaarheid van strippenkaarten in
supermarkten van Albert Heijn.
Tot de successen van zijn eigen
bedrijf rekent hij het koppelen
van verzekeraar AIG Europa aan
de Nederlandse Badmintonbond.
„Daardoor is het nu voor leden
van die bond mogelijk om een
ongevallenverzekering af te sluiten, waardoor ze hun spullen vergoed krijgen als er iets kapot
gaat en bij blessures extra fysiotherapie kunnen ondergaan."
Momenteel zijn de beide eigenaars van Affinity Affairs bezig
om de ECI- en NBC-boekenclubs
van een aantal zakelijke partners
te voorzien, die zich in het kwartaalblad op hun gezamelijke doelgroep kunnen richten. Het gaat
daarbij onder meer om het aanprijzen van Oibibio-workshops.
„Als je eenmaal aan het affiniëren bent, zijn de mogelijkheden
vrijwel onbeperkt," meent
Huizinga. „Zelfs de meest vreemde combinaties kunnen tot
onverwacht succesvolle resultaten leiden. Ik ben er dan ook van
overtuigd, dat voor deze nieuwe
trend in marketing een grootse
toekomst is weggelegd."
Johan Schaaphok

Beachim vraagt
fulltime medewerker
en
parttime medewerk(st)ers
(ook alleen voor de avonduren)
Kerkstraat 15-20, tel. 5738949

GAMMON
CLUB
vraagt

Ministerie van Justitie

Justitie
Penitentiaire
Inrichtingen
'De Stadspoort'
De Penitentiaire Inrichtingen 'De Stadspoort'

Medewerker Algemene Zaken

v/m 36uur

U bemant de telefooncentrale, verricht administratieve werkzaamheden zoals kopieren en het administratief afhandelen van beschikkingen, levert een

toiletjuffrouw
Tel. 5712628

bijdrage aan de postverzorging en bent belast met het notuleren en de administratieve afhandeling van een of meerdere overlegvormen.
FunCtie-eisen MAVO of gelijkwaardig werk en denkniveau, flexibele werkinstelling. goede schriftelijke en mondelinge beheersing van cie Nederlandse
taal en tekstverwerkingsvaardigheid, met name goede kennis van en ervaring met Word. Sa.l3.riS Een salaris van minimaal f 2546,- en maximaal f 3795,- bruto
per maand; 8% vakantietoeslag. Standplaats Amsterdam. VoorketirSgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid

BLOKKER ZANDVOORT

zijn ontstaan door eer; fusie tussen de

voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Indien u tot één van deze groepen behoort, wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

vraagt voor zaterdag en zondag

Penitentiaire Inrichtingen Havenstraat en het

Bijzonderheden Hoewel de functie in principe op de locatie Havenstraat zal worden uitgeoefend, kan het voorkomen dat tijdelijke inzet op de locatie

Grenshospitium. De locatie Havenstraat heaft

Grenshospitium wordt verlangd. Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw K. den Boer, Hoofd BMO. telefonisch

hulpen

de bestemming van huis van bewaring.
De locatie Grenshospitium is bestemd
voorgrenslogies.

te bereiken onder telefoonnummer [020] 577 45 57. Sollicitatïewijze Schriftelijke sollicitaties, binnen 14 dagen en ondervermelding van
vacaturenummer 9 087 4838, richten aan de Penitentiaire Inrichtingen 'De Stadspoort', ter attentie van de afdeling Personeelszaken Havenstraat, Postbus 23480.

noo DZ Amsterdam. Justitie: Oprechte koers

Leeftijd vanaf 16 jaar.
Voor i n l . 023-5712838
t.a.v. mevrouw Kok
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Ook voor schoolverlaters zónder diploma
SPECTACULAIR GEPRIJSDE

Koninklijke Luchtmacht biedt
werk en toekomstmogelijkheden
Je zit niet meer op school en je hebt ook nog geen werk.
Of: je hebt wel werk, maar je zou eigenlijk wel wat anders
willen. Liefst met een beetje zekerheid voor de toekomst.

ook buiten onze landgrenzen En
bijna altijd in groepsverband Na je
opleiding ga je aan de slag bij het onderdeel van je keuze (zie het kader)
Daar kun je het geleerde in praktijk
brengen En natuurlijk leer je elke dag
weer bij

Jongeren die zich hierin herkennen, moeten snel eens kennismaken met de Koninklijke Luchtmacht. Want de Luchtmacht
heeft jonge schoolverlaters veel te bieden: afwisselend, spannend werk, een unieke sfeer én een vast dienstverband voor m
principe vier jaar. Bovendien kun je m die periode gratis vaktechnische cursussen volgen, veelal m het verlengde van de
functiegerichte opleiding die de Luchtmacht biedt. Of allerlei
andere cursussen waarbij een goede studieregeling wordt geboden. Zodat je na afloop van je dienstverband met uitstekende
papieren weer de burgermaatschappij in kan.
Om bij de Luchtmacht te komen heb je voor een technische
functie op korporaalsniveau minimaal VBO-B/C nodig. Heb je
dat niet, maar heb je wel VBO-A? Of heb je je VBO of MAVO
halverwege afgebroken? Dan helpt de Luchtmacht je op weg
met een speciale schakelcursus.
Die schakelcursus brengt je in een
half jaar tijd op het niveau van VBO
B Je kunt de cursus volgen bij het
Deltion College te Zwolle of bij het
Regionaal Opleidingscentrum Mid
den-Brabant (ROC/MB) m Tilburg Na
dat half jaar word je bij gebleken psy
chische en medische geschiktheid
toegelaten tot de militaire en vaktechnische opleiding bij de Konink
lijke Luchtmacht Daarna ga je als
BBT-er (Beroeps Bepaalde Tijd) voor
vier jaar aan de slag Schoolverlaters
die al een VBO-B/C- of vergelijkbaar
diploma op zak hebben, hoeven de
schakelcursus uiteraard niet te volgen Zij kunnen rechtstreeks als BBTer solliciteren

basis Woensdrecht in een splinternieuw opleidingscentrum Wat je daar
precies leert, hangt af van de functie
die je daarna wilt gaan vervullen
Want als korporaal kun je op allerlei
gebied aan het werk wapentechniek,
grondverdedigmg, vhegtuigonderhoud communicatie- & informatiesystemen, bewaking enz In alle gevallen ben je zeker van afwisselend
werk, niet alleen in Nederland, maar

En daarna: een baan in
de burgermaatschappij
Na afloop van het vierjarig dienstverband zijn er twee mogelijkheden In
sommige gevallen is er een mogelijkheid om je loopbaan bij de Luchtmacht te vervolgen en onderofficier
te worden (met de juiste vooropleiding en bij gebleken geschiktheid) Zo
niet dan is het zaak om m de burgermaatschappij een baan te vinden
Met het oog daarop biedt de Koninklijke Luchtmacht BBT-ers de mogelijkheid om tijdens hun dienstverband
gratis cursussen te volgen Variërend
van Bedrijfsautotechniek niveau l en
II tot het Praktijkdiploma Informatica
Cursussen voor lassen op allerlei niveaus, boekhouden beveiliging of
werktuigbouwkundig tekenen, een
secretaresse-opleiding een cursus
Algemene Ondernemers Vaardigheden, cursussen op het gebied van
goederenvervoer' Het kan allemaal

Solliciteren bij de Koninklijke Luchtmacht
Jongeren die geïnteresseerd zijn in een baan bij de Luchtmacht, al of niet via de schakelcursus, kunnen zich melden
bij de Luchtmacht-basis bij hen in de buurt.
Vliegbasis Volkel:

Van soldaat tot korporaal
Je werkverband bij de Koninklijke
Luchtmacht begint met een gedegen
militaire opleiding, gevolgd door de
vaktechnische opleiding De totale
opleiding duurt voor technische
korporaalsfuncties ongeveer een jaar
en vindt plaats bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht op de vlieg-

Groep Geleidewapens De Peel:
Vliegbasis Eindhoven:
Vliegbasis Gilze-Rijen:
Vliegbasis Leeuwarden:
VI iegbasis Twente:
Vliegbasis Soesterberg:

0413-276493
0493- 598018/8022
040-2506105/6107
0161 -296071
058 - 234 6385
053-4808161
0346 - 33 6070

l 6-DAAGSE RONDREIS

Al deze opleidingen leiden op tot een
landelijk erkend diploma of een certificaat En daar heb je wat aan op
het moment dat je een baan wilt gaan
zoeken m de burgermaatschappij

Vier jaar zekerheid
en een goed salaris

T O P V O O R D E E L v.a.

Voor schoolverlaters die nu zonder
werk zitten of zelfs zonder diploma
of die eens heel wat anders willen
hebben we veel m petto stelt majoorR E L LesquilliervandeKonmklijke Luchtmacht Want werken bij de
Luchtmacht betekent afwisselend
werk vrijwel altijd in groepsverband
goede sportmogelijkheden en afhankelijk van de functie werken aan
moderne grondapparatuur vliegtuigen of helicopters De sfeer is ook
heel bijzonder samenwerken op elkaar kunnen rekenen, collegialiteit
soms werken onder wat minder
goede omstandigheden Dat zijn er
varingen waarvan je leert en die je
nooit meer vergeet Bovendien bie
den we een paar belangrijke zekerheden voor vier jaar lang gegarandeerd een baan een goed salaris
goede studiemogelijkheden en een
aantal vakgerichte gratis cursussen
Want we vinden het belangrijk dat
deze jongeren tijdens hun BBT-penode een meerwaarde meekrijgen
zodat ze na hun diensttijd een baan
kunnen vinden m de burgermaat
schappij
Jongeren die geïnteresseerd zijn in
een baan bij de Luchtmacht al of niet
via de schakelcursus kunnen zich
melden bij de Luchtmacht-basis bij
hen in de buurt De leeftijdseis is mmimaal 17 jaar als je beschikt over een
VBO-B/C diploma en 16 jaar en 6
maanden als je
eerst de schakelcursus doet

1998,-

INCLUSIEF vliegreis, rondreis per bus,
prima hotelsen deskundige rcisleiding

NOG NOOIT VERTOOND' EEN ONVOOR
STELBAAR. AANTREKKELIJK GEPRIJSDE 16
DAAGSE RONDREIS DOOR NATUURRIJK
BRAZILIË" In specnlc simenwerkmg (u geniet
vin een forse subsidie om het toerisme een
impuls te geven dus grijp deze kans') met de
toeristische lutonteiten vin onder meer de
provincies PARANA MATO GROSSO en SAO
PAOLO en ONZE EIGEN KLM (DIE ZORG
DRAAGT VOOR DE NON STOP VLUCHT)
hebben wij een prachtige rondreis simengesteld
voor een ABSOLUTE DROOMPRIJS vimf
SLECHTS ƒ1998,- 1 En om ieder misver
stand te voorkomen deze reissom is dus
INCLUSIEF de comfombole non stop vluchc
per KLM de tondreis per moderne tounngcir
het verblijf m goede tot zeer goede hotels {veel
il 4 sterren) m een 2 persoon ski me r met dou
che en toilet dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet
en de diensten vin een deskundige
Nederlandssprekende reisleid(st)er'
REISPROGRAMMA IN HET KORT
De reis verloopt kort samengevat als volgt l e
dag rechtstreekse vliegreis naar RIO DE JANEI
RO en aldaar overnachting Op de 2e dag uit
gebreide kennismaking met deze wereldbe
roemde metropool Ainsluitend door naar SAO
PAOLO Op de 3e dag reizen we via het beken
de Eldorado zuidwaarts mar CURIBITA De 4e
dag volgt een sndstour wairna we vertrekken
naar FOZ DE IGUACU wnr we niet ver van de
wereldberoemde watervillen overnachten De
5e dag staat een kleine 3 LANDENREIS op het
programma wnarbij we de watervallen ook van
uit de Paraguainse en Argentijnse kant bekijken'
Met ook aandicht voor het beroemde nationa
Ie park Foz de Iguacu De 6e dag trekken we

veidei hndinwnrts en overnichten in DOU
RADOS m het ongerepte en rijke moensgebied
de Pintiml De 7e dag voert u rmr CAMPO
GRANDE Met onderweg nndicht voor het
Dom Bosco Museum met zijn bijzonder rijke
Indmnse collecties Op de 8e dig wichten u
weei tilnjke hoogtepunten en prachtige mtuur
met de jungle en nlnjke witervillen ondeiweg
mi r BONITO Hier overmchten we m een
zogennmd firmhotcl temidden vin een
indrukwekkende natuur De 9e dag trekken we
onder leiding vin een Indmnse gids dit mtuur
gebied vol pnchtige vogels illigitors en indere
dieren in De l Oe dag is er weer een om m te
lijsten want die voert voor een groot gedeelte
over de mooiste mtuurweg vin het hnd We
steken de Pariguiyrivier over en overmchten in
alweer zo n bijzonder firmhotel nu m
CORUMBA De l Ie dag is een vrije dig ter
phitse Voor de liefhebbers wordt een digex
cursie naar BOLIVIA georganiseerd (niet mbe
grepen) Op de 12e dag trekken we weer rich
tmg kust en de bewoonde wereld en overmch
ten we m ARACATUBA Ook de l 3e dag is
weer een bijzondere dag'Wint we bezoeken de
Nederlandse kolonie HOLAMBRA mee zijn
rijke bloemenpnchc Nederlands is hier nog
steeds de tweede cail Nibij Hohmbn over
nachten we De 14e dag gaan we terug mir
Sao Paolo s Middigs bezoeken we een jewelry
store waar u (heel voordelig) prachtige sie
taden (met de mooiste sierstenen) kunt kopen
s Avonds is er een ..pecnal ifscheidsdiner(met
inbegrepen) Op de 15e dag m de loop van de
dag nog een sightseemg door SAO PAOLO s
Avond* vliegen we wederom per KLM terug
naar Nederhnd Op de 16e dag komt u in
Nederland aan EEN DERGELIJKE ROND-

REIS VOOR ƒ 1998- IS TOCH UNIEK'
GEZIEN DE TE VERWACHTE OVERWELDIGENDE
BELANGSTELLING
GELDT MET NADRUKWIE HET EERST
KOMT
:;VERTREKDATA-HZ:I37

Mer
juni
September
Oktober
November

21-28
4-1 1-18 25
3-10-17-24

1-8 15-22-29
5-12 19-26

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1998,1998,1998,1998,1998,-

Toeslagen per persoon
l -persoonskamer ƒ 450,-, luchthaveiibelastmgen/PSC tax en extra pakket
ter plaatse inclusief parkeergelden
bus, 2 dagen Indiaanse gids m jungle
en
maar liefst 5 diners m de zgn
farmhotels slechts ƒ J 00,- (verplicht)
Inbegrepen vliegreis Amsterdim-Rio en
Sio Piolo-Amsteidim per lijndienst van
KLM rondreis per moderne touringcar
verblijf m goede tot zeer goede hotels
digeltjks uitgebreid ontbijtbuffet deskundi
ge Nederhndssprekende reisleid(st)er
Niet inbegrepen overige mialtijden reis
en annulenngsverzckenng entrees fooien
peisoonlijke uitgiven en vertrekbelasting m
Sio Paolo Min nntil deelnemers 35
Uiterste ann termijn bij onvoldoende deel
mme 2 weken voor vertrek Noot in de
bus ter plaatse mag niet gerookt worden
De reis kan ook m indere volgorde worden
uitgevoerd
VRAAG UITGEBREIDE
REISBESCHRIJVING HZ 837

UITSLUITEND te boeken bij

KRAS
telefonisch:

073-- 5 9999 $9 o*072 -> 5 20 3O 4Q

of kom naar ons re sbureau n
Alkmaar R tscvoort 52 • Alphen a/d Rijn Hooftstnat 1 1 2 Amersfoort. Stadsr ng 2 Amrnerzoden Bernsewcg 22i Amsterdam W llemspirkweg 26 Apeldoorn Kiirnlscnm 36 • Arnhem
Sraconsplcn 13 Baarn Br nkscrm 17 Breda Haagd |k I2i Delft Mirkt 25 Den Bosch Tolbrugscrnt I2b Den Haag Plen 17a • Eindhoven Statonsplen 28 Hiariem Schigchelstmi h
Hecrenveen Dncht 22 • Hoorn Vcermrkt 45 47
Tegelen Grotestrm 54

De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid
Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar een

Leeuwarden Schnns 117i Nijmegen Bloemerstmt 79 Rotterdam Hoogstmc 47i

Tilburg Jul am vin Stolbergstr 25b UtrechcAfoorstnii 98

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje Ze gaan met hen

niet kan Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief Zij geven

keer m de week Of een keer m de maand Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet

kleur aan het leven van de bewoners Maar er blijft een groot tekort

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

D i t is o e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d o o l o R e c l a m e SffiE t o l e l o o n

0800 0013, Internet

http //w w w rlv n o t / s i r c

Rotterdam Westbliak 180

Steenwijk Oosterscmt 3

Vcnlo Parade 84 • Winterswijk Weurdcn 9 Zwolle Mckimrkt 9 1 1

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgmgs- of verpleeghuis
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij Dat ben jij

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
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Space Star
in uniform

Mitsubishi Galant GDI: auto van morgen
De revolutionaire GDI-motor
bezorgt de Mitsubishi stevige
prestaties

M

ITSUBISHI ZWEERT BIJ GDI-MOTOREN. Op termijn
verwacht de fabrikant al zijn personenauto's ermee uit te
rusten. Twee jaar geleden introduceerde Mitsubishi bij
ons de Cansma met GDI-motor. Inmiddels levert de fabrikant vier
modellen met deze revolutionaire techniek. De nieuwste m de
reeks is de Galant 2.4 GDI. Wij voelden de sedanuitvoering een
week aan de tand
Het bijzondere van de GDI-motor
iit 'm m de inspuiting BIJ een
gewone benzinemotor gebeurt dit
n het luchtinlaatkanaal BIJ een
GDI-motor direct in de cilinder
Bovendien heeft de cilinder een
speciale vorm die de brandstof
optimaal m de ruimte verdeeld Dit
geeft een betere verbranding En
dat uit zich weer m een laag verbruik en dus m minder uitstoot van

SPECIFICATIES:
Mitsubishi Galant 2.4 GDI GLSi
Motortype viercilmder met
directe benzine-injectie
Cilinderinhoud 2 351 cm3
Vermogen
110 kW/1 SO pk
bij 5 5001 p m
Max koppel
230 Nm bij
3 5001 p m
Acceleratie
9,6 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
215 km/uur
Gem verbruik 8,2 ltr/100 km
ƒ 58 095,Prijs
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging .
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
ABS
4 Airbags
Airco

schadelijke uitlaatgassen
Tijdens het rijden merk je overigens
maar weinig van deze groene
motor Alleen een GDI-lampje op
het dashboard herinnert je af en
toe aan de bijzondere krachtbron
Zodra de viercilmder op zijn zuinigst presteert floept dit lampje
aan Op dat moment rijden we
bijna een op twintig1 Het verbruik
van de 2,4-hter 16 kleppen DOHC
GDI-motor is lager dan dat van een
dieselmotor met een vergelijkbaar
vermogen Tevens levert de GDI
meer vermogen dan een vergelijkbare benzinemotor met multi-pomt
injectie We komen aan een gemiddeld verbruik van 8 2 liter per honderd kilometer
De GDI-motor en het prima onderstel maken van de Galant een
prima auto De auto is snel maar
iaat dat nauwelijks horen Het
motorgeluid is minimaal De Galant
presteert vooral op
koppel
Daardoor is het niet zinvol om de
motor ver in de versnellingen door
te trekken en dus veel toeren te
laten maken Maar zelfs bij hoge
toerentallen is de GDI-motor
opvallend stil Wanneer het gaat
om trekkracht heeft vlug opschakelen meer effect
Het maximale koppel van 230
komt al vrij bij 3 500 toeren
minuut BIJ 5 500 toeren is
maximale vermogen van

Nm
per
het
110

Prijs voor Whips

kW/150 pk bereikt De prestaties
van de sedan zijn keurig De top
ligt ergens dik boven de 210 kilo
meter per uur En de nul-tot-honderdspnnt volbrengt de Mitsubishi
binnen de tien seconden
Over het uiterlijk van de Galant
kunnen we kort zijn tranentrekkend mooi De auto is bijzonder
scherp om te zien De lijnen zijn
strak en kordaat Hier staat een
auto die niet met zich laat sollen
De fraaie lichtmetalen velgen
maken het plaatje af tot een bijzonder geheel De auto heeft een vrij
traditioneel dashboard Het is compleet en overzichtelijk Voor de
afwerking niets dan lof
Behalve met de door ons gereden

GDI-motor levert Mitsubishi de
auto ook met twee conventionele
benzinemotoren een 2,0 liter viercilmder en een 2,5 liter V6 en met
een 2 O liter turbodieselmotor De
2 4 GDI vult de leemte tussen de
vier- en de zescilmder benzmekrachtbronnen keurig op Zowel
qua vermogen als qua prestaties
en prijs past de GDI mooi m het
gamma

Beetle om te lessen
en om aan te houden
De Volkswagen
New Beetle
blijkt ideaal
voor lessen en
voor politiewerk, net als
zijn voorganger
de Volkswagen
Kever

De GDI-motor maakt van de fijn rijdende Galant een aantrekkelijke
auto De bijzondere techniek biedt
bovendien prima gespreksstof tijdens een verjaardagsborrel GDItechniek is echter veel meer dan
een gespreksonderwerp Het zal in
de toekomst een belangrijke rol
gaan spelen Dat staat vast

UZUKI HEEFT DE populaire Alto tijdelijk tot 1 juni 500 gulden in prijs verlaagd. Deze auto, die als zeer zuinig uit de
bus komt bij onderzoeken van de Consumentenbond, is er
nu al vanaf 14.995 gulden.

Behalve voordelig is de Alto ook zeer praktisch Met zijn draaicirkel van
slechts 9 8 meter wurmt hij zich moeiteloos uit de krapste situaties Van
zijn bescheiden buitenmaten is m het interieur overigens maar weinig te
merken Met de m twee delen neerklapbare achterbankleuning is de
bagageruimte te vergroten tot maximaal 1 200 liter
Voor de aandrijving zorgt een aluminium 1 O liter motor met multipomtmjectie Deze viercilmder levert maximaal 40 kW (54,4 pk) Daarmee kan
de Suzuki prima uit de voeten Bovendien is de Alto zuinig met brandstof
Het gemiddelde verbruik bedraagt slechts 5,7 liter per honderd kilometer
Suzuki levert de Alto als drie en als vijfdeurs met en zonder automaat
Elke Alto heeft beschermbalken m de portieren een elektronische startonderbreker Ook standaard zijn het met leder beklede stuurwiel en getint
glas De luxere GLS heeft nog een wiswasmstallatie op de achterruit een
hoedenplank van binnenuit verstelbare spiegels wieldoppen en een digitaal klokje Bovendien zijn bij de GLS grille en bumpers in uitgevoerd m de
carrosseriekleur
Met zijn prijs van de 14 995 gulden is de Alto nu tijdelijk extra aantrekkelijk De vijfdeurs is er vanaf 15 695 gulden De Alto Automaat staat bij
beide uitvoeringen voor 2 200 gulden meer m de prijslijst

Nissan Cabstar E voor klein rijbewijs

N

ISSAN VERRIJKT het
gamma bedrijfswagens
met de Cabstar E. Het is
een zeer veelzijdige mini-truck
geschikt voor het 'klem' rijbeWijs B. Door de talrijke op- en
ombouwmogelijkheden kan
Nissan met deze Cabstar E
bedrijven maatwerk leveren.
Het geringe onderhoud en de
scherpe prijs houden de kosten
m de dagelijkse praktijk laag.
Er is al een Cabstar E voor
ƒ 25.995,- excl. btw. Inclusief
een aluminium laadbak komt
deze Nissan op ƒ 27.995,- excl.
btw.

Onlangs werden de eerste zesenvijftig Cabstars E afgeleverd bij de Nissan dealers Deze staan nu klaar voor
een proefrit

dubbele cabine is leverbaar vanaf
juni 1999
Alle Cabstar E uitvoeringen van
2 800 kg wagengewicht inclusief
lading (GVW) hebben een 2 282
cm3 metende viercilmder dieselmotor van 55 kW/75 pk Alle 3 500 kg
GVW versies hebben een 2 953

De Space Star is voor het politiewerk
aangepast
door
Marelko Benelux Toegevoegde
snufjes zijn onder meer een
mobilofoon en een plaatsbepalingsysteem Dat vertelt de
meldkamer precies waar de
auto zich bevindt Ook installeerde Marelko een videoregistratiesysteem, waarmee snelheden van hardrijders op beeld
zijn vast te leggen
De viercilmder 1 8 direct ingespoten benzinemotor, GDI,
levert 122 pk Daarmee accelereert de auto in tien seconden
van nul naar honderd kilometer
per uur

Suzuki verlaagt prijs van Alto
S

Het gamma van de Cabstar E is
enorm uitgebreid De maximum
toelaatbare massa varieert van 2 8
tot 3,5 ton GVW Het bruto laadvermogen van de Cabstar E ligt
tussen de 1080 en 1905 kilogram
Met twee verschillende wielbases
twee dieselmotoren en twee cabineversies enkel of dubbel, is er een
ruime keuze Ook levert Nissan
standaard vanaf de fabriek een
Piek up versie met een aluminium
laadbak De meerprijs bedraagt dan
slechts tweeduizend gulden De

Mitsubishi levert de ruime
Space Star nu ook m politie-uitvoering, dus met zwaailichten,
sirene en de bekende schuine
rood/blauwe strepen over witte
lak Op dit moment maakt de
auto een testrondje langs diverse politiekorpsen

cm3 direct ingespoten viercilmder
dieselmotor met turbocompressor
en mtercooler Deze motor levert
81 kW/110 pk
Ook aan de inzittenden is gedacht
De Cabstar E is voorzien van stevi
ge op verschillende manieren verstelbare stoelen Het stuur is m de

lengte en m de hoogte verstelbaar
Verder zijn tal van veilige en com
fortabele extra s toegevoegd zoals
standaard elektrisch verwarmde
buitenspiegels en stuurbekrachtigmg Optioneel zijn airconditionmg elektrisch te bedienen ramen
en mistlampen

D

E NEW BEETLE gaat zijn
illustere
voorganger
achterna De vroegere
Kever werd veel gezien bij rijscholen en de politie. De meuwe, New Beetle genaamd,
blijkt voor deze gebruikers ook
heel geschikt
Op
de Nationale Vakbeurs
Verkeerseducatie m Houten is een
New Beetle als lesauto getoond
Niet elke wagen komt voor deze
toepassing m aanmerking Het
Centraal Bureau Rijvaardigheids-

bewijzen (CBR) heeft
Volkswagen goedgekeurd

deze

BIJ de keuring kijken de exammatoren naar de eigenschappen zien en
gezien worden Zien heeft alles te
maken met zicht rondom De leer
ling, die opgaat voor het rijbewijs
moet goed uitzicht hebben en
beschikken over een stel uitstekende spiegels De New Beetle slaagt
voor deze test En voor wat betreft
de factor gezien worden heeft hij
zijn uiterlijk al mee Inmiddels heeft
een aantal rijscholen deze auto al

ingezet voor het lessen
Maar ook de politiekorpsen kunnen op pad met een New Beetle
Importeur Pon's Automobielhandel
heeft een exemplaar uitgerust met
zwaailichten, sirene en al voor de
surveillance benodigde apparatuur
Onder de kap huist een 1 9 liter
turbodiesel van 90 pk De auto
staat agenten ter beschikking voor
proefritten Als eerste is hij aan het
korps Amsterdam-Amstelland ter
beschikking gesteld omdat dit m
het verleden als eerste met de
Volkswagen Kever ging rijden

Volvo heeft een prijs geoogst
Het systeem dat nekletsel helpt
te voorkomen, kortweg Whips,
heeft de Auto 1 innovatieprijs
gekregen van de Auto Europe
groep Tot deze behoren twaalf
autobladen, die m verschillende
landen verschijnen Whips is
voor het eerst geïntroduceerd in
de Volvo S80 Het is een constructie m de voorstoelen BIJ
een aanrijding van achteren
zorgt een speciaal mechanisme
ervoor dat de klap wordt verzacht door de rugleuning te
kantelen

Opel Kadett B
in Tuipenrally
In rally's blaast Opel stevig mee
Dat is al jaren zo In het verieden boekte het merk flink wat
successen met de Kadett Rallye
versies In 1966 won een coupe
model de Monte Carlo Rally
Op basis daarvan verscheen in
dat jaar een speciale Kadett B
Rallye met een 1,1 liter motor
van 60 pk en een jaar later verschijnt een 1900 variant met
een 90 pk motor van de vroegere Opel Record Met deze
uitvoering, geprepareerd voor
de rallysport, behaalt Opel 222
klasse-overwinningen in 1968
In zijn sportieve leven haalde de
1900 zelfs negen Nationale
Rallykampioenschappen, waarbij de laatste versie een motor
had van 190 pk Terecht is het
dan ook dat deze auto onlangs
heeft deelgenomen aan de
Tulpenrally met aan het stuur
Don van der Vaart en navigator
Johan Mulder De auto had een
tot 145 pk opgevoerde motor
en beschikte over moderne
navigatie-apparatuur Een deel
van de preparatie is uitgevoerd
door Kees Tijsterman, bekend
van deelname aan de ParijsDakar woestijnrally's

Hyundai XG 3.0i V6 24v

Clubfauteuil-comfort in sneeuwjacht

Z

ON, REGEN, SNEEUW en
mist vechten m de heuvels van de Schotse laaglanden nabij Edmburgh om
voorrang. Na tien minuten is
de strijd beslist en kunnen we
met de ruitenwissers de eerste
sneeuwvlokken van de ruiten
vegen. Hoewel, binnen blijft
het wat ons betreft lekker zonmg. We zetten de verwarming
een graadje hoger en doen de
stoelverwarming aan. Al moesten we ermee
naar
de
Noordpool rijden, we zouden
het wel redden.
We genieten van het soepele,
beige leer waarmee het interieur is
afgewerkt De bekleding contrasteert op fraaie wijze met het donkere dashboard en dito panelen op
de portieren Een toefje chroom en
wat stoken met houtprint scheppen
een sfeer die ons doet denken aan
Britse limousines van weleer

tegelijkertijd het spinnende wiel
afgeremd

Behaaglijk gezeten als in een club
fauteuil voor een open haard constateren we dat de sneeuwjacht
aanzwelt De gladde weg in combi
natie met 187 enthousiaste paardenkrachten van de zescilmder
motor levert geen echte problemen
op Slipt een voorwiel dan neemt
de motorcomputer direct gas terug
(zelfs al vloer je het gaspedaal de
computer is de baas1) en wordt

Nu we het toch over techniek hebben de vering wordt elektronisch
aangepast aan de snelheid BIJ
lagere snelheden is de auto wat
soepeler en op de snelweg veert hij
wat stugger wat de wegliggmg ten
goede komt Verder noteren we
nog een elektronische remkrachtverdeler (het wiel met de meeste
grip wordt sterker afgeremd)
De automatische transmissie (vijf

Een renpaard in limousme-outfit de Hyundai XG
versnellingen) krijgt commando s
eveneens van een computer en
past het schakelmoment aan het
rijgedrag en wegverloop aan Deze
automaat kun je ook gebruiken als
handbediende transmissie (zonder
koppeling) zodat je speels met de
paardenkrachten kunt stoeien De
soepele transmissie en gretige
motor staan garant voor smeuig rijplezier Liefhebbers van een pittig
motorgeluid kunnen de XG beter
mijden, want de krachtbron houdt
zich werkelijk akelig stil

In Stirling manoeuvreren we de
Hyundai door het centrum Nee de
XG gilt niet om aandacht zoals een
gele Ferrari dat zou doen En toch
kijken de Schotten hem nieuwsgie
rig na De chromen grille de strak
gelijnde carrosserie en klassieke
kofferklep geven de Hyundai iets
voornaams

Het prijskaartje van de XG 3 Oi V6
24v (leverbaar in een uitvoering)
bedraagt 82 500 gulden
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Voor Expert
Cici5ro

niets te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.

TEFAL WATERKOKER
Compact vormgegeven met nieuw
scharnierend veilig\
heidsdeksel. Zeer
•~**'
A
gebruiksvriendelijk
en makkelijk op te
bergen. ADV.-60750NU

K

JVC DESIGN MICROSET
NIEUW! Mooi vormgegeven met CD, RDSEON tuner, timer en Full-logic autoreverse
cassettedeck. HyperBass weergave incl.
houtkleurige MDF KM, f
l
i
i
Ui"
"
?
luidsprekers.
fr

(BW Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
(Bjl) Vakkundige en snelle service.
Gratis Geluidsgarantie.
mm} Gratis Video-onderhoud,
UP_=J Gratis Omruilgarantie.
(iXf\ Modern betaalgemak
\V7 met o.a. de Expert Creditcard.
(]|jr) www.expert.nl

51 CM TV +
AFSTANDSBEDIENING
Een grote 51 cm TV voor de prijs van een
kleine portable TV! > "
.
Met automatische
>
',„ ( • :1' ; f.
zenderzoeker. NU
. ,,; l

INDESIT DG 6100 VAATWASSER
Met 4 programma's: intensief, normaal, snel
en inweek. Overloopbeveiliging.
Voor12couverts.

PACKARD BELL CLUB PC
Topkwaliteit voor een wereldprijs. Voorzien van Intel Celeron 333mHz, 64 MB
werkgeheugen. 3,2 GB harde schijf, 56k
modem en 29 bekende softwaretitels (w.o.
Word 97, Encarta 98, Actua Soccer 2 etc.)
en 14" monitor. , " ^ \ƒ?;-,ƒ~~\
' r'rj

MET GRATIS
2FLACON5CALGON1T
AFWASGEimV.50

BRAUN
, HANDMIXER
280 Watt. Met
'garden voor
~.. ^ _ i slagroom/eiwiten
deeghakenvoor
zwaar beslag en
deeg. ADV. J79rVANêar-

MIELE
1400 WATT
STOFZUIGER
Ijzersterke
1400 Watt motor.
Automatisch
snoer-oprolmechamsme.
Geïntegreerde
hulpstukken en
super aircleanfilter. 3 jaar
garantie op de
motor. ADV.4497-

L/.. _T

u

TEFAL STOOMSTRIJKIJZER
Compact strijkijzer met spray en
dubbele stoomstoot. Unieke Super- J
gliss Actif strijkzool. ADV.J7r?5-

/:

BRAUND70H
PLAKCONTROL
Aanbevolen door de
tandartsen. Met oplader
en 1 opzetborsteltje.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

LEASEBEDRAG PER MAAND 61,-

SONYKV32FX60
WEGABREEDBEELD-TV
TV VAN HET JAAR 1999.82 cm (eff. 76 cm)
100% vlakke Trinitron breedbeeldbuis,
dus geen beeldvervorming of reflecties.
100 Hertz voor haarscherp beeld.
U gelooft uw ogen niet. Incl. Teletekst
zonder wachttijd - ' '"~ ;'", ,^\
en ingebouwde • \V
^ ^ '\.~. '-'...C ';' l
subwoofer.

L^Gyf?

CARMEM
PROFESSIONELE
HAARDROGER

MOBIEL BELLER!
ZONDER

ABONNEMENT

Bij Expert kunt u nu
direct bellen, zonder
abonnement. Het enige
dat u nodig heeft is de
1500 Watt haardroger met
SIM-kaart. Zobentu
2luchtsnelheden,
a
altijd bereikbaar. Heeft
4 temperaturen en
u nog geen telefoon?
koelstand.ADV.^
Dan bieden wij u het
LiberteliZi Totaalpakket
KOFFIEZETTERMET
bestaande uit een SIMRVSTHERMOSKAIU
kaart met mobiel telefoonnummer en een
Voor 2-8 koppen koffie. Met RVS thermos- beltegoed van 60,- samen met een Philips
kan, waterDiga GSM-telefoon voor slechts
niveauindicatie en
aromastopvoor
het behoud van,
de smaak.
STEREO
RADIO
CASSETTERECORDER + CD
Stereo radio cassetterecorder met CD
speler. Bij Expert voor ^p^||
een superlageprijs. r"||H^%S'^
PRIJSDOORBRAAK
ö U

PHILIPS COOLWALL FRITEUSE
Met veilige koele wand. Vergrendeld
deksel met kijkvenster. Eenvoudig te
reinigen doorde dubbele anti-aanbaklaag. Afwasbaar anti-reukfilter. Inhoud
2,5 liter. ADV.4-S9;-

BRAUN
STYLESHAPER
Altijd en overal
je haar perfect
in model met
dezesnoerloze
krulborstel.
Makkelijk mee
te nemen.
ADV.-69T-VAN.59r-

DELONGHI KOFFIE/
CAPPUCCINO APPARAAT
Het eerste koffiezetapparaat dat koffie
zet met de echte Italiaanse smaak.
Met IFD-systeem voor een perfect
schuimende melklaag,
bijv. voor lekkere
koffie verkeerd.
ADV.-3397-VAN.279;-

PHILIPSLADYSHAVE
Ladyshaveopnetvoeding.
Met afneembaar scheerhoofd, twee trimmers en
eensuperdun
scheerblad.
ADV.-69;-

ARISTONA STEREO VIDEORECORDER MET SHOWVIEW/PDC
Met Hifi-stereo en 4 zelfreinigende
videokoppen. Voorzien van Showview en
PDC voor probleemloos programmeren.
Incl.afstandsbediening.VANJ^T-

SAMSUNG DIGITALE MAGNETRON
800 Watt magnetron met elektronische
bediening en 10 vermogensstanden.
Grote inhoud van
20 liter. VAN ^T-

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL
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® = GEEN MOBIELE TELEFONIE

J E W l J Z ER VA
Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66
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Datum

HW

05
06
07
08
09
10
11
12

07.12
07.39

i
l
UI

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Nieuwsblad

Bestel tijdig uw
Moederdag gebak

VOOR MOEDERDAG

08.16
08.59
10.15
12.05
00.26
01.36

LW
03.00
03.36

04.16
04.55
05.50
06.45
08.04
09.36

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 18, oplage 5.425 Editie 17

HW
19.30

20.05
20.45
21.34
23.16
13.06
13.59

LW

Los nummer 2 gulden

Het drukke
,
leven van
Martine Joustra

15.20
16.06
16.46
17.24
18.25
19.50

Volgend jaar
nieuwe kans
voor Z'75

21.15

22.25

Maanstand: LK za 08 mei 19.28 uur.
HW: wo 12 mei 13.59 uur, + 103 cm NAP.
LW: do 06 mei 03.36 uur, - 96 cm NAP.
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En verder:

Veel zon, veel plezier:
Koninginnedag 1999 is
een succes geworden.
Ook voor Klaas Koper,
Ge Loogman en Jan Nuis,
want zij kregen een lintje

'Ik voel me
schuldig dat
ik hier ben'
Pagina 3
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Ook in Zandvoort
legionella-controle
ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland gaat vanaf morgen zwembaden en
sauna's
steekproefsgewijs
controleren op de aanwezigheid van de legionellabacterie. Gran Dorado, Nieuw Unicum, Riche, Sonneveld, Koppenol en camping Sandevoerde hebben vorige week
een brief van de provincie gekregen met tips en met de
waarschuwing dat er een
controleur kan langskomen.
De controle moet voorkomen
dat de veteranenziekte nog
meer slachtoffers eist.

Merel en Nancy legden vorige week een krans bij de gedenksteen voor gesneuvelde vliegers in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Foto Karin Schut

'Die piloten deden hun best voor ons'
pp veel plaatsen zijn
gisteravond d_e doden
herdacht die in de oorlog
gestorven zijn. Bij het
monument op de Van
Lennepweg, bij het joods
monument en op de
Eerebegraafplaats op de
Zeeweg woonden
Zandvoorters een
herdenking bij.
Schoolkinderen hebben
echter hun monument
geadopteerd. De
Duinrooskinderen legden
vorige week woensdag een
krans neer in de duinen voor
gesneuvelde Engelse piloten.

"\ "JT
X

y

olgens mij heeft onze auto
Vnogvleugels
gekregen. We zijn
nooit zo snel naar Leek in

P EEN afgelegen open
plek in de Amsterdamse Waterleidingduinen staat een
steen. 'Hier stortte op 13 april
1945 neer de Halifax A347,
waarbij zeven geallieerde vliegers omkwamen' vermeldt de
steen. Het is een onopvallende
plek. Als je niet weet waarom
er geen struiken om de steen
groeien, zou je er zo voorbij lopen.

O

Elk jaar bezoeken de leerlingen uit groep zeven en acht
van basisschool De Duinroos
het monument en staan ze
twee minuten stil bij wat er gebeurd is. Twee leerlingen mogen een krans leggen. Elk jaar
vertellen de leerkrachten hoe
de dappere piloten hun leven
waagden voor de vrijheid en
horen de kinderen hoe Anne
Frank zich voor de Duitsers
verborg.

„Het is spannend om die verhalen te horen en deze plek te
Groningen gereden om onze bezoeken. Maar anders spanpasgeboren kleindochter te
nend dan een avontuurlijk
bewonderen. Ik sta, na ander- boek," zegt onderwijzer Gehalf uur, wat onwennig met
rard van de Laar. „Dit jaar is
een kraammand in mijn han- de oorlog bovendien weer acden voor het bed van mijn
tueel, omdat er in Kosovo
dochter. In de mand zitten
wordt gestreden."
tien cadeaus, voor elke kraamdag één.
Er is nog iets anders dan anIk had nog nooit van het ge- ders. Dit jaar heeft de Heembruik van zo'n mand gehoord. stedenaar Klep een stukje van
Dat was vroeger anders. Ik
het mysterie rondom de Halikreeg van mijil moeder een
fax ontrafeld. Hij heeft een
biefstuk, eieren en boter, want boekje geschreven nadat Itij
de kraamvrouw moest tenslot- een document in handen kreeg
te aansterken. De melkboer, waaruit bleek dat er maar zes
die nog aan huis kwam, gaf nüj Engelse vliegers gestorven
een flesje slagroom. Nu staat zijn. „Toen deze steen in de
er een ooievaar voor de deur jaren tachtig gemaakt is, werd
en de kraamvisite komt weken ervan uitgegaan dat er net als
later tydens een babyborrel. in andere Halifaxen zeven beMaar wat niet verandert, is manningsleden aan boord wahet wonder van een geboorte. ren. Doordat de Halifax zwaar
Weggezakte herinneringen
borrelen bij mij omhoog. Zoals: hoe heerlijk een pasgewasADVERTENTIE
sen babyhuidje ruikt maar ook
hoe dwangmatig een baby kan
blèren. Dan besefik dat er een
nieuwe fase in mijn leven is gekomen. .. die van oma. Het
woord klinkt in mijn oren oud,
(zonder saus)
maar als ik het tien keer achter elkaar zeg valt het tenslotte mee. En oma klinkt iets
voor maar
vriendelijker dan opoe zoals
wij in vroeger tjjden onze oma
noemden.
Gelukkig voel ik me niet zo
oud als mijn vlag die ik ter ere
van Steffle Trijntje uitsteek.
De kleuren van het doek zijn
door de jaren heen fletser geworden en hij zou goed passen
Van maandag 3 t/m
m een reclamespotje voor een
nieuw wasmiddel. Ook zie ik
zondag 9 mei 1999
dat er slütplekken en kreukels
m komen. De Nederlandse
Alleen geldig bij FEBO
driekleur kreeg ik van mijn ouZandvoort, Kerkplein 5
ders. Zij waren uitgevlagd.
„Wees er zuinig op want ik heb
hem tijdens de oorlog goed
verstopt," vertelde mijn moeder. Haar advies heb ik opgevolgd en met veel plezier zie ik
dat, ondanks dezelfde leeftijd,
* beter opdroog dan de vlag.
Nel Kerkman

Portie Frites

l,-

FEI3D

beladen was, hebben er maar den." Hij heeft dat doel bijna
zes in het vliegtuig gezeten," gehaald: hij slaagde voor zijn
vertelt hij.
vliegbrevet en werd amateurvlieger.
Klep verdiepte zich in de geschiedenis. Hij ontdekte by- Voor kinderen zijn die verhavoorbeeld ook dat het vliegtuig len wel interessant, maar liever
vermoedelijk op weg was naar nog zoeken ze bij het monuTer Aar om het verzet in de ment zelf naar overblijfselen
laatste dagen van de oorlog te van het vliegtuig. En elk jaar
bevoorraden. „Toevallig had- lukt dat weer. De leerlingen
den de Duitsers nog een af- van de Duinroos gaan naar
weergeschut in deze contreien. huis met een verroeste moer
Dat verplaatsten ze telkens. met bout, een asje, stukjes aluZo schoten ze de Halifax neer. minium en een geweerkogel.
Die probeerde in zee te landen,
Een van de kinderen, Nancy,
maar kwam niet verder dan de
Waterleidingduinen," zegt de komt zeker nog eens terug op
heer Van Doorn, die destijds deze plek, zegt ze. Nancy vindt
met eigen ogen zag hoe het dat je eerbied voor de vliegers
moet hebben. „Ze hebben toch
vliegtuig neerstortte.
hun best voor ons gedaan."
Als padvinder ging hij een Mochten de kinderen in de
paar jaar na de oorlog zoeken toekomst een bezoek brengen
naar de brokstukken van het aan het monument, dan staat
vliegtuig. Hu vond een ver- daar waarschijnlijk op dat er
wrongen pistool en de resten zes vliegers gesneuveld zijn.
van een granaat. Wim Verkade, Bovendien wordt er tussen de
die net als Klep en Van Doorn beheerders van het duingebied
vorige week bij de plechtigheid en de gemeente Zandvoort onwas, heeft zelfs het vliegtuig derhandeld over een informanog zien liggen. „Ik raakte voor tiebord. Zodat elke wandelaar
het eerst de motor van een kan lezen wat er zo vlak voor
vliegtuig aan. Vanaf die tijd de bevrijding precies gebeurd
wilde ik beroepspiloot wor- is op deze plek.

De Zamster zat nog niet in
het bestand, maar volgens Jan
Rullens van de provincie valt
deze schoonheidssalon ook
onder de controleronde.
Het offensief tegen de legionellabactene is in volle gang.
Vooral de provincie NoordHolland, bedrijven en het ministerie van Vrom maken zich
druk om de bacterie, die de
dodelijke veteranenziekte kan
veroorzaken.
Volgens Rullens draagt de
ZANDVOORT - De bewoners van de Zuidbuurt willen
best voor 25 gulden per
maand (driehonderd gulden
per jaar) een parkeervignet
kopen. Maar dan moeten ze
wel verzekerd zijn van een
plaats. Dat is volgens Marja
Spirieus de mening van de
meeste bewoners uit haar
buurt.
Samen met de gemeente
gaan de bewoners volgens Spirieus nog uitknobbelen of er
meer parkeerplaatsen te vinden zijn dan de gemeente in
eerste instantie op het oog
had. Ook hebben de bewoners
opnieuw zelf geïnventariseerd
hoeveel plaatsen er nodig zijn.
Volgens Yvonne Kerkman ongeveer twintig minder dan de
gemeente in een eerdere enquête had becijferd.
„De gemeente heeft ook de

gemeente echter ook een belangrijke
verantwoordelijkheid. De legionellabacterie, die
zich voortplant in stilstaand
water van 20 tot 50 graden celsius, kan immers ook voorkomen in de leidingen van douches bij sportaccommodaties,
meent Rullens. Het ministerie

Provincie stuurt
deskundigen naar
baden en sauna's
van Vrom heeft de gemeente
Zandvoort daarom vorige
week een brief gestuurd.
Wethouder Oderkerk heeft
deze brief nog niet gezien, bekent hij. „Ik ga ervan uit dat de
leidingen in de nieuwe Korverhal goed zijn aangelegd," zegt
hij op voorhand. „Natuurlijk
hebben we ook oudere accommodaties," geeft hij toe. „Maar
voordat ik iets zeg over eventuele voorzorgsmaatregelen,
vind ik eerst dat ik er wat meer
van moet weten."

Parkeren in de
Zuidbunrt gaat
300 piek kosten
Hogeweg naar hun mening gevraagd. Bovendien kan het
best zijn dat de mensen wat
ruim de enquête ingevuld hebben," zegt Spirieus.
Over het overleg met de gemeente is ze verder wel zeer
tevreden. „We zijn in elk geval
blij dat er te praten valt en dat
de vrachtwagens inmiddels
meer uit onze wijk geweerd
worden."
De Zuidbuurt is volgens verkeerswethouder Hans Hogendporn de eerste wijk die een
nieuw parkeersysteem krijgt
dat aan de bewoners is voorgelegd. Later volgt de rest van
Zandvoort.

ZANDVOORT - Een 23-jarige Haarlemmer heeft zondag
een bnl gestolen uit een winkel
in de Kerkstraat. Zijn negentienjarige vriendin uit IJmuiden stal een zilveren ketting.
De politie heeft het tweetal
aangehouden.

Gran Dorado heeft wel heel
snel ingespeeld op de actuele
ontwikkelingen. Meteen nadat
bekend was geworden dat er
mensen door de legionella
overleden waren, hield Gran
Dorado extra controles. Bovendien meldde een medewerker van Gran Dorado een paar
weken geleden in het Zandvoorts Nieuwsblad dat de temperatuur van het water hoog
wordt gehouden.
Bij bejaardencentrum Huis
hi de Duinen wordt het water
ook al jaren opgewarmd tot 70
graden Celsius, vertelt Bert
van Boxtel, hoofd van de technische dienst. „Ik controleer
dat dagelijks," zegt hij.
„Ik sta extra vroeg op om de
leidingen tien minuten door te
spoelen met water van 60 graden Celsius en de baden extra
schoon te maken," vertelt Myrna Bruynzeel van Beautycenter De Zamster. Ze is erg geschrokken van alle commotie.
„Ik lees er zoveel mogelijk over
en neem alle tv-programma's
op die erover gaan. We merken
dat het wat stiller is geworden
door de publiciteit eromheen."

Weer dronken
OVERVEEN - Een 33-jarige
Amsterdammer is opnieuw
aangehouden, omdat hij weer
dronken achter het stuur zat.
De man had een alcoholpromillage van 2,34. Hij was al eerder aangehouden en mocht
niet rijden. De politie hield de
man aan nadat getuigen hem
wegens zjjn weggedrag klerngereden hadden.

Twee auto's weg

ZANDVOORT - Een rode
Renault is op Koninginnedag
gestolen uit de Celsiusstraat.
In de nacht van zaterdag op
zondag verdween ook een
blauwe Mercedes. Deze was
geparkeerd in de Marnix van
St. Aldegondestraat.
ADVERTENTIES

Het is de bedoeling dat de
vignetten na de zomer ingevoerd worden. Dat dit vignet
driehonderd gulden per jaar
kost vindt Hogendoorn niet
veel. Het is de kostprijs, zegt
hy. „We moeten parkeervakken arceren, we hebben administratiekosten en een controleur kost pok geld. Natuurlijk
is het altijd discutabel wat je
wel en wat je niet in de kosten
meeneemt."
De gemeenteraad kan zich in
juni uitspreken over het parkeerbeleid. Niet alle raadsleden zijn het eens over de prijs
van het vignet.

Café
restaurant

KOFFIE
met

ZEELUCHT

ZOMER SANDAAL

89,95

ADVERTENTIE

BLOKKER ZANDVOORT
vraagt voor zaterdag en zondag

HULPEN
Leeftijd van 16-20 jaar. Voor inl.
023-5712838 ta.v. mevrouw Kok

Plantjes 'drinken' volkstuinen droog
ATER STAAT er niet
meer op het volkstuincomplex achter de
Keesomstraat. Eindelijk, na
zeven maanden zijn de tuinen
drooggevallen. Veel tuinders
zijn druk aan het spitten, want
de aarde droogt sneller als ze
losgewoeld is. Een enkel appelbopmpje bloeit en een van
de tuinders heeft al spinazie
geoogst. Maar de nattigheid
heeft wel haar tol geëist. Anders steken er overal in het
voorjaar al groene blaadjes boven het maaiveld uit. Nu zien
de meeste tuintjes eruit als
een kale steppe.
Henk van der Meer wist dan
ook het zweet van zijn voorhoofd. „We zijn aan het spitten," beaamt zijn vrouw Corry.
„We," snoeft Henk,, je slaaf is
aan het spitten, bedoel je.
Tjonge, wat een werk." Zjjn
vrouw geeft toe: „Oké, hu spit
en ik geef aanwijzingen."
Het echtpaar Van der Meer
heeft al 26 jaar een tuin, ongeveer net zo lang als de volkstuinvereniging bestaat. „Het
is maar een paar keer in al die
tijd zo nat geweest. Maar nu
was het wel heel erg," zegt mevrouw Van der Meer.
Het water heeft wel dertig
centimeter boven de grond gestaan, tenminste, op sommige
plaatsen van het volkstuincomplex. „Het is een wonder
dat deze kersentaoom en dit
bleekselderijpolletje nog bloeien. Dat valt me alleszins mee."
Ze hoopt dat het nog niet te
laat is om tuinbonen te ver-

Gestolen bril

Zandvoort - Haarlem Stad -Utrecht-Amstelveen - Haarlem Cronjé

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MEER ACHTERGRONDEN

W

BIJ HET NIEUWS

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Henk van der
Meer spit,
zijn vrouw
geeft
aanwijzingen

Nieuwsblad
Naam: (m/v)

Foto Karin
Schut

bouwen. „Want daar zijn we
allemaal dol op. Vooral jonge
gekookte boontjes zijn heerlijk."
Zwermpjes muggen doen
zich te goed aan het schaarse
groen langs de paden. Wie niet
oppast, glijdt uit over een
modderplaquette die op de tegels is achtergebleven. Een
maand geleden kon je daar alleen nog maar heel voorzichtig
met laarzen lopen.
Laarzen heeft Dirk Koper
nog wel aan. Het spitwerk
heeft Itij al achter de rug. Dirk
is bezig met uitjes planten in
een laag potgrond. Hij heeft

Adres:

opeens erg snel gegaan. Twee
weken geleden was het water
in twee dagen weg Rein
Drommel, secretaris van de
volkstuinvereniging, zegt dat
de gemeente extra gepompt
heeft. Erik Warns, waterdeskundige van de gemeente,
ontkent dat echter. Hij vermoedt dat het zonnetje en de
planten zelf het meeste werk
gedaan hebben. „Planten hebben in het voorjaar veel water
nodig om te groeien. Dat ontrekken ze aan de grond." Hoe
hoog het water in de toekomst
komt te staan is overigens nog
Het zakken van het water is niet bekend.

zijn tuin een beetje opgehoogd, zodat hij nu meer kans
heeft dat de gewassen aanslaan.
„Je moet een beetje inventief zijn," zegt hij. De jonge
tuinder heeft al een paar kleine succesjes geboekt. De blauwe vergeetmenietjes bloeien
volop in een grote bak. Drie
fris groene slaplantjes schitteren m een zelfgemaakte kas.
En de spinazie die daar groeide, is al in de wok van de familie Koper verdwenen. „Lekker
geroerbakt met knoflook."
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Daai na word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Vooi postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562.62 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8710371017003"

woensdag 5 mei
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Kinderen (Klem-)
Broers, Zusters
Neven en Nichten en
Buren

FAMILIEBERICHTEN

Zwijgzaam... stil en zonder vragen
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam moegestreden
uit ons midden weggegleden en
na een dappere maar ongelijke
strijd uitje lijden nu bevrijd.

Bedankt voor mijn onvergetelijke
65e verjaardag

Els Koning

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dal verder lijden hem bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn man en onze vader

Eeii compleet verzorgde begrafenis

Hans Sidar
•A- 14 oktober 1949

of crematie voor eeri éénmalige

126 april 1999

T. Sidar-Tuintjer
Sabine
Michel

1999

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:

(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Van Speijkstraat 2
2041KL2andvoort

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve Pap,
De tijden die wij hebben meegemaakt
was het zeker wel waard.
We zijn door goede en slechte tijden gegaan.
Waarom ben je nu zo ver bij mij vandaan?
Al die pijn die jij hebt geleden
Is nu eindelijk voor jou het verleden.
Ben trots op je Pap, en zal altijd van je blijven hou-

*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

den.
Rust zacht, liefs, je kleine meisje,
Sabine

Na een langzaam afnemende gezondheid, zijn wij
bedroefd om het heengaan van onze zwager

Hans Sidar
Wij wensen Tinie, Sabine en Michel veel sterkte
toe met dit grote verlies.

c

Zandvoort, 26 april 1999.
Frouktje en Geert
Dorie
Kees en Lineke
Ine en Gretha
Geesiena en Henk
Jannes en Jillie
Gerrit
Evelien
Ina en Henk

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor .
; hét verzorgen van een begrafenis
o f crematie.
;.'•-• :
Direct hulp bij een'sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Voor ons onverwacht is in zijn slaap overleden,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Harry Pels

Parklaari 36,2011 KW Haarlem.
12 mei 1999

De kinderen

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Correspondentieadres:
Mirjam Pels
Fahrenheitstraat 32
2041CH Zandvoort

7 mei 1995

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTEN• VERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

7 mei 1999

Willy Bijster-Halderman

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

eenieder die je heeft gekend
weet dat het gemis nooit went

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

je zusje Margriet

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

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

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagtenberg, huisarts
is afwezig van

10 mei t/m 14 mei

r

M

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Op de agenda staat (onder voorbehoud)

A. LAVERTU

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 6 mei van 19.00-20.00 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De Dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op vrijdag 7 mei om 13.00 uur in de gereformeerde kerk aan de Emmaweg 22 te Zandvoort,
waarna om 14.15 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Er zal na afloop van de plechtigheid eveneens gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangstkamer van de begraafplaats.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 11 mei
1999 m het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal m het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

weduwnaar van Lida van Meeuwen
* 9 april 1922

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

2040 EA Zandvoort

- Verordening "Straatnaamgeying en huisnummering" en "Verordening voor de
commissie straatnaamgeving"
- Tweede wijziging Plaatselijke Verordening Zandvoort 1996
- Uitgangspunten voor het opstellen van
de begroting 2000
- Voorbereidingsbesluit perceel Saxenrodeweg 101
- Voorbereidingsbesluit perceel Cort v.d.
Lindenstraat 10
- Voorstel tot het niet privatiseren van het
strandtentenkamp
- Voorstel tot aanpassing Verordening
Leerlingenvervoer
- Voorstel beschikbaar stellen f 5.000,Stichting Viering Millennium Zandvoort
- Voorstel beschikbaar stellen aanvullend
krediet Zandvoorts Museum en invoering entreegelden
- Voorstel aankoop woning en ondergrond J.P. Thijsseweg 24, Zandvoort en
aanvullend krediet beschikbaar stellen
bijkomende eigenaarskosten
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, tel (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 26 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 17 door B&W genomen
besluiten is op maandag 3 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

PROJECT VEILIG WONEN
Het preventieteam van het project Veilig
Wonen, dat m het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid in Zandvoort actief is, bezoekt
van maandag tot en met donderdag 17 juni
1999
- Zandvoort-Zuid tussen de Dr C A Gerkestraat, Brederodestraat en Dr Kuijperstraat,
- Zandvoort-Centrum tussen de Hogeweg,
Burg Engelbertsstraat, Gasthuisplem, Kleine
Krocht, Louis Davidsstraat, Prinsesseweg en
Koninginneweg
Bewoners uit deze buurten kunnen m die
periode gratis inbraakpreventieadvies krijgen
Via een brief worden de bewoners uitgenodigd een afspraak te maken met een lid van
het preventieteam Ook als u al een alarminstallatie heeft of andere maatregelen heeft
getroffen, kan het toch zeer nuttig zijn deel te
nemen aan het project Veilig Wonen
Gedurende dezelfde periode staat m deze wijk
de preventiebus waar men terecht kan voor
informatie over het project Veilig Wonen De
preventiebus staat op dinsdag 25 en woensdag 26 mei 1999 op de Prinsesseweg, van
donderdag-'37 tot en met zaterdag 29 mei
1999 op de Tolweg en op de woensdagen 2
en 9 juni 1999 alsmede op zaterdag 12 juni
1999 wederom op de Prinsesseweg
Het gemeentebestuur roept iedereen op aan
dit project deel te nemen om zo het mbraaknsico te verkleinen

HUISVESTINGSVERORDENING
Vanaf 1 mei 1999 zal de Woningbouwverenigmg "Eendracht Maakt Macht" voor haar
eigen bezit de huisvestingsvergunningen verstrekken

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 6 mei om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00

SLUITING RAADHUIS
I.V.M. HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 13 mei en op vrijdag 14 mei
is het Raadhuis vanwege Hemelvaartsdag
gesloten

VERVANGENDE DAG
OPHALEN HUISVUIL
I.V.M. HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 1999,
wordt het huisvuil niet opgehaald Hiervoor is
een vervangende dag aangewezen
Men wordt verzocht het huisvuil op vrijdag
14 mei aan te bieden De cocons worden op
vrijdag 14 mei geleegd

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11
mei 1999.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 1 5 - 0 9 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 0 0 uur
Brederodestraat/
10 15 - 1 1 00 uur
Friedhoffplem
Tolweg
1 1 1 5 - 1200 uur
Sophiaweg
1 2 4 5 - 13 30 uur
Van Lennepweg/
13 4 5 - 1 4 30 uur
J P Thijsseweg
Prof v d Waalstraat
1 4 4 5 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

GEMEENTE

Fax 023 571 49 24
Waarneming:
ma. t/m vrij. tussen 8.00-17.00 uur
tel.: 5732023
Waarneming:
voor de avonden en weekend
tel.: 5730500

Telefoon 023 571 77 41

GARAGES EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

ADVERTENTIES

garage Keesomstraat 19A, huur ƒ 105,00 per maand,
garage Keesomstraat 95A, huur ƒ 105,00 per maand,
garage Keesomstraat 119A, huur ƒ 105,00 per maand,
garage Keesomstraat 121 A, huur ƒ 105,00 per maand
en parkeerplaats Mr.Troelstrastraat F, huur ƒ 26,50 per maand.

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

21 jaar
de familie

Voor de liefste
MAMA'S
hebben wij de
mooiste
bloemen geplukt

BLOEMSIERKUNST

woningbouwvereniging E M M

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook
een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
•
•
•
•
•

Mr. Troelstrastraat 10
Lijsterstraat 20
Kostverlorenstraat 52
Bramenlaan 9
Bramenlaan 11

- 1 boom
- 1 boom
- 3 bomen
- 1 boom
- 4 bomen

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen en meldingen bouwvoornemen zijn
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-089B Groot Bentveld 1
wijziging bouwvergunning
paardenstal
99-090B Zeestraat 43
verbouwen woning
99-091M Kromboomsveld 50
plaatsen tuinhuisje
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen:
98-138B Gasthuisplem 9b
veranderen Cultureel Centrum
(22-04-99)
99-048B Koninginneweg 37
vergroten serre (28-04-99)
99-049B Wilhelminaweg 1
veranderen woning (28-04-99)
Verleende toestemming bouwvoornemen:
99-055M Kromboomsveld 68
plaatsen tuinhuisje (20-04-99)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

„

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

Woningbouwvereniging E M M heeft afgelopen week aan alle huurders die
momenteel huursubsidie ontvangen de uitnodigingen verstuurd voor het invullen van de formulieren voor het aanvragen van huursubsidie voor het tijdvak 1 juli 1999 - 30 juni 2000.
Of u recht heeft op huursubsidie en zo ja, hoeveel huursubsidie u dan ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, uw inkomen, uw vermogen,
de leeftijd van u en uw medebewoners en de gezinsgrootte.
Als u nog geen huursubsidie heeft aangevraagd en wilt weten of u daarvoor
in aanmerking komt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de heer Slik,
bereikbaar via telefoonnummer 023-5717741.

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 12 mei 1999.

- 3 bomen
- 3 bomen
- 1 boom
- 5 bomen
- 1 boom

Huurt u een woning van woningbouwvereniging E M M en heeft u nog
geen HUURSUBSIDIE aangevraagd of heeft u nog geen uitnodiging van
E M M ontvangen?

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 119A en 121A hebben huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519 de voorkeur.

Het is echt waar, dit jochie is nu

Saxenrodeweg 52/100
Duindoornlaan 12
Patrijzenstraat 10
Bentveldweg 105a
Wilhelminaweg 1

AANVRAGEN HUURSUBSIDIE 1999-2000

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 95A hebben huurders
van de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 de voorkeur.

De toewijzing van garages en parkeerplaats vindt plaats aan leden.
De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste
woonduur is de eerste kandidaat.

-

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 19A hebben huurders
van de woningen Keesomstraat 25 t/m 147 de voorkeur.

Bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr.Troelstrastraat F hebben
huurders van de woningen Mr.Troelstrastraat 82-01 t/m 62-27 de
voorkeur.

M

VERLEENDE
KAP.VERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

J ÖIujjS

Huurt u wel een woning maar niet van E M M, dan kan de gemeente u verder
helpen; ook de heer Slik kan u nader informeren.

woningbouwvereniging E M M
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PERSONALIA
• Rie (72 jaar) en Huig Molenaar (75 jaar) zijn vrijdag vijftig jaar getrouwd. Zij zijn in
Zandvoort erg bekend, want ze
hebben bijna 25 jaar de toiletten bij de Rotonde beheerd.
Vorig jaar zijn ze daarmee gestopt. Volgens hun dochter,
Marianne Molenaar, gaat het
nog steeds heel goed met haar
ouders. Vrijdag zullen ze dan
ook stralen tijdens een receptie voor vrienden en familie.
t Tips voor deze rubriek: Retlactie Zandvoorts Nieuwsblad, 023-571.8648.

Kledingactie
voor Kosovo

ZANDVOORT - De stichting
Mensen in Nood houdt op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei een
inzamelingsactie van kleding,
schoeisel,
huishoudtextiel
voor onder andere de vluchteImgen in Kosovo. Vooral kinderen krijgen extra aandacht
van Mensen in Nood. De mensen verkopen de kleren ter
plekke of dragen ze zelf. De opbrengst gaat naar bijvoorbeeld
naar Albanese vluchtelingen,
een onderwijsproject voor Colombiaanse straatkinderen of
een waterproject in Brazilië.
Zandvoorters kunnen hun
kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in een stevige, dichtgemaakte plasticzak
op vrijdagavond tussen zeven
en half negen afleveren bij de
Nicolaasschool, Nederlands
Hervormde Kerk, Agathakerk,
Gereformeerde Kerk en de
NPB in de Brugstraat. Zaterdagmorgen staan de vrijwilligers van Mensen in Nood tussen tien en een uur klaar bij de
Nicolaasschool en de Agathakerk.

Nieuwe huizen

ZANDVOORT - De verkoop
van de laatste 163 nieuwe woningen in het hart van Park
Duijnwijk start begin juni.
Wanneer projectontwikkelaar
Bouwfonds een open dag organiseert, is nog niet helemaal
duidelijk. Wel is bekend dat
het gaat om 32 rijtjeshuizen en
twee-onder-één-kapwoningen
plus 131 beneden/bovenwoningen en appartementen. Daar
zitten ook 26 sociale koopwoningen bij die ongeveer 183
duizend gulden gaan kosten.
Deze huizen zijn bedoeld voor
mensen die maximaal 62.500
gulden per jaar verdienen. Wie
een huis achterlaat waar hij
lang in gewoond heeft, maakt
de meeste kans bij de toewijzing van deze sociale koopwoningen. Opgeven voor de open
dag kan bij het Bouwfonds, afdeling verkoop: tel. 530.6603.

Buslijnen

ZANDVOORT - De NZH
voert op 30 mei een nieuwe
dienstregeling in. Voor bus 80
en 81 verandert er niets. Maar
de Niteliner (87) tussen Zandvoort, Haarlem en Lisse heet
voortaan 287. Verder is bus 4
omgedoopt in 14, bus 10 in 15,
87 in 287, 93 in 53, 125 in
175/176. Bezoekers van de
Keukenhof moeten voortaan
eerst van Zandvoort naar
Haarlem met de bus of de
trein, dan met lijn 50/51 naar
Lisse en daar overstappen op
lijn 54. Verder wordt de dienstregeling van lijn 90 uitgebreid,
maar de interliner HaarlemNoordwijk (lijn 391) wordt opgeheven.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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Zandvoortse
Goudkust

Statenleden te gast
ZANDVOORT - Het college
van Burgemeester en Wethouders heeft maandag besloten
de veertig nieuwe leden van
Provinciale Staten uit te nocligen voor een kenningsmakingstaijeenkomst in Zandvoort. Dat heeft burgemeestei
Van der Heijden maandag bekend gemaakt. „We willen dat
zij een beeld hebben van onze
gemeente. Het is altijd verstandig om elkaar te leren kennen. Dat kan altijd van pas komen. Als er bepaalde beslissmgen genomen worden, dan is
het prettig om te weten dat de
statenleden ook op de hoogte
zijn van wat er speelt in Zandvoort. Of het ook een manier is
om nog eens te lobbyen voor
de tunnel onder de Hanngbuys? Dat zou een onderwerp
van gesprek kunnen zijn, maai
we hebben de details van de
bijeenkomst nog niet besproken," aldus Van der Heijden

Een televisieploeg van het produktiebcdrijf Central Studio's
uit Utrecht heeft woensdag opnamen gemaakt voor de soapseric 'Goudkust'. De ploeg filmde
de ingang van de Rotonde, die de
gevel van een boetiek in badmode moet voorstellen. De boetiek
behoort in 'Goudkust' toe aan
Irene Vervveijden en Mariét
Zoomers, die samen een nieuw
zaakje beginnen. Vanaf 17 mei is_
de Zandvoortse gevel telkens te'
zien vlak voordat de scènes zich
'binnen in de winkel' afspelen.
Die zijn in de studio opgenomen

Meer bezoekers

Foto Kann Schut
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Ik voel me schuldig dat ik hier ben'

met de Joegoslaven die in Nederland wonen en de Nederlanders van Joegoslavische afkomst? Zij zien hun land iedere dag voorbij schieten op de
televisie. Zij kunnen familie en
vrienden niet meer bezoeken
of bereiken.
Ook Zandvoort kent een bescheiden Joegoslavische gemeenschap. Maar noemt de
een zich Joegoslaaf, een ander
verbetert dit verontwaardigd
in Kroaat of Sloveen.
Sommigen willen liever heleAGELIJKS
BOMBARDEERT
het
Journaal ons met
beelden van vluchtelingen uit Kosovo. We krijgen
de Kosovaren van Albanese afkomst te zien. Uitgeputte moeders met huilende baby's, enkele vaders, oude mannen en
vrouwen en kleine kinderen die
nog maar net, te voet of in een maal niet over de oorlog pralaadbak van een tractor, de ten. „Acht jaar geleden was er
grens van een buurland heb- een oorlog in Kroatië aan de
ben gered. En dan de overvolle gang. Dat was erg genoeg. Ik
opvangkampen, waar de mees- wil alles vergeten en ik wil nerte vluchtelingen meer dood gens meer over praten," zegt
een Zandvoortse Kroaat die,
dan levend aankomen.
Bijna iedereen die de ontred- evenals alle andere geïnterdering te zien krijgt van de van viewden, anoniem wenst te
huis en haard verjaagde Alba- blijven. „Ik kijk af en toe naar
nese bevolkingsgroep, wordt het journaal, maar echt volgen
overmand door gevoelens van doe ik het niet," zegt een Bosmedeleven en machteloosheid. nièr van Sloveense afkomst.
Als de Nederlanders zelf „De mensen zijn allemaal gek
soms niet kunnen slapen met geworden. Ik ben 31 jaar geledie verschrikkingen op hun den naar Nederland gekomen.
netvlies, hoe moet dat dan zijn We leefden allemaal gebroe-

„Ik wil alles vergeten en
nergens oyer praten," zegt
een Kroatische
Zandvoorter. Degenen die
wél over de oorlog in Kosovo
willen praten, zijn vooral
Zandvoorters die in Servië
geboren zijn. In spanning
wachten ze af hoe het hun
familie vergaat nu het
bommen regent op hun
vaderland.

D

'Voor schuilkelder
is mijn moeder
te trots'

derlijk naast elkaar: christenen, moslims, joden, zigeuners, iedereen. En nu heerst er
opeens een soort godsdienstwaanzin. Ik kijk er niet meer
naar. Het interesseert me niet
meer."
Degenen die wel 24 uur per
etmaal de media volgen, zijn
Joegoslaven afkomstig uit Servie. Niet alleen in de media liggen zij voortdurend onder vuur
en worden zij afgeschilderd als
de boosdoeners. Ook hun land
wordt iedere nacht bestookt
vanuit de lucht door de Navo.
„Mijn vrouw wordt er soms
wel eens gek van," bekent Dragan „Een geluk voor haar dat
de winkel in Haarlem waar ik
een schotelantenne wilde kopen net gesloten was."
Dragan, die twaalf jaar geleden naar Zandvoort kwam,
noemt zichzelf een Joegoslaaf
die op Servisch grondgebied
geboren is. „Ik voel me nog
steeds Joegoslaaf. Mijn familie
en vrienden wonen voor het
grootste gedeelte in Belgrado.
Ik bel constant om te vragen
hoe het met ze is. Mijn moeder
is te trots om de schuilkelder
in te gaan. Het is zuur voor
haar om op haar leeftijd voor
de tweede keer een oorlog te
moeten meemaken. Elke
avond loeit het luchtalarnven
kan ze horen hoe de bommen
inslaan. De Tweede Wereldoorlog komt weer helemaal bo-

ven. Ik zou willen dat ze dit
niet nog een keer hoefde mee
te maken," zegt hij verdrietig.
„Ik ben in Belgrado opgegroeid. Het is een vrije stad, te
vergelijken met Amsterdam,
waar verschillende volken
vreedzaam naast elkaar leefden. Het is afschuwelijk wat er
met de Albanezen gebeurt.
Dat mag nergens gebeuren. Ik
ben tegen oorlog, sowieso.
Maar nu is er een oorlog in mijn
vaderland aan de gang, gedirigeerd door de Amerikanen. Ze
wisten negen jaar geleden al
wat voor een persoon Milosevic was. Ze hadden in één klap
toen de zaak al kunnen beslissen. Op de een of andere manier hebben ze er belang bij
ons land kapot te maken. Ik
kom er maar niet achter hoe
het zit en waarom ze het
doen."
De eveneens uit Belgrado afkomstige en van oorsprong
Sloveense Iwan heeft daar wel
een idee over. Iwan, die inmiddels alweer achttien jaar in
Zandvoort woont, vertelt: „De
Balkan is strategisch gezien
belangrijk voor de Verenigde
Staten. Zij ligt tussen het westen en het oosten is. Bovendien wordt Servië geleid door
ex-communisten. De Amerikanen willen de in hun ogen een
van de laatste socialistische
bolwerken kunstmatig een de-

mocratie opleggen en de gehele Balkan destabiliseren."
„Het is afschuwelijk wat er in
Kosovo gebeurt. Dat voorop
gesteld. Maar acht jaar geleden zijn er miljoenen Serviërs
afgeslacht door de Kroaten,
dat is pas genocide. Daar heeft
Nederland misschien vijf seconden van terug kunnen vinden in het Journaal. Als je een
cameraploeg in Afrika zou zetten, dan zou je dit soort beelden dag en nacht kunnen uitzenden, maar dat is niet in be-

nu elke avond in de schuilkelders zitten."
„Net voor de bombardementen begonnen waren we nog bij
mijn ouders. Mijn vader is
slecht ter been," vertelt Iwan.
„Mijn vader kan niet even de
schuilkelder in vluchten. Er lopen al verschillende embargo's
tegen Servië. Er zijn fabrieken
volledig verwoest door de
bombardementen. Daardoor
is een tekort aan bijvoorbeeld
medicijnen en voedsel. Hulpverlening uit het westen is er
niet voor onze mensen. Als de
Amerikanen zeggen dat ze een
humanitaire missie uitvoeren
en de oorlog niet tegen de Servische burgers is bedoeld,
waarom droppen ze dan geen
voedselpakketten? Straks is er
helemaal niets meer te eten.
Hoe moet dit verder gaan,"
lang van Amerika, dus gebeurt vraagt Iwan zich wanhopig af.
dat niet," zegt Iwan verbeten.
„Het is een groot mediacircus
„Het is een nachtmerrie,"
geworden."
zegt ook de 43-jarige Dragan.
„Ik zou er heen willen om iets
„Op mijn werk moet ik Iwan te doen. Ik voel me schuldig
constant verdedigen. Ik word dat ik hier ben. Maar ik moet
er op het laatst zo moe van," ook reëel zijn. Ik heb hier mijn
zegt zijn Nederlandse vrouw vrouw en mijn twee kinderen
Petra. ,.Ik probeer onze kinde- voor wie ik moet zorgen. Maar
ren er zoveel mogelijk buiten mijn gedachten zijn alsmaar
te houden. Het is voor hen on- daar."
begrijpelijk wat er gebeurt. Ze
vragen wel steeds hoe het met
Nelleke van Koningsveld
opa en oma is en hun vriendjes De namen van de Joegoslaven van
Servische afkomst zijn om persoonin Belgrado. Ik moet er niet lijke
redenen fictief.
aan denken dat die kinderen

'Op mijn werk
moet ik Iwan
steeds verdedigen'

Burgemeester trekt parallel
tussen Kosovo en 1940-1945
ZANDVOORT - „Wat hebben we geleerd van '40-'45 ais
er nu weer mensen verdreven
worden," vroeg burgemeester Van der Heijden zich gisteren tot tweemaal toe af.
„Vrijheid is meer dan twee
minuten stilte op 4 mei. Het
is een gevoel, een beleving,
een houding. Het is leren van
het verleden."
Zijn boodschap bracht hij
eerst 's middags tijdens de bescheiden herdenking bij het
joods monument vlakbij de
plek waar tot 1940 een synagoge stond, 's Avonds in de Hervormde Kerk, vlak voor de grote stille tocht naar het monument op de Van Lennepweg,
ging hij opnieuw in op de situatie rond Kosovo.
Ook rabbijn Soetendorp

ging 's middags in op de crisis
op de Balkan, maar Van der
Heijden besteedde er de meeste aandacht aan. „De joden
zijn deze keer yeivangen door
Kosovaren. Vrijheid is dus nog
steeds niet vanzelfsprekend.
We zien de meest verscheurende beelden van een oorlog
waar ook Nederland aan deelneemt. Laatst zei iemand: tot
voor kort kon ik nog zeggen
dat ik van vóór de oorlog was.
Dat is nu niet meer zo," zei de
burgemeester. „Wat voor toekomst kunnen we de jeugd bieden?" Hij riep de kerkgangers
op om respect en begrip voor
andere culturen te tonen om
zo een stabiele samenleving te
houden.
Van der Heijden deed zijn
oproep in de kerk aan zo'n
honderd mensen en het Zandvoorts Mannenkoor. De her-

r MEI

665 6321
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)'
02U) bb^.6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal;
' 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
'S,60 per kwartaal; voor postabonnees
Selden andere tarieven Losse nummers ƒ

J.
Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

Veiliger
over kruising

denking op de Van Lennepweg
werd echter nog beter bezocht: naar schatting tweehonderd mensen woonden de
plechtigheid bij.
Het voltallige college van
Burgemeester en Wethouders
legde een krans bij het monument. Ook anderen, zoals kinderen van de Nicolaasschool
en de Beatrixschool, brachten
bloemen. Twee scouts van St.
Willibrordus hesen de vlag
Mevrouw T. de Vries-Hollestelle declameerde dit jaar gedichten. In de kerk droegen Larissa
Kras en Joost van den Broek
een gedicht voor. H. van Amerom bespeelde het orgel en het
Mannenkoor stond onder leiding van Paul Waerts. Het koor
zong onder andere Beati Mortui en een pas ingestudeerd
lied, 'Denkend aan Holland'.

De legervoertuigen,keep them rolling
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De kruising Kostverlorenstraat-Sophiaweg is veiliger
voor fietsers geworden. De fietsers hebben nu een eigen fietsstrook op de Sophiaweg en \vorden niet meer gesneden door automobilisten. Ook rijden de auto's minder snel over de Kostverlorenstraat, doordat er sinds
kort een knik in de weg zit

ZANDVOORT - Vorig jaar
hebben 324 duizend mensen
een bezoek gebracht aan het
casino in Zandvoort, zesduizend meer dan het jaar ervoor.
Dat blijkt uit het jaarverslag
Ook de omzet steeg: van 49,G
miljoen gulden naar 52,4 miljoen gulden. Het Zandvoortse
casino is een van de kleinere
casino's. Het draagt slechts 3
procent bij aan de totale opbrengst van de tien casino's
Het casino in Amsterdam
draait het beste. Dat levert een
kwart van de opbrengst. Scheveningen zit in de middenmoot
(11 procent van de omzet).

Rekeningrijden

ZANDVOORT - Het college
van Burgemeester en Wethouders wijst het rekeningrijden
af. Het college van B en W
stuurt een dezer dagen een
brief naar de Tweede Kamer
om het standpunt van de gemeente Zandvoort duidelijk te
maken.

Dominees weg

ZANDVOORT - De gereformeerde dominee Van de Vate
vertrekt per l juli naar een
nieuwe gemeente. Hij wordt
predikant in Noordelpos, in de
Alblasserwaard. Dominee Van
Leeuwen van de Hei-vormde
Kerk heeft 24 april afscheid genomen.

Raad van Kerken

ZANDVOORT - Ype Brune
is onlangs voorzitter van de
Raad van Kerken geworden.
Dat meldt Duet, het gezamenlijke blad van de gereformeerden en hervormden.

Werkgroep Bilje

ZANDVOORT - Er is een
werkgroep opgericht om de
mensen uit de Kroatische gemeente Bilje te ondersteunen
In eerste instantie richt de
werkgroep zich op het bezoek
van een groep sporters aan
Zandvoort in september. In
het comité zitten: Sonko Steiner (voorzitter), Jaap Kerkman, Dick ter Heijden, Marijke
Herben, Gerard Versteege,
Torn Rensen, Tamara Tichelaar en Monique van Hoogstraten.
ADVERTENTIE

6 t/m 11 mei

Toto Antlic Liobeiom

Gemeente wil burger sneller helpen
ZANDVOORT - Een Zandvoorter die negen maanden
op de bouwvergunning voor
zijn dakkapel moet wachten.
Een mevrouw die anderhalf
jaar bezig is om de gemeente
te dwingen haar buurman
aan te spreken op een illegaal
afvoerpijpje naast haar badkamer. Deze voorvallen hebben bij de betrokken burgers
veel ergernis opgeleverd.
Volgens het college van Burgemeester en Wethouders
moet daar wat aan gebeuren.
Daarom heeft het college
maandag besloten tot een
betere afhandeling van
klachten.

Klachten moeten voortaan
centraal geregistreerd worden,
zodat de leidinggevenden binnen de gemeente meer overzicht over de klachten hebben.
Daarnaast komt er een exteine ombudscommissie waarbij
burgers hun beklag kunnen,
doen.
„Als burgers van het kastje
naar de muur worden gestuurd
binnen een gemeente kan dat
uiteindelijk voor ons leiden tot
juridische schadeclaims. Dat
willen we voorkomen," zeg^
Van der Heijden „Bovendien
past een betere klachtenafhandeling ook in een klantgenchte organisatie." De aanlei-

dmg hiervoor is volgens Van
der Heijden een rapport van
adviesbureau Bakkenist.
De ombudscommissie is niet
hetzelfde als de reeds bestaande commissies Beroep en Bezwaar volgens burgemeester
Van der Heijden. Bij een ombudscommissie komen geen
bezwaren tegen besluiten van
de gemeente (bijvoorbeeld het
afwijzen van woningaanpassingen voor gehandicapten)
terecht, maar klachten over de
afhandeling van brieven en
verzoeken. Bijvoorbeeld als
burgers te lang op antwoord
moeten wachten.

ZANDVOORT - Op l september 1929 tekende jonkheer Quarles van Ufford het
huurcontract met voetbalvereniging ZW Zandvoort.
De voetballers mochten spelen op een veld achter de
Zandvoortselaan (in het verlengde van de Gerkestraat
en ten oosten van de Tolweg). Het was het eerste officiele voetbalveld van Zandvoort, zo meldt De Klink.
De Klink, het huisorgaan
van het Genootschap OudZandvoort, besteedt deze
keer veel aandacht aan voetbal. Niet alleen het huurcontract van ZW Zandvoort,
maar ook diverse voetbalelftallen zijn in het tijdschrift

Veel voetbal
in De Klink

van het Kurhaus en slager J.
Willemse in de Haltestraat).
Maar ook dokter Gerke had
telefoon.
Opvallend is de luchtfoto
van 13 september 1944. Er is
goed op te zien hoe kaal de
zeereep was en hoe de straten liepen. De foto is gemaakt door de geallieerden
die verkenningsvluchten boven Nederland uitvoerden.

opgenomen. Soms hebben
de voetballers overigens aardige bijnamen: Jan Keur
heette Sissertje en Piet
Schaap ging door het leven
als Piet Doperwt.
Verder schrijft Maarten
Weber in De Klink over de
telefoon in vroeger tijden.
Het telefoonboek uit 1905
past op anderhalve bladzijde, want slechts vijftig mensen hadden telefoon. De
meesten waren eigenaar van
een bedrijf (zoals Jos Deus

Het tijdschrift van het Genootschap Oud-Zandvoort is
los verkrijgbaar voor 6,50 gulden. Leden krijgen het blad
gratis. Meer informatie:
Maarten Weber (571.7009) en
mevrouw
HoogervorstSchuiten (571.8177).

STAR TREK:
INSURRECTION

Woensdag 1 2 mei

om l y 10 uur

the
IDIOTS
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Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810

Kodak

Bloemsierkunst
Grote Krocht 23
Zandvoort tel./fax 023-5718855

Moederdag
Boeketten

VIDEOTHEEK DOMBO'S
MEIMAAND AANBIEDINGEN

V ::

VIDEOTHEEK DOMBO
Corh;Slegersstraat2b,tel.023-5712070
'•\"•:\
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur •
:
Deze aanbieding is-geldig t/m 24/5:
/;

.-:-•.-: BIJ-;-. / ' "
INLEVERING
VAN DEZE
BON

KINDERFILMS
HELE WEEK

BIJ
INLEVERING
VANDEZE
BON

KODAK EXPRESS 1 UUR SERVICE121/2JAAR
FOTO FOCUS 10 JAAR!

Ook zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

the Trümari Show, Dr. Dolittle, Graaf van Monté-Gristo,
The Legend of the Mummy, Les Miserables
. :

DUBBEL JUBILEUM FEEST

Vanaf 12,50

DENIEUWSTEPAGFILMS

•

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

Voordat u een ander huis gaat kopen is het verstandig te weten wat uw huidige woning waard is.
Onze onroerend goed adviseur kent de huizenmarkt en kan u adviseren over uw mogelijkheden.
Wanneer u ons belt, komt onze adviseur vrijblijvend bij u thuis (ook 's avonds en in het weekendü).
Natuurlijk kunt u voor aankoop van een andere woning ook bij ons terecht.
Voor een persoonlijke en deskundige begeleiding
komt u naar Allround Vastgoed Advies in Zandvoort.

• \ A L t R O U N D • VASTGOED •• AVVi£S\"•. •

APS afwerking

in 1 uur
db

en GRATBS

filmrolletje

(3 fotoformaten)

200/24 opnamen
alleen geldig bij het inleveren
van DEZE BON gelijk met uw
kleurenfilm.

Foto Focus
Haltesfraat 37a
Zandvoort

(geldt niet voor 12 of 15 opnamen)
geldt niet voor
zwart/wit en APS

van ƒ 17r
voor slechts

l uur

voor slechts

dagfilms

WEEKFILMS

Nu ook bij ons

Dubbel feest
Dubbel Print
2e foto

W
huis yéfkppenl

BIJ
INLEVERING
VAN DEZE
BON

v

WAARDEBON

:.'• '•••

[V
Aan-en:vërkoc>p, ,;
f .la':•;• huur-verhuur,. : : :

t/m

15-6-99

"•* *-• beleggingen.;.:. ;;

Kodak Express, de mooiste foto's in 1 uur

Geopend ma, - vrij. 8;30-20.DO uur^ zat. 10.00 -17.00 uur
Prof. ZeemanstraalT, 2041 CN Zandwoorl. Tel. 023-5732630 ,;•
;••• Email: allrounil.vasigoed@«orlilonlme.nl
. ' :;

-*D/t% aa*t >j£ei

Vakantie-tip
Het zoeken naar een geschikte
vakantiebestemming is niet
voor iedereen eenvoudig.
Stapels reisgidsen en ingewikkelde p rijsbij lagen maken de
keuze soms nog moeilijker.
Bovendien vraagt menigeen
zich af, of de werkelijkheid net
zo mooi is als de plaatjes.
Met deze onzekerheid maakt
Toerkoop Reisburo Zonvaart
korte metten. Tien weken lang
geeft zij gouden vakantietips
Het betreffen hotels of appartementen die ver boven het gemiddelde uitsteken en toch een goede
prijs/kwaliteit verhouding hebben.
De aanrader van deze week zijn
de appartementen Portonovo bij
de plaats Puerto Rico op het
Spaanse eiland Gran Canana
Puerto Rico ligt in de beschutting
van twee heuvelruggen In het
centrum treft u o.a. veel terrasjes,
een gezellige jachthaven en een
\\andelpromenade. Het bij vele
Nederlanders geliefde complex
Portonovo heeft een werkelijk
unieke ligging, aan de voet van de
heuvels van Puerto Rico. Veel
andere hotels en appartementen
zijn tegen of op de heuvels
gebouwd, waardoor er flinke
hoogteverschillen overbrugt
moeten worden. Bij Portonovo
heeft u daar geen last van.
Het heerlijke zandstrand ligt

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

. j&
op slechts 150 meter afstand.
Het complex beschikt o.a, o\er
een ruim zwembad met een tuin
en een zonneterras met gratis
ligbedden en parasols. De 2- en 3kamer appartementen zijn volledig ingericht en zijn voorzien van
o.a. een telefoon, een kluisje,
open keuken met eetbar, badkamer en balkon met uitzicht op de
jachthaven. Zelfs een kofïiezetapparaat ontbreekt niet iets wat
voor Spaanse begrippen vrij uniek
te noemen is. Het eiland Gran
Canaria is door z'n constante
aangename temperatuur het
gehele jaar door een zeer geschikte bestemming voor een fijne
zonvakantie.
In verband met het 35-jarig
jubileum van Toerkoop Reisburo
Zonvaart is een 8 daagse vliegvakantie naar dit topappartement
te winnen, als u vóór 12 mei 1999
een vakantie boekt bij één van de
Toerkoop Reisburo's van
Zonvaart Voor meer informatie'
0251-655671

12,5Q;p>.p.
WJf Verhuizingen

C; 27,55 per perMwn)

Kintlerkortin«;cn:
O tot 4 jaar: gratis

4 tot 12 jaar: 50%

WEKELIJKS EUROPA

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

de énige échte drukkerij in Zandvoort

en

Nieuwsblad

van Petegem

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
Tel./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

VOORJAARS
MARICT

SLAAP LEKKER
OP

„LA BONBONNIERE
OP

OP

OP

cp

Als je écht

OP
OP
OP

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

OP

om je moedertje

OP

>) GEEFT"!

c?
CP

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van
M EEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

OP

OP
OP

op

Haltestraat 33
Zandvoort
tel. 023-5715584

Louis Davidsstraat/Prinsesseweg/Corn. Slegersstraat
AANVANG 11.00-17.00 UUR

met o.a.:

•
e
•
9

DORPSOMROEPER
STELTLOPER
CLOWN OME WIM
KINDERBOERDERIJ

e*.
non-profit instellingen als
- KNRM - Rode Kruis - N.H.K. - Wereldwinkel, Dierenambulance
Voor deelname opgeven bij:
S.Z.P. Toos Tromp, tel. 5713738
Kosten kraam/grondplaats:
ƒ 120,-/100,-excl. BTW
Leden O.V.Z. betalen ƒ 75,-
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^'%en
Het leven is mooi

Tlannen kreeg ik met paplepel binnen'

Fietsen en wandelen

ZANDVOORT - De politiesport- en ontspanningsvereniging houdt op 8 mei voor de 62e keer een fiets- en wandeltocht door de Kennemerduinen. Beide tochten zijn ook
opengesteld voor Zandvoorters. Het startbureau is gevestigd in het Wapen van Kennemerland (Ramplaan 125 in
Haarlem). Vanaf acht uur kunnen de eerste wandelaars en
fietsers starten. Voor de wandelaars zijn er vier afstanden
(5 km, 15 km, 25 km en 40 km)
en voor de fietsers twee (25 en
40 km). Deelnemen kost drie
gulden (zonder herinnering) of
4,50 gulden (met herinnering).
Meer informatie: C. Fortgens,
514.5257/528.4259.

Expositie
ZANDVOORT - Zee, zand,
lucht, schelpen en duinen hebben Louise Dirksen Peron en
Mona Meier Adegeest geinspireerd tot het maken van aquarellen en acrylverfschilderijen.
Zij exposeren vanaf vrijdag 7
mei tot en met 3 juni in Hotel
Hoogland in de Westerparkstraat.

Voor vrouwen
ZANDVOORT - Het casino
viert moederdag met een optreden van Justine Pelmelay.
Soft Swingmuziek begeleidt
zondagavond vanaf zes uur de
roulette en blackjack. Voor dames is er trouwens elke woensdagavond ook een ladiesday.
Dames mogen dan gratis naar
binnen. Ze krijgen een kaasproeverij, romantische muziek, een mysterie jackpot en
schoonheidsadviezen voorgeschoteld. De meest feestelijk
geklede gast wordt beloond
met dinerbonnen ter waarde
van 250 gulden. Om elf uur
wordt bekend gemaakt wie er
het mooiste uitziet.

.Eigenlijk vind ik mezelf lui
van aard. Het liefst slaap ik
;lkc dag uit en hang ik
ekker op de bank," zegt de
S 1-jarige Martine Joustra
spontaan. Wie de overvolle
veekagenda van haar
jekijkt, zou zich niet zo snel
«innen verenigen met zo'n
Doude uitspraak.

oog

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuvvsblad geven zij antwoord.

O

P ZATERDAG leg
ik met mijn man
Hans de agenda's
naast elkaar en dan
maken we een weekindeling.
Wie brengt de kinderen naar
de crèche, waar hebben we een
oppas nodig enozvoort. Op
diezelfde dag doen we voor de
iele week boodschappen. Het
is gewoon een kwestie van
goed plannen, dan draait de
iele boel wel hoor," zegt ze lachend.
Martine Joustra werkt als
onderwijzeres op een basisschool in Haarlem. Daarnaast
zit ze in de sportraad, het overkoepelend orgaan van alle
sportverenigingen in Zandvoort, organiseert ze mee aan
de
wandelavondvierdaagse,
geeft ze een Ehbo-cursus en is
ze vooral moeder van een
tweeling: Suzanne en Iris van
net drie jaar oud. Onlangs
;rouwde ze 'stil' in het gemeen;ehuis. Alleen de directe familie was aanwezig.
„Hans en ik woonden al tien
iaar samen. We zijn vooral uit
praktische overwegingen geirouwd. Mijn trouwverlof liep
over in de voorjaarsvakantie,
zodat we meteen aan de slag
konden in ons nieuwe huis en
voor de kinderen was het juridisch gezien ook beter om elkaar het ja-woord te geven. De
vraag van Rolf Kuiper in het
vorige Brandinginterview of
mijn klas op de hoogte was van
mijn huwelijk, moet ik dan ook
met 'nee' beantwoorden. We
hebben wel twee weken geleden 'open huis' gehouden en
familie en vrienden een kaart
gestuurd waarop stond dat we
jetrouwd waren. Er zijn ruim
honderd mensen geweest om
ons te feliciteren en ons huis te
bewonderen."
Juf Martine geeft vier dagen
per week les in de Slachthuisbuurt in Haarlem. Deze buurt
staat bekend als een zqgenaamde
'achterstandswijk'.
„Ik vind het prettig om juist
daar aan de slag te zijn. Ik
houd niet zo van 'makkelijk'.
Het geeft juist extra voldoening om met deze kinderen te
werken. Het komt wel eens
voor dat er een leerling door-

Martine Joustra vraagt
aan juf Aslrid:
- Ga je ook elke dag met
plezier naar Pippeloentje ?

de badplaats door
Versje voor moeder
Het versje datje vroeger op Moederdag uit je hoofd leerde. Wie'
weet het niet meer? Peuterjuf/journaliste Lienke Brugman
schrijft de versjes nog steeds Het was een traditie dat ze ook in
de krant verschenen Een leuke traditie, vinden we. Daarom bij
deze:
Je staat om acht uur naast je bed. trekt je pantoffels aan. Dan'
loop je zachtjes naar beneden. Ssssst, niemand ziet je gaan. .
Beschuitjes en een kopje thee zijn in een wip gereed. Nu het
cadeautje er nog bij en alles is compleet. Klop klop, op mama's
kamerdeur. Blij dat je er nu bent... nou, zonder morsen dat is
knap. Mams zegt: „Je hebt me verwend." „Je krijgt nog meerhoor," zegje gauw. ..een kus en een cadeau. Omdat jij de liefste'
bent. daarom verwen ik je zo."

Estafette-leed

Martine Joustra met haar
eeneiige tweeling
Foto Anchc Lu'bc'iom

Toto Kal m Sdiut

verwezen moet worden naar
het bijzonder onderwijs."
„Vooral voor allochtone vaders en moeders ligt dat zeer
moeilijk. In Turkije bijvoorbeeld zitten alle kinderen die
niet gewoon onderwijs kunnen
volgen bij elkaar, van doof of
blind tot geestelijk gestoord.

'Ik hou niet
zo van
makkelijk'
Het is voor hen dan moeilijk te
snappen dat hun kind beter
zou gedijen op bijvoorbeeld
een lom-school. Ik ga dan samen met hen kijken op een andere school om ze te laten zien
dat wij het in Nederland heel
anders aanpakken. Het geeft
me een goed gevoel dat ik uiteindelijk het vertrouwen weet
te winnen van die ouders en

'We willen weer in duinen rolskiën'
Maar liefst vijftig
verenigingen zijn actief in
Zandvoort. Ze nemen een
belangrijke plaats in de
gemeenschap in. Het
Zandvoorts Nieuwsblad wil
daarom graag aandacht aan
hen besteden. In de
wekelijkse rubriek De
Vereniging stellen ze zich
voor.

Ricky

Meer informatie:
Grootste succes:
Onze jeugdleden doen met Mevrouw Brada.
veel succes mee aan kampi- 571.7685.

tel. 023-

Periode 24 - 30 april 1999

ALARMNUMMER: 112.

Geboren: Rafaél
Robbert
Hans Jongebloet, zoon van Rafael Johannes Jongebloet en
Annette Eveline Herwarth von
Bittenfeld.

POLITIE: 112. of bureau Hogeweg 5745111.

dat het kind op de juiste plek
terecht komt."
De appel valt wat dat betreft
niet ver van de boom. Martine's moeder, Ankie Joustra, is
adjunct-directeur
op een
zmlk-school (zeer moeilijk lerende kinderen) in Haarlem.
Ook het organiseren en vergaderen heeft ze van geen vreemde. Haar vader, Pieter Joustra,
zat al in de gemeenteraad toen
ze geboren werd. Tegenwoordig zit hij er weer m. Ook haar
moeder is actief in de politiek
geweest. Voorts zetten haar
ouders zich op dit moment in
voor het verenigingsleven in
Zandvoort, zoals de reddingsbrigade, toneelvereniging Wim
Hildering en het Genootschap
Oud Zandvoort.
„Dat goed plannen heb ik
met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn vader heeft bijvoorbeeld naast zijn drukke
werkzaamheden ons hele huis
behangen en de steentjes in
onze tuin gelegd," zegt ze ter-

wijl ze het resultaat laat zien.
Een klein meisje drukt haar
neusje plat tegen de glazen
deur. Vanuit de tuin vraagt ze
of Iris en Suzanne komen spelen. „Toen mensen hoorden
dat ik zwanger was van een
tweeling, zeiden ze: dat is echt

Gegrilde steaks
en spare-ribs
bij Racetaurant

een schitterend uitzicht hebben op de zee. Het is overigens
de bedoeling om het gehele
jaar door gasten te ontvangen,
dus ook in het voor- en naseizoen en zelfs in de winter.
„Want een beetje continuïteit
in het restaurantgebeuren hier
Berichten
aan de Boulevard lijkt ons
en tips voor
,.
nooit
weg," meent de bedrijfsdeze rubriek met
H-l «& <Cl <C
leider.
Naast op strandwandezakennieuws kunt u sturen naar de
laars en honduitlaters mikt
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
men in de koude maanden
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
vooral op de plaatselijke bevolof inleveren bij het kantoor op
king. Deze kan in het restauGasthuisplem12 Tel 023-5718648
rant dan niet alleen een kosteof Faxen 023-5730497
lijke maaltijd gebruiken, maar
de sfeervol met race-attnbuMet name steaks en spare- ten ingerichte ruimte ook afribs zijn er tegenwoordig in al- huren voor recepties, feesten
lerlei variëteiten te bestellen. en partijen.
Volgens Harryvan gaat men bij
de bereiding daarvan bepaald
niet zuinig te werk. „Desge- De Zamster
wenst kan men hier zelfs een
bordvullend stuk vlees voorge- verwent
schoteld krijgen. Voor sommiZANDVOORT - Wie er eens
ge gasten zal zo'n groot for- een paar dagen helemaal 'uit' j
maat misschien even schrik- wil zijn, kan sinds begin dit jaar
ken zijn, maar anderzijds kun- bij de VW een zogenaamd Vernen ze er dan natuurlijk wel op wenarrangement boeken. Dit
rekenen geheel voldaan weer bestaat uit een geheel verzorgnaar huis terug te keren." Qua de dag in het plaatselijke beauprijsstelling beschrijft hij de tycentre De Zamster plus twee
menu's als 'middenklasse" overnachtingen met ontbijt,
„Echt goedkoop zijn we met, waarbij men kan kiezen uit de
maar men krijgt hier absoluut hotels Zuiderbad en Amare en
(tegen een meerprijs) het Golwaar voor z'ii geld."
den Tulip Hotel Zandvoort. De
Sinds deze week is het Race- hieraan verbonden kosten betaurant elke dag van de week dragen 373 gulden per persoon
geopend, evenals het royale voor de B-categorie, en 430
terras waarop buitenzitters gulden voor wie m het Golden
Tulip Hotel wil verblijven

ZANDVOORT - „Onder de
vorige eigenaar was het Racetaurant min of meer een verlopen zaak geworden. Maar door
er een geheel nieuwe formule
op los te laten willen wij de
boel hier opnieuw vers bloed
toe te dienen. En ik ben ervan
overtuigd dat we niet alleen
weer het racevolk van het nabijgelegen circuit over de vloer
zullen krijgen, maar ook de
omwonenden en de toeristen,"
verzekert Frans Harryvan.
Sinds l april fungeert hij als
bedrijfsleider van het aan de
Boulevard Barnard 22 gesitueerde restaurant, dat onlangs door zijn zoon Sven is
overgenomen. Samen met zijn
plaatsvervanger Cees van der
Sloot en de ervaren chef-kok
Philip van Veen (die er voorheen ook al in de keuken
stond) is Frans Harryvan beslist van plan om van het etablissement een daverend succes te maken. En gezien de
nieuwe opzet moet dat volgens
hem geen probleem worden.
„In tegenstelling tot vroeger is
net restaurant namelijk niet
meer hoofdzakelijk geënt op
kleine hapjes. We serveren nu
complete maaltijden waarbij
het accent specifiek op vleesgerechten van de grill ligt."

'Hans werd wit
en ik barstte
in lachen uit'
weer iets voor jou! Tweelingen
komen niet voor in de familie.
Het moest echt mij overkomen. Het is dan ook een identieke tweeling. Een eeneiige
tweeling krijgen is puur toeval."
Nietsvermoedend kwamen
Hans en Martine naar het ziekenhuis in Haarlem voor een
controle-echoscopie. Martine
was dertien weken zwanger. Ze

m.

begreep niets van de zwarte en
witte vlekken die op het beeldscherm zwermden. „Na een
tijdje zei de verpleegkundige:
nou, u heeft het zeker wel gezien, hè? Je ziet duidelijk twee
hartjes kloppen. Hans werd
even helemaal wit en ik barstte
in lachen uit. En ik dacht zelf
ook meteen: dat is echt weer
iets voor mij."
De tweeling, die als twee
druppels water op elkaar lijkt,
gaat twee dagen per week naar
kinderdagverblijf Pippeloentje. „Als ze 's ochtends naast
m'n bed staan en ik heb mijn
lenzen nog niet in, dan weet ik
soms ook even niet wie wie is.
Op Pippeloentje vinden zij het
heerlijk. Met veel plezier gaan
ze daar heen. Iris bekent openlijk het meest van juf Astrid te
houden. Daarom wil ik haar de
volgende vraag stellen: Astrid,
ga jij ook elke dag met plezier
naar Pippeloentje?"

BRANDWEER: 112. of kazerne
5740260.

HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat
van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbe- Frans Harryvan, Cees van der Sloot en Philip van Veen van
Racetaurant
scherming).

Is wethouder Marijke Herben alweer uitgeschakeld? Nee, het is
slechts een grapje. Samen met VVD-fractievoorzitter Pieter Joustra
(links) en Peter Boevc van de ouderenpartijen AOV/Unie 55 plus
(rechts), Hans Hogendoorn en Andries van Marie opende zij de
estafette op Koninginnedag. Die estafette werd, tot verdriet van liet
organisatiecomité, slechts matig bevolkt, vooral de volwassenen
lieten het afweten. „Blijkbaar slaat dit niet meer zo aan. Een uur
voor de start hadden we nog nauwelijks aanmeldingen," vertelt Theo
Hilbers van de Stichting Viering Nationale Feestdagen bedroefd.
„Misschien moeten we volgend jaar een estafette op skates organiseren." Overigens deden uiteindelijk toch nog wel wat kinderen mee.
Bij de meiden van acht tot en met twaalf jaar won het team van de
Wegpiraten, bij de jongens De Diesels. De Adams Family won bij de
meisjes van dertien tot en met zestien. De Champions werden kampioen bij de jongens. Whut s m j njmc>, nietwaar?

Opnieuw: de klaagmuur

De muur langs de Engelbertsstraat houdt de gemoederen nog
steeds bezig. Inmiddels vragen de eigenaren van de winkels aan
de Passage om subsidie voor het 'kunstwerk', zoals zij het noemen. En om extra de aandacht te vestigen op de vele scheuren
die erin zitten, steken er nu witte papiertjes uit deze kieren
Overigens heeft wethouder Herben vorige week naar eigen zeggen 'het onderhoudsprobleem in de ambtelijke organisatie gedropt'. Zij verwacht binnenkort uitsluitsel over wie de muur
Nelleke van Koningsveld moet opknappen en wanneer het kan gebeuren. Wordt vervolgd
dus.

e

Overleden: Pieter Kreijger AMBULANCE: 112, of 5319191
(72); Hans-Werner Sidar (49); (CPA).
Nicolaas Wilhelmus Gerardus
van Kesteren (78); Asta Wij- APOTHEEK: Tot en met vrijers-Temme (81); Helena Steg- dagavond Zeestraat Apogerda-Schraal (62); Elisabeth theek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
Marie Fritz-Wierda (82).
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein 10, tel, 5713185.
Hervormde Kerk: zondag 9
mei, 10 uur: SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag
9 mei, 10 uur: SOW, ds. H.A.
Smits.
Agatha Parochie: zaterdag 8
mei, 19 uur, pastor Duijves.
Zondag 2 mei, 10.30 uur: pastor
Duijves, koor.
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: zondag 9 mei,
10.30 uur: ds. S. van der Meer.
Nieuw Unicum: zaterdag 8
mei, 10.45 uur: pastor Duijves.

oor
Monique vau Hoogstraten

oenschappen. Een ander succes was het verrijden van de
Friese Elfstedentocht. Wij waNaam:
Kennemer Rolski- en Lan- ren de eerste rolskiers die een
Dauwtrappen
glaufvereniging,
afdeling kruisje kregen.
ZANDVOORT - Vroeg op- Zandvoort.
Grootste teleurstelling:
staan geeft voldoening volgens
Dat onze vereniging niet meer
de natuurliefhebbers van het Leeftijd:
in de duinen mag rolskiën.
Nationaal Park Zuid-Kenne- Opgericht in april 1982.
merland. Daarom is er op zaVerenigingsmotto:
terdag l mei om zes uur een Aantal leden:
Langlaufers leven langer. Ons
dauwtrapwandeling vanaf de Ongeveer honderd.
oudste lid is bijna 92 jaar.
ingang Duin- en Kruidberg.
Opgeven: 023-541.111,9.
Gemiddelde leeftijd:
Hartenkreet:
Rond vijftig tot 55 jaar.
Meer leden, ook jongeren en de
mogelijkheid om weer in de
Thuisbasis:
duinen te rolskiën.
Zandvoort/Kennemerland.

Pech... Ricky zit buiten zijn
schuld om in het asiej. Hij kon
er niets aan doen, zijn baasje
ook niet. Soms ontstaat er een
samenloop van omstandigheden waar niemand invloed op
uit kan oefenen. Ricky, een reu
van drieëneenhalf jaar oud, is
naarstig op zoek naar een
nieuw baasje. De vrolijke basUiard is levendig, goed speels
met andere honden en is verzot op aandacht. Hoe meer hoe
boter, Eer wit-zwarte dondcrsteen, die vrij goed luistert en
alert reageert op zijn baasje.
Lekker wandelen en dol op
spelen met een balletje, eigenlijk een grote pup nog. Een leuke gezinshond.
Meer informatie over Ricky
of één van de vele andere diei'en die een leuk, nieuw thuis
zoeken, is te krijgen bij het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

Met
en

Rolf Kuiper vroeg aan
Martine Joustra:
- Wisten de kinderen in je
klas dat juf ging trouwen?

Kobcrto Benigni
ZANDVOORT - Het is 1939.
Guido en Ferrucio komen aan
m de Toscaanse stad Arezzo.
Guido wordt verliefd op Dora.
Vijfjaar later neemt het leven
van het jonge paar een dramatische wending. De film 'La
vita è bella' (het leven is mooi)
past mooi bij 5 mei. Het is geen
trieste film, al gaat het verhaal
uiteindelijk wel over de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog. De ontroerende
momenten, de luchtige toon
en de mooie filmstijl hebben de
film in Cannes een bekroning
opgeleverd. Roberto Benigni
speelt en regisseert de film. 'La
vita è bella' draait vanavond
bij filmclub Simon van Collem
in het Circus op het Gasthuisplein. Aanvang half acht. Leden krijgen korting, niet-leden
zijn ook welkom.
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Op de datum naar keuze
wordt de gast in het schoonheidscentrum ontvangen met
koffie en gebak, waarna diverse activiteiten op het programma staan. Zo kan men een gezichtsbehandeling ondergaan
en een hydro-massagebad
Ook een lichaamspakkingsmanicure en een perzik-paraffineverpakking voor de handen behoren tot de mogelijkheden.
Tot slot krijgt men in elk geval
een nabehandeling met bodylotion en een make-upbehandeling. Daarnaast kan men geheel vrij gebruikmaken van de
zonnebank. de sauna, het
zwembad of het Turkse stoombad.
Ook een verse vruchtencocktail en een dag-afsluitende cocktail zijn bij de prijs inbegrepen. Wie belangstelling
heeft, kan een Verwenarrangement boeken bij de Regionale
VW Zuid-Kennemerland. Informatie hierover is verkrijgbaar via telefoonnummer 023571.2262.

Dansvliegen
Zandvoort heeft last van een vliegenplaag. Duizenden zwarte
vliegen bewegen zich met hangende pootjes door de lucht. Hun
sierlijke gang heeft hen de bijnaam 'dansvliegen' bezorgd volgens een duinwachter van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ze leven helaas (of gelukkig) slechts kort: hooguit drie
weken in het voorjaar.

Coming star
Toneelvereniging Wim Hildering heeft een coming star (aanstormend talent) in haar midden, Zakaria Elbouzrule. Hij schitterde
niet alleen bij de voorstellingen 'Jan Rap en z'n maat' en 'Soort
bij soort', maar Zakaria is ook door naar de tweede ronde van de
toneelschool. Als hij die goed doorkomt en slaagt voor zijn
examen op de Gertenbach Mavo. begint hij na de zomer aan de
toneelopleiding.

Weer beter
Kees Hoed (Socialistische Partij) is weer uit het ziekenhuis Het
raadslid, dat bekend staat als een actieve veertiger, werd wegens hartproblemen onlangs plotseling in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels schijnt het gelukkig weer goed met hem te
gaan
ADVERTENTIE

LézeKmeniï maand mei'ïffi'^
dig'^^
Aspergesalade met een carpaccio
van Schotse zalm en een dressing met citroengras
Velouté met asperges en t r u f f e l

•A--A--AAsperges met zeebaars
en m o u s s e l i n e s a u s

of
Asperges met Beemslerlam

en morieltjes
of
Asperges a la F l a m a n d e

Patisscrie met v a n i l l e
en confiture van aarbeien

Menu van f 77.50 voor f 57.50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde Iczcrsmcnu
Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 toi 22.00 uur
De a.mbicding gekit voor maximaal vier personen per bon
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Het hoogheemraadschap Armlet, Gaat en Vecht K verantwoordelijk voor

DJ

Sm

Wie j wig is

3

m

Moederdag 9 mei

Tocrkoop Rcisburo Zonvaart bestaat 35 jaar
Wij vieren dat samen met U
Boek snel uw reis bij Tocrkoop Reisburo Zonvaart Ofhct nu
een weekendje weg is, een week naar de ?on of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties'

l

deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid
Holland De werkzaamheden voor het'hoogheemraadschap worden uitin Amsterdam en Hilversum

Openbare vergadering
van het algemeen
bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op
donderdag 6 mei a s in het kantoorgebouw van het hoogheemraadschap aan de Larensewcg 30 te Hilversum De vergadering begint

Reis van deze weekApp. Portonovo
Gran Canaria.

om 20 oo uur
Agenda

Toerkoop Reisburo Zonvaail is
zeer tiols de appartementen Poitonovo m Pueilo Rico op het
eiland Gran Canaria te kunnen aanbieden als Reis van de Week
Het bi| vele Nedeilondeis zeer geliefde complex Portonovo heeft
een unieke ligging, aan de voet van de heuvels van Puerto Rico
op slechts 150 metet van bet zandstrand De 2- en 3-kamei
appattementen zi|n volledig ingericht en beschikken oliën over
een balkon met uitzicht op de |ochthoven Het gezellige centrum
von Puerto Rico met winkels, terrassen en de wondelpromenode
bevindt zich op 500 meter afstond Deze reis noor Gran Canaria is
met alleen te winnen, u kunt het natuurlek ook gewoon boeken
Wi| geven u graag meer informatie

De volgende punten komen aan de orde:
•
•

Krediet bouw gemaal Osdorperbmnenpolder
Krediet zuivenngsmoeras rond volkstumen Tigeno en
De Eendracht m de Osdorpcrbmnenpolder

a
••

•

i FrOERKOOP ReisburoZonvaart :>•

•

Wijziging toelichting o-nslagverordening

•

Wijziging verordening verontreinigingsheffing

Alkmaar centrum (072) 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
'
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castncum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 5332114, Hoorn (0229) 215581,
Uilgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560

H

het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk

gevoerd door de Diens! Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is

Boek nu....en maak kans
op een vliegreis voor
2 personen!

J

het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in

-J,

>,7%

„BB

O*

1

•

Regeling nadeelcompcnsatie bij schade

•

Watcrbeheersingsplan Zuidpoldcrbeoostcn Muiden

•

Overeenkomst met hoogheemraadschap van Rijnland over
grensoverschrijdend afvalwater

•

Verzoek aan provincie om delegatie bevoegdheden V/ct op de
Waterhuishouding aan het hoogheemraadschap m b t
registratie en vergunningsplicht

Buureweg 1 -3 Tel. 5715736

Inzage
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken inzien op
de vestigingen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30

"J,

e
J-

Krediet stikstofbepcrkmg rioolwaterzuiveringsinstallatie
Amsterdam Oost

te Hilversum, tel (035) 647 77 77 en aan de Spaklerweg 18 te
Amsterdam, tel (020) 460 21 oo

9 mei Moederdag

L DUTCHTONE

Voor alle moeders uit Zandvoort

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Van 5 - 1 5 mei

•ÜJfrH B

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ü

20% korting
op uw voorjaarsaankopen

adverteer in de krant

Hilversum, 4 mei 1999

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
GEEF JE AAN

Neem deze advertentie mee!

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Cortina Modes

Een bezoek aan...

Kerkplein 3
2042 J H Zandvoort

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

tel. 023 - 571 48 28

ALLIiyVAMDUTCHTOME
DesuperslankeSagem MC 735
(met trilfunctie) wordt exclusief door
Dutchtone in Nederland aangeboden.
In donkerblauw of metallic grijs
Nu bij Expert in combinatie met een
1-jarig abonnement waarbij u, als u het
een beetje uitkient,
helemaal geen
extra kosten heeft.
SENSATIEPRIJ5

ZANDVOORT
meer dan de moeite waard!
in deze speciaalzaak vindt u .

Óók op zondag open van 13.00 - 17.00 uur

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

ƒ 10,- KORTING
op Pakaftas nr 95
In diverse kleuren.

dutchtone

Leuk Boekje
9 Fiets Roates
vanuit Zandvoort
95

ad O,
Nu van ƒ 39,95

Voor/ 29,95

ZANDVOORT
De Tweewielerzaak voor Zandvoort en omstreken.

Haltestraat 31
Zandvoort

.u
1

pond kipfilet
stukje moederdag paté
1 ons achterham

Aanbieding geldt tot en met 15 mei '99
Neem s v p legitimatiebewijs mee voor een snelle
afhandeling

samen

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEIV1ENT AF BIJ :

Haarlem**
Expert Van den Berg &
Televideo,
Ged. Oude Gracht 5-9.
.••A«Ho;vid«o;hifi.-ttl«fonlei.

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

:^>
fc

E X P E R T , D A A R

W
' O 'R D

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 57124

A

Je voelt je alweer wat beter; Je wilt je bed uit. Lekker naar buiten. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis .(WKZ) kan dat. Warit-we
hebben een dakterras. Waar je onder begeleiding Fijn kan spelen. Met de zon lekker op je bolletje, Even vergeten dat je ziek bent,
V^at ons betreft de meest pure vorm van lichttherapie. En kun je je bed niet uit, dan is dat ook geen probleem.; Want door veel glas
in-het gebouw te gebruiken halen we buiten gewoon naar binnen. Zo heb je altijd een perréctizicht op de kijktuin en het vele groen
rondom het ziekenhuis. Verder heeft het WKZ ook diverse speelkamers. Zodat een kind ondanks.z'n ziekte een zo normaal mogelijk
leven heeft. En spelenderwijs even:vergeet dat hij;ziek.is.Daarom,noemen:bnze medewerkers het WKZ liever geen ziekenhuis maar
een ziekenthuis. En.duze kindvriendelijke aanpak vindt je overal in de zorg én hét gebouw terug. Niet zo gek natuurlijk als u beseft dat
kihdvriéndelijkheid voor ons een: wezenlijk onderdeel van de behandeling is. Want iedereen die hier komt is éérst kind. en dan patiënt.
Wilt u het.WKZ steunen? Dat kan door het beeldje "Willemien" te bestellen: Maak FL 59;50 over op girorekening
6141 ten gunste van het AZU inzake "Willemien" te Utrecnt. U krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd..
De' opbrengst komt volledig ten goede aan de ontwikkeling van kindgerichte activiteiten en faciliteiten zoals een
kinderthèatercafé, kindertelevisié, speel-o-theek en een kindermagazine. Voor meerinformatie kunt u contact met
ons opnemen, telefoon 0900-2020041 (40 et 'A).
.
:'
.'••.,
JE V O E L T J E - B E T E . R I N - H E T W I L H E L M I N . A K I N D E R Z I E K E N H U I S

«|»

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

Editie 17

ZVM-zaterdag
dwingt duel
tegen SIZO af
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen is erin geslaagd
een beslissingswedstrijd te
forceren. Door het 0-2 te winnen van EDO moeten de
Zandvoorters op 15 mei aan
de taak tegen SIZO.
Zandvoortmeeuwen maakte
in de eerste helft duidelijk wat
de bedoeling was. Dat was snel
een voorsprong nemen en die
vervolgens verdedigen en proberen te vergroten met snelle
uitvallen. De Zandvoorters
slaagden in die doelstelling alleen in de eerste helft. Met snel
voetbal werden kansen gecreeerd en dat leverde in de
eerste helft twee doelpunten
op. Pieter Keur en Rob van
den Bergh bezorgden de Zandvoorters een rustgevende 0-2
voorsporng. Die voorsprong
had voor de pauze nog groter
kunnen en moeten zijn, maar
enige doelrijpe werden gemist.
De tweede helft was een formaliteit. De Zandvoorters geloofden het wel en EDO was
niet in staat een vuist te maken.

Zaalvoetballers
winnen onderdeel
ZANDVOORT - Het vierde
onderdeel in de strijd om de
titel, Sportploeg van het jaar
1999, leverde een overwinning op voor de zaalvoetballers van Zandvoort Noord.
Dat is eigenlijk niet zo
vreemd omdat het onderdeel
voetbal op het programma
stond. De voetbalclubs zouden
dit onderdeel beheersen.
Naast de zaalvoetballers van
Zandvoort Noord was het
TZB-voetbal dat de toon aangaf. De Noorderlingen waren in
de finale iets sterker dan TZB
en gingen met de tien punten
aan de haal.
TZB-softbal weet niet alleen
de bal met de knuppel te raken, maar kon ook aardig overweg met de voetbal. Daardoor
een keurige derde plaats, goed
voor acht punten. Voor ZVMhandbal en de Badmintonvereniging Van den Nulft was het
niet eenvoudig om de bal te
raken. Deze teams maakten in
een onderling duel uit wie genoegen moest nemen met de
laatste plaats. Dat het spel
met de shuttle de badmintonners gemakkelijker afgaat
moge duidelijk zijn, gezien de
nederlaag tegen de handballers.

Voetbaltoernooi
bij Zandvoort '75

woensdag 5 mei 1999

Zandvoort '75 sluit seizoen af met nederlaag

Zandvoort '75 heeft de laatste wedstrijden van de competitie met opgeheven hoofd gestreden. Degradatie stond al
lang vast maar toch boden de
mannen van trainer Wessel Colijn sterk verweer. Door het
missen van vele kansen bleef
Zandvoort'75 steken op acht
punten.
Ook in de strijd tegen Kennemerland speelde Zandvoort
'75 in de eerste helft zeer aanvaardbaar voetbal. Nadat al
snel, door een dekkingsfout
Kennemerland op een 0-1
voorsprong was gekomen, waren de betere mogelijkheden
voor de Zandvoorters. Op de
fraaie Zandvoortse grasmat
werden goede combinaties gelegd. Zowel Kennemerland als
Zandvoort '75 probeerde de
aanval te zoeken waardoor een
aardig kijkspel ontstond.

Wessel Colijn wisselt Ted Saunier om een confrontatie met tegenstanders en scheidsrechter te voorkomen

de eer. Daarbij zou een Zandvoortse inzet de doellijn gepasseerd zijn maar zowel de
scheidsrechter als de grensrechter hadden dat niet waargenomen. Ted Saunier wond
zich daar wat overop en maakte dat de 'grens en de scheids'
even duidelijk. Trainer Wessel

Colijn greep in, om erger te
voorkomen, en wisselde de
licht aangebrande Saunier.
De opwinding was snel weggeebd en de strijd kabbelde
naar het einde. Kennemerland
maakte er in de slotfase nog 04 van met een prachtig onhoudbaar schot. Ondanks dit

verlies en de degradatie was
Wessel Colijn best wel te spreken over zijn spelers. „Je moet
reëel zijn. Voor dat het seizoen
begon was het al duidelijk dat
degradatie er in zou zitten,"
geeft Colijn aan, die een contract met de SV Zandvoort is
aangegaan. „Zes spelers waren

Vrijwilligers ZVM nemen afscheid
ZANDVOORT - Tijdens
een informele bijeenkomst
namen tien vrijwilligers afscheid van de ZVM-Rabobank
handbalvereniging.
Vrijwilligers die een paar jaar
de club steunden maar ook
vrijwilligers die langer dan
dertig jaar actief zijn geweest.
Geert Dijkstra heette de
aanwezigen welkom en vond
dat deze bijeenkomst gezien
moest worden als een blijk van

waardering van de Zandvoortse handbalyereniging aan al
deze vrijwilligers. Hij sprak de
leden toe en schonk hen een
fraai boekje over de geschiedenis van Zandvoort en een dinertaon.
Corry en Jan Draijer bekleedden jarenlang een functie
in de kantinecommissie en bqvendien speelde Jan vele seizoenen in het eerste handbalteam. Ook was hij langdurig te
vinden in het bestuur. Dat gold
ook voor Evert van den Linden, die vele jaren bestuurslid

van zijn cluppie was geweest
en samen met vrouw Tinny
zich op vele terreinen verdienstelijk had gemaakt voor de
ZVM-Rabo
handbalvereniging.
Jasperine en Karel van den
Boogaard hadden eveneens jaren lang een plaatsje in de kantinecommissie, terwijl dat ook
gezegd kon worden van Pienel
Paap. Nanning de Wit was pas
twee jaar voorzitter van de
handbalvereniging, maar kon
niet echt zijn draai vinden. De
opvolging van De Wit komt

aan de orde in de komende ledenvergadering. Jan Hempenius is als kandidaat naar voren geschoven en zal, als de
leden dat willen, de voorzittershamer ter hand nemen.
Volgens Dijkstra staan opvolgers voor de scheidende
vrijwilligers niet te dringen.
Dat gat wil de club opvullen
door het opnemen van bepaalde richtlijnen in het huishoudelijk reglement. Leden worderi dan "verplicht" bepaalde
activiteiten verrichten.

ZANDVOORT - Zaterdag
8 mei wordt het Arend Volkers voetbaltoernooi gespeeld. Op de velden van
Zandvoort '75 komen acht
sterke vqetbalteams in actie
in de strijd om de fraaie bekers.
De teams zijn verdeeld in
twee poules van vier. Zandvoort '75 is ingedeeld bij HBC,
AMVJ en Alkmaarse Boys. In
poule B komen WA/Spaartaan, NFC, Reiger Boys en
Nieuwkoop elkaar tegen. Vervolgens vinden de kruisfinales
plaats, terwijl de finale om half
vier begint. Omstreeks vijf uur
is de prijsuitreiking.

ZANDVOORT - De combinatie Paap-Paap was bezitter van de snelste duif in de
derde Vitessevlucht van
Postduiven Vereniging Pleines.

in het zonnetje gezet

Foto Rob Knottoi

Bij de dames zegevierde Willemien Bax Groenevplt, op de
voet gevolgd door respectievelijk Rini Boom en Hilda Berendregt. Anneke Polak en Willemien Bax Groenevelt sloegen
de beste neary. De beste neary
bij de mannen kwam op naam
van Dennis van Emmerik en
Theo Kuijk. In het eindklassement was de neary van Kuijk
niet voldoende voor de overwinning. Fred de Graaff bleef
Theo Kuijk en Jan Zwemmer
sr. voor.
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Riek de Haan
Mischa Tibboel
Ferry van Rhee
Ruud van Laere

mogelijkheden voor volgend
jaar. Slechter dan dit jaar kan
haast niet. Ik vind dat de
Zandvoorters die buiten Zandvoort spelen terug moeten komen. Die horen hier te voetballen. Als dat lukt dan draaien
we volgend seizoen mee in de
top van de derde klasse."

Pieter Keur

(TZB)
(TZB)
(ZVM zat.)
(ZVM zat.)

(ZVM zat.)
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De voetbalcompetities zijn ten einde. Er worden nog wat beslissingswedstrijden en promotie/degradatiewedstrijden gespeeld, maar die
tellen niet mee in de strijd om de trofee van topscorer van het seizoen
1998/1999. Zoals verwacht heeft Pieter Keur het waargemaakt. De
Zandvoortse schutter maakte ook zaterdag een doelpunt en kwam
daarmee op een totaal van 23 treffers. Goede tweede werd Riek de
Haan met 19 doelpunten. Lange tijd voerde De Haan de ranglijst

De C-lijn leverde een overwinning op voor de dames Van
der Rijst en Bruijn, die zestig
procent scoorden. Tweede
met vier procent minder werden de dames Van Ackooij en
Drenth. Door deze resultaten
blijven genoemde paren onveranderd de eerste twee plaatZij behaalden met 59 pro- sen bezetten.
cent de eerste plaats in de AIn de competitie op donderlijn. De heren Groenewoud en
Smit blijven het ook goed doen dagmiddag haalden, in de Agezien hun tweede plaats met lijn, de heren HenrionVerpoor57 procent. Met nog drie wed- ten en Overzier uit met 68 prostrijden voor de boeg bezetten cent. Op een achterstand van
deze twee paren de eerste en zeven procent pakten de datweede plek in de totaalstand. mes Boon en Spiers de tweede
plaats
Door hun uitstekende resulIn de B-lijn schoten mevrouw Lemmens en de heer taat leiden de heren Henrion
Hamrsen uit hun slof. Zij wer- Verpoorten en Overzier na vier
den royaal eerste met 65 pro- wedstrijden. Tweede staan
cent. De tweede plaats was mevrouw Hoogendijk en de
met 59 procent voor de dames heer Huijbers.
De Leeuw en Peeman.
In de B-lijn legden mevrouw
Aan de top veranderde niets. De Vries en de heer Vergeest
Mevrouw Van Os en ae heer met 63 procent beslag op de
Harmsen hebben de eerste eerste plaats.
De dames Hilverdink en Nijplaats stevig in handen, terwijl
mevrouw Lemmens zich op de sen eindigden als tweede met
58 procent.
tweede stek handhaafde.

Na de enkelspelen was er van
krachtsverschil tussen Presikhaaf en Zandvoort nog geen
sprake. De stand was 2-2 en de
dubbels moesten de beslissing
brengen. De Zandvoorters
wonnen daarna zowel de heren- als de vrouwendubbel en
kwamen zodoende op een 2-4
voorsprong. De knappe 6-1 en
6-2 overwinning van Andrea
van der Hurk en Sander Hommei waren voldoende voor de
uiteindelijke 3-5 overwinning.
Het tweede Zandvoortse
team moest winnen om met in
degradatiegevaar te geraken.

Het team van coach Hans
Schmidt maakte tegen Shot
Zeist een goede en gemotiveerde indruk. Na de enkelspelen
zat TC Zandvoort vrijwel op
rozen De Zandvoorters stonden toen al op een 3-1 voorsprong. Mede door sterke
overwinningen van het herendubbel Joris Onverwagt en
Sander van Gelder en de mixdubbel van Ruby Pennings en
Diederik de Groot is de 6-2
overwinning nooit in gevaar
geweest.
Met een 4-4 gelijkspel kwam
Zandvoort 4 tegen het eerste
team van Abcouda tot een redelijk resultaat Het herendubbel Steffan Kok en Simon
Bond had voor de zege kunnen
zorgen, doch de winst glipten
de Zandvoorters m de derde
set door de vingers. Het vierde
TC Zandvoort team had niets
in te brengen tegen Brederode
1. De Zandvoorters verloren
kansloos met 0-8.

ADVERTENTIE

Gunstig resultaat bridgers
Van der Meulen en Spiers

ZANDVOORT - De achttien holes golfwedstrijd van
Golfclub Sonderland is een
mooi evenement geworden.
Op het Duintjesveld werden
zowel door de dames als de
heren goede prestaties geleverd.

weggegaan en dan wordt het
moeilijk. Toch moet ik de spelers een compliment geven
Vooral in de tweede helft van
de competitie hebben ze uitstekend gespeeld. Ik ben best
trots op dit team. Vanmiddag
zat het er echter niet in Nu de
fusie door gaat zie ik best wel

ZANDVOORT - Door met
3-5 te winnen van Presikhaaf
heeft het eerste tennisteam
van Oolders Omaco Zandvoort de leiding genomen in
de hoofdklasse. Het tweede
Zandvoortse team werkte
zich omhoog, door een 6-2
overwinning op Shot Zeist.

Snelle dnif van
duo Paap-Paap

Goed golfen van
Sonderlanders

Foto RobKnoltcr

TC Zandvoort pakt
de leidende positie

De duiven werden vanuit
Duffel om tien over half elf gelost voor een vlucht over 143
kilometer. De wind was zuidoost en anderhalf uur later De scheidende vrijwilligers worden
landde de eerste duif op het
hok. Uitslag:
Combinatie
Paap-Paap l, 8. Combinatie
Twms-Koper 2,10,19,25. Peter
Bol 3, 5, 6, 7. Combinatie
Spronk-Romkes 4, 9,18, 20, 21,
22, 23, 24. Hans Heiligers 11,13,
17. Combinatie Koper-Koper
14. Rook Driehuizen 15, 16.
ZANDVOORT - De vijfde
Combinatie Koopman-Knegt zitting in de laatste competi12.
tie van dit seizoen bij de
Zandvoortse,
Bridgeclub,
verliep gunstig voor de dames Van der Meulen en
Spiers.

World Cup
windsurfen
ZANDVOORT - Jaren
geleden werd Zandvoort
overspoeld met vvindsurfatleten en vele duizenden
toeschouwers. Het spektakel verdween maar is nu
teruggekeerd in de badplaats.
Een week lang is het
strand van Zandvoort het
podium van een groots
windsurfspektakel. Van 9
tot en met 16 mei wordt,
bij Tim Klijn Watersportcentrum aan de Boulevard
Barnaart, een World Cup
Wave Performance gehouden. Deze telt mee voor
het
Wereldkampioenschap windsurfen.
Het evenement is een
onderdeel van een wereldtour van de Professional
Windsurfing Association
waar alleen de beste windsurfers ter wereld aan
deelnemen.

ZANDVOORT - De laatste
thuiswedstrijd van Zandvoort '75 in haar bestaan was
er een om maar snel te vergeten. De reeds gedegradeerde
Zandvoorters verloren met 04 van Kennemerland en moeten volgend jaar, door de fusie met Zandvoortmeeuwen
het onder de naam SV Zandvoort, in de derde klasse proberen.

De tweede helft zou een geheel ander beeld krijgen. Kennemerland kwam vrij spoedig
op 0-2 en de weerstand van
Zandvoort '75 was gebroken.
Edwin Ariesen zag nog wel een
doelpoging stranden en ook
Rene Paap waagde een schot
dat geen doel trof. Na een
kwartier spelen viel definitief
het
doek.
Kennemerland
speelde in deze fase beter en
feller en bouwde de voorsprong uit naar 0-3.
Toch bleef Zandvoort '75
knokken voor het redden van
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Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00-0/00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muztekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1100 De Watertoren
11 00-1 2 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-18 00 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag.
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & PaddocR
1 9 00-20 00 De Cocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400
21 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

ZANDVOORT - Ook zondag moesten de handbalteams van ZVM-Rabo genoegen nemen met een nederlaag. De vrouwen verloren
met 12-15 van Tornado en de
mannen hadden weinig in te
brengen tegen Kolping, 1326, De handballers zullen de
laatste twee wedstrijden
moeten winnen om niet te
degraderen.
Ook tegen Kolping kon
coach Dirk Berkhout met op
de sterkste formatie rekenen.
Zijn team werd aangevuld met
spelers uit het tweede team en
met deze opstelling had het
geroutineerde en sterke Kolping weinig, moeite.

„Het krachtsverschil was te
groot," stelde Dirk Berkhout
„Het wordt nog spannend,
want de laatste twee wedstrijden moeten we wel winnen, anders degraderen wij "
De handbalsters konden ook
al geen imponerende wedstrijd
neerzetten. Het gemotiveerd
spelende Tornado was een
klasse te sterk voor ZVMRabo. De Zandvoortsen misten ook vele speelsters en keken bij de rust tegen een 5-11
achterstand aan. In de tweede
helft liep het beter. Tornado
nam gas terug en ZVM-Rabo
kwam beter m het spel. Tornado hield echter de zege in handen, 12-15.
„Het spel was vooral in de
tweede helft wel acceptabel,"
meende coach Joost Berkhout. „Maar we stonden al te
ver achter."

Met sterk en snel spel nam
Kolping vlot een voorsprong
en ondanks moedige pogingen
slaagden de Zandvoorters er
Doelpunten mannen: Peter
niet in de schade beperkt te
Pennings 5, Patrick Terpstra 5,
houden. Ruststand 7-13.
Erwin Spruit 2, John Terpstra
De tweede helft .was identiek 1.
aan die van de eerste helft. De Vrouwen: Suzanne Bruijnzeel
Zandvoorters spartelden wel 4, Mireille Martina 3, Daphma
tegen maar kwamen duidelijk van Rhee 2, Anita Reumann l,
te kort en verloren met ruime Claudia Paap l, Marielle Peet
cijfers, 13-26.
1.

De gehele internationale
windsurftop zal aanwezig
zijn. De surflegende uit
Hawaii, Robby Nash, de ,
onverslaanbare
Bjoern i
Dunkerbeck, die van Ne- ,
derlandse origine is, maar ,
uitkomt voor Spanje en de
huidige wereldkampioen ,
Jason Polakow uit Austra- '
He komen aan de start.
Van Nederlandse professionele wavetoppers Peter
Volwater, Ramses Landman en Ben van der Steen
wordt veel verwacht.
Ook de vrouwelijke
windsurfers zijn uitgenodigd waaronder de Neder-1
landse Lucienne Ernst, die j
momenteel derde op de i
wereldranglijst staat. Zij '
moet het opnemen tegen
Karin Jaggi uit Zwitser- i
land en Jutta Muller uit i
Duitsland. Veel wordt ver- l
wacht van de Spaanse
tweelingzusters Moreno
uit Spanje, die bekend
staan om hun spectaculai- '
re sprongen.
De professionele wereldtour bestaat uit twee on-1
derdelen. De wave-performance en de race. Bij de |
race gaat het om snelheid.'
De wave performance is
een onderdeel waarbij een
jury de verrichtingen van
de windsurfers op de golven nauwkeurig bekijkt.
In Zandvoort zal het onderdeel wave performance
worden gevaren. Het totale prijzengeld is op onge-1
veer een ton vastgesteld.
Indien de omstandigheden goed zijn, er moet voldoende wind zijn, dan
wordt er 's morgens om
tien uur gestart met de
eerste wedstrijd.

Historische
autoraces

ZANDVOORT - Op 8 en
9 mei organiseert de Historische Auto Ren Club de
23e editie van de Historie
Zandvoort Trophy op het
vernieuwde,
verlengde,
Circuit Park Zandvoort.
De Historie Zandvoort
Trophy omvat traditiege-'
trouw twee 1-uursraces,
meetellend voor de historische Europese kampioenschappen. Regerend
Europese kampioenen in
de klasse tot 1600 cc, Hans
Bronsgeest en Eric Leerdam zullen met hun Ford
Lotus Cortina alles pp alles zetten om de tnuisrace
winnend af te sluiten.
De Nederlandse historische raceklassen geven
ook acte de presence. Tijdens de wedstrijden komen naast de Youngtimers
ook de MG Competitions,
het Squadra Bianca en de ,
Historische Monoposto's
aan de start. Een ander
hoogtepunt belooft het
traditionele Concours d'Elegance te worden, dat dit
jaar in het teken staat van
de Franse automobiel.
De organisatie venvacht
het rechte stuk van het
Circuit Park Zandvoort
om te toveren in een mobiel museum, dat een fraai
overzicht biedt van vele
decennia Franse automobielgeschiedenis. B_czockers kunnen bovendien in
een historische autobus
het nieuwe circuit verkennen.
Op
zaterdagmorgen
worden vanaf tien uur de ,
tijdtrainingen verreden. '
Op zondagmorgen begint '
het Concours d'Elegance '
om half tien, waarna de
eerste race om twaalf uur
van start gaat. De toegangsprijs bedraagt 35
gulden voor het hele weekend. Vanwege moederdag
krijgen de dames vijftig
procent korting en ook
kinderen tot twaalf jaar
onder begeleiding betalen
de helft.
ADVERTENTIE

Gigantische
Vlooienmarkt IJ-hallen
A'clatn-Noorcl l
(voorin. NDSM-hallen)

zaterdag 8 mei
live imi/iek met
Amsterdamse artiesten,
1000 kramen!!!
AIO (Ring Noord) volg S118,
Noord l
InUkiaamli. 020-6335754
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Gevraagd:

Lucas *Andreas
Ziekenhuis

TOILETJUFFROUW

De Centrale Sterilisatie Afdeling werkt op beide locaties met ± 31 medewerkers m een team, met wisselende diensten variërend van 7 30 tot
20 00 uur Voor de aanvulling van ons team zoeken wij

Tel. 5715524
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
is een groot Interconfessioneel

Sterilisatieassistenten (m/v) 60-100%

ziekenhuis In Amsterdam, dat is

Dagblad De Telegraaf

Ben jij een vlotte, hardwerkende jonge vrouw
die graag een paar dagen m de week wil werken, Albatros Hoteldiensten zoekt, per direct,
vooreen ****-hotel in Zandvoort nog nieuwe
collega's voor de functie van

vraagt
per direct

BEZORGER M/V

KAMERMEISJES/DAMES

&

omgeving Boulevard

MEDEWERKSTERS
ALGEMENE DIENST

± 95 exemplaren
Verdienste min. ƒ 300,per 4 weken
+ 4 x p.j. bonus van ƒ 72,50
Gratis krant,
Kerstgratificatie

Telefonische reacties tussen 20.00 en 22.00
uur op nummer 035-6938058

voortgekomen uit een fusie tussen

...........

Uw functie: Uw werkzaamheden bestaan uit het reinigen, inpakken
en steriliseren van medische instrumenten, het bijhouden van de
steriele medische goederen op de afdelingen m het ziekenhuis en het
uitvoeren van magazijnwerkzaamheden

het Sint Lucas Ziekenhuis en het
Andreas Ziekenhuis. Het h momenteel
nog gehuisvest op 2 locaties, maar

Onze eisen: Wij zoeken kandidaten met een opleiding op MAVOniveau die m het bezit zijn van het LOI-diploma Sterihsatieassistent
Werkervaring strekt tot aanbeveling U dient de Nederlandse taal
goed te beheersen Verder dient u nauwkeurig en oplettend te zijn
en een servicegerichte houding te hebben Enthousiaste kandidaten
die geen diploma hebben kunnen ook solliciteren

zal na de vernieuwbouw In het jaar
2001 op de locatie Sint Lucas z//n
geïntegreerd.
Samen wordt nu gewerkt aan een
nieuwe organisatie, die aan de

Arbeidsvoorwaarden: Afhankelijk van opleiding en werkervaring
vindt inschaling plaats m FWG 20 tot en met FWG 30
Overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor
het Ziekenhuiswezen

patiënten topzorg moet blijven
bieden in al zijn facetten.
Daarbij zijn opleidingen en
wetenschappelijk onderzoek

Informatie: Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw M Jungblut,
hoofd Centrale Sterilisatie Afdeling, telefoon (020) 510 81 55

belangrijke pijlers van het beleid.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

FONG-LlE ZOEKT

Bel voor info
023 - 5355978

vlotte vakantiehulp
die de hele zomer beschikbaar is

Sollicitatie: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken richten
aan het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, dienst Personeelszaken,
ter attentie van mevrouw l van den Henk, personeelsfuntionaris,
postbus 9243, 1 006 AE AMSTERDAM

beschikt over vrijwel alle medisch
specialismen en telt ongeveer 2200
medewerkenden.

Tevens Vakantie Bezorgers
Heb je interesse maak dan een afspraak
met Meta.

BLOKKER ZANDVOORT

PinnnuKidMrn.nl w % irdui u.k/ui
Niunshlidui »in Ku.l> id i
.ir itifonmlK. t vir >.IKII.SV >lk ] trson

gevraagd

vraagt voor zaterdag en zondag

HULPEN

Amsicrdim 020 562 30 76
Amstelveen 020 347 34 22
Zindvoort 023 S71 71 66

Tel. 5714681 na 17.00 uur.
STRANDPAVILJOEN 21

kJBEWIJS IN 10 DAGEN

vraagt

Ook bij jou m de buurt autonjopleidmgen die 10 dagen duren
Maak gebruik van onze meer dan 30 jarige ervaring SPECIALE METHODE
Bel 0900-8991161

bedienend personeel
en jongen voor de beddenverhuur

VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

tel. 5715524

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

ovz

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

MARKTLEIDER
COMMERCIËLE
TALENTEN
PART-TIMERS, FULL-TIMERS
ASSISTENT BEDRIJFSLEIDERS
Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn Wij hebben momenteel vacatures voor
part-timers van 13 tot 30 uur per week en voor full timers en assistent bednjfsleiders van 36 uur per week voor onze filialen in Haarlem en Amsterdam Wij zijn
op zoek naar kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVO- niveau, resp
MBO niveau en verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's, printers en
mobiele telefonie Belangstelling voor fotografie en personal audio is een pre
Klantvriendelijkheid is echter een absolute must
Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfacihteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse een van in bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van ' Haarlem/A'dam" aan
Dixons bv, t a v Dhr S van Wijnen, hoofd personeelszaken
Postbus 3480, 5203 DL 's Hertogenbosch
U kunt ook reageren via internet www dixons nl

Leeftijd van 16-20 jaar Voor ml
023-57128381 a v mevrouw Kok

Wat ü doen rnoèt:
Zoek in de advertenties in deze krant de hartjes en
plaats de gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 16 mei a.s. naar
het kantoor van

Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein l?,
2042 J M Zandvoort

1234

5 6 7 8 91011121314

1516171819,

2021222324

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

je komt ogen en oren tekort

39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Deze oplossing inleveren vóór 16 mei a.s.
Naam:
Adres:
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Dit bieden wij

Administratief
medewerker m/v

BIJ Wooncentrum Co van der Horst kunt

In deze afwisselende functie bent u mede

u rekenen op uitstekende primaire en secun

bepalend voor een goede gang van zaken m

daire arbeidsvoorwaarden

ons wooncentrum Samen met een enthou

Ook bestaat de mogel ijkheid tot het volgen van

siast team collega s bent u verantwoordelijk

aanvullende opleidingen U werkt samen met

voor onder andere de levertijdbewakmg

een enthousiaste groep collega s m een pret

correspondentie en facturering Daarbij onder

tige werkomgeving

HOOFDPRIJSt
;» ^ 4 i» i
Diner voor 2 persl^lbij: j \

Restaurant Quéëriié *
%

~

"

.

.

.

~

VA..-

:;V".eenjriterieurcoJJectie

.-- ,

houdt u intensief telefonisch contact met zowel

..

dié gerekend kan worden tot.

||iie;ab^o(iJte;lpf«Eif mèt'eerj kijk pp.wonen die altijd.
l£$w'dttrt;''^
ïs'ïer.ésültêerdJrièen'snèiiegrcièL'paarprTi is Cd van
!%£S;'i':-;;r'^ï^'i.W:Ö^$^
i£|iè^'Hórst;%órt]ejitó^
;|tftëd|w^èX; i^;*ft
^^y^rf^^^iioffP^'^Kii'^j^C'?..
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^f.'iij'hét'succesi.yan.'fièt ''ongewone wphën. . ,. .'••_:

oer horst
CO van d,
U

M

limilllllllllimilllll
'jAjdvèrteren^bel;met:^m

klanten als leveranciers Om deze taken goed

Zo reageert u

te kunnen vervullen dient u enige jaren erva

Als u geïnteresseerd bent m deze functie

ring te hebben opgedaan m een vergelijkbare

stuur dan uw schriftelijke reactie binnen 10

functie Ook beschikt u over goede contac

dagen na verschijnen van deze advertentie

tuele eigenschappen en een servicegenchte

naar Wooncentrum Co van der Horst t a v de

instelling U kunt goed uit de voeten met

heer E J V van der Horst Bmderij 2 1185ZJ

de computer en u bent bekend met Word

Amstelveen

Kerkplein 8, Zandvoort

van Heuvelen -020-562 3p^7éï;Amstei|ecn;|gi|:iSW

:

4 waardebonnen a ƒ 25,te besteden bij:

.
;

Bloemenhuis J. Bluys
Haltestraat 65, Zandvoort

Ons promotieteam deelt zaterdag 8 mei
aan alle winkelende moeders een leuke attentie uit,
beschikbaar gesteld door

DE GAPER
Kerkstraat 31, Zandvoort

Alles voor het ongewone wonen
B ndenj 2 Amstelveen 020 64 12505

TroöstDriis:

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

woensdag 5 mei 1999

Weekmedia 17

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

m

Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg
waarom niet in Amstelhof' Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen m
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen
Amstelhof ligt m hartje
Amsterdam, vlakbij het
Waterlooplem en het
Theater Carré Zo'n 400
medewerkers zorgen
voor 346 bewoners met
somatische ofpsychoge
riatnsche aandoeningen

Kies voor een carrière in de ouderenzorg
start nog dit jaar als

leerling verzorgende l.G.
Werken en leren m Amstelhof
Naast een salaris conform de CAO Z biedt Amstelhof
prima secundaire arbeidsvoorwaarden Je gaat werken
m een prachtig historisch pand, met vriendelijke colle
ga s Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
vervoer Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
bij kinderopvang
Meer weten over de opleiding?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rmus Barendrecht,
opleid i ngscoordmator
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur)
Wie weet tot ziens in Amstelhof

Harm
Bouland:
„Een kantoorbaan is
niks voor
mij"
Foto Jaap Maars

'Rondvaartschipper moet tegen werkdruk kunnen'
de binnenvaart Met hun
aak voeren zijn ouders op
Franknjk Harm werd al op
zijn zestiende jaar
gevraagd om het schippersinternaat te verlaten om
aan boord mee te helpen
Een paar jaar later trad hij
dienst bij een tankvaartbednjf, om m loondienst op
de Rijn transporten te verrichten Ook heeft hij lange
tijd gewerkt voor een bunkerbedrijf, waarbij het zijn
taak was om zeeschepen
van brandstof te voorzien
Na een poosje m Frankrijk
te hebben doorgebracht
koos Bouland echter voor
de rondvaart, waarin hij nu
voor het derde seizoen
actief is
Een moeilijke overstap
was dit volgens hem niet
„Ach nee, als je gewend
bent met binnenvaartschepen te manouevreren zijn
rondvaartboten zo lastig
Net als de meeste i ondvaartkapitems is de 42-jan- met meer," weet hij mmiddels uit ondervinding „Al
ge Bouland afkomstig uit
a, de vaste route die ik
met mijn boot door
Amsterdam vaar kan ik
inmiddels wel dromen,"
erkent schipper Harm
Bouland van de aan de
Stadhouderskade 25
gevestigde Rondvaart
Rederij Noord-Zuid
„Maar gelukkig bestaat
mijn werk uit meer dan
alleen die standdaardtochtjes Zo moet ik
regelmatig bij hotels gasten afhalen die aan boord
bijvoorbeeld een bruiloftsfeest gaan houden
En ook zet ik nog weieens koers naar Weesp en
Zaandam, om daar een
mensen heen te
§roep
rengen of op te halen
Dat soort dingen maakt
het voor mij een heel
afwisselend beroep "

Van + Van Publiciteit bv is een PR- en communicatie-adviesbureau
met als hoofdactiviteiten tekstproducties, sponsored media public
relations en evenementen
Voor een van onze klanten zijn wi] op zoek naar

een administratieve kracht (m/v)
Deze persoon zal gedurende een jaar op basis van detachering
werkzaam zijn op de PR-afdelmg van het Europees hoofdkantoor
van een groot internationaal opererend bedrijf Hel bedrijf is gevestigd in Amsterdam De administratieve medewerker zal assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden Het verzorgen van
mailings, de postverdelmg archivering en het verrichten van licht
administratief werk behoren onder meer tot het takenpakket
Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschnft) is een absolute voorwaarde Onze voorkeur gaat uit naar
een native speaker' Enige jaren ervaring met het werken m een
kantooromgeving is een pre Uiteraard worden snel en accuraat
handelen en een pro-actieve instelling op prijs gesteld

DÉ BESTE B A N E N OP SCHIPHOL!
BIJ een grote nationale luchtvaartmaatschappij hebben wij per direct werk voor
langere tijd Je gaat aan de slag met een leuke groep collega s m de vrachtloods
Je werkrooster heeft diensten m de ochtend avond en soms m het weekend
Ben je per direct beschikbaar en een echte aanpakker? Neem dan snel contact
op met
Content Uitzendbureau, Nieuwezijds Voorburgwal 156 1012 SJ Amsterdam
Telefoon (020)6251061

Ben je geïnteresseerd m een afwisselende baan bij een mternationaal dynamisch bedrijf en beschik je over voldoende kennis van
standaard kantoorsoftwareprogramma s (MS Word MS Excel MS
Outlook)7 Stuur dan een brief met een korte motivatie en je cv naar
Van + Van Publiciteit bv
t a v mevrouw H M van Berkel
Postbus 1188
3600 BD Maarssen
Voor meer informatie kun je ook bellen 0346-559090

U0300-8160

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening'

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
is dringend op zoek naar
BEZORG(ST)ERS
Zijn er in Zandvoort misschien jongens en meisjes
van 13 jaar en ouder, die op woensdagmiddag
l uurtje vrij hebben om
Het Zandvoorts Nieuwsblad te bezorgen?

Bel ons of kom even langs.
Gasthuisplein 12
Tel. 5717166

Verpleeghuis en Reactivenngscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen Er zijn
zowel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen
Werken m Amstelhof een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen
•<

Da's mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO Z
prima secundaire arbeidsvoorwaarden Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang
Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof teiefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur)
Wie weet tot ziens in Amstelhof

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfrèd Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-

moet je m de stad natuuilijk wel goed uitkijken vooi
al die pleziei vaartuigjes en
waterfietsen die je overal
tegenkomt Het meest
linke zyn voor ons vooral
de lange tumdersvletten,
want voordat
die dingen
eindelijk1 stilliggen botsen

ze al tegen je aan Maar
omdat we m de gi achten
nooit harder dan vijf kilometer per uui varen, en
elkaar voortdurend per
manfoon waarschuwen,
komen ongelukken maar
heel weinig voor Een ernstige aanvaring heb ik tenminste nog niet meegemaakt"
Op zijn vaste schip, The
Flymg Dutchman, kan
Bouland zo'n honderd gas-

ten langs de bezienswaardigheden van de hoofdstad
leiden Omdat de 'levende'
gidsen inmiddels door veeltalige computeis /ijn veivangen is hij m de praktijk
meestal het enige aanspreekpunt voor de opvai enden „Dat contact met
de mensen is een van de
leukste klanten van dit
vak," vindt de schipper
„Vooral als daai een beetje
de tijd voor is Zoals op
Koninginnedag bijvoorbeeld, toen een man met
een hoop geld twee van
onze schepen afhuurde om
daaim met zijn gezelschap
de hele dag feest te vieien
Met die mensen heb ik
onderweg heel wat afgelachen "
Eveneens tot de krenten
in de pap behoren voor
hem de zogenaamde
Sabriosa-arrangementen
die Noord-Zuid als enige
ledeiij in Amsterdam op

het piogiamma heeft staan
Het betreft een soort levue
op het water, inclusief dooi
beroepsacteurs vei zorgde
/ang en dans met het
accent op het Jordaan
icpeitoiie Bouland wil
echter met giaag de indruk
wekken dat hij een luizenbaantje heelt
„Je moet als londvaartschipper beslist tegen een
flinke weikdruk kunnen,"
benadrukt hij „In het
hoogseizoen is het hier af
en toe best een gekkenhuis, als er hele rijen toe
listen voor de kassa staan
Dan is het van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat een
voortdui end komen en
gaan Maai goed, als je
zoals ik op het water bent
grootgebracht neem je dat
allemaal graag voor lief
Want een kantoorbaantje is
absoluut niks voor mij "
Johan Schaaphok

Vedior zoekt talenten
voor onze eigen organisatie

Medewerk (st) er
Commerciële Binnendienst

Vedior
Vedior is een van de
grootste commerciële
dienstverleners op
het gebied van

Op het hoofdkantoor in
Amsterdam is ten behoeve
van de Commerciële
Binnendienst plaats voor
een fulltime (m/v) Medewerk(st)er Commerciële
Binnendienst

flexibele arbeid
In drie van de zeven
Europese landen
waarin we actief zi] n
opereren wij m de

De hoofdtaken

top van de markt

Opstellen en distribueren instructies en accountmformatie,
verzorgen van algemene correspondentie ten behoeve van
de afdeling Business Development, tekstverwerking (layout) en redigeren brieven, offertes en presentaties, ontvangen/telefonisch te woord staan van bezoekers, archivermg verzorgen van correspondentie, offertes en rapporten, afhandelen m-en uitgaande post/mailings, opstellen
management informatie/rapportage ten behoeve van men externe klanten, bewaken van gemaakte afspraken,
agendabeheer, notuleren, organiseren bijeenkomsten,
afspraken maken en het telefonisch en schriftelijk verzamelen van informatie

De functie-eisen
HBO-opleidmg, bij voorkeur m combinatie met een secretariele opleiding, relevante werkervaring in soortgelijke
functie m een dienstverlenende organisatie, uitstekende
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en
goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Vedior is een
zelfstandige
beursgenoteerde
onderneming met
meer dan
1200 vestigingen en
ruim
5000 medewerkers
Met 160 vestigingen
in Nederland
behoort Vedior tot de
nationale top 3
van specialisten in

Persoonlijke eigenschappen
Organisatorisch improvisatietalent, flexibele instelling,
stressbestendig, communicatief sterke persoonlijkheid
enthousiast, accuraat, inlevingsvermogen, klantgerichte
attitude en een teamplayer

De tegenprestatie
U kunt rekenen op een uitdagende werkomgeving met
veel ruimte voor initiatief en eigen inbreng U werkt met
een enthousiast team m een open sfeer Verder kunt u
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden tegemoet zien

De procedure
Behalve uw c v ontvangen wij graag een korte en bondige
brief Daarin vat u krachtig samen hoe u denkt uw talenten
m te zetten om van deze baan een succes te maken
Stuur uw sollicitatie, uiterlijk binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie, naar Vedior Beheer B V,
Afdeling P&O, ter attentie van mevrouw S Ploeg,
Postbus 77800, 1070 MT Amsterdam

Werk maken van talent
den itoyeiikamp 020-347 34

flexibel werk
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BRAUN ,/_
. ••"•• PLAK' ' .
'
CONTR.OL

'
PHILIPS CËLLES'SE
Massagesysteem mtt vicu-

STRANDHOTEL ZANDVOGRT

Oplaadbare
elektrische
tandenborstel, •

BCCPRUS:

249.

49.-

BRAUNPLAK
CONTROLBODY

CRAN DORADO GROUP

D9500. BIJ aankoop'Van
een Plakcontrol set Adv. *59.-

foB««»|BCC

PRIJS!-

25.-

BRAUN S I L K E P I L
BODY
SYSTEEM

JBCC PRIJS]

tische afslag en kalkfilttr.
Adviesprijs'79-,

QS3GÉHÖ

45.-

1,7ltr, automatische afslag
en dröogkook beveiliging.
Adviesprijs '69.95
:

> 39.95

PHILIPS BARBECUE
OP STATIEF

NILFISK STOFZUIGER l*

Met stalen onderstel, regelbare

BRAUN

Topkwaliteit. Hoge prestaties • •

7

M«t afneembare voet, riakmolen, slagropmgarde en
mengbeker. Adviesprijs '129,-

paraat in luxe beautycase.

IBCC PRIJS:

IBCCPR/JS:

TEFAL BARBECUE IBCCPROS:
Amico, zowel, binnen als
buiten té gebruiken. '129.-

momentschakelaar
Adv *89.-

waterkoker in één. Adv'129.' ' DIGITALE
^
^69.119.- OORTHERMOMETER E

•BCCPRfJS}

Contactgrill, uitneembare grill- l. Gêniakkeli|k,'gezond, sne'l ênïl K"" Watt, metalen buizen,
platen en thermostaat "159.- l lekker koken. 3.4liter inhoud, l .Air-Clean-filter. Adv. *44^.l-TJJj'llI-l
ÓK _ l incldivacc. Adviesprifs'129.- l r

l lichaamstemperatuur."99.95

l i-rv-i.i.ni^.

RU

ÏCCPRUSÏ

U3."

PHILIPS1400WATT .:•._.„.

^49;-^

J É PHILIPS^:••.-=-..
*ILADYSHAVE
AQUA
Jul Snoerlbze ladyshave ook

Mobilo; Regelbare zuigkracht l-Jk
oprolsnóer én- metalen | ,
buizen. Adviesprijs '339.-

BRAUN 8-10 KOPS
KOFFIEZETTER

BOSCH 1300 WATT l*

PHILIPS W

inclusief
.... pannetjes l en regelbare thermostaat.
:
Adviesprijs. *122.50
l Adviesprijs '199.'"/•'.'.;.'L

Adviesprijs '59.-

IBCCPR/JS:

IBCC PRIJS: 1269,-

•-•_

PHILIPS
KOFIFIEZETTER CAFÉ l

T^
RONDE FRITEUSE

*ITONDEUSE
, | Komplete kappers-set voor
thuis. Adviesprijs.' *69.-\

DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL
Duidelijk afleesbaar display.

F.-I«MJ.W»

*IBABYLISSFOHNMET
*l 1650 Watt, 3 standen en
•J^| Coolshot hu met gratis
borst.l. A d v i e s P r i j S . 9 . -

[U33S3I&

IBCCPR/JS]

139.-.

139.

COMPACT

Automatisch oprolsnber.*169.-

jBCCPRfJS]

3-15 kopjes, zwenkfilter.drupr. l TOSTJMAKER

*l PROFESSIONELE^

Lichtgewicht buizen, lucht- I-X.filter en rolsnoer'•'•*19?'.'-1 /

TEFAL GÜRMETSET

IBCCPRUS:
4 Compacf model met 3 HP/dCLEO lampen, 'zeer ..eerivoudig in t* klappen en te.
verplaatsen . Adv '1780.-

IBCCPR/JS]

ZANDVOORT

Electronisch regelbaar, te|escoplsch* zulgbuls en 6 voudig luchtfllter Adv. '369.-

"BLENDER
PRINCESSROYALTWIN V* «*r-.:

De ideale manier van ontha-

Metscheerbladentondeuse/78.- l 1-l1,14i1fr7

HEM

Metalen buizen, électronlsch

69.

SENSITIVE 2 IN 1

ELEGANCE

Graag tot tiem!

/•.

Eëïflun!

r-1 i-^«nrM-

De moederdag brunch begint om 11.30 uur en eindigt om 13.30 uur.
De kosten zijn ƒ 35,- p.p. Wij verzoeken u vriendelijk voor reservering
of informatie te bellen met Park Zandvoort - Gran Dorado Group,
afdeling F&B telefoonnr.: 023-5720000, toestel 1050.

79.- SIEMENS 1300 WATT

_

BI

1,5 |tr. peilglas, automatische,
afslag en dröogkook beyeiliging. Adviesprijs *88.-

JJHH0Q

l l.-r«fWJJIU

Adylesprl|s'230.- .
UB333I& . '

IBCC PRIJS} 169.
MOULINEX '.1-5:0 O W

MOULINEXSNOERLOZE
WATERKOKER

iBCCPRfJS]

Bovendien ontvangt iedere moeder een leuke attentie.

l

iBCCPRtJS]

HP510 Oplaadbare elektrische tandenborstel met
actly» tip.'Adviesprijs '169.-

U bent van harte welkom met de hele familie voor een gezellige en
lekkere moederdagbmnch m het 4-sterren Strandhotel Zandvoort - Gran
Dorado Group op zondag 9 mei a s.

25 • l «Ie"".' afsluitbaar . deksel
"
Adviesprijs'159...

Grot»,'krachtige 600 Watt
keukenmachin» met snijplaten, raspplaten, sikkelmes,

PHILIPS ELECTRISCHE \BCC PRIJS*m'4W\
TANDENBORSTEL

Gezellige moederdagbmnch

STOFZUIGER

klopper. Advlesprljs-M49,-

WATERKOKER

^

Komplete. ontharing s«t,
epileer apparaat en ladyshav*. Onthaart .zacht en
sntl. Incl luxe etui. Adv.'169.-

Verwen moeder eens echt lekker!

PHILIPS CITRUSPERS

PHILIPS SNOERLOZE

25.-

^ ^ _
CARMEN VOETENBAD
Met bruisbaden massage. *119.|:

IBCCPR/JS]

89.-

„ ^ P H I L I P S
TAFEL VENTILATOR KRUIMELDIEF
8CCPR/JS]

IBCCPR/JS]

PREMIER DRAADLOZE
HUISTELEFOON
"Styled by Jan des Bouvrie"
• optimaal beveiligd
• 10 geheugens
• ruisonderdrukker
• intercom

19.95 IBCCPR/JS;

PHILIPS 20 LAMPS
ZONNECOMBINATIE
HB845; luxe zonnehemel en bank
in één, 2x 10 cleo performance
tl-buizen, acryl platen bodycooler.
Adviesprijs *2600.-

IBCCPR/JSJ

V E R S VAN UW BANKETBAKKER

*lBRAUNFÖHN v

- • • 1 1 0 0 Watt haardroger met
'2 standen Adyiesprijs.*49.r

110/220volt. Adviesprijs'49.-

IBCCPR/JSJ

27.50

^S| BRAUN SNOERLOZE
^1KRULLER

g2.l Snoerloz» volumeborstel,
2S.I overal te gebruiken. Adv.'tS.-

IBCCPR/JS;

BABYLJSSROUNDSTYIER

95
MOEDERDAG SLAGROOMTAART

GESCHIKT VOOR CA 8 PERSONEN 13 95 nu 12"

Geldig t/m 9 mei zolang de voorraad strekt

INVENTUM KOUDE ZONE FRITEUSE

Met blaasmond, borstel, dlffuser en warme luchtborstel.
Nu met gratis foarri Adv."59.-

3 liter inhoud, uitneembare RVS binnenbak, dus
zeer eenvoudig schoon te maken. Adv. *149.-

UB&3jn& 45.BCC B E T E R EN G 0 1 D K O P E R
HAARLEM
, ; ;:;.
Winkelcentrum "Schalkwijk"
::
(2etages). , . :;
:,
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK:
l ZAANDAM
y
J
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!: 11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65 . ;
:
.
l Westzijde 55: '(onder birkv.d. Broek)

21 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEENAMSTERDAM-BADHOEVEDORP-iEVÊRVVIJK. ZAANDAM-ZEIST-ZOETERMEER •
. : ZOETERWOUDE-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . . .
dinsdag t/m vrijdag. . .
l zaterdag

KOOPAVONDEN
donderdag . . . . .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

.19.00 tot 21.00 uur

Een m o e d e r d a g v e r r a s s i n g

I A 0 0 W I N H Ï L

Op zoek naar iets speciaals
voor je allerliefste
(bom-, stief- adopfc-, pleeg- oppas- schoon- etc )

Moeder
Zoek niet vcidu, kom iinai het SnancIkaMccl '
Wij zijn iedere dag geopend
Haltestraat 30 Zandvoort
Tel 023-5735750
Fax 023-5735751

E-mail kadomfo@strandkasteel nl

MOEDERDAG-ACTIE

Look Fun
koffiezetapparaat
met gratis pak
Club koffie en pak
Filterzakjes

HOGEWEG 76/1
ZANDVOORT
Zeer luxe 3-kamer parterre appartement Ind en
tree/hal ruime L vormige living serre mooi aan
gelegd zonneterras tuin met jacuzzi luxe open
keuken 2 slaapkamers badkamer met douche
stoorncabme en toilet

TJERK HIDDESTRAAT 7
ZANDVOORT
Parterre appartement met ruim zonneterras en
afgesloten parkeerterrein Ind entree mei meterkast toilet met wastafel woonkamer met open
keuken en zonneterras badkamer met ligbad
slaapkamer

VAN GALENSTRAAT 146
ZANDVOORT
Parterre appartement met ruim zonneterras en
afgesloten parkeerterrein Ind entree met meter
kast toilet met wastafel woonkamer met open
keuken en zonneterras badkamer met ligbad
slaapkamer

BURG V ALPHENSTRAAT 61/3 ZANDVOORT
Modern en verzorgd hoekappartement gelegen
op de 1e etage twee balkons en eigen parkeer
terrein Ind entree gang toilet ruime woonka
mer logeerkamer keuken badkamer met ligbad
slaapkamer met schuifpui naar balkon

VRAAGPRIJS ƒ 575 000,- k k

VRAAGPRIJS ƒ225 000,- k k
Eventueel samen met Van Galenstraat 146 ie
koop

VRAAGPRIJS ƒ 225 000,- k k
Eventueel samen metTjerk Hiddestraat 7 te koop

VRAAGPRIJS ƒ 269 000,- k k

Réïfden Makelaardij o.g.
ƒ 69,95
m luxe geschenkverpakking
Kerkplein 7, Zandvoort

SCHUITENGAT 3 + 5
ZANDVOORT
Riant luxe dubel hoekappartement aan zeezijde
met weids uitzicht Ind privé entree met berging
1e etage zeer royale woonkamer moderne keu
ken badkamer met ligbbad en toilet 2 slaapka
mers bergkamer afz douche/toilet

VRAAGPRIJS ƒ 895 000,- k k

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.
Passage 36 - 40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

NVM

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

VAN SPEYKSTRAAT 23
ZANDVOORT
Vrijstaande woning met carport Ind entree
woonkamer met open keuken ruime uitgebouw
de bijkeuken c q werkkamer fraai aangelegde
tuin 1e etage drie slaapkamers balkon badka
mer met ligbad douche 2e toilet

VRAAGPRIJS ƒ 525 000,- k k

SONY STEREO BREEDBEELD KLEUREN-TV

-

KV16WS, 40 5 cm Super Trinitron 16 9 breedbeeld, 20 watt
stereo, game toets, 60 voorkeuzezenders, full range sound
Adviesprijs '1220 -

NU GRATIS
' W E T EXTRA
»ODÏ

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

32xmotorzoom Adv'1099-

PW6301, 61 cm BI Line S
stereo teletekst Adv"2095

589.-

999.-

SONY T R A V E L L E R

PW6301 Stereo teletekst
| met geheugen Adv*2795 -

HhSSTEADYSHÖTSTUNT!

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV

1399.( 7 0 C M 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT!

Grootbeeld, HiFi stereo,
TXT Adviespri|s'3659 -

1749.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV

Topklasse'GrootbeeldBlackImeS lOOHertzdigitalscan
stereo TXT Adviespn|S'2695 -

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800 15programmas rui
me vulopening milieuvnen
delijk deurbeveiliging '1079

698.ZANUSSI WASAUTOM

TR401 HiFi geluid Adv'1330-

849.-

FL700 750 toeren centn
fuge RVS trommel schok
dempers Adviesp'ijs'949

64 x Digital zoom 5 standen
program AE, mcl ace En
afstbed Adviespnjs'1699-

SAMSUNG HI8 CAMCORDER

999.SONY STEADY SHOT !

VPA50, Traveller model, 16x motorzoom,
Hi-Fi stereo, 5 program AE-standen, automatische of handmatige focus, afstandsbedienmg, compleet met accessoires
Adviesprijs *1499 -

TR620 15x zoom 3 pro
grarnAE Adviespnjs'1890-

1099.JVC DIGITAAL STUNT!

BRAUN
PLAK CONTROL

GRDV Prijsdoorbraaki
100x zoom Adv*3849

WE900 Instelbarecentnfuge
gang regelbarethermostaat
RVStrommel zelfreinigende
pomp Adviespri|s'1199

568.-

WN400 10 programma s
4 5 kq inhoud Adv'799

1999.SONY BREEDBEELD
24WS1,61 cm SuperTnmtron
| stereo teletekst Adv'2440 -

Turbo Drive, stereo monta
ge TXT Adviesprijs'1595

979.-

PHILIPS HIFI STEREO

1279.l SONY 100HZ 71 CM

VR665 Showview+PDC 4koppen FoltowTV longplay '1095

KV28WX Super Trinitron,
HiFi stereo TXT Adv'3299 -

SONY MONTAGE TOP!

~1548.-

569.-

769.-

SONY72CMHIFISTEREO

SONY HIFI STEREO

E720 Super Trilogie 4 koppen Showview+PDC '1 200 -

SONY 63CM STEREO

1579.l PHILIPS 70CM STEREO
PT4501,Teletekst Adv'1645-

799.-

PANASONIC STEREO
HD620 Topper' 4 koppen
Showview+PDC Ariv'HQQ

KDQ

UUUi"

SIEMENS VAATWASSER

140 LITER KOELKAST

SN2000, Luxe afwasautomaat, geschikt voor 12 couverts,
4 sproemiveau s, RVS interieur, lage verbruikswaarden en
geruisarm Adviespnjs*1298 -

.Veilig barbecuen zonder
' vuur en rook. Adv. *89;-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 6474939 j

HRASHi SpecDnve Adv'989

ARISTONA STEREO
B605 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC long play Adv'945 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

899.AEG BOVENLADER

399.-

~
1199.WASA3ROOGCOMBINATE
Wassen en drogen m 1 rra
chme 1000toeren Adv*1549-

PHILIPS VHS-VIDEO

359.-

NVSD200 Showview +
PDC Adviesprijs'649

JVC SHOWVIEW + PDC

DVD705; studiokwaliteit.
Adviesprijs*1499..

BAUKNECHTDROGER
HTDROGER

525.-

BOSCH WASDROGER
ASDROGER
hè besturing
Elektronische
/iespnjs'1099
Zeer stil Adviespnjs'1099

n-= maKen.*ordt

PRIJS

nu wel

hee>
y ^ H S V » II*

'~-^ '

795.-

•

Off Ned Philips garantie
Adviesprijs'495

149.-JJDK

285.-

HPTOPKLASSE!
DJ7 PhotoRetl l fotokwaliteit
6 ppm Adviesprij.s'640

^49Pi

--•KFS^ijd
^BOUWGASKOOKPLAAT

.^1991

Metvonkontsteking:*499.-;

INBOUW KERAMISCHE

Met restwarmte indicati».

BC&
PRIJSi

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarliefst280
liter inhoud 3 vriesladen
CFK/HFK vrij Adv'1849

NOFROSTKOELKAST
Nooit meer ontdooien' Koel
vries combinatie met 3 vries
laden en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinigenstl Adv" 1499

878.-

PELGRIM KOOKPLAAT Pn'

2 deligepannendragersen b,i
sierdeksel Adviespnjs'490
"
"

ETNA K O O K P L A T

4 pils met 2delige branders

ATAG
FORNUIS
F1 O
Gasfornuis met
elektrische
oven
mcl grill en
sierdeksel
AdV1450

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel '1199

798,

en sierdeksel

Adv'695

349.-

Gunstig energie verbruik
•••• capaciteit CFK vrij

SCHOUWWASEMKAP
JVC AUTORADIO CD-SPELER
KDS636 Topklasse tunermet CD-speler
Adviespri|sM99
SONY MICRO Hl Fl SET MET RDS
Inclusief luidsprekers en subwooler'
Adviebpri|s'7SO
SAMSUNG CAMCORDER MET LCD
VPLIOO 16x optische zoom 3 inch LCD scherm
mcl afstandsbediening en ace Adv *1399
PHILIPS 61 CM BREEDBEELD KLEUREN TV

2-1PW630! Ultra tlat blacklme beeldbuis stereo
teletekst met geheugen Adv "2095
VERWIJDERINGSBIJDRAGE
fjl 1 JiNUill HM n HH IIIIUII f
VAN IUCHÏ

Meer budget door de gratis
BCC-card!.
Aanvraag-folder,in de winkel!

K1321S 270 liter inhoud
CFK en HFK vrij Adv'1399

BOSCH VRIESKAST

95.-

479.'

598.-

RVS mét vonkoritstekihg;

W H I R L P O O L KAST

AEf

Okipage4W Topklasse''821 -

ATAG INBOUW GAS

3 vakken Adviesprijs 698

29 J

Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviespnjs"149 -

F.-frWAW» 189.'
OKI LASERPRINTER

|PORTABLEKTV37CM

SA 90

A4SCANNER STUNT!

DJ400 Incl sheetfeeder '499

INBOUWVAATWASSlR
Volledig integreerbaar:,'
4 programma's «n aquastop.Adviespriis.M299.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

165.-

- 070 '' •"''

IBCC PRIJS]

HP INKJETPRINTER

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER:; f. ^j,
3 programma's en aquastop. Adviesprijs'2095:-

ETNA FORNUIS
90 LITER VRIESKAST Gas
elektrofornuismetgri

PCgebmik,6,5cmLCD.-1S50.-| ^ 'boxen.

169.-

SN23000 Met aquastop en
lageverbruikswaarden '1348

~ 8*491

2800toeren RVStrommel
VStrommel '249

• SIEMENS ;G

SONY MAVICA

PORTABLE KTV 37cm

478.-

1245.-

J.W» 1979.

C220 Kleurenpnhter AdV249 •

775.-

SIEMENSAFWASAUTOM

ZANUSSI KOELA/RIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren invriescapaciteit
Adviesprijs 899 -

CENTRIFUGE
UGE

K6 233MMX 32MB CD Rom
fax/modem 15 monitor "3999-

CANON PRINTER !

Koelgedeelte met automatischeontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
•••• sterren mvnescapaciteit Adviespnjs"999 -

Elektronisch en
reverserend
enreverserend
RVS trommel
el Adv'1799

r.-M«a:w» 1899.IBMAPTIVAE25TOP!

f-Mij.-^f-»

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

MIELE WASDROGER
ASDROGER

irs,atsun

32MBintem 3 2GB 4MBAGP
CD rom 15 monitor Adv'2999

PT155 37cm afst bed "595 -

GSF341 Sprogrammas Va
nabele indeling Adv'1099

1245.-

748.MIELE KOELKAST

575.-

JtUV l*^i '.

SONY DVD SPELER

.-._._

675,

INBOUW l
APPARATUUR!

275.-

Instelbaar totit 140 minuten
rming Adv'949
Kreukbescherming

-i

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur
4sproemiveaus Adv'1179

MIELE VAATWASSER

KG23VOO 220 netto inhoud
2 vriesladen Adv'1248 -

Geen afvoer nodig'
lodigi RVS trom
mei Adviespnjs'999
pnjs'999

SIEMENS 300MHZ PC!

465.PHILIPS TELETEKST

ATWASSER p

Topklasse 6Programmas Water
ontharder en waterstop "2099

Mettijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs*495

445.CONDENSDROGER
5DROGER

Met afstandbediening

M1400 Afstandbed Adv'550-

70 voorkeuzezenders Off
Ned Philips garantie Adv'695

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv*985

SIEMENS KOELA/RIES

chtsdraaiende
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649
viespnjs'649 -

349--

51 CM KTV TELETEKST

428.-

WASDROGERSTUNT!

ZANUSSI WASDROGER
VASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

1*3 SONY PORTABLE KTV

579.-

ZANUSSI 2-DEURS BAUKNECHT
Z180/4D Automatische ont
VAATWASSER
dooiing Adviespnjs"749

PIONEEB

'S315; DVD video, tObit,
afst.bed^Adviespriis*1770,M21 Hi BlackTnnitron '990-

200 liter inhoud CFK vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs"849

ARG647 156 liter koelen
enSOIitervnezen Adv'949 -

VR161 Afstandbed "645-

SONY 55CM STEREO

SONY55CMTELETEKST

Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien koken bakken bra
den en gratineren Adv'999

2-DEURS KOELKAST

AT80
800 toeren
met regelbare
centrifuge
_
snelheid Adviespnjs"1099

Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs'1435 -

SV600, Videorecorder met
PDC Adviespri|s'699 -

~ 289.-

X2101 Trinitron TXT '1440-

WHIRLPOOL AVM

ADP603 Sprogrammas water
ontharder en beveiliging
tegen wateroverlast Adv"949

BOVENLADER

SAMSUNG STEREO!

PANASONIC KTV TXT PHILIPS DVD SPELER

21S1 SScmFSQ AdV849-

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook
funklies Adviespnjs"699

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

799.WHIRLPOOL

A237 Express ProDigi '714-

XD2 Dome Sound TXT
met geheugen Adv"1499 -

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

BOSCH KOELKAST

PANASONIC Beste Koop!

PANASONICSTEREOKTV

900watt magnetron 60 minuten
timer autom programma s

Nederlands topmerk 3 pro
rammas 12couverts '899

468.-

ELEKTRISCHE
BARBECUE

ARISTONA
PHILIPS SHOWVIEW
51 CM KTV / V I D E O VR165 +PDC afst bed '745 TR426;'Showview, PDC,

37cmj Showview, Off. Ned.
\ Philipsgarantie.Adv'995.-

i^^J^g-^^^J^^»^

BETER EN GOEDKOPER!

848.-

Degelijke uitvoering met automatische ontdooiing, variabele indeling
en CFK-vnj Adviespnjs*398 -

SONYVIDEORECORDER

|KTV/VIDEO COMBI

425.-

wiarrnennögtijdvooruhettt!

WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuur
leling bespaarloets '1348-

E1 20 Afstandbedieninq "610-

829,-

Met vriesvakk 140 liter in
houd CFK vrij Adv
729
Adv"729

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerdere
malenbesl getest' Adv' 1449

1000 toeren centrifuge zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adv*1649-

l SONY COMBO 37CM

375.-

SIEMENS KOELKAST

AEG WASAUTOMAAT

SIEMENS
WASAUTOMAAT

JVC HIFI STEREO

l TV/VIDEO COMBI'S

I

Met vriesvak
ak Adv'699

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s '1349

ARISTONASTEREOKTV
TA4412 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs'1595-

345.-

houd SOOwattvermoqen auto
malisch programma s Adv'349

ZANUSSI KOELKAST SAMSUNG 24 LIT^R

958.-

E820 4 koppen Super Tri
logic montage videorecor
der Adviespri|S'120Q -

PT820 63 cm Black line S,
l stereo teletekst Adv'2795 -

130 liter met
met vriesvak
Adviespnjs'699
'699

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

E920 7koppenSuperTnlogic
vliegendewiskop HiFi stereo
Adviesprijs'1650

979.SONY HIFI STEREO

879.PHILIPS 100HZ KTV

295.-

WHIRLPO
DOL
O L KAST DAEWOOMAGNETRON
KOR610 DIGITAAL 18litenn

MIELE 1000 TOEREN

KLEUREN TV

KV25 Super Trinitron te
letekst afstbed Adv'1399-

standen en kookboek t

Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv'2299
;:Technisch. Piwst
l»griP»trvic.<x>k.chtwai.

PHILIPS MATCH-LINE

KV28W1 SuperTnmtron,
| stereo TXT AdV2990 -

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviesprus"1880 -

Automatische
hè ontdooiing
Adviespnjs'529
'529

BCCspwIt'reeds 301»»^ op
ztkïr. Vtrkoopt ulUlutond d.
.ÏHtrb.k«ndstï N.d. topmer-

PHILIPS SUPER VHS!

VR7 Turbo-Dnve stereo montage Jog&Shuttle TXT Adv'1495

BREEDBEELD KTV

275.-

MAGNETRON [
145 LITER
R KOELER SHARP
R2V18 15 liter inhoud t

• • * i i n. m

1149.ISONY BREEDBEELD
71CM

M6135 Supersnelverwarmcn P'
en ontdooien Uitneembaar •},
draaiplaleau Adviespri|s'279 J

KOOP ZONDER R I S I C O J

BREEDBEELDSTUNT!

32PW63 HiFi stereo TXT
l met geheugen Adv"2995 -

Fraaie en degelijke uitvoe
ring met vriesvak

WASAUTOMAAT

INDESITWASAUTOMAAT

Family D7011, oplaadbare elektrische tandeborstel Adviespnjs129 -

1779.l PHILIPS82CMSUPER

678.INDESIT 900 TOEREN

1-DEURS KOELKAST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN.

DUID" 1IJ( WIJ l

*mum mrucm or EEK UNUI
rlODUCUK I!» VEtWIJDtlllIGS

tlJOIAGEII HIKll Dl IIOIH l

359
469,
979,
999,

TOPMODEL SONY
CMDX-2000
GSM-tocstel

MOBIEL BELLEN VANAF
0,35 PER MINUUT!!!

569.979.979.1679.-

INDESITWASAUTOMAAT
WE1000 1000 Toeren centrifuge 14
programma s Eco toest Adviesprijs'999
1-jarig Mobilme abonnement
BOSCH WASAUTOMAAT
debitel
ƒ 14.95 per maand'
WFF1200 1000 Toeren centrifuge Fuwy
Conlrol BESTE KOOP 1 Adviesprijb'1619
BOSCHWASDROGER
WTL Electromscne besturing met 8

t w v 999
Li 1011 ICCl

tot lOOinii si ii dby
Jog Dn! \QQ\
sopei snelle hediu mg

149:

529.OPZETVRIESKAST

,_..,,„„

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

BEVERWIJK
.
••
l ZAANDAM
,
1'5pÖm2 Superstore Beter en goedkoper! 11500m2 Superstort Beter en goedkoper!.
BreestraateS •
,
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d7 Broek)

Metalen vetfilter en 3 snel
heden Adviespnjs'495

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoenng'398

Handigl 50 liter Adv"595

299.
VRIESKISTEN!

programma s zeer stil Adviespnis>*15')9

s Avonds ui in liet \ eektiid PHILIPS SOLARIUM
O 35 pei minuc t Bellen in
'heel Europi ENmmierdin HB851 Opvouwbaar solarium 4 Idmpeii
O inden, hnclei'
Adviespnjs "2300

Autohoudei on SONY
autolaadsnoer
t w v 169

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2etagesJ
(
Rivièradreef 37 (Superstore)

GSD1300 Sladen 11kgin
vriescapaciteit Adv'848

De (opmerken leverbaarm
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

299.21 ELEKTRO-SUPERS
. IN DE RANDSTAD

ALKMAAB - «MEBSFOÖBT .AMSTELVEENAMSTERDAM • iADHOEVEDORP • IEVERWIJK •
DEN HAAG • DELFT - HAARLEM • HILVERSUM LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK -UTRECHT •
ZAANDAM-ZEIST-ZOETERMEER-

PELGRIMWASEMKAP

3standenen /etfilter Adv'260

ETNA WASEMKAP

AVANCE 3 standen '135

78.

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag .
dinsdag t/m vrijdag,
zaterdag .......
KOOKAVONDEN

13.00 tot 11.00 uur!
OS.30 tot H.OO uur::
0».30 tot 17.00 uuK

9 MEI MOEDERDAG
GRABBELEN VOOR HOGE KORTING !
U004H

Grabbel uw eigen korting
Maak kans op kortingen tot 100%
Ook natuurlijk op alle topmerken o»a»
Nina Ricci
Hugo Boss
Versace
Gucci
Laura Biagiotti
Giorgio Beverly Hills

Burberrys
Cacharel
v. Cleef en Arpels
Rochas
La Lique
Dolce & Gabbana

Jill Sander
Yves Saint Laurent
Oscar de la Renta
Joop
Calvin Klein
Estee Lauder

^^«*Ör
«ÏIÏÏT^-*

Bij aankoop van een
HOLLYWOOD
eau de toilette 50 ml
LUXE HORLOGE KADO

•SSS?

Geldig van 6 l/m 8 mei 1999
Uitgezonderd geneesmiddelen

GAPER viert feest, vier dit met ons mee! tr^Q

" V£(MP£K
' DRUGSTORE
DROGISTERD EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31,2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513

3904 PV 025
in Veenendaal
(ƒ 20.000,-)
3137 CV 009+ 010
in Vlaardingen
(ƒ 30.000,-)

4634 TJ 001 + 004 + 005
in Woensdrecht
(ƒ 40.000,-)
1601 J W 001+ 004
in Enkhuizen
(ƒ 30.000,-)

4051 C W 009
in Ochten

Lukt de weddenschap
volgens u?
JA- bel
NEE-bel

(99 cent per gesprek)
en maak 4 x kans op

ƒ 10.000,én
ƒ 10.000,-PER LOT

Bel 0909 0055 (96 cpm)

en maak kans op:

Studio Uitnodiging
Wedden dat..?
Hh

luxe BMW
Postcode Loterij
f jï'óp lokatie.;'. ••
6 mei
Gran Dorado Loohorst
America NB
8 mei
Braderie Damplein
Dordrecht
tef ' ,Z«tfout«n voorbehouden

Pak uw kans in de Postcode Loterij!
Uitslagen trekking april 1999

Beste deelnemers,

Notaris mr PJ N van Os m Amsterdam heeft de trekking van april 1999 verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers
weggelaten want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint tot 5 000 gulden dezelfde prijs BIJ prijzen van tien en vijf gulden wint
zelfs de hele wijk Daarom zijn bij deze prijzen ook de letters weggelaten Prijzen boven 1 000 gulden worden belast met 25% kansspel
belasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden auto/natisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
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1191
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1551
1562
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1611
1611
1611
1625
1628
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1684
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1723
1756
1788
1791
1791
1814
1816
1825
1843
1846
1862
1870
1873
1906
1934
1944
1961
1964
1965

EJ
CN

100,
25,
5,

MD 100,XW
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AH
50.
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25.2136 AZ
50,
2162 XT
50,
2165 AJ
500,2201

10,-
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3023
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4388
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4515

4532
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4568
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4631
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Mega Jackpot

4652
4693
4696

3 miljoen

4701

4702
4708
4708

6644 DV 133 in Ewijk

4781

4802

Stand Mega Jackpot mei

4 miljoen
2225
2231 KC

2270
2274
2284
2285
2285
2288
2300

AJ
VW
BD
JW

10,
25,
25,
500,
25,
10,
700,
10
5,
25.
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JO,- 4381 GB
JO,-

4812
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4871

4874
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4891
4901
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25,
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JO,
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CG
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JO,
5,AW 25,LK
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25.
5,
PN
25,
5,
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5435
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5534
5541
5551

5554
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5570
5575
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50,5,
5
AE JOO
5,
5XO 500
EL
JOO
LJ
25,
AZ 500,
JO,CT
50
AP
25NN
50
JO5,BG
25,5
JO
TS JOOO,JOXC
50,-

6543
6544
6544
6575
6576
6598
6605
6627
6651

6662
6662
6673
6681
6701

6708

50, 7577
5,- 7586
VL
50,- 7586
JO,- 7586
5, 7604
JO,- 7608
KM
25,- 7609
AM JOO, 7622
5,
7640
LB
25,- 7641
VD
50,- 7664
JO,- 7683
JO,
7688
PC
JOO,-7771
JO,- 7815
ZM

7815
7824
7843
5612
7845
JO,5643
6815
7891
NB JOO,- 5671
7894
6833
5, 5674
6843
7902
GJ 500, 5681
JO,6843
7902
AT
25,
5702
5,- 6940
7905
JO, 5702 DH JOO
6983
7908
BB JOO,
5703
5
6991
7927
JO, 5721 ZW
25
7002
7932
BN
25, 5758
5
7006
7964
SC
50, 5768
JO
7011
7973
JO, 5802
5
7031
7991
5,
5817
5
7040
7991
JO, 5821 GD
25
7070
8011
TB
50,- 5825
7071
8014
5
AB 500,- 5845
JO,- 7083
8014
ZX
25,5845 HR
50, 7091
8017
KH
50,5856
5, 7102
8042
5, 5922 BN
25
7104
8042
5, 5932 RD JOO,7113
JO,8064
JO, 5953
JO, 7126
JO,8081
5, 5981
5
7131 WP JOO,- 8107
5,
5993
5, 7151
JO,8131
DR
25,6013
5,
7156
5,- 8162
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25,- 6029
JO, 7201
JO,8181
JO,- 6031 BK
25,
7223 LE
25.- 8191
JO, 6031 BL
50,
7224
5,- 8194
5,- 6034
10, 7241 BK
25,8232
DN
50,6039 GK JOO, 7250
5,- 8263
8277
8281
PostcodeStraatprijs
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8325
8337
5131 GC
8341
in Alphen NB
8351
8426
10 winnende loten
8427
8431
8434
8443
5131 GC010
8445
VG JOO,- 6040
JO, 7310
JO,8446
JO,- 6041
5,
7311 NJ JOO,8461
TP
25,- 6045 GA JOO, 7333 HZ
50,- 8465
5,- 6045 XS
25, 7335 HB
50,- 8470
DV JOO,- 6088 AN
25, 7361 GA
50,8475
JO,6102 EX
50,
7370
5,- 8478
JO,6102 XS
25,
7426
5,- 8491
MC
50,6114 BD
25,7441
5,- 8507
PL JOO,
6124 AS
25,
7442 XC
50,- 8525
HW JOO,
6153
5,
7443 SB
25,- 8531
XJ
50,6180
JO,
7447 RG
25,- 8553
KC
25,
6211 SB JOO,
7475 SJ JOO,- 8572
TZ
50,6215 AC
25,
7482 XH
25,- 8573
LP
25,- 6229
JO, 7491
JO,8601
JO,- 6231
JO,
7512 AS
50,8605
JO,- 6235
JO, 7522 PE JOO,- 8605
5,- 6367 VC
25, 7531 GT JOOO,- 8608
10,- 6370
JO, 7546 AD
25,- 8622
CA
25,- 6432 CC
50, 7546 MN JOO,- 8623
5,- 6445 BD
50,- 8651
25, 7547 AP
RT
50,- 6451 AV
50,
7550
5,- 8742
EN
25,- 6468
5, 7555 TX
25,- 8862
JO,- 6533 KM
25, 7561
5,- 8862
6718
6721

6730
6745

JO,-

MN 500,
JO,
5,5,JO,JO,JO,5,HJ JOO,
XH
25,
MX
50,
CS JOOO,
HA
25,
ZH JOO,5,
JO,PR
50,JO,BS
25,BV
50,DJ
50,-

ƒ 25.0OO,- per lot
Extra BMW:

5081

5085
5087
5096
5102
5107
5109
5141
5142
5213
5213
5231
5271

5296
5306
5307
5311

5343
JOO, 5344
25,- 5349
25, 5384
JO,- 5386
50,5402

LC

JOO,-

5,BD
50,EA JOOO,EP
25,25,DD
TC
25,50,
W
JO,
5,JO,50,PR
PW 50,
JO,JO,
10,LH
25,10.
50,TD
50,KW
10,CM 25,GE
50,5,50,
RL
5,
25,PG
5,50,KZ
10,5,BP
25,10,AD 50,
AP
25,
AW 50,
EK
50,
10,
HW 100,5,
5,CD
50,5,JB
50,JO,AP
25,JO,JO,10,
AG 100,
5,
5,
10.PR
25.
GD 25.10.5.DD 25.5.
5.RB 500,JO,5,JO,JO,50,EG
JO,GG 500,JO,5,CX 100,5,5,5,XK
25,CM 50,DA
25,5,5,5,JO,
5,JO,ZW 100,-

Hier is weer het maandelijks
terugkerende, volledige overzicht van alle prijzen die m één
maand bij de Postcode Loterij
gewonnen zijn. In de lijst met
uitslagen van de trekking van de
maand april kunt u makkelijk uw
postcode terugvinden Alle
gelukkige winnaars van harte
gefeliciteerd!
En er zijn nog veel meer prijzen
gewonnen Wat vindt u van
onze nieuwe wekelijkse
Postcode-Straatprijs met
25.000 gulden voor elk lot m de
winnende postcode en voor één
van de winnaars een gloednieuwe BMW als extra prijs 1
Natuurlijk is er ook de
Postcode-Kanjer die inmiddels is gegroeid tot 27,9 miljoen gulden 1 Met deze prijzen
kunt u uw mooiste dromen
waarmaken, en vieren uw buren
het feest met u mee
De Mega Jackpot viel

lotnummer 6644
DV 133 m Ewijk
Dus stijgt deze
prijs door naar 4
miljoen gulden'
Ik hoef u eigenlijk
niet eens te vertellen dat er elke
week weer vele
duizenden wmnaars bijkomen m
de Postcode
Loterij, dat bewijzen de uitslagen
op deze pagina
overduidelijk En u
weet, uw deelname betekent niet
alleen winst voor
uzelf, want van elk
tot gaat 60% naar
alle goede doelen
die de Postcode
Loterij ondersteunt

*-«i

Manuela Kemp Pak uw kans m de Postcode Loten] op een droom
huis naar keuze ter waarde van meer dan 500 000 gulden1

Vul daarom vandaag nog de
bon op deze pagina m en stuur
hem op Zo heeft u een kans, en
hebben zij een kans'

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

dit keer op het met-verkochte
8914
8925
8925
9006
9007
9012
9053
9071
9077
9077
9088
9103
9109
9113
9121
9213
9223
9250
9251
9254
9256
9258
9287
9298
9301
9311
9351
9354
9356
9364
9365
9404
9406
9406
9415
9417
9421
9469
9472
9481
9483

LJ

J O,
5,
50,
JO,-

5,5,5,5,SC
25,SW 50,5,5,JO,
JO,10,10,
10.10,HP 500,DJ
25,JO,5,LS
50,5,-

BW JOO,
5,CL
25,TA
25,TA
50,JO,5,JO,JZ JOOO,MA 50,5,TE 500,NH 25,JO,RD
25,5,10,-

9500
9527
9527
9531
9561
9566
9581
9601
9602
9636
9646
9657
9670
9671
9679
9695
9697
9699
9711
9711
9713
9713
9718
9721
9725
9732
9734
9737
9744
9750
9780
9798
9891
9914
9934
9936
9949
9966
9975
9988

JO,5,5,JO,25,
KC
J O,
50,GK
J O,
25,
AD
JO,JO,5.JO,25,BS
50,HH
5,JO,50,PS
HK JOO,RR
25,MN 25,NS 25,KM 50,25,KJ
5,25,JJ
5,25,JR
5,5,JO,JO,JO,5,PL
25,5,5,25,VB
5,
RS JOOO,• •B

BON-VOOR-27,9-MILJOEN
, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprijzen en alle
prijzen by Wedden dat..?
D
D
D
D

4 x f 12,50 (vier lotnummers)
3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
1 x ƒ 12,50 {één lotnummer)

D de heer

D mevrouw

Naam
Adres
Postcode
Plaats

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,"
Geboortedatum,
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging (dag-maand-jaar)
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven. Datum
Handtekening
A u b. uwkeiïze aankruisen en verder invullen
in bloklettefs^Oeelnarne houdt in aanvaarding
v«n he< reglement, verkrijgbaar bli
Leden$ervtce Nationale Postcode totem,
tal 0900 -3001500 (35 cprn)

1509905

Bon uitknippen «n In e«n envelop donder postzegel) opsturen naait
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19509,1100 VM Amstordarnl
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Koninginnedag 1999: veel zon en veel plezier
Schuifelend proberen de Zandvoprters zich
vrijdagmorgen over het Gasthuisplein en
door de Swaluëstraat te bewegen. Kinderen
zitten op kleedjes met alle overbodige
spullen van zolder. Op de Kleine Krocht
wordt het pas echt krap, maar wie er de tijd
voor neemt om zich door de menigte te
persen, haalt de aubade of de
dansdemonstratie op het Raadhuisplein. De
zon schijnt de hele dag. „We zijn heel blij dat
deze dag met zulk mooi weer gezegend is,"
zegt Theo Hilbers van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen. Na afloop is hij dan
ook „zeer content". De vrymarkt is zo goed
bevallen op het Gasthuisplein en in de
Swaluëstraat dat deze nieuwe plek
gehandhaafd wordt als het aan Hilbers ligt.
„Maar,"-zegt hij, „op de Kleine Krocht was
het inderdaad iets te smal. Daar moeten we
volgend jaar een oplossing voor vinden."
Ook over de nieuwe plek van de taptoe is hij
tevreden. Het beschutte speelveldje achter
de Hannie Schaftschool is wat vierkanter
dan de Prinsesseweg. Dat was heel prettig
voor de fanfares en majorettes uit Haarlem
en Leiden, vindt Hilbers. „Het voordeel is
ook dat we geen auto's hoeven laten
wegslepen van tevoren. En we waren
trouwens ook heel blij dat de gemeente het
veld nog even geveegd had."
Foto's: André Lieberom en Karin Schut

Uit Volle borst zingt het Zandvoorts Mannenkoor typische Koninginnedagliederen zoals het Wilhelmus, 'Herinnering aan Holland' en 'In naam van Oranje doe open de poort',
maar ook het Zandvoorts volkslied en 'Ons lied aan de zee', het veremgingshed. Achter dirigent Paul Waerts staan burgemeester Van der Heijden (met ambtsketting) en zijn
vrouw (in roze pakje met hoed)

'Een lintje krijg je niet zomaar'
Zonder uitzondering zijn ze
bijzonder trots: Klaas
Koper, Ge Loogman en Jan
Nuis. Zij hebben tijdens de
lintjesregen donderdag een
koninklijke onderscheiding
gekregen van burgemeester
Van der Heijden. Voortaan
zijn zij lid in de Orde van
Oranje Nassau. Ze mogen
bovendien jaarlijks op 30
april samen met alle andere
onderscheiden
Zandvoorters toosten op de
gezondheid van de koningin.
Uiteraard met een
oranjebittertje.

Lekker glijden tijdens de kinderspelen in de Haltestraat. Net als met sjoelen gaat het
erom het poortje met de meeste punten (bolletjes) te pakken. Een paar honderd
kinderen doen met veel plezier mee aan de kinderspelen

se op poten zet Het stads- en
dorpsomroepersconcours
vindt in september plaats ui
Zandvoort dankzrj de Zandvoortse duizendpoot Voor alles zet hij zich met veel plezier
m volgens burgemeester Van
der Heijden „Alleen over het
millenniumcomite spreken we
maar even niet " Daar is Klaas
Koper na alle discussies binnen het comité vorig jaar mee
gestopt

E

EN KONINKLIJKE
onderscheiding krijg je
met zomaar volgens
burgemeester Van der
Heyden Je moet beslist een
belangrijke maatschappehjke
bijdrage geleverd hebben
Voor Klaas Koper, Ge Loogman en Jan Nuis gaat dat zeker op, meent de burgemeester
Klaas Koper is het bekendste geworden doordat mj als
dorpsomroeper binnen en buiten het dorp een soort ambassadeur van Zandvoort is Tot
op Terschelling en Woudsend
wordt hij daarvoor gewaardeerd
Maar hrj is ook jarenlang
hoofdpiet geweest en de lijst
van evenementen die hij georgamseerd heeft, is indrukwekkend de strandloop, fietsen
voor de jeugd op Luilak, de
fietstocht Amsterdam-Barcelona, de activiteiten op Komngmnedag en de ntten van fietsclub Olympia (mj is twintig
jaar bestuurslid geweest)
Klaas Koper maakt ook weer
deel uit van het groepje dat
voor het eerst dit jaar sinds
jaren weer een avondvierdaag-

Jan Nuis

Met de kennis van Ge Loogman znn heel wat kinderen opgegroeid Hrj heeft m Stellendam, Zandvoort en Haarlem
zijn kwaliteiten als onderwijzer
bewezen Op de Hannie
Schaftschool m Zandvoort was
hij onderwijzer en later hoofd
van de school Op het Kennemer Lyceum geeft luj nog
steeds Egyptologie Ge Loogman verenigt twee eigenschappen in zich hij kan ernstige zaken heel goed duidelijk
maken aan jong en oud, maar
mj is ook gek op een dolletje,
meent burgemeester Van der
Heyden
Zo heeft hu in Stellendam t^-

dens de watersnoodramp van
1953 geprobeerd mensen te
redden van de verdnnkingsdood De ramp heeft een kerf
m zijn ziel gezet Dat is ook het
geval met de oorlog Toch vertelt luj daar elk jaar aan de
schooljeugd op indringende
wyze over bij twee oorlogsmonumenten in de duinen Ge
Loogman is actief bij de stichtmg die de monumenten door
scholen laat adopteren
Vrolijkheid past echter ook
bfl zyn aard Het stembureau
m het Gemeenschapshuis is by
elke verkiezing het gezelligste
lokaal om naar toe te komen,
mede dankzij de grappen van
Ge Loogman Hij is jarenlang
sinterklaas geweest en zat/zit
m gezelschappen als Sociëteit
Duysterghast, de Tafel van
Verdienste en de Grand Orde
de Calvados
„Hij is altijd wel te porren
voor een geintje," vindt Maarten Bothe, directeur van de Nicolaasschool Bothe heeft zijn
collega dan ook donderdag
eveneens 'namens de koningin'
tot ndder geslagen Ge Loogman heeft er een oranje sjerp,
een zwaardje, helmpje, schildje en een paar oranje panty's
aan overgehouden
Bothe is dan ook mgeschakeld om Ge Loogman naar het
raadhuis te lokken „Met de
smoes dat het oorlogsmonument op de Van Lennepweg
verhuisd zou worden naar een
plekje naast een fnetkraam op
het Jan Smjerplein, was het
heel eenvoudig om hem mee te
knjgen Hy gruwde by de kans
dat er ooit een patatje oorlog
naast zijn geliefde monument
verkocht zou worden En Ge
zegt ook nooit 'nee' als je hem
wat vraagt"
Voor Jan Nuis was de verrassing wat minder groot dat hij

Klaas Koper en Ge Loogman

een lintje kreeg Omdat hij zijn
vakantie een dag heeft moeten
verschuiven, is luj van tevoren
ingelicht
Jan Nuis heeft tot 1993 gewerkt bij de Holland Amerika
Lijn, aanvankelijk als stuurman en later m managementfuncties Dat hij een lintje
heeft gekregen, dankt hij echter vooral aan zijn bijzondere
inspanningen voor Emplooi
Deze stichting probeert vluchtehngen aan een baan te helpen als ze een verblijfsstatus
hebben gekregen
Het gaat jaarlijks om duizend tot 1500 mensen Tachtig
vrijwilligers zetten zich hiervoor m Emplooi is tien jaar
geleden opgencht door VluchtehngenWerk Nederland Jan
Nuis was eerst vrijwilliger bij
Emplooi en is vervolgens viereneenhalf jaar directeur geweest Hij heeft vooral de wer-

vmg, scholing en begeleiding
van de adviseurs en de administratie verbeterd
„We vinden altijd dat we iets
moeten doen voor vluchtelingen Nu Kosovo m de belangstelling staat, blijkt dat weer
opnieuw Maar het is een heel
ander verhaal om het ook te
doen Daarom is het zo goed
dat Jan Nuis zich hard gemaakt heeft voor vluchtelmgen," vindt burgemeester Van
der Heijden
Zelf is Nuis blij om deze
woorden uit de mond van een
liberaal te horen Hij is zelf ook
overtuigd WD'er „Dezewaardering lijkt soms in schril contrast te staan met de schandahge opmerkingen die ook weieens van partijgenoten hoor
Maar ik ben bhj verrast met
deze onderscheiding," aldus
Jan Nuis

Te klein voor de vrouw des huizes, maar misschien past deze bustehouder een ander.
Deze bh moet op de vrijmarkt toch nog vijf gulden opbrengen

Nog meer feest

van Studio 118 Dance van Conny Lodewijk trekken veel publiek op het Raadhuisplein

ZANDVOORT - Ook
vandaag zijn er, vanwege 5
mei, nog allerlei festiviteiten m het dorp Tot vier
uur kunnen kinderen zich
op het Raadhuisplein uit'
leven op twee spnngkussens. Om twee uur begint
het feest voor ouderen in
Gebouw De Krocht: rummykub, bingo, klaverjassen, een hapje en drankje
plus pianospel van Ruud
van Luik. 's Avonds is het
j'aarhjkse 5 mei feest (van
half acht tot tien uur), ook
in Gebouw De Krocht.
Deze keer zingt het shantykoor 't Staende Tuygh
uit IJmuiden zeemansliedjes tussen dne bmgorondes door De entree bedraagt 2,50 gulden inclusief een bingokaart.

Van puzzle tot Snoopy-puntenslijper en van wetsuit tot pohtiepet. Op de vrijmarkt is van alles te krijgen

Monique van Hoogstraten
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BEZORGSTER VAN DE MAAND

Winkelcentrum

Lenneke bezorgt de krant, maar houdt genoeg tijd over!

B A R-

SASKV

drpglsterfj

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r tf-

TON GOOSSENS

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

WINKELCENTRUM NOORD
-Geneesmiddelen »-*~ Herenkapsalon
• Homeopathie
i » Tabaksartikelen
•Vitamines
_^- staatsloterij-Lotto
•Parfumeriën
in|» Stomerij
•±40 Soorten drop . » Fotowerk

*

ROBTAN

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Foto Karin Schut

Leuk idee voor
moederdag?
LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Altijd even vriendelijk en behulpzaam. Krantenbezorgster Lenneke Zwemmer (13 jaar) is nooit te beroerd om
een extra krantenwijk te lopen. Haar eigen wijk is de Vogelbuurt in Zuid. Wekelijks brengt ze het Zandvoorts
Nieuwsblad bij bijna negentig mensen thuis.

GEE( EENS EEN
k/\doboN

Paap

Overdag zit Lenneke op de Gertenbach Mavo, de enige Zandvoortse middelbare school. „Het is er gezellig.
Iedereen kent elkaar, omdat het niet zo'n leerfabriek is."Ze zit met negen meiden en 14jongensin de klas. „Met
zo'n klein groepje meisjes heb je veel minder ruzie."

. Bel voor
een afspraak!
Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Lenneke wil zelfs in de voetsporen van Jan Boelen treden. „Ik wil geschiedenislerares worden. Hoe ik me dat
voorstel? De ideale docent is rustig, een beetje streng en heeft veel plezier in zijn vak. Maar eerst wil ik wat van
de wereld zien." Haar ogen beginnen te schitteren. „Naar IJsland gaan lijkt me machtig. Dat is een geweldig
land."

fêt'rstr 12
A Zandvoort
'3-5714865

Voor moeder Is alleen
het beste goed genoeg
dus vroeg naar

Bakker Paap

herenkapsalön

Göossens

voor grote sortering
verse broodjes,
bonbons,
gebak.

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ28,50

Dit weekend

Moederdagschnitt

Winkeicentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel.: 5712305

12,50

Aan natuurkunde heeft ze een hekel, maar geschiedenis is haar favoriete vak. Dat .komt onder andere door het
enthousiasme van geschiedenisleraar Jan Boelen. ,,Hij vertelt heel leuk. Als hij alleen maar het boek zou volgen, zouden de lessen heel saai zijn. Jaartallen? Nee, die hoeven we gelukkig niet zo veel te leren."

GoOSSenS herenkapsalön
Ruime gratis parkeergelegenheid

Twee van haar klasgenoten brengen het Zandvoorts Nieuwsblad ook rond. „Ik had een keer in de vakantie niets
te doen. Zo ben ik op het idee gekomen om het Zandvoorts Nieuwsblad te gaan bezorgen," vertelt Lenneke.
„Het is een fijn bijbaantje. Het kost me elke week maar een uurtje, ik verdien er wat geld mee en als het mooi
weer is vind ik het ook best leuk om te doen." Ze houdt nog genoeg tijd over om te skaten (bij voorkeur op de
boulevard), te zwemmen in de zee en te winkelen met vriendinnen.
Wil jij ook een leuke bijbaan die niet te veel tijd kost? Bel het Zandvoorts Niieuwsblad (5717166) of kom even
langs op het kantoor. (Gasthuisplein 12).

De Grote Sponsor Loterij is er ook voor de Rijksmusea

Deelnemers hielpen mee
een koningin te redden!
geschiedenis
bewaard. Tot
voor kort
ontbrak in
de koninklijke portrettengallerij
de afbeelding van
onze eerste
koningin:
Hortensé de
Beauharnais.
Het portret
is nu te
bewonderen,
dankzij de
'steun van de
Sponsor
Loterij. Dus
dankzij alle
deelnemers!

UITSLAGEN
SÏ»QNSRBINGO

Voordeelmarkt

Paarden

First Choice

Bief stuk

Cola

500 gr.

6,

98

3 flessen

5,

BINGO
getal l t/m 22

:

Kuikenbout

00

':. •'*

, ' 12 43 07 33 34 " 09

90

2 kilo

19 23 05 26 25''

l, 42 30-21 36 04 31; -

8,

>, 28-20 17'35 03- * > ;
> Hecft'u «cf deze. getallen
'een-yolle kaart, dan wint u de-

; TKidsBiiigo
BINGO

.; 24 ƒ 10.000,-- 13
ƒ20,08 ƒ 1.000,- .27
ƒ 10,- 06 ' f 100,- 41 " ƒ9,'ƒ50-- 39
ƒ 40,--32
ƒ30,- 38
ƒ25,-' 15 "

ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Ford Mustarig
009909373 te
's-Gravenhage
DR. DOOLITTLE
*Ruime
parkeergelegenheid

Eddie Murphy

THE TRUMAN SHOW
Jim Carrey

GRATIS PARKEREN

Óók voor de nieuwste Play Station gamesl

ELKE DAG GEOPEND VAN 15.00 TOT 22.00 UUR
Wij wensen u een
Gezellige
Moederdag

WINKELCENTRUM NIEUW - NOORD
Pasteurstraat 4 - Zandvoort - tel. 023 - 573 19 57

Wacht niet langer,
speel mee!
Als u onderstaande bon
vandaag nog invult en
opstuurt, heet ik u binnenkort graag welkom als deelnemer aan de Grote Sponsor
Loterij.
- Graag tot volgende week!

Nog een

reden om

getal 23 t/m 36

16
,01
18
,,37

van de vele verrassingen. U
wordt misschien wel uitgenodigd voor een bezoek aan
de studio, waar u altijd prijs
heeft. Bovendien kunt u diegene zijn die naar huis gaat
met een exclusieve Ford
Mustang of de ZaalBingo
van 10.000 gulden. U ziet
wel, het kan niet op bij de
Grote Sponsor'Loterij!

GASTONS
SURPRISE
SPONSQRBINGO
zondag 9 mei
18.10 uur op RTL 4
Kijk, bel en win:

Roces Inline Skates
De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zeifoutcn voorbehouden

mee te
Hortcnsc de Bcauhamais, de eerste koningin van Nederland,
in liet Rijksmuseum in Amsterdam.
Vorige week beloofde ik u
meer te vertellen over onze
goede doelen op het gebied
van sport, cultuur en wclzijn. Het Rijksmuseum in
Amsterdam lijkt mij een
mooi begin. Hier wordt
namelijk onze vaderlandse

spelen!

Als u zich
aanmeldt als
deelnemer aan de Sponsor
Loterij, steunt u niet alleen
de vele goede doelen, u
maakt natuurlijk ook kans
op prachtige prijzen. Elke
week speelt u dan mee voor
geldbedragen van 5 tot
25.000 gulden of voor één

t Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

r
, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot wcdcropzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (een lotnummer)
A.u.b. uw hcnzc annlimiscn en verder invullen in
bluhlcllcrs. Deelname houdt in iiiuivrnmlinj; vnti lic'l
reglement, <>/> aanvraag vcrlirijgbuui; lel. 0900-.300
J 400 (35 cpm;

150.99.05

D de heer
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Posl)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tcl:

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder posticgcl) naar: Grolc Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-17
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Rit museumtram kan niet lang genoeg duren
Verras moeder op Moederdag eens met een ritje in de
museumtram. Het hoeft maar weinig te kosten, want
aanstaande zondag mogen moeders gratis 'op vertoon van
het gezin' mee met de Electrische Museumtramlijn
Amsterdam (EMA) langs het Amsterdamse Bos. Hier
rijden klassieke trams op een lommerrijk stuk van de oude
Haarlemmermeer-spoorlijnen. Een uitstapje voor
liefhebbers van oude trams en voor wie eens met de familie
naar buiten wil.
E TRAMS OP de museumtramlijn,
reden
vroeger in alle uithoeken van Europa. Behalve uit
Amsterdam komen ze uit Den
Haag, Rotterdam, Groningen,
Berlijn, Bonn, Wenen en Praag.
We zitten in de Amsterdamse tramwagen 454, die voor de
oorlog dienst deed op lijn 14
tussen de Van Hallstraat en de
Molukkenstraat. Nu rijdt hij
gemoedelijk op en neer van het
Haarlemmermeerstation naar
Bovenkerk met aan boord verschillende mannen, vrouwen
en kinderen. De een is geïnteresseerd in het materieel, de
ander geniet meer van de groene omgeving bij het Amsterdamse Bos.

D

gaat het dan om moeders, die
met hun kinderen in het Amsterdamse Bos willen recreëren. Peereboom is dan ook
trots op de tramlijn. „Je begint
als hobbyist en dan blijk je in
een reële vervoersbehoefte te
voorzien."
Het exploiteren van een
tramlijn schept verplichtingen. De Electrische Museumtramlijn valt onder de spoorwegwetgeving en moet aan tal
van voorschriften voldoen. Het
materieel wordt regelmatig gekeurd en het personeel volgt
de vereiste opleidingen en bijscholingen. Peereboom grijnst.
„Sommige medewerkers hebben zelfs diensten gereden
voor het GVB, dat, zoals bekend, te weinig bestuurders
heeft. Onze mensen reden
spitsdiensten, soms met klassieke trams."

Voor conducteur Rob Visser
(55) spelen de goede herinneringen aan vroeger een rol.
„Als je uitging had je geen
auto, maar nam je de trein of
Om ongelukken te voorkptram. Ik had een tante in Hillegom wonen, en de reis er naar men, is de route verdeeld in
toe. was een hele gebeurtenis, baanvakken. Steeds wanneer
dat vond ik als jongen te gek." de tram een ander vak nadert,
Voorzitter Jan Henk Peere- belt de bestuurder de verboom van de Stichting EMA, keersleider in het seinhuis bij
die de Museumtram exploi- het Haarlemmermeerstation.
teert, rijdt ook een ritje mee. De tram rijdt pas door na diens
Momenteel zijn er werkzaam- toestemming. De overwegen
heden aan het spoor, en hij zijn niet automatisch beveistelt zich ter plekke van de ligd. Daarom loopt de conduc- Op Moederdag mogen moeders gratis 'op vertoon van het gezin' mee met de museumtram
voortgang op de hoogte. Een teur met een vlag vooruit om
stukje spoorlijn is verzakt. Na het autoverkeer te waarschuwen. Alleen
een praatje
bij heel drukmet de spoorke
wegen
werkers, die
'Reis
naar
staan spoordit werk op
hun vrije zonbomen, die
met de hand
dagmiddag
m'n
tante
in
bediend worverrichten,
den.
De
stapt PeereHillegom vond spoorbomen
boom weer in.
zijn door de
De tram rijdt
gemeente
verder en dat
ik te gek'
is volgens beaangelegd.
stuurder
--_____ -~•-------• Het in stand
Mark Stegeman (43) maar houden van de Museumtramgoed ook. Stegeman draagt lijn is een tijdrovende en kosteen oud GVB uniform met een bare bezigheid. De voorzitter
indrukwekkende pet. „Wij za- kan er af en toe moedeloos van
ten al in de vertraging en die worden. Wanneer de tram het
wordt door dit wachten alleen viaduct over de A 9 passeert maar groter. We zijn hobbyis- beneden razen vier rijen auto's
ten, maar we proberen wel op - vertelt hij dat Rijkswatertijd te rijden." Volgens de staat onderhoudskosten van
dienstregeling had de tram, het viaduct wil afwentelen op
die om 12.00 uur vertrok, om de Museumtramlijn. Dat zou
12.34 uur Bovenkerk moeten het einde betekenen. „Dan zijn
bereiken. Dat zal niet lukken, we failliet want één verfbeurt
maar de passagiers zijn de kost al een ton," verzucht Peelaatsten die daarover klagen. reboom.
Jan Pieter Nepveu
Arie Vis (37) woont in Leusden, een fraai dorp in de bosmuseumtram rijd op zondagen
sen bij Amersfoort, en zit met De
en met oktober tussen elf en vijf
zijn zoontje van drie in de mu- tot
uur volgens een regelmatige dienstseumtram. „Wij zijn hier om regeling vanaf het Haarlemmermeereen ritje met het oude mate- station. Tot en met september maakt
tram ook twee ritten op woensrieel te maken, en niet zozeer de
Een retour Haarlemmerom van de omgeving te genie- dagmiddag.
meerstation - Bovenkerk kost vijf
gulden; kinderen van vier tot elf jaar
ten," zegt Vis.
65-plussers betalen de helft. MocVolgens Peereboom is de en
reizen gratis op Moederdag, Vatram voor sommigen een echt ders
ders op vaderdag. Meer informatie
vervoersalternatief.
Veelal telefoon 020-423.1100.

Foto.kuip Maurs
ADVERTENTIE

N(J

Station
Bovenkerk is
het eindpunt
van een ritje
met de
museumtram
vanaf het
Haarlemmermeerstation in
Amsterdam
Foto Jaap Maars
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. . Voor reserveringen:
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Nationale PathéBloscoopreserverlngsli]n 0900.202 5350 soci/pm

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod en aanvangstijden.
Pathé bioscopen in Amsterdam zijn: Belleyue Cinerama /Calypso, Cinema, City.enTuschjnski::
' • • • - • :
U vindt alle adressen van Pathé Cinèmas in de GOUDEN GIDS.. , ; • ' • : : . .. : .fr-
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'Tijd geven is belangrijker dan geld geven
Dit jaar bestaat 'De Zonnebloem' vijftig jaar. Met in totaal
ruim 34.500 vrijwilligers vraagt de Nationale Vereniging,
ooit opgericht op initiatief van Alex van Wayenburg, in dit
jubileumjaar vooral aandacht voor de positie van chronisch
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen in de
samenleving.
N AMSTERDAM zijn een dat zo'n vijf tot zeven uur per
kleine duizend mannen en week. Gerrite Boontje (44)
werkt op bestuurlijk vlak
vrouwen, verdeeld over
veertig afdelingen en vier re- , nauw samen met Jos. Zij werd
gio's, actief als vrijwilliger. Be- zo'n zes jaar geleden door een
langrijkste taak van de Zonne- telefoon-actie bij het werk van
de Zonnebloem betrokken. Ze
bloem-'medewerkers' is het
bezoekwerk. In totaal 834 Am- was toen management-assissterdammers zijn daarbij be- tent bij de Hogeschool, maar
trokken. Nog eens 160 mannen was ook vanuit de thuissituaen vrouwen van allerlei leeftij- tie bekend met vrijwilligersden hebben zich aangemeld
werk. „Bij ons thuis stond zo'n
en zijn inzetbaar voor andere busje op de schoorsteen voor
activiteiten, die voor de doel- de medische faculteit van de
groep worden georganiseerd. Universiteit. Daar werd regelmatig iets ingestopt. Dat deJos van Raaphorst, in het
den we ook als kind. Zodat je
dagelijks leven drukker en
werkend in wisseldiensten,
eigenlijk al vroeg leerde ook
heeft het vrijwilligerswerk met iets voor anderen over te hebde paplepel ingegoten gekre- ben."
Regelmatig worden door de
gen. „Mijn moeder was actief
in de St. Vincentius en ik deed Zonnebloem telefoonacties
wel eens wat hand- en. span- gevoerd om nieuwe vrijwillidiensten voor haar: Vandaar
gers aan te trekken. „Dat doen
we naast het rondzenden van
dat ik het eigenlijk ook gede gebruikelijke brieven met
wpon vond om een deel van
mijn vrije tijd met dit werk in verzoeken om financiële
steun," vult districtshoofd Ante vullen."
Negen jaar geleden trad de dries Smit aan. Gerrite kan
nu vijftigjarige toe tot het le- zich het telefoongesprek nog
goed herinneren. „Het was een
ger vrijwilligers. „Er werden
duwers gevraagd om rolstoe- ' vriendelijke dame, die vroeg of
lers in Artis te begeleiden. Zo ik bekend was met het Zonneis het eigenlijk begonnen. En bloemwerk. Dat was ik wel een
omdat de kinderen al iets gro- beetje," en ze werd eigenlijk
ter werden, heb ik me in over- door Andries Smit, waarmee
ze in contact kwam, naar binleg met de achterban toen
aangemeld. Want ik had erva- nengeloodst.
„Ik heb me wel een tijdje
ren dat je met de mensen die
je helpt een bijzondere band nieuw gevoeld, totdat de seopbouwt. Ze krijgen in de re- cretaris (een man van zo'n
gel weinig bezoek, vereenza- jaar of zeventig) mij vroeg of ik
men in een maatschappij om- het sccretariaatswerk wilde
dat ze zichzelf zeker niet in de overnemen. Ik was net een
jaar met kinderen bezig gekijker willen zetten. Maar je
krijgt er' zoveel voor terug. Die weest, zat tussen twee banen
in en met ouderen werken leek
mensen hebben immers ook
me wel iets. Ik wilde me maathet recht 'mens te zijn'."
schappelijk breder inzetbaar
maken."
In de afdeling Overtoom
Maar voordat iemand tot
heeft hij in de loop der jaren
niet alleen het voorzitterschap het 'legioen' kan toetreden, is
op zich genomen, hij zit ook in er een uitvoerig thuisgesprek.
Daarin worden de verwachtinverschillende commissies en
bemoeit zich met regio-activi- gen van zowel de toekomstige
vrijwilliger als van de organiteiten. Alles bij elkaar vergt

Ze heeft haar zo rood als een wortel, een neus als een aardappeltje, zomersproeten
en een vervaarlijke lach. Ze draagt zelfgemaakte kleren, twee verschillende kousen
en een paar schoenen die twee keer zo groot zijn als haar voeten.
In de Stadsschouwburg in Amsterdam is 'Het Sterkste Avontuur van de Hele
Wereld!'weer te zien in de

van de samenleving

muzikale familievoorstelling:
Pippi Langkous

I

arts. de wijkverpleging of de
buurtagent. Een enkeling
vraagt er zelf om. maar dat
komt niet vaak voor. Echt geïsoleerde mensen ontdek je
soms via de parochiële zorg.
Maar het komt ook voor dat
bij een ziekenhuis-opname
blijkt dat de mensen geen bezoek krijgen, dat ze echt hélemaal alleen in het leven
staan", vertelt Gerrite.
Het trekken van een grens is
moeilijk. „Je moet goed uitkijken. want juist die oudere generatie durft niets te vragen,
bang om anderen tot last te
Gerrite Boontje en Jos van Raaphorst bij één van de bezoekadressen
zijn. Zij zijn gewend geweest
altijd alles zelf op te lossen,
satie besproken.. „Het is mooi bij elkaar om ervaringen uit te .,Je belt ze van te voren op,
zonder hulp. Op een bepaald
wisselen. „Als je goed naomdat sommigen ook bang
werk, maar niet altijd even
zijn de deur open te doen. Be- moment gaat dat niet meer,
makkelijk. We zijn streng in de denkt. relativeert het werk
langrijk is dat je vooral goed dan yerpieteren ze liever dan
aanname, want niemand is ge- sterk je eigen problemen in
baat bij een instelling van 'la- het leven," meent de secreta- luistert, veelal willen de men- om bij anderen aan te kloppen," meent Jos. „terwijl.we ze
sen hun verhaal kwijt," zegt
ten we het maar even aankij- resse van de afdel'ng Overdikwijls kunnen helpen om de
Jos. „Als je
ken'. Je moet
weg te vinden naar bestaande
~~*
eenmaal een
zelf erg stabiel
goed contact hulpbronnen. Soms gaat er
dan een hele wereld voor ze
hebt, ga je
'Met
anderhalf
uur
per
week
ook wel eens open."
kunnen luisteeen straatje
ren," stelt
iemand uit isolement halen'
Beide vrijwilligers weten één
met ze om. de
Smit. Maar
eenmaal toe____________ markt
durvenop.
ze Dat ding zeker. „Tijd geven is vaak
belangrijker dan geld. En iegetreden krij_________
dereen heeft toch wel een of
meestal niet
gen de medeanderhalf uur per week over
toom. Zonnebloem-medewer- alleen.»" Gerrite: „Je doet alwerkers alle noodzakelijke
om iemand uit een isolement
steun. De Zonnebloem organi- kers krijgen in de regel één of leen dat wat zij willen, maar
te halen. Je doét 'het niet voor
seert trainingen en cursussen, twee adressen, die regelmatig vaak blijkt dat ze dolgraag
een 'dank je wel', maar dat
eens naar buiten willen."
waarin de medewerkers wordt worden bezocht. „Het zijn
krijg je wel."
De Zonnebloem krijgt de
voornamelijk ouderen, langdugeleerd bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Regel- rig zieken en mensen die echt signalen uit de samenleving.
Henk Fokkink
eenzaam zijn," vertelt Gerrite. „Via de buurthulp. een huismatig komen de vrijwilligers

Deze creatie van Astrid ündgren, werd in de jaren zeventig in korte tijd razend populair door de gelijknamige televisieserie. Wie herinnert zich niet de onvergetelijke
scène waarin zij Villa Kakelbont onder water laat lopen en. met borstels onder haar
voeten het huis doorschaatst. Nu, terug van nooit weggeweest, is het onmogelijke,
sterkste, verrukkelijkste en allerleukste meisje ter wereld voor het eerst in het
theater met een groots gemonteerde muzikale familievoorstelling voor kinderen en
ouders van 4 tot 88 jaar die 'hun' Pippi terug willen zien.
Mieke Laureys speelt de rol van Pippi en wordt bijgestaan door elf acteurs die 33
verschillende rollen spelen en natuurlijk zal ze vergezeld zijn van haar onafscheidelijke aapje Mijnheer Nilsson en haar paard Witje. Ivo de Wijs schreef de twaalf nieuwe liedteksten.
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon, bij de kassa
van de Stadsschouwburg, een korting van vijf gulden op alle normale toegangsprijzen van 37,50 volw. en 25 gulden kind (1 -e rang), 32,50 volw. en 22,50 kind (2-e rang)
en 27,50 (3-e rang, alleen volwassenen). De bon is geldig
voor maximaal vier personen.

NAAM
PLAATS
AANTAL
Speeldata: woensdag 19 mei om 13 en 17
uur, vrijdag 21 en zaterdag 22 mei om 19
uur en zondag 23 en maandag 24 mei om
12 uur. Reserveren kan op telefoonnummer 020-624.2311.
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Weekmedia 17
Zeestraat 48
Tel. 5720072

INGEREN
LEWENSTEIN

ween dost 30
eniïeqnifiw

ANTIEK
IN-EN VERKOOP
ANTIEK • CURIOSA - DECORATIES

oVEBLÖGKMAGHlNES

Voor kasten, salon- en eettafels
in grenen, kersen, teakhout en
grootmoederstijd.

HANDWERK EN
Reparatie
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

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

Diverse leuke, kleine antieke
spullen, oude en nieuwe
verlichting, schilderijen en
decoratie-artikelen.

006 e*t abt&je Statte
a*tctv<Wit
OP

Dagelijks geopend van 12.00-17.30 uur

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

L^J

van der Kuijl

• Glazenwasserij
• Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur
tapijtreinigers

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Uanaf 1 mei
meer dagelijks geopend

korting

FILIAAL AMSTERDAM
SCHELDEPLEIM T/O THE RAI

fauteuils!

WELK VOETTYPE HEEFT U?
Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
Nieuwsblad

Hierbij ziet u afbeeldingen van de Platvoet,
Holvoet en de Normale voet. En de houding die
daarbij hoort.
Sommige voettypes kunnen klachten veroorzaken
als: voorvoet- en gelengpijn, hielpijn, zwikken
en lage rugklachten.
Komende week kunt u een afspraak maken voor
een gratis voetonderzoek-advies.
Bel vooreen afspraak 023-5715449.

Lid O.N.T.

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 9 3 5 2 9 3

DB

Podologisch Centrum
Zandvoort
i

"*"ÉT ^*'^**H^9' **"É" i"%" **"tf
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2541

Ook verkrijgbaar bij:

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

Stapelgekke aanbiedingen

llalfcsfpaai/OcnoolstFaat, 1 Aandvoort

Gasthuisplein 6 - Zandvoort
tel. 023 - 5731787

enz.

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

11

Grote Krocht 19
2042 LT Zandvoort

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO

Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

lu

Nu

tel./f 3X023-5714801

mimmnm

HEKSEN,
DRAKEN
TOVENAARS
ELFJES

HOE VERKOOP J E
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

atb fietsen vanaf: 425.oma fietsen vanaf: 485.vouw fietsen vanaf: 185.kinder fietsen vanaf: 175.trekking fietsen vanaf:499.-

EENHOORNS
originele
bronzen
BOEDHA'S
en veel
zilveren

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

SIERADEN

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Dames/heren fiets
remnaaf
geheel compleet

499.-

Nu

som
'C\

594m

Dames/heren fietsen
7 versnellingen,
tromelremmen
geheel compleet
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LUKON TWEEWIELERS
Kochstraat
8 Zandvoort
NIEUW-NOORD
fff* C
C
l
«'agel'JKs van 9.00 tot 18.00 uur geopend zaterdag tot 17.00
zondag en maandag de hele dag geloten

Nu

(ADVERTORIAL)
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Koninklijke Luchtmacht biedt
werk en toekomstmogelijkheden
Je zit niet meer op school en je hebt ook nog geen werk.
Of:je hebt wel werk, maar je zou eigenlijk wel wat anders willen. Liefst
met een beetje zekerheid voor de toekomst.
Jongeren die zich hierin herkennen, moeten snel eens kennismaken
met de Koninklijke Luchtmacht. Want de Luchtmacht heeft jonge schoolverlaters veel te bieden: afwisselend, spannend werk, een unieke sfeer
én een vast dienstverband voor in principe vier jaar. Bovendien kun je
in die periode gratis vaktechnische cursussen volgen, veelal in het verlengde van de functiegerichte opleiding die de Luchtmacht biedt. Of
allerlei andere cursussen waarbij een goede studieregeling wordt geboden. Zodat je na afloop van je dienstverband met uitstekende papieren weer de burgermaatschappij in kan.
Om bij de Luchtmacht te komen heb je voor een technische functie op
korporaalsniveau minimaal VBO-B/C nodig. Heb je dat niet, maar heb je
wel VBO-A? Of heb je je VBO of MAVO halverwege afgebroken? Dan
helpt de Luchtmacht je op weg met een speciale schakelcursus.
Die schakelcursus brengt je in een half
jaar tijd op het niveau van VBO-B. Je kunt
de cursus volgen bij het Deltion College
te Zwolle of bij het Regionaal Opleidingscentrum Midden-Brabant (ROC/MB) in
Tilburg. Na dat half jaar word je bij gebleken psychische en medische geschiktheid toegelaten tot de militaire en
vaktechnische opleiding bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarna ga je als BBTer (Beroeps Bepaalde Tijd) voor vier jaar
aan de slag. Schoolverlaters die al een
VBO-B/C- of vergelijkbaar diploma op
zak hebben, hoeven de schakelcursus
uiteraard niet te volgen. Zij kunnen rechtstreeks als BBT-er solliciteren.

Van soldaat tot korporaal
Je werkverband bij de Koninklijke Luchtmacht begint met een gedegen militaire
opleiding, gevolgd door de vaktechnische
opleiding. De totale opleiding duurt voor
technische korporaalsfuncties ongeveer

een jaar en vindt plaats bij de Koninklijke
Militaire School Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht, in een splinternieuw
opleidingscentrum. Wat je daar precies
leert, hangt af van de functie die je daarna
wilt gaan vervullen. Want als korporaal kun
je op allerlei gebied aan het werk: wapentechniek, grondverdediging, vliegtuigonderhoud, communicatie- & informatiesystemen, bewaking enz. In alle gevallen
ben je zeker van afwisselend werk, niet
alleen in Nederland, maar ook buiten onze
landgrenzen. En bijna altijd in groepsverband. Na je opleiding ga je aan de slag bij
het onderdeel van je keuze (zie het kader). Daar kun je het geleerde in praktijk
brengen. En natuurlijk leer je elke dag
weer bij.

En daarna: een baan in
de burgermaatschappij
Na afloop van het vierjarig dienstverband
zijn er twee mogelijkheden. In sommige

gevallen is er een mogelijkheid om je
loopbaan bij de Luchtmacht te vervolgen
en onderofficier te worden (met de juiste
vooropleiding en bij gebleken geschiktheid). Zo niet: dan is het zaak om in de
burgermaatschappij een baan te vinden.
Met het oog daarop biedt de Koninklijke
Luchtmacht BBT-ers de mogelijkheid om
tijdens hun dienstverband gratis cursussen te volgen. Variërend van Bedrijfsautotechniek, niveau l en II tot het
Praktijkdiploma Informatica. Cursussen
voor lassen op allerlei niveaus, boekhouden, beveiliging of werktuigbouwkundig
tekenen, een secretaresse-opleiding,
een cursus Algemene Ondernemers
Vaardigheden, cursussen op het gebied
van goederenvervoer? Het kan allemaal.
Al deze opleidingen leiden op tot een landelijk erkend diploma of een certificaat.
En daar heb je wat aan op het moment
dat je een baan wilt gaan zoeken in de
burgermaatschappij.

Vier jaar zekerheid
en een goed salaris
"Voor schoolverlaters die nu zonder werk
zitten, of zelfs zonder diploma, of die eens
heel wat anders willen, hebben we veel

in petto", stelt majoor R.E.L. Lesquillier van
de Koninklijke Luchtmacht. "Want werken
bij de Luchtmacht betekent afwisselend
werk, vrijwel altijd in groepsverband,
goede sportmogelijkheden en, afhankelijk van de functie, werken aan moderne
grondapparatuur, vliegtuigen of helicopters. De sfeer is ook heel bijzonder: samenwerken, op elkaar kunnen rekenen,
collegialiteit, soms werken onder wat minder goede omstandigheden... Dat zijn ervaringen waarvan je leert en die je nooit
meer vergeet. Bovendien bieden we een
paar belangrijke zekerheden: voor vier
jaar lang gegarandeerd een baan, een
goed salaris, goede studiemogelijkheden
en een aantal vakgerichte gratis cursussen. Want we vinden het belangrijk dat
deze jongeren tijdens hun BBT-periode
een meerwaarde meekrijgen, zodat ze na
hun diensttijd een baan kunnen vinden in
de burgermaatschappij."
Jongeren die geïnteresseerd zijn in een
baan bij de Luchtmacht, al of niet via de
schakelcursus, kunnen zich melden bij de
Luchtmacht-basis bij hen in de buurt. De
leeftijdseis is minimaal 17 jaar als je beschikt over een VBO-B/C diploma en 16
jaar en 6 maanden als je eerst de schakelcursus doet.

Solliciteren
bij de
Koninklijke
Luchtmacht
Jongeren die geïnteresseerd zijn
>n een baan bij de Luchtmacht,
al of niet via de schakelcursus,
kunnen zich melden bij de Luchtmacht-basis bij hen in de buurt.
Vliegbasis Volkel:
0413-276493
Groep Geleidewapens De Peel:
0493- 598018/8022
Vliegbasis Eindhoven:
040-2506105/6107
Vliegbasis Gilze-Rijen:
0161-296071

Nu

Bij Sanders Meubelstad!
Amsterdam • Eigen parkeergarage • Overtoom 557 • (020) 618 47 33
* Donderdag koopavond

Saiïderi

;

MEU;BELS.TAD:;;Z

Vliegbasis Leeuwarden: ,
058 - 234 6385
Vliegbasis Twente:
053-4808161 Vliegbasis Soesterberg:
0346 - 33 6070

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

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Seat boekt record
De Spaanse autofabrikant Seat
heeft in maart in Europa 51.000
auto's verkocht. Nooit eerder is
dit resultaat geboekt. Met name
Duitsland scoort hoog met 28
procent meer verkochte Seats in
deze maand ten opzichte van
vorig jaar in maart. Ook
Nederland draagt bij aan het
succes. Hier hebben de aealers
een plus van twaalf procent
bereikt. De baas van sales en
marketing bij Seat, Detlev
Schmidt is uiteraard zeer tevreden. Het resultaat schrijft hij toe
aan een krachtig dealernet en
aan in de smaak vallende auto's,
zoals de Ibiza en de Cordoba. De
nieuwe Toledo die sinds kort bij
de dealers staat verkoopt eveneens boven verwachting, zodat
er dit jaar wellicht nog meer
records van Seat zijn te verwachten.

Vakantievriendinnetje
Specificaties Renault Grand
Espace RXE V6-24V
Motortype: zescilinder in Vvorm, 24 kleppen
Cilinderinhoud: 2.946 cm3
Vermogen: , 140 kW/194 pk
bij 5.750 tpm
Max. koppel:
267 Nm bij
4,000 t.p.m.
Acceleratie:
10,6 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
206 km/uur..
Gem. verbruik: 11,6 ltr/100 km
Prijs:
ƒ 89.995,-

Bijzonderheden uitrusting
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrische zijruiten voor '
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Oprolbare zonneschermen vóór
de achterste zijruiten
CD-wisselaar
Airconditioning, links en rechts
gescheiden
Cruise control
Automatische transmissie
Buitentemperatuurmeter
Mistlampen voor
Twee airbags
ABS

'R ZIJN VAN DIE MOMENTEN waarop het leven je werkelijk
i toeschatert. Zo'n moment brak onlangs aan: precies tijdens
i de skivakantie bleek ons een Renault Grand Espace V6 ter
beschikking te staan voor een uitgebreide test. Het aanvankelijke probleem ('hoe komen we met vijf man plus ski's en bagage
in Oostenrijk?') verdween daardoor als sneeuw voor de zon. En
de Espace? Die heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten.

E!

Al in 1985 verscheen de allereerste
Espace op de markt. Destijds was
het een uniek concept, dat een
hoop fans, maar minstens zoveel
sceptici ontmoette. Zo'n gestoffeerde, met stoelen volgepropte
bestelbus, wat had je daar nou
aan? Die afwachtende houding
(niet alleen .van de consument,
maar ook van andere merken) veranderde ai snel in enthousiasme.
De
trendsetter
sloeg
aan.
Langzaam maar zeker ontwikkelde
bijna elk zichzelf respecterend merk
een ruimtewagen (nu beter bekend
als MPV). Maar de Renault Espace,
inmiddels drie generaties verder,
blijft een enigszins bijzondere plek
innemen. Niet alleen omdat het de
pionier in zijn klasse was, ook
omdat z'n kunststof carrosserie nog
altijd opzien baart.
Ons vakantievriendinnetje is voorzien van de dikste motor, een zescilinder met vierentwintig kleppen.
Het apparaat levert 140 kW/194
pk, genoeg om deze Grand (=extra
lange) Espace lachwekkend hard
vooruit te sleuren. In iets meer dan
tien tellen kun je vanuit stilstand de

honderd kilometer per uur bereiken. Een dergelijke-acceleratie doet
vermoeden dat de wetten van de
massatraagheid voor de Espace een
uitzondering gemaakt hebben.
Kracht biedt de motor dus in overvloed. Opmerkelijk detail is daarbij,
dat de Grand Espace volgens
Renault een 3 km/uur hogere topsnelheid heeft dan zijn kortere
broer. Waarschijnlijk zorgt de verlengde koets voor minder luchtwervelingen. Het moet een vreemd
gezicht geweest zijn, daar op de
Duitse Autobahn: Een volgepakte,
verlengde Espace met vijf personen
aan boord en een immense skibox
op het dak, die met gemak 220
km/h op de klok zet.
Rustiger rijden is echter een nog
veel groter genoegen. De motor is
dan fluisterstil, het windgeruis blijft
buiten en je zit ontspannen in de
hoge fauteuil, als een koning die
zijn rijk overziet. Extreem hoge
snelheden zijn met volle bepakking
sowieso af te raden, want de digitale benzinemeter verplaatst zich
dan in ijltempo richting 'O'. Bij normaal rijgedrag verbruikt de Grand

s Leveren/monteren alle merken
> Autoruiten origineel
i Kentekenplaten
• Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Saab Cabrio
Trentino
Saab Cabriolets zijn gemaakt om
te genieten. Dat kan binnenkort
optimaal tijdens de Saab Cabrio
Trentino Challenge. Dit is een rit
speciaal voor de eigenaren van
deze open Zweedse auto's. Het
startschot klinkt op 5 juni in
Maastricht. Op 12 juni komen
de deelnemers aan in het
Italiaanse Trento. Onderweg
leidt de avontuurlijke tocht door
de Eifel, langs de Moezel, ZuidBeieren en door de Oostenrijkse
en Noord-Italiaanse Alpen. Vijf
passen staan op het programma.
Er is al een groot aantal deelnemers, waarvan velen zich via de
dealers hebben aangemeld.

Door zijn langere koets heeft de Grand Espace zowaar een hogere topsnelheid dan de 'gewone' Espace.
Espace V6 ongeveer 12 liter per
100 kilometer.
De auto baart veel opzien in
Duitsland. De meerderheid van
onze oosterburen verkiest nog
altijd de 'eigen producten', dus zijn
voertuigen als deze Espace er
tamelijk dun gezaaid. Het maakt de
reis alleen maar aangenamer. De
ruimte achterin de Renault is
enorm. Normaal staan in het interieur drie rijen van twee stoelen,
maar voor de gelegenheid is er
achter de bestuurder en bijrijder

een rij van drie stoelen gecreëerd.
Dat zit eveneens prima en op die
manier is de bagageruimte ongekend groot.
Vlakbij de Oostenrijkse grens komt
een minpuntje - het enige dat we

hebben kunnen vinden - aan het
licht. De airconditioning blijkt te
klein bemeten om de vijf paar Iongen de baas te kunnen.
Onherroepelijk slaan de achterste
zijruiten dicht. Geeft niks, samen

met de rolgordijntjes geeft het een
prima verduistering. Die er samen
met het comfortabele onderstel
voor zorgt dat de inhoud van de
achterste stoelenrij binnen de kortste keren inslaapt.

Nationale equipes
in Subaru Impreza
Herman Brood + smart = kunst! A!
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

HET NATIONALE rallyfront verschijnen dit
k jaar
twee Subaru's
Impreza. De eerste equipe
bestaat uit Bert de Jong met
navigator Ton Hillen. Ze doen
mee met een Impreza World
Rally Car, terwijl Hans Stacey
en Harmen Scholtalbers aan de
start zullen verschijnen met
een tweedeurs Impreza WRX,
één van de meest succesvolle
All Wheel Drive auto's met 2,0
liter turbomotor.

W

IE Z'N SMART niet
opvallend
genoeg
vindt, hoeft niet langer bij de pakken neer te zitten.
Nu is er de 'smart Art'.
Herman Brood gaf onlangs in het
smart Center Rotterdam het startsein door zijn eigenhandig beschilderde smart van een handtekening
te voorzien. Vervolgens trakteerde
hij de genodigden op een aantal
nummers van zijn swingende CD
'Back On The Corner'.

Ook Herman Brood heeft een
smart beschilderd. Hij maakte zijn
opwachting bij smart Center
Rotterdam om de auto van een
handtekening te voorzien en gaf
bovendien een spetterende show
weg.

Naast de 'Brood-smart', die per
opbod verkocht zal worden,
bestaat de smart Art-collectie uit
talloze andere motieven en afbeeldingen. Het goedkoopst zijn de
doe-het-zelf sets (vanaf ƒ 500,exclusief BTW), zoals een bestickering die druppels op de auto suggereert. De handbeschilderde sets, die
door verscheidene kunstenaars is

Zo gaat het beschilderen van een smart in zijn werk. Creatieve kopers
kunnen ook een eigen ontwerp bij smart inleveren.
verzorgd, gaan voor prijzen vanaf
6.800 gulden exclusief BTW van de
hand. De artistieke afbeeldingen

zijn aangebracht op de bodypanels,
de afneembare panelen die deel
uitmaken van elke smart.

Christijan Albers met Opel op jacht
naar titel Duits Formule 3

O

PEL ONDERSTEUNT de
jeugdige
coureur
Christijan Albers (19).
Hij rijdt dit jaar in het Duits
Formule 3 voor het team van
Bertram Schater.

Het Duits Formule 3-seizoen telt
twintig races en begint op 8 mei op

Opel ondersteunt Christijan Albers niet alleen op het circuit, maar ook op de openbare weg.

de Sachsenring (D)."Albers zal er
uiteraard bij zijn. Bovendien schit-

tert de coureur uit Laren tijdens de
Marlboro Masters op Zandvoort (8

augustus) en de Formule 3-wedstrijd van Macau (20 november.

bij VW
Voor de Polo Sedan en Variant
biedt de VW-dealer een aantrekkelijk pakket accessoires
voor 995 gulden. Deze omvat
een elektrisch schuif-/kanteldak
en een radio-/cd-speler. Beide
uitvoeringen zijn er naar keuze
met een 1,4 liter (60 pk), een
1,6 liter (75 pk) en een. 1,6 liter
(100 pk). Ook is er een diesel
SDI van 1,9 liter (64 pk).

Renault wil
levertijd inkorten

Hans Stacey bij de Subaru Impreza WRX.

Rally. Subaru is enorm blij met de
komst van Hans Stacey en Harmen
Scholtalbers: "De Impreza WRX
verdient een rally-equipe die deze
.wagen kan rijden naar wat hij
waard is. In het duo Stacey-

Scholtalbers hebben we zo'n equipe gevonden. En dus zal het
Nederlandse rallysportpubliek de
komende tijd enorm gaan genieten", meent James.Coert, vice-president van N.V. Subaru Benelux.

Levertijden zijn lastig. Wie een
nieuwe auto koopt, wil er graag
zo snel mogelijk inrijden. Door
de bank genomen duurt het
echter al gauw zes weken eer de
auto bij de dealer arriveert.
Simpel omdat autofabrikanten
pas gaan bouwen als de bestelling binnen is. Renault wil de
levertijd zien terug te brengen
naar vijftien dagen. Dat is de
inzet van een nieuw distributiesysteem, dat in 2001 effectief
moet zijn. Na de bestelling gaat
de auto binnen vijf dagen in productie. Tegelijk zorgt de computer al voor een complete planning voor transport en aflevering bij de dealer.

BMW 530d: tekort aan superlatieven
LS
JE
NORMAAL
gesproken al gul bent
»met complimenten, kun
je na het rijden met BMW's
530d je lol op. Deze direct
ingespoten zescilinder diesel is
een superatleet en blinkt dan
ook uit op de meeste disciplines: hij is elegant maar oersterk, geruisloos, een bescheiden drinker en bovenal bijzonder rap.
Het kost dan ook niet veel moeite
om een prima positie te vinden
achter het stuurwiel van de BMW.
De direct zescilinder trekt de 1.550
kilogram zware koets zonder
zweetdruppeltjes naar een top van
ver boven de 200 kilometer per
uur. Aan de kant dus, GTItjes en
16Vtjes! Maar zoals het een gentleman betaamt doet de BMW dit
zonder
uiterlijk • vertoon
of
geschreeuw van de daken. Onder
de kap komt een bescheiden dieselgetokkel vandaan dat alleen
hoorbaar is als het raam op een kier
staat. De automatische bak (4.951
gulden) van de 530d kan eventueel
ook handmatig bediend worden
door het + en - principe: duw de
pook van je af en hij schakelt op,
trek 'm naar je toe en hij gaat een
tandje terug.

"Dit team komt uit voor Opel en
het is dan. ook logisch dat Opel
optreedt als persoonlijke sponsor
van Christijan", zegt Piet de Jong
van Opel Nederland. "Bovendien
beschouwen we Christijan als een
van de grootste autosporttalenten
van Nederland."
Albers heett slechts een doel voor
ogen: het Duits Formule 3-karnpioenschap op zijn naam schrijven.
Dat lijkt niet te hoog gegrepen.
Albers debuteerde vorig jaar in de
Formule 3 en behaalde een vijfde
plaats in het algemeen klassement.
Hij boekte zelfs twee overwinningen.

De WRX is een beul, die Stacey met
zijn grote ervaring de baas moet
kunnen. Subaru verwacht hiermee
een succesrijke combinatie in te
zetten. Sinds 1989 is de inwoner
van het Brabantse Best actief in de
rallysport. Bij elkaar heeft hij zo'n
25 overwinningen geboekt in de
Groep N. In de jaren 1992 tot en
met 1994 en in 1996 werd hij kampioen in deze klasse. In 1997 won
hij in de Groep A de Dutch Open

Accessoire-aanbod

Het is geen verrassing dat de 530d
zo goed presteert. De dieselmotor
heeft sowieso altijd al een prominente plek ingenomen binnen het
motorengamma van BMW. Met de

De 530d is elegant maar oersterk, geruisloos, een bescheiden drinker en bovenal bijzonder rap.
direct ingespoten zescilinder neemt
BMW ten opzichte van de andere
merken weer de koppositie. De
krachtbron trekt als een tierelier: bij
1.750 tpm heb je al de maximale
trekkracht van een kolossale 390
Nm onder je rechtervoet. En dat
feest duurt tot net boven de 3.000
tpm. Maar dan schakel je meestal
toch al door. De huidige 730d (met
dezelfde motor) krijgt straks gezelschap in de vorm van een achtcilinder diesel: een V8 biturbo met ruim
500 Nm en 230 pk! Die is goed

voor een verpletterende acceleratie
vanuit stilstand naar honderd kilometer per uur in 6,5 seconden.
Hoezo, diesels sloom?
Alsof de motor van de 530d zijn
bestuurder nog niet genoeg verwent, krijgt de BMW een stevige
standaarduitrusting
mee.
Desondanks beslaat de accessoirelijst twee A4tjes.
De luxe
'Executive' (112.500 gulden) is een
aantrekkelijke variant. Die heeft
onder andere metallic lak, alarm,

Xenon verlichting, een regensensor, Park Distance Control, automatisch geregelde airco, het sportstuur met de knopjes voor cruise
control en radio/telefoon, houtinleg en een boordcomputer. In
tegenstelling tot de meeste andere
leveranciers kan het optionele navigatie systeem van BMW tijdens het
rijden bediend worden. Wel handig
maar niet echt veilig. Wat de televisie nu eigenlijk kost? Snmen met
het navigatie systeem slechts 9.980
gulden...
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Een pruik als het
nodig is!

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a, 30 jr'. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MiiTi>-!hl\l-rl(-Mlii>s kl
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Live muziek in La Bastille op
13 mei. Aanvang 21.00 uur.
Ik zie je in La Bastille.
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* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren [Vnoafjwerfcen

Itij phuil^ill^ ill i\f

Micro's uonlrn <ir<'n In'uijs-

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
023-5715619; 06-54616812.
Za. 15 mei STIJLDANS-avond
v. paren & alleengaanden. De
Ossestal, Nieuwelaan 34 Osdorp, 20.30 u. Geen danssch.
leder welkom. 0297-328712.

Dinsdags gesloten.

Verhuizingen
Heemstedestraal 28
b,h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

TE HUUR gr. verhuiswagen +
chauff., ƒ250 p.d. Ook met
verhuizers. Tel.: 0653-208374.

Tel. 020-0157107
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Op donderdag 13 mei muziek
tussen de duinen in La
Bastille "Live" 21.00 uur.

InforitKllii'ovrr nri/<> overige jumlrrkkrlijkr Milvrron/c kiiiilorm M-fkrij^liiuii'.

*

Uitgaan
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
( d i t mimiilrr i> niet vnor hf/or^kliirlilru) of/i-ncli-n :i:m:
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Voor dr hclaliu^ ontvangt u ren aci-cpt^irokaarl.

Schoonmaakpersoneel gevraagd
UitzendBureau Volendam is met spoed op zoek naar:
- BOUWOPRUIMERS
- KANTINEDAMES
- SCHOONMAKERS m/v voor in de ochtend- of avonduren
en de nacht.
Een contract behoort tot de mogelijkheden.
Heb je interesse en ben je direct beschikbaar, bel dan naar
Krisztina, Tessa of Suzanne, 020 - 4080616.
Eetcafé zoekt Schoonmaker
en/of Afwashulp M/V.
Tel. 023-5731607.

Horecapersoneel
gevraagd

Eetcafé zoekt:
- zelfstandig werkend KOK
- ervaren BARKEEPER
- medewerkers voor de
Gevraagd zelfst. hulp. Leef
BEDIENING
tijd ± 50 jaar. 5712091.
Bel voor info 023-5731454
Gez. ervaren hulp i.d. huish. in (na 12.00 uur)
gezin met 3 kinderen. Liefst
iets oudere dame. 2 ochten- Geitenboerderij A'damse Bos
vraagt vlotte, ervaren horecaden p.w. Tel. 5731711.
medewerk(st)ers
parttime.
Voor info na 19.00 uur bellen:
Personeel
020-6409417, 020-6455034.

TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al.uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg. Gratis advies en
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

• Wij behouden ons het X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
recht voor zonder opgave van kamerverhuizingen/transport.
redenen teksten te wijzigen Voll. verzekerd, 020-6424800

Kunst en antiek

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
MEI-VEILING
o.a. div. antieke staande klokken, Friese stoelklok, Willem III
linnen-penantkasten, kruisvoetkabinet, meubelen, klokken,
tapijten,, schilderijen, veel kleingoed enz., enz.
op maandag 10 en dinsdag 11 mei, aanvang 19.30 uur.
Kijkdagen: vr. mei 14-21 uur, za. 8 en zo. 9 mei 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen. 020-6473004.

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
TUINMAN, STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klein klusje tot complete aanleg. Gratis advies en
vrijbl. prijsopgave aan huis.
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

Voor
Expert gaat
niets te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
-^ Gratis Expert All-Risks-Garantie'
(bij aankopen boven 490,-).
^^ Geldt niet voor mobiele telefonie.
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Muziekinstrumenten

expert

Vakkundige en snelle service.

is een toonaangevende keukeninrichter in Amsterdam.
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)

Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak met
' o.a, de Expert Creditcard,

V:L

^£y www.expert.nl

®= OOK VERKOOP PC

EX P E

op de afdeling orderverwerking.
Wij zoeken iemand met een afgeronde mavo-opleiding, die
nauwkeurig kan werken en plezierig is in de omgang met
collega's. Kortom: een echte teamplayer.
Goede contactuele eigenschappen zijn ook erg belangrijk in
de telefonische omgang met klanten en relaties.
Wil je meer weten over deze baan?
Bel dan snel 020 - 460 43 43 en vraag naar de heer A. Dekker.
Van Keulen Keukens b.v.
Zeeburgerpad 5, 1018 AH Amsterdam-Oost.

Divers personeel gevraagd

DANIEL Groente en Fruit
met spoed gevraagd
MEDEWERKERS M/V, fulltime/parttime
en SCHOONMAAKHULP voor V/2 uur p.d.
van 17.00-18.30 uur. Tel. 023-5714404.
Gevraagd

BLOEMBINDER/STER
ervaring vereist, fulltime job.
Bloemsierkunst J. Bluijs.
Haltestraat 65, Zandvoort.
Tel. 023-5712060.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Met spoed KOK gevraagd
eetcafé La Bastille.
Tel. 023-5715111.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz. Voor elk klusje tot
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week. complete aanleg; schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
beplantingen en schuttingbouw.
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen.
Wat moet u doen?
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
1. Kies een leuke advertentie.
GARANTIE OP AL ONS WERK, ing. K.v.K.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074
Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Financiën en
handelszaken

Ben jij een lieve man en een
echte heer dan gaan wij samen verder want wie weet
willen we beide steeds meer!
Ben jij 55+ tot een kleine 70
jaar, bel en wie weet worden
wij een gelukkig paar. Je kunt
eerst anoniem naar mijn oproep luisteren, dus...
Boxnummer 289269.

Ik ben een-vrolijk, bourgondisch type en vindt het heerlijk om te genieten en een
lekker glaasje met je te drinken. Ik ben een weduwe van
57 jaar en zoek via deze weg
warmte, liefde en genegenheid. Ben jij rond de 60 en hou
je van een goed gesprek?
Boxnummer 307192.

Brigitte, vrouw 36, op zoek
naar een man tussen de 3045. Hier volgt mijn C.V. volgens mijn eigen ABC, Ik ben
druk, eigenzinnig, fantasievol,
gezellig, heb humor, interesse, komplex, open, genegen,
sportief, theater, enz! Boxnummer 386254.

Aangeboden: eengezinswoning in Amstelveen-Zuid, 3 slaapIk ben Janneke, 18 jaar, maar
kamers, grote zolder, luxe keuken, mooie tuin,
dit bericht is niet voor mij! Ik
kindvriendelijke omgeving, huur ƒ 1086 p.m.
zoek een leuke, lieve vriend
Gevraagd: huis of flat in Zandvoort, min. 2 slaapkamers, huur
voor mijn moeder. Ze is 50 en
tot ƒ 1250 p.m.
zoekt een man tussend e 4853 jaar om samen leuke din- Bel: 020 - 645 22 54.
gen te gaan doen. Hou jij van
0906-Nummers
fietsen, wandelen en danVakantie
sen? Boxnr 214997.
buitenland

Charmante,
gescheiden
vrouw van 46 maar zie er
stukken jonger uit. Ik wil via
deze weg graag in contact
komen met jongeman. Ik ben
zelf een modern meisjesachtig type en val op lange slanke mannen, modern van binnen, maar ook van buiten.
Boxnummer 221076.

Ik ben Louise, 39, heb een
zoontje van 13 jaar en ben Stacaravans te huur in de
1.69. Ik zoek een lieve man ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
die goed voor mijn kind en week all in. Inl. 043-4591598.
goed voor mij is! Ik wil graag
met jou leuke dingen samen
Rijwielen,
gaan doen. Je kunt 24 uur per
dag mijn advertentie beluistemotoren,
ren. Boxnr 308404.
bromfietsen

Dit is de box van Jan! Ik ben
34 jaar, 1.82 groot, heb kort
geknipt
haar,
lichtbruine
huidskleur, licht grijs-groene
ogen en ben Nederlands!
Mijn innerlijk is eerlijk, oprecht, betrouwbaar en humoristisch. Ik zoek dito vriendin!
Boxnummer 720428.

Oproepen - Mededelingen

Ik ben een leuke jongen van
36jaar, 1.80groot en hebeen
Zegt het voort, zegt het voorl slank postuur. Ik ben goed
Klaas Koper heeft een lintje opgeleid, sportief en heb een
gescoord. Hoedt
brede interesse. Ik zoek een
vlotte meid met enige diepgang die eens een keer wat
Verloren en
leuks af wil spreken. Relatie.
gevonden
Boxnummer 881177.

Ik ben Ria, 41, 1.62, ben geSLEUTELS GEVONDEN.
scheiden en heb 2 kinderen.
Muziek tussen de duinen in Koninginnedag, Vondelpark, Ik zoek een leuke, spontane
La Bastille live in La Bastille. Teletubbies. Br. met telefnr, man tussen de 40-45 jaar. Ik
o. nr. 702-19058 v.d. blad.
Aanvang 21.00 uur.
zou heel graag leuke reacties
van jullie willen hebben. Als
Opa Koper gefeliciteerd
Markten/braderieën jullie zin hebben om mij te
met het lintje.
leren kennen hoef je alleen
Stephan en Ricardo
maar te bellen!
Vlooienmarkt, Hemelvaarts- Boxnummer 214042.
PA,
van harte gefeliciteerd. Erik dag, 13 mei. Sporthal Zee- Ik ben een eenvoudige vrouw
en Daan, Peter en Jolanda. burg A'dam. 020-6425871.
van 52 en zou graag in con• Uw particuliere Micro bontact komen met dito man. Ik
per post verstuurd bereikt bel met de bedoeling om een
Felicitaties
ons pas over 3 a 4 dagen gezellige, gemeende relatie
Opdrachten die te laat
op te bouwen. Ben jij het alRAYMOND
binnenkomen worden
leenzijn net als ik een beetje
Eindelijk volwassen.
automatisch de week
beu, dan bel je nu met deze
Gefeliciteerd. Opa en Oma. daarop geplaatst.
lijn! Boxnummer 246526.

Ik heb soms overdag wat tijd
over en zou die tijd graag op
een aangename wijze willen
vullen. Zouden wij eens een
keer een leuke afspraak kunnen maken? Ik ben een gezellige, jonge vrouw en wacht op
leuke en spannende reacties
van mannen. Boxnr 316743.

Gevr. voor lange en korte tijd
gemeub. en gestoffeerde
woningen, huizen of flats,
regio A'dam. 020-400307.4.

Autoverzekering
V.A: ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.
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Dpleidingen/
cursussen

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.

\

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64@®
Ged. Oude Gracht 5-9"

Mike de Groot

Van Keulen Keukens BV

Modeltreinenbeurs: za. 8 mei,
J. Westerman college, J. Frisolaan 4, Den Haag (tegenover Nederlands Congresgebouw). Info 024-3789538.

Maar liefst 82 cm (eff.76 cm)
100% vlakke Trinitron breedbeeldbuis, dus geen beeldvervormmg
of reflecties. 100 Hertz voorhaarscherp beeld. U gelooft uw
ogen niet Incl, Teletekst zonder
wachttijd en ingebouwde
subwoofer

Welke jongedame wil kennismaken met een Arabische
Te koop
jongeman? Ik ben 33 jaar! Als
Astrologie opl. Jupiter. Intro- jij nog meer wilt weten dan
aangeboden
PIANO SPELEN
ductie-av. 19/5. 020-6384148. hoef je alleen nog maar te
diversen
U kunt bij ons al v.a. ƒ270,reageren op mijn boxnumvoor het eerste half jaar
mer! Ik bel je dan zeker terug
La Bastille zoekt met spoed
Massage
een goede piano huren.
om te kijken of het klikt tussen T.k. slaapkamerameubleeen kok. Tel. 023-5715111.
VAN KERKWIJK
ment, lits jumeaux m, toebeons! Boxnummer 720717.
Amsterdamseweg 202
horen i.z.g.st. Tel. 5714671.
Sportmassage, -ontsp. masAMSTELVEEN
Rest. Queenie vraagt voor
sage Shiatsu, voetreflex.
020 - 6413187
medio april medewerkers/
Tel. 023-5714092.
Bloemen, planten en tuinartikelen
sters in de bediening en in de
keuken. Voor reacties: mw.
Kennismaking
Helleman, tel. 023-5713599.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Gezocht oude ansichtkaarten
in oud album. Betaal ƒ 250 tot
ƒ500. Tel. 0514-571498.

SONY KV 32 FX 60
WEGABREEDBEELD-TV

Mode

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

aangeboden

TV van het jaar 1999!
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JE

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

= GEEN MOBIELE TELEFONIE

WIJZER

VAN

KWEKERIJ VAN KLEEFF

Vrouwen, 18-55 jr, geven
telnr. voor gratis contact!
Bel: 0906-18.22 (Igpm).

Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.

ZO M ERPLANTEN

Diverse clubs
Escortburo Angel 24hpd
Slipgevaar als u een van
onze meisjes besteld
Tevens dames v.a. 18 jr.-55 jr.
voor overdag en s'avonds.
Tel. 020-6322452.
http://www.angel-escort.com

Maar ons advies
plant verstandig, dus na
de ijsheiligen (1/2 mei)

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

voor de particulier

Woningruil

Kymco Top Boy mei 1998
scooter silver/grey,
ƒ2900 winkelw. nu ƒ4200.
Tel. 06-53633051 of 5736606.
Te koop kinderfiets Batavus
in prima staat tot max. 10 jr
ƒ60,-. 5718866.

Leuke, spontane man van 34
Auto's en
jaar heeft 3 kinderen en zoekt
auto-accessoires
een serieuze relatie met een
leuke vrouw tussen de 28-4C
jaar. Je karakter is het belangVoor een perfecte SAAB
rijkste, je uiterlijk niet zo. Ik SAAB SERVICE MOLENAAR
hoop echt gauw iets van jou
Rep., onderhoud, APK.
te horen! Boxnummer817159.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Serieuze kennismaking? Het
Verkoop nw/gebr, ond.
snelst kan dat op 0800-4140!
ROYAL CLASS SAAB
Ik ben een jongeman van 33
Tel. 023-5614097.
en zoek een serieuze vrouw
tot 35 voor fijne vriendschap.
Rijles auto's
Heb leuke vaste baan, donkerblond haar, blauwe ogen
en motoren
en ban 1.90 groot. Reageer
met box of telef.nr.
Alblas Verkeersscholen
Boxnummer 213041.

in 5 dagen

40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan
de lijn! 0906-17.15.
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.11.
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalcheque bijsluiten (beslist geen ovcrschrijvingskaartcn
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart. •
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia. Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad. Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook telefonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel. 020-5626271.
fax:020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9,99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet uunsprukelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
Wij behouden ons hel
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op ATS TXT) recht voor zonder
opgave van redenen
Opdrachten die na sluitingstijd ' teksten
te wijzigen of
bij ons binnenkomen worden niet op te nemen.
automatisch een week later
geplaatst/uitgezonden.

Zandvoorts Nieuwsblad

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)

ed 17

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
Vm 6 regels ƒ 11,63

Nieuw! De carrousel! De vrouwen zijn direct bereikbaar op
de lijn! 0906-9701 (80cpm).

t/m 7 regels ƒ 13,57

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact. Bel 0906-18.44 (SOcpm).
SBS-6 texf pagina 745.

t/m 9 regels ƒ 17,45

**Seks -alarmnummer**
Snelseks direct' live 99cpm.

0906*0611

Weduwvrouw van 62 jaar
UW RIJBEWIJS
zoekt een vriend tot 65 jaar!
Nieuwkoop, 0172-40.83,61.
Ben jij die nette man die met
SM-CONTACTLIJN, Hier zoemij wil kennismaken? Laat
ken vrouwen & stellen SM
dan een leuk bericht achter
Diversen
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
op mijn boxnummer en ik
Spannende date?
neem zeker contact met je op
0906-50.15.15.6.
om te kijken of het klikt tussen KAARTL./HELDERZ., 40 j.
Advertenties van
erv., gedetaill., betrouwb., reons. Ik ben benieuwd!
vrouwen
18+. (1 gpm).
sult. max. Tel. 020-6648995.
Boxnummer 280123.

t/m 8 regels ƒ 15,51
Vm 10 regels ƒ 19,39
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

EEN GROOT AANTAL BAKKERS HEEFT INMIDDELS
JA GEZEGD TEGEN DE ACTIE 'BROOD VOOR KOSOVO'.

l

>. 5
4

Foto Thom Hoffman

Steun deze actie en koop bij de onderstaande bakkers uw brood.
U kunt zelf bepalen welk brood u neemt. Voor ieder heel brood kunt u een vrijwillige bijdrage van vijftig cent betalen (voor een half brood 25 cent).
Met de opbrengst van deze actie kan War Child meerdere mobiele bakkerijen aanschaffen die vluchtelingen uit Kosovo in
Macedonië en Albanië van dagelijks brood kunnen voorzien.
* "5

Mobiele bakkerijen worden gebruikt door het leger. Het zijn een soort vrachtwagens waarin een oven is geplaatst. Tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina
hebben twee mobiele bakkerijen van War Child voor ruim 30.000 mensen per dag vers brood gebakken en gedistribueerd.
Amstelveen:
Banketbakkerij de Lange, W.C. Groenhof 132
Bakker van Muyden, Van der Hooplaan 170
VOF Bakkerij van Schaik, Binnenhof 6c
Amsterdam:
Bakker Rooth, PI Kerklaan 12/14
Bakker Arie Schoon, Oostelijke Handelskade 1039
Bakker Bartels, Rijnstraat 61
Bakker Bartels, Maasstraat 159
Bakkerij Klaas Imming, Osdorperban 50
Bakkerij Westerbos, Hugo de Grootplein 4
Bakkerij Straathof, Ten Katestraat 6
Bakkerij Blankendaal, Jasonstraat 7
Bakkerij Celale, W. de Withstraat 125
Bakkerij Bart VOF Roelvink, Kalverstraat 197
Bakker Bleekemolen, Postjesweg 86-88
Bakker Bötcher, Kastelenstraat 171
Bakker Capadokya, Javastraat 96

Uïthoornse
P Courant;

De Gouden Broissant, Pieter Baststraat 1 2
Bakker De Poort, Bijlmerplein 84
Bakker Deudekom, Willem Beukelstraat 35
Echte Bakker Nick de Lange, Ceintuurbaan 278
Bakker Elkasmi, Pretoriusstraat 90-e
Bakker Hartog, Ruysstraat 56
Jan de Bakker, Meeuwenlaan 37
Janzen's Broodboetiek, Pieter Calandlaan 73
Janzen's Broodboetiek, Derkinderenstraat 70
Janzen's Broodboetiek, Weide Heisteeg 3
Bakker Paul Année, Runstraat 25
Bakker Stolk, De Herculesstraat 109
Bakker van Muyden, Buitenveldertselaan 178
Bakker van Muyden, Olympiaplein 107
Bakker van Muyden, Weldammelaan 41
Bakker van Muyden, Beethovenstraat 43 A
Bakker van Muyden, Hoofddorpplein 25
Bakker van Muyden, Willemsparkweg 171
Bakker van Muyden, Willemsparkweg 77

Amsterdams
Stadsblad

Amsfcelveens
M Weekblad

Bakker van Muyden, 1e Gonst. Huygenstraat 63
Bakker van Haastrecht, B. Loderstraat 15
VOF Bakkerij van Schaik, Buitenveldertselaan 40
VOF Bakkerij van Schaik, Merwedeplein 61
Wolmerstett, Fahrenheitstraat 33
De Kwakel:
Brood en Banketbakkerij Jan Westerbos, Kerklaan
7-8
Diemen:
Bakker Gert van der Breggen, C. van
Maarssenplein 45

Ede:
Bakker
Bakker
Bakker
Bakker

Mijdrecht:
Janzen's Broodboetiek, De Lindeboom 13
Kwaliteitsbakker Leonard, De Passage 20
Nieuwkoop:
Janzen's Broodboetiek, Kennedyplein 3
Nieuwveen:
Janzen's Broodboetiek, Dorpsstraat 2a

Janzen's Broodboetiek, Amstelplein 73
Bakker Versteeg, Arthur van Schendellaan 46
Bakker Versteeg, Prinses Christinalaan 1 23
Bakker Versteeg, Amstelplein 2
Vinkeveen:
Brood en banketbakkerij Kempers, Herenweg 32
Janzen's Broodboetiek, Plevierenlaan 29
Wilnis:
Kwaliteitsbakker Leonard, Molmlaan 8

Ouderkerk aan de Amstel:
Bakker Out en Zn, Kerkstraat 1
Koos Admiraal, Stadspoort 35
Koos Admiraal, Brouwerstraat 63
Koos Admiraal, Bellestein 71
Koos Admiraal, Galvanistraat 30

Buitenveldertse
Courant

de Nieuwe
Bijlmer

Landgraaf:
Bakker Förster, Hoogstraat 133

Uithoorn:
Janzen's Broodboetiek, Julianalaan 52-54
Janzen's Broodboetiok, Legmeerplein 7b

Nieuwsblad
Gaasperdam

Zandvoorts
d Nieuwsblad

Dïemer
Courant

Aalsmeerder
d Courant

Vener
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Boodschappen
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft T.
Schoenmaker uit Almere de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met de schitterende Rowenta Tonixo
sledestofzuiger.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

MIKI'S RECEPT

KIP IDEE

De pleister die

De winnaars van het handige
Rowenta Allegro combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Boodsc

spelen, klussen,

middel bu öe hand.
Hansaplast Komt je nu te jjjp n*
Desmfectie een pleister met e beschermt

De juiste oplossing van De
Boodschappenpuzzel levert
R. veerman uit Hoogblokland
een schitterende 4,5 literTefal
Sensor snelkookpan op.

AMCRS FOORT/J^^^

Met kip kunt u eindeloos variëren. Neem nu Kip Idee van
Honig. Een nieuwe bereidingswijze waarmee u een heerlijk,
krokant gekruid kipgerecht
kunt maken. En... gemakkelijk.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Ingrediënten (hoofdgerecht
voor3a4personen):
• 500 gr. verse kipfilet
• 1 pakje Honig Kip Idee

• DtS

PU

OMROEP,
tOEPA

met aardappeltjes

infecties
helpt voorkomen

Hansaplast

A B C

en

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

12
13
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Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

SUGGESTIE

Herontdek uw natuurlijke haarkleur
met Schwarzkopf Re-Nature Crème
Schwarzkopf introduceert Re-Nature
Crème, een wereldinnovatie op het
gebied van haarverzorging.
Re-Nature Crème is geen haarverf of
kleurshampoo maar een kleurhersteller die grijzend of volledig grijshaar,
stap voor stap, de eigen, natuurlijke
haarkleur teruggeeft zonder het haar
te beschadigen. Re-Nature Crème bevat geen oxidatiemiddelen. Het gebruikt de zuurstof uit de lucht om na-

Stappenplan voor het gazon

Mei:

tuuridentiek kleurpigment te vormen
dat lijkt op het natuurlijke pigment in
het haar. Zo krijgt uw grijze haar in één
of meerdere behandelingen weer
haar natuurlijke kleur terug.
Re-Nature Crème werkt nog 2 a 3 dagen na, dan zijn de eerste grijze haren •
verdwenen.
Re-Nature Crème is alleen geschikt
voor haar dat van oorsprong middenblond tot donkerbruin is en niet voor
lichtblond, rood, rossig blond, zwart
haar, op gekleurd of geblondeerd haar
wordt het gebruik van Re-Nature
afgeraden. Re-Nature Crème is
gebruiksklaar en kan dus zonder
mengen op droog of handdoekdroog
haar worden aangebracht. 5 a 20 minuten laten inwerken, goed uitspoelen
en klaar. Schwarzkopf Re-Nature Crème
is leverbaar in een aparte verpakking
voor mannen en vrouwen en is yerkrijgbaar bij drogist, supermarkt1 en
sommige kapsalons.

onkruid bestrijden
Met het warmer worden van
de zon zit de groei er bij het
gras nu goed in. Helaas is de
warmte ook voor ongewenste
gewassen, zoals onkruid, het
startsein om te gaan groeien.
Onkruid is een hardnekkige vijand van uw gazon. Het groeit
sneller dan gras eri is beter
bestand tegen droogte en
weinig voeding. Als u er niets
tegen doet, zal het steeds •
meer terrein winnen ten koste
van uw mooie gazon.

14
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Bereiding: Haal het ovenrooster uit de oven en verwarm de
oven voor (Casoven stand 4 - 5).
Snijd de kipfilet in stukjes van 2
a 3 centimeter. Doe de ovenmix
uit het pakje Honig Kip Idee in
de bijgeleverde zak en voeg de
stukjes kip toe. Laat voldoende
lucht in de zak. Schud de stukjes kip zo'n. 10 maal om de
ovenmix gelijkmatig te verdelen. Leg het bakpapier (ook uit
het pak Honig Kip Idee) op het
ovenrooster. Haal de stukjes kip
uit de zak en verdeel ze gelijkmatig over het ovenpapier.
Plaats het ovenrooster in het
midden van de oven en bak de
stukjes kip in 20-25 minuten
goudbruin. Na ca. 20 minuten
zijn de stukjes kip gaar en goudbruin van kleur.
Serveer Kip Idee met broccoli
en gebakken aardappeltjes of
Honig Aardappel Idee.

Voor dit kruiswoordraadsel worden
de omschrijvingen gegeven per
horizontale of verticale regel, leder
hokje in deze puzzel heeft daardoor
zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1
is het raakpunt van regel A verticaal
en regel 1 horizontaal, en is dus het
eerste hokje op de eerste regel.
omschrijving horizontaal:
1.lekkernij-verzoekschrift 2.water in
Noord-Brabant-gereedschap-haaruitval bij dieren-eerwaarde heer
(latafk.)-nummer (afk.) 3.Europeaan-vluchtig voortbrengsel 4.muzieknoot-vreemde munt-familielideerstvolgende (afk.) S.vuursprietwilloos-soort van mijt S.onzichtbaarsierplant 7.voorzetsel-muzieknootopen plek in het bos-persoonlijk
voornaamwoord-legerafdeling (afk.)
S.tijdperk-voorzetsel 9.uitroep-militaire rang (afk.)-vruchtennat-lidwoord -muzieknoot lO.treuriggehalteëenheid van edelmetaal
11.erotiek-jonge koe-gewas 12.
later-biljartstok-verbinding-motorraces (afk.) I3.noot-plaats in België
14.en dergelijke (afk.)-nachtspiegelvoorschrift-numero (afk.)-aartsbis-

schop (lat.afk.) 15.liefdesverhouding-verhoogde plaats
Omschrijving verticaal:
A.kikker-ongedierte-soort onderwijs
(afk.)-voorzetsel
B.rondhout-manier van voedsel toebereidenmuzieknoot C.voordeel-handweefwerk (Ind.) D.watering-snijwerktuigonderricht-farnilielid E.sneeuwhutgeen enkel ding-wang F.gemalen
schelpen-deel van de voet C.bijwoord-voeg woord-buidel-bijwoord-persoonlijk voornaamwoord
H.lof-zangstem l.onmeetbaar getalpersoneelsorgaan -(afk.)-zoogdieroude maat-voorzetsel J.ruwe steenmassa-hechting K.slaginstrumentnoot-water bij Denemarken L.hervormd Esperanto-klap-zeer-gevangenis M.maal-medicus N.voorzetselgulzigaard-ten bedrage van O.loftoiletgerei-gravure-groot water.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Er ontstaat een woord wanneer
u de letters uit de hokjes met de
volgende
nummers achter
elkaar plaatst: H10-K7-B8-H14N9-M1-A14-N7-D14-C8-M11-C7N2-F12-L15

Doe mee en win
De Boodschappenüjn:
0909- 300.10.10

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Kip Idee met aardappeltjes bereidt, kijk dan naar De
BooüschappenBeurs

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4.5 liter Tefal Sensor
Snelkookpan.
TV R I J N M O N D

Het BoodschappenSpel heeft
voor u leuke huishoudelijke
prijzen m petto Want iedere
beller met de juiste antwoorden maakt kans op een fraai
blauwe, krachtige 1250 w
Rowenta Tonixo sledestof- ,
zuiger met vijfVoudig filter- V
systeem, driehoekige Delta

, en geïntegreerde >
Rowenta
Allegro Combi
EF-100
koffiezetapparaat

Door een goede verzorging
(bv. regelmatig voeden, maaien en verticuteren) geeft u de
grasplantjes al meer weerstand tegen indringers.
En mocht dit toch niet voldoende zijn, dan krijgt u met
Pokon gazonvoeding met
onkruidbestrijder echt een
mooi en onkruidvrij gazon.
De onkruidbestrijder rekent
effectief af met vrijwel alle
onkruiden, terwijl de voeding
er voor zorgt dat het gras snel
de plaats van het afgestorven
onkruid kan innemen. Het
resultaat: een sterke, groene
grasmat, waarin onkruid minder snel de kans krijgt om
terug te komen.
Volgende maand stap 4 voor
een mooi gazon: het behandelen van kale plekken.
Deze tips worden u aangeboden door

woensdag 16.00-uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Kip idee
'inuten
lekker gekruide,

, „

i

2. Hoe heet het nieuwe idee van Honig?
en bel uw antwoorden door naar:

lekkere

il. De Naturel variant
"•

• ~ --• • 11 uivjc K.I (Jl[]inn on rif\ r^

H°«9 Kip Mee «en
e„ • 5 0 " ? ls 1 =*
«oen* oe „ *&$**£,£* *

POKON^fcHRYSAL

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wat is de naam van de eerste slasaus
met olijfolie?

tot over
14

Remia SlaOlijf.
de oogst van succes!

De Boodschappenüjn

Honig. Lekker voor elkaar.

2 nummers. 1 goedkoper abonnement, samen bellen voor f 0,25 per minuut

Libertel
Partner
Mensen met een hechte band
voelen vaak vanzelf aan hoe het
met de ander gaat. Voor de
gevallen waarin telepathie niet
werkt, is een mobiele telefoon
wel erg praktisch. Daarom is er
Libertel partner. Met Libertel
Partner deelt u uw abonnement met een geliefde, maar
ook met bijvoorbeeld uw kind
of ouder.

(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

De eerste slasaus met olijfolie.
Doe mee aan het BoodschappenSpel
en/of de BoodschappenPuzzel.
ELKE 14 DAGEN MOOIE PRIJZEN!

Libertel Partner is heel handig, want u heeft elk een eigen
nummer, samen één rekening
en onderling een Hptline. Daarbij is het ook heel voordelig,
want de Libertel Partner-aansluiting op een Libertel
Personal-abonnement kost
maar f 19,95 extra per maand.
En u kunt samen een BelVoorraad gebruiken die u kunt
kopen voor f 15,- per uur, waarmee u dus belt voor f 0,25* per
minuut, in zowel Piek- als
Daluren.
In de winkel kunnen we u verder helpen en, als u dat wilt een
Libertel Personal-abonnement
met Partner aansluiten. Voor
vragen kunt u ons altijd bellen
op 0800-0560.
We horen graag van u.
*Uiteraard niet voor koopnumrners, buitenlandse nummers en mobiele niet-übertelnummers.
Vraag de voorwaarden in de winkel.
GROOTSTE BEREIK 0 ZUIVERSTE GELUIDSKWALITEIT
BESTE SERVICE
NIEUWSTE TECHNIEK
SLIMSTE DIENSTEN

LIBERTEL

Barbequen?
Dan zijn wij het juiste adres.
Topslager Vreeburg
Haltestraat 54 Zandvoort

Nieuwsblad

Woensdag 12 mei 1999
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Datum

HW

LW

HW

LW

12 mei

01.36

09.36

13.59

22.25

13
14
15
16
17
18
19

02.30
03.15
03.59
03.59
04.43
05.26
06.11

10.24
11.25
00.05
00.14
00.55
01.55
02.40

14.49 23.14
15.37 ----16.21 11.55
17.05 12.45
17.53
13.40
18.37 14.24
19.28
15.20

l
UI

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 19, oplage 5.425 Editie 17

*

Maanstand: NM za 15 mei 14.05 uur.
HW: za 15 mei 16.21 uur, + 121 cm NAP.
LW: wo 19 mei 02.40 uur, - 91 cm NAP.

Jeeps en trucks
rijden Zandvoort
weer binnen

Herben pp
bezoek
in Bilje

Pagina 3

Pagina 5

Uit de wind

Hond bijt baas

ZANDVOORT - Als de
strandtenthouders vijf extra
feestdagen per jaar krijgen
toegewezen, dan moet er regelgeving komen voor de geluidhinder die dat oplevert.
Via een amendement kwam
de gemeenteraad gisteravond tegemoet aan deze eis
van omwonenden. Een adviesbureau moet gaan onderzoeken welk geluidsniveau
maximaal toelaatbaar is.

Mercedes weg

Inbreker gepakt
OVERVEEN - De man die
een week tevoren had ingebroken in een woning aan de Lonbar Petrilaan, is aangehouden.
Het blijkt om een 23-jarige Koreaan te gaan die volgens de
politie psychisch niet in orde
is.
ADVERTENTIES

Omwonenden vreesden dat
strandtentexploitanten met
de vijf extra feestdagen een
vrijbrief zouden krijgen om te
organiseren wat ze willen. „Het
is natuurlijk een verschil tussen pianospel en een houseparty," verwoordde de heer
Serry de gevoelens van de omwonenden.
De
gemeenteraadsfracties
komen met hun amendement
van gisteravond gedeeltelijk
tegemoet aan de wensen van
Op de eerste dag van de World Cup Wave Performance liet de wind betere tijden. Het kleurige spektakel is tot en met zondag te volgen verschillende verenigingen van
het voor de Zandvoortse kust afweten. De internationale toppers op bij Tim Klijn Watersportcentrum aan de Boulevard Barnaart
eigenaren zoals die van de Rotdit grootse surfspektakel, onder wie ook de Zandvoorter Robert van
ondeflat, het Strandhotel en
Foto Rob Knotter Schuitengat.
Soolingen, moesten hun surfplanken laten staan en wachten op

College vindt levering
'meeuwen' wanprestatie
Café
restaurant

ZANDVOORT - Kunstenaar
Victor van Boven is gegriefd
omdat het college hem van
wanprestatie beticht wat betreft het geleverde kunstwerk
'Meeuwen' voor het gemeentehuis. „Er ligt sinds juni vorig
jaar een brief van mijn advocaat bij de gemeente. Ik vraag
aan te geven wat ze willen. Ik
wacht nog steeds op antwoord."
Het college verwijt de kunstenaar zijn afspraken niet na
te komen en wil, in samenspraak met Zandvoortse groeperingen, iets anders voor de
"\
deur. Wethouder Hogendoorn
liet maandag weten een procedure tot schadeloosstelling te
starten. „Omdat het toch om
een bedrag van zo'n 70 duizend
olgens mij zie ik ze vliegen. gulden gaat." Van Boven vindt
dit van de gekke. Hij weet nog
Dit bedoel ik natuurlijk
van niets. „Ik lees van alles in
niet figuurlijk maar letterlijk
want ik heb ze nog allemaal
de krant. Dat ik 70 duizend
goed op een rijtje. Van de ene gulden zou hebben gekregen,
op de andere dag valt het mij
op dat de gierzwaluwen met
hun schril geluid gearriveerd
zijn. Omstreeks begin mei
schieten de kleine zwarte vogeltjes als pijlen door de lucht
en gebruiken mijn tuin als
aan- en uitvliegroute. Met een
noodvaart duiken ze laag over
me heen als ze op jacht zijn
naar insecten.
Bel dan i.v.m.
Ze hebben het vooral genabezorging
munt op het huis van mijn
donderdagmorgen
buurman. Dat dak heeft nog
een ouderwets kruisdakpan
vóór 12 uur
waar de zwaluw heerlijk onder
tel. 5717166
kan nestelen. De vogels zijn
kieskeurig want ze moeten het
hebben van oude huizen met
kieren, scheuren en spleten en
ADVERTENTIES
die zijn door de nieuwbouw in
Zandvoort moeilijk te vinden.
Het vogeltje is een trouwe
badgast en blijft tot begin augustus; daarna vertrekt het
naar het zuiden.
Maar er is altijd één 'ZwaGrillburger, portie frites
luw' die. in het dorp achtermet fritessaus en
blijft. Ik heb het over het omblikje frisdrank naar keuze
streden nieuwbouwproject
dat gerealiseerd gaat worden
voor maar
in de Swaluëstraat en waar
nog geen schot in zit. Twee
jaar geleden is het project na
moeizame veranderingen toch
door de vorige gemeenteraad
goedgekeurd. Inmiddels is de
oude raad weg en zitten de
nieuwe raadsleden al weer een
Van maandag l O t/m
Jaar met veel plezier op het
zondag 16 mei 1999
Pluche. Deze gemeenteraad
staat open voor de ZandvoortAlleen geldig bij FEBO
se bevolking en er is een goede
samenwerking met elkaar. Er
Zandvoort, Kerkplein 5
zijn zelfs plannen voor een
nieuwe klachtenregeling waar
ontevreden burgers terecht
kunnen. Een goed initiatief
van de gemeente want. . . één
zwaluw maakt nog geen zomer.
Nel Kerkman

BRUNCH
on the

BEACH
ij

V

dat zijn er vijftigduizend. Als je
raadsleden naar hun uitspraken in de pers vraagt, dan zeggen ze dat het niet hun woorden zijn."
De meeuwen zijn al verschillende keren van hun sokkel getrokken en uiteindelijk naar
binnen verhuisd. De plaatsing
van een gevelcamera heeft
nooit de identiteit van de daders opgeleverd. „Dat grapje
heeft 40 duizend gulden gekost," meent Van Boven. „Nu
mag ik voor de schade opdraaien."

ZANDVOORT - B en W
willen Zandvoorters die zonder vergunning aan het bouwen of verbouwen zijn, voorlopig niet dwingen om hun
activiteiten te stoppen. Onmiddelijk ingrijpen brengt alleen onrust onder de bewoners teweeg omdat in de
kustplaats op grote schaal
wordt verbouwd. Een steekproef leverde in een week tjjd
tien illegale bouwwerken op.
B en W stellen daarom een
overgangsregeling van een
half jaar voor.
In een voorstel aan de gemeenteraad zegt het college
dat de gemeente wel in haar
recht staat om alle illegale
bouwactiviteiten stop te zet-

B en W leggen
illegaal bouwen
aan banden
ten. Maar zodra handhaving
van de wet wordt toegepast,
zal dit tot onrust onder de burgers leiden. Onmiddelijke
handhaving heeft ook tot gevolg dat het gemeentebestuur
zwaarder wordt belast doordat bewoners verhaal komen
halen. Het is ook extra werk
voor de betreffende ambtenaren.
In plaats van onmiddelijk ingrijpen wil het college bewo-^
ners eerst uitgebreid voorlichten over wat is toegestaan en
voor welke bouw- of sloop-

werkzaamhcden vergunningen
nodig zijn. Daarnaast is er een
plan nodig om handhaving, in
het kader van de Woningwet
en op de Wet Algemene Bouwverordening, in te vullen. Het
college wil de gevolgen van die
handhaving, zoals bezwaarprocedures en bestuursdwang,
eerst
goed voorbereiden.
Daarvoor is een overgangsperiode van zes maanden nodig.
In die periode krijgt de betrokkene een brief met uitleg
over de aard van de overtreding. En het advies om te stoppen en alsnog een vergunning
aan te vragen. Als bUjkt dat
uitbreiden, bouwen of slopen
niet binnen de wet te realiseren valt, dan zal de aanvrager
het bouwwerk in de oude staat
moeten herstellen.

Hoteldak ging eraf en daar was de draak

5,95
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Veilig Wonen

Voor de omwonenden was
namelijk het collegevoorstel,
om vijf extra feestdagen toe te
staan zonder eisen te stellen,
onacceptabel. Zij schreven dat
in een brief aan de gemeenteraad via hun juridisch vertegenwoordiger, het Haarlemse
advocatenkantoor Van der
Lerj en Brons.
„Zo'n strandtent is in feite
open lucht," reageert woordvoerder J. van Asperen die de
belangen van verschillende
flats vertegenwoordigt. „We
hebben in het verleden al zo
vaak gebeld met de politie zonder dat er iets gebeurt. Want
de politie kan namelijk geen
geluid nieten."
Alle fracties, met uitzondering van een deel van GBZ, willen 25 tot 35 duizend gulden
uittrekken voor het inschakelen van een adviesbureau.

ZANDVOORT - Adviseurs
van het preventieteam Veilig
Wonen zullen tussen 17 mei en
17 juni advies geven aan bewoners van een wijk in Zandvoort-Zuid. Het gaat om de
woningen die omsloten worden door de Dr. C.A. Gerkenstraat, de Brederodestraat, de
Dr. Kuijperstraat. En in Zandvoort-Centrum tussen de Hogeweg, de Burg. Engelbertstraat, het Gasthuisplein, de
Kleine Krocht, de Louis avidstraat, de Prinsesseweg en de
Koninginneweg. Bewoners van
deze wijken krijgen een mailing in de bus waarmee zij een
afspraak kunnen maken. Het
kan ook via het telefoonnummer 06-53.961695, of in de preventiebus. Deze staat op 25 en
26 mei op de Prinsesseweg, van
27 tot 29 mei op de Tolweg en
op 2,9 en 12 juni weer op de
Prinsesseweg.

Meisje gewond
ZANDVOORT - Een zevenjarig meisje is vrijdag gewond
geraakt toen zij op haar fietsje
een strandafgang van de Boulevard Paulus Loot af reed.
Door de vaart kon zij niet meer
stoppen en reed tegen een terrasscherm aan. Ze liep een flinke buil op haar hoofd op en
enkele snijwonden.

ADVERTENTIE

MEUBÉtSTAD
HEMELVAARTSDAG OPEN
donderdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur
EIGEN PARKEERGARAGE

a la van der Horst
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Een lamp moet sfeer creëren,
vindt Co van der Horst. Of hij nu
aan of uit is. Vandaar de royale

,

collectie lampen van vooraanstaande ont-
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werpers. Zoals deze Terzani-hanglamp, ontworpen door J.F. Crochet.

Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio B.A.D.,
Mare Smithuis Keukenarchitectuur. Reni Art Gallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
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Binderij 2. Amstelveen. 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot 13.00 uur
gesloten. Donderdag koopavond.

Uw krant
niet
ontvangen?

FEBO
voordeelmenu

En verder:
'Kwaliteit
nodig, geen
geschreeuw'
Uit & Vrije Tijd

Geluidsniveau
'strandfeesten
aan banden

ZANDVOORT - Een dol geworden hond heeft vorige week
maandag zijn baas tot twee
maal toe in de arm gebeten.
Ook de zwager van de eigenaar
liep een beet in zijn rug op. Het
dier lag in de keuken van een
woning aan de Lorentzlaan en
liet zich niet vangen door het
personeel van de dierenambulance. Pas met de hulp van een
hondengeleider van de politie
in een speciaal 'bijtpak' lukte
het om de hond in de ambulance te krijgen. Een dierenarts
heeft de hond, een kruising
tussen een bouvier en een herder, moeten afmaken.

ZANDVOOET - In de nacht
van donderdag op vrijdag is uit
de Keesomstraat een blauwe
bedrijfswagen gestolen van het
merk Mercedes. De wagen had
een open laadbak waarin onder meer een freesmachine en
kruiwagen stonden.

De handbaldames
van ZVM wonnen
van Schagen en er
gloort weer hoop:
misschien valt
degradatie te
voorkomen. Een
gelijkspel zondag
tegen US zou
voldoende zijn

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
DE EEUW UIT
VOOR MAAR ƒ 35,40

die

k""11moet ik nebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

35 jaar geleden
schilderde Dan
Visser deze
draak op een
binnenmuur
van Hotel
Esplanade
Foto Bob Vrees

M

IDDEN IN de roaring
sixties waren ze de
'managers' van het
Zandvoorts bandje Unhewn
Ivy dat in Hotel Esplanade oefende. Dan Visser en Bob
Vrees. Dan had kunstzinnige
aspiraties. Hoteleigenaresse
Jenny Beekelaar zag dat en
vroeg hem een draak te schilderen op een muur van Esplanade. De draak raakte in de
vergetelheid totdat de schildering onlangs plotseling tevoorschijn kwam tijdens de verbouwing van het hotel.
„Ja, het is een raar verhaal,"
zegt Bob Vrees. „Eigenlijk was
het heel toevallig dat die muur
weer zichtbaar is geworden."

tot l januari 2000 voor maar ƒ 35,40

Nieuwsblad
In de loop der jaren zijn er ettelijke lagen behang overheen
geplakt. De muur zat in een
trapgat, maar nu is er een kamertje van gemaakt. Tijdens
de verbouwing moest het dak
van het hotel eraf. De regen
stroomde over de muren heen,
het behang liet los... en er
kwam een draak tevoorschijn.
„Laat ik nu net vlak daarna
een hapje eten in de Uitzichttoren, waar de familie Beekelaar ook een restaurant heeft.
Ko Beekelaar vertelde me
over de draak. Ik heb meteen
een weggooicameraatje gekocht en foto's gemaakt, want
ik wist dat Dan die draak had
geschilderd. Dan kon er zelf

niet bij zijn, omdat hij in de
bus naar Spanje zat," vertelt
Bob.
„Ik ben er ontzettend blij
mee dat die draak weer ontdekt is," zegt de schilder opgetogen. „Het was mijn eerste
opdracht. Inmiddels ben ik
veel verder. Maar toch is het
best een mooi kunstwerk. Als
je goed kykt zie je dat die
draak bang is voor zichzelf,
grappig hè? Ik heb 'm puur op
mrjn gevoel geschilderd."
Het tweetal denkt nog weieens terug aan de jaren zestig.
„We traden soms op, bijvoorbeeld op 5 mei 1965 op de Grote Markt in Haarlem," herinnert Bob zich. De band en de

twee managers Bob en Dan
zaten op de Gertenbach
Mavo. De enige die nog in
Zandvoort woont, is André de
Grebber. De rest is uitgezwermd over Nederland. Tot
twee jaar geleden waren ze elkaar een beetje uit het oog
verloren. Bob spoorde zijn kameraden echter op en ze hielden een reünie. Dat moet nu
een jaarlykse traditie worden.
Als relikwie voor de leden
van Unhewn Ivy kan de draak
echter niet meer dienen, want
de muurschildering is verdwenen achter een laag stucwerk.
„Daar blijft 'ie achter om over
honderd jaar herontdekt te
worden," grijnst Dan.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere larieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, watje hebt geleden.
En wie kan voelen, watje hebt doorstaan.
Na een moedig, geduldig gedragen lijden is van
ons heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Annie Lefferts-van der Hulst
weduwe van Jan Lefferts
in de leeftijd van 70 jaar.
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zandvoort, 7 mei 1999
Correspondentieadres:
J. P. Lefferts
Pakveldstraat 36
2042 KD Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

M

OPENINGSTIJDEN CEN-

TRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

2040 EA Zandvoort

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

Het kantoor van woningbouwvereniging E M M is op

donderdag O mei [Hemelvaartsdag]
en

vrijdag

14 mei

AFSPRAAK MET COLLEGELID

gesloten.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 57401 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Dp deze dagen kunnen wij u niet van dienst zijn.
Gp alle andere werkdagen bent u van harte welkom.
Voor dringende technische klachten zijn wij echter altijd bereikbaar onder het volgende telefoonnummer:

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man.
Na een leven vol liefde en zorg voor allen die hem
dierbaar waren, is geheel onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Johannes Rinneging

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

DRINGENDE TECHNISCHE KLACHTEN
023-5717741

Han
19 december 1924
4 mei 1999
E. L. Kinneging-Klaverstijn
Fred en Annerie
Jolien, Lennert
Henk en Joyce
Fleur
Loek en Monique
Ivar, Olav
Bramenlaan 104
2116TS Bentveld
De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 mei
in crematorium Velsen te Driehuis.

Wij ontvingen het droeve bericht dat onverwacht
is overleden de heer

Ab Teijken
die zich gedurende een reeks van jaren heeft ingezet als verpleegkundige bij onze vereniging.
Wij wensen zijn familie zeer veel kracht toe in de
komende periode.
Bestuur en vrijwilligers
Afd. Zandvoort van het
Nederlandse Rode Kruis

woningbouwvereniging

E

M

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

M

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

KWEKERLJ VAN KLEEFT
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

ZOMERPLANTEN

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 3 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 18 door B&W genomen
besluiten is op maandag 10 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Wij zijn op Hemelvaartsdag geopend

Op maandag 10 mei 1999 is geheel onverwacht
overleden

Ed de Vries
op de leeftijd van 51 jaar.
Duidelijk aanwezig en zorgzaam
was onze chauffeur.
Bewoners en medewerkers
Strandhotel
Boulevard Paulus Loot l
2042 AD Zandvoort
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
14 mei in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 9.15 uur.
Vertrek van het Strandhotel om 8.30 uur.

13-5-98

In memoriam
13-5-99

Miepert Hildering
Ma, wij zullen jou nooit vergeten.
Yvonne, Hennie, Alexander, Josien
Jan, Diana, Daniëlle

Bel voor meer
informatie over
succesvolle personeelswerving met
onderneming, dwal ruim WQjaar
bestaat. In Haarlem en wijde
omgeving verzorgen wij aUe details
van compleetgeregelde begrafenissen
en crematiesMitvaartceKtrum Haarlem
en omstreken, zoals het eigenlijk heet,
behoort tot de UZ-groep
(Uitvaart Zorgcentra Nederland).

Rina Verkaaik
020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn
- maandag 17 mei om 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
- dinsdag 18 mei om 20.00 uur, commissie
Organisatie, Toerisme en Verkeer
- woensdag 19 mei om 19.00 uur, commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
- woensdag 19 mei om 20.30 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn en Onderwijs
De geplande vergadering op donderdag 20
mei om 20.00 uur van de commissie Financiën, vindt geen doorgang als gevolg van het
ontbreken van agendapunten
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter

inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

HUISVESTINGSVERGUNNINGEN
EMM-WONINGEN

Wanneer u na 1 mei een woning van EMM
huurt, zal EMM de huisvestingsvergunnmg zelf
verstrekken Zij is hiervoor door de gemeente
gemandateerd De kosten blijven hetzelfde en
worden door EMM in rekening gebracht

VERKEERSPROEF CENTRUM
Teneinde gevolg te geven aan het genomen
Raadsbesluit d d 13 april jl met betrekking tot
de uitvoering van eenrichtingverkeer in de
Grote Krocht en de Oranjestraat zal een tweetal proeven worden genomen
Tijdens de eerste proef, die duurt van 18 mei
tot en met 16 juni, is de rijrichting van het
gemotoriseerd verkeer centrum in via de
Oranjestraat en centrum uit via de Grote
Krocnt BIJ de tweede proef, die duurt van 18
juni tot en met 18 juli, worden deze richtingen
omgedraaid, dus centrum in via de Grote
Krocht en centrum uit via de Oranjestraat
Voor fietsers zal gedurende deze proeven
tweerichtingsverkeer van kracht zijn Daartoe
zal voor fietsverkeer m de tegennchting op
beide locaties een markering op het wegdek
aangebracht worden
Tijdens beide proeven zal het parkeren op de
Grote Krocht in gestoken vorm geschieden
aan de rechterkant van de weg, gezien vanuit
de dan geldende rijrichting Aan de tégenoverliggende zijde zal dan langsparkeren gelden In
de Oranjestraat kan alleen geparkeerd worden
op een langsparkeerstrook aan de rechterzijde
van de weg, gezien vanuit de rijrichting
Op de navolgende data zullen zowel de Grote
Krocht als de Oranjestraat gedurende een deel
van de dag gesloten zijn en zal na 07 00 uur
een parkeerverbod gelden 17 mei, 17 juni en
19 juli

START VAN ALGEHELE
HERTAXATIE WOZ

Op 1 januari 1995 is de Wet waardering
onroerende zaken m werking getreden (Wet
WOZ) Deze wet regelt de waardering van
onroerende zaken voor belastingheffing door
Rijk, waterschappen en gemeenten Op grond
van deze wet hebben in 1997 eigenaren en
gebruikers van woningen en bedrijven een
waardebeschikking van hun pand ontvangen
De huidige woz-waarden gelden in beginsel
voor het gehele (eerste) woz-tijdvak van 1-11997 tot en met 2000 In de komende maanden zullen taxateurs van Houdnnge Rentmeesterskantoor B V starten met een marktonderzoek voor de waardebepaling van woningen
en bedrijven voor het tweede woz-tijdvak
Tweede woz-tijdvak
Inmiddels is gestart met de voorbereidingen
van de hertaxatie voor het tweede woz-tijdvak Uitgangspunt bij deze herwaardering zijn
de verkoopprijzen van woningen en andere
objecten rond 1 januari 1999, de zogeheten
waardepeildatum De nieuwe woz-waarde
gaat pas gelden met ingang van het nieuwe
woz-tijdvak (1-1-2001) voor de duur van 4 jaar
(t/m 2004) De nieuwe woz-waarden voor
woningen en bedrijven zullen m de meeste
gevallen aanzienlijk hoger zijn dan de huidige
woz-waarden De huidige woz-waarden zijn
immers getaxeerd naar de waardepeildatum
van 1-1-1993, toen de verkoopprijzen veel
lager waren Een verhoging van de waarde van
uw pand heeft niet automatisch tot gevolg,
dat net te betalen bedrag ook evenredig stijgt
De totale opbrengst wordt door de gemeenteraad bij de begroting geraamd Bijvoorbeeld
een verdubbeling van de waarde betekent dus,
dat bij een gelijke opbrengst de tarieven halveren Natuurlijk is het zo, dat niet alle waarden
evenveel stijgen
Taxateurs starten marktonderzoek
De herwaardering wordt uitgevoerd door Houdnnge Rentmeesterskantoor B V In de komende maanden zullen taxateurs van dit kantoor
starten met een marktonderzoek De gegevens van verkooptransacties van woningen en
met-woningen (winkelpanden, garages, percelen grond) die de gemeente m de afgelopen

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

HARTELIJK DfSNK
Aan allen, die het ons mogelijk hebben gemaakt om voor 30 april en 5 mei een goed
programma te kunnen maken. Wij denken
hierbij o.a. aan: Turnploeg O.S.S., Studio 118
Dance Conny Lodewijk, Reiniging &
Algemene Dienst gemeente; Rode Kruis
Colonne, Pisa ijs, Bruna, Café Neuf,
Mazzelmarkt, Marcel Meijer, Rest. Queenie,
To the Point, Janssen & Kooy, Chin Chin,
Zandvoort Optiek, Albatros, Manfred de
Leerman, Mw. Oonk, Bodes gemeentehuis,
Politie, Maria Basisschool, Bakker Paap,
Theo en Jan Smit, bewoners van Zandvoort,
diverse winkeliers en marktmensen met daarbij niet te vergeten onze werkploeg: Daniël,
Yvette, Lana, Anne-Marie, Carly, Feikje,
Marit, Elisabeth, Eric, Dennis, Martijn, Rob,
Richard, Roland, Tïm en Ben die vele uren
hand- en spandiensten hebben verricht.
Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

Het hoofdkantoor is gevestigd in
Amsterdam. De UZ-groep verzekert
en verzorgt begrafenissen en crematies
in geheel Nederland met eigen
uitvaartcentra, 24-uurs dagen nacht
uitvaartzorg-alarmdienst, speciale
vervoer- en verzorgingsdiensten,
eigen drukkerij, eigen wagenpark,
eigen uitvaartkistenfabriek en
noem maar op.
Ook ambulancediensten en politie
maken veelvuldig gebruik van de
door onze organisatie aangeboden
faciliteiten.
Ja, dat is in het korfde UZ-groep,
waarvan Uitvaartcentrum
Haarlem een belangrijk deel uitmaakt.
Tot slot: U kunt altijd op ons rekenen
voor directe hulp bij een sterfgeval.
En niet onbelangrijk, tegen een
redelijke prijs.

023 - 532 87 50

Waar staat de keuken
die bij u past?
SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

Van een nieuwe keuken wilt u
jaren plezier hebben. Voor een deskundig
advies komt u daarom naar Carpentier.
In de grootste showroom van de regio
vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs stelt u
het individueel design samen van de
keuken die helemaal past bij uw wensen.
Uw keuze bepaalt u daarom het makkelijkst
bij Carpentier. Waarom zou u het zich
moeilijker maken?

Dag en haeht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
l
Directe hulp bij een sterf geval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Carpentier
IAALSMEER
KEUKENS

Dagelijks geopend
van 8.OO tol 17.3O uur.

Vrijdagavond van 19.OO tot Z1.00 uur.
Zaterdag van 10.OO tot 17.00 uur.

Oosteinderweg 91, 1432 AC Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

jaren heeft verzameld, worden onderzocht
Gekeken wordt naar uitgifteprijzen van kavels
grond, naar stichtingskosten van nieuwe
bouwwerken en dergelijke Zo moet een volledig beeld ontstaan van de ontwikkeling van
verkoopprijzen m de afgelopen jaren Met
behulp van deze marktgegevens moet dan een
juiste waarde voor de woningen en nietwonmgen tot stand komen Houdt u er rekenmg mee, dat Houdnnge m de gemeente
Zandvoort binnenkort start met het maken van
foto's van woningen en met-woningen die
onlangs zijn verkocht' Mogelijk zal de taxateur
in een later stadium deze panden van binnen
willen bekijken De taxateur overhandigt u dan
een begeleidende brief vart de gemeente
Zandvoort en kan zich legitimeren
Heeft u vragen hierover, dan kunt u bellen met
de werkeenheid Financien, telefoonnummer
574 01 00

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Duindoornlaan te Bentveld 48 bomen
(ten behoeve van woningbouwproject
"Herontwikkeling Pompstation")
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken
na verzending van de vergunning een schriftelyk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook
een derde-belanghebbende een bezwaarschnft kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend
99-092B t o Politiebureau, geheel vernieuwen
Hogeweg 37
stadsplattegrond
99-093B Boulevard Paulus renovatie en herLoot 1
indeling woongebouw
99-094B Mansstraat 14
vergroten woonhuis/pension
99-095B Brederodeplaatsen berging/
straat 20-22
garage
99-097B Helmerstraat 8 plaatsen dakkapel
99-098B Mr Troelstravergroten/veranstraat21
deren garage
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordehng van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen:
98-195B Brederodewijzigen reeds verstraat 205d
leende vergunning
(04-05-1999)
99-022B Ontvanger
plaatsen dakkapel
Schoutenstraat 12 (04-05-1999)
99-059B Kerkstraat 21 veranderen gevelpui
(04-05-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openmgstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indiensn van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift
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Nieuw Unicum is
niet bang voor
legionellacontroles
ZANDVOORT - Nieuw
Unicum heeft al ver yoor de
commotie over de legionellabacterie voorzorgsmaatregelen genomen bij het zwembad en de douches. Het complex voor 230 gehandicapten
is dan ook niet bang voor de
verscherpte controles van de
provincie.
In het zwembadwater zitten
desinfectiemiddelen volgens
Joop van de Werken, hoofd
technische zaken. „Je wil niet
weten wat we er allemaal in
stoppen. Dan durf je bijna niet
meer te zwemmen. Er gaan onder andere chloor en zuur in,
conform de regels die het ministerie heeft opgelegd."
Bij de aanleg van het zwembad, dat in 1997 is geopend, is
al rekening gehouden met veiligheid. „De leidingen hebben
geen rare lussen of dode eindjes, zodat de legionellabacterie
geen nestelplaats heeft." Ook
bij de renovatie van Nieuw
Unicum in 1993 is daar volgens
Van de Werken opgelet. „Bovendien circuleert het water
continu en staat de thermostaat op 65 graden celsius." Bij
zo'n temperatuur gedijt de legionellabacterie niet.

Snelheidscontrole
OVERVEEN - Bij een regionale snelheidscontrole die ook
m Overveen is gehouden, zijn
vorige week maandag 856 overtredingen geconstateerd. De
controle vond plaats op de
Zeeweg, waar 2005 auto's passeerden. De hoogstgemeten
snelheid was 120 kilometer per
uur; vijftig is maximaal toegestaan.

Omkopen mislukt
ZANDVOORT - Een 45-jarige Zandvoorter kreeg vorige
dinsdag een proces-verbaal
voor dronkenschap, verzet en
omkoping. De bestuurder van
een auto reed omstreeks kwart
over een 's nachts slingerend
over de Van Lennepweg. Hij
weigerde mee te werken aan
een ademanalysetest en probeerde de politieagenten voor
een bedrag van vierhonderd
gulden om te kopen. Hij werd
meegenomen naar het bureau
en zijn rijbewijs is ingenomen.

6

Je kunt die mensen nu niet laten barsten'

Eind januari brachten
burgemeester Van der
Heijden en ik een bezoek
aan Bilje, een Kroatische
gemeente die zwaar onder
de oorlog geleden heeft. We
waren diep onder de indruk
van de verwoestingen, maar
ook van het enthousiasme
waarmee een klein clubje
mensen de gemeente weer
yvilde opbouwen. Inmiddels
is er weer een oorlog op de
Balkan uitgebroken.
Wethouder Marijke Herben
ging echter een paar weken
geleden ook naar Kroatië.
Van de oorlog in Kqsovo
merkte ze zelf weinig, al
werd er soms wel met wat
leedvermaak over de
bommen op Servië gepraat Voor de school
van Bilje.
door Kroaten en gevluchte
Marijke
Bosniërs.
OCH MOEST Herben
er af en toe aan denken.
„We bombarderen een
land dat later, weer opgebouwd moet worden, besefte ik toen ik de puinhopen van
Kroatiè zag. Toen ik daar
rondliep, voelde ik me medeschuldig voor de ellende op de
Balkan. Je kunt niet ongeroerd
blijven, zeker niet als je merkt
hoe hartelijk de mensen zijn.
Nee, je mag ze nu niet laten
barsten," zegt ze vol vuur.
„Iemand zei laatst een beetje gekscherend tegen me: was
het leuk, dat snoepreisje naar
Kroatië. Helaas hoor ik dat wel
vaker. Maar als ik dan uitleg
wat ik daar allemaal gedaan
heb, reageren ze meestal een
beetje beschaamd met: o, dat
wist ik niet."
„Ik kan het me op zich wel
voorstellen, dat
sommige
Zandvoorters zich misschien
afvragen wat wij daar te zoeken hebben. Dat heb ik mezelf
ook telkens afgevraagd bij elke
stap die ik deed."
„En ik dacht ook: er is zoveel
nodig, waar moeten we beginnen. Het is goed om niet alles
meteen aan te willen pakken.
Hooguit een paar concrete
projecten. Misschien moeten

Herben (derde
van links)
naast de
burgemeester
van Bilje.
Uiterst rechts
het hoofd van
de school

zocht eind april een seminar
over onderwijs in Vinkpvic en
ze nam een kijkje in Bilje.
Het seminar spitste zich toe
op regulier onderwijs en educatie van lokale politici, vredesorganisaties,
vrouwenwerkgroepen en andere nongouvermentele
organisaties
die losstaan van overheden
(ngo's). Onderwijs als motor
van ontwikkeling, luidde de
ondertitel van het seminar.
De Kroatische bestuurders
wisselden ervaringen uit met
hun Nederlandse collega's en

ZANDVOORT - Omstreeks
kwart voor vier 's morgens
hoorde een passant sloopgeluiden komen uit het restaurant van een bedrijf aan de
Louis Davidsstraat. De getuige
zag even later een man in een
witte auto wegrijden. Deze had
het vermoedelijk gemunt op
de inhoud van een gokkast.
Om binnen te komen vernielde
hij de ruit van een deur.

Veel boeken
heeft de school
van Bilje nog
niet. Op de
school wordt
wel veel
aandacht
besteed aan
handvaardighcid, zoals het
maken van
glas-inloodramen

Klem in toilet

ADVERTENTIE

Verkeersveilig & Voordelig telefoneren
Panasonic EB-G450
&
EB-HF501 Carkit

met vertegenwoordigers van
ngo's. Volgens Herben is de irritatie bij de Kroaten groot
over de macht van Zagreb en
van de buitenlandse ngo's.
„Die beslissen namelijk waar
en wanneer er geld gespendeerd wordt, over de hoofden
van de lokale bestuurders
heen."
Bij het bezoek aan Vukovar.
dat volledig kapot geschoten is
en waarvan de verwoeste watertoren wereldberoemd is geworden, besefte Herben echter
pas goed wat de problemen
van het huidige Kroatië zijn.
„Het hart van een monument
voor de Tweede Wereldoorlog
was vernietigd," vertelt ze. Het
symboliseert volgens haar de
onderlinge haat die het nu extra moeilijk maakt om het land
weer op te bouwen.
Vaak wordt er
bijvoorbeeld alleen gemvesteerd in dorpen
waar hoofdzakelijk Kroaten
en relatief weinig Serven wonen. Dat geldt
ook voor Bilje, constateerde
Herben spijtig. Ook over het
beloofde gesprek tussen de
Hongaars-Kroatische burgemeester en de multi-etnische
vredesorganisaties van Bilje
wordt nog erg schimmig gedaan. Herben vermoedt dan
ook dat dit nog niet heeft
plaatsgevonden.
Toch is er in Bilje al wel wat
verbeterd sinds het vorige
Zandvoortse bezoek drie
maanden geleden. De burgemeester van Bilje heeft dertien
gezinnen bereid gevonden om
kamers en/of appartementen
te gaan verhuren als straks
hun huis herbouwd is. Daarmee hoopt hij toeristen onderdak te kunnen bieden die willen genieten van het nabijgelegen natuurgebied. Hij is ook

trots op de aanleg van de riolering die in volle gang is.
„Bovendien loopt de school
van Bilje erg goed," vertelt
Herben. „Er zitten 350 leerlingen op die tussen de vier en
vijftien jaar oud zijn. Het is een
mengvorm tussen een basisschool en een middelbare
school, want er zijn pok aparte
vaklokalen voor bijvoorbeeld
biologie. Er is namelijk veel
aandacht voor natuur en ecologie."
„Erg goed vond ik de manier
waarop de school de oorlogstrauma's van de kinderen
probeert te verwerken Een
psycholoog praat met ze terwyl ze borduren of glas-mloodramen maken. Zo krijgt de
handvaardigheidles een extra
functie."
„Het hoofd van de school

ZANDVOORT - De gemeenten Velzen, Haarlem en Zandvoort hebben samen met de
provincie een adviesbureau ingeschakeld om het functioneren van de regionale VW tegen
het licht te houden Wethouder Hogendoorn twijfelt aan
de rol van deze toeristische afdeling. Er is veel kritiek onder
de andere partners over de
presentatie van de VW. Omdat de gemeenten meebetalen
sierbloemen en planten te aan de personele kosten,
kweken en te verkopen kunnen wordt naar een oplossing gede inwoners hun inkomen ver- zocht
groten. Herben ziet daar meer
in dan een eerder geopperd
plan om tulpentaollen te sturen ZRB naar Tolweg
die Bilje zouden moeten ppZANDVOORT - De Zandfleuren „Daar is nauwelijks voortse Reddingsbrigade kan
behoefte aan Het is misschien het pand aan de Tolweg 10 huslimmer om dat geld te gebrui- ren De reddingsbrigade kan in
ken om iemand hier te leren deze loods met parkeerplaats
hoe je bloembollen kweekt."
makkelijker haar spullen kwijt.
De wethouder hoopt ook dat Wel is het zo dat de brigade de
een van de toekomstige pen- locatie met een lokale visclub
sionhouders bij een Zand- moet delen.
voortse collega stage wil lopen.
„Die kan dan m Bilje vervolgens anderen weer vertellen GGD over legionella
wat er allemaal bij komt kijken
ZANDVOORT - De gemeenom een pension op te zetten." te Zandvoort zal de GGD om
Er is zelfs al een concreet advies vragen over de beatrij project om twee tot vier jpnge- ding van de legionellabacterie.
ren uit Oost-Slavonie bij een Het college wil weten wat de
buurthuis (Herben: „Bijvoor- gemeente zelf kan doen om
beeld 't Stek- vermeerdering van de bacterie
kie") begin juni binnen de gemeentegrenzen
stage te laten tegen te gaan. Met name in
lopen.
Ook doucheleidingen, soms bij
een groep
___________ komt
sporters
half zwembaden, met stilstaand
water en een temperatuur tusseptember naar sen de 22 en 55 graden voelt de
Zandvoort. Een werkgroep is bacterie zich opperbest.
bezig om dat bezoek voor te
bereiden.
ADVERTENTIES
„Wel moeten we oppassen
dat we geen te grote broek
aantrekken," vindt Herben.
„En onze goede bedoelingen
mogen ook niet blijven hangen
bij liefhebberij. Het moet echt
wel tot wat leiden. Het valt niet
mee voor de lokale bestuurders daar. Toch moet je positief blijven. Het glas is halfvol,
niet halfleeg. Die houding hebben zij en die moeten wij ook
12 t/m 19 mei
hebben."
„Het is trouwens hard nodig
dat we ons wat aantrekken van
het lot van de inwoners van
Bilje. Wij zijn toch ook medeverantwoordelijk voor wat er
m Europa gebeurt? Het is notabene om de hoek."
Monique van Hoogstraten

Herben na bezoek aan Bilje:
'Kroatië is notabene om de hoek'
was erg trots op haar nieuwe
bibliotheek waar kinderen zich
kunnen terugtrekken met een
boek uit een van de twee kasten met boeken. Erg veel boeken hebben ze nog niet, want
tijdens de oorlog zijn alle boeken verdwenen."
„Voor die school kunnen we
veel doen, hoop ik. Op korte
termijn vindt er een inventarisatie van de noden plaats. Dat
is nu afgesproken. Ik vermoed
dat er bijvoorbeeld om schnften en nieuwe schoolborden
gevraagd wordt. Ook kunnen
we wat zaaigoed sturen, want
het hoofd van de school van
Bilje wil een schooltuin opzetten."
Zaaigoed komt volgens Herben ook goed van pas om de
bescheiden tuinbouwsector
van Bilje te stimuleren. Door

Veranda komt terug
Dagelijks 15 30
Do "i/m Di 1900
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Medewerkers van hel bouwbedrijf Helleman uit
Santpoort sjouwen al twee weken lang oude
balken, dakpannen, tegels en kruin agens vol puin
uit het Cultureel Centrum aan het Gastluiisplein.
De sloopwerkzaamheden ^ijn nodig om ruimte te
maken voor alle nieuwe materialen waarmee het
Zandvoorts
Museum straks
weer
vumlt
opgebouwd. Volgens uitvoerder Ton Vernout
wordt vrijwel alles aan het pand \ernieuwd.
„Eigenlijk het hele interieur, de plafonds, muren
en toiletgroepen: de ruimtes worden groteren in de

originele staat hersteld. De binnenplaats nordl
overdekt en \oor het gebouw komt ook de veranda
weer terug." De uitvoerder denkt nog drie weken
nodig te hebben voor al het sloopwerk. „Daarna
gaan we neer opbouwen. Er komen dan nieune
deuren in de ge\el en \\e gaan liet dak vernieuwen.
We hopen in december klaar te /.ijn." liet oude
gebouw aan liet Gasthuisplein zal komende eeuw
weer veel sfeer uit kunnen stralen. Als museum en
als expositieruimte
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ZANDVOORT - De zes gewestgemeenten willen cic
koopprijsgrens van woningen
in de regio van 300 naar 400
duizend gulden verhogen Mol
deze maatregel wordt het voor
buitenstaanders moeilijker om
zich hier te vestigen De zes
gemeenten moeten bmnenkprt instemmen met de verhoging. Wethouder Hans Hogendoorn bevestigde dat Zandvoort erachter staat, net als
Haarlem.

VW onder loep

we zelfs een paar jaar helpen
en daarna, als Bilje wat meer
op eigen benen staat, onze
handen ervan af trekken. De
gemeente Roermond doet dat
ook. Roermond had eerst een
zusterstad in Polen en heeft nu
pok contact met een gemeente
in Oost-Slavonie, net als wij
met Bilje hebben."
Wethouder Marijke Herben
is na twee weken nog altijd vol
van haar korte reis naar OostSlavonie, het meest oostelijke
deel van Kroatië dat tegen de
Servische grens ligt. Ze be-

85 uur stand-by en 72 minuten spreektijd
Gewicht 180 gram
SMS ontvangen en zenden
Handige navigatie toets
Groot grafisch display
Alle gespreken m de auto handsfree voeren
Extra antenne voor betere ontvangst
Radio-mute voor de autoradio

Koopprijsgrens
met ton omhoog

Het is overigens met zo dat
buitenstaanders die hier werken geen kans krijgen op een
woning die onder de grens valt
Wel mensen die zich hier willen
vestigen vanwege de fraaie
omgeving Die kunnen geen
beroep meer doen op de goedkopere woningvoorraad. Het is
trouwens de tweede keer dat
de grens omhoog gaat. Drie
jaar geleden lag deze nog op
240 duizend gulden. De huidige maatregel is genomen omdat de huizenpnjzen sinds die
ti]d met 34 procent zijn gestegen.

Vernieling deur

ZANDVOORT - Een 75-jarige bewoonster van een flat aan
de Lijsterstraat heeft zaterdagmiddag een paar angstige
uurtjes doorgebracht in haar
toilet. De vrouw was gevallen
en kwam klem te zitten tussen
de muur en toiletpot. Op haar
gebonk en hulpgeroep reageerde uiteindelijk een bewoonster die de politie waarschuwde. De agenten ondernamen een zoektocht en kwamen
tot de conclusie dat het hulpgeroep vanuit een flat op de
begane grond kwam. Met behulp van de brandweer kon de
vrouw uit haar benarde positie
worden bevrijd.

woensdag 12 mei 4999

Hans van Pelt

10.00-17.00 UUR

LES
MISERAELES

MEUBELBOULEVARD
H.ialbcrgen Meubelen, Hoimelmg Interieur, Mijndors
Meubelen, MondileJer, Monlel, Oase, Van Rmm uk,
SUapkamerCentrum, Mok Meubekenter
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KENNISGEVINGEN

Noord-/rTo//and

STREEKPLAN KENNEMERLAND (PARTIËLE HERZIENING STREEKPLAN AMSTERDAMNOORDZEEKANAALGEBIED VOOR IJMOND EN ZUID-KENNEMERLAND)
Vaststelling van het plan
Op 14 december 1998 hebben Provinciale Staten de partiële herziening van het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor IJmond en Zuid- Kennemerland vastgesteld.
Inhoud van het plan
In het streekplan is aangegeven hoe de ruimte in de IJmond en in Zuid-Kennemerland de
komende tien jaar wordt verdeeld en ingedeeld.
Terinzagelegging van het plan
Het streekplan ligt gedurende de wettelijke termijn van 6 weken van 17 mei tot en
met 28 juni 1999 gedurende kantooruren ter inzage in:
- de bedrijfsbibliotheek van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem;
- de gemeentehuizen van Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal (te Overveen),
Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (te Halfweg), Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen (te IJmuiden), Zaanstad (te Zaandijk, alsmede in de
hulpsecretarie te Krommenie) en Zandvoort;
- het kantoor van het Gewest IJmond, Duitslandlaan 3 te Heemskerk en van het Gewest
Zuid-Kennemerland, Kenaupark 30 te Haarlem.
en in de leeszaal van de volgende vestigingen van de openbare bibliotheek:
Bennebroekerlaan 3
Kerkstraat 144
Korte Kleverlaan 9
Geesterduinweg l
Doelenplein l
Fie Carelsenplem 2
Planetenlaan 170
Gijsbrecht van Assendelftstraat 17
Heemskerk
Juhanaplein l
Heemstede
Kervelstraat 189
• Krommenie
• Santpoort-Noord Crocusstraat l
Ringweg 36
• Spaarndam
Dr. Brugmanstraat 5
• Uitgeest
• Velserbroek
Maan Bastion 476
Deken Zondaglaan 104
• Vogelenzang
Dorpsduinen 6
• Wi|k aan Zee
Plein 1945 nr.6-12
• IJmuiden
Vermil|oenweg 9
• Zaandam
• Zandvoort
Prinsesseweg 34
Olmenweg 139
• Zwanenburg

• Bennebroek
• Beverwijk
• Bloemendaal
• Castricum
• Haarlem

Ook bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen als u van mening bent dat
het hier geen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
betreft of als u van mening bent dat er in het streekplan meer van dergelijke besluiten
zijn opgenomen dan hiervoor zijn vermeld. U dient in deze gevallen te motiveren
waarom dit zo zou zijn.

Voor vragen over de bezwarenprocedure kunt u bellen met het secretariaat van de
Hoor- en Adviescommissie, tel. 023 5 1 4 4 1 41.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

heeft alle dranken l
HAARLEM: Califomiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heelt meer dan 50 stytenjen. bel voor ooze ovenge vestigingen tyitens kantooruren: om- 447300
] Alle aanbiedingen zijn geldïfm 22 mei. zolang* voorraad slrekl Dn*, en letloulen voorbehouden' l GRATIS ^*El

DESA
it&r klassiekE Ett koloniale

HEMA

Tolweg 14, ZanèvooKT
Tel. 023-5715719
fe.g.g. 06 50516084
OUenpEttir nonberöag - èrijaag - zaierhag

ZANDVOORT

0 en activiteiten gehouden
£ worden die in het teken
staan van mensenrechten.
Dit jaar bestaat VluchteOp telefoonnummer 020lingenWerk 20 jaar. Maar u 346 72 50 kunt u de lijst van
zult het met hen eens zijn
activiteiten aanvragen.
dat er weinig reden is tot
feest. Want overal ter
U ziet: Vluchtelingenwerk
wereld worden mensen
werkt aan een betere toedoor oorlogsgeweld
komst en de Nationale
gedwongen alles achter
Postcode Loterij helpt daar
zich te laten en hun geboor- graag bij. Help ook, stuur
teland te ontvluchten!
de bon in en word lid. Want
Een klein deel daarvan
dan heeft u een kans, en
komt terecht in Nederland.
hebben zij een kans.
Wij leven immers in een vrij
land.

vraagt parttime

medewerker/ster
3755 GL 001 +018 (2 loten)
in Eemnes (ƒ 30.000,-)
1064 TM 013 (1lot)
in Amsterdam (ƒ 20.000,-)
2211WZ 086+ 021 (2 loten)
in Noordwijkerhout (ƒ 30.000,-)

voor zaterdag en zondag
voor lunchroom en winkel
Leuke verdienste voor je
zomervakantie en 15% korting
op je aankopen.

M

M

1013 KT 001(1 lot)

rc

in Amsterdam (ƒ 20.000,-)

Inl. Mevr.Vörös
tel. 5712820

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

4824 BL 012
in Breda

BON-VOOR-27,9-MILJOEN
D mevrouw

Adres:

Lukt de wreddenschap

Postcode:
Plaats:

< Zand voorts
i iIMieuwsblad

Ook
verkrijgbaar bij:
i
en maak 4 x kans Öp^
ƒ 10.000,én
ƒ 10.000,- PER LOT

Tel:

150.99.05

Postcode Loterij
oplokatie

NATIONALE
l
i

22 mei
Gran Dorado Weerterberg
Weerter
Zetfouten voorbehouden

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

Bestuursverkïezing
Tijdens de ledenraadsvergadering van H7 mei 1999 zal er een
bestuursverkiezing warden gehouden.
Volgens het rooster treden af mevrouw M. A. Koper en de heer
H. E. Kopmels.
Mevrouw M. A. Koper en de heer H. E. Kapmels zijn
herverkiesbaar.

Omdat u niet zonder kunt!

Naam:

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

LE PINVERT
ROUGE, BLANC SEC of DEMI SEC
Onder het "Le Pinvert" label brengt Dirck Dl exclusief
een schitterende serie Franse landwijnen. In de karakleristieke flessen ziften eerlijke wijnen van hoge kwalileit. De rode Vin de Pays d'Oc is harmonieus en heeft
lichte tonen van rood fruit. De heldere witte Côtes de
Gascogne (blanc sec) is droog en heeft een vleugje
appel en kruisbes. De
licht goudgele Vin de
Pays du Gers (demi
sec) heeft een
smaak van perzik
met honingnuances.
Stuk voor stuk wijnen
om van te genieten.

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

tra

LOTERIJ

Portugal is zonder meer een van
de meest verrassende en interessante
wijnlanden van dit moment.
Wij selecteerden een heel
opvallende wijn van het wijnhuis
Sogrape: Nobilis. Dit is een droge,
frisse rosé, afkomstig uit het
kwaliteitsgebied Bairrada.

Informatie over de streekplanherziening is te verkrijgen bij dhr. J.H.M. Bakker,
tel. 023 514 37 78 of bij dhr. J. Ottenhof, tel. 023 514 33 26.

l Uw lot in de Postcode Loterij
g biedt vluchtelingen weer
* hoop op een toekomst.

Maar in deze tijd van discussies over het opvangbeleid dreigt de essentie van
het probleem vergeten te

BAIRRADA NOBILIS
ROSÉ SECO

Informatie over het streekplan is ook op Internet te vinden onder www.noord-holland.nl.
Er zij op gewezen dat u zich bij het indienen van een bezwaarschrift alleen kunt baseren
op de integrale tekst en kaarten van het gedrukte streekplan.

Daarom is VluchtelingenWerk op 1 mei een landelijke campagne gestart die tot
ver in dit jaar zal duren.
Van Groningen tot
Maastricht zullen (bevrijdings)festivals, optredens

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,ik machtig u hierbij tot wederopzegging Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
Datum:
Handtekening:

Alleen de allerbeste druiven komen
in aanmerking voor deze dieprode
Cuvée Spéciale. In het bouquet
ontdekl a de geur van frambozen.
De smaak is harmonieus, vol en
krachtig. In combinatie met
roodvleesgerechten en
kazen een absolute aanrader.

Meer informatie
Het streekplan Kennemerland is tegen betaling van kostprijs en verzendkosten te verkrijgen. Een samenvatting van het streekplan en de streekplankrant zijn gratis verkrijgbaar.
Deze uitgaven kunnen worden besteld bij de verzendafdeling van de provincie
Noord-Holland, tel. 023 514 42 45/514 43 00.

worden. Namelijk de vraag
hoe wij de mensen die alles
hebben verloren weer hoop
op een toekomst kunnen
bieden.

Au.5. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloktatters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bif
Ledenservice, tel. 0900 • 300 7500 f35 cpm)

COTES DU RHONE
CUVÉE SPÉCIALE

Mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening
Voor belanghebbenden, die op grond van het voorgaande een bezwaarschrift tegen het
streekplan hebben ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid een verzoek in te dienen
tot het treffen van een voorlopige «oorziening. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd
van f 225,-- voor natuurlijke personen en f 450,-- voor rechtspersonen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Bij het verzoekschrift
dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden voorgelegd.

Uw deelname helpt!

D de heer

**DÏSARONNO

Termijn voor het indienen van bezwaren
De wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren is gelijk aan de ter inzagelegging
van het plan en bedraagt derhalve zes weken. Deze termijn loopt vanaf 17 mei t/m
28 juni 1999.

Nationale Postcode Loterij steunt Vluchtelingenwerk

, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprijzen en alle prijzen
bij Wedden dat.?
D 4 x ƒ 12,50 {vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers) ~D 1 x / 12,50 {één lotnummer)

mts;

De inhoud van een bezwaarschrift
In het bezwaarschrift moet ten minste worden vermeld:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;
- de reden van uw bezwaar.
Tot slot moet u het bezwaarschrift ondertekenen.

Mogelijkheid tot het indienen van bezwaren
Op grond van artikel 4a, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht bestaat de mogelijkheid tegen een aantal besluiten in de
zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht in het streekplan bezwaar te
maken bij Provinciale Staten van Noord-Holland. Het streekplan bevat de volgende
besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht:
- de in het streekplangebied opgenomen contouren van het stedelijk gebied;
- de vrijwaringszone rond Schiphol;
- (overname van) het in het streekplangebied gelegen deel van de rijksbufferzone
Amsterdam-Haarlem;
- de ontwikkeling van een deel van de Zuiderscheg ten zuiden van de Amsterdamseweg
als logistiek bedrijventerrein ten behoeve van de niet-havengebonden bedrijven uit

Zoals u weet gaat van elk
lot waarmee u speelt in de
Nationale Postcode Loterij
ƒ 7,50 naar 30 goede doelen. In 1998 is in totaal 322
miljoen gulden uitgekeerd
aan organisaties als
Amnesty International,
Humanitas, Novib, Terre
des Hommes, Mensen in
Nood en UNICEF. Mede
dankzij u! Eén van de organisaties die de Postcode •
Loterij ondersteunt is
Vluchtelingenwerk, die zich
inzet voor vluchtelingen in
Nederland.

JONGEJENEVER

Een bezwaarschrift tegen het streekplan dient u te richten aan Provinciale Staten van
Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie,
Postbus 123, 2000 MD HAARLEM.

Buiten het streekplangebied ligt het plan voorts ter inzage in:
- de gemeentehuizen van de aan het streekplangebied grenzende gemeenten, te weten:
Akersloot, Amsterdam, Egmond (te Egmond aan Zee), Graft-De Rijp (te De Rijp),
Haarlemmermeer (te Hoofddorp), Heiloo, Hillegom, Limmen, Noordwijk en
Noordwijkerhout;
- het kantoor van het Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, Plein '40-'4S nr.l te Amsterdam
(Slotermeer) en van het Stadsdeel Osdorp, Osdorpplein 1000 te Amsterdam (Osdorp):
- het provinciehuis van Zuid-Holland, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag.

Beste lezers.

HENKES

TEACHER'S' „X
, SCHOTSE WHISKY
0,7LITER
-•"•""i ..>

IJmuiden-West;
- de aanwijzing van de drie agrarische kerngebieden, te weten:
het Heemskerkerduin, het agrarisch gebied ten oosten van Beverwijk/Heemskerk en
het bollenconcentratiegebied in het noorden van de gemeente Castricum;
- de aanwijzing van de Wijkermeerpolder ten zuiden van de Noorderweg en ten
westen van de Assendelverzeedijk als gebied voor kadegebonden en havengerelateerde
bedrijvigheid;
- de aanwijzing van in het streekplangebied gelegen bodembeschermingsgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebieden en Natuurbeschermingswetgebieden als
milieubeschermingsgebieden;
- het achterwege laten van booractiviteiten in het gedeelte van de Noordzee dat binnen
de ecologische hoofdstructuur valt;
- uitsluiting van verdere bebouwing van de kustzone.
Tegen deze besluiten kan dus bezwaar worden gemaakt. Het is niet meer mogelijk
gedurende de bestemmingsplanprocedure in een later stadium op deze onderdelen van
ontwerpbestemmingsplannen zienswijzen in te dienen. Dit op grond van artikel 24 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Bindende voordracht: het Bestuur stelt voor mevrouw M. A.
Koper en de heer H. E. Kopmels te benoemen als bestuurslid

van E (VI IVI.
Het doen van een bindende VQordracht(en) kan ook geschieden
door leden. Van deze voordrachtfen] most tenminste drie dagen
vóór de vergadering van de Ledenraad melding zijn gemaakt
aan de Ledenraad, door middel van een door tenminste twintig
leden ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan van
een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met
handtekening.
De voordracht[en] vanuit de leden dient naast twintig
handtekeningen aak de volledige namen en adressen van de
ondertekenaars te bevatten.
De ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging.
woningbouwvereniging

E
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Elke jeep heeft

e si

De idioten
ZANDVOORT - Na het enorme succes van 'Braking the
waves' komt de Deense filmmaker Lars von Trier met een
gedurfde nieuwe film: 'The
idiots'. Hierin wordt de grens
tussen wat niet en wel normaal
is afgetast. Von Trier is weer
ongekend extreem en raak in
zijn verkenning van menselijke
gevoelens en emoties. 'The
idiots' werd gemaakt volgens
de regels van het Deense manifest Dogma 95, dat voorschrijft
dat een film zo natuurlijk en
authentiek mogelijk moet zijn.
Er werd alleen op locatie gedraaid met een handcamera
zonder kunstlicht en er is achteraf geen geluid toegevoegd.
'The idiots' werd gecoproduceerd door Argus Film Produktie en was geselecteerd voor de
Competitie van het afgelopen
filmfestival van Cannes; samen
met 'Festen' van Thomas Vinterberg, de eerste Dogmafilm.
The Idiots draait vanavond bij
filmclub Simon van Collem in
het Circus op het Gasthuisplein. Aanvang half acht.

de badplaats door \
Monique van Hoogstraten

'Wim' krijgt de vrijheid
'Ik wil hier best wat leren, maar ik ben geen dom sponsje'. Met
deze grappige uitspraak van Loesje op de voorkant van een
ansichtkaart meldt Wim Kruiswijk hoe het met het zeehondje
gaat dat hij een paar maanden geleden op het strand gevonden
heeft. Zeehondje 'Wim' is flink aangesterkt in de zeehondencrèche in Pieterburen. „Hij is fit en vet genoeg om vanaf Vlieland te
water gelaten te worden. Zijn eerste zwemles is vast richting de
zandplaat de Richel gegaan," schrijft Wim Kruiswijk. Vrijdag
heeft het zeehondje de vrijheid gekregen.

Met paard en wagen
Het vijftigjarig huwelijksfeest van Rie en Huig Molenaar is vrijdag een groot succes geworden. De receptie was erg gezellig. Tot
hun grote verrassing heeft Leen Driehuizen hen zelfs met paard
en wagen thuis opgehaald.

Voetbalvreugde

Kruidenexcursie

OVERVEEN - Alles leren
over eetbare- en geneeskrachtige kruiden tijdens een wandeling in landgoed Middenduin. Op donderdag 13 mei,
Hemelvaartsdag, houdt het
IVN Zuid-Kennemerland een
kruidenexcursie op het landgoed in Overveen. Tijdens de
dauwtrapwandeling krijgen de
geïnteresseerden uitleg over
de eetbaarheid en de geneeskracht van de planten die zijn
onderweg tegen komen. De excursie start 's morgens om zeven uur vanaf Middenduin, ingang Duinlustweg, in Overveen. De wandeling duurt ongeveer drie uur en aanmelden
is niet nodig. Informatie over
de kruidenwandeling is te krijgen bij Mona Schon, tel. 023526.4411.

Dagje Texel

ZANDVOORT - Met de bus
gaat de vereniging Vrouwen
Van Nu een dagje naar Texel.
Zijn er meer dan tien deelnemers dan worden zij woensdag
19 mei vanuit Zandvoort opgehaald. Zo niet, dan vertrekt de
bus vanaf perron K om kwart
voor acht 's morgens. De trein
vanuit Zanvoort vertrekt om
tien voor half acht. De kosten
van het tripje zijn 63 gulden,
inclusief boot, koffie, lunch en
rondleiding. Voor inlichtingen
bellen met nummer 528.9865.

Verliefde padden

ZANDVOORT - Paddenliefde is wel koudbloedig maar de
boswachter van Natuurmonumenten weet er een warm verhaal over te houden. Hij zal namelijk de fietsers op deze
zwerftocht in schemer en duister laten zien en horen waar de
padden zich ophouden. De
boswachter is vooral op zoek
naar de rugstreeppad en de gewone pad. Ook een bruine kikker kan het pad kruisen. De
fietsexcursie vindt plaats op
zaterdag 15 mei vanaf acht uur
's avonds. Verzamelen bij het
informatiepaneel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland op de parkeerplaats van
de ingang Duin en Kruidberg
aan de gelijknamige weg in
Santpoort-Noord. Informatie
onder nummer 023-541.1119.

>&•/

Een jonge Zand voortse bewonderaar 'inspecteert' de legervoertuigen van Keep them Rolling

LEINE STIPJES in de
verte op het strand bij
IJmuiden. Ze kruipen
. langzaam vooruit in
een lange colonne. Zodra ze
Zandvoort naderen, is pas dui54 jaar geleden reden de
delijk dat het om ruim 35 dongeallieerden in trucks en
jeeps Zandvoort binnen. Elk kergroene jeeps en vrachtwajaar doen de legervoertuigen gens gaat. Een paar belangstellenden wachten hen bij
op 5 mei de badplaats
strandpaviljoen Sandy Hill op,
opnieuw aan dankzij de
want daar zullen ze stoppen
vereniging Keep them
voor de koffie met appelgebak.
Rolling. Dit jaar heeft
organisator Ton van der
Het hart van Pieter HalleReijden ervan afgezien om
was, een gepensioneerde Ameeen rondje door het dorp
rikaanse marinier die sinds
naar Nieuw Unicum te
maken. E_en yan de redenen kort in Zandvoort woont,
was dat hij wilde voorkomen bloeit open bij het zien van al
die oude wagens. „Ik heb ze
dat sommige mensen
nog in bedrijf gezien bij de mamisschien de link met
rine." Zonder moeite benoemt
Kosovo zouden maken.
Maar belangstellenden
hij de verschillende types.
„Die jeeps hebben een eigen
konden wel een kijkje
nemen bij Sandy Hill, waar geluid, hoor je dat? Ze zijn wat
luidruchtiger dan de auto's
de voertuigen een uurtje
van tegenwoordig. In oorlogsstilstonden.
tijd maakten de mensen zich
niet zo druk om geluidsoverlast als nu."
Tussen de auto's door knet-

tert dit jaar voor het eerst ook
een motor met zijspan. Twee
jongemannen in leren jacks
stappen uit. Een beetje JamesDeantypes. „Die leren jassen
dragen we alleen maar tegen
de kou, hoor. Daar moetje niet
te veel achter denken," zegt
Marcel van Greevenbroek. Hij
blijkt bij een groepje van vier
motorfanaten te horen.

'Graag meer leden met clubliefde'

Verhuizing hele
verbetering voor
Gall & Gall

Zandvoort telt zo'n vijftig
verenigingen, grote en kleine. De een krijgt soms meer
aandacht dan de ander. In
deze rubriek hebben echter
alle verenigingen de kans
om zichzelf voor te stellen.
Naam:
Sporting OSS.
Leeftijd:
Opgericht op l januari 1971.
Aantal leden:
Ongeveer 45.
Gemiddelde leeftijd:
Van zes tot 55 jaar.
Thuisbasis:
De Korverhal.

naar de promotieklasse. Ook
de dames promoveerden naar
de promotieklasse. Dat gebeurde in 1987, 1992 en 1996.
Een tweede succes dus.
Grootste teleurstelling:
De terugloop van het aantal
actieve leden in de competitie.
Verenigingsmotto:
Spelplezier is net zo belangrijk
als winnen.

Hartenkreet:
Meer leden met clubliefde.
Grootste succes:
We hebben twee successen te
Zand en schelpen
melden. Op de eerste plaats Meer informatie:
ZANDVOORT - Louise waren we heel blij toen het he- Secretaris K. Bonset (tel.
Dirksen Peron en Mona Meier renteam in 1985 promoveerde 571.5704).
Adegeest laten zich bij het maken van hun aquarellen en
acrylverfschilderijen door de
zee, zand, lucht, schelpen en
duinen. Hun werk is te zien tot
en met 3 juni in Hotel HoogHervormde Kerk: Hemel- ALARMNUMMER: 112.
land in de Westerparkstraat.
vaartsdag 13 mei, 10 uur, SOW POLITIE: 112, of bureau Hogein Ger. Kerk. Zondag 16 mei, 10 weg 574.5111.
BRANDWEER: 112. of kazerne
uur, ds. J. Lasthuis.
Gereformeerde Kerk: Hemel- 574.0260.
vaartsdag 13 mei, 10 uur, SOW, AMBULANCE: 112, of 531.9191
dhr J. Lasthuis. Zondag 16 mei, (CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrij10 uur, ds. J. Tiersma.
Agatha Parochie: Hemel- dagavond de Zandvoortse
vaartsdag 13 mei, 6 uur dauwt- Apotheek, Raadhuisplein 10,
rappen, 8.30 uur ontbijt, 10 uur 571.3185. Zaterdag, zondag en
eucharistieviering.
Zaterdag maandag- tot en met vrijdag15 mei, 19 uur, mevr. Wasse- avond Zeestraat Apotheek,
naar. Zondag 16 mei, 10.30 uur, Zeestraat 71, tel. 571.3073.
mevr. Wassenaar, koor.
HUISARTSEN: In het weekVrijzinnige
geloofsgemeen- end en 's avonds meldt het
schap NPB: zondag 16 mei, antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
10.30 uur, geen dienst.
heeft.
DIERENAMBULANCE:
524.6899.
KENNEMER
DIERENTEZANDVOORT - Een groene HUIS: 571.3888.
Saab 9000 en een grijze Peu- VERMISTE/GEVONDEN
geot 205 zijn zondagmiddag HUISDIEREN: 538.3361 (AmiBonnie en Clyde, partners in omstreeks vier uur gestolen vedi) en 571.4561 (dierenbecrime, maar ook twee mini- vanaf de oprit van een woning scherming).
hondjes in het Kennemer Die- aan de Vinkenstraat.
rentehuis. Ze zijn soms ondeuGetuigen zagen hoe een man
gend, maar wel op een grappig'e manier. Het zijn kleine ge- van ongeveer 25 jaar oud in de
zelschapshondjes, pekinezen. Saab stapte en wegreed. De Periode l mei - 7 mei 1999
Mannetje Bonnie en vrouwtje man had donker, kort geknipt Geboren: Nick Terol, zoon van
Clyde wachten op een nieuw haar en was gekleed in een Petra Terol: Bart Keur, zoon
baasje. Ze zijn rond de acht zwarte broek en wit T-shirt. van Jan Herman Keur en Injaar oud en kunnen de aanwe- Even later is een vrouw van on- grid Keur.
zigheid van katten redelijk geveer twintig jaar met lang Ondertrouwd: Robert Adriagoed hebben. Kinderen hoe- blond haar in de Peugeot ge- nus Maria Vermolen en Maria
Johanna Moolenaar; Jacob
vcn geen probleem te zijn, stapt.
Zij was slank en had een spij- Harteveld en Chantal Leonie
mits het een en ander begeleid
Bruijnzeel.
wordt. Meer informatie over kerbroek en wit hemd aan.
Getrouwd: Menno Vriesema
deze schurkjes en over andere
Het tweetal beschikte ver- en Carla Gagestein.
dieren in het Kennemer Dierentehuis aan de Keesom- moedelijk over valse sleutels. Overleden: Harry Pels (77);
straat 5 is te verkrijgen via te- Het alarm van de Saab is niet Hendrik Cornelis van Cappelle
(71);Johannes Kinneging (74).
afgegaan.
lefoonnummer 571.3888.

en Clyde

Twee auto's weg

Foto Anclic Lic'bc'rorn

nostalgische motoren dan van
dat moderne spul," legt hij uit.
„De interesse voor oude legerspullen is er altijd al geweest. Als kind speelde ik in de
bunkers bij IJmuiden," vertelt
Jack Wind. De vierde van het
stel, Henri van der Heijden, is
vooral gefascineerd door de
techniek van oude legervoertuigen. „Onze hobby staat los
van oorlogstoestanden. Als je
op boksen zit, ben je toch ook
niet per definitie agressief. Wel
hebben we misschien wat
meer historische kennis over
de Tweede Wereldoorlog."

Op het strand rijden is heel
lastig voor motoren. „Daarom
vonden we het een uitdaging
om het eens te doen. In de
Tweede Wereldoorlog waren
de wegen toch ook vaak niet
meer dan een zandpad,"' zegt
Voor Cecil Fulcher is de
Martijn Hendriks.
Tweede Wereldoorlog zelfs
meer dan verhalen uit een
Hij is de aanstichter van de boek. Als Canadese soldaat
liefde voor legermotoren bin- heeft hij geholpen om Europa
nen de vriendengroep. Hij liep te bevrijden. Hij werd andereen keer tegen een club op die half jaar op Sicilië gelegerd.
zich daar mee bezig hield. Van Daarna stoomden de Canadehet een kwam het ander en zen samen met de Engelsen pp
toen hij op een gegeven mp- naar Frankrijk, België, Zuidment zelf een motor had, wil- Nederland, Duitsland en tenden zijn vrienden er ook wel slotte Noord-Nederland.
een hebben. „Ik hou meer van
„Bang? Elke voormalige sol-

ZANDVOORT - Voor Jan
Beems was het een goede zaak
dat de eigenaar van Bloemenhuis Erica er onlangs mee ophield. Dat gaf hem namelijk de
kans om zijn Gall & Gall Slijterij Beems vanuit de Kerkstraat
te verhuizen naar de vrijgekomen ruimte aan de Grote
Krocht 24. Sinds 28 april ontvangen hij en zijn meewerkende gezinsleden daar de klanten
om hen deskundig te voorzien
van een puike fles. Volgens
Beems was de tijd meer dan
rijp voor deze overstap.
„Sinds ik drie jaar terug de
slijterij aan de Kerkstraat
overnam, is het voor mij van
meet af aan fout gegaan. Het
begon ermee dat de straat drie
maanden lang openging om
waterleiding en rioolpijpen
aan te leggen. Vervolgens werd
er wekenlang sierbestrating
aangelegd en inmiddels hebben ze er zelfs een voetgangersgebied van gemaakt. Nou
is dat natuurlijk leuk voor
mensen die daar lekker willen
flaneren, maar bepaald niet
voor een winkelier als ik. Want
er zijn nu eenmaal maar weinig
mensen die een heel eind met
een kratje bier willen lopen
sjouwen. Voor mijn branche is
het domweg een voorwaarde
dat men de auto gewoon voor
de deur kwijt kan."
Wat dat laatste betreft zit hij
op rozen aan de Grote Krocht.
Maar ook qua winkelruimte is
het zeker geen achteruitgang.
„Integendeel,"
constateert
Beems tevreden. „Dit pand is

m

Berichten
en Ups voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthmspleml 2. Tel'023-5718648,
of Faxen:023-5730497

A

veel groter en overzichtelijker
dan die pijpenla waar we eerst
zaten." Ondanks de tegenslagen van de laatste jaren zegt
hij vrolijk op de oude voet verder te gaan. „Alleen het adres
is veranderd. Ons assortiment
is echter even uitgebreid en
ook bezorgen we nog altijd gratis in Zandvoort en omgeving.
En natuurlijk zijn we ook hier
weer zeven dagen per week
open vanaf negen uur."

Persoonlijke insteek
troefvan
Stengs & Partners
ZANDVOORT - Als 'klein
maar veelzijdig' omschrijft Ronald Stengs de door hem en
zijn vrouw Lilian Gaus opgerichte firma Stengs & Partners, die sinds l april actief is
in beider huiskantoor aan de
Brederodestraat 65. Vanuit
deze werkplek bezoeken zij
hun klanten om ze van advies
te dienen bij tal van financiële
zaken en om hen bij te staan
bij het indekken van alle mogelijke risico's. „Want dat is in
feite waar verzekeren op neer

daat die zegt dat hij niet bang
was, is een leugenaar. Elk moment konden we gebombardeerd worden. Ik denk nu niet
meer zoveel als destijds aan de
gevaren van de oorlog, want ik
heb een druk familieleven met
vier kinderen en twaalf kleinkinderen."
Fulcher mag elk jaar meerijden met Keep them Rolling.
Dit jaar is hij voor de 24-e keer
passagier. Het bevalt hem
goed. „De Nederlanders zijn
heel erg vriendelijk, net als de
Canadezen."
Een verlegen jongen komt hij
ophalen. De stoet vertrekt
weer, richting Noprdwijk. Het
zag er even naar uit dat de colonne daarna het strand af zou
moeten, maar een dag voor bevrijdingsdag heeft organisator
Ton van der Reijden toch nog
een vergunning van beide gemeenten losgekregen. Ook een
belangrijke overwinning, vindt
hij.
Monique van Hoogstraten
komt," stelt Ronald Stengs
vast.
Jarenlang heeft hij in buitendienst gewerkt bij een grote
nationale verzekeraar, waarbij
hij de kans kreeg om volop ervaring op te doen met onder
meer hypotheken, pensioenen,
financiële planning en zowel
schade- als levensverzekeringen. „Maar allengs rijpte bij
ons het idee om voor onszelf te
beginnen," vertelt de 36-jarige
ondernemer. „En in februari
hebben we de knoop definitief
doorgehakt om ons prompt in
te laten schrijven bij de Kamer
van Koophandel en hier ons
kantoor in te richten. En al
snel mocht ik de eerste klanten
te woord staan, want hier in
Zandvoort heb ik in mijn vak
toch een bepaalde bekendheid
verworven."
Waar Stengs & Partners zich
met name in wil onderscheiden, is een persoonlijke insteek. „Of het nu om het midden- of kleinbedrijf gaat, dan
wel om particuliere cliënten,
altijd zal ik er eerst precies
achter willen komen wat de betreffende relatie exact nodig
heeft voor ik een advies op
maat zal geven. Een groot
voordeel daarbij is dat ik in feite een soort manusje van alles
ben, dat in principe de hele
markt kan bewerken. Zelfs
voor een specialiteit als 'employee benefits', waaronder
bijvoorbeeld spaarloon valt.
kan men uitstekend bij mij en
Lilian terecht."
Wie een beroep wil doen op
de financiële expertise van
Stengs & Partners kan de jonge firma het beste telefonisch
benaderen, via het nummer
023-573.0768. Een afspraak
voor een persoonlijk gesprek is
dan zo gemaakt.

Uitzinnig van vreugde was het juniorenteam Dl van TZB. De 12en 13-jarige voetballers vlogen vorige week hun trainers en
elkaar in de armen nadat ze van Legmeervogels uit Uithoorn
gewonnen hadden. Dat leverde hen namelijk de kampioenstitel
op. En dat terwijl de TZB'ers maandenlang vanwege de wateroverlast op de velden van de handbalvereniging moesen oefenen.
„Het was een spannende voetbaldag." herinnert Marcel Drayer
zich. Samen met Arnold Bluijs traint en coacht hij de jongens,
„'s Morgens kon je de nervositeit tijdens het gezamenlijke ontbijt al van de gezichten lezen. Het was ook een hele lastige
wedstrijd. Want Legmeervogels stond bovenaan. Na vijf minuten stonden we met 1-0 achter. Zeven minuten werd het 1-1 en
uiteindelijk wisten we 2-1 te scoren. Ze hebben knap gespeeld.
Petje af voor keeper Jasper Molenaar en topscorer Lars Bluijs.
Trouwens, zonder de stukjes van Sophie Pellerin in het TZBblad en de aanmoedigen van de ouders hadden we het misschien
ook niet gered. Die gaven echt een steuntje in de rug."

Eendencreche
Twee maanden van tevoren komen moeder en vader eend de
tuin van de familie Leising van de A.J. van der Moolenstraat
inspecteren. „Dat was vorig jaar ook zo," vertelt de vrouw des
huizes Lenie. „Tegen de avond verdwijnen ze weer tot het moment dat moedereend eieren legt. Dan blijven ze 's nachts ook."
Volgens Lenie geeft het eendenpaar uit Gran Dorado de voorkeur aan hun tuin omdat die zo lekker beschut ligt. Ze voelen
zich veilig. „Vorig jaar hadden we zelfs tien kleine eendjes. Dit
keer zijn van de acht eieren maar drie uitgekomen." Wanneer de
eendjes groot genoeg zijn om achter moeder aan te zwemmen in
het water van het vakantiepark, dan doet de familie het hek
open. „Met veel kabaal laten ze weten dat ze weg willen. We
begeleiden het kroost naar de overkant. Zelfs de bus moet dan
stoppen," aldus Lenie.
ADVERTENTIES

Hemelvaartsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

start

De l e e r z a m e en e x c l u s i e v e
Voordeeltien daagse.

Als u hier nier v.in profiteert bent n wel erg
h.nclleers. Tijdens de tbiqiie, e\clusie\e
Voordeehiend.ugse kunt u .supervooidehg
slagen bij Mondileclei Sroutenbeek. Zo
l.i.ig /ijn de pnj/en v,m on/e topkwaliteit
lederen meubels nog nier geweest.
Wij komen graag bij u thuis.
Dicnicn, SIIRJT ~. kktoon (U2t>) (>0(l S" V)
Sm.-stcrhi.Tg, Ami.r-liHiriM.Mi nl ~"f> liJilinm (IH i(,| ii in 07
nwrtj. I.coln\, RolfRcnz. dfSeilc, H.I' Stylt, Cnlilcilantl. Um/n. Maliiinii Jon. Label

Aspergesalade met oen carpaccio
van Schotse z a l m en een clrcssins met citroensras
Velouté met asperges en t r u f f e l

Hcnny HoIIcman
van restaurant
Quccnic tussen het
proinotictcani OVZ
en Zandvoorts
Nieuwsblad. Zatcrdag deelde het team
aan alle winkelende
moeders, met het
oog op moederdag,
een leuke attentie
uit. Deze attenties
werden beschikbaar gesteld door
drogisterij De Gapcr. De hoofdprijs
was deze week een
diner voor twee
personen bij Queenic en vier waardebonnen van 25 gulden van Bloemcnhuis J. •Bluvs
Foto Ancliv l.u'ln'iom

~~~

Asperges met zeebaars
en m o u s s e l i n e s a u s
of

Asperges met Becmsterlam
en m o r i e l t j c s
of
Asperges a la F l a m a n d e
•k >V T.V

Patisserie m e t v a n i l l e
en c o n f i t u r e van aarheicn

Menu van f 77.50 voor f 57.50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke koning op het speciaal
samengestelde lezersmenu
Restaurant Quccnic
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 toi 22.00 uur
De aanbieding gekit voor nminml vier personen per bon

woensdag 12 mei 1999
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Vakantie-tip

JJ

nu....en

J

op een vliegreis voor
2 personen!
Tourkoop Reisburo Zonvaan beslaat 35 jaar.
Wij vieren dut samen met U.
Boek snel uw reis hij Toonkoop Reisburo Zonvaart. O f h e t nu
een weekendje weg is, een week naarde zon of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties!

Deze week: App. d'Andrea Mare,
Rhodos.
Toerkoop Reisburo Zonvaart is zeer"
trots de appartementen d'Andreo
Mare op het eiland Rhodos Ie kunnen aanbieden nis Reis van de Week.
Rhodos wordt door de Rhodionen geclaimd als zonnigste plek, van niet A
alleen Griekenland moor van heel Europa! De perfecte combinatie van "
veel zon, verkoelende zeewind en mooie stranden is een garantie voor
een geslaagde vakantie. Zonder overdrijven kunnen wij stellen dat
d'Andreo Mare het mooiste appartementen-complex van Rhodos is. Het
pastelkleurige gebouw ligt in een groene omgeving en direct aon het
Trianda-strand. Een zeer fraai onregelmatig gevormd zwembad en zeer
ruime zonneterrassen omringen de appartementen, dio zeer volledig en
verzorgd zijn ingericht. Deze reis naar Rhodos is niet alleen te winnen, u
kunt het natuurlijk ook gewoon boeken. Wij geven u graag meer
informatie.

J

Reisburo Zonvaart J
''•';)
Alkmaar centrum (072) 515154-1, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
^ Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212-450, Caslricum (0251) 655671
•fk
Den Helder (0223) 6232-12, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
&$
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiioo (072) 5332114, Hoorn (0229| 215581,
Uilgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560.

J

-J

J

O

J
J-

'J

J

'J
J

Het zoeken naar een geschikte
vakantiebestemming is niet
voor iedereen eenvoudig.
Stapels reisgidsen en ingcwikkeldc prijsbijlagen maken de
keuze soms nog moeilijker.
Bovendien vraagt menigeen
zich af, of de werkelijkheid net
zo mooi is als de plaatjes.
Met deze onzekerheid maakt
Toerkoop Reisburo Zonvaart
korte nietten. Tien weken lang
geeft zij gouden vakantietips.
Het betreffen hotels of appartemcnicn die ver boven het gcmiddelde uitsteken met een goede
prijs/kwaliteit verhouding.
De aanrader van deze week zijn
de appartementen D'Andrea Mare
op het Griekse eiland Rhodos.
De Rhodianen claimen hun eiland
als zonnigste plek, van niet alleen
Griekenland maar van heel
Europa!
De perfecte combinatie van veel
zon, verkoelende zeewind en
mooie stranden is een garantie
voor een geslaagde vakantie.
Daarnaast biedt bet eiland, met
nog schilderachtige dorpjes en
een gastvrije bevolking, veel
natuurschoon en nodigt de heldere
zee uit tot boottochtjcs naar de
nabije eilanden.
Zonder overdrijven kunnen wij
stellen dat D'Andrea Mare het
mooiste appartementencomplex

Brood voor Kosovo

van Rhodos is. Het pastelkleurige
gebouw ligt in een groene
omgeving en direct aan het
Triada-strand. Een zeer fraai
onregelmatig gevormd zwembad
en zeer ruime zonneterrassen
omringen de appartementen.
De l - en 2 kamerappartementen
zijn zeer volledig en verzorgd
ingericht.
In verband met het 35-jarig
jubileum van Toerkoop Reisburo
Zonvaart is een 8 daagse vliegvakantie naar dit topappartement
te winnen, als u vóór 19 mei 1999
een vakantie boekt bij één van de
Toerkoop Reisburo's van
Zonvaart. Voor meer informatie:
0251-655671.

De bakker bij u in de buurt met dit affiche doet mee met de actie 'Brood voor Kosovo'. U betaalt voor dit
brood 50 cent meer dan de normale prijs, voor een half brood 25 cent meer. Uw bakker stort de opbrengst
van deze actie op gironummer 6366 van War Child.
Met de opbrengst van deze actie kan War Child meerdere mobiele bakkerijen aanschaffen die vluchtelingen uit Kosovo in Macedonië en Albanië van dagelijks brood kunnen voorzien.
Meer weten? Bel Het Parool/ Weekmedia, telefoonnummer 020-562.2404 of 020-562.2313. Faxen kan ook:
Het Parool/ Weekmedia 020-562.2012 of 020-663.0919.

•O'

Amstelveen:
Banketbakkerij de Lange, W.C. Groenhof 132
Bakker Van Muyden, Van der Hooplaan 170
VOF Bakkerij van Schalk, Binnenhof 6c
Vroom en Dreesman Le Marché, Buitenplein 101
Amsterdam:
Bakker Arie Schoon, Oostelijke Handelskade 1039
Bakker Bartels, Maasstraat 159
Bakker Bartels. Rijnstraat 61
Bakker Rcoth, PI KerWaan 12/1A
Bakkerij Celale, W. de Withstraat 125
Bakkerij Bart VOF Roetving, Kalverstraat 197
Bakkerij Westerbos, Hugo de Grootploin 4
Bakkerij Klaas Imming, Osdorperban 50
Bakkerij Blankendaal, Jasonstraat 7
Bakkerij Straathof, Ten Katestraai 6
Bakker Bleekemolen, Postjesweg 86-88
Bakker Bötcher, Kastelenstraat 171
Broodbakkerij Jan van Deudekom, W. Beukelsstraat 35
Bakker Capadokya, Javastraat 96
Bakker De Poort, Bijlmerplein 84
De Gouden Broissant, Peter Baststraat 12
Bakker Deudekom, Wütem Beukelstraat 35
Echte Bakker Nick de Lange, Ceintuurbaan 278
Bakker Hartog, Ruysstraat 56
Jan de Bakker, Meeuwenlaan 37
Janzen's Broodboetiek, Derkinderenstraat 70
Janzen's Broodboetiek, Weide Heisteeg 3
Janzen's Broodboetiek, Pieter Calandlaan 73
Bakker Paul Année, Runstraat 25
Bakker Stolk, De Hercutesstraat 109
Bakker Swinkels, Oostzaanstraat 70-72
Bakker Van Muyden, Buitenveldertselaan 178
Bakker Van Muyden, Weldammelaan 41
Bakker Van Muyden, Olympiaplein 107
Bakker Van Muyden, 1 e Gonst. Huygenstraat 63
Bakker Van Muyden, Willemsparkweg 79
Bakker Van Muyden, Willemsparkweg 77

HET ZAND VOORTS NIEUWSBLAD
is dringend op zoek in Zandvoort Noord
naar

EEN BEZORG(ST)ER
Ben je 13 jaar of ouder, en heb je op woensdagmiddag l uurtje vrij om Het Zandvoorts
Nieuwsblad te bezorgen bel ons of kom even
langs.
We kunnen ook

Tegen
^^ o 70 rente.
U denkt aan een nieuwe keuken
of badkamer? Dan kunt u bij
Brugman Keukens <£ Badkamers
tijdelijk zeer voordelig terecht. Als u
nu een keuken of badkamer koopt,
betaalt u pas in juni 2000. Tegen
O /Q rente. Zonder extra kosten. U

ziet 't. We maken het u graag gemakkelijk. Ook als het gaat om het beste
advies, de beste garantie of de beste
materialen. Zo geniet u nog meer
van fraaie en functionele keukens en
badkamers. Dus kom snel langs en
ontdek dat alles kan met Brugman.

Best
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Kon. Julianaweg 17
Boxtel:
Luxe Bakkerij Schoonderword, Rechterstraat 13
Dedemsvaart
Bakkerij Oegema, Markt 6
De Kwakel:
Brood en Banketbakkerij Jan Westerbos, KerWaan 7-8
Diemen:
Bakker Gert van der Breggen, C. van Maarssenplein 45
Westerbos. Kruidenhof 47
Ede:

Bakker Koos Admiraal, Brouwerstraat 63.
Bakker Koos Admiraal, Bellestein 71
Bakker Koos Admiraal, Stadspoort 35
Bakker Koos Admiraal, Galvanistraat 30
Eindhoven:
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Wijngaardplein 52
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Urkhovenseweg 14a
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Kastelenpteïn 76
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Gerrelsonlaan 135
Haarlem:
Vroom en Dreesman Le Marché, Gierstraat 7
Halfweg:
Bakkerij Klaas Imming, T. van Berkhoutweg 48
Landgraaf:
Bakker Förster, Hoogstraat 133

Mijdrecht
Janzen's Broodboetiek, De Lindeboom 13
Kwalrteitsbakker Leonard, De Passage 20
Nieuwkoop:
Janzen's Broodboeliek, Kennedyplein 3
Nieuwveen:
Janzen's Broodboeliek, Dorpsstraat 2a
Nijmegen:
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Prof. Molkenboerstraat

34
Oudekerk aan de Amstel;
Bakker Out en Zn, Kerkstraat 1
Son:

Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Ekkersrijt 2025/2027
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Heistraat la
St Oedenrode:
Luxe Bakkerij Schoonderwoerd, Heuvel 4
Uithoorn:
Janzen's Broodboetiek Legmeerplein 7b
Janzen's Broodboetiek Amstelplein 73
Janzen's Broodboetiek, Julianalaan 52-54
Warme Bakker Versteeg. Prinses Christinalaan 123
Warme Bakker Versteeg, Wilhelminakade 97
Warme BakkerVerstecg. Amstelplein 2
Warme Bakker Versteeg, Arthur van Schendellaan 46
Vianen:
Echte Bakker Steehouder; Ursulinenhof 57
Echte Bakker Steehouder, Voorstraat 95
Vinkeveen:
Brood en banketbakkerij Kernpers, Hercnweg 32
Janzen's Broodboetiek, Plevierenlaan 29
Vorden:
Bakkerij AG. Schurink Burg! Galleestraat 22
Wilnis:
Kwalrteitsbakker Leonard, Molmlaan 8

STEUN DEA<^iti6Rq^
5S;OT;;:;y^/^

bezorg (st)ers
gebruiken in de vakantieperiode.
Gasthuisplein 12

Bakker Van Muyden, Willemsparkweg 171
Bakker Van Muyden, Hoofddorpplein 25
Bakker Van Muyden, Beethovenstraat 43 A
Bakker Van Haastrecht, B. Lodorstraat 15
VOF Bakkerij van Schaik. Merwedeplein 61
VOF Bakkerij van Schaik. Buitenveldertselaan 40
Vroom en Drocsmann Le Marché, Bukstatermeerploin 123
Vroom en Dreesmann Le Marché, Rokin 164
Bakker Westerbos, Hugo de Grootplein 4
Bakker Wolmerstett, Fahrenheitstraat 33
Bakker Wolterstett, 1e van Swindestraat 423/425

Urthoornse
B Courant

Tel. 5717166

Amsterdams
Stadsblad

mstelveens
Weekblad

^

Buitenveldertse
Courant

AmeP"6

Nieuwsblad
Gaasperdam

J&E&ROOL'i'

Zandvoorts
ï Nieuwsblad

„ Diemer
£ Courant

'^ Courant:

de Ronde
SVener

||fl$i(|^

*<
Uixe witte badkamer. Bestaande uit: ligbad met douchevlak, badscheidingswand,
.functioneel badmeubel met wastafel, wanddosetcombinaüe (voor extra hygiëne) en kranen,
waaronder een waterbesparende thermostaatkraan (voor energiezuinig baden en douchen).
Dus nu halen en volgend jaar betalen tegen O% rente.

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

ƒ 6-495,HEMELVAARTSDAG GEOPEND
ir.oo • 17.00 uur

m.ii.v. Alkmaar. Alincre
Arnhem. Groningfn. Hengelo,
Muidtn en Utrecht
Filiaal Hulst 12.00 -18.00 uur

A L L E S

KEUKENS & BADKAMERS
KAN

MET

«,.

:i
<* ,

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

BRUGMAN.

•*• *• WEat-H * • 4*^»L"» v
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BESTE ADVIES '-- -;?
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100 % BESTE GARANTIE
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533482.
ZAANDAM, Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6355920.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 195, 071-5414054.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Oj kijk voor meer informatie op internet: \mnv.hrugman.nl
io geldt van j mei t/m )l mei 1999. Vraac naai di' actievoorwjarden. Druk. en zclfuuten voorbehouden.

: SPORTHOTEL BOHEMIA Hét 5 j^
ge metreceptie en:kleine kristalshop. Er is een lift,een restaurant met 2 kleinere salon
^gtóéni Kellerbarymet ^
£rhödeniÈbadkam^metbi^;ofdóudie^
B O - D A A G S E BUS E X C URS B ERE B S
VOORDELIG MET KRAS SterVakanties NAAR HET MOOISTE DEEL VAhi
TSJECHIË! Onlangs kocht KRAS SterVakanties het prachtige SPORTHOTEL
BOHEMIA in het Tsjechische Reuzengebergte. Vanuit dit hotel maken we interessante uitstapjes en uw verblijf midden in het Nationale Park Reuzengebergtc voegt
daar nog eens een extra dimensie toe! En de prijs? Omdat het hier ons EIGEN
hotel betreft, zijn wij in stant om deze EXTRA LAAG te houden. KRAS
SterVakanties biedt u deze reis al aan voor SLECHTS 698 GULDEN! Als dat
geen voordeel is...En u maakt ook nog kans om volledig GRATIS op vakantie te
gaan, want elke week verloten wij een GRATIS reis onder de deelnemers. Op weg
naar Rokytnice brengen we een bezoek aan het kuuroord Karlovy Vary,Vanuit uw
vakantieplaats voeren we een beeldschoon excursieprogramma uit.We rijden naar
het prachtige BOHEEMSE PARADIJS. Dichte bossen, grillige rotsformaties en tot
wel 70 m hoge loodrechte zandsteenkolossen bepalen het landschap.Wat niet mag
ontbreken is natuurlijk het unieke PRAAG, de Gouden Stad. Bezienswaardig zijn
o.a. het Wenceslasplein, de Praagse Burcht, het Stadhuis, de St.Vituskathedraal en
natuurlijk het Gouden Straatje. MELNIK, het centrum van het wijngebied en
THERÉSIËNSTADT, de stad die zon droevige rol in de Tweede Wereldoorlog
speelde, staan ook op het programma.We maken bij voldoende belangstelling facultatieve excursies naar het pittoreske STARE SPLAVY aan het heldere
MACHAMEER, het onbekende, maar o zo mooie KOKORINDAL en het buurland POLEN.Via het prachtige kuuroord Marinbad en een overnachting in ZuidDuitsland rijden we terug naar Nederland.

8-DAAGSE AUTOREIS

MAAK KANS OP EEN GRATIS VAKANTIE NAAR HET REUZENGEBERGTE.
KRAS SterVakanties biedt u een unieke mogelijkheid om op eigen gelegenheid kennis te maken met het onbekende, maar prachtige REUZENGEBERGTE. U kunt nu
boeken voor een 8-daagse AUTOVAKANTIE naar ons eigen KRAS SterVakantieshotel SPORTHOTEL BOHEMIA. U kunt nu al boeken voor een SENSATIONEEL
LAGE PRIJS vanaf SLECHTS 299 GULDEN! En dat is INCLUSIEF HALFPENSION, dat wil zeggen LOGIES, ONTBIJT EN DINER. Elke week trekken we
tijdens een gezellige dansavond 'n winnaar die zijn reissomVOLLEDIG terug krijgt
en dus GRATIS op vakantie gaat'. Zeg nou zelf voor zo'n lage reissom hoeft toch
niemand meer thuis te blijven deze zomer? Dus boek snel, wantVOL =VOL! In en
om het Reuzengebergte zijn er vele schitterende excursies te maken.Wat dacht u
van een tochtje naar de GOUDEN STAD PRAAG met de vele bezienswaardighedenï Een absolute must! Stare Splavy is een leuk vakantieplaatsje aan hei
Machameer waar u heerlijk kunt wandelen of zwemmen. In het noorden ligt de
prachtige bergstreek JIZERSKEHORY, evenals in de andere delen van het
BOHEEMSE WOUD vindt u hier prachtige bossen, grillige rotsformaties en
loodrechte zandsteenkolossen. MELNIK is een van de plaatsen die op rijafstand
ligt van Rokytnice en een bezoek meer dan waard is. Het plaatsje is het centrum
van het wijngebied. Op de plaats waar de Elbe en de Moldau samenstromen staat
een prachtig kasteel. Onderweg naar Rokytnice, uw vakantieplaats, kunt u ook de
prachtige kuursteden KARLOVYVARY en MARIENBAD bezoeken.U ziet het:
in het Reuzengebergte hoeft u zich geen moment te vervelen.

.!VERXREKDATA, T HZ'8S5:'
Juli 2-9-16-23-30 ƒ 698,Aug. 6-13-20-27 ƒ 698,Sept. 3-10
ƒ 698,-

Toeslagen per persoon:
l-persoonskamer ƒ 100,Tol/toeristenbelasting (verplicht) ƒ 29,50

Inbegrepen: reis perToiirist Class touringcar, ervaren chauffeur/reisleider,
2-persoonskamer met douche en toilet, overnachtingen op.heen- en terugreis
op basis van logies en ontbijt, hotelverzorging in Rokyinice op basis van halfpension, excursioprogramma en afschcidskoffietafel.
Niet inbegrepen: niet genoemde maaltijden, entrees, plaatselijke gidsen, facultatieve excursies, tolgelden en toeristenbelasting, reis- en annuleringsverzekering. Min. aantal deelnemers: 35. Uiterste ann.termijn bij onv. deelname: 21 dagen
voor vertrek. VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 855

'VERTREKDATA HZV854
Mei
Juni
Juli
Aug.
Aug.

22-29
5-12-19-26
3-10-17-24-31
7-14-21
28
.

ƒ299,ƒ299,ƒ 349,ƒ349,ƒ 299,-

Toeslagen per persoon:
l-persoonskamer ƒ 100,Reserveringskosten
(per boeking) ƒ 30,-

Inbegrepen: 8 dngen/7 nachten verblijf in 2-persoonskamer in Sporthotel
Bohemia en verzorging op basis van halfpension.
Niet inbegrepen: vervoer.ni«genoemde maaltijden.excursies.entrees,verzekeringen en reserveringskosten.Min.aantal deelnemers:8.Uiterste ann.termijn:
15 dagen voor vertrek.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 854

UITSLUITEND te boeken bij:

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN,
l^

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116. .

•;;boek.;.-;:y';Y;;
telefonisch:
of kom naar ons reisbureau in:
Alkmaar, Riiscvoort 52 • Alphen a/d Rrjn, Hoodstrnat 1 1 2 ' Amersfoort, Stadsring 2 • Ammcrzodcn, Bcrnscwcg 22,i • Amsterdam.Wtücinsparkwog 26 • Apeldoorn, Knrualscnat 36 • Arnhem
Stationsplein 13 • Baarn, Brinksirn.it 17 • Breda. Ha-igdijk I2a • Delft. Markt 25 • Den Bosch.Tolbrugsirnat |2b • Den Haag. Plein I7a • Eindhoven. Stationsplein 28 • Haarlem. Sckigchelstraat l,i
Hoerenveen, Dracht 22 • Hoorn,Veemarkt 45-47 • Leeuwarden, Schrans l 17a • Nijmegen. Blocmcrscraat 79 • Rotterdam, Hoogstraat 47a • Rotterdam.Westblaak 180 • Steenwijk. Oosiersiraat 3
Teeclcn. Grotestrnat 54 • Tilburg, juliana van Stolbcrgstr. 25b • Utrecht.Voorsiraai 98 • Venlo, Parade 84 • Winterswijk, Wcurdcn 9 • Zwolle, Mclkmarkt 911
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Telefoniste met
radiostem
CITY FM is een snel groeiend, commercieel radiostation
voor de regio Amsterdam. CITY FM is te ontvangen in de
regio Amsterdam op 98.3 FM en in de omgeving van
Haarlem op 91.3 FM. Daarnaast zijn we te beluisteren op
diverse kabelnetten.
Door de snelle groei zijn we op zoek naar een
receptioniste / telefoniste m/v
Wij zoeken iemand die:
Minimaal MEAO of vergelijkbare
middelbare opleiding heeft genoten,
een goede telefoonstem heeft,
over goede communicatieve eigenschappen beschikt,
een doortastende en flexibele persoonlijkheid heeft,
handig is met MS Office, in het bijzonder MS Word en
bereid is op onregelmatige tijden te werken.
Wij bieden:
Een afwisselende baan binhen een boeiende branche,
een jong team enthousiaste collega's en
een salaris in overeenstemming met deze functie.

Glenn
Gersie is
zweminstructeur in
De Miranda-

Heb je interesse in deze baan stuur dan je sollicitatie naar:
CITY FM t.a.v. afdeling personeelszaken
Postbus 58251,1040 HG Amsterdam.

bad
Foto Jaap Maars

'Zwemles kleuters is allerleukste'

H
A utoma tiserin G
De ITé Groep maakt onderdeel uit Voor diverse opdrachtgevers in de regio Amsterdam
van KSI International en is met ruim zijn wij op zoek naar:
200 medewerkers de grootste
gespecialiseerde leverancier van
tijdelijk automatiseringspersoneel
op MBO en MBO* niveau.
De geschikte kandidaat voldoet aan:
Tot onze klanten behoren de
• algemene kennis van PC-hardware en DOS
top 300 uit het Nederlandse
r kennis van Windows '95/NT Workstation
bedrijfsleven.
kennis van Word en Excel
ITé heeft vestigingen In
Utrecht, Eindhoven, Den Haag, m goede communicatieve vaardigheden
Rotterdam, Arnhem, • klantvriendelijke instelling
Amersfoort en Amsterdam.
Wij bieden de geschikte kandidaat:
m een jaarcontract met optie op vast dienstverband
„.
_
_,,
• een^prima salaris
ITé Groep
B.V.

Support Medewerkers

t a v Bas Resink
* 9oede secundaire arbeidsvoorwaarden
Coengebouw, 6e etage
• studiemogelijkheden
Kabelwég 37
1014 BA Amsterdam
Werken bij de winnaars? Pak die kans en zend uw CV naar
tel. (020) 586 44 33 het hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere
fax (020) 586 43 33 informatie. Kijk voor vacatures ook op onze
e-mail: info@ite.nl home-page: http://www.ite.nl

oewel hij er nu al een
paar jaar werkt, vindt
zweminstructeur Glenn
Gersie het nog altijd
geweldig om in het
hoofdstedelijke De
Mirandabad zijn brood te
verdienen. In vergelijking met andere zwembaden is met name het
subtropische golfslagbinnenbad volgens hem
veel mooier en exclusiever. „Voor mij is die bijzondere uitstraling zeker
een reden dat ik hier zo
graag werk. Maar ook de
onderlinge sfeer bevalt
me goed, net als het
publiek. Want in het algemeen zijn de bezoekers
hier vrij relaxed."
Gersie weet waarover hij
praat, want voor hij als
badmeester in dienst trad
bij het De Mirandabad
heeft hij als uitzendkracht
bij tal van zwembaden
ervaring opgedaan. De in

zijn geboorteland
Suriname gevolgde opleiding tot gymleraar kwam
hem daarbij goed van pas,
omdat hij daardoor automatisch de vereiste kennis
verwierf om zwemles te
mogen geven.
Sinds zijn vaste aanstelling heeft de in Zuidoost
wonende Amsterdammer
overigens nog menige bijscholing ondergaan. „Zo
heb ik inmiddels een cursus aqua-joggen achter de
rug," vertelt hij. „En
momenteel ben ik bezig
om de opzet onder de knie
te krijgen van het
Zwemmen 2000, dat het
oude diplomazwemmen
moet vervangen."
Hij geeft les aan zowel de
basisschooljeugd als aan
volwassenen. Bij die laatste
categorie gaat het doorgaans om gevorderde
zwemmers die hun techniek willen verbeteren. „Ik
leer ze de snellere slagen,"

aldus Gersie. „Zoals de
borstcrawl en de rugcrawl.
En ook zorg ik nog weieens
voor een stukje conditieverbetering."
„Het allerleukste vind ik
'echter het lesgeven aan
kinderen van vier tot zes
jaar. Op die leeftijd staan

bezig, en dat is vrij intensief. Maar daar staat tegenover dat ik ook vaak langs
de kant sta om toezicht te
houden bij het vrije zwemrnen. Het is dan zaak om
goed op te letten of er niet
iemand in de problemen
komt. Maar vaak gebeurt
dat niet. In al die jaren dat
ik nu in zwembaden werk,
is het hooguit vijf keer
voorgekomen dat ik
iemand er zelf uit moest
halen."
Het 'sociale toezicht' dat
ze namelijk nog voor alles hij tegelijk uitoefent
open. En als je de lach ziet dwingt in de praktijk vaker
van zo'n kleuter, als die
tot handelend optreden.
„Zogauw we zien dat jonopeens het kunstje doorkrijgt en voor het eerst op gens hier meisjes benadeeigen kracht een paar sla- ren op een fysieke manier,
gen maakt... Dat is iets
of zelfs maar duidelijk die
waar ik telkens weer een
bedoeling hebben, stappen
kick van krijg."
we er direct op af,"
Het is volgens he_m wel
beschrijft Gersie de huisrehard werken, om kinderen gels. „Afhankelijk van het
de eerste zwembeginselen vergrijp sturen we die jonbij te brengen. „Je bent
gens dan weg of schakelen
dan constant in het water we de politie in. Ja, daar

Bruna Balkenende
vraagt met spoed
\VOKl.O\VlOIL l lOSnTAI.ITY

Bel voor meer
informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik
020 - 562 2804

of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

PARTTIME VERKOOPSTERS
voor de zaterdag

ZANDVOORT-

en

Golden Tulip Zandvoort is een 4 sterren hotel
dat beschikt over 208 luxe hotelkamers,
21 vergaderzalen en een restaurant met hotelbar.

VAKANTIEKRACHTEN

Wij hebben per direct de volgende
fulltime vacatures beschikbaar;

Inl. hr. Balkenende
tel. 5716033

zijn we inderdaad nogal
streng in. En dat is wel
nodig ook, lijkt mij. Want
als je preventief goed bezig
bent, kan het ook niet zo
gauw uit de hand lopen."
Graag neemt hij de gelegenheid te baat om te meiden dat er momenteel een
tekort heerst aan gediplomeerde zweminstructeurs,
niet in de laatste plaats in
het De Mirandabad. Graag
zou hij dan ook nieuwe collega's verwelkomen. Voor
de wisselende werktijden,
die kunnen variëren van
zeven uur 's ochtends tot
elf uur 's avonds, moet
men in zijn ogen niet
terugschrikken. Evenmin
als voor het werken tijdens
de weekends. „Zelf heb ik
daar tenminste geen problemen mee," geeft Gersie
te kennen. „Want ik pas
mijn leven gewoon aan bij
hei rooster."
Johan Schaaphok

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA!
Voor ons filiaal in Amsterdam zijn wij nog
op zoek naar een medewerker voor de
afdeling Belettering.
Enthousiasme, leergierigheid en ervaring
met de Apple Macintosh is een vereiste.
Interesse?
Bel ons of loop even binnen.
TOTHEPOINT
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort

RECEPTIONIST(E)

tel. 023 - 572 02 12

Hiervoor vragen wij een opleiding op MHS niveau,
een flinke dosis ambitie, leidinggevende capaciteiten,
ervaring in de front office, representatief
en kennis van 2 vreemde talen.

NACHT RECEPTIONIST(E)
NECKERMANN
R E I Z E N

V

an het Europese
C&N-concer
zijn in Nederland o.a. de
organisaties
Neckermann Reizen en Holiday
Land actief.
Als touroperator brengt
Neckermann Reizen tal
van vakantieprogramnia's op de markt die via
een uitgebreid distributie netwerk van reisburo's, reisagenten en reisverkopende
banken
worden verkocht.
Holiday Land reisburo's
is een keten met inmiddels meer dan 65 verkooppunten verspreid
in Nederland.

van ons
Door de grote toenam
toename van het aantal vakantiereizen zijn wij ter ondersteuning vi
naai' mevoor Neckermann Reizen en Holiday Land in Diemen op zoek na;:
huidige icam vooi
dcwerkcrs voor onze

DEBITEUREN- EN
CREDITEUREN ADMINISTRATIE M/V
Bij de afdeling crediteuren administratie hen je verantwoordelijk voor het controleren,
administratief verwerken en betalen van inkomende facturen. Bij de debiteuren adminisiratic behoort lot je takenpakket het assisteren h i j de debiteurenbewaking en het verwerken van betalingen.
De ideale kandidaat voor ons beschikt over een opleiding op MAVO/HAVO niveau, bij
voorkeur aangevuld met PD-bockhouding. Ervaring met geautomatiseerde adminisiraties is een pre. je hebt natuurlijk cijfermatig inzicht en je bent accuraat.
Voorts ben je een enthousiaste en stevige persoonlijkheid met goede communicatieve
vaardigheden.
Wij bieden je naast een uitstekend salaris een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden.
De werksfeer is prettig en collegiaal in onze dynamische organisatie, waar ook parttimers en herintreders welkom zijn.
Ben jij de juiste persoon voor ons. stuur dan snel je sollicitatiebrief met c.v. naar:

H LBDAY LAND

NECKERMANN REIZEN
l.a.v. A. J. van Rijn. afd. Personeelszaken
Pos'tfms 12060. 1100 AB Amsterdam

U bent verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken
tijdens de nacht. U verwerkt alle administratieve
handelingen van de voorgaande dag. Wij vragen bij
voorkeur een opleiding op middelbaar niveau,
en een flexibele instelling.

; De Van Wijk Groeffis: een joon1?*
. aangevende onderneming die '!

r,?»'. =;vfc; K

:j~£m~^fM~,*!f?.XFf!!Xi!r

j;,; •integraa(cjndérKpud,'Her*tëll;l

BARKEEPER ( m / V )

i vestigingerijn: jJtrécM'én ':t

(Full-time/Part-time)
Ervaring, collegiaal, ^astgericht, en hardwerkend zijn
sleutelwoorden voor deze functie.
Voor alle functies geldt dat ze een uitstekend carrière
• perspectief bieden. Tevens bieden wij u trainingen aan
binnen de Golden Tulip Business School.

Bent ü geïnteresseerd of hebt -ir?:
, : ; .\ • nog vragen? Bel 'dan mét
• van de Van Vl/i/'k Cróepi:;

Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw brief met CV naar:
Golden Tulip Zandvoort - T.a.v. Lues limmcr Burg. van Alphcnstraat 63 - 2041 KG ZANDVOORT
Tel: 023-5713234

(m/v)
(voor 24 tot 32 uur in overleg)

In deze functie bent u werkzaam in onze nieuwe hotel bar.
Bar ervaring, vooral wat betreft het maken van cocktails,
is gewenst.

MEDEWERKER BEDIENING (m/v)

Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

telefoon 030^66637^44
-. kunt u •uwlbrief \stu(jén:;(Krt:|

Functie-o inschrijving:
Als junior secretaresse behandelt u het telefoonverkeer en de
post voor de vestiging. U bent verantwoordelijk voor de uitgaande
correspondentie (offertes, brieven etc.) alsmede de vestigingsagenda. Daarnaast verricht u licht administratief werk en ontvangt u bezoekers.
Profiel:
U bent een enthousiaste en spontane kandidaat in de leeftijd
van 20-25 jaar.
U heeft ervaring met MS-Office en beheerst de Nederlandse taal
goed.
U kunt goed in teamverband werken.
Wij bieden:
Een prettige, collegiale werksfeer. De honorering en emolumenten
zijn in relatie tot de door u geboden
capaciteiten en ervaring.
Van Wijk Amsterdam kent uitstekende
sociale voorzieningen.
V A S T: G OiB D-yïOf N; D~E;RvH"-OlÜüre
' ' ' '

rf%"3?%y?fö<

Santana Amsterdam gaat
verbouwen. Dus u gaat

KILOMETERS
Y10B2EN
INPE
UITVERKOOP!

Poliface
In licht eiken en eiken antiek.
Breedstrook. 15 jaar garantie.

gigantisch profiteren. Want
de hele collectie parket,

p.m.2 van

laminaat en kurk moet de

_

V

J.^95

Lamett

deur uit. Kom naar de uitverkoop en betaal een schijntje

Verkrijgbaar in mozaïek- en
marmerdessins. Diverse kleuren.
15 jaar garantie.

voor uw droomvloer.

p.m.2 nu

62!50

Quick Step Uniclic
Ipowood Lamelparket

100% verhuisbaar.
In 10 dessins o.a.
merbau
3-strooks
p.m.2 vanaf

Afzelia 3-strooks. Gelakt en gehard.
Dikte 14 mm.
^^

Alloc clic systeem

2

p.m. van JtwT:.~

100% verhuisbaar. Laminaat met
aluminium verbinding.
20 unieke dessins.
15 jaar garantie.

ai'^W9

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Beuken 3-strooks. Gelakt en gehard.
Dikte 14 mm.
10 jaar garantie.

p.m, van

p.m.2 van

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Eiken 3-strooks. Gelakt
en gehard. Dikte 14 mm.
10 jaar garantie.
mm*^t\F

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Kersen 3-strooks. Gelakt en gehard.
Dikte 14 mm.
10 jaar garantie.
2

3-Floor Fineerparket

xm.2 van &s.~

Deco-Marty
Eiken planken
Gerookt en geborsteld.
Gelakt en gehard. Dikte 14 mm.

Expertfloor Design

Jimckers Massief
Parket

Diverse dessins in 2-strooks.
Gelakt en gehard.
Dikte 7 mm.

Jimckers
Massief Parket

Ahorn 3-strooks.

,

5
30-95 29?
an *& 9

100% verhuisbaar. Beuken naturel.
p.m.-van «y\/ .
2-strooks.
^ ^ -^
Dikte2 22 mm.
J ij Q n
p.m. vanaf
B B mr*

Berken 2-strooks.l5 jaar garantie.
Actieprijs.
M*^G

p.m.2 vanaf

p.m.2 nu

Expertfloor Promo

In diverse dessins en kleuren
Dikte 4 mm.
p.m.2 vanaf

29295

Wicanders Lamel

Poliface

100% verhuisbaar. Eiken plank!
Dikte 21 mm.

Santana
Kurk

*•fTimir»

Kurk met kersenhout en een
kunststof toplaag. Dikte 4 mm.
10 jaar garantie.

p.m.

2

9S
o«^
59
van -^"O.
«Pn^«

Beuken 3-strooks.

p. m. van

2

p.m. van

3-Floor Fineerparket
Diverse dessins in breedstrook.
Gelakt en gehard.
Dikte 7 mm.
_

15-9T-

p.m. 2 van

Deco-Marty Maple
Esdoorn

3-Floor Fineerparket

3-strooks.
Gelakt en Gehard.
Dikte 14 mm.

Diverse dessins in 3-strooks.
Gelakt en gehard.
Dikte 7 mm.

n.m.: van Jewx."

2

).m. van ^'3/T~

p.m.2 van £2?.

Junckers
Massief Parket
100% verhuisbaar door
uniek clipsysteem. Merbau
plank.
Dikte 13 mm.
p.m. : van

1&9T-

wa B O

Expertfloor Classic
Kersen breed- en 3-strooks.
Of eiken plank met noest.

Massief Parket
100% verhuisbaar door uniek
clipsysteem. Beuken lichtbruin
gestoomd. 2-strooks. Dikte 22 mm.
p.m.- van

144:109.-

Junckers
Massief Parket
100% verhuisbaar.
Beuken kersenrood.
2-strooks.'
Dikte: 22 mm.
p.m. vanaf

p.m.- van

Expertfloor Design
Ahorn rood, groen

95
p.m. van ***J
. 29«
m*^r<&
"'"'
392

l

!

Pergp Original Beuken
Stroken ien delen. Dikte 8mm.
15 jaar garantie.
. ...

•

;

5
6-9-^ 59P
*JP ^ *

p.m.-van JUr" .

Wicanders
Zwevend
kurk-lamel parket

Poliface
Verkrijgbaar in
grenen plank
of rood eiken.
15 jaar garantie.
Actieprijs.
p.m.- nu

42:-

95

Diverse kleuren en dessins.
Dikte 4 mm. 10 jaar garantie.
p.m.2 vanaf

95

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
A'dam, telefoon 020-6695823
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag en woensdag van 9.00-18.00
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

Aanbiedingen geldig 't/m 20 juni 1.999 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden-
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TC Zandvoort
titelkandidaat
ZANDVOORT - De TC
Zandvoort blijft goed meedoen in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse. Door een knappe 3-5 overwinning in Eindhoven op
ELTV deelt het Zandvoortse
tennisteam de koppositie
met Leimonias. Morgen
staat de thuiswedstrijd, op
tennispark De Glee, tegen
het op de derde plaats staande ING/TS uit Haren op het
programma.

woensdag 12 mei 1999

Handballers ZVM pakken laatste strohalm

ZANDVOORT - Voor de
handballers van ZVM-Rabobank staat nog een spanennde partij op het programma.
Door zondag met 27-20 te
winnen van Schagen hebben
de Zandvoorters een goede
kans om aan degradatie te
ontkomen. Dan moet zondag
minimaal tegen concurrent
US gelijkgespeeld worden.
Voor de vrouwen van ZVMRabo stond niets op het spel,
maar de overwinning op
Schagen was meer dan verNa de enkelspelen stond diend, 16-13.
Oolders/Omaco Zandvoort al
op een gunstige 1-3 voorsprong. Sander Hommel, An- De Zandvoortse mannen
drea van der Hurk en Kim Kils- pakten de laatste strohalm in
donk trokkem hun partij naar de strijd tegen degradatie. In
zich toe. Alleen Bas Wild was de eerste helft waren de teams
niet op dreef en verloor zijn aardig aan elkaar gewaagd. De
partij. De dubbel van Kim Kils- equipe van coach Dirk Berkdonk en Andrea van der Hurk hout kwam flitsend uit de
leverde eveneens een punt op startblokken en nam een 6-1
en door eenmaal winst in de voorsprong. Met zeer aantrekoverige partijen stond de 3-5 kelijk handbal werd Schagen
zege vast. Met nog twee wed- op achterstand gehouden,
strijden op het programma, doch bij een 9-3 voorsprong
morgen thuis tegen ING/TS en sloop de nonchalance in het
de uitwedstrijd op 30 mei te- team. Schagen, dat ook nog
gen De Manege 2 heeft TC kandidaat is voor een degradaZandvoort de kansen op de ti- tieplaats, knokte zich terug in
tel in eigen hand.
de wedstrijd. Voor ZVM-Rabobank kwam de rust (13-12) als
Het tweede Zandvoortse geroepen en coach Dirk Berkteam boekte een bijzonder hout zette de boel weer op
fraaie overwinning op ELTV 2. scherp.
De Zandvoorters speelden de
bezoekers met 7-1 van de In de tweede helft namen de
baan. Alleen het mannendub- Zandvorters de draad weer op
bel Joris Onverwagt en Diede- en maakten het gat met Scharik de Groot leed een neder- gen groter. De verdediging
laag. Voor het overige leverden sloot weer en kansen werden
de partijen alleen maar posi- er vrijwel niet weggegeven.
tieve resultaten op.
Vanuit de gesloten verdediging werd razendsnel de aahHet derde Zandvoortse team val opgezocht en vooral de gekon de wedstrijd niet uitspe- broeders John en Patrick
len. Alle partijen duurden erg Terpstra schoten met scherp.
lang waardoor, door het inval- Eindstand 27-20.
len van de duisternis de laatste
„Dit zijn nuttige punten,"
gemengd dubbel partij van vond Dirk Berkhout. „Het was
Dennis van Dijk en Petra van een overwinning van het colKessel niet kon worden afge- lectief. Zondag moet een punt
rnaakt. TC Zandvoort stond op bij US genoeg zijn om ons te
het monent van afbreken met handhaven. Nu ik ze zo goed
4-3 voor.
heb zien handballen, dan ben
ik er niet bang voor. Dan moeten we zeker kunnen winnen.
Dit was in ieder geval een ver- Een aanval van de ZVM-dames in de wedstrijd tegen Schagen
diende en goede overwinning."

verspeelt
promotiekansen

ZANDVOORT - TZB heeft
de kans op promotie naar de
zesde klasse lelijk laten liggen. In de nacompetitiestrijd
tegen Heemstede werden de
Zandvoorters niet maar liefst
8-3 afgemaakt. De wedstrijd
van donderdagavond tegen
De Germaan heeft daardoor
voor TZB geen betekenis
meer.

Voor de vrouwen van ZVMRabobank en Schagen stond
er niets meer op het spel. Toch
zorgden beide teams voor een
zeer aantrekkelijke en spannende partij handbal. Ook hier
was in de eerste helft van
krachtsverschil weinig te merken. Om en om namen de
teams een voorsprong. ZVM-

ZANDVOORT - Op de
velden van Zandvoort '75
zal zaterdag en zondag
voor de achtste keer het
Piet
Ruigrok-seniorentoernooi worden gespeeld.
Het toernooi dat ieder
jaar een groot succes is en
deelnemers heeft uit het
gehele land begint zaterdagrnorgen om tien uur.
Deelnemende verenigignen zijn ondermeer de
RKDVC uit Drunen, Wilhelmina uit Den Bosch,
DSO uit Zoetermeer, SC
Nederhorst uit Nederhorsl Den Berg, Spero uit
Eist, Alliance uit Haarlem,
Haarlem, Hoofddorp en
Zandvoort '75.
Vanwege de fusie met
Zandvoortmeeuwen zal
het toernooi voor de laatste keer in Zandvoort '75
verband worden gespeeld
op de prachtige velden aan
de Duintjesveldweg. Het
toernooi is genoemd naar
Piet Ruigrok, een van de
oprichters van Zandvoort
'75. Hij is vanaf het begin
bestuurslid van deze vereniging en heeft in die tijd
tal van functies vervuld.

Schaken in
rap tempo

Foto: Rol) Knolter

van het spel maar ook de toe- tweede helft kwam het er pas
schouwers kwamen aan hun uit, terwijl ik in de eerste helft
trekken.
ZVM-Rabobank al gezien had dat we zouden
kreeg in de slotfase geen al te gaan winnen. We hebben de
grote problemen meer te ver- tweede helft gewoon beheerst
werken en won verdiend met en ook goed gespeeld. Verdedi16-13.
gend was het goed maar als je
negen doelpunten scoort in
„Ik ben absoluut tevreden," een helft, dan is dat zeker niet
stelde Joost Berkhout. „In de slecht."

hout snel orde op zaken. De
verdediging greep koel in en de
aanvallen begonnen soepel te
lopen. De kansen werden nu
ook verzilverd en Schagen
werd al snel op een achterstand gezet. De Zandvoortsen
waren niet meer te houden en
scoorden er lustig op los. Niet
alleen de speelsters genoten
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De tweede helft was een formaliteit. TZB probeerde de
schade beperkt te houden en
Heemstede hoefde niet meer.
Nadat Heemstede 6-1 scoorde
was het Mischa Tibboel die
voor 6-2 zorgde. De strijd was
allang gestreden en beide
teams snakten naar het einde.
Heemstede deed het rustig
aan want zondag staat de belangrijke wedstrijd tegen De
Germaan op het programma.
Desondanks slaagde Heemstede er in nog tweemaal te scoren. Daar stond een doelpunt
van Daan Herwegh tegen over
waarmee de 8-3 nederlaag verklaard is.

Snelle vluchten
duiven Pleines
ZANDVOORT - Voor de
duiven van Postduiven Vereniging Pleines stonden twee
vluchten vanuit België op het
Deze deelnemer was duidelijk de weg kwijt
programma.
In losplaats Strombeek
bracht Pleines 289 duiven in
concours voor een vlucht over
ongeveer 164 kilometer. Om elf
uur werden de duiven gelost en
na een snelle tocht klokte
Hans Heilgers de winnende
duif om 13.05.50 uur. De duiven
van Heilgers waren in vorm en
legden beslag op de eerste vijf
plaatsen.
De wedvlucht vanuit het
Belgische Houdeng was 210 kilometer lang. Pleines had nu
230 duiven, die om 's morgens
acht uur werden gelost, in concours. Om 10.17.58 uur klokte
de combinatie
KoopmanKnegt de eerste duif.
Uitslag Strombeek: Hans
Heiligers l, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15,
17, 18. Combinatie RomkesSpronkö, 7,10,11,12,16. Combinatie Paap-Paap 8, 24. Hans
Gaus 9, 23. Combinatie KoperTwins 19, 20, 21. Combinatie
Koper-Koper 22, 25. Combinatie Koopman-Knegt 31, Rook
Driehuizen 26. Peter Bol 32.
Uitslag Houdeng: Combinatie Koopman-Knegt 1. Combinatie Romkes-Spronk 2. 8, 10,
19, 20, 23. Hans Heiligers 3, 6,
12, 14, 15, 17, 24, 25. Combinatie Paap-Paap 4, 22. KoperTwins 5,11, 16, 18. Peter Bol 9,
13. Hans Gaus 21. Combinatie
Koper-Koper 29. Anneke van
Beekhoven 56.

Doelpunten mannen: John
Terpstra 8, Patrick Terpstra 8,
Menno Trouw 3, Marcel Reumann 3, Erwin Spruit 2, Peter
Pennings 2, Arjan Molenaar 1.
Vrouwen: Suzanne Bruijnzeel
3, Wendy van Straten 3, Mireille Martina 3, Marielle Peet 2,
Maaike Cappel 2, Claudia
Paap 2, Daphina van Rhee 1.

Klassieke bolides op
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Een veel te slap TZB keek na
een kwartier voetballen al tegen een 3-0 achterstand aan.
Heemstede was feller en won
de meeste persoonlijke duels.
Even leek er nog hoop te zijn
voor TZB toen Daan Herwegh
voor 3-1 zorgde. De Zandvoortse opleving was echter maar
van korte duur want bij de rust
was de achterstrand al naar 51 opgelopen.

Rabobank was het meest in
balbezit en stelde de verdediging van Schagen behoorlijk
op de proef. Met kunst en
vliegwerk wist Schagen overeind te blijven en zelfs met een
7-8 voorsprong de rust in te
gaan.
In de tweede helft stelde het
team van coach Joost Berk-

Foto: Kol) Knoltüi'

ADVERTENTIE

Van der Meulen en Spiers
verstevigen koppositie
ZANDVOORT - Door een
tweede plaats tijdens de
bridgecompetitie op woensdagavond verstevigden de
dames Van der Meulen en
Spiers hun leidende positie.
De A-lijn bij de Zandvoortse
Bridgeclub gaf een verrassende overwinning te zien voor het
duo Holtrop-Van der Molen.
Met een fraaie 61 procent lieten zij de rest van het veld hun
hielen zien. Als tweede eindgden de dames Van der Meulen en Spiers. die steviger aan
kop kwamen. De heren Groenewoud en Smit staan op de
tweede plaats.
Ook in de B-lijn was een gelegenheidspaar de sterkste. De
dames Polm en Verhage zegevierden met 63 procent. De
tweede plek met 56 procent
was voor de dames De Muinck
en Morhaus. Na zes wedstrijden voeren mevrouw Van Os
en de heer Harmsen de ranglijst aan met mevrouw Lemmens op de tweede stek.

De hoogste plek in de C-lijn
werd behaald door de heren
Van Gellekom en Verburg. Zij
wonnen overtuigend met 65
procent. De dames Van Ackooij en Drenth bleven eerste,
de dames Van der Rijst en
Bruijn handhaafden zich op de
tweede plaats.
De dames Boon en Van der
Meulen zijn in de competitie
op donderdagmiddag aardig
op weg naar het kampioenschap in de A-lijn. Hiertoe
droeg hun score van zeventig
procent een steentje bij. Na vijf
zittingen in de laatste competitie leiden de dames Boon en
Van der Meulen met een voorsprong van dertien procent op
de heren Henrion Verpoorten
en Overzier.
De overwinning in de B-lijn
moest worden gedeeld door de
heren Dick en De Poel en de
dames Meijer en Morhaus.
Hun score was 59 procent. In
deze groep bezetten mevrouw
De Vries en de heer Vergeest
de eerste plaats.

Toernooi bij
Zandvoort '75

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-0/roo ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
11.00-12.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-Off.OO ZFM Nonstop
08.00-10.00 Broekophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
18.00-19.00 Tussen Pits & PaddocR
19.00-20.00 DeCocquerell
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.'00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
21.00-24.00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

ZANDVOORT - De Historic Zandvoort Trophy leverde de weinige toeschouwers
aardige plaatjes op. De organiserende Historische Auto
Ren Club zorgde voor een
fraai startveld met schitterende klassieke wagens.

Zo was het genieten geblazen tijdens het traditionele
Concours d'Elegance. Prachtige, glimmende en vooral Franse automobielen stalen de
show op het verlengde rechte
eind van Circuit Park Zandvoort. Maar natuurlijk waren
er een paar races van ongekende spanning.
Vooral de strijd in de MG
Competitions was sensationeel. Rob van der Poel drukte
zijn MGB GT V8. eenduizeiidste seconde eerder over de
streep dan de MGB GT van
Riek Hendriks. Vanaf de start
nam Van der Poel de leiding in
handen. De van pole-position
gestarte Jacco Valentijn zakte
meteen naar de derde plaats.
Rob van der Poel voelde de gehele race de hete adem van
Hendriks in de nek. In de slotronde kwam Hendriks zeer
sterk opzetten. De MG van
Rob van der Poel had versnellingsbak problemen en zag
Hendriks naderen. De finish
kwam echter op tijd en Van deiPoel won.
Waren de klassieke races het
aanzien waard, in het Pinksterweekeinde is het programma
dat het Circuit Park Zandvoort
biedt nog veel aantrekkelijker.
De Nederlandse Autorensport
Vereniging en het circuit hebben voor Tweede Pinksterdag,
maandag 24 mei. een geweldige raceprogramma in elkaar
gezet. Acht uur autosport,
waarin naast alle belangrijke
nationale raceklassen een
twee-uurs race wordt verreden
in de Castrol Belcar-klasse.
Supersnelle GT wagens als
Porsche, Chrysler. Chevrolet.
Marcos. Lotus en Lamborghini
komen naar Zandvoort. Daarbij diverse Nederlanders zoals
Europees kampioen Patrick
Huisman, veelvoudig Nederlands kampioen Cor Euser en
Formule 3-rijder Christijan Albers.
Van de nationale raceklasen
komen op Tweede Pinksterdag tijdens de Carisma Pinksterraces aan bod: Formule
Ford, Libertel DTCC. Pearle
Alfa 156 Challenge. Marlboro
Renault Mégane Trophy en de
Radio 538 Citroen Saxo Cup.
De eerste klap Is een daalder
waard, moet Cor Euser gedacht hebben na zijn twee zeges in het Libertel Dutch Touring Car Championship tijdens

de Openingsraces, verleden
maand op Circuit Park Zandvport. Maar de Brabander kan
zijn borst nat maken.
Renault, Honda en Mitsubishi staan voor de Carisma
Pinksterraces klaar om de
veelvoudig kampioen het raceleven bijzonder zuur te maken.
De handicap voor Euser: zestig
kilo extra gewicht. De gewrichtshandicap is een extra
reglementair onderdeel om de
spanning hoog te houden. Ben
je goed, dan extra gewicht erbij. Ben je minder, dan gaat er
wat af. Euser gaat derhalve
van start met de maximale extra ballast.
De verrassing tijdens de eerste twee wedstrijden was het
optreden van de Honda's Integra, met Rob Karst en Toon
van de Haterd. Volop actie dus
aan de kop van het imposante
startveld van het Libertel
DTCC. Nederlands kampioen
Donald Molenaar weerstond
de druk ondanks een niet optimale preparatie van de wegligging in Zandvoort op het vernieuwde circuit. .,We zullen de
aanval op Cor inzetten," aldus
teameigenaar
Frans Verschuur.
De toegangsprijs voor zaterdag 22 mei bedraagt vijftien
gulden. Maandag 24 mei kost
een kaartje voor duinen en tribune 25 gulden, terwijl voor
het rennerskwartier een toeslag van dertig gulden wordt
berekend. Kinderen tot twaalf
jaar, onder begeleiding van een
volwassene betalen de helft
van genoemde bedragen. ledere bezoeker ontvangt geheel
gratis het 36 pagina's tellende
full color programmablad.
Kaarten zijn in de voorverkoop
te verkrijgen bij de circa 850
Ticket Boxkantoren (onder
andere verkooppunten van
Staatsloten). Bel voor het
dichtsbijzijnde adres: 09009393
(75 cent per minuut).
Programma Carisma Pinksterraces: zaterdag 22 mei: 1016.45 uur kwalificatietrainingen voor alle klassen welke op
24 mei racen: maandag 24 mei,
races: 10-10.20 uur Warm up
Castrol Belcar, 10.30-10.45 uur
Warm up Libertel DTCC. 1111.40 uur Formule Ford, twaalf
ronden. 11.45-12.25 uur Sprintrace Libertel DTCC, acht ronden, 12.30-13.10 uur Pearle Alfa
156 Challenge. twaalf ronden,
13.15-13.55 uur Radio 538 Citroën Saxo Cup, twaalf ronden. 14-14.40 uur Tweede race
Libertel DTCC, dertien ronden. 14.45-15.25 uur Marlboro
Renault Mégane
Trophy,
twaalf ronden, 15.30-17.35 uur
Castrol Belcar, 125 minuten.

ZANDVOORT - Morgen,
Hemelvaartsdag, wordt
het 19e Louis Blok rapidschaaktoernooi gespeeld.
De Zandvoortse Schaakclub organiseert dit toernooi zoals gebruikelijk in
het
Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.
De schakers worden in
poules van zes naar sterkte ingedeeld, waardoor het
toernooi ook leuk en aardig is voor de huisschaker.
De schaker of schaakster
heeft 25 minuten bedenktijd en voor de winnaars
staan fraaie bekers klaar.
De«erste zet is om half elf
en
de prijsuitreiking
wordt om half vijf verricht.
Vele schaakliefhebbers
hebben zich al aangemeld
maar het Gemeenschapshuis heeft zalen genoeg om
meer schakers te herbergen. Inschrijven, voor een
bedrag van tien gulden per
persoon, kan tot vanavond
acht uur bij Ruud Schiltmeijer, telefoon 5717272.

Extra duel
ZVM en SIZO
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen speelt zaterdag een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de vierde klasse
tegen SIZO. De strijd
wordt gespeeld op het veld
van Van Nispen in De Zilk
en begint om half drie. Slagen de Zandvoorters erin
de titel te bemachtigen
dan volgt om zes uur een
ontvangst in het raadhuis.

ZVM komt in
'De Kantine'
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdagmiddag
tussen vijf en zes uur zendt
Radio Noord-Holland het
sportprogramma 'De Kantine' uit vanuit het clubhuis van Zandvoortmeeuwen. Presentator Edward
Dekker en verslaggever
Pim Lemmers lichten de
club Zandvoortmeeuwen
door. Volgend jaar zal
Zandvoortmeeuwen door
de fusie met Zandvoort '75
verder gaan onder de
naam SV Zandvoort. De
uitzending is te beluisteren op 97.6 FM of op de
kabelfrequentie 92.5.

Nijkamp naar
fusieclub
Zandvoortmeeuwen,
volgend jaar, door de fusie
met Zandvoort '75 uitkomend onder de de naam
SV Zandvoort heeft, Gerarcl Nijkamp gecontracteerd als trainer van de
zondagselectie. De 54-jarige Zandvporter is geen onbekende in de Zandvoortse voetbalwereld. Eind jaren zestig, begin jaren zeveutig maakte hij deel uit
van liet succesvolle voetbalteam van Zandvoortmeeuwcn en ook bij Zandvoort '75 heeft hij aan de
weggetimmerd. Ook als
trainer maakte Nijkamp
zich verdienstelijk. Bij
Zandvoort '75 leidde hij de
trianing maar Concordia
en VSV heeft hij eveneens
onder zijn hoede gehad.

Klaverjassen
bij ZVM
ZANDVOORT - Het klaverjasseizqen bij de voetbalvereniging Zandvoortineeuwcn wordt vrijdag afgesloten met de finalcavond. Liefhebbers van
het spel zijn weer welkom.
De start is om acht uur en
het inschrijfgeld bedraagt
zeven gulden en vijftig
cent per koppel. Natuurlijk zijn er ook dit keer
fraaie prijzen te winnen.

woensdag 12 mei 1999

Weekmedia 17
Moeders gevraagd van kinderen tussen de 9 en 15 maanden
die HYPO ALLERGENE FLESVOEDING gebruiken on mee
willen doen aan een marktonderzoek U krijgt hier een vergoe
ding voor Inlichtingen 020 6654447
Gezocht hulp voor ons strijk
goed 1 a 2 ochtenden p w
nl tel 5731502

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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sta oven stil

Ik ben Mieke, 55 jaar, slank en
1 70 lang Ik zoek een gezellig
maatje die samen met mij
naar een leuk Jazz festival wil
gaan Verder heb ik geen bijbedoelingen, we kijken wel
gewoon hoe het verder gaat
lopen' Reageer maar snel op
boxnummer 262798

AIDS MEMORIAL DAY
zaterdag 22 mei a s
Uw particuliere Micro bon
oer post verstuurd bereikt
Beurs van Berlage, A'dam Ik ben een vrouw van 42 jaar,
ons pas over 3 a 4 dagen
gescheiden, volslank, blauwe
aanvang 1700 uur
Opdrachten die te laat
ogen en halflang blond haar
zaal open 1600 uur
binnenkomen worden
(na aanvang geen toegang) Ik hou van uitgaan en af en
automatisch de week
toe een pilsje drinken Wie
daarop geplaatst
belt mij terug op mijn boxnummer'' Dan maken we snel
een leuke afspraaki Boxnum
Uitgaan
mer 308005

10

Ik ben Hans en kom uit Eind
hoven' Ik ben een jongen van
43, ben 1 75, weeg 70 kg, heb
grijs haar en blauwe ogen Ik,
heb een dochter van 21 jaar
die al getrouwd is Ik zoek een
leuke vrouw met leuke ogen
die tijd heeft voor een goede
relatie Boxnummer 879545
Ik ben Robbie, 39 jaar en zoek
een lieve, eerlijke meid tussen
de 27-39 jaar' Ik heb donkerblond haar, blauwe ogen, ben
1 83 en weeg 83 kg Als jij
meer van mij wil weten,
spreek dan een leuk bericht m
en dan bel ik je zo vlug moge
lijk
terug'
Boxnummer
705155
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Tel.'020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

VLOOIENMARKT
Veemarkthallen, Utrecht
15 16 MEI Zie SBS6 text 650
Org v Aerle 0492 525 483 (wm)
Hemelvaartsdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 jr De Ossestal Nieu
welaan 34A Osdorp v a 20
u Vrij parkeren 0297328712
Sportcafe Zandvoort voor
bruiloften recepties perso
neclsfeesten
verjaardags
feestjes
catering
0235715619 0654616812
Za 15 mei STIJLDANS avond
v paren & alleengaanden De
Ossestal Nieuwelaan 34 Os
dorp 20 30 u Geen danssch
leder welkom 0297328712

Markten/braderieen
Vlooienmarkt, Hemelvaarts
dag, 13 mei Sporthal Zeeburg, Zeeburgerdijk 620,
A dam Van 1000 1700 uur,
ring afslag S114, 020 6425871

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd voor kinderdagkamp
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Bloemen, planten en tuinartikelen

Mike de Groot

Mi. M.'- \ \ , , km, ih.i
l ..-llin- l~>(. - i (KMI U) \m-lrMl.ini

VAKANTIEKAMP LICHT LUCHT
afd THOMAS VREDES BUITENVELDERT

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074
Te koop
aangeboden

Van Keulen Keukens BV

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)
op de afdeling orderverwerking
Wij zoeken iemand met een afgeronde mavo opleiding die
nauwkeurig kan werken en plezierig is in de omgang met
collega s Kortom een echte teamplayer
Goede contactuele eigenschappen zijn ook erg belangrijk in
de telefonische omgang met klanten
en relaties
Wil je meer weten over deze baan7
Bel dan snel 020 460 43 43 en vraag naar de heer A Dekker
Van Keulen Keukens b v
Zeeburqerpad 5 1018 AH Amsterdam Oost

Horecapersoneel gevraagd

Résidence Fontaine Royale
Restaurant Party en Congrescentrum m Amstelveen
heeft momenteel plaats voor een

CHEF DE PARTIE

TUINMAN STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw tuinen straatwerk, voorjaarsbeurten van klem klusje tot com
plete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
Ing KvK Tel 020-6364074
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780

diversen

cursussen
Woningruil

Hobby's en verzamelingen

GROTE TREINENBEURS Amstelveen Zuid

Zat 15 mei (10 15 u ), Keizer Karel College. Elegast 5

Kennismaking

Eotcafe zoekt
zelfstandig werkend KOK
ervaren BARKEEPER
medojve'kers voor de
BEDIENING
Bel voor info 0235731454
ma 1200 uur)

Wat moet u doen9
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Divers personeel gevraagd
Gevraagd

VERKOPER/STER
ervaring vereist fulltime of parttime
hbomsiorkunst J Bknjs
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel 0235712060

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Alleen voor DAMES or rijn
weer enkecC plaatsen vrij bin
non ons tel team' Bel nu en
ook jij verdient gold met je
stem Jp bepaalt relf je ver
diensten want je werkt wan
noer jij dat wilt Hot gaat om
erotische gesprekken Bel
ma v 0102944111
Hulp gevraagd voo' hut bij
houdpn van mijn tuin m \
Tel 5712075
9 Wi| bohoudon ons hot
rcclil voor /onder oogave van
redenen teksten to wijzigen
ï' n ot op te nomen

TUINMAN STRATENMAKER
biedt ?ich aan voor al uw tuin
en straatwerk voorjaarsbeur
ten van klem klusje tot com
plete aanleg Gratis advies en
vrijbl prijsopgave aan huis
Ing K v K Tel 020 6364074
Dit is je kans om nog wat
EXTRA \akantiegeld te ver
dienen' Voor onze thuisseks
centrale zoeken wij dames
die hot leuk vindon om erot
gesprekken te voeren per tel
Jo werkt thuis en wanneer jij
wilt Goede verdiensten' Bel
ma vr 010 2944321

Oproepen - Mededelingen
Wij zoeken voor marktonderzoek kopers gebruikers van
TABS (tabletten) \oor in de wasmachine van de mei Ken
OMO Sunil en Dixan Wij zoeken/owel-rouwen die tevreden
zijn over het wassen met labs ais vrouwen die daar juist niet
tevreden over zijn Leeftijdsindicatie 24 55 jaar Voor uw
deelname ontvangt u oen ruime vergoeding
Solcctioburoau Profiel 0206173578

Te2 huur bedrijfspand ± 200
m gecomb met woning
Voor ml tel 5713975

met sofinummer

BEZORG(ST)ERS
GOEDE VERDIENSTE
Bel nu: 020 -613.8444

Te huur zomerhuis voor 2
pers Mnd juli is reeds verhuurd Tel 023-5712271

INTERLANDEN SPREIGROEP
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304,1060 VD Amsterdam

Financien en
handelszaken

DE CONTACTLIJN

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534
Maudi assurantiën
Bromfietsverzekeringen
Snorfiets ƒ 95 p/j
Automaat ƒ 140 p/j
Versneller ƒ470 p/j
Spartamet ƒ50 p/j
Bel Haarlem 023-5337543 of
naar centrale 020-5160660
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem
luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die
een serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie m te spreken
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen U krijgt

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in on/.e krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen
f 1.00 gpm)

Sport, spel en
ontspanning

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER''
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week

Strandpaviljoen Skyline gaat
fris van start hiervoor zoeken
• Rubnsksadvertentie op wij nog div enthousiaste
geven'? 7ie voor adres en/of medewerkers
geinteres
teletoonnummer de colofon seerd' Vraag even naar Oscar
in deze k-ant
023 5714525

Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij met spoed op woensdag

TSJECHIË 10-dgn naar het prachtige Beskydygebergte met
o a Slowakije, Kromenz en Krakau v a ƒ798,-. Fijn hotel HP
(vertr 28/5, DHTZ 524)
WANDELEN WESTERWALD / DUITSLAND 5 dgn van hotel
naar hotel mcl busreis, VP, v a ƒ 598,-(vertr 31/5, DHTZ511)
ENGELSE RIVIERA 8 dgn het andere Engeland
Rubrieksadvertentie op- Aikido, geweldloze zelfverde- Devon & Cornwall v a ƒ898,- (vertr 12/6, DHTZ 526)
geven'' Zie voor adres en/of digmg in Amstelveen en Vo Bel De Harde's Tours 020-4707771
telefoonnummer de colofon lendam, 2 weken gratis proef
Info 020-6650364
n deze krant
SCHILDER heeft nog tijd v
oinnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

Uw sollicitatie met C V kunt u binnen 14 dagen sturen naar
Résidence Fontaine Royale t a v Chefkok Bert Ham
Dr Wiilem Dreesweg 1 1185 VA Amstelveen
Hét leukste eetcafe van
Zandvoort zoekt per direct
leuke meisjes voor in de be
diening Ook zoeken wij een
hulpkok Tel 0235715363
na 12 uur

Wil je ook kranten bezorgen ?

te huur
aangeboden

Astrologie opl Jupiter Introductie-av 19/5 0206384148 In Zandvoort oud Noord
eengezinswoning met huiskamer, 3 slaapkamers met c v
hrpr ƒ500,- p mnd
Massage
Gevraagd grotere woning
hr pr ƒ 1 000,- p mnd
Br o nr 764-20111 v d blad
Sportmassage, ontsp massage Shiatsu, voetreflex
Vakantie buitenland
Tel 0235714092

Voor con creatieve en ambitieuze kandidaat bieden wij een
GROTE MODELAUTOBEURS, Amstelveen-Zuid
prettige werkomgeving m een jong en enthousiast team Zon 16 mei (10 15 u ) Keizer Karel College Elegast 5
VEREISTEN
Minimaal SVH opleiding
leeftijd vanaf 22 jaar
ervaring in de keuken op hoog niveau
zowel voor a la carte als banketten
teamworker

01998 Hein de Kort

Onroerend goed
en woonruimte

Zoekt enthousiaste leiders'sters v a 17 jr die een
of meerdere weken (26/6 t/m 13/8) aan kinderen van 4 12 jr
een onvergetelijke vakantie in de duinen willen bezorgen Te koop aangeb
Schoonmaakpersoneel gevraagd
8 stapelbare
tumstoelen
Vergoeding ƒ75,- per week
kleur blauw ƒ30,-, 3 marmeInl dhr A Tuinder tel 020 644 99 88 na 1900 uur
ren tafels 60 cm diam ƒ50,Uit/endBureau Volendam is met spoed op zoek naar
p st Volautom sinaasappel- BOUWOPRUIMERS
pers, profess voor de horeca
- KANTINEDAMES
Woninginrichting
Verhuizingen
ƒ 1 325, ex BTW
- SCHOONMAKERS m v voor m do ochtend of avonduren
Tel 0235717503
en de nacht
Een contract behoort tot de mogelijkheden
T k balibrum wandmeubel en
Heb je interesse en ben je direct beschikbaar bel dan naar salontafel 110 cm vr pr TE HUUR gr verhuiswagen +
Onroerend goed
chauff, ƒ 250 p d Ook met
Knsztina Tessa of Suzanne 020 4080616
ƒ250 Tel 023-5715897
en woonruimte
verhuizers Tel 0653208374
ZOMERKAMP voor kinderen
te huur gevraagd
X Y Z B V verhuizingen en
tussen de 8 en 16 jaar
Commercieel en administratief
Van 31 juli t/m 7 augustus kamerverhuizingen/transport
personeel gevraagd
Voll verzekerd, 0206424800 Gevr voor lange en korte tijd
Vraag meer informatie
gemeub en gestoffeerde
tel 0206364700
woningen, huizen of flats,
Opleidingen/
regio A'dam 020-4003074
is een toonaangevende keukeninrichter in Amsterdam
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

• Wij behouden ons het Voor al uw TUINAANLEG, bestrating enz Voor elk klusje tot
recht voor zonder opgave van complete aanleg, schoonmaken, snoeien, gazons, vijvers,
redenen teksten te wijzigen'
beplantingen en schuttingbouw
of niet op te nemen
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
GARANTIE OP AL ONS WERK mg K v K

l illt 1111111 lll. t l- lll. l MINI IK /Hl _kl.ll Illl n ) nt /. n. Il II .1.111
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Ik ben een vrouw woonachtig
in Zuidelijke deel van Neder
land Mijn leeftijd is 59 jaar,
ben slank en zie er heel goed
uit Spreek je telefoonnummer in en ik bel je direct terug
zodat we elkaar beter kunnen
leren kennen en wie weet
Boxnummer 302626

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900 899 85 99
Deze lijn is geschikt voor elke Ik man met normaal postuur
man en vrouw die op zoek is «ort haar en bruine ogen vro
naar een echte relatie Luister iijke uitstraling, eerlijk roman
anoniem naar een echte rela tisch en verzorgd Ik zoek een
tie Luister anoniem naar ad nette vriendin Je kunt vnjge
vertenties van vrouwen en zei blijven of met mij een gok
leuke mannen Ik ben een je wagen Luister (anoniem
vrouw en zoek man rond de en GRATIS) op 08004140
30 gespierd met veel gevoel Klaas 29 jaar ben een seneu
voor humor
Boxnummer
ze jongen Wat ik zoek is een
364878
vrouw die ook serieus is en
Dit doe ik niet elke dag dus ik die een fijne relatie op wil
ben een beetje zenuwachtig' bouwen' Ben jij die vrouw die
Ik ben een leuke vrouw en mij beter wil leien kennen,
ben op zoek naar nieuwe con dan hoor ik het heel graag
tacten waaruit eventueel een van jou op de box' Boxnum
leuke relatie kan komen en mer 704115
anders een leuke vriend
schap'
Waar wacht je nog Lijkt het je niet heerlijk om
op? Bel me gewoon' Box samen verder te gaan'' Ik
zoek een lange man die, net
nummer 335775
als ik beseft dat het meest
Graag wil ik weduwvrouw belangrijke in het leven men
van 50 m contact komen met sen zijn en hoe we met elkaar
een goed uitziende heer voor opgaan' Ik bied een warm
fijne vriendschap Als jij met nest vol hartelijkheid en inte
mij wil kennismaken dan hoef gnteit' Boxnummer 369882
je alleen maar mijn boxnum
mor te bellen en een leuk be Monogaam dat ben jij toch
richt in te spreken' Boxnum ook'" Zoek jij een ongebon
den 46 jarige, 1 73 m lanqe
mer 319160
HBO niveau man' STOPUe
Ik ben een vrouw die op zoek bent bij mij echt aan het goe
is naar een fijne viiendscnap de adres' John dat ben ik'
met een man vanaf 45 jaar Ik Heb bruine ogen, donker
ben romantisch ingesteld' blond haar en wil een LAT
Ben jij nu nieuwsgierig gewor relatie opbouwen Bel gratis
den7 Neem dan contact op 08004140
Boxnummer
met mijn boxnummer en ik 207150
vertel je alles over mezelf' Ik Voor een nieuw start of het
wacht op je reactie Boxnum eerste begin bel je (anoniem)
mor 384345
eerst met de contactlijn
Ik ben een vrolijk bourgon Vrouwen GRATIS 08004140'
disch type en vindt het heer Ik ben Lisa 31 jaar met een
lijk om te genieten en een dochtertje van 6 Ik zoek via
lekker glaasje met je te dnn deze weg een moderne man
ken Ik ben een weduwe van in de leeftijd tot circa 36 jaar
57 jaar en zoek via deze weg Alvast een knuffel Boxnum
warmte liefdu en genegen mer 367018
heid Ben jij rond de 60 en • Rubneksadvertentie? Zie
houd j<? van een goed ge voor adres en/of telefoonnr
sprek'' Boxnummer 307192 de colofon in deze krant

Vakantie
Binnenland

Vaar/surfsport

Te koop nieuwe stalen
Drenthe, mini-camping Spec ROEIBOTEN, 4 meter lang,
voor 55+ ƒ 18,- p n , ook ca- met roeispanen, prijs ƒ 1150,Tel 035-5823978
ravanth Tel 0599-412214
Stacaravans te huur m Belgisch Limburg, vanaf ƒ240,p w all m Tel 043-4591598

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40 83 61

Auto's en
auto-accessoires
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep, onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel 023-5614097.

UW TAPIJT TOE AAN EEN SCHOONMAAKBEURT''
Service Plan Nederland reinigt uw tapijt droog, milieuvnendelijk, effectief Nieuwsgierig, neem contact met ons op
Telnr 020 6372434, fax 020-6371035

0906-Nummers
LIVE' Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 0906 0601
Nieuw' De carrousel' De vrouwen zijn direct bereikbaar op
de lijn' 0906 9701 (SOcpm)

44 cpm' Wijkdating vrouwen Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
uit jouw wijk zoeken een af- seksafluisterhjn v Holland
spraak' 0906-17 11
09069722 Secret' pm99c
Afspreken m jouw
Ontdek de duistere wereld'
postcode-gebied
SM Meesteres live' Zij wijdt
09065022204 (1 gpm)
jou m 99cpm 0906-9626
Beluister anoniem
POSTCODE DATING'
Vrouwen zoeken snel conadvertenties 18+
09065015156 (1 gpm) tact Bel 0906-18 44 (SOcpm)
Biseks' Buurvr en buurmeisje SBS 6 text pagina 745
18 hun spelletjes worden har"Seks alarmnummer**
der' 99cpm 0906 9526
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611

Dagelijks seksen hete meisjes op onze livelijn' Alleen de
SM-CONTACTLIJN Hier zoeheetste'99cpm 09060603
ken vrouwen & stellen SM
Direct contact met
contact 0906 18 33 (SOcpm)
stoute vrouwen
Spannende date7
09065022221 (1 gpm)
Direct contact met
vrouwen thuis'
09065022221 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)

voor de particulier
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren

Diversen

09069889 Rijpe Sjaan DD
cup, zkt jgns 18 jr v liveseks
Grijp onder m n rok' 99cpm
40 cpm' Binnen 5 seconden
vrouwen 30+, direct live aan
de lijn' 0906 17 15

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de
pcrsoneels- en opleidingsadvcrtenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving met
Rina Vcrkaaik 020 - 562 2804 of Pieter Langereis 020 - 562 3436

09065015156

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
Vanavond al een
fijne afspraak''
0906-5022204 (1 gpm)

Een spannend
contact m de buurt
09065022204 (1 gpm)

Diverse clubs

Ik ga door, waar anderen
stoppen' Schaam me nergens voor en wil harde SEKS'
Hamel' 99cpm 0906 9794
Vrouwen, 1855 jr, geven
telnr voor gratis contact'
Bel 0906 1822 (1gpm)

Escortburo Angel 24hpd
Slipgevaar als u een van
onze meisjes besteld
Tevens dames v a 18jr-55jr
voor overdag en s'avonds
Tel 0206322452
http //www angel escort com

De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schnjl per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt by uw advertentie een Euro-, Giro- of betaalchequc bijsluiten (beslist geen overschnjvmgskaarten
of u ontvangt van ons een acccptgirokaait
Coupon uitknippen en opstuien (frankeren als brief)
naar
Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16.00 uur).
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.
Micro's kunnen ook teletonisch of per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dmsdaa
12.00 uur), tel 020-56262?!,
lax: 020-6656321.
Indien uw advertentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing m
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uui op ATS TXT).
Opdi achten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een weck later
geplaatst/uitgezonden.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)

EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uu
tekst gerekend wordt).
Wij /.ijn niet aansprnkelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons hel
recht voor /onder
opgave van redenen
teksten te wijzigen ol'
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15,51
t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Alle prijken /ijn mcl. 17.5% BTW.
Naam.
Aclics.
Postcode'
Telefoon'
S.v.p. m itibiiek:

Plaats

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

In Ziekenhuis Amstelveen zijn
een 35 vrijwilligers betrokken
bij de uitzendingen van de
ziekenomroep, die onder de
naam Tulipa al ruim twintig
jaar zijn te beluisteren. Alleen
op de zondagavond is er geen
uitzending, op de andere
dagen worden tussen acht en
tien uur 's avonds veel
vcrzoekjes ten gehore
gebracht.
ARINO DEN Haan
is één van de vrijwilligers, die al een
kleine tien jaar als
presentator te horen is Toen
hij zich als dertigjarige meldde
bij de omroep, stond hij verbaasd over de manier waarop
de medewerkers werden geselecteerd. „Het leek wel of je
solliciteerde naar een echte
baan," herinnert hij zich. „Ik
dacht dat ze om medewerkers
zaten te springen, maar er
werd echt serieus getest. Je
moest bij een soort toelatmgscommissie komen, die luisterde naar je uitspraak en liet een
geluidstest maken. Daarna
moest je ook nog stage lopen,
voordat je als kandidaat aan
een vergadering van medewerkers werd voorgesteld. Pas
daarna kon je beginnen."
Als hij zich die procedure
herinnert, moet hij toegeven
dat het toch wel goed is om
nieuwe medewerkers een test
te laten afleggen. Zoals pok Ad
van de Ven beaamt. Hij werkt
al vanaf 1977 mee aan de uit-

woensdag 12 mei 1999

1-13

zendingen en is nu mm of meer
verantwoordelijk voor de gang
van zaken bij de omroep De
39-jarige Amstelvener over het
werk: „We hebben kwaliteit
nodig, geen geschreeuw."
Van de Ven kan legio verhalen vertellen over zijn belevemssen bij Tulipa, maar zijn
'credo' is dat hoewel het vnjwilligerswerk is er toch ook een
bepaalde
verantwoordelijkheid mee gepaard gaat. „Je
kunt hier met zo maar iets
gaan doen. Je doet het voor de
mensen, die hier zijn opgenomen. Dat moet je ook altijd in
je achterhoofd rjouden."
Den Haan lag in 1989 zelf in
het ziekenhuis voor een neusoperatie. „Ik had altijd al het
idee om iets bij de radio te
gaan doen Ik had een passie
voor muziek en toen ik het
daarover had, werd me verteld
dat ik best wel verzoekje kon
inleveren. Ik mocht op een moment zelfs live in de uitzending
komen. Dat vond ik geweldig."
Hij zag het wel zitten om iets
voor en bij Tulipa te gaan doen
en toen ook de selectieprocedure positief werd afgerond,
kon hij aan de slag.
Tulipa zit volgens Van de
Ven momenteel met het aantal
vrijwilligers 'op sterkte' In
leeftijd varieren de medewerkers tussen de zestien en zestig jaar, maar niet de leeftijd is
doorslaggevend. „Belangrijk is
het enthousiasme en de mate
van volwassenheid," stelt Van
de Ven. „Elke avond hebben
we voor een uitzending eigen-

Marino den Haan (rechts) achter de microfoon in de Tulipa-studio mei Ad van de Ven achter het instrumentenpanecl
Tolo f lap iU.uus

lijk drie mensen nodig. Een
presentator, een technicus en
een gastvrouw Maar tegenwpordig hebben we ook dikwijls een duo-presentatie. Dat
maakt het wel makkelijker lemand te vervangen bij ziekte of
vakantie."
Den Haan is na tien jaar nog
even enthousiast als bij het begin. Zo nu en dan valt hij wel
eens in voor anderen en ook bij
speciale uitzendingen wordt
hij vaak 'ingezet'. Dat laatste
met tot zijn ongenoegen. „Het
bevalt me uitstekend. Bovendien doe je het voor een bepaalde doelgroep. Toen ik zelf
hier lag, vond ik het geweldig
leuk om naar een eigen verzoekplaat te kunnen luisteren.

Dat is, denk ik, ook voor de ziek uit de jaren zestig of een
patiënten van nu nog steeds interview met iemand Vanaf
zo."
negen uur worden dan verDe vrijwilligers kunnen bij zoekplaten gedraaid
Soms
Tulipa echter ook hun 'eigen doen we dat met telefoonge-

'Je doet het voor de patiënten,
dat moet ie in achterhoofd houden'

hij of zij dan via de radio die
persoon hoort praten Als die
patiënt mobiel is dan mag hij
m de studio komen, omdat er
anders natuurlijk mets kan
worden teruggezegd. Dan zie
je de mensen glunderen, maar
soms is het ook heel emotioneel"

Niet iedereen m het ziekenhuis blijkt op de hoogte van de
Tulipa-activiteit, ofschoon de
omroep wel mededelingen
ei' kwijt Van de Ven- „Het eer- sprekken "
kwijt kan in het ziekenhuisste deel van de uitzending is
„Vooral dat laatste slaat bulletin'In Petto' „We hadden
meestal aangepast aan de per- aan," weet Den Haan „Het is hier een ruimte, maar die
soonlijke interessesfeer van de echt ontzettend leuk als je moest voor iets anders worden
presentator. Dat uit zich dan voor een patiënt bijvoorbeeld gebruikt. Een van de directeuin een bepaald soort program- een familielid, dat ver weg ren wilde toen wel eens weten
mering, bijvoorbeeld met mu- woont, weet te bereiken. Dat of het werk wat we deden, aan-

sloeg Dat bleek hot geval."
voitelt Van de Von Sindsdien
zit Tulipa in een behuizing
dichtbij de icocptic
Ook patientpn /ijn niet alti]d
gemlormeeid . Dat blijkt als
mensen viagon ol ei voor bet aald moet woi den om een vei zoekplantje aan te vragen Als
zo eenmaal weten wat het is,
vinden ze het, wel leuk." vertelt
Van de Ven 'wions zus Maia
bijvoorbeeld als gastvrouw optieedt
De 34-]ange Amstelveense is
een van de 'visitokaaitjes' (zoals de gastvrouwen woidcn genoemd) van Tulipa 7.\\ bezoeken afwisselend een aantal aidclmgcn om daar de vei/iockjes op te halen , Maai op dinsdagavond
worden
do
bezoekers in de hal 'ovei vallon'
met een micioloon Of ze clan
voor iemand in het ziekenhuis
een plaatje willen aanvragen
Dat wei kt heel grappig, omdat
een patiënt dat natuurlijk met
weet Daar kujgen we ook leuke reacties op," weet Van de
Ven
Maar voordat Den Haan achter de microloon kruipt, heeft
hij al heel wat voorwerk veincht „Ik beieid mijn programma's thuis vooi Soms krijg je
wel eens een fax binnen over
een bepaalde activiteit Als je
daarop wil ingaan, moetje dat
natuurlijk wel vooraf doen
Maar soms moet je ook wel
eens improviseren Zoals bijvoorbeeld met de dood van Diana "
„Het leukste is, dat uit de
reacties blijkt, dat je mensen
blij maakt Dat is ook het uitgangspunt, want je bent er
voor die doelgroep," zegt Den
Haan Nog mooiei dan die tevredenheid van de luisteraars
is voor hem, dat hij bij Tulipa
een andere liefde heeft gevonden Volgende week vrijdag
treedt hij m het huwelijk met
'zijn gastvrouw' Maja Maar
beiden zijn voornemens gewoon voor Tulipa te blijven
werken

EN BOS aanleggen Dat
lijkt zo makkelijk Maar
ondertussen Laat mo u veitcllen over de aanleg van het
nieuwe Schmkeltaos, dat tegen
do zuidgiens van het Amsteidamse Bos woidt aangeplakt
Na j ai en van grond aankopen, plannen maken, veigun
ningen aanviagen en procedures voeren stonden we begin
januari m de startblokken
Het werk kon beginnen' Waterpartijen graven in het midden. aan de randen juist gioncl
opnogen voor boomaanplant
fietspad aanleggen, voetpad
aanleggen, mfobord neerzetten en klaar' Opening in mei'
Groot materieel reed de
voormalige akker aan de Bo.srandweg op Lasergestuurde
gi aafmachmes. gemotiveerde
machinisten, goedmoedige
opzichters Toen begon het te
regenen En bleef het legenen
De grond verzadigde met water De machines en opzichters zakten weg en alles kwam
tot stilstand Wachten op
droog weer Dat kwam niet
Twee maanden knaisentanden en duimendraaien Toen
leek het tij te keien De machines draaiden alvast warm Tot
een brief van de Stichting
Crash ons erop wees dat er
weieens bommen m de oude
polder zouden kunnen liggen
In de laatste wereldoorlog
werd de omgeving van Schiphol immers fors gebombardeerd, allicht dat er weieens
een blmdgangertje naast was
gevallen.
Wij, ook met helemaal gek.
hadden natuurlijk al voor het
werk begon de polder laten
onderzoeken op bommen.
Maar toen was alleen naai onHenk Fokkink diepe blindgangers gezocht
En nadien waren de plannen
bijgesteld op de plekke^i waar
bruggen of stuwen zouden komen bleek heien noodzakelijk
te zijn Daar konden heel diep
liggende blindgangers weieens
wakker van worden. Dus opnieuw een onderzoek, nu naar
diepe bommen. We mogen wel
alvast verdergaan met het ondiepe graafwerk, dat kan geen
kwaad. Een schrale troost
Nu. m mei, staan we in het
toekomstige Schmkelbos Een
kale vlakte, uiteraard nog
geen boom te bekennen Twee
graafmachines zijn aarzelend
bezig met het graven van
greppels en meertjes. Toch
zien we al dat het Schmkelbos
mooi gaat worden. Die waterpartijen zijn groots, met shngerende, heel'vlak aflopende
oevers waar kikkers, salamanders en oeverplanten zich eni1 thousiast zullen gaan vestigen Komt dat zien Straks
Remco Daalder

In de lommerrijke stijltuinen van Beeckestijn zijn fraaie
waterpartijen
foto Museum Becckostijn

De Home en Garden Fair in de tuin van het Landgoed Beeckestijn
trekt jaarlijks veel belangstelling
Foto Musi urn Beetkesujn

Boodschappen
In de tuin van Landgoed
Beeckestijn in Velsen, is tot
en met zondag een festijn van
bloemen, decoraties, muziek
en dans. De verrassingen op
deze tiende Home en Garden
Fair komen dit jaar van de
Deense kunstenaar Tage
Andersen.

'tovert' met groen en bloem en
'groenstyhst' Menno Kroon en
zijn team staan garant voor
bijzonder sculpturen van natuurlijke materialen, met
daarin vei werkt de objecten
van de Franse kunstenaar Fabien Rochoux. Bovendien zijn
er live optredens in het nieuwe
Music Pavillion
Een van de trekkers op de
sjieke tumbeurs is natuurlijk
de gioenmarkt. Hier présenteren gespecialiseerde kwekers
een ongekend breed assortiment en worden de meest uiteenlopende bloemen, planten
en heesters verkocht
In net Interior Pavillion zijn
tientallen specialisten op het
gebied van interieur, stoffen.

schilderijen, antiek en kunst
slangenmuur. De picknick met
te bewonderen Hier kan lede- fietstocht kost 39.95 per perre liefhebber van gerieflijk wo- soon Dit is inclusief een huurnen en stijlvol leven kenmsma- fiets. routebeschrijving, pickken met alle mogelijke trends nick. wandelkaart en gratis
in klassieke en moderne vorm- toegang tot het museum
gevmg. Uiteraard ontbreekt
Wie voor 31 mei museum
ook de traditionele modeshow Beeckestijn bezoekt kan nog
van makkelijke vrijetijdskleeen kijkje nemen op de boven dmg en mode van puur naverdieping waar een tentoontuurhjke stoffen met.
stellmg te zien is van vier voorPECIAL VOOR de jubiVoor wie het landgoed eens aanstaande Nederlandse hoelerende Fair creëert Anop een rustiger moment wil
denontweipers De ontwerdersen een bijzonder
bekijken, bestaat de mogehjk- pers geven ieder op een eigen
bloemwerk op en rond ds vijheid om te picknicken m de
wijze vorm aan hun visie op
ver Dansers van de Nationale
lommerrijke stijltumen van de hoofddeksels door middel van
Ballet Academie zullen temidromantische
een persoonden van dit bloemwerk een
achttiendelijke maniei
speciaal ballet ten uitvoer
eeuwse buivan weiken
brengen De Duitse meestertenplaats
en een eigen
Tentoonstelling
bloembmder Gregor Lersch
Beeckestijn
stijl
Speciaal voor
Mananne
dagbezoekers bijzondere hoeden Jongkind
ADVERTENTIE
is ei een arleerde het
rangement
---'"
'oudeiwetse'
samengehoedenvak bij
steld, waarbij een fietstocht of diverse ateliers in Amsterdam
wandeling wordt gecombiNaast haar eigen collectie
neerd met een museumbezoek heeft zij ook hoeden gemaakt
PSP B0707
en een heerlijke maaltijd m de voor diverse modeontwerpers
openlucht
zoals Frank Govers en Edgai
72 29 11 27 50 12 68 32 66 39 bB /4 4« 2Ü 36 j
De museum buitenplaats
Vos. Eva Mols ontwerpt voorBeeckestijn gaat door voor
namehjk petten voor mannen,
een van de best bewaarde bui- die echter ook door vrouwen
tenplaatsen van ons land.
gedragen kunnen worden Zij
Welk win woord komt er in het balkje?
compleet met herenhuis,
gebruikt voornamelijk berkenHORIZONTAAL: l pi in pers. vnw., 6 vogelproduct: 7
bouwhuizen, speelhuisjes,
tnplex en leer
Egypte: 4 verfstof, 8 nv. in toespraak; 8 pi. in N.-Brabant.
dienstwoning, ijskelder. geEugenie van Oirschot laat
Duitsland; 11 kleur: 13 Europe- 9 lidw.; 10 gordel. 12 Az land.
schupte vijver en waterpartij - zich ondeimeer inspireren
^e; 15 ten bedrage van; 17 lof; 14 sieraad: 16 verlangen; 19
en Het hoofdgebouw is inge- door grafisch kunstenaar
18 maaltijd: 19 pers vnw.; 20 kennen: 21 weigering: 23 loot.
richt als museum. Op de bui- Escher Veel gebruikte matenbekeuring: 22 pi m Overijssel: 24 bedompt, 25 vogel; 27 visgetenplaats is nog te zien onder alen zijn suede. leer en zijde
24 boom; 25 pers. vnw.; 26 zui- rei; 29 nakroost: 31 evenzo; 32
welke omstandigheden welge- Hel uitgangspunt van Suzan
v
er, 28 bijwoord; 30 afvoer. 32 immer; 33 vis; 34 gebak. 36
stelde kooplieden en stadsbe- Wenke is meestal een geomeêoden; 33 staafje; 35 ontsloten; pelsdier, 39 Europeaan: 41
stuurders uit Amsterdam er
tnsche voim. Zij gebruikt vaak
37 militair; 38 kaak; 40 vaar- vlaktemaat: 46 lichtengel: 47
leefden en woonden. De tuiflexibele vormen en transpatuig; 42 neon: 43 godin: 44 wa- pers. vnw.; 48 steensoort; 50
nen van de het circa veertig
rante stoffen.
gen; 45 lekkernij; 47 vr munt; opening; 51 vis; 53 gelofte; 55
hectare grote buiten zijn
Openingstijden Home en Garelen
49 opstootje; 51 heilige; 52 Eu- koor; 56 Europeaan; 58 kunstuniek, omdat er twee kunstFair: woeiisdasr 12 lot rn met /ati>i''opeaan: 54 schreeuw; 57 een- werk; 60 opschik; 62 slotwoord:
d.iff l > mei van KI tot ^l uur, zondag
matige landschapsstijlen
l(i mei tot 18 uur. Volwassenen tietamaal; 59 overblijfsel; 61 vorde- 63 knol; 65 insecteneter: 67
naast elkaar te zien zijn: de
k'ii dertig Ruiden, kinderen \an /e*«ig; 62 bewijsstuk; 63 wiel. 64 godheid; 69 klank: 71 knaagstrakke symmetrische tuinen ven
tot en met tu.ialt iaat uiftien
uitroep;
66 mak: 68 sportterm: dier: 73 pi. in Gelderland; 75
naar Frans voorbeeld en de
gulden. Voor meer inloinutie o\er
7
de arrangementen met picknick, te0 gereed; 71 vis; 72 drank; 74 spil; 76 numero; 77 zang-noot:
speelse meer Engelse landU'foon O2.ï5-.'ïj,{,')£0. De opeinngstu'iv in Italië; 75 strelen; 77 om- 78 jongensnaam
schapsstijl (het oudste landden van het Museum /ijn \\oensdag
êang; 79 standplaats, 80 geblaschapspark van Nederland)
tot eu met ioiidap\an 12 tot l" uur.
üerte; 81 lusthof.
Aan weerszijden van het land- Het Museum houdt van woensdag 12
tot eu met /oudag: 1(5 mei cle/ellde
VERTICAAL: l morsdoek; 2 Oplossing vorige puzzel:
huis bevinden zich nog de
openingstijden als de Home eu Gargetij; 3 watervlakte; 4 kijken; 5 PLANTENECOLOGIE
ÜUUMMB.OJI.OJLOJIILSJ B S H HJJLflJ klassieke kruidentuin met
deu Fair aan.

>eurs
voor nieuwe producten en acties

De woh en van Artis betieden op Hemelvaartsdag (donderdag
13 mei) \ooi het eerst hun geheel nieuwe verblijf Midden in de
dierentuin is een imm terrein aangelegd, afgewisseld met bomen. \\aterpaitijen en heuvels De drie witte Artiswolven hebben gezelscnap gekregen van een Beilijnse jonge wolvin Lica is
duidelijk heikenbaar aan de meer donkere haren m haai witte
•\ acht
Tiaditiegetrouw is de entieepnjs van Ans verlaagd naar 17.50
voor volwassenen en kinderen van vier tot 11 jaai betalen 12 50
Ook een mooie gelegenheid om te gaan kijken bij de twee
speelse jonge hppenbeertjes Bij goed weer mogen ze
buiten ravotten van half twaalf en half dne uur

Begin september veischijnt het Jaarboek Nederlandse Antiekzaken 2000 Deze 544 pagina's tellende uitgave is een compleet naslagwerk voor alle kopers en belangstellenden van antiek Overzichtelijk per provincie ingedeeld met de plaatsen en
antiekzaken op alfabetische volgorde en voorzien van een han
dig zoekregister. De normale prijs van het jaaiboek bedraagt 3^
gulden (+ 9,00 verzendkosten), maar wanneer u voor 17 juni
intekent, krijgt u een korting van tien gulden U kunt mtekenon
door overschrijving van 34,60 gulden op ING rekening 676743765
ten name van Adelpha B V onder veimelding van jaarboek Van
de intekening ontvangt men een schriftelijke bevestiging
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Ruim twee weken lang bij alle Volvo-dealers: Volvo Selected

als de Volvo Advantage Card. Een kosteloze Card goed voor bijzondere

Used Cars. De top onder de Volvo-occasions. Nooit ouder dan 4 jaar.

(reis) aanbiedingen, speciale arrangementen en de uitgebreide Volvo

Nooit meer dan 150.000 km op de teller. En tijdens de Volvo Selected

Touring Service. Overweeg ook Volvo Insurance, de speciale autover-

Used Weeks hoogst aantrekkelijk geprijsd1. Een Volvo Selected Used Car

zekering met messcherpe premies exclusief voor de Volvo-rijder.

ervaart u als een nieuwe Volvo, die al wat ervaring heeft opgedaan.

Kom snel de aanzienlijke voordelen van Volvo Selected Used Cars erva-

Tot in detail gegarandeerd, gecontroleerd én voorzien van een privilege

ren en ontdek daarbij het exclusieve neusje van de zalm: VOIVOCOHPANYCARS.

De superslanke Sagem MC 715 wordt
exclusief door Dutchtone in Nederland
aangeboden. In blauw of groen.

HET VOLVO INVESTERINGS PLAN:
GUNSTIGE MAANDLASTEN EN MÉÉR VOORDELEN

VOLVO COMPANY CARS,
DE TOP VAN VOLVO SELECTED USEO CARS

In combinatie met een Allin Prepaypakket met maar liefst 85,- beltegoed.
U betaalt geen

De absolute top van Volvo Selected Used Cars: Volvo Company Cars. Meer dan
perfect onderhouden Volvo's van Volvo-medewerkers, nauwelijks een jaar oud en in.
top-staat. Exclusief bij de Volvo-dealers.

abonnementskosten.

tiufchtone.

Bijvoorbeeld:
• Volvo S40 1.8 uit 1998, in pacific blue metallic, slechts 15.000 km op de teller,
met airco, lichtmetalen velgen, elektrische ramen én een zeer gunstige prijs. Of
neem een • Volvo S70 2.5T uit 1998 in dark olive pearl. Wat dacht u van maar
14.000 km, comfort line, luxury line, lederen bekleding en lichtmetalen velgen voor
een uiterst plezierige prijs? Zeer bijzonder is ook een 'Volvo C70 T-5 automaat uit
1998 in garnet red metallic met maar 21.000 km, comfort line, luxury line, Road
Traffic Information, lichtmetalen velgen, lederen bekleding. De Vblvo-dealer kent z'n
hoogst aantrekkelijke prijs...

Het Votvo Investerings Plan is de exclusieve, perfect op maat gesneden financteringsvorm van Volvo, die u alle
vrijheid en voordeel biedt. Enkele voorbeelden:

Volvo V70 2.5

Volvo V40 1.8
Prijs
Uw aanbetaling of inruil
Gegarandeerde
restwaarde na 36 mnd.
Totaal af te lossen bedrag
ex. slottermijn (kredietsom)
Maandelijks bedrag rente
en aflossing

ƒ 35.000,/ 15.000,/

9.580,-

ƒ 10.420,ƒ

402,-*

Prijs
'
ƒ 56.000,Uw aanbetaling of inruil
ƒ 20.000,Gegarandeerde restwaarde
na 36 mnd.
ƒ 14.460,Totaal af te lossen bedrag ex.
slottermijn (kredietsom)
/ 21.540,Maandelijks bedrag rente
en af lossing
ƒ
781,-

Deze voorbeelden zijn willekeurig. Vraag uw Volvo-dealer een op maat gesneden financieringsadvies. Hij vertelt u
de flexibele mogelijkheden en komt met een gunstig, vrijblijvend aanbod. Of bel Volvo Finance: 0345 • 688276.

" Kredietvergoeding ƒ 4.062,-, respectievelijk ƒ 6.594,36. Prijs bij verkoop op afbetaling ƒ 39.062,-, respectievelijk ƒ 62:594,36. Het effectieve rentepercentage in dit voorbeeld is respectievelijk 9,3% en 8,8% op jaarbasis; de rente wordt
berekend over hot totaalbedrag van de financiering, dus inclusief de slottermijn. Bij deelname aan het Volvo Investerings Plan maakt een toetsing en registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) inTiel deel uit van de procedure.
Wijzigingen voorbehouden.

•

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL:

036-5346235 • AMSTELVEEN, FURNESS CAR AMSTERDAM

FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD,
VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL:

B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL:

020-6476586 • AMSTERDAM

Z.O.,

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE

020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL:

023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF j. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162,

TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Vanaf f 55.995,-.

m»:^S^8^^

C H R Y S L E R

V O Y A C E R . Misschien w e l d e bekendste v a n alle Chrysler modellen d i e

sluk voor stuk veel value for money bieden. De Chrysler Voyager (vanaf f 55.995,-} geeft u ongekend
veel ruimte, stijl, functionaliteit, een uitstekende performance en een riant uitrustingsniveau met onder
•

Aanbieding geldt tot en met 24 mei '99.
Neem s.v.p. legitimatiebewijs mee voor een snelle
afhandeling.

meer twee airbags, elektrisch bedienbare buitenspiegels, stuurbekrachtiging en twee schuifdeuren opzij.
Vanaf de SE luxe zijn bovendien airco, speed control en elektrisch bedienbare ramen standaard.
We kunnen de Chrysler Voyager derhalve van harte bij u aanbevelen. Ca voor een uitgebreide proefrit
naar de Chrysler dealer. T H U

S l' l R l T

OF

A M E R I C A

ON

SLUJT HU EEN DUTCHTONE-ABONNEIV1ENT AF BIJ :

Haarlem**,
Expert Van den Berg &
Televideo,
Ged. Oude Gracht 5-9.

Chrysler

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Uiry.li.-r Vnv.iBi.-r 3 -II SI- vanal l 55.995.. lAliichceld, Chrysler Voyam-r 3.3i V6 LU, vanaf f 91.380,-.') Prijzen inclusief IITW, al importeur, cxcl. kernen rljklaar maken en vcrwiidi-rmmhljdrauc. Lease vanaf f 1.229,- pei maand (cxcl. BTW).
Vuur meer inlnrmaiii- lu-l Chiysler l.easc: 03-17 36 78 50 uf ChrysU-r Nederland li.V., 0347-36 3-1 00, Wijzl 8 iniicn voorbehouden. Op Inlcrneli lillp://vww.cluy.ler.nl
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Nieuw mobilïteitsconcept van Toyota
SPECIFICATIES:
Fiat Multipla 1.9 JTD ELX

Fiat Multipla 1.9 JTD ELX

fiAotortype: Viercilirider turboiieselmotor met comrnon-rail
jrandstofinjectie
jlinderinhoud: 1.910 crn3
Vermogen:
77 kW/105 pk.
bij 4.000 tp.m.
V\ax. koppel:
200 Nm bij
1.500 tp.m.
12,4 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
bpsnelheid:
170 km/uur.
]em. verbruik: 6,4 ltr/100 km,
'rijs:

ƒ 51.400,-

3UZONDERHEDEN
JITRUSTING

^tiblokkeer-remsysteem (ABS)
lentrale vergrendeling
, .
Airbags
-" • '.
2 Zij-airbags .
•
'
ituurbekrachtiging
• , ', <\
Elektrisch bediende zijruiten, voor •
spiegels elektrisch verstelbaar
etint glas

Daar heb je flipper,
D

E EERSTE INDRUK IS VAAK de juiste. Daar komt bij dat het
meestal moeilijk is om de aanvangsimpressie volledig uit
je gedachten te bannen. Zelfs na een testperiode van een
week. Dit was ook het geval bij de Fiat Multipla 1.9 JTD. Een dijk
van een auto die ons achterliet met een onbestemd gevoel.

Als we thuis de oprit inrijden, verwelkomt het thuisfront ons met de
kreet: "Kijk daar heb je flipper!" En
sindsdien kan het niet anders of als
we de neus van de Multipla zien
speelt de begintune van die destijds
zo populaire televisieserie door ons
hoofd. De rest van de week parke-

ren we de Fiat achteruit de oprit in.
Daarbij moeten we meteen aantekenen dat dit veruit het fraaiste
deel van de Fiat is. Hij oogt zeer
breed en dankzij de grote en zeer
brede wielen lekker stoer.

Als je alleen op stap bent met de
Multipla voel je je wel sneller een
beetje Remy. Al die lege stoelen
geven' je het gevoel alleen op de
wereld te zijn. Als je vervolgens
aansluit in de file is dat probleem
overigens snel verholpen. Door de
lege stoelen denk je wel de hele tijd
dat je iets bent vergeten.
In het vooronder van onze test-Fiat
zit een zeer potente 2,0 liter turbo-

huidige jubelsituatie heeft
baru helemaal aan zichzelf te
nken. Eén van de oorzaken van
t succes is de nadruk die de
porteur op vierwielaandrijving,
All Wheel Drive (AWD) in het
bariaans, legt. Subaru voorziet al
enlang nagenoeg alle modellen
n aandrijving op vier wielen,

Opel op Internet

dieselmotor met commonrailbrandstofinjectie. De motor voor
een diesel mooi stil superkrachtig
en geweldig zuinig. Bij het stoplicht
springt flipper er telkens vandoor.
In 12,5 seconden 'zwemmmen' we
al 100 kilometer per uur.
De top bedraagt volgens de fabriek
170 kilometer per uur. Maar volgens ons is dat aan de bescheiden
kant. Ondanks het forse gewicht
(1.345 kilogram) levert de auto dus
fikse prestaties. Daarbij blijft het
verbruik binnen de perken.
Gemiddeld verstookt de Fiat 64
liter per honderd kilometer. Een
prima waarde.
Praktisch

Meer dan een half miljoen mensen hebben a! gebruik gemaakt
van de' Internet-site van Opel
(www.opel.nl). Begin' dit jaar
ging hij van start. De site biedt
bezoekers (ze dienen thuis uiteraard een p.c. 'en een modern te
hebben) een blik in een virtuele
Opel showroom. Ook treffen ze
actuele informatie over zowel
.het merk als de .dealers. Het
Memory Match spel toetst in het
kader van 100 jaar Opel de kennis, van'de speler en zorgt voor
wat 'vermaak tussen alle informatie.,

motor is bovendien sterk zat om
het overige verkeer de fraaie achterzijde te laten zien. Goedkoop is
de Multipla niet. De door ons gereden versie komt op 51.400 gulden.
De Multipla is er gelukkig ook
vanaf 39.950 gulden.

VWLupo
voor War Child

Galloper aantrekkelijk
op grijs kenteken

De Multipla is en hele leuke en
vooral praktische auto. Zes volwassenen kunnen goed zitten en meer
meebrengen dan alleen een tandenborstel. Onderstel en rijgedrag
zijn van onbesproken gedrag. De

Voor de wind

ET JAPANSE SUBARU BEVINDT zich middenin een ongekende groeistuip. De verkoopcijfers zitten, zij aan zij met
het imago, in een supersnelle lift en de bovenste verdieng is nog lang niet in zicht. Zeker niet nu de nieuwe Legacy
ïïntroduceerd is, een kwalitatief hoogstaande en extreem veeljdige automobiel.
sinds de komst naar ons land,
im twintig jaar geleden, levert
Jbaru degelijke, enigszins eigennnige auto's. In dat opzicht is er
ets veranderd. Maar verkocht de
jjpporteur in 1980 nog zo'n 300
agens, vorig jaar was dat getal al
rtienvoudigd. En als 1999 net zo
iccesvol eindigt als het begonnen
met in het eerste kwartaal een
ijging van 45 procent ten opzichvan dezelfde periode vorig jaar,
n gaat Subaru met een jaarverop van zo'n 5.000 stuks het volnde millennium in. En da's groei
et een grote G.

Het dashboard heeft nog het
meeste weg van een grote pukkel. Knap is hoe de ingenieurs
zoveel functies hierin op hebben
weten te nemen.

Van zichzelf is de auto al tamelijk
breed. Dat moest wel om de bijzondere interieurindeling mogelijk
te maken. De Multipla heeft
immers twee zitrijen van elke drie
stoelen! Het is dus een heuse zespersoons auto. Daarbij kan iedereen verrassend breed zitten. En
zelfs de beenruimte is dik in orde
voor en achter.
Om de middelste voorpassagier de
ruimte te geven, heeft Fiat de
bedieningsknoppen, meters en tellers geconcentreerd op het midden
van het dashboard. Als een soort
grote puist priemt deze het interieur binnen maar zonder de middenpassagier in de weg te zitten.
Alle voorpassagiers zijn trouwens
verzekerd van een airbag. Die van
de bijrijder en de middelste passagier kan worden uitgeschakeld.
Dan kan een van de voorstoelen
dienen om een kinderzitje te monteren.

gel gaat Subaru voor de wind. En
nieuwe Legacy zal het succes
hgetwijfeld nog doen toenemen.

Met het op de markt brengen van
de Multipla toont Fiat aan over
een flinke dosis lef te beschikken.

maar het loont duidelijk om de
voordelen van dat systeem wat
meer te onderstrepen.
Ook de successen in de autosport
(Subaru won al drie jaar op rij het
Wereldkampioenschap Rally) verschaffen het merk een prachtige
glans. Maar de belangrijkste redenen voor het huidige succes zijn
simpelweg de prima auto's die
Subaru bouwt. De Impreza 555 (nu
2.0 GT Turbo genaamd) heeft het
imago veel goed gedaan, de
Outback AWD is de stoerheid zelve
en de terreinachtige Forester is
marktleider in zijn klasse. En nu
verschijnt dan de nieuwe Legacy,
als Sedan AWD en Touring Wagon
AWD.
De Legacy is in nog sterkere mate
dan zijn voorganger een echte allrounder. Hij doet het uitstekend als
gezinswagen, met z'n royale interieurruimte, comfortabele onderste!

lacen op de computer

en bedieningsgemak. Maar wie bij
het lezen van het woord 'gezinswagen' in gedachten al automatisch
de factor 'rijplezier' wegcijfert heeft
het mis. De Legacy betrekt de
bestuurder volledig bij wat er onder
het knusse interieur gebeurt. De
zeer gevoelige besturing, de lekkere versnellingsbak en het heerlijke
motorgeluid (de Legacy is alleen
met boxermotoren te krijgen)
maken hem tot een echte rijdersauto. Er is keuze uit twee viercilinders, een 2.0 (92 kW/125 pk) of
een 2.5 met 115 kW/156 pk. In de
praktijk blijkt de tweeliter ruimschoots krachtig genoeg om de
Legacy tot een zeer vlotte automobiel te maken. De 2.5 voegt daar
niet eens zo gek veel aan toe.

stuurstengel. En dat zijn slechts
enkele van de vele dingen waarmee de Legacy zich onderscheidt.
Allemaal details overigens, want'
het échte 'unique selling point' van
de Subaru is z'n AWD. Die vierwielaandrijving is een ware zegen.
Het zorgt ervoor dat de Legacy
spoort als een TGV; met hoeveel
auto's kun je 220 rijden zonder
handen aan het stuur? Ook in de
bochten is het effect overduidelijk.
De Legacy kan onder alle omstandigheden sneller om de hoek gezet
worden dan achter- en (vooral)
voorwielaandrijvers. Het enige
nadeel van AWD is de lichte schok
die bij snel schakelen door de aandrijflijn gaat.

Een Subaru is per definitie eigenzinnig, nét iets anders dan andere
auto's. Dat geldt onverminderd
voor deze Legacy. Hij 'voelt' als een
echte Subaru. Maar als u concrete
karaktertrekjes wilt: de deuren hebben geen raamstijlen (wat overigens niet voor extra windgeruis
zorgt), de motor is gebouwd volgens het zeldzame boxer-principe
en je regelt de dashboardverlichting met een draaiknop op de linker

Vanaf medio mei staat de Legacy
bij de dealers. De prijslijst begint bij
43.995 gulden voor de Sedan 2.0
LX AWD. Opvallend is het grote
prijsverschil tussen de 2.5 GX
(60.995 gulden) en de 2.5 GX
Automaat (76.995). Zestien mille
voor een automaat? Nee, een blik
op de accessoirelijst leert dat die
laatste is voorzien van ongeveer
alle luxe die de auto-industrie maar
heeft kunnen bedenken.

Medewerkers van - de
in
Amsterdam .'gevestigde organisatie War Child kunnen sinds
kort gebruikmaken van een VW
Lupo. Deze is beschikbaar
gesteld
door
Pon's
Automobielhandel.' De sleutels
en" uiteraard de auto zijn overhandigd aan de ambassadeur
van War Child, de populaire
•zanger Marco Borsato. De organisatie zorgt voor hulp aan kinderen in oorlogsgebieden.
Centraal hierbij staat traumaver.werking met muziek en andere
creatieve middelen. War Chitd is
óp dit moment -onder meer
actief in Kosoyó". Het was Marco
Borsato zélf die met het contact
met Volkswagen legde met het
verzoek om een auto voor de
medewerkers. De organisatie wil
namelijk de eigen kosten zo laag
mogelijk ?ien te houden, wat
door deze manieren van sponsoring goed lukt

Nissans over water
De Galloper is ideaal voor wie een sterke auto wenst voor het trekken van zware aanhangers.

H

ET NIEUWE MERK GALLOPER terreinauto's verkoopt bijzonder goed. In het half jaar dat het hier in Nederland op
de markt is, hebben de twintig dealers samen al bijna vierhonderd van deze werkpaarden verkocht. Zeker in dit segment
van de 4WD-auto's is dit een bijster goed resultaat.
De kracht van de Galloper is dan
ook in alle opzichten groot. Hij kan
3.300 kilo trekken, heeft vierwielaandrijving en is verkrijgbaar in een
hele serie uitvoeringen. Tel daarbij
de gunstige prijs vanaf 38.990 gulden op grijs kenteken en het zal
duidelijk zijn waarom dit merk een
bliksemstart maakt.
Bij de grijs kenteken uitvoeringen
hoeft de koper geen fiscale heffing
BPM te betalen, hetgeen meer dan
veertig procent scheelt ten opzichte van een terreinauto met geel
kenteken. Bovendien geldt voor
zakelijke gebruikers, dat ze de BTW

kunnen terugvragen. Dat gebeurt
heel vaak, want de auto's met grijs
kenteken zijn per definitie ontworpen en ingericht voor het vervoer
van goederen. Voorin zijn er slechts
twee zetels voor personen.
De Galloper is er met grijs kenteken
als drie- of vijfdeurs high roof van,
als vijfdeurs Panel Van en als High
Roof Side Window Van of Side
Window Van. Deze laatste twee
met lange wielbasis hebben achterin extra zijruiten om het zicht naar
achteren te verbeteren. Galloper
levert zijn auto met een 2,5 liter
turbodiesel van 100 pk of van 88

pk of met een 3,0 liter V6 benzine
van 141 pk.
Mede dankzij de komst van een
uitgebreide serie varianten op grijs
kenteken verwacht Galloper Sales
Nederland, de in Hoofddorp gevestigde importeur, nog meer succes.
"We hebben er het juiste netwerk
voor. Bij de introductie hebben we
de 4WD-markt in Nederland zorgvuldig in kaart gebracht en op basis
daarvan twintig regionale verkooppunten aangesteld. Stuk voor stuk
bedrijven die al een specialisatie in
terreinauto's hadden", vertelt
General Manager Rob Vlasveld.
Daardoor beschikt de Galloperorganisatie over dealers met veel
kennis en ervaring, die weten wat
de gebruikers van bedrijfsmatige
4WD's wensen.

Het nieuwe Nissan transportschip heet 'City of Amsterdam'.
Het kolossale vaartuig meerde
eind april voor het eerst aan in
de hoofdstedelijke haven. Het is
de eerste van drie nieuwe schepen die reder Euro Marine
Carrier inzet om de toenemende
vraag naar Nissans in Europa het
hoofd te bieden. Het vaartuig
heeft een lengte van honderd
meter en kan op zeven dekken
meer - dan ^ achthonderd personen- en vrachtauto's herbergen.
De 'City of Amsterdam' zal
'Vooral de in het Britse
Sunderland
geproduceerde
Nissan Micra's en Primera's vervoeren evenals de in Barcelona
gemaakte terreinauto's van de
van origine Japanse fabrikant. In
de loop van dit jaar worden de
twee andere transporteurs 'City
o;! Rome' en 'City of Paris' in de
vaart genomen.

Nissan Birdview: revolutionair navigatiesysteem

et nieuwste spel voor het Sony PlayStation is Ridge Racer 4, die blijens een kleine test onder liefhebbers zeer de moeite waard is. Onze
sstspelers hebben al heel wat race-spelletjes uitgeprobeerd, maar waren
eel enthousiast over de Ridge Racer 4.

O

NDER DE NAAM 'BIRDVIEW' presenteert Nissan een
nieuw, uniek navigatiesysteem. Birdview beschikt over
een breedbeeldscherm dat driedimensionale beelden
toont. Het systeem is leverbaar op de meeste Nissans en kost
slechts 4.913 gulden

1

dit spel kan de speler kiezen uit 300 verschillende auto's om mee te
en. Eigenlijk zijn het er 45 die elk op allerlei manieren zijn aan te kleen en in te kleuren. Verder heeft het spel acht verschillende circuits, die
in spiegelbeeld gereden kunnen worden. Tenslotte zijn er vier speellanieren. Beeld en geluid zien er gelikt uit. Een sterk punt blijkt het feit
at de speler niet elke keer eerste hoeft te worden om naar een volgene
track door te mogen. Bij de eerste drie finishen is al genoeg.
'«l spel Ridge Racer 4 kost rond de 115 gulden.

•lobbyen met Fiat
'oor wie nog geen hobby heeft, biedt de Fiat-dealer er één. Inderdaad,
aar staat een Seicento in Hobby-uitvoering. Het is een luxe versie met
*'rijke extra's, zoals lichtmetalen ^wielen en bumpers en spiegels in de
'eur van de carrosserie. Hij ziet er daardoor lekker fris en sportief uit. De
rijs van deze vlotte, compacte Fiat bedraagt 17.995 gulden. Voor wie
' de vrije tijd hobby's heeft, waarvoor veel spullen nodig zijn, is het een
Qede weet dat de achterbank in twee delen neerklapbaar is. Onder de
a
P zit een 1,1 liter motor van 54 pk.

Toyota beproeft deze maand in
Japan een nieuw mobiliteitsconcept, Crayon EV geheten. Het
gaat om een soort openbaar
vervoersysteem met compacte,
elektrisch , aangedreven auto's.
Deze maken nauwelijks geluid
en produceren geen schadelijke
uitlaatgassen. De Crayon EV's
zijn op afroep beschikbaar voor
bezitters van een speciale pas.
Met behulp van deze pas kunnen gebruikers de auto's reserveren en rijden. Het Crayon
Center houdt via een locatiemanagementsysteem bij waar
de voertuigen zich bevinden.
Daarop worden de reserveringen afgestemd. Toyota verwacht dat er veel belangstelling
voor het systeem zal bestaan in
stadscentra. Vooralsnog neemt
het-merk proeven met het concept rond het-hoofd kantoor in
Toyota City, provincie Aichi. Het
testprograrrima begint met circa
300 deelnemers, 8 tot 10 basislocaties en'ongeveer 30 auto's.

Birdview geeft de route vanuit vogel-oogpunt weer. Dit maakt het voor de bestuurder een stuk gemakkelijker
om zich te orinteren.

Navigatiesystemen in de auto
bestaan al een aantal jaren. Ze hebben reeds duizenden automobilisten behoed voor onnodig omrijden
of verdwalen. Nissans Birdview
geeft het navigatiesysteem echter,
letterlijk, een nieuwe dimensie. Het
breedbeeldscherm in de auto toont
een driedimensionale kaart. Daarop
is een realistische weergave van de
weg te zien, compleet met herkenbare oriëntatiepunten. Het scherm
toont dus dezelfde beelden als het
menselijk oog waarneemt. Dat
maakt het rustig om naar te kijken
en
bovendien overzichtelijk.
Volgens Nissan is een snelle blik

van de bestuurder voldoende om
op de hoogte van de route te blijven. En uiteraard is er ook een plezierige stem aan boord om instructies te geven.
Nissan heeft de bediening van
Birdview eenvoudig weten te houden. Met de afstandsbediening kan
de bestuurder een cursorpijltje over
het scherm bewegen en met een
simpele 'enter'-toets selecties
maken. Het systeem heeft tevens
een intelligent toetsenbord waarmee gegevens als het huisadres of
werkadres ingegeven kunnen worden.

Birdview berekent automatisch de
snelste of de kortste route, afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurder. Via gegevens van satellieten volgt Birdview de verplaatsing van de auto. Orintatiepunten
worden zichtbaar gemaakt, zodat
de automobilist precies weet waar
hij zich bevindt. Het systeem kan
zelfs in- en uitzoomen. In geval van
files of ander onheil kan Birdview
snel een alternatieve route berekenen.
Het systeem is leverbaar op de
meeste Nissans: de Primera,
Serena/Vanette, Maxima QX.
Terrano II en Patrol GR. Tot 30 april
geeft Nissan een korting van 500
gulden en kost Birdview 4.913 gulden.
Een CD-rom met daarop de gehele
Benelux is inbegrepen.
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HAAL SNEL DE ACTIEKAART BIJ AKO EN BRUNA!

ABf

B? ^PAROOL

Het leukste tv-spel van Nederland

SponsorBingo elke zondag op RTL 4
Elke zondagavond om tien
over zes zitten honderdduizenden mensen gezellig
samen bij de televisie om
SponsorBingo te spelen met
Stella Gommans en Gaston
Starreveld Ook ik ben een
trouwe kijker van dn tv-spel
Elke week vind ik het weer
spannend welke van de twee
teams het juiste woord zal
raden Elke keer als de kandidaten de oplossing weten,
verdienen ze 1000 gulden
Du geld is bestemd voor hun
eigen clubkas De kandidatcn komen namelijk uit vercmgmgen en clubs, die de
Grote Sponsor Loterij steunt

SponsorBingo speelt u
met uw bingokaart
Als deelnemer aan de Grote
Sponsor Loterij krijgt u,
naast uw lotnummer, een
bingokaart, waarmee u ook
kunt meespelen met
SponsorBingo Op elke kaart
staan 15 getallen tussen l en
45 Tijdens het programma
trekken de kandidaten in de
studio 36 winnende getallen
Elk getal dat op uw kaart
staat, kruist u aan Is uw
kaart vol 7 Dan wint u een
prijs die kan oplopen tol
maar liefst 25 000 gulden i

Winnen zelfs zonder
volle kaart!
Als u 10 getallen goed heeft
op het moment dat de
ZaalBmgo m de studio valt,
of minstens 12 getallen aan
het einde van de show, mag
u bellen met de Bingolijn
0909-0077 (95 cpm) U
maakt dan kans op één van
de vele verrassmgspnjzen
Of u krijgt een uitnodiging
voor het bijwonen van de
volgende opname van
SponsorBingo En bent u m
de studio aanwezig, maakt u
ook nog eens kans op de
ZaalBmgo van 10 000 gulden en op de exclusieve
Ford Mustang

Nog meer prijzen
Naast alle bmgoprijzen
maakt u ook nog eens kans
op de prijzen in de maandehjkse trekking de dagprijs
van 25 000 gulden, de weekpnjs van 100 000 gulden of
een van de emdcijferpnjzen

Stichting DOEN laat de 'Shtandart' varen
Meespelen voor cultuur
Met u deelname aan de Grote Sponsor Loterij maakt u niet alleen kans op
geweldige prijzen. U steunt ook vele goede doelen op het gebied van sport,
welzijn en cultuur. En Stichting DOEN is hier een voorbeeld van.

Meespelen is eenvoudig
Als u deze bon invult en
vandaag nog op de bus doet,
heeft u uw bingokaarten
binnen twee weken in huis
U speelt dan ook elke week
mee voor al die prachtige
prijzen

Op dit moment wordt in Sint-Petersburg met man en macht gewerkt aan de
reconstructie van het eerste vlaggeschip van Tsaar Peter de Grote. In 1703
was dit fregat de trots van deze Russische alleenheerser, waarvoor hij zelf
naar Zaandam en Amsterdam was afgereisd om kennis van de Nederlandse
scheepsbouw op te doen. De herbouw van dit schip is een belangrijk historisch project, waaraan bovendien Russische jongeren meewerken. Zij krijgen
hierdoor een opleiding voor scheepstimmerman en zeilmaker. Stichting '
DOEN steunt daarom dit initiatief uit de opbrengst van de Grote Sponsor
Loterij

Graag tot volgende week1

Sail Amsterdam

Stellet Gommans en Gaslon Stancvcld dchn vtle pnjzcn
ii't met SponsoiBingo \an de Giote Sponsoi Lottiij

Volgend jaar augustus zal de 'Sthandart'
koers zetten naar Nederland om mee te
varen in de Sail-parade, waarmee Sail
Amsterdam wordt geopend. U kunt dan
met eigen ogen zien welk goed doel u als
deelnemer aan de Grote Sponsor Loterij
heeft gesteund.

Notans Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Grote Sponsor Loterij van april
1999 \crncht Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien
of u tot de winnaars behoort Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort

UITSLAGEN SPONSORBÏNGO
9 MEI

BINGO

Ford Mustang

getal l t'm 22

009651279 inOss

* 07 26 22 45 31
24 29 13 02 14 43
09 44 03 01 05 17
32 42 06 30 04 *
Heeft u met deze getallen
een -volle kaan, dan wint w de

39 ƒ1.000,- 21
08
ƒ 100,- 10
16
ƒ50,- 27
*25
ƒ40,- 35
)41
ƒ30,- 19
>20
ƒ25,- 11

ƒ10,ƒ 9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ 6,-

ƒ5,-

ƒ 1.000,- eindcijfers ...01567
ƒ 100,- eindcijfers
0647
ƒ l O,-eindcijfers
853

GASTONS
SURPRISE

De wcekpnjzcn zijn gevallen
op de volgende lotnummers
02 april
009525521
09 april
002959486
16 april
008036647
23 april
006108003
30 april
008277352

zondag 16 mei
18,10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win een
TtaisBiiïgo
van ƒ 25,000,- Toegangskaartje
Madurodam
BINGO
getal 23 t/m 36
12/10000,- 15
ƒ20,-

Het vlaggeschip van Tsaar Peter de Grote

005163444
006000238

004943872
006885338

De Bingolijn
0909-0077(95 cpm)

Heb ik prijs?
090Q-0044 (60 cpm)

Meer informatie?
0900-3001400 (35
Op werkdagen
van 9 00-21 00 uur

Dcct CYclusicvt Foid Muslcmg
kan \ooi u zijn*
Zetfoulcn voorbehouden

IKrBINGO-MEE-BON JF
007532442
009211963
006628948

006865522
000199198
003044048

let Bijman
Adjunct-dnccteur
Sponsoi Lolenj

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenslaande rekening af te schrijven

De dagprijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers
01 april
02 april
03 april
04 april
05 april
06 april
07 april
08 april
09 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april

007441411
006013273
005759652
001316071
003193843
005106085
004075068
003628251
001319838
003850089
009817771
008420970
001940269
004918519
002867689

16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april

008814781
003353811
005447900
008745196
004392396
000388879
008774823
008710372
006609238
006009878
001015970
007035757
006848270
001814114
005513184

15' Ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen,
kans op tienduizenden Bmgoprijzen 1

PS:

Wist u dal u met uw
deelname ook vele
goede doelen steunt'
Een voorbeeld hiervan
vindt u rechts bovenaan
deze pagina

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Aub uw hiuzi aankruisen en verder invullen
in bloMittcrs Dnlnamc houdt in aanvaarding
vun kit itglcmuil, op aanvraag vcrl
(tl 0900300 1400 (35 cpm)

G de heer

Dn

1509905

Naam
Adres
Postcode
Plaats
(Post)bank~
nummer
Bel mij bij ccn prijs
boven ƒ 10000,Gcboortedatum
(clag-maand-jaar)

Tel

Dalum
Handtekening

Bon uitknippen en in ccn envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

LEZERSMENU
MAAND MEI
zie onze adv.pag. 5

Restaurant Queenie

Nieuwsblad

Kerkplein 8 Zandvoort
tel. 023-5713599

Woensdag 19 mei 1999

UI

O

l
V)

tt
UI

Datum
19 mei
20 mei

21 mei
22 mei
23 mei
24 mei

25 mei
26 mei

l

HW
06.55
07.46
08.46
09.54
11.05

00.56
01.56

LW
02.40
03.25
04.16
05.10
06.04
07.31
08.46

HW
19.28

09.46

14.26

20.25
21.24
22.36
23.51

12.25
13.35

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 20, oplage 5.425 Editie 17

LW

Bruynzeel
krijgt dl
de kriebels

15.20
16.04
17.05
18.04
19.14
20.30
21.24
22.30

Maanstand: EK za 22 mei 07.34 uur.
HW: do 20 mei 07.46 uur, + 108 cm NAP.
LW: vr 21 mei 04.16 uur, - 95 cm NAP.

Brommer weg
ZANDVOORT - Twee onbekende jongens hebben vrijdag
een bromfiets afgepakt van
een 16-jang meisje uit Haarlem. Het incident vond plaats
op de Zandvoortselaan waar
het meisje 's middags omstreeks half vijf in de richting
van Bentveld reed Een van de
jongens duwde het meisje, dat
ook nog eens een schop tegen
haar been kreeg, van haar
brommer. Behalve haar brommer, een rode Apnlla, mist ze
ook haar tas met kleding.

'Personeel
hoeft niet
jong te zijn'

..
IJ

\T OLGENS MIJ IS het even
V wennen om wethouder Van
Marie met een ambtsketen om
zijn nek te zien. Als loco-burgemeester heeft hij duidelijk
zin m de openbare gemeentevergadering, net zoals ik. Mijn
geriefelijke zitbank heb ik
deze avond verruild voor de
harde houten stoelen van de
publieke tribune in de raadzaal. Als dank voor mijn komst
knjg ik van de gemeentebode
een gratis kopje koffie.
Er staan veel punten op de
agenda waarvan enkele mrjn
interesse hebben. Mijn geduld
wordt op de proef gesteld,
want eerst komt de begroting
van het jaar 2000. Niet alleen
voor mij een saai onderwerp,
maar ook voor verschillende
raadsleden die de raadzaal
verlaten voor een plas- en
rookpauze. Gelukkig zit ik
naast het raam en mijn blik
dwaalt af naar de overkant
van de Haltestraat Vanaf deze
plaats kan ik de nieuwe winkelpassage van Jupiter goed
bekijken en het valt me op dat
het grootste gedeelte van het
gebouw uit glas bestaat. Dat
wordt een kostbare zaak om al
die ramen te laten lappen.
Mrjn aandacht gaat weer terug naar de raadzaal. Gaan de
raadsleden in het millennium
mooi weer spelen met ons
geld? Een heet hangijzer is de
Zalmsnip; wordt die nu wel of
niet in het nieuwe jaar aan de
rninima uitbetaald? De vis
wordt duur betaald, want er
komt een nota. Later op de
avond is er een Babylonische
spraakverwarring over het
Cultureel Centrum, want is
het nu wel of geen Zandvoorts
Museum en komen er echt 45
bezoekers per week. Maar
maakt u zich verder niet ongerust, alles gaat een ietsje
Pietsje omhoog en tenslotte
valt dat straks in euro's best
wel mee.

Pagina 5

Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen -Haarlem Cronjé

Grootste
vlieger van
de wereld
Uit & Vrije Tijd

Deze week:
16 pagina's
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SBS-presentator
nieuwe eigenaar
danceclub Yanks

De naastgelegen koffieshop en
saloonbar blijven in handen
van de vorige eigenaars. Daar
zal de danceclub geen bemoeiems mee hebben In 'Dancevoort', zoals de danceclub na
heropening op 3 juni heet, wil
Van der Boom Nederlandse artiesten als Marco Borsato en
Rene Froger laten optreden.
Op de openingsavond waar alleen genodigden worden toegelaten, staat Guus Meeuwis
achter de microfoon.
De aanschaf van de danceclub betekent niet dat de 26jange presentator van onder
meer de 'Barney Dart Show'
zijn huidige verplichtingen in
de Endemolstal verwaarloost.
Zijn vriendin Wil Koper knjgt
de dagelijkse leiding van Dancevoort. Volgens zijn manager
Jan van Droffelaar is het niet
ondenkbaar dat er in de danceclub ook muziekprogramma's worden opgenomen. Er
zijn verschillende onderhandelingen gaande. „Het is de beIn het kader van de herinrichting winkelcentrum mogen auto's
Daarna gelden de regels tot 16 juli andersom. Fietsers hoeven zich doeling om Zandvoort als badtijdens een tweemaandelijkse proefperiode niet meer vanaf de
niets aan te trekken van de proef, zij kunnen gewoon in heide
plaats een beetje naamsbeHaarlemmerstraat de Grote Krocht op. Het verkeer kan alleen via richtingen van de weg gebruik maken
kendheid te geven. Om er iets
Foto Karin Schut bruisends van te maken "
de Oranjestraat bij de winkels komen. De proef duurt tot 16 juni.

ZANDVOORT - In de gemeente staan veel illegale
bouwsels omdat jarenlang
weinig is gedaan om de wet
op de Algemene Bouwverordening te handhaven. Juridisch zal het moeilijk zijn om
al deze 'oude gevallen' aan te
pakken. Het college wil een
overgangsregeling van een
halfjaar.
Op het collegestandpunt
kwam maandagavond fikse
kritiek vanuit de commissie
Ruimtelijke Ordening. Het college moet gewoon de wet
handhaven. De fracties gaan
ervan uit dat bewoners weten
dat ze niet zonder vergunning
mogen bouwen.
Voorzitter Marijke Herben
liet weten dat het collegestandpunt uitgaat van de prak-

s,;

Jan Futtenaar: „Ik vind het heerlijk om te golfen"
AndieLiebeiom

kwam hij terecht in het grenshospitium in Amsterdam
Zuid-Oost. Aanvankelijk als
technisch medewerker, maar
al gauw werd hij hpofd-beveiliging. Nu bestaat zijn functie al
weer jaren uit het begeleiden
van vreemdelingen. In dit
werk wordt er dagelijks geappeleerd aan zijn improvisatietalent.
„Ze kunnen tay rrüj met al
hun vragen terecht. Daarnaast
sport ik met de asielzoekers of
doe iets creatiefs. Tegelijkertijd moet ik er voor zorgen dat
er geen ongeregeldheden ontstaan. Ik heb een keer een

ADVERTENTIES

Illegale bouwsels aangepakt
trjk. Veel bewoners moesten te
lang wachten op een vergunning en zijn alvast maar aan de
slag gegaan. Bovendien, zo
vreest Herben, zal het achteraf
handhaven van de wet vele ju-

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 57171 66

ndische procedures opleveren
Omdat de rechter oordeelt dat
de gemeente in haar gedoogbeleid wel erg ver is gegaan De
overgangsperiode is volgens
haar daarom een juridisch instrument. Om aan te tonen dat
Zandvoort in de overgangsperiode haar best heeft gedaan
om haar burgers op hun plichten te wijzen.
Na een uur durende discussie kreeg Herben toch een
beetje begrip aan haar kant.
Bewoners die reeds bezig zijn
om iets te bouwen zonder vergunning, moeten alsnog bmnen veertien dagen een vergunning aanvragen. Hetzelfde
geldt voor Zandvoorters die
nog niet begonnen zijn
ADVERTENTIES

paar rake klappen gehad,
waarbij ik mijn arm kneusde
en mijn rug beschadigd werd.
Toen ben ik even uit de roulatie geweest. Toch voel ik me
happy in dit beroep en voor de
meeste mensen daar ben ik al
snel 'ome Jan'."
Toch zocht de gemoedelijke
vreemdelingenbegeleider naar
een hobby, die compensatie
kon bieden aan zrjn serieuze
baan. „Ik ben ter ontspanning
veel op het golfterrein te vinden. Ik beoefen deze sport al
achttien jaar en ik heb zelfs
een landeüjk golftoernooi georgamseerd. Ik vind het heerlijk om te doen. Maar ik vond

dat het tijd was dat er iets
nieuws zou gebeuren. En toen
mrjn oog een paar maanden
geleden op een advertentie in
de krant viel, waarbij figuranten gezocht werden, dacht ik
meteen: dit is het. Ik heb meteen André gebeld om foto's te
laten maken en een week later
ging ik samen met rrujn vrouw
op pad."
Eenmaal in Amsterdam wilde Jan eigenlyk meteen na de
eerste afspraak rechtsomkeert
terug naar huis. De personen
achter de advertentie bleken
oplichters te zijn, die elke
nieuwe inschrijver driehonderd gulden lichter wilden maken. De figurant m spe trapte
er niet in, maar zag andere
veelal jonge mensen er met
open ogen in lopen.
„André had mrj al gewaarschuwd voor dat soort praktyken. Daarna ben ik toch nog
naar twee andere bureau's gegaan die hij voor me had opgeschreven. Daar hoefde ik niets
te betalen en ze stopten mijn
foto's m een boek. Twee dagen
later werd ik gebeld om aan
een tv-spotje mee te doen. Ik
vond het ontzettend interessant om zo'n filmdag mee te
maken. Ik keek mrjn ogen uit
in de studio. We mochten bij
iedere opname zrjn als we
maar stU waren," zegt de wellicht aankomende televisiebekendheid enthousiast.
Behalve twee figurantenrollen werd Put reeds gescreend
voor een sprekende rol. Helaas
ging die commercial niet door.
Maar echt erg vindt hrj dat
niet. „Ik zie het als een hobby,
waarmee ik nog een leuk centje verdien, een luchtige tegenhanger voor mijn met altijd even opbeurende bezigheden m het grenshospitium."
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MEUBELSTAD

TWEEDE PINKSTERDAG OPEN

maandag 24 mei van 10.00 tot 17.00 uur
EIGEN PARKEERGARAGE

CENSE &
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V

NVM
MAKELAAR!

i.ÜNGEN

A

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

'Ome' Jan in spotje met Leslie Nielsen

Nu scheert het gezicht van
Puttenaar een aantal malen
per week aan de kijkers voorbij in de bekende komische
spotjes van Dutchtone met
deze bekende acteur m de
hoofdrol en tevens in een postbus 51 filmpje over de Arbo
dienst.
„Fotograaf André Lieberom
raadde mij jaren geleden aan
om eens foto's van mezelf te
laten maken. Hij zei dat ik een
markante kop heb voor op de
televisie. Ik heb dat toentertijd niet gedaan en ik had totaal geen interesse voor dat
soort dingen. Ik werkte in de
horeca en dat beviel me prima," vertelt de 41 jarige exbarkeeper.
„Ik werkte in een café waar
ik iedere avond de boel op
stelten zette met de klanten.
Ik was een echte feestneus.
Maar van de een op de andere
dag had ik er genoeg van en
heb ik ontslag genomen.'
Nadat Jan zijn bierpomp in
Nel Kerkman de wilgen had gehangen,

En verder:

ZANDVOORT - SBS6-presentator Jeroen van der
Boom heeft grootse plannen
met danceclub Yanks aan
het Dorpsplein. Van der
Boom heeft de disco onlangs
gekocht van de gebroeders
Van der Moot en wil de club
nieuw leven inblazen.

Palladium verkrijgbaar
in 12 kleuren
129,95

K DENK DAT ik wel in
dat wereldje van de televisie pas Ik ben nieuwsgieng en ik pas me heel snel
aan," zegt Jan Puttenaar, voor
familie en bekenden kortweg
Jan Put.
„Ach, ik was op de basisschool
al een top-acteur. Ik had groot
succes met mijn vertolking
van Swiebertje," lacht hjj.
Jan trok de stoute schoenen
aan en klopte bjj Amsterdamse castingbureau's (soort uitzendbureau's voor acteurs
en/of figuranten) aan. Binnen
de kortste keren zat hij op de
filmset van een commercial
naast niemand minder dan de
Amerikaanse komiek Leslie
Nielsen

Het Louis Blok rapidschaaktoernooi trok
bijna zestig
deelnemers. Het
toernooi is niet meer
v/eg te denken van
de wedstrijdkalender
van schakend
Nederland. Winnaar
werd Ben Mulder.

Verkeer op de proef

ZANDVOORT - Een Duitse
automobilist zag vrjjdagmiddag omstreeks half vijf een 57jange Zandvoortse over het
hoofd toen hij na het parkeren
op de Hogeweg zijn portier
opende. Door de klap viel de
„We moeten toch een beetje al tien of twaalf jaar in dienst
vrouw van haar fiets. Ze is met af van het imago dat personeel hebben."
een smjwond in haar gezicht jong moet zijn," reageert het
Een ander probleem vindt
naar het ziekenhuis vervoerd. WD-raadslid. „Dat kan wel de Zandvoortse ondernemer
voor een paar weken. Maar als het gebrek aan Europees denondernemer moet je ook kijken ken. „We zeggen wel dat we
Auto's gestolen
wat je doelgroep is. Knjg je niet discrimineren," vindt hjj,
ZANDVOORT - Op verschil- veel oudere klanten in de win- „maar dat doen we wel. Want
lende plaatsen m Zandvoort kel, stem dan je personeel erop kijk maar eens om je heen op
zijn vorige week auto's gesto- af. Zij zijn misschien wel duur- de terrassen. Er werken vrijwel
len. Een zilverkleurige Merce- der, maar het is wel de enige geen allochtonen. Het is zo dat
des 230 met een Duits kente- manier om uiteindelijk te over- een Marokkaanse jongen niet
ken verdween van een adres op leven."
onder een vrouw wil werken.
de Tjerk Hiddestraat, vanaf de
Dat is cultureel bepaald en
Burgemeester van AlphenPaap is van mening dat tal heeft niets met discriminatie
straat verdween een blauwe van ondernemers in Zandvoort temaken Maar een SurinaamVW Golf cabriolet met Zwit- de hand in eigen boezem moe- se Hindoestaan heeft daar
sers kenteken Een zwarte Fiat ten steken Het personeelsbe- weer geen last van "
Uno met een Nederlands ken- leid is vaak een hap-snap-beteken werd zaterdag gevonden leid. Daarin wordt te weinig ge- Het verwyt dat allochtonen
op een parkeerterrein aan de investeerd.
slecht Nederlands spreken
Burgemeester van Alphenvindt Paap niet relevant.
laan, deze auto was ontvreemd
„Er zijn genoeg mensen in „Want zo langzamerhand beop de Pnnsesseweg.
Zandvoort te krrjgen. Maar als hoort Nederland tot een soort
Ook zijn er pogingen tot dief- je niets te bieden hebt, brjvoor- Eurolinguistisch taalgebied.
stal gemeld op de Marisstraat beeld arbeidsvreugde, dan zijn Daar kun je niet omheen." Wil
en Vondellaan In beide geval- ze ook zo weer weg. Ik denk Zandvoort als internationale
len ging het om Duitse auto's dat velen zich eens moeten af- badplaats overleven, zo denkt
vragen wat ze voor hun perso- hij, dan zal het huidige persovan het merk Mercedes.
neel doen. Feit is dat sommige neelsbeleid op de schop moebedrijven constant moeten ad- ten.
Meisje gewond
verteren voor personeel, ter^ie ook pagina 3
ZANDVOORT - Een 12-jarig wijl andere bedrijven mensen
meisje is zaterdagavond omstreeks negen uur gewond geADVERTENTIE
raakt. Ze reed op haar fiets
vanuit de Haltestraat de Zeestraat in en dacht dat een aankomende bromfiets wel zou
stoppen. Dat gebeurde met en
zij kwam in botsing met de 17jange bromfietser. Lichtgewond is zij naar het Spaarneziekenhuis in Haarlem vervoerd. Beiden kwamen overigens uit Zandvoort.

"^. "
V

'Juf' Astrid
houdt van
kinderen

Pagina 3

ZANDVOORT - Een demografische ontgroening. Dat is
wat Zandvoort nodig heeft om het nijpende tekort aan personeel terug te dringen, denkt het VVD-raadslid en horecaondernemer Fred Paap. Bovendien: wanneer ouderen en
allochtonen hun intrede doen in winkels, horeca, pensions en
hotels dan wordt de badplaats pas wat het in de toekomst
worden moet: Europees.

Vrouw valt

Los nummer 2 gulden

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Café
restaurant

DE EEUW UIT
VOOR MAAR ƒ 35,40

ONTBIJTJE

on the

BEACH
Natuurlijk,

Milkshake (o,3i)

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

tot l januari 2000 voor maar ƒ 35,40

keuze uit 4 smaken
voor maar

l,Van maandag 17 t/m
zondag 23 mei 1999
Alleen geldig bij FEBO
Zandvoort, Kerkplein 5
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven. 020-562 62 11.
Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
„
,,—.,
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
In plaats van kaarten

Prijsuitslag schilderijen expositie van de Oranje Nassau
school bij de HEMA ZANDVOORT

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Geboren 15 mei 1999

Juliette Maria
dochter van

Irene van Bruggen
en
Mark Broadwith

2e C. Huygensstr. 65 s
1054 CR Amsterdam

TWEEDE PINKSTERDAG
RAADHUIS GESLOTEN

ARTIKEL 50 LID 5 VAN DE
WONINGWET

Op maandag 24 mei 1999, Tweede Pinksterdag, is het Raadhuis m verband met deze
feestdag gesloten

het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning
te verlenen voor

OPHAALDAG HUISVUIL
GEWIJZIGD I.V.M.
TWEEDE PINKSTERDAG

het perceel Boulevard Paulus Loot 67 ter hoogte van de Prins Mauntsstraat in verband met
het aanleggen van een aanlandingspunt

Op maandag 24 mei 1999 wordt er geen huisvuil ingezameld omdat het dan Tweede Pinksterdag is.
Men wordt verzocht het huisvuil op
dinsdag 25 mei aan te bieden. Op die dag
worden ook de cocons geleegd.

Voormeld bouwplan met bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 21 mei 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie.

/-s,
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
ZANDVOORT

AFSPRAAK MET COLLEGELID

A Lifetime Together

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

v.l.n.r. Kevin, Maarten en Suno
dit zijn de trotse winnaars van de 1ste, 2e en 3e prijs.

Volgens de bezoekers was de keuze erg moeilijk want alle
schilderijen hadden hun eigen uitstraling. Bij deze iedereen bedankt voor hun medewerking. De kinderen van
groep 8 van de O.N.S., Marianne Rebel en de bezoekers
voor hun jurering.

HANS en COBY SCHOLTEN
vieren op maandag 24 mei 1999

hun 50-jarig huwelijk
Gelegenheid tot feliciteren:
Restaurant Queenie
17.00-J9.00 uur.
Pap en mam van harte gefeliciteerd,
de kinderen,

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie, financiën
- de heer H Hogendoorn' organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie.

Superkleurplaat wedstrijd

de GAPER

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Kinderen tot 12 jaar kunnen tot eind
mei, gratis een kleurplaat afhalen bij
DE GAPER en kans maken op één
van de honderden familie-entreekaar
ten voor Ponypark Slagharen of een
van de drie

SUPER-hoofdprijzen

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 10 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 19 door B&W genomen
besluiten is op maandag 17 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

Een deskundige jury zal zich over de
kleurplaten buigen.
Uitslag in de krant van donderdag 10 juni a.s.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 27 mei om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00.

DE GAPER viert feest, vier dit met ons mee!
Al 25 jaar een gelukkig
Hartelijk gefeliciteerd
Joost, Maaike en Marieke

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson,
huisarts
afwezig van 24/5 tot 7/6.

DRUGSTORE
GEMEENTE

Voor de avonden en
weekend tel. 5730500.
ADVERTENTIES

DESA
n0r nfrr klassieke en knlnntaic meubelen.
Tolivfü 14,
Tel. 023-5715719
U-.C. 06505160S4

Oienpenb bnntiertmg - frrtjbag - zalcriïag

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

29 MEI 1999
VAN
11.00 TOT 17.00 UUR
OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TE
ZANDVOORT

TIJDENS DEZE OPEN-DAG
INFORMATIE OVER:
BEGRAAFPLAATS
UITVAARTEN
BEGRAVEN
ROUWDIENST
CEREMONIE VORMEN
MUZIEK
GEDENKTEKENS
KISTEN
URNEN
IEDEREEN DIE VRAGEN HEEFT,
IS VAN HARTE WELKOM.
Informatie:
J Janssen beheerder algemene begraafplaats
Zandvoort
telefoon (023) 574 01 78
De begraafplaats is gelegen aan de Tollens
straat 67 in Zandvoort.
.

MELDING WET MILIEUBEHEER
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn m de maand april 1999 ontvangen,
de navolgende meldmg(en) op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer voor
1 het oprichten en in werking hebben van een innchtmg op grond van het besluit horeca-, sporten recreatie-inrichtingen milieubeheer (koffiehuis) gelegen aan Kerkplein 7 te Zandvoort.
2. het tijdelijk oprichten en in werking hebben
van een inrichting op grond van het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer (apotheek) gelegen aan de Burg
Engelbertsstraat 90A te Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling leefomgeving
en handhaving, werkeenheid bouwtoezicht en
milieu, tel. (023) 574 01 00

VRIJSTELLING EX ARTIKEL
17 WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen
en aanvragen melding bouwvoornemen zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
99-096M Patnjzenstraat 18a plaatsen dakkapel
99-099M Zandvoortselaan 54 plaatsen
schuur
99-101B Max Euwestraat 60 plaatsen dakkapel
99-1028 Koninginneweg 24 vergroten dakkapel
99-103B Kostverlorenvergroten bijstraat 66c
keuken
99-104B Dr C.A Gerkevergroten
straat 135
woning
99-105M Witte Veld 50
plaatsen tuinnuisje
99-106M Haarlemmervergroten uitstraat 78
bouw
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2/2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen:
99-025B Kerkstraat 19
verplaatsen trap
(11-05-1999)
99-036B Mr Troelstrauitbouw aan voorstraat 8
gevel (11-05-1999)
99-071B Zeestraat 32
veranderen constructie (binnen)
(11-05-1999)
Verleende melding bouwvoornemen:
99-062M Witte Veld 42
plaatsen schuur

(06-05-1999)

99-064M Zandvoortselaan 163

vergroten schuur
(11-05-1999)

Verleende reclamevergunningen:
99-085R Zandvoortselaan lichtmastredame
mast nr 5
(06-05-1999)
99-086R Badhuisplem
lichtmastredame
mast nr 2
(06-05-1999)

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
vrijstelling te verlenen voor een tijdelijke afwijking in verband met

Verleende sloopvergunning:
99-061S Zeestraat 71
slopen apotheek
(11-05-1999)

het plaatsen van een noodcabine op het perceel Raadhuisplein 10

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

Voormeld bouwplan met de bijbehorende tekenmgen ligt met ingang van 21 mei 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kerkstraat 31,2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513
Glazenwassen]

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Verhuur tapijtreinigers

- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

Laat uw handen en nagels
verzorgen <#*

GAPER drugstore
Vrijdag 21 en zaterdag 22 mei

Demonstratie van

HEROME,
The Hand and Nailcare Institute

l 00 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

ZATERDAG

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Schoonmaak van luxaflex

Waarneming:
Huisartsenpraktijk Noord
tel 5719507
Dr. F. B. Weenink
tel. 5712499.

OPEN-DAG

Gedurende de termijn van tervisieleggmg kan
een ieder schriftelijk bedenkingen naar voren
brengen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Kom vrijblijvend kennismaken en laat uw handen en nagels verzorgen
door de specialisten van Herôme. Bij aankoop van

direct Desinfect pomp
een tasflacon t.w.v. 4,95 GRATIS.

De promotie is van 11.00 tot 17.00 uur.
DE GAPER viert feest, vier dit met ons mee!

itvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
iderlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
V
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
l
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
J
Haarlem terecht.
+

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
*
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 • 532 87 50
DRUGSTORE
DROGISTERLJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 20! l KW Haarlem.
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Wijkbudget ook
voor Zandvoort
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft tijdens zijn bezoek aan een conferentie in Israèl kennis gemaakt met een vergaande
vorm van bewonersparticipatie. Het systeem wordt toegepast in verschillende landen
zoals Noorwegen, Amerika en
Tanzania waar wijkbewoners
een soort bestuurscommissie
vormen en hun eigen wijk beheren op het gebied van infrastructuur. Bewoners bepalen
zelf hoe hun wijk draait. Ze
krijgen daarvoor een eigen
budget.

Str andfeesten
niet te plannen
ZANDVOORT - Het zal
moeilijk zijn om het geluid dat
bij het geven van een strandfeest ontstaat afdoende te meten. Toch heeft het college er
alle vertrouwen in dat adviesbureaus zoals TNO daarvoor
een instrument kunnen ontwikkelen. Het college hoopt
dat dit nog voor het zomerseizoen kan. Strandpachters verkeren echter in onzekerheid.
Ze kunnen, buiten de drie cpllectieve feesten om, geen vijf
extra feesten plannen zo zegt
Maurice Kamerbeek van beachclub Par Out.
Far Out heeft een contract
voor het houden van evenementen door zijn sponsor Big
Star. „Drie weken geleden kregen ze bij de gemeente te horen dat we er dit jaar maar niet
op moeten rekenen. In mei zijn
we al twee feestjes misgelopen.
Daarnaast zijn de evenementen al opgenomen in de zomerbladen."
Volgens burgemeester Van
der Heijden kunnen aanvragen
voor activiteiten gewoon worden ingediend. Net als voorgaande jaren.

Albert Korper
zit nu WVZ voor

ZANDVOORT - Wethouder
Oderkerk heeft na tien jaar de
voorzittershamer van de Watersportvereniging Zandvoort
overgedragen aan Albert Korper. Zijn werkzaamheden als
onder meer wethouder Sportzaken zijn niet meer verenigbaar met deze functie. Als
dank voor zijn verdiensten
heeft het bestuur besloten om
Oderkerk tot erelid te benoemen.

Moederdag bron
van inspiratie
ZANDVOORT - Opnieuw is
er met veel enthousiasme meegedaan aan de Moederdagpuzzel van het
Zandvoorts
Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort.
De oplossing luidde: 'Voor alle
schoon, stief, draag, peet, overgroot, 9 mei Moederdag.'
Mevrouw P.L. de Muinck
heeft de hoofdprijs gewonnen.
Zij krijgt een dinerbon voor
twee personen van restaurant
Queenie. Er zijn ook vier
troostprijzen, namelijk bloemenbonnen van Bloemenhuis
Bluys. Die gaan naar Ilse Doornekamp, mevr. J. van den
Berg, H.G. Koper-Engberts en
mevr. C. Smit.
Een eervolle vermelding krijgen P. Kerkman-Drayer, T en
F. E. Brune, W.J. Paap, Nel
Mulder (vlinder), Tonny Drost
(knip- en plakwerk), W.J.
Keur, Marcus van Dam, Tineke Hartman, Wim Tousset,
mevr. A. Jansen en lij a Noltee
(bloemencollage).

Hotels willen woningen voor eigen personeel
ZANDVOORT - Hotels en
pensions in Zandvoort kampen met een personeelstekort. Pogingen om personeel
van ver te halen mislukken
omdat er geen plaats is om
hen onder te brengen. Vakantiepark Gran Dorado
zoekt naar een oplossing en
heeft daarvoor woningcorporatie EMM benaderd.
Overal in de badplaats hangen kaartjes met het opschrift
'Personeel gevraagd'. Winkels
vragen om verkopers, restaurants om bedienend personeel
en hotels en pensions om kamermeisjes en mensen om de

bar te runnen. Wat de hotels
betreft: „Het is altijd al moeilijk geweest om aan goed personeel te komen," zegt eigenaar Ploris Paber van hotel
Hoogland. „Maar dit jaar lijkt
het wel extra moeilijk."
Faber zoekt net als de meeste uitbaters mensen die bereid
zijn beide handen uit de mouwen te steken. Jongeren hebben er, door hun gebrek aan
ervaring, toch nog wat moeite
mee. Bovendien prefereren ze
het werken in strandtenten.
„In principe heb ik daarom liever wat ervaren oudere dames,
datzelfde geldt voor heren."
Hij heeft er wel eens aan ge-

dacht om startend horeca- en
hotelpersoneel via de horecaschool uit Limburg te halen.
„Maar dan moet je kamers
gaan regelen. En die zijn in
deze omgeving schaars."
De hoteleigenaar denkt dat
asielzoekers, mits ze zelf daarvoor kiezen, best als kamerpersoneel kunnen werken.
„Een kamerhulp hoeft geen talen te spreken. Die discussie
zouden we eigenlijk eens moeten opstarten."
Liesbeth Willemsen van het
vakantiepark Gran Dorado is
ook regelmatig op zoek naar
personeel. Het vakantiepark
heeft vier bungalows waarin

In het winkelcentrum
Jupiter lopen
woensdagochtend
elektriciens en
timmerlieden af en aan.
Bouwgeluiden vermengen
zich met
achtergrondmuziek die
wordt gespeeld ter
verhoging van de sfeer in het
centrum. Twee mannen
zetten nog vlug een glazen
paneel op zijn plaats en een
opzichter spoedt zich met
zijn knelpuntenlijstje onder
de arm naar de plaats des
onheus. „Is de lunchpauze al
geregeld," vraagt een
verkoopster aan haar
C9llega's. Ze weten het ook
niet en staan nog een beetje
onwennig in hun nieuwe
Blokker-outfit bij de kassa.
A, HET IS hier hectisch," zegt bouwer/eigenaar C. Bruynzeel op
de eerste dag dat het
winkelcentrum tegenover het
gemeentehuis voor publiek is
geopend. „In totaal komen er
vijftien winkels. En al zegje dat
meestal niet van jezelf, ik vind
het wel een verrijking voor
Zandvoort."
Tussen het assortiment
tuinmeubelen van Blokker
staan weliswaar nog kisten
met bouwmaterialen, maar
toch schat Bruynzeel het aantal betalende klanten dat
Blokker, kadoshop Opaapio en
herenmodezaak Ben Vlug binnenstapt, op enkele honderden.
Een mevrouw trekt hem aan
zijn jasje. „Hoe zit dat nou?
Komt Jupiter niet meer terug?" Geduldig legt Bruynzeel
uit dat Jupiter in wezen een
franchise-onderneming is van
Blokker. Het winkelcentrum
blijft wel dezelfde naam behouden, maar de klanten kopen nu bij Blokker.
Aan het winkelcentrum, dat
opvalt door zijn vele glas,

J

wordt de laatste hand gelegd.
Eigenlijk zou het 'glaspaleis'
zoals het reeds in de volksmond wordt genoemd, nu
klaar moeten zijn. Maar omdat
het bouwwerk qua constructie
wat ingewikkelder bleek, duurt
de afwerking wat langer. Ook
de lange regenperioden zijn
debet geweest aan de vertraging. „Bij Blokker is een speciale ploeg bezig geweest om
het vocht eruit te krijgen. Zo'n
driehonderd liter water kwam
er per dag uit," aldus Bruynzeel.

Willemsen denkt dat leegstaande woningen in de Kanaal-, Koning- en Hpbbemastraat, best kunnen dienen als
tijdelijke opvang voor seizoenpersoneel. „Vorig jaar hebben
zestig mensen niet kunnen

aannemen omdat we ze nergens konden plaatsen."
Wethouder Marijke Herben
denkt dat Gran Dorado wel
kans maakt op personeelswoningen. Maar niet op dezelfde
manier als Nieuw Unicum eens
aanspraak op kon maken.
„Dat was in een grijs verleden.
Toen was er nog sprake van
een rijksregeling voor verplegend personeel en ambtenaren. Nu moeten we ons houden
aan een gezamenlijke regeling
in de regio. Wettelijk zitten we
daaraan vast. We kunnen niet
meer reserveren. Zoiets kan
trouwens alleen op een uitermate ontspannen woningmarkt."

Herben merkt op dat de hotels zelf woningen op de vrije
markt kunnen kopen en huren.
„Bij de oplevering van Duijnwijk krijg je een behoorlijke
doorstroming. Mogelijk komen
er dan woningen vrij. Maar dan
denk ik meer aan woningen
waar woningzoekenden minder op inschrijven, zoals bijvoorbeeld in de Lorentzstraat.
Want wie achthonderd gulden
huur kan betalen, koopt
meestal een woning. En," zo
vervolgt Herben, ,,in Haarlem
zijn er nog galerijflats met een
huur rond de twaalfhonderd
gulden. Daar kun je redelijk
twee of drie jonge mensen onder brengen."

Jupiter wordt
eind juni
officieel geopend
Het centrum ziet er, afgezien
van de verdwaalde bouwattributen en nog kale winkelunits,
toch vrij strak uit. Er is één lijn
vastgehouden. „We hebben gekozen voor brede paden," zegt
Bruynzeel trots. „En, om wat
rust in het interieur te krijgen,
voor dezelfde puien." Hij bekent vandaag toch wel wat
kriebels te krijgen nu de eerste
winkels open zijn. „Dat is toch
een mijlpaal. Alles komt steeds
meer tot zijn recht."
Hij wijst naar boven, waar
bouwvakkers nog druk in de
weer zijn om een lift te installeren. Naar de opening in de liftschacht. „Vanuit de ondergrondse parkeergarage kunnen bezoekers met de lift naar
boven. Ze komen op de begane
grond uit of, via een loopbrug
op de tweede verdieping, in
het restaurant. Nee, die loopbrug is er nog niet. Die komt
nog." Het winkelende publiek
kan in het restaurant kiezen
uit drie menukaarten: ontbijt,
lunch en warme maaltijden.
„Het restaurant krijgt ook een

Wat de huurprijs betreft: die
hoeft geen beletsel te zijn. „Bedrijven die grote oppervlakten
huren zijn natuurlijk altijd
goedkoper uit. Maar met een
minimum van vierhonderd gulden per vierkante meter, valt

dat best mee."
Nu het bouwproject, dat een
samenwerkingproject is tussen de gemeente en Bruynzeel,
zijn voltooiing nadert, komt
het op de laatste loodjes aan.
Eind juni hoopt de trotse eige-

Strandfeesten aan banden

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571.7166.
Fax. (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122.
1000 AC Amsterdam Tel. (020) 5(52.6278.
Fax. 562 6283
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax:
6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(U^U) bbü.6211
Abonnementsprijzen, ƒ 19,60 per kwartaal:
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

Bloemsierkunst

ZANDVOORT - Melanie van
Reisen is bloemsierkunstenares en geeft op dinsdag 8 juni
een workshop in het Aktiviteitencentrum aan de Celsiusstraat 190. Deze keer maakt ze
een vogelverschrikker voor in
de tuin of pp het terras. De pop
wordt netjes aangekleed in een
tuinbroek en jasje. Aanvang
om 19.30 uur. De workshop
kost 47,50 gulden. Informatie is
te krijgen onder nummer 0252421329.
ADVERTENTIES

naar het centrum officieel te
openen. Wat tien jaar geleden
begon als een idee heeft nu
duidelijk zijn vaste vorm gekregen. Door te kiezen voor
veel glas en ronde vormen, is
het gebouw speels van opzet

geworden. Hoewel niet iedereen daar zo over denkt. Een
oudere dame zegt resoluut: „Ik
vind het niets voor Zandvoort.
Veel te groot en veel te modern. En al dat glas. Probeer
dat maar schoon te houden."

Het voorstel aan de gemeenteraad om een dergelijke commissie in het leven te roepen
vloeit voort uit de problemen
die hulpverleners ondervinden
in Bentveld bij het zoeken naar
de juiste huisnummers. Veel
nummers zijn slechts ten dele
of zelfs helemaal niet zichtbaar
meer. In de huidige Algemeen
Plaatselijke Verordening staat
wel dat bewoners borden met
wijk- en straatnamen op hun

Hou je van de zomer en ben je trots op ^je woonplaats Zandvoort? En ben je ook
nog eens tevreden over je uiterlijk? Dan
maak-jij kans om als glamour-model een
hoofdrol te spelen in onze
'Groeten uit ...'-productie!
Voor deze productie, waarin wij op onze eigen stijlvolIe wijze een broeierige en zwoele zonierproductie vanuit
de leukste en gezelligste vakantie-plaatsen in Nederland
maken, zoeken wij nog modellen: Iets voor jou? Zou j e .
ook weléens tussen Madonna en Cindy Crawford, .
Pamela Anderson enTatjana Simicin PLAYBOY wil-'
Jen staan? Danïs dit je kans. '.••.•'.. ' . '''•:..'••• ; :
Stuur zo snel mogelijk een kbr't briefje met persopnlijke gegevens én een recente fotanaar:
PLAYBOY, Postbus 1682,2130 JB:Hoofddorp.
Voor meer informatie kun je bellen naar; •
redactie PLAYBOY, 023-5564404 ' ; ' " . ' • • ; . ' '•
Of e-mail: playboyi" tijdschriften.vnu.com
,-.

gevel moeten toelaten.
In de praktijk blijken die
borden te verdwijnen achter
struiken. Oude borden bevatten ook geen verwijzingen naar
huisnummers. In de oude verordening staat daar niets over.
Om te voorkomen dat hulpverleners nog langer rondjes blijven rijden en de gemeente bewoners niet kan dwingen daaraan iets te doen, wil de gemeenteraad die nieuwe regeling in de APV opnemen.
Ook het beleid voor het toekennen van straatnamen
wordt daarin geregeld. Omdat
het benoemen van straatnamen in het verleden tot veel
commotie heeft geleid, lijkt het
de raad verstandiger om die
taak in handen te geven van
een adviescommissie. Een
straatnaam geven blijkt in de
praktijk niet zo eenvoudig. Er
moet bijvoorbeeld gekeken
worden naar de bruikbaarheid
in spreektaal, de systematiek
en ook of de naam uniek is in
de gemeente.

Dagelijks 1530
D» l/m Di 19.00

BLAST
FROM THE
PAST

Zandvoort hoeft voor het instellen van de commissie overigens niet diep in de buidel te
tasten. Er worden nog maar
weinig grote wijken bijgebouwd, de toekenning van
straatnamen zal slechts incidenteel plaats vinden. De commissieleden krijgen daarom alleen een onkostenvergoeding.
Voor dit jaar wordt 500 gulden
uit de pot 'onvoorzien' genaald. Daarna wordt er jaarlijks duizend gulden op de begroting opgevoerd.

GEOPEND!

Hans van Pelt

20 t/m 26 mei

Speciale commissie adviseert
over namen nieuwe straten

OP EEN MOOIE
2E PINKSTERDAG...

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Tijdens het verhoor bekende
hij ook een inbraak in Amsterdam. Daar had hij uit een pand
een sporttas met 15 kilo weed
meegenomen. Deze heeft h;i
later verkocht voor duizeni;!
gulden.

ZANDVOORT - 'Kentekenplaten-verzamelaars' hebben
vorige week in het weekeinde
hun slag geslagen op het Ten
Kateplantsoen, de Boulevard
Barnaart en Flemingstraat.
Op alle drie de locaties zijn van
een VW Golf de kentekenplaten gestolen. Tijdens het demonteren van de platen in de
Flemingstraat werden de 'verzamelaars' blijkbaar gestoord
omdat het auto-alarm afging.

Gezocht: meisjes met lef!
hun expositie van aquarellen en
acrylverfschilderijen wordt al gauw duidelijk dat
beide artiesten zich hebben laten inspireren door
de Hollandse kust. De expositie is nog te zien tot
en met 3 juni
Foto. Rob Knottei

ZANDVOORT - De politij'
heeft vorige week een 29-jangc
Duitser opgepakt wegens een
inbraak in een restaurant aan
de Zeestraat. De man heeft
daar dinsdagochtend een portemonnee met 1500 gulden
meegenomen en enkele pasjes
De politie kwam achter de
identiteit van de man, omdat
hij in het restaurant zijn identiteitskaart verloor. Hij verscheen overigens vrijwillig op
het politiebureau.

Auto's gestript

ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft vorige
week het licht op groen gezet
voor de benoeming van een
Commissie Straatnaamgeving. Deze zal B en W adviseren bij het benoemen van
straten en huisnummers. In
die commissie zullen een lid
van het dagelijks bestuur,
twee raadsleden en twee onafhankelijke leden plaatsnemen.

Louise Dirksen Peron en Mona Meier Adegeest
hebben hun tenten voorlopig opgeslagen in Hotel
Hoogland aan de Westerparkstraat. Daar poseren
beide dames onder een van hun werken gebaseerd
op alles wat maar met zon, zand, zee, schelpen en
duinen te maken heeft. Bij het bezichtigen van

Inbraak

ZANDVOORT - Een 32-jarige Zandvoorter is donderdag
in de Curiestraat met zijn voet
onder een achteruit rijdende
aanhanger gekomen. Bij die
manoeuvre liep hij een vertarijzelde voet op. De aanhanger
zat gekoppeld aan een viskar.
De Arbeidsinspectie stelt een
onderzoek in.

Eigenaar C. Bruynzeel van winkelcentrum Jupiter voelt eindelijk wat kriebels nu de eerste drie
winkels open zijn
Foto Karin Schut

Zon, zand en zee

3.

Overreden voet

regelrechte ingang naar de
Haltestraat,"
verduidelijkt
Bruynzeel. „Omdat het 's
avonds ook open is."
Van de vijftien units hebben
er twee nog geen bestemming.
Niet zo vreemd vindt de initiatiefnemer omdat hij toch wat
noten op zijn zang heeft. „Er
wilde iemand een tatoeageshop beginnen, ook was er belangstelling vanuit een fietsenverhuurbedrijf. Een zaakje in
tweedehands kleding zag er
ook wel wat in. Maar op dat
soort winkels mik ik niet. Ik zie
het beeld al voor me. Allemaal
van die gele borden met 'Twee
halen, één betalen'. Dat haalt
het beeld toch een beetje naar
beneden." Bruynzeel streeft
niet naar een super-de-luxe
winkelcentrum. „Maar een
winkel moet wel langer dan
drie maanden blijven."
Momenteel onderhandelt hij
met de eigenaar van een wat
zich het best laat omschrijven
als 'een soort Jamin-winkel'.
Een schoenen- en bloemenwinkel zou het winkelcentrum
ook graag binnen de deuren
hebben. „Een opticien had ook
belangstelling. Maar hier vlak
tegenover het centrum zit er al
een. Dat wordt een beetje teveel."
Wat hem betreft passen de
kleinere winkels perfect tussen
de grotere ketens. Want naast
Intertoys en Sport 2000, die
straks op de tweede verdieping komen, zorgen ze voor de
broodnodige variatie. „Dat is
altijd onze opzet geweest. Om
een aantal grote winkels als
trekker te laten fungeren; de
kleinere geven meer jeu aan
het geheel."

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J M. Pekelhanng.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

zo'n 22 stagiaires zijn ondergebracht. „Twee weken geleden
is de kwestie ter sprake gekpmen bij woningbouwvereniging EMM. We zouden graag
ons eigen Gran Dorado-personeel onderbrengen in een blok
eigen woningen. Dat werd
vroeger ook gedaan door
Nieuw Unicum. Die instelling
beschikte over woningen voor
het eigen personeel."

'Glaspaleis' wordt geen
super-de-luxe koopcentrum
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10.00-17.00 UUR

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houueling Interieur. Mnnders
Meubelen, MondüeJer, Monlèl, Oase, Van Rccim i|k,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal

Amsterdam

woensdag 19 mei 1999

Weekmedia 17

Wie jarig is

in öolden Tulip Zandvoort
'"-•••••

Boek nu....en maak kans
op een vliegreis voor
2 personen!

J

J

Toerkoop Rcisburo Zonvaarl bestaat 35 jaar
Wij vieien dat samen met U
Boek snel uw reis bi| Toerkoop Reisbuio Zonvaart. Of het nu
een weekendje weg is, een week naar de zon of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties'

Deze week

Zaterdag 22 mei

Ie Pinksterdag 23 mei

2e Pinksterdag 24 mei

Gemarineerde Schotse /alm
met asperges en mosterd
limoendrecsmg
***

Een bonte salade met gerookte kipfilet en frambozendressing
#+*

van 12 00 tot 15 00 uur

Gegrilde Rib-cye mei cajunboter, veric groenten en
aardappelgarnituur

App. Alexandra
Beach, Kos.

Gebakken Kalfsenlrcôte met
rode portsnus
*+*
IJspalet met drie
soorten ijs

Familie
Pinksterbrunch
Kinderen 0-4 gratis
Kinderen 4-12 -50%

Crème Caramel

Toerkoop Reisburo Zonvaart is trols
de appartementen Alexandia
Beach op het eiland Kos te kunnen aanbieden als Reis van de Week
Het moderne laagbouw complex Alexondra Beach ligt slechts 200 metet
van het strand en heeft onlangs de 'Atke-Awaid' gewonnen Oeze tiofee
wordt toegekend aan accommodaties die zich hebben ondeischeiden op
liet gebied van b v service, faciliteiten en vnendeli|kheid
De ruime appartementen zi|n modern en verzorgd ingericht en beschikken allen over een balkon met uitzicht op het grote zwembad
Het Griekse eiland Kos met z'n rijke vegetatie, lange stranden en een
mild klimaat, is een eldoiado voor de vakantieganger Kortom deze
vakantie kunnen wi| u van harte aanbevelen Deze reis naar Kos is niet
alleen te winnen, u kunt bet natuurlijk ook gewoon boeken
Wi| geven u giaag meer informatie

O
BEL VOOr RESERVERINGEN
023-5713234

Pas in 2OOO boter bij de vis.
Tegen O% rente.
U denkt aan een nieuwe keuken of badkamer?
Dan kunt u bij Brugman Keukens ei Badkamers

€2030 p.p.

Golden Tulip Zandvoort
Burg Van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
(tegenover Circuitpark)

tijdelijk zeer voordelig terecht. Als u nu een keuken
of badkamer koopt, betaalt u pas in juni 2000.
Tegen O /O rente. Zonder extra kosten. U ziet 't.

We maken het u graag gemakkelijk. Ook als het
gaat om het beste advies, de beste garantie of de
beste materialen. Zo geniet u nog meer van fraaie
en functionele keukens en badkamers. Dus kom
snel langs en ontdek dat alles kan met Brugman.

o

café

Zeer fraai uitgevoerde
landhuiskeuken met klassiek

fflOO

TOERKOOP Reisburo Zonvaart
Alkmaar centrum (072) 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Caslricum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 5332114, Hoorn (0229) 215581,
Uilgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560

J

- 'Pinksteren 1999

u bakken
en braden?

geprofileerde fronten.
Leverbaar in vanille en wit.
Compleet met inbouwapparatuur. Zoals afgebeeld:

Zandvoort

.Jl

afmeting 235 x 280 cm.
ƒ 9-350,Dus nu halen en volgend jaar

Vanaf dit weekeinde ook in Zandvoort

HEMA
ZANDVOORT

Het leukste feestcafé
van Noord-Holland

betalen tegen O /O rente.

Zeer moderne, eigentijdse keuken
met fronten met raamwerkprofiel.
Leverbaar m maïsgeel, vanille en crème.
Compleet met inbouw-apparatuur. Zoals
afgebeeld: afmeting 250 x 320 x 225.

Haltestraat 56a

ƒ 23
Bijvoorbeeld al compleet leverbaar
vanaf afmeting 280 x 215 cm.

l

ƒ10.895,"

i

www.shooters.nl
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Dus nu halen en volgend jaar betalen
tegen O /o rente.
JWW*<X£/*«
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ALLROUND VASTGOED ADVIES

LU
LIJ
Ll_
LJ_

zoekt voor cliënten

O
u

Appartementen, etages en studio's
in Zandvoort tot ƒ 1750,- p.mnd.

LU
M

z

o
z

2e PINKSTERDAG
GEOPEND
ïï.OO • 17.^0 UUT

m u v de filialen

Filiaal Hulst iz oo -18.00 uur

A L L E S

GEEN KOSTEN VOOR VERHUURDERS!!!
Geopend: ma t/m vrij. 8.30 tot 20.00 uur
Zaterdag hele dag open!!!
75

AARDBEIENROYALE 5.75 nu 47'

Bezoek onze COFFEESHOP
elke dag verse broodjes en koffie
elke week aanbiedingen.

TEL.

023-5732630

Brugman

HD—er

KEUKENS

KAN

& BA D KAM

MET

ERS

B R U G M A N .

BESTE ADVIES
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 1QQ% BESTE GARANTIE

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956 HOOFDDORP*, Kruisweg 785 C,
020-6533462. ZAANDAM*, Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6157867
ZOETERWOUDE', Hoge Ri]ndi]k 195, 071-5892086
"*Dot Badkamershowroom Ovenge adressen vindt u m de Gouden Gids
Oj kijk voor méér mjormatie op internet wuw.brugman nl

DAT ZIE JEZO...
Da'sgc

Actie geldl van 3 mei t/m 31 mei 1999 Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom Druk en zetfouten voorbehouden

nejong*
CjAJ: Jou. organiseert
van 24 t/m 29 mei een
CLARINS aktieweek
- P A R I S -

is terug

Maak kennis met dit Franse
schoonheidshuis en profiteer van de akties:

in Zandvoortl

o.a. bij besteding van 5U}"

Clarins produkten
ontvangt u een
reisprodukt van minimaal
jm naar keuze

Wij openen de deuren van ons
Grill-, Vlees-, Vis- en
Barbecue-restaurant
Vrijdag 21 mei vanaf 16-00 uur
U bent van harte welkom
Sayed en Yvonne El-elimi

Passage 6-8-10 Zandvoort
Tel.023-57 13813

GRATIS

SCHIPPER

KOZIJNEN

en bij aankoop van 3 zonneproducten
een luxe strandtas kado!

ALUMINIUM°KUNSTSTOF

Kozijnen - Schuifpuien - Dakkapellen
BEZOEK ONZE SHOWROOM

DRUGSTORE

OPMEER Middelweg
"
' 1' 1-13
'
AMSTELVEEN Binderij l/s

Ook voor bruiloften en partijen

dos Man» l

GRONINGEN Oosterhamriklaan 53
•,050>,573:.67'57 > : ; • „ .•.:-;.. ."-v.-";..' ••..- . .

DROGISTERIT EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31,2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Ik wil alles graag perfect doen'
Les Miserables
ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem draait vanavond Les Miserables. Het
drama onder regie van Bille
August verhaalt over het gevecht van Jean Valjean. Hij is
net uit de gevangenis ontslagen en steelt kostbaarheden
van juist die familie die hem zo
gastvrij heeft onthaald. Hij
wordt echter met opgepakt en
aangeklaagd, de goederen mag
hij houden. De film in het Circus aan het Gasthuisplein begint om half acht.

Buitenhof

ZANDVOORT - Wie samen
met de vereniging Vrouwen
VanNu een uitzending van het
programma Buitenhof wil
meemaken, kan dat op zondag
30 mei doen. Het gezelschap
vertrekt 's morgens om 9.48
uur van het station Zandvoort
naar Amsterdam. Overstappen is nodig in Haarlem. Daarna met lijn 9 naar de studio aan
de Plantage Kerklaan (bij Artis). De toeschouwers moeten
daar om kwart over 11 aanwezig zijn. De toegang is gratis.

Recreatief fietsen

ZANDVOORT - Er is weer
een fietsboekje met routes
voor Zandvoorters die eens
verder willen dan de gemeentegrenzen. De stichting Recreatief Fietsen heeft negen fietsroutes beschreven. Ze beginnen allemaal bij de WV in het
centrum van Zandvoort en zijn
allen in één dag te fietsen. De
routes zijn bedoeld voor de recreatieve fietser die de wijde
omgeving van Zandvoort eens
wil verkennen. Ze gaan dwars
door de duin en bollenstreek
en door de mooiste natuurgebieden van het Kennemerland,
zoals Spaarnwoude, Duin en
Kruidberg, de Kennemerduinen en het Noord-Hollands
Duinreservaat.
De routes bevatten instructies en kilometerstanden, iedere route heeft een overzichtskaartje en een foto uit de regio. De afstanden variëren van
15 tot 86 kilometer per dag.
Het boekje kost 8,95 gulden en
ligt bij de WV, boek- en fietshandel en plaatselijke lectuurshops.

Avohdvierdaagse

ZANDVOORT - Zandvoorters die van wandelen houden
en. de jaarlijkse avondvierdaagse niet willen missen, kunnen dit jaar op twee plaatsen
terecht. In de eerste plaats in
Haarlem waar het evenement
op dinsdag l juni start. De
deelnemers kunnen zich inschrijven bij clubgebouw GeelWit, Van Oosten de Bruynstraat in Haarlem-West. Vertrekken kan men ook van clubgebouw 'De Eenhoorn', Laan
van Angers in de wijk Schalkwijk. Om half zes en om zeven
uur.
In Zandvoort zelf wordt voor
het eerst sinds jaren ook een
avondvierdaagse gehouden.
Van dinsdag 15 juni tot en met
vrijdag 18 juni is er gelegenheid
om vanaf zes uur 's avonds vijf
of tien kilometer te wandelen.
Deelnemers kunnen zich op 15
juni vanaf 17 uur melden bij
het Aktiviteiten Centrum
Zandvoort, Celciusstraat 190.

Pjotter en Sjakie

Martine Joustra vroeg aan
juf Astrid
- Ga je ook elke dag met
plezier naar Pippeloentje ?

Branding

Astrid Bol: „Ik wil alles op orde hebben voor de volgende dag als ik aan het werk ben"

als de voorbereidingen van de
festiviteiten in zicht gaan komen.
„Ik moet mezelf voorhouden
dat iedereen een verschillende

'Ik geef zelfs
de T-shirts
nog een boutje'
taak heeft, maar ik houd alles
in de gaten. Niet omdat ik de
anderen niet vertrouw, maar ik
wil kijken of het plaatje nog
klopt. Of het beeld dat ik voor
ogen heb ook werkelijk zo
wordt vormgegeven. Het loopt
vaak anders dan ik me had
voorgesteld. Ik doe daar dan
niet moeilijk over. Ik kan wel
accepteren dat dat gebeurt."
„Ik ben op de dag van een
feest altijd heel nerveus. Ik

Aantal leden:
Drie jeugdleden, zeven wed- Verenigingsmotto:
strijdspelers en vijf recreanten. In gezellige sfeer op persoonlijk topniveau spelen.
Gemiddelde leeftijd:
Tussen 13 en 55 jaar.
Hartenkreet:
Thuisbasis:
Een of twee competitiespelers
De Pageehal.
en recreanten.
(tel.

Weekenddiensten
avond Zandvoortse Apotheek,
POLITIE: 112, of bureau Hoge- Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
HUISARTSEN: In het weekweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne end en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 huisarts welke arts dienst
heeft.
(CPA).
ALARMNUMMER: 112.

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbescherming).

Foto Kaï m Schut

's avonds weer een troep!"
„Mijn dochter begint te puberen. Soms ligt haar kamer
vol met kleren, de andere keer
heeft ze juist weer opruimaan-

'Toneelspelen
was ook iets
voor mij geweest'
vallen. Soms zit ze zo stilletjes
voor zich uit te kijken. Ik weet
niet of ik dat vroeger zelf had.
Ik was niet zo ingewikkeld. Het
kabbelde bij mij altijd maar
voort. Ik was nooit zo afwezig.
Ik stond 's ochtends altijd vrolijk te zingen onder de douche.
Tot ergernis van mijn zeven
jaar oudere zuster, want die
moest altijd eerst een beetje
op gang komen," vertelt ze
vrolijk.

De Gaper viert jubileum
met tal van feestacties

&\\ ging

Leeftijd:
Opgericht op 30 september Grootste teleurstelling:
Geen aanwas nieuwe leden!
1996.

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdag-

stort me er helemaal in met
het risico dat ik later geen
energie meer heb. Dan heb ik
mezelf te moe gemaakt, dan is
er geen fantasie meer. Dat is
erg, daar baal ik dan van."
„Als ik een vrije dag heb, dan
zit ik weer te bedenken wat ik
allemaal nog moet doen. Als ik
lekker in de tuin onder een
mooie boom zit, dan kan ik
best wel even genieten. Maar
dan begint het weer. Ik word
onrustig. Ik moet, ik moet, ik
moet., gaat het door me heen.
Ik wil alles op orde hebben
voor de volgende dag als ik aan
het werk ben. Als ik om half
zeven thuis kom 's avonds, dan
moet ik er niet aan denken dat
ik dan nog een was moet gaan
draaien. De was vind ik trouwens het ergste. Heb je net de
mand leeg of daar ligt weer
zo'n baal. Het houdlt nooit op.
Opruimen is ook zoiets. Heb ik
de hele dag opgeruimd, is het

ZANDVOORT - Voor drogisterij/parfumerie De Gaper
Drugstore in de Kerkstraat
31 herleefden zaterdagmiddag oude tijden. Ten aanschouwe van het winkelend
klasse in 1979. Ondertussen publiek, bootsten leden van
spelend in respectievelijk vier- de plaatselijke folkloreverede en vijfde klasse.
niging De Wurf namelijk een
authentieke visafslag na.

Grootste succes:
Promotie zowel in het eerste Meer informatie:
als tweede team, naar respec- A. de Goede-Vossen
tievelijk de derde en vijfde 57.12234)

Ook deze keer twee doerakken in de spotlights. Het zijn
twee kruising Yorkshire Terriérs. Pjotter is een reu van
driejaar en is vermoedelijk gekruist met een Maltezer, al is
dat niet helmaal te zien. Sjakie
is een reu van september 1998,
ttjaar wie precies de ouders
zijn is niet bekend. Wel dat één
van de twee een York is geWeest.
Beide donders zijn zeer enthousiast en speels. Kunnen
met
katten, honden en kinder
en samenleven. Van Pjotter is
bekend dat hij maximaal drie
uur alleen kan zijn zonder problemen, langer zal geleerd
moeten worden. Zoals u wel
kunt bedenken, moet Sjakie
a
ls pup alles nog leren. Wie
heeft voor deze doerakken een
'euk huis. Ze hoeven niet,
maar mogen wel, met zijn
tweeen weg.
Meer informatie over Pjotter en Sjakie of één van de vele
indere diereu die een leuk,
nieuw thuis zoeken, kunt u
krijgen bij het Kennemer Diefentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5 te Zandvoort, tel. 023 571.3888.
Wij zoeken ook nog vrijwilliSers die ons komen helpen met
de dieren. Heb je zin, ben je
?uder dan zestien jaar en kun
Je regelmatig komen helpen,
bel dan voor meer informatie
«aar tel. 023 - 571.3888.

Ook hielden ze een zogenaamde kledingschouw, waarbij in
origineel ornaat gehulde fïguren uit het rijke verleden van
het dorp ten tonele werden gevoerd. Zoals een schelpenvisser, een garnalenyisser, een
badman, een politie-agent en
natuurlijk de omroeper die de
bewoners van destijds nauwkeurig op de hoogte hield van
de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden.
De openbare demonstratie
van De Wurf vormde het voorlopige hoogtepunt van de viering van het 125-jarig bestaan
van de drogisterij, die in mei
1874 op het huidige adres werd
opgericht door de heer Bakels.
Ruim een eeuw was de zaak.
die m Zandvoort al snel een
begrip ging vormen, een puur
familiebedrijf, totdat nakomelingen Ton en Fred Bakels in
1985 besloten om de firma van
de hand te doen.
Als nieuwe eigenaars fungeren sindsdien Paul en Gertie
Olieslagers, die hun toenmalige piepkleine winkeltje in de
Kerkstraat graag inruilden
voor het veel grotere en stijlvolle pand aan de overkant.
Meer dan de smeedijzeren
wenteltrap, die het magazijn

verbindt met de kantoorruimte, herinnert overigens vandaag de dag niet meer aan de
oorspronkelijke inrichting.
Voor Paul en Gertie Olieslagers is het jubileum aanleiding
voor een hele reeks activiteiten, waarvan het veelbekeken
optreden van de leden van De
Wurf er slechts eentje was. In
het kader van Moederdag kónden klanten bijvoorbeeld onlangs in een ton 'grabbelen
voor korting'. Tevens werden
begin deze maand huis aan
huis lege zakken verspreid die
men in de winkel kon vullen
met artikelen waarop een
prijsreductie van 10 procent
werd toegepast.
Ook de rest van de maand
vinden er in De Gaper Drugstore allerlei speciale acties
plaats. Zo kunnen kinderen tot
twaalf jaar er een gratis kleurplaat ophalen, die voorzien
van vrolijke tinten voor 29 mei
weer ingeleverd moeten worden. Althans wanneer de jonge
inkleurders kans willen maken
op één van de drie hoofdprijzen, waarvan de inhoud tot de
officiële uitreiking een verrassing blijft. De kans dat er iets
gewonnen wordt is overigens
behoorlijk groot, want naast
de hoofdprijzen liggen er maar
liefst honderd familie-toegangskaarten voor Ponypark
Slagharen klaar.
Voor volwassen klanten is
het Geurenfestival bestemd,
dat van 20 tot en met 23 mei in
de
drogisterij/parfumerie
wordt gehouden. Wie dan met
een lege parfum- of eau de toiletfles aan komt zetten krijgt,

„Over welk beroep ik vroeger
droomde? Ik was altijd al dol
op kinderen. In eerste instantie wilde ik kraamverzorgster
worden. Ik paste vroeger veel
op en ik wilde zelf ook een
groot gezin hebben."
Stiekem mijmerde de jonge
Astnd over het volkstoneel
van Beppie Nooy. Ze had bijvoorbeeld graag de rol van
Jans in de Jantjes willen vertolken. „Toneelspelen was ook
iets voor mij geweest, maar om
echt naar de toneelschool te
gaan dat durfde ik met. Fantasiespelletjes met de kinderen
doen vind ik nog steeds het allerleukst. De hele dag indiaan
spelen in Groenendaal op een
uitstapje met de crèche is voor
mij geen straf. Ik probeer mijn
dochter wel eens op te porren
om te gaan acteren, maar die
zit me dan aan te kijken of ik
niet goed snik ben geworden,"
vertelt ze levendig.
„Maar ik zou nu niets liever
doen dan wat ik nu doe. Ik zie
mezelf wel een oude grijze juf
worden, die netjes op haar 65-e
met pensioen gaat. Ik ga nog
steeds elke dag met plezier
naar mijn werk!"
„De vraag die ik zou willen
stellen heeft indirect ook te
maken met kinderen. Torn
Groenendijk rijdt als vrijwilliger hulpgoederen naar Polen.
„Torn, wat doet het je, vooral
nu je zelf een kind hebt, als je
daar met je vrachtwagen aankomt?"

Vorige week onder geboren:
Nick Terol moet zijn Niek Terol.
Overleden
Johanna Petronella LeffertsVan der Hulst (70); Eduard de
Vries (51).

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Eendjes

Vorige week meldden we hoe het eendenpaar in de tuin van de
familie Leising aan de A.J. Van der Moolenstraat jaarlijks het
kroost grootbrengt. Helaas is de foto wegens ruimtegebrek niet
geplaatst. Bij deze dus.

Tegenstellingen

Op toeristisch gebied wil Zandvoort een deuntje meeblazen. De >
strandtenthouders en horeca mogen buiten de collectieve feest- •
dagen om, vijf extra feesten houden Dat opent perspectieven,"
want de NS willen graag tegen een speciaal tarief dagjesmensen (
vervoeren. Ze zijn dol op grootschalige evenementen. Dus dat '•
wordt feesten in de trendy badplaats. Nu voert de provincie een
beleid dat erop gericht is om woningen met een gevelbelasting
van meer dan 55 decibel met de helft te verminderen. Maar dat
beleid heeft voorlopig betrekking op woningen die langs drukke
wegen staan. De omwonenden van het evenementenplein in
Zandvoort moeten nog even wachten
•

Dagje knopshoppen

De Nederlandse Spoorwegen zijn toch ook niet de beroerdste.
Het verzoek van de Seniorenraad om een lift op het station te
installeren, hebben ze netjes doorgestuurd naar het ministerie.'
Want die beslist erover En als ouderen moeite hebben met het'
kopen van een kaartje via de stationsautomaat, dan is daar ookeen oplossing voor. Gewoon vragen of het promotieteam langs
komt zoals in Beverwijk is gebeurd. Daar gaf NS-medewerkster,
Marjan Hietbrink van de 'Knopshop' (hoe bedenk je zo'n naam),
een demonstratie.
;

Uit de oude doos

Nelleke van Koningsveld

F

o

mi

Berichten
_
en tips voor
^
deze rubriek met
-U-U- <"»•
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi] het kantoor op
Gasthuispleinl2 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

m de vorm van statiegeld, een
gevoelige korting bij de omwisseling voor een nieuw exemplaar van het product in kwestie. Onmiddellijk na deze actie
treedt de Clarins;week in,
waarbij het tamelijk exclusieve
cosmeticamerk extra onder de
aandacht wordt gebracht door
middel van prijsaanbiedingen
alsmede het verstrekken van
cadeautjes bij aankoop van het
een of ander.
Ook het bekende hand- en
nagelverzorgingsmerk Herôme zal in De Gaper volop in de
schijnwerpers worden gezet.
Dit geschiedt komende vrijdag
en zaterdag door het promotieteam van Herôme, dat beide
dagen in de zaak aan de Kerkstraat uitbundig acte de présence geeft. Voor consumenten die niet in bovengenoemde
merken en producten geinteresseerd zijn is er echter geen
man overboord. Zij kunnen immers nog altijd gretig profiteren van de zogeheten DIOpiek, die men tot en met 25 mei
gratis ontvangt bij aankoop
van boodschappen ter waarde
van een tientje. Met deze waardebonnen van een gulden kan
iedereen tussen 24 en 29 mei in
de drogisterij/parfumerie zijn
of haar inkopen tot de helft van
het bedrag financieren.

Periode 8 mei - 14 mei 1999
Geboren
Jpris Tymen Adema, zoon van
Tijmen Adema en Jenneke
Maria Willemsen; Friso Hendrik Stienstra, zoon van Stoffer Stienstra en Nannet Monshouwer; Jeremy Koning, zoon
van Hendrik Koning en Joyce
Hoezee.

oor

Astrid Bol vraagt aan Torn
Groenendijk:
- Wat doet het je, vooral nu
je zelf een kind hebt, om
met hulpgoederen naar
Polen te rijden?

'Op persoonlijk topniveau spelen'

Naam:
Tafeltennis Club Zandvoort

oog

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

(

Maar liefst vijftig verenigingen
zijn actiefin Zandvoort. Ze nemen een belangrijke plaats in
de gemeenschap in. Het Zandvoorts Nieuwsblad wil daarom
graag aandacht aan hen besteden. In de wekelijkse rubriek
De Vereniging stellen ze zich
voor.

Met
en

„Ik ben wel eens chagrijnig.
Maar als ik dan die lieve
toetjes zie, dan kan ik niet
chagrijnig blijven, dan is het
meteen over," zegt de 39jarige peuterleidster Astrid
Bol. In het vorige
Brandinginterview vroeg
Martine Joustra haar of ze
iedere dag met plezier naar
haar werk gaat. En met dat
werk bedoelt ze
kinderdagverblijf
Pippeloentje, waar 'juP
Astrid de peuters begeleidt.
"WTT INDEREN ZIJN
•A ZO lekker onge•^k dwongen en eerlijk,
JL Ik. daar houd ik van.
Alhoewel ik de afgelopen tijd
even een dip had. Ik vroeg me
af of ik dit werk nog wel wilde.
Er was een grote werkdruk,
omdat er te weinig personeel
was. En soms loopt een groep
niet zo lekker. Kinderen die
bijvoorbeeld niet goed met elkaar overweg kunnen."
„Ik was in plaats van twee,
drie dagen gaan werken. Thuis
wil ik het dan ook helemaal
aan kant hebben en leuke dingen met mijn eigen kinderen
doen, maar daar was niet genoeg tijd voor. Daar werd ik
depressief van. Er kwam op de
crèche geen knutsel meer uit
mijn handen. Nu ga ik weer
twee dagen aan de slag en er
komt een nieuwe leidster bij.
Ik voel me meteen een stuk
beter. Er glijdt een last van
mijn schouders. Gelukkig
heerst er openheid op Pippeloentje. Ik heb het er met Relinde (directeur van het Kinderdagverblijf) uitgebreid over
gehad en ook met mijn collega's heb ik een goed contact."
Astrid heeft een dochter,
Prisca, van twaalf en zoontje
Max van vier jaar oud. Haar
man Fred werkt op Schiphol
en draait wisseldiensten.
„Ik wil alles graag perfect
doen, zowel thuis als op mijn
werk. Fred trekt rustig een ongestreken hemd aan, die is
makkelijker. Ik geef zelfs de Tshirts nog een boutje," lacht ze
om zichzelf.
„En ik doe meestal alles zelf.
Ik zou natuurlijk moeten delegeren, maar dat lukt me niet
goed. Fred helpt heus wel mee,
maar ik doe veel dingen liever
zelf. Het is een beetje de aard
van het beestje denk ik."
Organiseren is de populaire
peuterleidster dan ook op het
lijf geschreven. Als er een feestje te vieren valt, dan zit zij wel
in het comité. Het kinderdagverblijf, waar ze vanaf de opening al in dienst is, bestaat in
2000 tien jaar. Nu al houdt bezige bij Bol haar hart vast voor

5

Soms duiken er in den lande bijzondere verzamelobjecten op
Arie Koper, secretaris van het Genootschap Oud Zandvoort,
kwam onlangs in Utrecht een ansichtkaart tegen, die een badgast op 21 juni 1948 aan ene meneer Aartsen uit VLissingen
schreef. Achterop staat: „Geachte meneer Aartsen, juffrouw
Bijleveld is dan goed aangekomen in Zandvoort en zal vermoedelijk nog wel een weekje bijkomen, maar dat hoort u dan wel
Ontvang de vele groeten van Weduwe Bijleveld, L'Amistraat 5 in
Zandvoort Bad." Voorop de kaart is de Haltestraat te zien. Wie
goed kijkt, ontdekt links twee pandjes van kapper Spoelders
waar ook Arie naar de kapper ging in zijn jeugd In het witte huis
pp nummer 12 zit het Zandvoorts Nieuwsblad, zoals ook te zien
is aan de letters op de etalage. Mijn illustere voorganger Van
Deursen was niet alleen redacteur, hij drukte de krant ook en
was tevens eigenaar De drukkerij zat overigens volgens de
vader van Arie Koper m de Schoolstraat Naast Van Deursen (op
12 a) staan twee mensen m de deuropening van de Wolbaai, een
kledingwinkel Rechts bevindt zich Vleeshouwenj M van Eldik
Om nog even op onze krant terug te komen, vaak wordt mij
gevraagd of onze krant goed of fout was m de oorlog. We zijn tot
de conclusie gekomen dat de krant goed was. Anders waren we
immers nooit zo snel na de oorlog weer opgekrabbeld Foute
kranten kregen een verschijningsverbod en meestal kwamen ze
nooit meer terug
ADVERTENTIE

]|^|i^
jdïgfl^^
Aspergebalade met een carpaccio
van Schotse zalm en een dressing met citroengras
Velome met aspeiges en truffel
-A--A--AAsperges met zeebaars
en moussehnesaus
of
Asperges met Beemsterlam
en morieltjes
of
Asperges a la Flamande
•A--A--A-

Hervormde Kerk: Pinksteren
23 mei 10 uur: Ds. C. van de
Vate en Hervormd Kerkkoor.
Gerelormeerde Kerk:
Agatha Parochie: Pinksteren
23 mei: 10.30 uur, pastor C. van
Polvliet.
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: Pinksteren 23 mei
om 10.30 uur. Thema 'Geestverruimend'.
Spaarne ziekenhuis: Pinksteren 23 mei 10.00 uur, pastor J.
Nieuwenhuis.
Nieuw Unicum: Pinksterviering zaterdag 22 mei, ds. C. van
de Vate.

Patissene met vanille
en contlture van aarbeien
Leden van De
Wurf deden
zaterdag oude
tijden herleven

Menu van f 77.50 voor f 57.50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezei smenu
Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
DU a.inbicding geldt \ooi nuiMiiual \ict pcisoncn pci hou

SONY HI-FI MICROSET

ARISTONA 70CM BREEDBEELD KLEUREN TV

PMC212 kompleet audiosysteem inclusief CD-speler
luidsprekers en afstandsbediening Adviespnjs "440 -

&
PHILIPSBREEDBEELD
PW6301 61cm BI Urne S
stereo teletekst Adv '2095 -

&
^

999.-

PHILIPSBREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301 Stereo teletekst
metqeheugen Adv'2795

~~ 1399.-

70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT!
Grootbeeld HiFi stereo
TXT Adviespnis'3659 -

~ 1689.ia
^

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
Topklasse1 Grootbeeld Black
line S 100 Hz digital scan
stereo TXT Adv '2695 -

Sul
iR

CAMCORDER STUNT!
32xmotorzoom Adv'1099

~2099.-

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTrmitron
stereo teletekst Adv '2440 -

1149.-

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1 Super Trinitron
stereo TXT Adv "2990 -

1289.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv'2299 -

589.-

SONY TRAVELLER
TR401 HiFiqeluid Adv'1330

1549.AEG WASAUTOMA'AT

O''

799.-

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
malen best gelest' Adv "1449 -

CANONV8TOPKLASSE
UC6000 camcorder met
Flexizone HiFi geluid '1599-

839.-

959.-

HhflCAMCORDERSTUNT!
16 x zoom 5 standen pro
gramAE mcl accessoires
en afst bed Adv "1499 -

SONY STEADY SHOT !
TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviespnjs'1890 -

1779.- — 1099.-

PHILIPS82CM SUPER
BREEDBEELDSTUNT!
32PW63 HiFi stereo TXT
met geheugen Adv'2995

70WA6212, Ultra platte Black Line S 16 9 beeldbuis, 50 watt stereo, 100 voorkeuzezenders, teletekst met 8 pag geheugen, menubesturing met cursor control,
klok/sleeptimer, Incredible Surround, afstandsbediening Advtespnjs *1995 -

JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV Prijsdoorbraak'
100x zoom Adv "3849 -

1699.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma s "1349 -

899.SIEMENS WASAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
geling Bespaartoets Adv '1348 -

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

849.

AVM537, Ruime alles m
1 magnetron met hete
lucht oven, dus snel
koken bakken braden en
grillen Adviespnjs "999 -

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800 15 programma s RUH
me vulopenmg Milieuvriendeli|k Deurbeveihging "1079 -

PHILIPS DVD SPELER

S315; DVD video, lOblt,
SONY100HZBREED- afst.bed. Adviesprijs'1770.-1
BEELD KLEUREN TV
KV28WX 71 cm Super Tnnitron stereo TXT Adv "3299-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 64749391

'De scheersensatie
van dit moment,
bekend van-TV
Adviesprijs'339.-

1849.PHILIPS SUPER VHS!
Turbo Drive, stereo montage TXT Adviespnjs'1595 -

U

~ 1149.-

W SONY

'ft

k

63CM STEREO
KV25 Super Trinitron teletekst afst bed Adv "1399

869.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 63cm Black line S
stereo teletekst Adv "2795

1579.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501 Teletekst Adv "1645

949.ARISTONASTEREOKTV
^STEREOKTV
TA4412 63cm
3cm beeldbuis
teletekst Adviespri|s*1595
iviespnjs'1595--

779.-

~~ 1195.-

1248.NOFROST KOELKAST

775.-

878.-

675.-

848.-

525.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
LUXE VAATWASSER
CFK-en HFK-vnj Adv '1399 - Nederlands topmerk 3programma s 12couverts '899SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO, 220 netto inhoud,
2 vriesladen Adv "1248-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs"949 -

679.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900, Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat,
RVS trommel, zelfreinigende
pomp Adviesprijs"! 199 -

WHIRLPOOLKOEUVRIES
ARG647, 156 liter koelen SAMSUNG
enSOhtervriezen Adv "949- MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviesprijs'279 ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren invnescapaciteit "899 SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek
220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeeltemetautomatische DAEWOO MAGNETRON
ontdooiing Vnesgedeeltemet KOR610 DIGITAAL 18litenn
2 vakken en •••• sterren m- houd,800wattvermogen autovnescapaciteit Adwespnjs'999 - matisch programma s Adv "349

598.-

478.-

479.-

WHIRLPOOL AVM

599.-

Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken bakken bra
den en gratmeren Adv "999-

AEG

SONYMONTAGETOP!
E920 /koppen SuperTnlogic vliegende wiskop
HiFi-stereo Adv "1650-

899.-

SONY HIFI STEREO

at. Adv. "200.-

E820 4 koppen Super Tnlogic |
montagevideorecorder "1200 -

779.-

fTioy^"*

OOq •
6
•'

JVCPRO-LUV:

" •5C°

S^nTD»*'

SONY HIFI STEREO

i sy&vc*-!"

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs'1435

-^

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
AT80, 800 toeren met regelbare centrifugesnelheid
Adviesprijs'1099 -

CD-spe««v. 12?-

'luidèpreKers.

798.-

-Oesign
.speakers-

WASÜROOGCOMB1NATE
Wassen en drogen m 1 machme 1000toeren "1549 -

489.-

WviesptMS-300.-

SAMSUNG STEREO!

INBOUW
APPARATUUR

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER
:i
stop, zeer stil. Adv.*2795.;

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

898.- ZANUSSI575.2-DEURS

669.JVC STEREO VIDEO
6605,4 koppen, SHOWVIEW |
PDC, long play Adv "945 -

549.-

BOVENLADER
1000 toeren
centrifuge
Zuinig stil en
milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adviespnjs'1649-

~~ 1198.-

•

SONY WllNISEv_

ARISTONA STEREO

HAtJ«j'*r' ,• •'"

465.-

2-DEURS KOELKAST

60cm breed, met vonkr
ontsteking. Adv.*899.r

875.-

575.-

Adve

BOSCH
CONDENSDROGER
Wasdroger met ruime vulopening Stilenzumig "1449-

idsprekers.

TDK

SA90

SONY 55CM
ÏM STEREO
X2101
Trinitron
mitron TXT
Adviespnjs "144
'1440O

675.-

PANASONIC Beste Koop!
NVS020aShowvew+PDC"649-

BAUKNECHTDROGER
CHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten
lerming Adv "949 Kreukbeschermmg
HET VOORDELIGSTE GSM ABONNE
VOOR BINNEN EN BUITENLANI

1'jang Mobiline abonnement ƒ, 14,95 per maand!
ERICSSON TOP KWALITEIT
GSM TOESTEL t w v 799
l'! m
IHI "t ai slaitbi
swusen ilRl»eetadG] s i»mm il'
Sellti ite-llecHWeinte tm it antee Ijnïen

575.-

SONYPORTABLEKTV
1TABLEKTV
xibed Adv "550
M1400 Afstandbed

51 CM KTV TELETEKST
70voorkeuzezenders Off Ned
Philips garantie Adv '695

1245.-

MAXIMA

389.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
M e t a f standbediening

SONY 55CM
l\ TELETEKST
M21 H Black(Tnnitron
Tnnitron "990-

375.-

975.

MIELE WASDROGER
/ASDROGE
Elektronischien
enreverserend
reverserei
nel Adv'1799
Adv'179 RVS trommel

.... ni

SONV D

PANASONIC
J IC KTV TXT
TXT
Z
21S1 55cmFSQ
SQ Adv "849
"849

595.-

CONDENSDROGER

SIEMENS300MHZPC!
32MBintem 3 2GB 4MBAGP
CD rom 15 monitor "29991795."
IBMAPTIVAPC'sTOP!
Topklasse MM computers
K6-233Mhz 32MB fax/modem 15 monitor Adv"2605

Aansluitkosten

o?

t w.v, 108.69

ENT SONY MIMDISC WALKMAN
MZR30 schokbestendig digitaal opnemen en
afspelen mcl adapter en hoofdtelefoon *660 SONY HIFI STEREO VIDEORECORDER
SLVE630, 4 koppen super Tnlogic 60 voorkeurzenders OnScreenDisplay scart afst bed *660 GROOTBEELD KLEUREN TV (monitor look)
63 cm donker getinte beeldbuis scart, bet met
geheugen,100 voorkeurzenders Adv 849PHILIPSPRO-LOGIC MINISET
FW375 ,Hi-Fi set met Dolby Surround Pro Logic,
mcl front- center-en surroundspeakers *1095-

388,
495,
595,
749,

545.-

BAUKNECHT

ZANUSSI WASDROGER
echtsdraaiende
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649
dviesprijs"649 -

WASAUTOMAAT

445.-

WA3560 Luxe wasautomaat
met 1300 toeren centrifuge
RVS trommel en kuip
zuinig met water en energie
Adviespri|S*1899

375.-

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philipsgarantie "495 -

429.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

379.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak "699-

1295.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
; %
Met restvraimte indicatie *899.-

BCC
PRIJS

499.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2 dehgepannendragersen
sierdeksel Adviespnjs"490 -

349.- pTgj4

299.-

O"JQ

jjffi;! 178."

279.-

12-VOLTS KOELBOX
Ideaal voor in de auto en
op de camping Geschikt ATAG
voor6flessenvan 1 Shter FORNUIS

158.-

FG1,

Gasfomuis met
elektrische oven
mcl gnllen
sierdeksel
Adv"1450

275.-

CENTRIFUGE
JGE
2800toeren RVStrommel
^/Strommel'249"249-

998.-

165.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

EL34,Gas-elektrofornuis,
grill, draaispit, thermostaat
BOSCH VRIESKAST en sierdeksel Adv "1199 GSD1300,3laden,11kgm
vriescapaciteit Adv "848

798.-

LASER333MHZ+1TMON.
32MB intern 6.4GB 36sp
CD rom 56k f/m Adv"3699

ETNA FORNUIS

2475.-

WHIRLPOOL KAST

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv "695 -

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij

445.-

A4SCANNER STUNT!
Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviesprijs"149 -

90 LITER VRIESKAST

"

3 vakken Adviespnjs 698

95.-

C A N O N PRINTER !
C220 Kleurenprinter Adv'249

KTV37CM+ TELETEKST

299.-

PELGRIM WASEMKAP
Ostandenenvetfilte Adv"260-

299.-

78.-

128.-

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten E ETNA WASEMKAP
is al een vrieskist vanaf AVANCE 3 standen Adv'135

PORTABLE KTV 37CM

265.VERWIJDERINGSBIJDRAGE
Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

345.-

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering "398-

OPZETVRIESKAST
Handig1 50 liter Adv "595

175.-

w ns

499.-

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. M991-

145 LITER KOELER
Automatische ontdoonng "529 - hffifiy
fmlOm"
ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoenng met vriesvak
HOLLANLUAKOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat Adv"295-

WASDROGER
IGER STUNT!
MettidWokenpluizenfilter
ipluizenfilter"495"495

465.-

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afstbed "595-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK-vri] Adv "729 -

Geen afvoer nodigi RVS
trommel Adviesprijs"999 -

ARISTONA VIDEOREC.
SB100 2 koppen, scart,
alsl bed Adviespnjs'495 -

849.ATAG RVS INBOUW
GAS KOOKPLAAT

>dviesprns"*»°--

PANASONICSTEREOKTV
XD2 Dome Sound TXT
met geheugen Adv "1499

1579,

INBOUW VAATWASSER

Volledig irrtergreerbaar, 4 pn*
gramma's en aquastop. M 299.-

200 liter inhoud CFK-vrij
Deuren omwisselbaar "849 -

-i

SONYVIDEORECORDER
E120 Tritogcplus afsLbed.-610 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC,afst bed "745 -

timer en thermpdry *2395.-

Z180/4D, Automatische ontdooimg Adviespnjs'749 -

329--

A«

VAATWASSER

I8gp,

SV600 Videorecorder met
PDC Adviesprijs'699 -

599.-

219.-

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron 60 mnuten
tmer, automatische programmas

299.-

849.-

HRJ6 4k,Hi-SpecDnve "989-

P|ICT:Y/V!DEO COMBI
031
37.cm, Showview, Off. Ned.
Philips garantie. Adv"995.

169.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunkties Adviespnjs"699 -

PHILIPSHIFI STEREO
VR665, Showvew+PDC.4 koppen FollowTV longplay "1095 -

549.-

169.-

598.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400, 10 programmas
4 5 kg inhoud Adv "799 -

PHILIPS MATCH-LINE
VR7 Turbo-Dnve stereo monta:&ShUttle TXT "1495

E720 SuperTnlogic, 4 koppen,
Showview + PDC "1100-

845.-

BAUKNECHTVMTWASSER
GSF341, 3 programma s
Variabele indeling Adv" 1099 -

Nooit meer ontdooien' Koelvnes
combinatie met 3 vriesladen
en maarliefst280 liter inhoud
Zuinig en stil Adv* 1499- BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur
4sproeiniveaus Adv '1179-

569.-

979.-

SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1 Super Trinitron
TXT Adviespri]S*1880

699.-

IBg CAUCENIER

PHILIPS COOLSKIN
SCHEERAPPARAAT

969.SONY DVD SPELER

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digilaal, geschei- SIEMENSAFWASAUTOM.
den regelbaar Maar liefst SN23000 Metaquastopenlageveipruikswaarden Adv '1348 280litermhoud 3vnesladen
CFK/HFK-vnj Adv "1849-

748.-

SONY DIGITAL8 TOP!
TR7000 super steady shot ind
accessoires en afstbed '2420-

D VD705; studiokwaliteit.
Adviespriis'1499.-

MIELE VAATWASSER

Topklasse 6Programrnas.Wateronttiardef en waterstop '2099-

nnuiiiiti mfnin i
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ALKMAAR
Huiswaarderplein 11
Mammoetstóre 1500 m2

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m2

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerpleih 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"1

BEVERWIJK .
Breestraat 65
Mammoetstore 1500 m2

HAARLEM
Riyièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
•'A'damse Poort"

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
' ALKMAAR -' AMERSFOORT -AMSTELVEEN
AMSTERDAM - IADHOEVEDONP • BEVERWIJK
' DEN HAAG - DELFT - HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK • UTRECHT
VEENENDAAL - ZAANDAM • ZEIST
ZOETERMEER • ZOETERWOUDE

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag ....
dinsdag t/m vrijdag,
zaterdag. . . . . . . . . .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOKAVONDEN

donderdag . . . . . . . .

19.00 tot 21.00 uur

!
{
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Zij-airbags

BMW 323Cir lot uit de staatsloterij
Accessoire-aanbod
bij VW
Voor de Polo Sedan en Variant
biedt de VW-dealer een aantrekkelijk pakket accessoires
voor 995 gulden Deze omvat
een elektrisch schuif-Xkanteldak
en een radio-/cd-speler Beide
uitvoeringen zijn er naar keuze
met een 1,4 liter (60 pk), een
1,6 liter (75 pk) en een 1,6 liter
(100 pk) Ook is er een diesel
SDI van 1,9 liter (64 pk)

Meer dan
500.000 GDI
Directe benzme-mjectie heeft
de toekomst Deze hoogwaardige technologie biedt een laag
verbruik en een geringe uitstoot
van mogelijke schadelijke uitlaatgassen Er zijn kortom legio
voordelen en de GDI-motoren
van Mitsubishi bewijzen dat
inmiddels al in de praktijk Ze
zijn leverbaar voor de Cansma,
Space Star, Galant en Space
Wagon De GDI-krachtbronnen
zijn zo populair dat Mitsubishi
er sinds de introductie in 1996
al meer dan een half miljoen
heeft geproduceerd De keuze
om met deze techniek het voortouw te nemen legt het merk
dus geen windeieren In Japan
heeft de fabrikant inmiddels al
een zescilmder GDI in productie, die onder meer beschikbaar
komt voor de terremreus Pajero
Ook is er een achtcilinder VS
GDI ontwikkeld, die Mitsubishi
zal gaan leveren aan het
Koreaanse Hyundai voor montage m het topmodel Equus

Z

OU HET SOMS AAN DE VUURRODE KLEUR liggen' We
vragen het ons voor de zoveelste keer af als er weer iemand
-met jaloerse ondertoon- vraagt of we de staatsloterij hebben gewonnen. De nieuwe BMW 3-serie coupé wekt een lichte
afgunst op. Niet onterecht, want het is nu eenmaal een bijzondere auto.

Een weekje sturen m de nieuwe
coupe is leuk En heus niet alleen
vanwege de aandacht die je
opeens krijgt 'Gaaf modelletjei'
(stel stratenmakers voor de deur)
'Wat kost ie-nou'' (jongen benzinepomp) 'Is dat de nieuwe 323
coupe ? '(vnenden)
Die laatste
vraag is overigens terecht, want de
nieuwe Coupe is opvallend anders
dan z'n vierdeurs broer uit dezelfde
serie Alleen de portierhandgrepen,
de zijknipperlichten en de BMWemblemen zijn gelijk Voor de rest
is de carrosserie geheel nieuw
Wat betreft vormgeving ziet de
coupe er strak uit Toch is het ontwerp niet uitermate opvallend Je
hebt ook niet direct m de gaten dat
het hier een coupe betreft - als je
tenminste de twee enorme portieren buiten beschouwing laat De
BMW oogt namelijk vrij hoog door
de chromen sierstnp bi) de zijruiten
Subtiele details heeft de coupe in
overvloed Zo zijn de elektrisch te
bedienen en inklapbare (optie) buitenspiegels voorzien van geraffineerde ribbels aan de bovenzijde
om het windgeruis tot een mmimum te beperken En nu we het
daar toch over hebben de stijlloze
portierruiten worden zo stijf tegen
de afdichtingsrubbers gedrukt dat
je ook bij hoge snelheden geen last
hebt van windgeruis
BMW heeft iets ook slims bedacht
om te voorkomen dat je hoofd bij
het plaatsnemen m aanraking komt
met de grote portierruit Druk je
namelijk tweemaal op het 'unlock'knopje op de afstandsbediening

dan zakt de ruit automatisch een
klem stukje naar beneden Zodra je
plaatsneemt, gaat het raam weer
omhoog
Onze testauto, een 323O is voorzien van een 2,5 liter benzmemotor, goed voor 170 brute pk's En
die voel je direct zodra je het gaspedaal intrapt Op het weggedrag
is absoluut niets aan te merken De
banden kleven als het ware aan het
asfalt
Standaard is de BMW voorzien van
tal van veiligheidsvoorzieningen
zoals front- en hoofdairbags en zijairbags Verder heeft de coupe
Crash Pads aan boord, dit is botsenergie absorberend schuim dat bij
aanrijding m de flank de kans op
heupletsel verkleint Ook heeft de
3-serie af fabriek abs aan boord,
net als CBC (Cornenng Brake
Control) en een automatische stabihteits- en tractiecontrolesysteem
(ASC+T)

SPECIFICATIES:

Motortype Zesalinder in lijn met
vier kleppen per cilinder
Cilinderinhoud 2494 cm3
Vermogen
125 kW/170 pk
bij 5 500 tpm
Max koppel
245 Nm bij
3 5001 p m
Acceleratie
8,0 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
233 km/uur
Gem verbruik' 11,1 ltr/100km
Pnjs
ƒ 87 900,--

levertijd inkorten

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS
Achterbank neerklapbaar
Dubbele Airbag
Centrale vergrendeling
Cruise Control
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Getint glas
Radiobediening op stuur
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektnsch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur axiaal en in hoogte verstelbaar

De ontwerpers hebben de nieuwe 323Ci een sportieve belijnmg meegeven

M
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Kennismaking

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900 899 85 99
Blijf anoniem zolang jezelf
wilt1 Mijn boxnaam is Aria en
aen 31 jr jong Ik ben een
euke gezellige meid met leu
<e uitstraling en zoek een leu
<e evenwichtige man Ik ben
1 68 groot en zie er verder
euk uit Durf jij eens wat m te
spreken'' Boxnr 261320

COMPACTE Mercedes-Benz
A-klasse
krijgt er een nieuwe versie bij. Dat is de A 190 met een
1,9 liter viercilmder motor. Met
deze krachtige versie zijn sportieve prestaties mogelijk Hij
verschijnt m juli in de
showroom bij de dealer.

Di

De A 190 accelereert m 8 8 seconden vanuit stilstand naar de honderd en bereikt een top van 198
kilometer per uur In de vier heeft
hij slechts 133 seconden nodig om
van zestig naar 120 te versnellen
Dat duidt op een grote souplesse
Mercedes rust deze topversie uit
met een handgeschakelde vijfbak
Door de sportieve korte overbrengmgen komt de dynamiek van de
motor nog beter uit de verf
De A 190 accelereert in 8,8 seconden vanuit stilstand naar de honderd en bereikt een top van 198 kilometer
per uur
werk en stevig remmen Twee airbags voorin en zij airbags zijn standaard
Met ingang van juni krijger de uitvoermgen Elegance en Avantgarde

van de A-klasse trouwens een een
met leer afgwerkt dashboard en
middenconsole Voor de laatste
versie verschijnt er ook een opklapbare middenarmsteun ten tonele
En met ingang van september zijn

alle types zonder meerprijs verkrijgbaar met twee afzonderlijke zetels
achterin in plaats van de achter
bank Dan zal ook de sportbak van
de 190 leverbaar zijn voor de A 140
en A 160

Marea weer op smaak gebracht

F

IATS TOPMODEL, de Marea, ondergaat een reeks aanpassmgen. Met een uitgebreidere uitrusting, veiligheid op topniveau een stel zuinige, direct ingespoten diesels, staat hij
weer fris m de markt.
Vooral door de nieuwe 1 9 JTD en
2 4 JTD motoren wint de Marea

aan zakelijke kracht De 1 9-liter
levert 105 pk en de 2 4-liter vijfci-

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 C J ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

Imder variant doet er nog 25 bij
Behalve door de zuinigheid blinken
ze uit door de prestaties Met de
eerste krachtbron trekt de Marea in
108 seconden van nul naar honderd kilc neter per uur Dat is ongemeen snel voor een diesel De vijf-

Leveren/monteren alle merken
• Autoruiten origineel
• Kentekenplaten
1
Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

De onlangs geïntroduceerde
Seat Toledo krijgt standaard zijairbags Ze maken deel uit van
het nieuwe modeljaar dat met
ingang van mei bij de dealers
staat De pnjs stijgt daardoor
met vijfhonderd gulden De
Toledo is daarmee te koop
vanaf ƒ 39 995,- De Alhambra
krijgt met ingang van het nieuwe modeljaar abs standaard De
prijs verandert niet Deze ruimtewagen kost ƒ 54 995,- Er
komt tevens een nieuwe topper
in de Alhambra-lijn onder de
naam Gran Via Die komt op
72 995 gulden en heeft lekkernijen als leren bekleding, captam stoelen cruise control,
radio met afstandsbediening
aan het stuur, telefoonvoorbereiding, lichmetalen velgen en
alarm

Renault wil

A-klasse met pit

Uiterlijk valt deze speciale versie te
herkennen aan de standaard grote
lichtmetalen wielen met lage brede
banden De veiligheid staat op
hoog niveau Net als alle overige
versies van de A-klasse heeft hij
ESP ABS en ASR stuk voor stuk
systemen die waken over de stabiliteit bij hard optrekken bochten-

voor Toledo

pitter redt het zelfs m tien seconden
De Marea en Marea Weekend knjgen nieuwe kleuren lak en de stoffen bekleding heeft een smaakvoller uitstraling gekregen De HLX
versie heeft voortaan een elektrisch
verstelbare stoel standaard Verder
biedt de uitrusting bij alle uitvoermgen voortaan abs en twee airbags
voorin Zij airbags zijn voor 750
gulden verkrijgbaar waarbij de len
densteun tegelijk elektrisch mstelbaar is
Fiat stelt dat de Marea nu extra
veel te bieden heeft Ten opzichte
van concurrenten aan de top van
de middenklasse steekt hij gunstig
af Zeker als we de prijs ƒ 36 450,
gulden m ogenschouw nemen

46 jaar lang donker haar
grijs groene ogen niet dik
niet dun houdt van gek doen
en van kinderen Deze vrouw
ben ik' Mijn naam is Joke Als
dit je aanspreekt bel dan
even snel voor een leuke re
actie terug1 Je krijgt er zeker
geen spijt van
Deze rustige HBO vrouw zou Boxnummer 264575
graag in contact willen komen Kinderen beslist geen be
met dito man Ik heb een zwaar1 Zoek jij een leuke mar
warm karakter en ben zeker die het echt meent en waarb'
niet onknap Ik zou graag met een fijn gezelschap het be
ie opstap gaan en als er von langrijkst is' Ik ben een 36
<en overspringen evt meer jarige man blond en slank Je
Trefw trouw zelfst en jezelf huidskleur vind ik onbelang
durven zijn Boxnr 247542
rijk Laat snel een bericht ach
1
Hallo lieve dames van Neder ter Boxnummer 844627
1
land Dit is Kees 1 80 lang en Mijn naam is Carry ik ben een
is op zoek naar hetzelfde als leuke gescheiden vrouw van
waar jullie naar op zoek zijn' 44 Ik kan mezelf financieel
Dus als jij reageert op mijn prima redden Ik zoek een fij
DOX dan kunnen we mis ne man voor eerlijke relatie tot
schien contact leggen en dan circa 55 jr Ben dol op bad
<unnen we kijken of we een minton fietsen wandelen en
keer gezellig uitgaan Box het lezen van een goed boek
nummer 744363
bn de open haard
k ben een Eline net iets over Boxnummer 362718
de 40 heb geen kinderen en Ook ik probeer het maar eens
zoek een serieuze relatie Ben zo want op straat kom ik je
jij daar ook naar op zoek en niet tegen Mijn leeft jd is 53
neb je zin om met mij kennis jaar ben 1 68 hoog en een
te maken? Dan hoef je me oeetje mollig Wat ik zoek is
alleen maar even te beien en een aardige leuke man voor
dan reageer ik terug
de gezelligheid Mijn hobby s
Boxnummer 365454
zijn zon zee en vakantie
k ben een weduwnaar van 51 Boxnummer 233765
en zoek contact met een leu Randstad' Yvonne zoekt een
<e slanke vrouw Trefwoor leuk niet rokend praatmaatje'
den gezellig uit en thuis tiet Ben jij dat7 Klim dan m je
sen en zwemmen maar ook telefoon spreek een leuk be
een terrasje als het zonnetje richt m op deze advertentie
schijnt Vrouwen mogen gra en ik weet zeker dat Yvonne
;is reageren of adverteren je terug gaat bellen om te
0800 4140
kijken of het klikt tussen jullie
Boxnummer 839899
Boxnummer 207513

Massage
Sportmassage ontsp mas
sage Shiatsu voetreflex
Tel 0235714092

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gevr voor lange en korte tijd
gemeub en gestoffeerde
woningen huizen of flats
regio A dam 020 4003074

Bedrijfs-

onroerend goed
te koop - te huur
AMSTELVEEN kantoorunits
t h o a 43 m2 Uitstekende
locatie Receptioniste en
telefoniste Airco
Prima bereikb ook o v
Info KCM 020 6008975
Te huur prachtig gemeub
kantoorruimte
Klaar voor
start Incl parkeervergunning
Tel 0206226740

Bedrijfs-

onroerend goed
te koop - te huur
AMSTELVEEN kantoorunits
t h o a 43 m2 Uitstekende
locatie Receptioniste en
telefoniste Airco
Prima bereikb ook o v
Info KCM 020 6008975
Te huur prachtig gemeub
kantoorruimte
Klaar voor
start Incl parkeervergunning
Tel 0206226740

Auto's en
auto-accessoires
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
Motoren versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel 0235614097

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Ik zou graag m contact willen
komen met leuke mannen tot
circa 27 jaar Ikzelf ben een
jonge vrouw van 25 en wil
mijn vriendenkring uitbreiden
en mischien wel een hele fijne
vaste
relatie
opbouwen
Spreek snel een reactie voor
me in' Boxnummer 227401

Vrouw van 63 jaar zoekt ge
zellige man voor fijne kennis
making Ik ben niet grijs en
bes''st jong van hart Ik ben
een vlotte vrouw charmant
en spontaan Ik zou graag m
contact komen met nette
heer tot circa 65 die sportief
en vlot is Boxnr 377204

In het dagelijkse leven kom ik
ie niet tegen! Toch ben jij er1
Vandaar dat ik het maar op
deze manier probeer Ik ben
47 gescheiden en ben weer
toe aan een nieuwe relatie
Mijn trefwoorden zijn roman
tiek liefde monogaan en een
arm op je schouder
Boxnummer 74321

Vrouwen bellen gratis naar
0800 4140' Ik ben Roy ben 32
jaar heb blond haar blauwe
ogen ben 1 88 heb een ei
gen huis een goede baan
hou van wintersport stappen
uit eten en ben erg open min
ded' Ik hpn soms een tikkeltje
arrogant'
Boxnummer
729983

Is het mogelijk dat er op deze
lijn nog serieuze eerlijke man
nen zijn die ook eerlijke be
doelmgen hebben7 Ik ben
een vrouw van 41 jaar ge
schelden heb 2 kinderen
ben werkzaam en zoek langs
deze weg iemand om te ont
moeten Interesse7

Eenvoudige hardwerkende
man 44 jr zoekt eerlijke lieve
vriendin voor huisje boompje Escortburo Angel 24hpd
beestje re'atie
Slipgevaar als u een van
Br o nr 75521099 v d blad on?e meisjes besteld
• Rubrieksadvertentie op Tevens dames va 18 jr 55 |r
geven'' Zie voor adres en/of voor overdag en s avonds
telefoonnummer de colofon Tel 0206322452
http /www angel escort com
in rip7P krant

o~ •- ,„„,„„ OH rtono

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Te koop CARAVAN Knaus
Zudwmd type 485 TU model
weinig gebruikt 7 g a n
Tel 0206226740

Diverse clubs

Levertijden zijn lastig Wie een
nieuwe auto koopt, wil er graag
zo snel mogelijk inrijden Door
de bank genomen duurt het
echter al gauw zes weken eer
de auto bij de dealer arriveert
Simpel omdat autofabrikanten
pas gaan bouwen als de bestelling binnen is Renault wil de
levertijd zien terug te brengen
naar vijftien dagen Dat is de
inzet van een nieuw distributiesysteem, dat in 2001 effectief
moet zijn Na de bestelling gaat
de auto binnen vijf dagen in
productie

Bloemen, planten en tuinartikelen

Mike de Groot
Voor al uw TUINAANLEG bestrating enz Voor elk klusje tot
complete aanleg schoonmaken snoeien gazons vijvers
beplantingen en schuttingbouw
Ook voor het aanleggen van onderhoudsvrije tuinen
GRATIS ADVIES EN PRIJSOPGAVE AAN HUIS
GARANTIE OP AL ONS WERK ing K v K

Nieuwendammerdijk 538e, 020-6364074
0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD
cup z k t j g n s 1 8 j r v liveseks
Grijp onder m n rok' 99cpm

Ik ga door waar anderen
stoppeni Schaam me ner
gens voor en wil harde SEKS1
Harneti 99cpm 0906 9794

40 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan LIVE' Black beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwar
de lijn' 0906 17 15
te vrouwen 99cpm 0906 0601
1
44 cpm Wijkdating vrouwen
1
1
uit jouw wijk zoeken een af Nieuw De carrousel De vrou
wen
zijn
direct
bereikbaar
op
spraak' 0906 17 11
de lijn' 0906 9701 (SOcpm)
Afspreken in jouw
Nieuw1 Sleutelgatseks1 De 1e
postcode gebied
seksafluisterlijn v Holland
09065022204 (1 gpm)
09069722 Secret' pm99c
Beluister anoniem
Ontdek de duistere wereld'
advertenties 18SM Meesteres live' Zij wijdt
09065015 156 (1 gpm)
jou in 99cpm 0906 9626
1
Biseks Buurvr en buurmeisje POSTCODE DATING'
18 hun spelletjes worden har Vrouwen zoeken snel con
deri 99cpm 0906 9526
tact Bel 0906 1844 (SOcpm)
Dagelijks seksen hete meis SBS 6 text pagina 745
es op onze livelijn' Alleen de
**Seks alarmnummer**
leetste1 99cpm 0906 0603
Snelseks direct live 99cpm
Direct contact met
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)
SM CONTACTLIJN Hier zoe
ken vrouwen & stellen SM
Direct contact met
contact 0906 1833 (SOcpm)
vrouwen thuis1
09065022221 (1 gpm)
Spannende date'
09065015156
Doorgeschakeld
Advertenties van
met vrouwen thuis
vrouwen 18+ (1 gpm)
0906 50 222 21 (1 gpm)
Vanavond al een
Een spannend
fijne afspraak7
contact in de buurt
09065022204
(1 gpm)
09065022204 (1 qpm)
Vrouwen 1855 |r geven
• Zie de colofon voor opga telnr voor gratis contact1
ve van uw rubieksadvertentie Bel 0906 1822 (1gpm)

0906*0611

DE CONTACTLÏJN
Ei ib een
eltiuentr manier om
biicl m lonlait te
komen met leuke
mubjes \rou\\en en
mannen \ia de
Contaitlijn Op de
Contaitlijn 0906
501515 6 kunt u
anonn.ni luibtueii
naar tallo/t bcmiib
inge&piokin acUii
tenlies \an le/us
dit ctn si i K u/i
paitnei ol ut \\oon
(.ui \ i itnd ol
uiendin /eiken
U kunt >lb Ie/er \an
11 ti v a n di nieu\\b
in huis aan huibblaclen \an Wecktniclta ditict
itaueten op de ingesproken ackeilenüeb dooi een
leuke nactie m te spieken

Uitiraaul kunt \ia 0906 501515 6 ook /cll aiio
mem ein i>tatts lontaitach et tentii plaatsen U
knjijt n iclat u cli iichirtentii lieill ms*ispiokin
autotuatisih cin bo\nunimir in PIN code \ a n di
belicmputit Hiermee kunt u lalei de icaities op
n\\ ii!<in nuininii büuistctin
Vooi non -Heel naities kunt u ck dooi u muespio
ken a c h n t i n t i e ook noi> plaatben in on/i kiant
Piobeei hit dn ei t Veel mensen hebben op cli/i
\M]/I al binnen cm ol t\\ee da^in liuke l u n l a i t i n
met anclciin güitigcn (I 00 gpm)
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Vakantie-tip
Het zoeken naar een geschikte
vakantiebestemming is niet
voor iedereen eenvoudig.
Stapels reisgidsen en ingewikkcldc prijsbijlagcn maken de
keuze soms nog moeilijker.
Bovendien vraagt menigeen
zich af, of de werkelijkheid net
/.o mooi is als de plaatjes.
Met deze onzekerheid maakt
Toerkoop Reisburo Zonvaart
korte metten. Tien weken lang
geeft zij gouden vakantietips.
Het betreffen hotels of appartementen die ver boven het gemiddelde uitsteken met een goede
prijs/kwaliteit verhouding.
De aanrader van deze week zijn
de appartementen Alcxandra
Beach op het Griekse eiland Kos.
Het moderne laagbouw complex
Alcxandra Beach ligt op slechts
200 meter van het strand en heeft
onlangs de "Arke-Avvard" gewonnen. Deze trofee wordt toegekend
aan accommodaties die zich hebben onderscheiden op het gebied
van b.v. service, faciliteiten en
vriendelijkheid. De ruime appartcmenten zijn modern en zeer
verzorgd ingericht en beschikken
allen over een balkon met uitzicht
op het grote zwembad, dat wordt
omgeven door terrassen en tuinen.
Het Griekse eiland Kos met z'n
rijke vegetatie, lange stranden en
milde klimaat, is een eldorado

voor de vakantieganger.
Als één van de weinige Griekse
eilanden is Kos zeer geschikt om
met de fiets te verkennen. Er zijn
weinig bergen en er zijn op
diverse plaatsen fietsen te huur.
Het centrum van Kos-stad ligt op
ca. 2 km. van de appartementen
Alexandra Beach. !n deze Idyllische stad vindt u talloze winkeltjes, terrassen, nauwe straatjes en
prachtige historische gebouwen.
Kortom een vakantie die wij u van
harte kunnen aanbevelen.
In verband met het 35-jarig
jubileum van Toerkoop Reisburo
Zonvaart is een 8 daagse vliegvakantie naar dit topappartemcnt
te winnen, als u vóór 26 mei 1999
een vakantie boekt bij één van de
Toerkoop Reisburo's van
Zonvaart. Voor meer informatie:
0251-655671.
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Op goede locatie aan doorgaande weg gelegen
winkel/woonhuis met grote garage op 155 m' eigen
grond (ca. 150 m' bebouwd).

Op de eerste woonlaag van Residence Monopole II
gelegen riant driekamerappartement met inpandige
garageplaats en ruime berging.
INDELING:
Entree/gang, zeer royale living (60 m') en toegang
tot ruim terras op het westen, moderne open keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken met c.v. opstelling en wasmachine/droger aansluiting, grote
slaapkamer (21 m') met toegang tot luxe badkamer
met bad, douche en dubbele wastafel, apart toilet,
logeer/werkkamer.

Onder architectuur gebouwde vrijstaande semibungalow met inpandige garage.
INDELING: Entree/hal met marmeren vloer, douche/toilet, moderne woonkeuken met apparatuur
en granieten aanrechtblad, ruime kelder/hobbyruimte met bar en wasmachine-aansluiting, ruime
living met parketvloer en open haard met antieke
Franse schouw en schuifpui naar achtertuin. Via
wenteltrap in de woonkamer naar 1e verdieping.
1e verdieping: ruime overloop, stookhok met c.v.combi (1996), ruime kamer met serre en fraaie harmonicaschuifdeuren, 2 ruime slaapkamers, moderne badkamer (1986) met bad, dubbele wastafel en
2e toilet.
* Extra oprit via electrisch schuifhek.
* Badkamer met marmeren plavuizen

Leuke, nagenoeg vrijstaande karakteristieke woning.
INDELING: kelder: 2 ruimten.
begane grond: entree/hal, gang met toilet, woonkamer (4.25 x 6.50) met authentieke haard, eetkamer
(4.25 x 3.25), fraaie sfeervolle keuken (2.90 x 3.50),
achterplaats met stenen schuur en een fietsenberging. aangebouwd: slaapkamer (3.00 x 3.80) met
badkamer (douche, toilet en wastafel) en erboven
gelegen werkkamer (3.60 x 3..00).
1e verdieping: 3 kamers (circa 3.50 x 2.50,3.50 x
2.50 en 3.00 x 2.00) en een moderne badkamer
met bad, toilet en wastafel.
• Zonneterras op het dak
• In het centrum van het dorp gelegen
• Grondoppervlakte 143 m2

Vraagprijs ƒ 649.000,-

Vraagprijs/495.000,-

INDELING- WINKEL: verkoopruimte; dagverblijf met keuken;
toilet; koelcel; kantoorruimte; aangebouwde garage/bergruimte met goederenlift naar de kelder

VERHUIZEN?

-WOONHUIS: 1e etage: overloop, hal, douche/toilet, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, balkon.
2e etage: overloop, 3 slaapkamers, toilet met wastafel en een balkon.

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

* Ruime bestemmingsmogelijkheden
" Precariorecht circa ƒ 700,- per jaar.

" Entree met videobeveiliging en lift.
* Lage servicekosten van ƒ 289,- per maand.
• Fraai onderhouden appartement
" Op loopafstand van zee, station en winkels.

Vraagprijs: ƒ 698.000,-

Vraagprijs ƒ 498.000,-

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Verhuizingen

MOETJE
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort-Tel.023-571 7400
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

HEEfTOOK

ERKENDE

VANM'J

Leuke woning, gezellig gelegen m het centrum van
het dorp.

UEDUIII7CDC
V CnflU IfaCnO

GENERAAL SPOORLAAN1

AERDENHOUT

Fraai gelegen vrijstaande bungalow met dubbele
garage met riante tuin rondom.

INDELING:
begane grond:
entree/hal, woonkamer met laminaatvloer en
schouw, moderne keuken met apparatuur, toilet,
achterplaats met kleine houten schuur.
1e verdieping:
overloop met werkhoek, moderne badkamer met
douche en wastafel, 2 slaapkamers.

INDELING:
ruime entree, gang met toilet, royale living met
open haard bestaande uit 2 delen (ca. 50 m2) met
moderne semi-open keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers, vliering, zonnig terras op het zuiden, tuin
met vijverpartij en eigen bron.
O In rustige woonomgeving gelegen.
• Bouwjaar 1957.
• Grondoppervlakte 825 m2.

• Ideale starterswoning
• Leuk licht huis
• Oppervlakte 48 m"
Vraagprijs ƒ 325.000

Iets speciaals voor de
Pinks terdage n
Mooi stukje

Varkensfricandeau
ofVarkensrollade

1 kiio ƒ 16,90

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

4-.
- 4

Een hypotheek
kies je niet zomaar...
Een deskundig en objectief
advies is hierbij
een eerste vereiste!
Onze hypotheekadviseur
luistert naar uw wensen,
maakt talrijke
computerberekeningen en
kiest tenslotte samen
met u de optimale
hypotheekconstructie.
Maatwerk dus. Het kost u
niets, bespaart u een kapitaal
en voorkomt later een hoop
problemen...
BELVOOR
EEN AFSPRAAK MET
HANS BOOT

CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS
ZOEKEN VOOR HUN CLIËNTEN:
• een 2-kamerappartement tot
ƒ 200.000,• een boven- of benedenwoning
tot ƒ 200.000,-

.. DAT HOORT U WEL
VAN EEN ANDER!

• een 3-kamerappartement tot
ƒ 300.000,• een woonhuis, een boven- of benedenwoning met 2 slaapkamers tot
ƒ 300.000,• een 3- of 4-kamerappartement met
zeezicht tot ƒ 400.000,-

CENSE&

• een ééngezinswoning tot ƒ 450.000,• een ééngezinswoning met tuin tot
ƒ 550.000,-

\LlNGEN

NVM

[MAKELAAR

• een hoekwoning of vrijstaande woning in het groene hart of in de zuidbuurt van ƒ 600.000,- tot
ƒ1.500.000,-

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - S 715 747

Slagerij Vreebarg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
L_A_J
Hor
KlIÜI • Garantie en nazorg
UCI FVUIJI
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars
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v i e r w i e l a a n d r i j v i n g aan t o e v o e g t : de nieuwe Jeep Grand C h e r o k e e . Nu bij de Chrysler-Jeep dealer.

üdO.N.T.

Jeep

Fa. Gansner & Co.

T H E R E'S

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en'renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

D e robuuste limousine

met een ongekend uitrustingsniveau: onder meer een Infinity g e l u i d s i n s t a l l a t i e met bediening op

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

I N T R O D U C E E R T

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
ep Grand Che

nal l 106 8 2 0 . . . (Alitebeeld Jeep Ctanil Olieroker l.inntcil -t.71 v.injl l I 2 ' J . S 9 5 , - . I l'riucn incl. 1ITW, ,1 Inipurleur, cxcl. kosten rltkbir maken en vcrwl|dcrln||ibl|dri||c. Lease vanaf [ 2 . 0 3 5 , . pe:
Hel voor meer mlurmatic Chrysler Lease: 034.7 . !6 78 50 <jl Cnrysler Nederland H.V.. 03-17 - 36 34 00. VCIjz!«!n»en voorbehouden. Interne!, w w w . c h r y s l e r . n l

nd ( e x c l . BTW).
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Degradatie
handballers
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Ben Mulder winnaar van rapid-schaaktoernooi

ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
moeten door een niet verwachte nederlaag tegen US
een stapje terugdoen. De
Zandvoorters werden geklopt met 22-17. De Zandvoortse handbalsters verloren eveneens, met 17-7 van
Kwiek.

ZANDVOORT - Met een
score van 4,5 punt uit vijf partijen is Ben Mulder uit Amsterdam, toernooiwinnaar
geworden van het Louis Blok
rapid-schaaktoernooi. Leonardo van Manen, winnaar
van vorig jaar moest dit keer
genoegen nemen met een
derde plek, terwijl Roy Dieks
tweede werd in de hoofdHet team van coach Dirk groep.
Berkhout had aan een gelijkspel genoeg om degradatie te
voorkomen. Tegen US begonBijna zestig deelnemers telnen de Zandvoorters zeer vlot de dit jaar het 19e Louis Bloken bouwden een voorsprong toernooi van de Zandvoortse
op van drie doelpunten ver- Schaak Club. Vorig jaar waren
schil. Dat sterke begin kon ook zo'n groot aantal in het
ZVM-Rabobank niet vasthou- Gemeenschaphuis aanwezig
den en in de rest van de wed- om aan dit mooie schaakevestrijd heerste US. De voor- nement deel te nemen. Dit
sprong van ZVM-Rabobank toernooi, ooit begonnen als
verdween als sneeuw voor de een eenmalig evenement ter
zon en bij de rust stond US gelegenheid van het 50-jarig
voor met 10-8.
bestaan van de Zandvoortse
In de tweede helft heeft Schaak Club in 1980, is niet
ZVM-Rabobank vele kansen meer weg te denken van de
gehad om de achterstand weg wedstrijdkalender van schate werken, de kansen werden kend Nederland. Zonder noeechter gemist en bovendien menswaardige
problemen
verrichtte de doelman van US startte het toernooi om kwart
vele prachtige reddingen. De voor elf nadat de deelnemers
kustbewoners speelden niet hun plaatsen hadden ingenogoed genoeg om het US lastig men.
te maken. US liep zelfs verder
weg en won met 22-17. Door dit Bij deze 19e editie kwamen
resultaat kwam US boven de deelnemers weer uit geheel
ZVM terecht en blijft, in tegen- Nederland, zoals uit Zutphen,
stelling tot de Zandvoorters Vlaardingen,
Zoetermaar,
behouden voor de tweede klas- Rijnsburg, Weesp en uiteraard
se.
uit de regio. In dit voornameCoach Dirk Berkhout. „Ik lijk mannengeweld waren toch
ben hier doodziek van. Ik had twee dames aanwezig maar
dit ook helemaal niet ver- geen van hen viel in de prijzen.
wacht."
Een fraai resultaat boekte
De Zandvoortse handbal- Frans Nieuwenburg uit Zandsters speelden de slotwed- voort door al zijn vijf partijen in
strijd tegen Kwiek. Tegen deze winst om te zetten. Toernooi
sterke tegenstander begon winnaar Mulder liet het enige
ZVM-Rataobank sterk. Tot 3-3 halve puntje liggen in de partij
bleven de Zandvoortsen bij, tegen Leonardo van Manen. In
doch toen Mireille Martina groep twee kwam plaatsgemet een rode kaart moest ver- noot Olaf Cliteur tot een knaptrekken was het gedaan met pe prestatie door tweede te
het verweer van ZVM-Rabo- worden
bank. Martina beschermde
zichzelf na een duw in de rug
Er waren meerdere Zanden botste daardoor tegen een voorters die goed voor de dag
andere tegenstandster aan. De kwamen. Zo werd David Nieuscheidsrecehter zag hier een wenburg winnaar van de derde
zware overtreding in.
groep, Edward Geerts tweede
In de tweede helft heeft in groep zes en ook de eerste
ZVM-Rabobank het desondanks geprobeerd de schade
beperkt te houden. Kwiek was
echter te sterk en zegevierde
met 17-7. De Zandvoortsen
hadden echter genoeg punten
verzameld om niet, net zoals
de mannen, te degraderen.
Doelpunten mannen: Edwin
Berkhout 6, Peter Pennings 3,
John Terpstra 3, Patrick Terpstra 3, Menno Trouw l, Martijn
Reumann 1. Vrouwen: Wendy
van Straten 3, Mireille Martina
2, Marielle Peet l, Daphina van
Rhee 1.

Het rapid-toernooi trok bijna zestig deelnemers
en tweede plaats in groep acht
van Leo Keesman en John Atkinson waren uitstekend. De
toernooileiding, bestaande uit
Martien Bijlsma en Ruud
Schiltmeijer keek zeer tevreden terug op dit geslaagde
toernooi.

schaakvereniging Het Witte
Paard uit Haarlem had de
Zandvoortse Schaak Club dit
gebeuren niet kunnen houden.
De HWP stelde geheel belangeloos schaakmateriaal ter beschikking. In verband met het
vierde lustrum, volgend jaar,
zijn er grootse plannen, waar
Zonder medewerking van de het bestuur van de Zandvoort-

TZB verloor de eerste promotie wedstrijd met 8-3 van
Heemstede, won vervolgens
met 1-0 van De Germaan en De
Germaan won vervolgens met
4-1 van Heemstede. Door deze
resultaten zijn de drie teams
op gelijke hoogte geëindigd.
Bij TZB was nog niet bekend of
het doelsaldo van deze nacompetitie geldend is of de rangschikking ontstaan uit de gehele competitie. In het eerste
geval valt TZB buiten de boot,
maar in de competitie reikte
TZB het hoogst en dat zou
promotie betekenden. De
bond moet uitsluitsel geven.
In de strijd tegen De Germaan speelde TZB vanuit een
gesloten defensie. De Germaan mocht het spel maken
maar zag vrijwel geen kans gevaarlijk te worden. De betere
kansen waren voor het snel op
de counter spelende TZB. De
voorwaartsen weten echter
het doel de laatste weken maar
matig te vinden. Slechts eenmaal slaagde Mischa Tibboel
er in een opening te forceren,
1-0; Het zou de beslissende
treffer betekenen.

lokatie aan de Noordboulevard bij Tim Klijn Watersportcentrum was prima. Enorme
tenten waren op het strand
verrezen en iedereen kon zich
daar best vermaken. Op Hemelvaartsdag waren enige duizenden naai' het strand gekomen om misschien de eerste
wave performance van de
week te zien. De wind was echter net niet sterk genoeg waarAlles zag er perfect uit. De door het bleef bij het ook wel
ADVERTENTIES

Kom voetballen bij T.Z.B.
Jeugd: 5 t/m 13 jaar.
Senioren: Veld en Zaalvoetbal
Inlichtingen: 5712514
Overschrijvingen tot 31 mei

Zware vlucht
duiven Pleines
ZANDVOORT - De Postduiven Vereniging Pleines
had zaterdag 280 duiven in
concour voor een vlucht over
261 kilometer. De duif van de
combinatie Paap-Paap wist
de snelste weg naar huis en
won.
Vanuit Chimay werden de
Zandvoortse duiven gelost
voor een zware tocht. Het was
hard werken geblazen voor de
duiven door de noorden tegen
wind. Om elf minuten over vier
klokte de combinatie PaapPaap de eerste duif, terwijl de
duif van Hans Heiligers beslag
legde op de tweede plaats.
Uitslag: Combinatie PaapPaap l, 6, 7,16. Hans Heiligers
2,10,13, 22, 23, 24. Anneke van
Bockhooven 3. Combinatie
Koopman-Knegt 4,12. Combinatie Romkes-Spronk 5,14,15,
20, 21. Koper-Twins Combinatie 8, 25. Combinatie KoperKoper 9, 17, 18. Hans Gaus 11,
19. Rook Driehuizen 31. Peter
Bol 36.

Een van de

deelnemers aan
* freestylewedstrijd

Wind laat het afweten
ZANDVOORT - Het zat de
.organisatoren van de Grand
Prix Wave Performance
Windsurfing niet mee. Door
gebrek aan wind konden de
geplande wave-wedstrijden
geen doorgang vinden. Het
vele publiek werd daarom
bezig gehouden met shows
en demonstraties van freestylesurfen.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07TOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
11.00-12.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-OffOO ZFM Nonstop
08.00-10.00 Broekophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
18.00-19.00 Tussen Pits & PaddocK
19.00-20.00 DeCocquerell
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
21.00-24.00 Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

se Schaak Club later op zal terugkomen.
Het bestuur van de schaakclub gaat zich nu weer opmaken voor het tweede toernooi
van dit seizoen, het zogenaamde
Strandschaaktoernooi.
Voor de vierde keer zal dit
toernooi plaats vinden bij
strandtent Take Five aan de

Zuid-Boulevard. Zo'n vier jaar
geleden startte de schaakclub
met 47 deelnemers, terwijl de
editie van vorig jaar al tachtig
deelnemers telde.
Op zaterdag 14 augustus
hoopt de schaakclub op maar
liefst honderd deelnemers.
Ook dit toernooi is niet alleen
voor clubschakers. De huis- en

jeugdschakers kunnen ook
meedoen en worden in aparte
poules ingedeeld. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden.
Informatie over dit toernooi
is te verkrijgen bij Jan Berkhout 023-5724290, Edward
Geerts 023-5717978 of Ruud
Schiltmeijer 023-5717272.

Zandvoortmeeuwen pakt titel
door 2-1 overwinning op SIZO
Foto: Rob Knotter

TZB houdt kans
op promotie
ZANDVOORT - Voor TZB
blijft het nog een vraag of
promotie bewerkstelligd is
naar de zesde klasse. De
Zandvoorters wonnen, na
een spannend gevecht, van
De Germaan met 1-0.

Foto: Rob Knotter

spectaculaire freestylen.
De internationale windsurftoppers zorgden voor spectaculaire sprongen en golfritten
in de Zandvoortse branding.
Regerend wereldkampioen
in de wave performance, Jason
Polakow uit Australië en Nederlands beste windsurfer Peter Volwater stalen de show
met radicale forward en backward loops.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen vierde zaterdag een historisch kampioenschap. De Zandvoorters
wonnen de beslissingswedstrijd tegen SIZO met 2-1 en
gaan de boeken in als laatste
kampioen onder de naam
Zandvoortmeeuwen.
Volgend seizoen wordt, door de
fusie met Zandvoort'75 verder gespeeld onder de naam
SV Zandvoort.
Voor deze beslissingsewdstrijd bestond een grote belangstelling. Zowel uit Hillegom als uit Zandvoort waren
vele supporters naar het neutrale veld van Van Nispen in De
Zilk getogen. En deze toeschouwers hebben een onvervalst spektakel gezien. Het
voetbalniveau was niet al te
best maar de enorme strijdlust
van de spelers en daarbij de
oplopende spanning deed de
kijkers heel erg goed.
Zandvoortmeeuwen begon
goed en zocht meteen de aanval. SIZO counterde in de eerste helft eenmaal gevaarlijk,
maar doelman Michel Winter

wierp zich op de bal. Voor het
overige waren de betere kansen voor Zandvoortmeeuwen.
Halverwege kwamen de Zandvoorters op een verdiende 1-0
voorsprong. Eén kopbal van
Pieter Keur leek voorlangs het
doel te rollen, doch aanvoerder
Rob van der Bergh gleed de
bal over de doellijn.

Pieter Keur plaag
voor SlZO-defensie
In de tweede helft hield het
team van trainer Willem Buchel en coach Fred van Rhee
de touwtjes nog een kwartier
lang in handen. In die fase besliste Zandvoortmeeuwen de
wedstrijd. Pieter Keur kopte
zeer fraai raak na een uitstekende voorzet van Paul Longayroux, 2-0. Keur bleef een
plaag voor de Hillegomse defensie, want een tweede inzet
werd netaan gekeerd en een
vrije trap van de Zandvoortse
tppscorer ketste op de kruising van paal en lat.

Toen de derde treffer uitbleef, kreeg SIZO plotseling de
geest. De Hillegommers pompten alle ballen hoog in het zestienmeter gebied van de Zandvoprters en kwamen met nog
twintig minuten te gaan terug
tot 2-1. De slotfase bracht ontzettend veel spannning met
zich mee. Zandvoortmeeuwen
stond met de rug tegen de
muur maar grote kansen kreeg
SIZO toch niet. Wat de Hillegommers ook probeerden het
feest van Zandvoortmeeuwen
werd niet meer verstoord.
Dat feest is na een ontvangst
op het raadhuis door het gemeentebestuur en een rondrit
door het dorp nog lang voortgezet in de kantine van de
club. „De spelers namen mij na
afloop meteen op de schquders," aldus een geëmotioneerde coach Fred van Rhee.
„Het is ook een emotionele- en
historische dag. Zandvoortmeeuwen houdt op te bestaan
maar sportief wilden wij dat afsluiten met een kampioenschap. Dat is prachtig gelukt
en het was nog zeer verdiend
ook. Ja, alles was fantastisch
vandaag."

TC Zandvoort zit in wachtkamer
ZANDVOORT - De tennisclub Oolders-Omaco Zandvoort zit nog een week in
spanning over het eindresultaat van deze competitie. De
Zandvoorters staan bovenaan de ranglijst en zijn uitgespeeld. Concurrent Leimonias heeft nog een protest lopen en moet op Tweede
Pinksterdag een afgebroken
wedstrijd uitspelen.
De TC Zandvoort boekte op
Hemelvaartsdag een knappe
7-1 overwinning op TS Haren,
maar verloor zondag enigszins
verrassend van de Manege met
5-3. Deze resultaten.zijn voorlopig voldoende voor de koppositie, doch na dit weekend
zal er meer duidelijkheid zijn.
De Zandvoortse vrouwen
Kim Kilsdonk en Andrea van
den Hurk bezorgden TC Zandvoort een 2-0 voorsprong tegen
de Manege. Bas Wild en Sander Hommel konden daar geen
vervolg aan geven en verloren
hun partij waardoor de stand
in evenwicht was gebracht, 2-2.
Vervolgens wonnen Van den
Hurk en Kilsdonk hun dubbel,
maar daar bleef het bij. TC
Zandvoort verloor met 5-3 en
moet even de wachtkamer in
wat betreft de titelkansen.
Het tweede Zandvoortse
team speelde in en tegen Rotterdam. Ondanks het gemis
van Diederik de Groot en Joris
Onverwagt werd een keurig 4-4
gelijkspel behaald. Met dit resultaat plaatste TC Zandvoort
zich in de bovenste helft van de
ranglijst.

Het hercndubbcl van TC Zandvoort in actie in de wedstrijd tegen TS Haren

tegen SBOZ speelde het derde
team van TC Zandvoort een
verdienstelijke partij. Voor de
punten zorgde Nicole Jaggerman door eenvoudig haar single te winnen. Vervolgens pakte
zy ook de winst in het dubbel
Ondanks een 5-3 nederlaag met Marlous Verkerk. Steffan

Kok speelde een sterke partij
maar verloor nipt in de derde
set in de tiebreak. Samen met
Verkerk zorgde Kok wel voor
het derde Zandvoortse punt
waarmee degradatie gevaar
zogoed als verdwenen is.
Het vierde team van TC

Foto: Rob Knotter

Zandvoort zal de laatste wedstrijd over twee weken moeten
winnen om aan degradtie te
ontkomen. De 6-2 nederlaag
tegen Amstelland l verergerde
de situatie op de ranglijst. De
laatste plaats is vast in het bezit van de Zandvoorters.
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Acht uur
autosport
ZANDVOORT - De Ncderlanclse Autorcnsport
Vereniging en Circuit Park
Zandvoort hebben voor
tweede Pinksterdag een
mooi raceprogramma in
elkaar gezet. Acht uur autosport, waarin naast alle
belangrijke nationale raccklassen een tvvee-uurs
race wordt verreden in de
Castrol Belcar-klasse.
Sandra van der Sloot zet
de toon in tle Radio 538
Citroen Saxo Cup. De eerste race van het seizoen
werd verreden op het Formule I circuit van MagnyCours. Op de Franse racebaan was zij alle mannen
te snel af. Een opvallend
debuut maakte Jaap van
Lingen in zijn eerste race,
welke hij op een prima
vierde plaats afsloot. Roei
van der Scheer en plaatsgenoot Dillon Koster zijn
de andere opponenten in
de Saxo Cup.
De Marlboro Renault
Megane Trophy belooft
ook weer veel spektakel.
Tijdens de openingsraces
speelden twee gastrijders
een hoofdrol. Jan Lammers en Jacky van der
Ende zijn er nu tijdens clc
Pinksterraces niet bij. Wel
Phil Bastiaans, de Limburger die verleden jaar soeverein de titel binnenhaalde maar evenals Michael
en Sebastiaan Bleekemolen in april op Zandvoort
niet kon rijden vanwege
verplichtingen in de EK
Renault Clio. Het trio zal
tijdens de Carisma Pinksterraces willen vlammen
om hun opgelopen achterstand in te halen.
Volop strijd wordt er
verwacht in de Formule
Ford. Zeer jonge rijders
die zich op de internationale circuits in de kijker
willen rijden om de autosportladder verder te beklimmen naar het ultieme
doel de Formule I. Dat is
maar voor zeer weinigen
weggelegd. De Belgen Val
Hillebrand
en Philip
Cloostermans, uitkomend
voor het team van Jan
Lammers Racing zijn zeer
getalenteerde
coureurs
die voor het nodige vuurwerk kunnen zorgen.
Tijdens de openingsrace
op Circuit Park Zandvoort
won Marcel van Vliet de
Pearle Alfa 156 Challenge.
Ook nu zal hij er alles aan
doen de winst te pakken.
Gaby Uljee, Berend Gesman en Frank Kerse>oom zijn belangrijke concürrenten.
Op zaterdag worden de
kwalificatietraingen voor
alle klassen gehouden. De
trainingen zijn van tien
uur tot kwart voor vijf.
Maandagmorgen is de eerste start om tien uur terwijl de slotrace om half
vier gepland staat. Tussen
die tijdstippen een bijzonder leuk programma met
Formule Ford, Pearle Alfa,
Citroen Saxo Cup en de
Renault Megane.

Zaalvoetbal
in Korverhal

ZANDVOORT - De kop
is eraf van het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi van
Zandvoortmeeuwen. In
een goed gevulde nieuwe
Korver Sporthal werden
maandagavond de eerste
wedstrijden gehouden.
In de Amigaklasse, Poule A kwamen Geel Wit en
DIO tot twee overwinnigen en een gelijkspel. Deze
teams kwamen in het onderlinge duel niet verder
dan 2-2. Geel AVit had verder weinig moeite met Autoboulevard (5-1) maar
wist nipt met 3-5 te winnen
van Identico.
In poule B gaat K & L
aan de leiding door een 5-2
overwinning op De Wurf
en een 3-2 zege op Bakels
& Jonker. Het favoriet K &
L werd echter in de derde
wedstrijd verrast door Wcbers met 3-2. Webers deelt
de voorlopig de tweede
plaats met de Wurf.
Programma vanavond:
19.00 uur Coroclex - De
Klikspaan, 19.20 uur Jacro
Montage - Sportshop Elco,
19.40 uur Corodex - Sportshop Elco, 20.00 uur Jacro
Montage - De Klikspaan,
20.20 uur Corodex - Jacro
Montage, 20.40 uur De
Klikspaan - Sportshop
Elco, 21.00 uur De Stal'81 Plantinga Bouw, 21.45 uur
Bamboesseur - Tenson.
Donderdagavond: 19.00
uur Bakkerij Paap - Eichholtz, 19.20 uur The Challenge - Heater Lingerie,
19.40 uur Heater Lingerie Bakkerij Paap, 20.00 uur
The Challenge - Eichholtz.
20.20 uur Bakkerij Paap The Challenge, 20.40 uur
Eichholtz - Heater Lingerie, 21.00 uur La Paz - YB/Superphone.
Vrijdagavond: 19.00 uur
Basta - Lippies, 19.20 uur
Rabbel Boys - Café Basta.
19.40 uur Lippies - Rabbel
Boys, 20.00 uur Café Basta
- Basta, 20.20 uur Basta Kabbel Boys, 20.40 uur
Café Basta - Lippies, 21.00
uur HB/Alarm - Goocl
Night.
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WIN ÉÉN VAN DE HONDERDEN PRIJZEN TIJDENS

-

DE-MSTERDAMSE

BCC (elektro-spedaalzaken) bv
is een toonaangevende
detailhandelsonderneming
op het gebied van HiFi,
video, TV, wasautomaten,
koelkasten, magnetrons etc.
met momenteel 22 vestigingen in de randstad en
Midden-Nederland.

Daarmee is zij één van
de grootste ondernemingen
in de branche.
Goed opgeleide medewerkers, moderne bedrijfsvoering, sterke klanten servicegerichtheid, uitstekende
produktkennis/voorlichling
en sterk concurrerende

Voor beide functies geldt
dal ]e verder voldoende wordt
opgeleid en begeleid.

"'' ' •' " • . " ' i ^ • - p 1 " '

Profiel
Noodzakelijk voor beide
functies zijn een opleiding op
MBO-niveau of aantoonbare
pffiniteit met automatisering.
Tevens zijn goede communicolieve-Xlees- en schrijfvaardigheden, alsmede bereidheid tot
zelfstudie, een voorwaarde.
Als persoon ben je veder creatief,
initiatiefrijk en ben je in staal
gestructureerd te werken.
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prijzen zijn reeds jaren de
basis voor onze succesformule.
Daarnaast vormen een open
en eerlijke werkomgeving de
andere pijlers binnen onze
onderneming.
Door groei en nieuwe
grote uitdagende projecten
zoekt de afdeling ICT

E-

Perspectieven

Als sysleemanalist/programmeur analyseer, accepteer
en vertaal je de specificaties,
die zijn opgesteld door de
functioneel ontwerpers en informatieanalisten, naar een
technisch ontwerp. Vervolgens
werk je het technisch ontwerp
uit tot de gewenste computerprogramma's en test de applicalies.

Voor beide functies geldt
dal er doorgroeimogelijkheden
zijn naar 4GL-omgevingen
waaronder Oracle en Inlernelapplicaties, Oracle onlwikkelomgeving, Windows-NT, Unix
en Open-VMS.
Hel gaal om een'volledig
dienstverband van 38 uur per
week. Dal BCC naast een plezierige werksfeer ook bijzonder
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt, lichlen wij graag in
een persoonlijk gesprek nader
toe

Systeembeheerder
Als Systeembeheerder ben
je verantwoordelijk voor een
correcte functionele werking van
de programmatuur en communicatie en zorgt er voor dat de
technische hulpmiddelen vlekkeloos blijven functioneren middels netwerk, infrastructuur en
database support. Het beheer
van elke afzonderlijk tAN in
één van de filialen die vallen
binnen hel complexe netwerk
), op basis van TCP/TP
protocol, van BCC behoren ook
tol je takenpakket, alsmede
ondersteuning te bieden bij het
gebruik van geautomatiseerde
hulpmiddelen.

111 er

zijn zakw met
een scherp beeld
jouw toekomst.

Reageren
Als je denkt de geschikte
kandidaat te zijn voor één van
deze functies, reageer dan snel
en stuur je sollicitatiebrief met
curriculum vilae aan:
BCC (elektro-speciaakaken) b.v.
Postbus 9057, 1180MB
Amstelveen,
Afdeling personeelszaken
Tel: 020-6471316
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Wij zoeken voor versterking
van ons team:

Programmeur

v/VIM
s>S£.. '. \:.. .•.._.

extra personeel. Wij zoeken
versterking om het complexe
interne en externe netwerk
te beheren en om nieuwe
geavanceerde toepassingen
te ontwikkelen.

3UNIOR PROSRAHHEUR
JUNIOR SYSTEEMBEHEERDER M/V

(één kaart vol. Vollekaart inle-
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Elke maand honderdduizenden nieuwe winnaars

Maandag 24 mei: het ProfvoetbalGala 1999

Winnen doet u bij de
Postcode Loterij!

Grote Sponsor Loterij geeft
goede doelen "een voorzetje"!

Loterij om. Dat kunt u ook
elke donderdagavond
zien bij ons programma
Wedden Dat..? Daar zit de
hele tribune vol,vyinnaars
van het studio-arrangement. En één telefoontje
tijdens de show kan u
ƒ 10.000,- per postcodelot opleveren en biedt
meteen een kans op een
prachtige BMW;.

Thuis én in de studio vallen elke week fantastische prijzen!

Spelen in de Postcode
Loterij betekent elke
week weer kans op duizenden fantastische prijzen.
U kunt onze Maandprijs
winnen: een huis van
maar liefst een half miljoen! U kunt er ook vandoor gaan met de Mega
Jackpot die nu alweer op
4 miljoen staat. En in de
PostcodeStraatprijs

maakt u elke week kans
op ƒ 25.000,-voor elk lot
dat u heeft, en daar kunt
u nog extra een BMW bij
winnen! En wie weet,
gaat u dit jaar de Postcode-Kanjer van minstens 27,9 miljoen winnen! De winnaars die u
voor gingen genieten hun
leven lang van deze prijs!

1403 JÖC
in Bussum .
4 winnende loten >

D
D
D
D

4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers}
2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
In blokletters. .Deelname houdt In aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 300 7500 (35 cpm}

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Q de heer

3705 KS (3 loten)
in Zeist (ƒ 40.000,-j
9699 PR (2 loten)
in Vriescheloo (ƒ 30.000,-)
6417 RE (2 loten)
in Heerlen (ƒ 30.000,-)
8311 RE (6 loten)
in Espel (ƒ 70.000,-)

2405 ZH 005
in Alphen a/d Rijn
Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

Lukt de weddenschap
volgens u? ,

d mevrouw

JA-bet •?"-' '>•:•: v
NEE-hel-'^':,>,<\
(99 cent per gesprek)

Adres:
Postcode:

en maak 4 x kans op
ƒ 10.000,én
;
ƒ 10.000,-PER LOT

Plaats:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

35 08 07 11 24
15 12

05

09 31 26 27 13

*

Heeft ti met dere getallen
lle kaart, dan wint a de

ThuisBingo
van ƒ 25,000,
BINGO
getal 23 t/m 36

39/10.000,04 ƒ1.000,43 ƒ 100,25
ƒ50,18
ƒ40,22
ƒ30,41
ƒ25,-

21
30
38
34
44
10
17

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

000243897
iïi Sprang Capelle

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
.zondag 23 mei
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en, win:
Mepal Picknicknianden

Postcode Loterij
oplokatie
i 50.99.05

NATIONALE
LOTERIJ

=

Ford Mustang

Naam:

Datum:
Handtekening:

*

- 16 20 28

BOIM-VOOR-27,9-MILJOEN
, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot,
de PostcodeStraatprij'zen en alle prijzen
bij Wedden dat,.?

getal l t/m 22

'29 42 33 01 19 03

En u weet: dankzij uw
deelname zijn dé dertig
goede doelen van de
Postcode Loterij altijd
winnaar! Volgende week
vertel ik u alles) over onze
nieuwe aktie voor kinderprojecten in binnen- en
buitenland: KAART VOOR
EEN KIND. Help mee en
vul vandaag de bon nog
in.

Gelukkige winnaars, daar
gaat het bij de Postcode

UITSLAGEN
SPONSOKBïNGO
16 MEI

ƒ 25.QO0,- PER LOT
en voor

1403JXOG6 ;;
extra: een BMW!

Bon uitknippen en In een envelop {zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

l

Loterij steunt
al honderden
voetbalclubs
in Nederland.

& dames Tntcking Bikes

De Bingolijn

22 mei
Camping De Zanderij
Voorthuizen
22-24 mei
Kidsworld - Utrecht
24 mei
Splash - Zuidwolde

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

Zetfouten voorbehouden

:ZetfcHiteh voorbehouden

Méér goede
doelen
De Sponsor
Loterij steunt
ook andere
goede doelen,
zoals de vier
Rijksmusea,
Humanitas,
het Epilepsiefonds, de
Johan Cruijff
Welfare
Foundation,
het Sportmuseum,
Stichting
DOEN en het
Fonds Slachtofferhulp.
.De Sponsor Loterij brengt spon, spel en goede doden samen. Maar elke
organisatie m
Aanstaande maandagavond Nederland die actief is op
kunt u op RTL 4 kijken naar het gebied van sport, welzijn
het ProfvoetbalGala 1999,
of cultuur kan steun, van de
met de verkiezing van de
Sponsor Loterij krijgen. Dan
Voetballer van het Jaar. Wij ontvangen zij een bijdrage,
doen er met de Grote
waarmee zij hun werk
Sponsor Loterij ook aan
kunnen voortzetten of een
mee, want de Sponsor
project kunnen starten. De

Sponsor Loterij geeft "het
voorzetje" en de vereniging
of club "scoort"!

Uw steun is hard nodig
Zonder u is het niet mogelijk deze goede doelen te
steunen. Van elk lot van een
tientje, dat u koopt, gaat
namelijk maar liefst 60%
naar de verenigingen en
clubs, die bij de Sponsor
Loterij zijn aangesloten. Uw
steun is echt hard nodig!
Vul daarom vandaag nog de
bon in en wordt ook deelnemer aan de Sponsor Loterij!
En vergeet maandag
vooral niet te kijken naar
het ProfvoetbalGala, als u
van voetbal houdt en meer
wil weten over wat de
Sponsor Loterij doet.
Graag tot volgende week!

O ;•• f
(£**

let Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

iriKrBINGO-MEE-BON:*
Ef Jïl, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging

eenmaal per maand de inleg van nevcnsiaande rekening af te schrijven.

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(cén lotnummer)

A.u.b. uw hcuzc acmhntiscn en verder invullen in
blolildters. Deelname lioudl in aanvaarding van hel
reglement, op aanvraag verkrijgbaar; lel. 0900-300
1400 (35 cpm)

D de heer

D:

150.99.05

Naam:
Adres:
Postcode: .
Plaats:

(Post)bank-

Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:

Tcl:

(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 873, 1100 VG Amsterdam.
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'Vliegerfeest is geslaagd
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als iedereen meedoet
M VOLDOENDE tegenkracht te bieden
moeten we het gevaarte, dat ontworpen is door
de Nieuw-Zeelander Peter
Lynn, zelfs verankeren aan een
shovel van minimaal vijf ton,"
zegt Voogd. „Hoger dan een
meter of dertig, veertig laten
we hem overigens niet stijgen,
want het ding moet voor ons
natuurlijk wel bestuurbaar
blijven."
Indien het lukt om de kplossale constructie de lucht in te
krijgen, heeft het Vliegerfeest
een Nederlandse primeur,
want eerdere pogingen in
Duindigt en Scheyeningen gingen de afgelopen jaren de mist
in door respectievelijk gebrek
aan wind en regen. Die laatste
omstandigheid zorgde ervoor
dat het omhulsel zo zwaar
werd, dat het hele geval niet
meer van de grond viel te krijgen.
Ofschoon de recordpoging
met de immense vlieger het
meest opvallende onderdeel is
van het gratis toegankelijke
Vliegerfeest, zijn er die dagen
meer tot de verbeelding sprekende activiteiten. Bijvoorbeeld de wedstrijd waarbij de
deelnemers hun vaardigheid in
het zogenaamde trucvliegeren
zullen demonstreren. Door bestuurbare vliegers te gebruiken, kunnen er dan hoog in de
lucht allerlei kunstjes mee
worden uitgehaald, zoals buitelingen van 360 graden. Nog
spectaculairder lijkt de strandrace in door vliegers voortgetrokken karretjes, waarbij

Het weer moet een beetje meezitten, bij het
Amsterdams Vliegerfeest dat op zondag 23 en maandag
24 mei wordt gehouden op het Umuider strand. Maar
als het niet te hard waait en de wind zonder al te veel
turbulentie uit het westen komt, kunnen de bezoekers
die eerste feestdag getuige zijn van een ware
zonsverduistering. Getracht wordt namelijk om de
grootste vlieger ter wereld op te laten, in de vorm van
een prehistorische trilobiet van maar liefst 25 bij 66
meter. „En dat is dus echt een gigantische joekel,"
constateert voorzitter Wim Voogd van de
organiserende stichting 'Het Vlieger Genootschap'.

een geweldig gevoel dat is, om
zo gewichtloos door de lucht te
zweven."

Toch wil hij deze sport vooral niet aanraden. „Het is maar
goed dat het officieel verboden
is," meent hij. „Want het gaat
om een vorm van waaghalzerij
waarbij regelmatig ongelukken gebeuren." Liever vestigt
hij de aandacht op de meer
creatieve kant van vliegeren.
„Voor veel liefhebbers is het
een uitdaging om met de
meest persoonlijke of in het
oog springende vliegers voor
de dag te komen. Reken maar
dat er tijdens ons Vliegerfeest
snelheden van wel tachtig a ontwikkeling van het vliegeren heel wat oogverblindend
negentig kilometer gehaald in Nederland schetsen, want mooie exemplaren de lucht in
kunnen worden.
hij was de eigenaar van de al- zullen gaan." Een fraaie geleEn ook de demonstratie van lereerste vliegerwinkel in Am- genheid om daarvan getuige te
de 'kite-board', een door een sterdam. Deze in de Gasthuis- zijn is zondagavond vanaf een
vlieger aangedreven surfplank molensteeg gesitueerde speci- uur of elf, wanneer het nachtwaarmee over de rug van de aalzaak, opende de pionier in vliegeren aanvangt.
golven kan worden gescheerd, hetzelfde jaar waarin hij in
De leden van het Genootbewijst dat vliegeren allang de Spaarnwoude het allereerste schap zullen dan vliegers oplakinderfase is
ten, die zijn
ontstegen.
_ voorzien van
„Toen ik er een
reflecterend
Gigantische joekel de lucht in
jaar of twintig
materiaal, zogeleden mee
dat ze feeëriek
begon, was ik
schitteren bij
tijdens Amsterdams Vliegerfeest
op het strand _
_ de bestraling
vaak de enige
"door krachtige
die er als volwassen kerel mee Vliegerfeest
organiseerde. schijnwerpers vanaf de grond.
bezig was," herinnert Wim „Maar inmiddels is dat feest Dit gaat volgens Voogd een
Voogd zich nog goed. „Maar tot een van mijn winkel los- ronduit
sprookjesachtig
sindsdien is er van een enorme staand evenement gegroeid," schouwspel opleveren. „Ja, dat
hausse sprake geweest. Als je legt de Amsterdammer uit. kan heel betoverend zijn, om
nu op bijvoorbeeld het strand „Want door de sterk toegeno- vanuit een luie stoel met een
van Terschelling gaat kijken, men populariteit, werd de con- drankje . onder handbereik
zie je altijd wel meerdere currentie zo groot, dat ik mijn daar hoog aan de sterrenhemel
stuntvliegers aan het werk."
zaak vorig jaar helaas heb die oplichtende objecten rond
Voogd kan als geen ander de moeten sluiten."
te zien zwabberen..."
Hoewel de inmiddels als juHet liefst zou hij deze ervarist werkzame Voogd dus zake- ring met zoveel mogelijk menlijk aan zijn eigen succes ten sen willen delen. Hij hoopt dan
ADVERTENTIE
onder is gegaan, weerhoudt dit ook dat het Vliegerfeest, nu het
hem niet om met onvermin- voor het eerst in Umuiden op
derde geestdrift over het vlie- een daarvoor bij uitstek gegeren te praten. „Het leuke er- schikte locatie wordt gehouvan is dat je er alle mogelijke den, meer bezoekers zal trekkanten mee uit kunt," getuigt ken dan ooit.
hij. „Je kunt er een beetje tutVervelen zullen de gasten
tig op kinderniveau mee bezig zich zeker niet, want er valt die
zijn, maar ook op een heel beide dagen van alles te doen.
sportieve of zelfs heftige ma- Zo kunnen kinderen zich onnier."
der meer uitleven in de werk„Zo zijn er mensen die zich plaats, waar ze onder deskunwanneer het hard waait via het dige leiding een eigen vlieger
zogeheten manlifting-systeem kunnen maken. Voor hen
door hun vlieger van de grond wordt ook het snoepyliegeren
laten tillen. Het is geen uitzon- georganiseerd, waarbij vanuit
dering als ze zo sprongen van de lucht allerlei lekkernijen in
meters hoog en wel zestig me- hun richting worden gedropt.
ter ver maken. Je kunt je naVan alle aanwezigen, ongetuurüjk wel voorstellen wat acht geslacht of leeftijd, wordt

\Vitn Voogd:
„Voor veel
liefhebbers is

het een
uitdaging om
met de meest
persoonlijke of

in het oog
springende
vliegers voor
de dag te
komen"

overigens verwacht dat zij actief zullen meevliegeren. „Wie
geen eigen vlieger meeneemt
kan er ter plekke eentje maken
of aanschaffen," instrueert
Voogd. „Want het feest is pas
echt geslaagd als iedereen enthousiast met ons meedoet."

Het 16e Amsterdamse Vliegerfeest
wordt op 23 en 24 mei vanaf een uur
of tien 's ochtends gehouden rond de
camping aan het binnenmeer van het
strand van I.Imuklen. Deze plek is
per bus uitstekend te bereiken. Wie
met de auto wil komen inag rekenen
op voldoende parkeerruimte in de directe omgeving:.

Johan Schaaphok

Keramische tuinsculpfuren in Vleeshal
•\ -;. • • • • _ _ •

Voor reserverinaen:

"

'

•. .

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod en aanvangstijden.

Tuschinski - Den Haag: Metropole, Pathé Scheveiiihgeri en.Tuschinski Den Haag - Eindhoven- Pathé Eindhoven
;•• • . • • 'Groningen: Pathé Graningen - Maastrichtr.Pathé Maastricht - Rotterdam: Cinerama Lumière en
'
Pathé Schouwburgplein - Utrecht: Rembrandt: U vindt alle adressen vari Pathé Cinemas in dé GOUDEN GIDS

l Bi B

'Love birds' van Hans van Bentem

Foto: Peer van dor Kruis

ADVERTENTIE

Tweede pinksterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Days
We t r e k k e n h a r d van leer
met de V o o r d e e l t i e n d a a g s e .

5

l

6

37 2

68 22

7

53

45 40

b3

32

Welk winwoord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l voederbak; 4 afkerig; 8 knobbeltje; 12
voordat; 13 tijdrekening; 14
bid; 15 tocht; 17 godin; 1& dakbedekking; 20 schoonmaakart.; 22 Eur. taal; 24 vr. munt;
25 huid; 27 manl. dier; 29 land
in Azië; 32 metaal; 34 mist; 36
lekkernij; 38 pi. o.d. Veluwe; 39
vochtig; 40 hoofddeksel; 41
overblijfsel; 43 vochtige kou; 45
honingdrank; 46 langzaam; 48
walkant; 50 ivoor; 51 weigering;
53 hemelgeest; 55 roofvogel; 58
verdriet; 60 riv. in Gelderland;
62 insect; 64 drank; 65 traag; 66
vrg. koningin; 67 heveelheid; 68
ontvangkamer; 69 vaartuig.

VERTICAAL: l binnenste: 2
hert; 3 bloem; 5 lied; 6 lof; 7
kant; 9 steenmassa; 10 vogel;
11 kegelvormig; 16 haast: 17 samen; 18 kwaad; 19 kaartenboek; 21 walvis; 23 boom; 26
vleugel; 27 oxydatie; 28 soepel;
29 handelsterm; 30 schaakstuk; 31 bloem; 33 lofdicht; 35
ondergang; 37 gelofte: 42 tendens; 43 bidhuisje; 44 hetzelfde; 45 weide; 47 wier; 49 boerenbezit; 52 nadruk; 53 verh.
huid; 54 kleur; 55 opgeld; 56
part; 57 handweefwerk; 59 een
en ander; 61 niets; 63 een zekere.
Oplossing vorige puzzel:
MOBILISATIEPLAN

toonstelling een zeer gevarieerd beeld.
De tentoonstelling vindt
plaats in het kader van de manifestatie 'Ceramic Millenium'.
Dit festival is het grootste keramiek-evenement van de
twintigste eeuw. Het omvat
onder andere een meerdaags
symposium in Amsterdam en
een reeks van tentoonstellingen in acht vooraanstaande
Nederlandse musea, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam (Vazen, potten, plastieken en serviezen, van 3 juli
tot en met 29 augustus) en het
Cobra Museum voor Moderne
Kunst in Amstelveen (Keramiek van Cobra kunstenaars
uit de jaren 1948-1951 van 2 juli
tot en met 26 september)

DeBoodschappenBeurs
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK-SNEL IN DEZE KRANT'! \ l

Ze heeft haar zo rood als een wortel, een neus als een aardappeltje, zomersproeten
en een vervaarlijke lach. Ze draagt zelfgemaakte kleren, twee verschillende kousen
en een paar schoenen die twee keer zo groot zijn als haar voeten.
In de Stadsschouwburg in Amsterdam is 'Het Sterkste Avontuur van de Hele
Wereld!'weer te zien in de

muzikale familievoorstelling:
Pippi Langkous

De tentoonstelling in de
Vleeshal in Haarlem sluit aan
bij een van de pijlers van de
collectie Moderne Keramiek
van het Frans Halsmuseum.
Deze collectie biedt een overzicht van de ontwikkelingen in
de hedendaagse keramiek in
Nederland vanaf de vroege jaren tachtig. Daarin nemen monumentale keramische sculpturen een belangrijke plaats in.
De
tentoonstelling Keramische
tuinsculpturen in de Vleeshal, Grote
Markt Ui in Haarlem, is geopend van
maandag; tot en met zaterdag: van 11
tot 17 uur. Zon- en feestdagen van 12
tot 17 uur,

Deze creatie van Astrid Lindgren, werd in de jaren zeventig in korte tijd razend populair door de gelijknamige televisieserie. Wie herinnert zich niet de onvergetelijke
scène waarin zij Villa Kakelbont onder water laat lopen en met borstels onder haar
voeten het huis doorschaatst Nu, terug van nooit weggeweest, is het onmogelijke,
sterkste, verrukkelijkste en allerleukste meisje ter wereld voor het eerst in het
theater met een groots gemonteerde muzikale familievoorstelling voor kinderen en
ouders van 4 tot 88 jaar die 'hun' Pippi terug willen zien.

10120130140%

P&P B0807

59 27 43

ET Frans Halsmuseum
in Haarlem houdt van
19 juni tot en met l augustus in de Vleeshal de tentoonstelling 'Cermaics by vistitors. Keramische tuinsculpturen'. De kunstenaars die deelnemen zijn als het ware gasten
op het terrein van de keramiek; allen werkten oorspronkelijk met ander materiaal. Dit
levert een verrassende tentoonstelling op: monumentale,
vaak manshoge sculpturen die
uitgevoerd zijn in keramiek.
Deelnemende kunstenaars
van deze tentoonstelling zijn
Hans van Bentem, Johan Creten, Liet Heringa, Milan Kunc,
Peter Otto, Norbert Prangenberg, Nick Renshaw, Xavier
Toubes en Lie van der Werff.
De kunstenaars die zijn uitgenodigd laten zien hoe zij de
mogelijkheden die het materiaal keramiek biedt, toepassen
binnen hun eigen werk. Dat levert hele diverse en verrassende resultaten op. Sommige
sculpturen zijn heel barok en
kleurrijk, zoals de stripachtige
figuren van Van Bentem en de
surrealistische sculpturen van
Kunc. Andere kunstwerken
zijn ingetogen en monochroom, zoals de abstracte
sculpturen van Toubes en de
op werkelijkheid gebaseerde
werken van Heringa. Heel expressief is juist het werk van
Otto. Al met al biedt deze ten-

H

.

ISOct/pm

ADVERTENTIE

Mieke Laureys speelt de rol van Pippi en wordt bijgestaan door elf acteurs die 33
verschillende rollen spelen en natuurlijk zal ze vergezeld zijn van haar onafscheidelijke aapje Mijnheer Nilsson en haar paard Witje. Ivo de Wijs schreef de twaalf nieuwe liedteksten.

Als u hier nier van profiteert bent u wel erg
hardleers. Tijdens de chique, exclusieve
Voordeeltienda;igse kunt u supervoordelig
slagen bij Mondileder Stoutenbeek. Zo
laag zijn de prijzen van onze topkwaliteit
lederen meubels nog niet geweest.

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon, bij de kassa
van de Stadsschouwburg, een korting van vijf gulden op alle normale toegangsprijzen van 37,50 volw. en 25 gulden kind (1 -e rang), 32,50 volw. en 22,50 kind (2-e rangl
en 27,50 (3-e rang, alleen volwassenen). De bon is geldig
voor maximaal vier personen.

mondileder

NAAM
PLAATS

stoutenbeek

AANTAL

Wij komen graag bij u thuis.
Dicmcn, Snicp 7. lilcfimn (1)20) 6UO S7 5').
Socstcrbcrg, Amorsluortscstraat 7(>. Tck-finin (O.VIfO 35 20 07.
Montis, Lcolitx. Rolflienz, ileScrle, H. E Style, Gelderland. Dmlet, Molinari, Jori. Label

'Figur' van Norbert Prangcnbcrg

Speeldata: woensdag 19 mei om 13 en 17
uur, vrijdag 21 en zaterdag 22 mei om 19
uur en zondag 23 en maandag 24 mei om
12 uur en om 16 uur. Reserveren kan op
telefoonnummer 020-624.2311.
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Telefoon

2e Pinksterdag
geopend

UJ

D

53

a.
o

jO

Bij Sanders Meubelstad!
Amsterdam (eigen parkeergarage) Overtoom 557 t.020 - 6184733
Deze actie geldt ook voor alle 2'/2-zilbanken! (Al onze zitcombinaties zijn leverbaar in meerdere kleuren, stoffen en samenstellingen. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden)

Sanctós
ME U B El S T AD

DE BRAÜW BLACKSTONE WESTBROEK
BOSCH COM 608 GSM
i.c.m. 1-JARIG ABONNEMENT

Advocaten Notarissen Belastingadviseurs

Deze handige GSM-telefoon heeft een
overzichtelijk display en een eenvoudige
menubediening. Standbytijd van 70 uur en
spreektijd van 180 minuten.

De Brauw Blackstone Westbroek is een sterk internationaal georiënteerd advocaten-, notarissen- en
belastingadviseurskantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Brussel, Londen en
New York en maakt deel uit van Linklaters & Alliance met 29 vestigingen in 16 landen.
. . .
Voor ons kantoor te Amsterdam zoeken wij:

Bij Expert in combinatie met een 1-jarig
Mobiline-abonnement voor slechts 19,95 per
maand. NU

Aankomende en Ervaren Secretaressen (m/v)
fulltime (09.00-17.30 uur) voor de advocatuur en het notariaat

Antaris

Functie-eisen'
• HAVO, VWO, of MBO met secretaresse-opleidng
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Bij voorkeur ervaring met Word
Kandidaten met een pas afgeronde secretaresse-opleiding worden nadrukkelijk verzocht om te
solliciteren. Een opleiding tot notarisklerk ligt binnen de mogelijkheden.

Het Zorgcentrum Leo
Polakhuisi hét : •
Centrum voor
.'.•'
senioren De Drie ; :
Hoven en JOANNES; ;
DE DEO zijn gefuseerd
tot de stichting: : ; .
ANTARIS, een
:
organisatie met ruim •
600 verzprgings-.en :
verpleeghuisplaatsen
en ruim 760':'••;'. •
medewerkers. Binnen
.ANTARIS vindt de
;
multidisciplinaire
'J

. zórg- en. :. : ('-:.\;."•/•/:' •;•.~.'•'ï •.
• dienstverlening aan . :'
cliënten.en bewoners,;;
plaatsvin Vierdivisies::;;
Zorg, t.w.: twee .'..'•:. : v divisies somatische
: zorg, één divisie :'., ••-:.3,
.'geestelijke .'.'•'; ..'v.i.'1-i-'-,;:'.•-';•\'••
gezondheidszorg en •: j"
één divisie'semi^en'T'5
extramurale zórg^";;y:;
Daarnaast zijn er één;•; I

debitel'

Het Mobiele Netwerk'

Aanbieding geldt tot en met 30 mei 1999.
Neemt u a.u.b. legitimatiebewijs en een kopie
bankafschrift mee voor een snelle afhandeling.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem**,

Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

• drietal" •"'••\f^4iaS^ï
ondersteunende . •:.-;•••:.••
diensten.
" '.;•.••".,•'y'

Hoofd Tekstverwerking (m/v)
fulltime

A.VERZORGENDEN (m/v)
(vacaturenummer 46-29-99)

B. LEERLINGEN (m/v)
VOOR DE OPLEIDING 'VERZORGENDEN
INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG'
(vacaturenummer 46-30-99)

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Aantoonbare leidinggevende ervaring
• Ervaring in de advocatuur en/of het notariaat is een pre

Medewerker Tekstverwerking (m/v)
fulltime of parttime, overdag of 's avonds

TAKEN
Functie A: Als verzorgende houd je je bezig met de dagelijkse lichamelijke, geestelijke en sociale verzorging van bewoners. Je stimuleert
en assisteert bewoners bij het verrichten van ADL-activiteiten. Je legt
informatie m.b.t. de verzorging van de bewonervastin hetzorgdossier
en rapporteert schriftelijk en/of mondeling bij overdracht van diensten. Daarnaast draag je bij aan een prettig en veilig woon- en leefklimaat op de afdeling.
Functie B: Als leerling 'V.I.G.' ga je de eerste zeven maanden naar
school en daarnaast loop je stage binnen Antaris. Nadat je deze fase
goed hebt afgerond, ga je vier dagen per week werken en één dag per
week naar school.

Functie-eisen:

ARBEIDSVOORWAARDEN
Functie A: De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen. De inschaling is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Je kunt zowel fulltime als parttime werken. Je bent bereid alle diensten
te draaien. Wil je liever als oproepkracht werkzaamheden verrichten,
laat dat ons dan ook weten.
Functie B: gedurende de eerste zeven maanden (de theorieperiode)
ontvang je een zakgeldvergoeding van ƒ 750,-. In het eerste praktijkleerjaar verdien je salaris afhankelijk van je leeftijd.
FUNCTIE-EISEN
Functie A: Als je een verzorgende bent op MBO-niveau (ziekenverzorgende, MDCO-VZ ofVP, thuiszorg C of D
niveau) en je wilt graag met collega's van verschillende disciplines meewerken aan de idealen van Antaris, laat dan
iets van je horen.
Functie B: heb je minimaal een VBO-diploma met 2 vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau en ben je minimaal 16 jaar en 8 maanden, laat dan iets van je horen.
Als je eerste meer informatie wilt m.b.t. functie A, bel dan naar één van de volgende afdelingsmanagers; mevrouw
C. Blom, locatie Leo Polakhuis, tel.: 020-6195333 of mevrouw M. Logtmeijer, locatie Joannes De Deo, tel.: 0206195272.

Audio, video, hifi, telefonie.

A A R w o RD

• Het leiding geven aan de medewerk(st)ers Tekstverwerking
• Meehelpen met de voorkomende type-werkzaamheden
Functie-eisen:
• HAVO/VWO en typediploma

Onze locaties zijn gelegen in de regio Nieuw-west te Amsterdam, op
plekken waar nog geen parkeerproblemen zijn. Wij geven binnen één
organisatie verschillende vormen van zorg aan ouderen. Een grote organisatie als Antaris biedt jou als verzorgende uiteraard ook vele mogelijkheden. Jij kunt ervaring opdoen op verschillende afdelingen, met
diverse doelgroepen en als je de capaciteiten hebt, is het wellicht mogelijk door te groeien naar een andere functie. Bovendien bieden wij
jou ruime mogelijkheden op het gebied van na-, bijscholing en opleiding. Dat bij dit alles een goede werksfeer van belang is, weten wij als
geen ander. Ook hebben wij een personeelsvereniging die veel activiteiten voor ons organiseert.

Wil je meer informatie over functie B? Dan kun je contact opnemen met mevrouw N. Tanoesetiko, medewerkster
Opleidingen, tel. 020-6177405.

E x ;p E R T;

Taakindicaties:

Je kunt ook direct bellen voor een sollicitatieformulier of je sollicitatiebrief sturen of faxen naar de dienst PO&.O,
t.a.v. de personeelsadministratie, Postbus 9225, 1006 AE AMSTERDAM onder vermelding van het juiste vacaturenummer.
Tel.: 020-6177405, fax: 020-6172396

Functie-eisen:
• HAVOA/WO en typediploma

• Ruime, aantoonbare type-ervaring
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Assistent Personeelszaken (m/v)
fulltime (09.00-17.30 uur)
• MBO-werk- en denkniveau (bij voorkeur P&O)
•
•
•
•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Ervaring met Word en Excel
Enige type-ervaring
Zelfstandig kunnen werken

Je kunt bij ons een dynamische, professionele werkomgeving verwachten, waarin je een
onmisbare steun zult zijn voor onze juristen. Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden,
waaronder een aantrekkelijk salaris, een pensioenregeling en een 13e maand.
Een schriftelijke sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je richten aan:
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.,
t.a.v. Mevrouw A.L.E.M. Verhoeven, Hoofd Personeelszaken,
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam
e-mail: alemverhoeven@dbbw.nl
Telefonische informatie wordt je gaarne verstrekt
ond-r nummer 020*771771.

-

,
LINKLATERS

& ALLIANCE

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Wcckmcdia.

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswcrviny m
Rina Vcrkaaik 020 - 562 2804
of
Pictcr Langcrcis 020 - 562 3436
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

Amsterdam

Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

HarmAnton
Kiefte: 'Je
moet als
VVV-medewerker
goed weten
wat er zoal
omgaat in
de stad'
Foto Jaap Maars

Duaal
info
dinsdag l juni
16.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
Wlbautstraat 84

HEAO Duaal
Bedrijfseconomie
Commerciële Economie
Bedrijfskundige Informatica
• 'I-jarige HIÏAO-opleiclinRen
• oriënterend propeclcusejaar
• 3 dagen werken & 2 dagen studeren
tijdens hoofdfase
• salaris + studiepunten verdienen tijdens werk
• carrière maken tijdens je studie
• lesmodulen 's avonds en/of overdag
• moderne ICT-toepassingen (e-mail, intranet)
en vanuit huis/werk on-line met HES

,

v

iS.'JJj^ijfl'ajMa

heS A M S T , . : K „ A M

l'nMius;;;)!»• Kioo A(i A\IMI-.KI>AM
W \\' \\' . II K S A S I) . N L

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ïs dringend op zoek in Zandvoort Noord
naar

EEN BEZORG (ST) ER

'Bij de VW is het bijna altijd hoogseizoen'
eel stille momenten kent
Harm-Anton Kiefte niet,
als manager van het WVkantoor op het perron
van spoor 2 in net
Centraal Station van
Amsterdam. Vrijwel continu staan er voor de
balie flinke rijen toeristen, die stuk voor stuk zo
goed mogelijk geholpen
dienen te worden.
„In feite is het hier tien
maanden per jaar hoogseizoen," verzucht de 29-jarige Amsterdammer. „Met
enorme pieken rond de
feestdagen, en met name in
het weekeinde van het
Bloemencorso. Dan is het
zó extreem druk dat er
zelfs buiten de stad heel
weinig mogelijkheden zijn
om gasten onder te brengen."
Voor veel buitenlanders is
het VW-kantoor de eerste
plek waar ze na een treinreis heengaan, om de nodige inlichtingen in te winnen over hun verblijfplaats.

Volgens Kiefte is de meest
voorkomende vraag die
naar een geschikt hotel.
„Het is heel verstandig om
daarvoor bij ons aan te
kloppen," meent hij. „Want
wij vinden in principe
altijd wel iets dat aan de
geformuleerde wens voldoet." Geheel onbaatzuchtig is deze dienstvaardigheid niet, want de VW is
een organisatie die op commerciële basis werkt. Als
een baliemedewerker een
hotel aan een logé helpt
staat daar kortom een vooraf afgesproken bedrag
tegenover.
„Omdat we nu eenmaal
onze eigen broek moeten
ophouden is verkoopgericht werken hier heel
belangrijk," benadrukt
Kiefte. „Wanneer een klant
bijvoorbeeld vraagt waar de
Dam ligt kunnen we
natuurlijk simpel zeggen
dat hij daar komt door tien
minuten rechtdoor te
lopen. Maar in de praktijk
vragen we eerst of hij al

Ben je 13 jaar of ouder, en heb je op woensdagmiddag l uurtje vrij om Het Zandvoorts
Nieuwsblad te bezorgen bel ons of kom even
langs.
We kunnen ook
bezorg (st) ers
gebruiken in de vakantieperiode.
Gasthuisplein 12

Tel. 5717166

Quality Bakers Zwanenburg B.V.

Wij vragen:
- tenminste LBO-nivo (algemeen technisch, proces- en/of
bakkerijgericht)
- enige jaren soortgelijke ervaring binnen de (industriële)
bakkerij en/of binnen de voedingsmiddelenindustrie
- kwaliteitsbesef
- bereidheid tot werken in ploegendienst
-flexibele houding en een klantgerichte instelling
- samenwerkingszin
-woonachtig in de regio Amsterdam/Almere, Haarlem(mermeer),
Zaanstreek, danwei in principe bereid te verhuizen.

Dat leidt soms tot de nodige discussies, waarbij de
redelijkheid soms ver te
zoeken is." Niettemin proberen Kiefte en zijn elf
baliemedewerkers om zelfs
de lastigste klanten op hun
wenken te bedienen.
Een zekere mate van mensenkennis is dan ook een
vereiste voor wie bij de
VW wil werken. „Plus een
redelijke beheersing van
Frans, Duits en Engels,"
vult Kiefte aan. „En
natuurlijk moetje goed
weten wat er zoal omgaat
in de stad, om daar tijdig
sfeer voor de loketten vrij op in te kunnen spelen."
gemoedelijk, vindt Kiefte. Even noodzakelijk lijkt
„Omdat de meeste klanten daarnaast het vermogen
op vakantie zijn voelen ze om zich niet snel van de
zich doorgaans vrolijk en
wijs te laten brengen door
dat kunnen we goed merde gestelde vragen. ,,Zo
ken. Toch is er ook weieens had ik laatst een jong stel
aan mijn balie die slechts
sprake van irritatie. Het
gaat dan meestal om men- één ding wilde weten,"
sen die vermoeid zijn van geeft Kiefte als pregnant
voorbeeld. „Namelijk waar
een lange reis, en die het
vervelend vinden om hier hier de dichtstbijzijnde
abortuskliniek is gevesalsnog een poos op hun
beurt te moeten wachten. tigd."

Vaker wordt hem verzocht
uit te leggen waar het 'red
light district' precies is,
dan wel waar men een weivoorziene coffeeshop kan
vinden. „Een specifiek
adres geef ik dan niet,"
vertelt Kiefte. „Want dat
soort dingen ligt toch op de
rand van de illegaliteit.
Meestal wijs ik dan maar
globaal op de kaart een
bepaalde regio aan, waar ze
beslist zullen vinden wat ze
zoeken. En als het om coffeeshops gaat raad ik ze
aan om in het centrum
gewoon op hun eigen neus
af te gaan."
Ondanks de voortdurende
drukte voor zijn VW-filiaal
in het CS spreekt Kiefte
van een relatief rustig jaar.
„Want echte publiekstrekkers zijn er dit seizoen
niet, in tegenstelling tot
volgend jaar. Met dan zowel
het EK voetbal als Sail
2000 op de agenda maken
we wat dat betreft onze
borst nu alvast nat."
Johan Schaaphok

HOOGLAND
BDO CampsObers is een adviesorganisatie
met als kernactiviteiten accountancy,
belastingen en consultancy. Met 20 vestigingen
en meer dan 1.000 medewerkers in Nederland
is de organisatie actief en sterk in het MKB
en Familiebedrijven. Het personeelsbeleid van
de organisatie is gericht op het ontwikkelen
en behouden van competente en betrokken
medewerkers die als ondernemers de klanten
bijstaan in hun bedrijfsvoering.
Dit beleid vertaalt zich in een grote mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
op alle niveaus resulterend in een relatie
met onze cliënten die zich het beste kenmerkt
als een zakelijke vriendschap. Wereldwijd is
BDO actief in meer dan 80 landen.

Quality Bakers is een bakkerij-organisatie met 9 bakkerijen in
Nederland en 1 bakkerij in Frankrijk. Zij produceert en levert
ondermeer een compleet assortiment dagvers brood, banket en
bake off producten aan het grootwinkelbedrijf. Wegens groei zijn
wij in eerste instantie voor de banketproductie in onze bakkerij
Quality Bakers Zwanenburg, op zoek naar enthousiaste:

machine voerder/opera tors (m/v)

over een plattegrond van
de stad beschikt, om die
kaart dan voor vier gulden
te verkopen. Daar blijft het
echter niet bij. Vervolgens
vragen we: en wat gaat u
hier verder doen? Waarna
we vaak ook nog eens
kaartjes voor een rondvaarttocht of iets dergelijks
weten te slijten."
In het algemeen is de

boeiender dan je
eigen salaris?

Om aan de groeiende vraag naar onze diensten
te kunnen voldoen hebben we op onze vestiging
Amsterdam ruimte voor

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
P. de Jong, productieleider banket, tel. 020-4079333. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u. binnen 14 dagen, richten aan Quality Bakers
Zwanenburg B.V., t.a.v. P.N. Monsma, hoofd personeelszaken,
postbus 20, 1160 AA ZWANENBURG.

Quality Bakers

Ad verteren? • Bel •.'met',. R i na Ver kaa i fe

zoekt

KAMERHULP M/V

Je bene (bijna) klaar met de HAVO/VWO of MEAO.
Vast met prima cijfers. Want in getallen ben je
goed. En dat is ook wel nodig als je in ons team
komt werken als salarisadministrateur. In deze
functie verzorg je de salarisadministratie van
onze cliënten en fungeer je als vraagbaak voor
collega's. Je onderhoudt zelfstandig contacten
met diverse instanties. Je overlegt met cliënten
inzake aanpak, verwerking en voortgang van de
salarisadministraties. Daartoe kan het op termijn
noodzakelijk zijn dat je onze cliënt bezoekt.

(voor verzorgen en schoonhouden
van onze kamers)
Werktijden in overleg - goede verdienste!
1 of meerdere dagen per week
Boven 40 jaar van harte welkom.
Voor informatie tel. 023-5715541

BDO

Voor deze uitdagende doorgroeifunctie zoeken
we enthousiaste schoolverlaters die bereid zijn
zich verder te ontwikkelen door het volgen van
gerichte opleidingen. Je hebt cijfermatig inzicht
en eventueel al enige ervaring opgedaan met
salarisadministratie. Natuurlijk ben je accuraat
en heb je goede communicatieve vaardigheden.

Interesse?
Wil-je een aantrekkelijke functie in een prettige,
informele werksfeer met een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden? Stuur, fax of e-mail dan je
sollicitatie met een uitgebreid curriculum vitae naar:
BDO CampsObers, afdeling Personeelszaken,
t.a.v. Marjan Sevenster, P&O-adviseur, postbus 182,
5600 AD Eindhoven, e-mail: pz@bdo-nl fax: 040-2436314. Wil je meer informatie
dan kun je met haar contact opnemen.
Telefoon 040-2433914 of raadpleeg onze site
op internet http://www.bdo.nl

Wij bieden:
- een passende beloning volgens de CAO bakkersbedrijf
- overige arbeidsvoorwaarden waaronder een studiebijdrageregeling en een spaarlôonregeling
- verdere ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze bakkerij (waaronder Brood, Banket, Bake off). ,

Café "Het Gedicht van de Zee"

Enthousiaste
schoolverlaters!

BDO Accountants
& Adviseurs

CampsObers
heeft
vestigingen
in Alphen aan
den Rijn
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Dordrecht
Eindhoven
Geleen
's-Gravenhage
Groningen
Helmond
's-Hertogenbosch
Leiden
Maastricht
Naaldwijk
Nijmegen
Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

Westerparkstraat 5, 2042 AV Zandvoort

Wij zoeken een
TOILETJUFFROUW
voor het hele
SEIZOEN

Tel. 023-5713200
Vragen naar
heer Smit

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
gISiïeuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO

Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

EEN GROOT AANTAL BAKKERS HEEFT INMIDDELS
JA GEZEGD TEGEN DE ACTIE 'BROOD VOOR KOSOVO'.
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Foto Thom Hoffman

Steun deze actie en koop bij de onderstaande bakkers uw brood.
U kunt zelf bepalen welk brood u neemt. Voor ieder heel brood kunt u een vrijwillige bijdrage van vijftig cent betalen (voor een half brood 25 cent).
Met de opbrengst van deze actie kan War Child meerdere mobiele bakkerijen aanschaffen die vluchtelingen uit Kosovo in
Macedonië en Albanië van dagelijks brood kunnen voorzien.
Mobiele bakkerijen worden gebruikt door het leger. Het zijn een soort vrachtwagens waarin een oven is geplaatst. Tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina
hebben twee mobiele bakkerijen van War Child voor ruim 30.000 mensen per dag vers brood gebakken en gedistribueerd.
Amstelveen:
Banketbakkerij de Lange, W.C. Groenhof 132
Bakker van Muyden, Van der Hooplaan 170
VOF Bakkerij van Schaik, Binnenhof 6c
Amsterdam:
Bakker Rooth, PI Kerklaan 12/14
Bakker Arie Schoon, Oostelijke Handelskade 1039
Bakker Bartels, Rijnstraat 61
Bakker Bartels, Maasstraat 159
Bakkerij Klaas Imming, Osdorperban 50
Bakkerij Westerbos, Hugo de Grootplein 4
Bakkerij Straathof, Ten Katestraat 6
Bakkerij Blankendaal, Jasonstraat 7
Bakkerij Celale, W. de Withstraat 125
Bakkerij Bart VOF Roelvink, Kalverstraat 197
Bakker Bleekemolen, Postjesweg 86-88
Bakker Bötcher, Kastelenstraat 171
Bakker Capadokya, Javastraat 96

LJithoornse
l Courant;

De Gouden Broissant, Pieter Baststraat 12
Bakker De Poort, Bijlmerplein 84
Bakker Deudekom, Willem Beukelstraat 35
Echte Bakker Nick de Lange, Ceintuurbaan 278
Bakker Elkasmi, Pretoriusstraat 90-e
Bakker Hartog, Ruysstraat 56
Jan de Bakker, Meeuwenlaan 37
Janzen's Broodboetiek, Pieter Calandlaan 73
Janzen's Broodboetiek, Derkinderenstraat 70
Janzen's Broodboetiek, Weide Heisteeg 3
Bakker Paul Année, Runstraat 25
Bakker Stolk, De Herculesstraat 109
Bakker van Muyden, Buitenveldertselaan 178
Bakker van Muyden, Olympiaplein 107
Bakker van Muyden, Weldammelaan 41
Bakker van Muyden, Beethovenstraat 43 A
Bakker van Muyden, Hoofddorpplein 25
Bakker van Muyden, Willemsparkweg 171
Bakker van Muyden, Willemsparkweg 77

Amsterdams
Stadsblad

Amstelveens
m Weekblad

Bakker van Muyden, 1e Const. Huygenstraat 63
Bakker van Haastrecht, B. Loderstraat 1 5
VOF Bakkerij van Schaik, Buitenveldertselaan 40
VOF Bakkerij van Schaik, Merwedeplein 61
Wolmerstett, Fahrenheitstraat 33
Dedemsvaart
Bakkerij Oegema, Markt 6
De Kwakel:
Brood en Banketbakkerij Jan Westerbos, Kerklaan
7-8

Landgraaf:
Bakker Förster, Hoogstraat 133
Mijdrecht:
Janzen's Broodboetiek, De Lindeboom 13
Kwaliteitsbakker Leonard, De Passage 20
Nieuwkoop:
Janzen's Broodboetiek, Kennedyplein 3

Diemen:
Bakker Gert van der Breggen, C. van
Maarssenplein 45

Nieuwveen:
Janzen's Broodboetiek, Dorpsstraat 2a

Ede:
Bakker Koos Admiraal, Stadspoort 35

Ouderkerk aan de Amstel:
Bakker Out en Zn, Kerkstraat 1

Buitenveldertse
Courant

de Nieuwe
Bïjlmer

Bakker Koos Admiraal, Brouwerstraat 63
Bakker Koos Admiraal, Bellestein 71
Bakker Koos Admiraal, Galvanistraat 30

Nieuwsblad
Gaasperdam

Uithoorn:
Janzen's Broodboetiek, Julianalaan 52-54
Janzen's Broodboetiek, Legmeerplein 7b
Janzen's Broodboetiek, Amstelplein 73
Bakker Versteeg, Arthur van Schendellaan 46
Bakker Versteeg, Prinses Christinalaan 1 23
Bakker Versteeg, Amstelplein 2

Vinkeveen:
Brood en banketbakkerij Kempers, Herenweg 32
Janzen's Broodboetiek, Plevierenlaan 29
Wilnis:
Kwaliteitsbakker Leonard, Molmlaan 8

Zandvoorts
l! Nieuwsblad

Dïemer
Courant
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Aalsmeerder
l Courant

de Ronde
l Vener
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Weekmedia 17

woensdag 19 mei 1999
Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van de
Stichting Joods Amsterdamse Bejaarden Centrum. Hst zorgcentrurn is gevestigd in Builenveldert en het verpleeghuis in
Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging, verpleging en huisvesting aan 350 bewoners. -Wij zoeken contact met:

ziekenverzorgende

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-iiJvrrh'nlM's kunnen wnnlni ^c/rl over l of '2
kolommen lirrnltr in «livrrsr Irllrr^roollrn.
l'iirtinilicrt'n vrnvij/ni wij iiiuir <!<• s|Hiriiilr fmn op ilr
p;ij;imi..MI(;UO'S".
INiiHtsiiiir is innerlijk in <!«• volgrndr fitilir:
XANDVOOKTSMKtlWSItl.AD./'O.r.r.prrmilliinH.T.
Sluilin^slijd: minimin;; 17.00 mir.
11 kn n l n w It'ksl ti'lrfoniïirli opgeven: OlJH-fiT 17166 of af^t'Vrn//ni(lcn «tan:
*
Xiinilvfmrls Mi-iivvshhul. (;astlinis-plrin 12. 2012
JM Ziimlvmirl:
I'l{iiilsiii<r is innerlijk in il<' vol^ctulc cdilir <-ii nlilicrnmhinatics:
W 2. Xandvonrls NicilU'sbhnl. Ainstclvt-rns \\WUMiul.
Uilhoorns<> Courant .<lc Koude \Vnrr. Aiilsmrrnirr
(Imininl, id Ir cdilirs vnn hrl Amsterdams
Slad.sldad. /6.Ü2 pi>t' millinu'lrr.
Sluitingstijd: niiiiinda^ l.">.00 uur.
*
Inforinalic over on/.r overig' J'-inlcckkrlijkendvrrIciiticcoiiiliinalics in dr Micro's /iju op aanvj-aa-iop
orw kanlon-n vi-rkrij^hiinr.
ir
Voor Uneven onder nummer wordl l n'jiel extra in
rekrningnehrjirht. alsmede ƒ J>.f>0 ml m. kosten.
ir
Hij [iljiutsinj; in de Micro's worden «ern huwijsnummers verstuurd. Op vcr/ork wordl aan adverteerders builen liet vcrsprciiliiifis^clu'cd ét'ti krant
verstuurd. Hiervoor wordt ƒ fi.üO in rekening <;elirarlit.
Alleimj/enexrl. 17.5% BTW
U kunt de trk.sl van uw Miero-ndverUMilieeomMmilie /
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nuniiner is niet voor hrzorgkliichlrn) of/enden aan:
.Micro's WtM'knmlia
l'ostlius 156 - 1000 Al) Amsterdam
Ook voor r<?u<:tit?<:s nn'l lirirfiiuiimit-r
DL- sluitingstijden ge.lden voor plaatsing in dc/elfde weck
Voor de betaling ontvangt u ern acceptgirokaart.

l.v.m. de komende feestdagen
moet Uw micro advertentie a.s.
vrijdag uiterlijk om 16.00 uur
binnen zijn voor plaatsing in
dé krant van volgende week
woensdag.

WERKZAAMHEDEN
Het coördineren en uitvoeren van de dagelijkse bewonerszorg
op basis van zorgplannen voor 140 bewoners; het leveren van
lichamelijke en huishoudelijke hulp, sociale begeleiding en
verzorging en het ontwikkelen van een speciale relatie met de
toegewezen bewoners.

Dit is je kans om nog wat
EXTRA vakantiegeld te verdienen! Voor onze thuissekscentrale zoeken wij dames
die het leuk vinden om erot.
gesprekken te voeren per tel.
Je werkt thuis én wanneer jij
Boekhandel/distributiecentrum/uitgeverij van taaistudiemethoden, zoekt voor het distributiecentrum in Zuid-oost voor wilt. Goede verdiensten! Bel
haar hoogseizoen (zomer/najaar) diverse medewerkers in de ma.-vr. 010 - 294.4880.
functie van fulltime

Divers personeel gevraagd

MAGAZIJN-MEDEWERKER (m/v)
Voor ca. 4 maanden

Het werk bestaat onder andere uit assistentie in/uitgaande
goederen, orderpicking, controlewerkzaamheden en
inpakken bestellingen.
Wij zijn op zoek naar mensen die van aanpakken weten en
een flexibele en accurate instelling hebben. Noodzakelijk is
dat u de Nederlandse taal beheerst en dat u in teamverband
BIJZONDERHEDEN
Deze vacature is vacant voor het zorgcentrum in Buiten- kunt werken. Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 35 jaar.
veldert.
Solliciteren? Bel of schrijf vóór 1 juni a.s. naar:
INTERTAAL bv, Herman v.d. Pol, Postbus 75036, 1070 AA
DIENSTVERBAND
Fulltime of parttime (32 uur per week), volgens een rooster Amsterdam. Telefoon: 020-3429328.
met wisselende diensten. In eerste instantie voor bepaalde tijd
voor. de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt BETH SHALOM bestaat uit het zorgcentrum en het verpleegwordt u een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. De huis van de Stichting Joods Amsterdamse Bejaarden
arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-ziekenhuiswezen. Centrum. Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het
verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging, verSalariëring volgens FWG-groep 35.
pleging en huisvesting aan 350 bewoners.
INFORMATIE
WIJ ZOEKEN CONTACT MET KANDIDATEN VOOR DE
Bij mevrouw E. Kruse, hoofd verzorging of mevrouw C.
FUNCTIE VAN:
Ruben, waarnemend hoofd verzorging, telef. 020 - 661 15 16

Vanaf heden tot 1 oktober zoeken wij contact met

enthpusiaste
vakantiekrachten
IN DE FUNCTIE VAN VERZORGINGSASSISTENT
die minimaal drie en maximaal zes weken willen werken.

KWEKERU P. van Kleeff
Van Stolbergweg l, Zandvoort
Tel. 5717093

INTERTAAL

OPLEIDING/ERVARING
U bent in het bezit van een diploma ziekenverzorgende en
relevante werkervaring in een verzorgingshuis. Verder verwachten wij dat u inzet toont, initiatiefrijk bent en een goede
teamgeest hebt.

TEVENS ZOEKEN WIJ

15

zelfstandig werkend kok
WERKZAAMHEDEN
In teamverband worden er dagelijks 340 kosjere maaltijden verzorgd voor bewoners en medewerkers van het verzorgingshuis
en het verpleeghuis. Het bereiden van de maaltijden gebeurt op
conventionele wijze waarin oog voor het product, hygiëne
(HACCP) en vakmanschap een duidelijke plaats innemen.
Beth Shalom biedt allerlei faciliteiten, o.a. het bereiden van de
maaltijden voor het restaurant Nesjomelet (Eettafel) en maaltijden voor de thuiszorg Amsterdam.

20WÊKPI/IA/TÊA/
Groot assortiment

Weggelopen of
gevonden dieren
Weggelopen, omg. Scheldeplein, 14 mei, zilvergrijze, Cyperse poes, roepnaam Stuffy,
± 9 mnd. oud, op borst paar
rode vlekjes, beloning ƒ 100,-.
023-5715792 of 06-26206651.

Uitgaan
Donderdag 20 mei Pinksterbal dansen/ontmoeten en extra hapjes v. singels v.a. 30 jr.
De Ossestal Nieuwelaan 34,
Osdorp/A'dam. 20 u. vrij park.
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
023-5715619; 06-54616812.

Oppas gevraagd/
aangeboden

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Vrpege Vogels
van 07.00 uur tot 10.00 uur precies, krijgt u

lopOalle^tuin
K -O
RTING
en zomerplanten.

Gevraagd GASTOUDER voor
zoon 2VJ en dochter 5 jaar,
gemiddeld 23 uur.
Inl. tel. 020-5712616.

Alleen op zaterdagochtend met Luilak.

Ben jij ouder dan 16 jaar? Ben jij beschikbaar voor werk in OPLEIDING/ERVARING
Kunst en antiek
bovengenoemde periode? Wil jij werken als verzorgings- Het diploma instellingskok met aanvullende diploma's en minimaal twee jaar werkervaring binnen de gezondheidszorg en/of
assistent in een verzorgingshuis?
in de horeca. Daarnaast verwachten wij een flexibele instelling,
ANTIEKE EN NIEUWE
uitstekende contactuele eigenschappen en goede mondelinge
JA?
KLOKKEN.
Dan ben jij de persoon die wij zoeken en wij vragen je om te vaardigheden, een ordelijke en accurate instelling, leidinggevende kwaliteiten, het kunnen werken in teamverband, zelf- Juwelier Post, 150 antieke en
reageren.
standig kunnen functioneren.
nieuwe KLOKKEN, o.a. 15 anHet salaris is conform het wettelijk minimum loon afhankelijk
tieke Engelse staande
van leeftijd en indien van toepassing onregelmatigheidstoeslag. DIENSTVERBAND
horloges. In- en verkoop
Een fulltime arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van en restauratie.
Vakantietoeslag bedraagt 8%.
36 uur per week volgens een rooster met wisslende diensten. Pa Verkuyllaan 25 (vraag 1e
Om te reageren kun je een sollicitatieformulier aanvragen of De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Ziekenhuiswezen. etage), Badhoevedorp.
Salariëring volgens FWG-groep 30. Wij bieden u de mogelijkeen sollicitatiebrief sturen naar:
020-6594092/6593825.
heid tot een gunstige spaarloon- en premieregeling.
*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden inbreng voor veiling
voor bijzondere zorg
28 en 29 juni. Spinnerij 33,
t.a.v. afdeling personeelszaken, Kastelenstraat 80,
Amstelveen. Tel. 020-6473004
1083 DE Amsterdam, telefoon: 020 - 661 15 16.

BETH

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken Q _
p.zak
"',

WET ALTIJD MOOI

Tevens zoeken wij

keukenassistenten

(Para)medisch personeel gevraagd

Zorgcentrum Schinkelhaven
WIE ZIJN WIJ?

(FULLTIME OF PARTTIME)
en

weekendhulpen

WERKZAAMHEDEN
BETH SHALOM is het zorgcentrum en het verpleeghuis van
de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum. Het Een wijkgericht zorgcentrum in stadsdeel Oud Zuid met 122 Assisteren in de centrale keuken en in het bewoners- en personeelsrestaurant bij alle voorkomende werkzaamheden,
verzorgingsplaatsen.
zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het verpleegzoals ondersteunende werkzaamheden bij de bereiding van
huis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging, verpleging en
de maaltijden, het bedienen van de bewoners in het bewoWAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
huisvesting aan 350 bewoners. Wij zoeken contact met een:
nersrestaurant en het assisteren bij de afwas en algemene
schoonmaakwerkzaamheden.
- Een gezellige werksfeer.
- Optimale secundaire arbeidsvoorwaarden.
WAT WIJ VRAGEN
-Werken in teamverband.
Werkervaring in de genoemde taken. Flexibele inzetbaarheid
- Honorering volgens de CAO Verzorgingshuizen.
met daarnaast een servicegerichte instelling en goede cornmunicatieve vaardigheden. Bovendien bent u representatief
VOOR EEN SOMATISCHE EN EEN
WAT ZOEKEN WIJ?
en gemotiveerd. Het goed kunnen werken in teamverband is
PSYCHOGERIATRISCHE AFDELING
een vereiste.
- Ziekenverzorgenden
UW TAKEN
- Bejaardenverzorgenden
DIENSTVERBAND
De afdelingen bestaan uit minimaal 2 units. U participeert in - Bejaardenhelpenden
- voor de functie van fulltime keukenassistent een arbeidsde directe cliëntenzorg en u bent verantwoordelijk voor de
overeenkomst met een arbeidsduur van 36 uur per week;
zorg aan de bewoners op de unit. Hierbij is het mede uw taak Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan: - voor de functie van parttime keukehassistent een arbeidsde teamleden te coachen en te motiveren en u begeleidt Zorgcentrum Schinkelhaven, t.a.v. het secretariaat,
overeenkomst van 20 uur verdeeld over 5 dagen per week;
- voor de functie van weekendhulp een arbeidsovereenkomst
leerlingen en stagiaires. Daarnaast heeft u administratieve Schinkelkade 69, 1075 VM Amsterdam.
van 4 uur per week.
taken. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd neemt u waar.
U verricht uw werkzaamheden in dagdienst, ook tijdens het
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-ziekenhuiswezen.
Schoonmaakpersoneel gevraagd
weekend. U zult werkzaam zijn op locatie Osdorp.
Salariëring volgens FWG-groep 15. Wij bieden u de mogelijkheid tot een gunstige spaarloon- en premieregeling.
WAT WIJ VAN U VERWACHTEN
U bent in het bezit van een diploma ziekenverzorgende en/of UitzendBureau Volendam is met spoed op zoek naar:
BELANGSTELLING? .
verpleegkundige A/B, aangevuld met een relevante manage- - BOUWOPRUIMERS
Voor meer informatie kunt u, tussen 14.00 en 16.00 uur, conmentopleiding of studerend hiervoor. Daarnaast heeft u rele- - KANTINEDAMES
vante leidinggevende ervaring op een verpleegafdeling en - SCHOONMAKERS m/v voor in de ochtend- of avonduren tact opnemen met de heer J. Riool, hoofd voedingsdienst,
telefoon 020-661 15 16.
en de nacht.
heeft u ervaring in de omgang met psychogeriatrische bewoners (alleen voor de PG afdeling). U bezit goede organisatori- Een contract behoort tot de mogelijkheden.
SOLLICITATIES:
sche kwaliteiten en sociale vaardigheden. Daarbij verwach- Heb je interesse en ben je direct beschikbaar, bel dan naar Uw schriftelijke sollicitatie met cv, kunt u binnen 1 4 dagen richten
ten wij dat u stress-bestendig bent en beschikt over goede Krisztina, Tessa of Suzanne, 020 - 4080616.
aan:
mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Verder verwachten
Eetcafé
zoekt
schoonmaker
wij dat u inzet toont, initiatiefrijk bent en een goede teamen/of afwashulp M/V.
geest hebt en cliëntgericht bent ingesteld.
Tel. 023-5731607.
voor bijzondere zorg
t.a.v. afdeling Personeel & Organisatie,
WIJ BIEDEN
Kastelenstraat 89, 1083 DE Amsterdam.
Een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van minimaal
Horecapersoneel gevraagd
32 uur per week. Arbeidsvoowaarden zijn conform CAOZiekenhuiswezen.

teamleider

BETH

BELANGSTELLING?
Voor meer informatie over de functie op de somatische
afdeling kunt u gontact opnemen met het afdelingshoofd Ed
Schifferling, en voor de functie op de psychogeriatrische
afdeling met het afdelingshoofd Ben Visser. Voor beide
functies: telefoon 020 - 610 62 05. Uw schriftelijke sollicitatie
onder vermelding van de bovengenoemde functie kunt u
binnen 14 dagen richten aan

BETH SHAL«P>M
voor bijzondere zorg
t.a.v. afdeling personeelszaken, Kastelenstraat 80,
1083 DE Amsterdam, telefoon: 020 - 661 1516.

Zorgcentrum Schinkelhaven
WIE ZIJN WIJ?

De dienst commerciële zaken en logistiek verzorgt de
Een wijkgericht zorgcentrum in stadsdeel Oud Zuid met 122 inkoop en de distributie binnen ons ziekenhuis en
verzorgingsplaatsen.
ondersteunt het gebruik van goederen en diensten. De
sectie fysieke distributie verzorgt met 20 mensen de
WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
ontvangst, distributie en het voorraadbeheer. Een goede
samenwerking
met
continue
aandacht
voor
- Een gezellige werksfeer.
- Optimale secundaire arbeidsvoorwaarden.
kwaliteitsverbetering en efficiency is hierbij zeer
- Werken in teamverband.
belangrijk. U werkt mee aan de goederenontvangst en in
- Honorering volgens de CAO Verzorgingshuizen.
het centraal magazijn en verzorgt het voorraadbeheer bij
verschillende 'eigen' klanten/ afdelingen in het ziekenhuis.
Onze hoteldienst bestaat uit:
- receptie
- restaurant
Wij zoeken een I T i a g a z n S p e C a S t die onze
- winkel
Hiervoor zijn wij op zoek naar:
afdeling een nieuwe kwaliteitsimpuls kan

Oproepkrachten voor de hoteldienst
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maal en
dikte

SG
25

SG
30

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

pocket pockel Lalex
damast badslol 14 cm

SG
35 .

SG
40

SG
45

125,-

140,-

160,-

180,- 275,-

350.-

260,-

130,-

150,-

165,-

190,- 280,-

355,-

270,-

140,-

155,-

175,-

200,- 285.-

360,-

290,-

150,-

165,-

185,-

215,- 290,-

365,-

320,-

190,-

215,-

225,-

255,- 375,-

425,-

390,-

200,-

230,-

245,-

280,- 395,-

430,-

425,-

225,-

245,-

265,-

300,- 425,-

525,-

465,-

230,-

255,-

270,-

315,- 450,-

550,-

499,-

255,-

290,-

305,-

345,- 495,-

570,-

605,-

290,-

325,-

350,-

380,- 525,-

625,-

699,-

330,-

365,-

390,-

425,- 540,-

640,-

790,-

Alle afwijkende
LETOPÜ maten mogelijk
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ÓNS
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 cm dik

VOOR ƒ 98,20% KORTING OPTEMPUR MATRASSEN
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Posljesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Amsterdam-Oosl
Tel. 020-6937355
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049

Senior medewerker v/m
fysieke distributie

geven (en die niet te beroerd is om de handen

uit de mouwen te steken).

Verhuizingen

mëii ü s&ï
,

TE HUUR gr. verhuiswagen +
chauff., ƒ250 p.d. Ook met
verhuizers. Tel.: 0653-208374.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
ka rnerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Hobby's en
verzamelingen
Gevr. tel.kaarten, koop of ruil.
Tel. 023-5717193.

Geen Hinderlijke schittering en 10Wo W-bescherming
De nieuwe zonnegiazen van Polaroid
bieden de bnldrager een ongeévenaardc zichtverbetering en 100%
bescherming tegen schadelijke UVstraling.
Het ingebouwde polarisatiefilter neemt
de hinderlijke schittering weg op reflcctcrcndc viakken, zoals asfalt, water

Sport, spel en
ontspanning

^Polaroid
Informeer bij

Aikido, geweldloze zelfverdediging in Amstelveen en Volendam, 2 weken gratis proef.
Info: 020-6650364.

Ywt

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort, Tel.: (023) 571 21 74

Opleidingen/cursussen

Moeders gevraagd van kinderen tussen de 9 en 15 maanden,
die HYPO-ALLERGENE FLESVOEDING gebruiken en mee
willen doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020 - 6654447.

NU ZWOEGEN OP JE EXAMEN...,
STRAKS EEN BEROEP GAAN LEREN...!

...sta even stil...
AIDS MEMORIAL DAY
zaterdag 22 mei a.s.

f en pruik als het
nodig is!

De opleiding start in september.
Na een basisperiode van 7 maanden op school, ga je werken
en leren. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 32 uur/
week. Regelmatig ga je een aantal dagen naar school.

DICO
Hartelijk gefeliciteerd!
Onze (t)rots in de Branding
wordt vandaag 85 jaar. (O)PA
SCHOO, nog héél véél jaren.
We houden van u. xxxx.

Muziekinstrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 • 6413187

Misschien is werken in de zorg iets voor jou...?
Voor enthousiaste, geduldige doorzetters met hart voor
(oudere) mensen hebben wij plaats in de MBO opleiding tot

LEERLING-VERZORGENDE IG.
(Voorheen ziekenverzorgende)

Beurs van Berlage, A'dam
aanvang 17.00 uur
zaal, open 16.00 uur
(na aanvang geen toegang)

* aparte
pasruimte
•* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Dus. .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
h eren (maat) werken

Met het diploma Verzorgende ben je verzekerd van een
goede toekomst.
Belangstelling? Neem contact op met:
Zorgcentrum De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2,
1083 BD Amsterdam, tel. 020-6442044 en vraag naar
de heer R. Michielsen, coördinator opleidingen.

ENNE... Succes met je examens!!!
Astrologie opl. Jupiter. Introductie-av. 19/5. 020-6384148.

Dinsdags gesloten.

Markten/braderieën
Heemsledestraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Programma:

vu

Uw adres voor
Brilmode
Kontaktlenzen
Oogmeting
Oogdruk meting

Oproepen - Mededelingen

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan:
Tel. 020-6157107
Daarnaast bent u verantwoordelijk voor een deel van de
Zorgcentrum Schinkelhaven, t.a.v. het secretariaat,
centrale voorraden. U let op optimale bestelfrequenties,
Schinkelkade 69, 1075 VM Amsterdam.
hoeveelheden, minimumvoorraden, eventuele manco's en
Rest. Queenie vraagt terras- Nieuw te openen restaurant winkeldochters, u controleert de artikelgegevens en past
RAI - EUROPAHAL
medewerkers, eventueel voor zoekt personeel!
23-24 Mei 1999
deze
zo
nodig
aan
in
de
systemen.
Wij
verwachten
dat
u
het weekend en/of vakantie- Tel. 06-52804580 of 5713813.
3c INTERNATIONALE GEBEDSDAG
actief
meedenkt
over de optimale routing
en
periode. Voor reacties:
vnn tic
mw Holleman, 023-5713599. • Rubrieksadvertentie? Zie opslagcondities en ook in projecten een bijdrage wilt
VROUWE VAN ALLE VOLKEREN
voor adres en/of telefoonnr. leveren aan verbetering en kostenverlaging. U helpt
de colofon in deze krant.
verstoringen en problemen in het proces te voorkomen of
llcn bleven i'cnstje/.inil volluuk'n in het iirbal mei
Personeel
anders snel op te lossen en houdt zo uw en onze klanten
Mnri;i, de moeder van |e/ns"
tevreden.
aangeboden
(Hand. I. 14)
Onderhoud,
Wij vragen een vakopleiding op mbo-niveau met
specialisatie en/ of ervaring in voorraadbeheersing. U
reparatie,
TUINMAN, STRATENMAKER
hebt geruime tijd in een groot magazijn en bij de
doe-het-zelf
Zaterdag 23 mei:
biedt zich aan voor al uw tuingoederenontvangst gewerkt en kunt dan ook overweg
IS. 00 u Geheel, /.anj;. getuineimen straatwerk, voorjaarsbeurmet geautomatiseerde (logistieke en andere) systemen.
sen
ten van klein klusje tot comVerder
bent
u
fysiek
gezond,
accuraat,
plete aanleg. Gratis advies en TUINMAN, STRATENMAKER
1 7. 00 u Vigiliemis van Pmkstevrijbl. prijsopgave aan huis. biedt zich aan voor al uw tuin- flexibel en contactueel sterk.
ren
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074. en straatwerk, voorjaarsbeur- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R.
ten van klein klusje tot com- Gangapersadsing, groepsleider centraal magazijn, telefoon
Zondag 24 mei:
plete aanleg. Gratis advies en (020) 444 34 97 of met J. Meiboom, groepsleider
va n 8.00-19.00 u
vrijbl. prijsopgave aan huis. goederenontvangst telefoon (020) 444 34 98. Het VU
09.00 u Bijdragen bisschoppen
Huishoudelijk
Ing. K.v.K. Tel. 020-6364074.
en gastsprekers
ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit
1 1.15 u Plechtige Hoogmis (met
personeel
DE KLUSSENBUS
zich in grote aandacht voor medische ethiek en een
bisschoppen en priesters
Voor iedere klus, bellen dus. betrokken, menselijke omgang met patiënten en
gevraagd
uit alle \vcrcUklclcn)
Tel.: 023 • 5713780.
collega's. Uw schriftelijke reactie - graag met vermelding
IS. 00 u Middagprogramma:
SCHILDER
heeft
nog
tijd
v.
van
vacaturenummer
E
13.113
op
brief
en
envelop
of
als
/.ang. getuigenissen, de
Heer alleen zoekt huish. hulp
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. onderwerp in de e-mail - is welkom bij Carla Noom, dienst
wereldwijde actie 1 ;
voor 1 middag per week.
prijsopgave.
personele zaken, VU ziekenhuis, Postbus 7057, 1007 MB
Tel. 023-5714441.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. Amsterdam. Of via: c.noom@azvu.nl. Zie voor meer
Inlichtingen: tel. <IJO-l,li2l
Huishoudelijke
hulp
gevraagd, 3 uur per week a • ANNULERINGEN van ad-informatie over ons ziekenhuis ook www.azvu.nl.
vertentie-opdrachten kunt u
ƒ50,-. Tel. 023-5720017.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
• Rubrieksadvertentie
op- • Rubrieksadvertentie? Zie
Huishoudelijke hulp gevraagd richten aan Micro's Weekmegeven? Zie voor adres en/of voor adres en/of telefoonnr.
voor 1 ochtend per week, van dia, Postbus 156, 1000 AD
telefoonnummer de colofon de colofon in deze krant.
09.00-12.00 u., tel. 5714355. Amsterdam.
in deze krant.

academisch ziekenhuis

of sneeuw en zorgt bovendien voor
natuurlijke kleuren en verhoogt het
contrast.
Polaroid RX correctie glazen - de
modernste technologie voor beter
zicht.

VLOOIENMARKTEN
23 en 24 mei, Sporthal De Vang te Zaandam.
24 mei, Emergohal te Amstelveen. 29 en 30 mei, Mullerpier
te Rotterdam. Organisatie Mensen, tel.: 020-6570612.

Mode

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Vakantie
buitenland
Stacaravans te huur in de
ARDENNEN vanaf ƒ240 per
week all in. Inl. 043-4591598.
Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Maudi assurantiën
Bromfietsverzekeringen
Snorfiets: ƒ 95 p/j
Vakantie
Automaat: ƒ 140 p/j
Versneller: ƒ470 p/j
Binnenland
Spartamet: ƒ 50 p/j
Bel Haarlem 023-5337543 of
ZOMERKAMP voor kinderen naar centrale: 020-5160660.
tussen de 8 en 16 jaar.
• Wij behouden ons het
Van 31 juli t/m 7 augustus. recht voor zonder opgave van
Vraag meer informatie:
redenen teksten te wijzigen
tel. 020-6364700.
of niet op te nemen.

BO

pen

Dankzij de deelname aan het
BoodschapperiSpel heeft N.
Rang uit Enschede de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met de schitterende
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.
De winnaars van het handige
Rowenta Allegro Combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Alles wat u wilt weten om goed en'voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
l SUGGESTIE |

Perkgoed

^^**^*«$^ZS3£*
Honig l

SKS^^ïïSSSÏS
voor Jambawa. ^ '°
aak knjgt

sche sm
heerlijk rustgerecht dat zunwra
zulden van de
rioor de cajunkruiaen UIL
kruidenmix

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
J. Kramer uit Nieuwegein een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor snelkookpan op.
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woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
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MIKI'S RECEPT

SUGGESTIE

Jambalaya
met kip

Sfeermakers
op balkon of
terras

Met kip kunt u eindeloos variëren. Neem nu Jambalaya.
Een typisch gerecht uit het
zuiden van de Verenigde Staten. Met Honig Rijke kruidenmix voor Jambalaya bereidt u
deze smakelijke cajunschotel
op authentieke wijze en zet u
in twintig minuten een 'wereldhit' op tafel.

Violen, vergeet-me-nietjes, primula's, ranonkels en zelfs lelietjes van dalen. Allemaal bloeiende planten die uw balkon of
terras kunnen opfleuren.
Zet ze in potten, bakken, manden, zinken emmers of wat u
maar mooi vindt. Maar zorg wel
voor een gaatje onderin, dan
kan het regenwater wat gemakkelijker weglopen.

fêemia Frltessaus en Remla Blanke Fritessaus

Antica Gelateria van Motta:

Ingrediënten
(voor 3 a 4 personen):
• 1 pakje (2 zakjes) Honig Rijke
kruidenmix voor Jambalaya
• 300 gr. rijst
• 3 eetl. olie
• 200 gr. kipfilet in blokjes
• 100 gr. chorizoworst,
in reepjes
• 1 rode uit, in ringen
• 1 potje maïskorrels
(200 gr. uitlekgewicht)
• 1/2 groene paprika,
in blokjes

Het lekkerste
Italiaanse ijs nu ook
in royale literbak

Bereiding:
Kook de rijst volgens de algemene bereidingswijze op het
pak. Verhit de olie in een wok
of hapjespan. Bak de kip snel
bruin en roerbak de ui en de
paprika enkele minuten mee.

Antica Gelateria is (h)eerlijk Italiaans ijs bereid
volgens authentiek Italiaans receptuur. Sinds
kort is Antica Celateria niet alleen verkrijgbaar
in de bekende sierlijke bekers van 650 ml,
maar ook in royale literbakken.
U kunt kiezen uit drie typisch Italiaanse smaken: Dubbele Stracciatella. dubbel zo lekker
omdat het roomijs is met stukjes chocolade
én chocolade saus. Tiramisu, bekend van het
Italiaanse dessert en Cappuccino, - heerlijk
roomijs met koffiesaus.

Voeg de 2 zakjes Rijke kruidenmix, chorizo en maïskorrels toe en verhit het geheel
kort onder voortdurend omscheppen. Serveer de Jambalaya met de gekookte rijst.

Juist doordat ze zo overdadig
bloeien en groeien hebben ze
veel voedsel nodig. Veel meer
dan zij uit de (poögrond kunnen
halen. Als u echt plezier van deze perkplanten wilt hebben, kunt
u ze beter bijvoeden. Bijvoorbeeld met Pokon Season Comfort voedingstabletten voor
balkon- en kuipplanten. Dit
zijn tabletten met langdurige
werking: u stopt ze in het begin
van het seizoen in de potaarde
en zo geeft u uw planten in één
keer genoeg voeding voor de
hele zomer. De voeding die in deze tabletten zit komt namelijk
beetje voor beetje vrij. Hoe warrner het wordt, hoe meer voeding er vrijkomt. En dat is precies
zoals het hoort, want als het
warm is groeien planten harder •
en hebben ze dus meer behoefte aan voeding. U hoeft alleen
nog maar water te geven en de
uitgebloeide bloemknoppen te
verwijderen, voor de rest zorgen
de Pokon Season Comfort voedingstabletten voor uw balkonen kuipplanten.
Deze tips worden u aangeboden door

POKON^fcHRYSAL

Omschrijving verticaal:
A.droogoven - beroep B.grondstof
voor brood - akelig c.insecteneter term op visitekaartjes (afk.) muzieknoot - vaartuig D.stuk hout
- spijltje (mv.) - vaatwerk E.ten
bedrage van - medicus - bepaalde
boom van schors ontdoen F.plaats
in Gelderland - voorzetsel - oxydatie C.reptiel - eufemisme voor duiOmschrijving horizontaal:
vel H.persoonlijk voornaamwoord 1.roosachtige heester - diepe bijwoord l.traag - zoetwatervis
afkeer 2.partner - bakplaats S.vlek - J.periode van' een wedstrijd en anderen (afk.) - voorzetsel - stijf opschudding - niemand uitgezon4.tijdmaat - bijlagen - ivoor S.stap - derd K.wier - een weinig - militaire
verharde huid - geluid van een dier rang (afk.) Lkledingstuk - strekking
e.waakzaam - gelofte - smeking - aanwijzend voornaamwoord
7.marktplaats (Ind.) - lusje van M.steunpilaster - binnenlandse
garen S.lengtemaat (afk.) - slee strijdkrachten (afk.) - heilige (afk.) S.pachtheffing - dun huidje ontkleurd N.deel van een priesterlO.alleen bestaand - stad in Spanje - gewaad - voornaamwoordelük bijoculeren 11.later - heerser (hist.) - woord O.doen mislukken (fig.) verlegenheid (fig.) 12.deel van een rustteken (muz.) Er ontstaat een
boom - meelspijs (mv.) - roofdier woord wanneer u de letters uit de
U.rijstdrank - boom - namelijk hokjes met de volgende nummers
(afk.) - nette vrouw 14.stuurs - pro- achter elkaar plaatst: E1-J15-D5feet 1 Slaginstrument - Italiaanse H1-A7-N5-C2-F13-D8-J11-F15-05B13-K9-M1
volksdans
Voor dit kruiswoordraadsel worden
de omschrijvingen gegeven per
horizontale of verticale regel, leder
hokje in deze puzzel heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoor1
beeld A1 is het raakpunt van regel A
verticaal en regel 1 horizontaal, en
is dus het eerste hokje op de eerste
regel..

De BoodschappenLijn:
0909- 300.10.10

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor
Snelkookpan.

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

tot over

14 A&

jrnaasippKaVK!! '
e geeft de

rakeiteasy.takeasisi

HatisapEast + Desinfectie

De pleister die infecties
helpt voorkomen
Spelen, klussen, eten klaarmaken - een klein wondje heb je zo
opgelopen. Dit hoeft helemaal
nieterg te zijn, als je het wondje maar goed desinfecteert.
Vaak heb je wel een pleister,
maar geen desinfectiemiddel
bij de hand. Hansaplast komt je
nu te hulp met Hansaplast +•
Desinfectie: een pleister met
een desinfecterend wondkussen, die de wond beschermt en tegelijkertijd een
ontsteking helpt voorkomen.

Hansaplast + Desinfectie bevat
chloorhexidine-digluconaat. Dit
ontsmettingsmiddel wordt actief als het in aanraking komt
met wondvocht Hansaplast +
Desinfectie pleisters zijn waterbestendig en vochtwerend. Bovendien hebben ze
een sterke kleefkracht, dus laten ze niet snel los. Hansaplast
+ Desinfectie pleisters zijn per
twintig stuks verpakt in een
handzaam bewaardoosje.
Handig, ook tijdens de vakantie.

OESINFECTIGN

Het BoodschapperiSpel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in petto, Want iedere t '•.
be||er met dejülste antwoorden
"maakt kans<\ j"
r
op^een
'
'
^ ^

idersioedkoper, dan GRATIS

Nestlé
El
Premium Mousses
De nieuwe mousses van Nestlé
zijn er in vijf heerlijke smaken: Mousse au Citron,
Mousse au Vanille, Mousse au
Caramel, Mousse au Café en
'Mousse au Praliné.
Elk van de vijf smaken is verpakt in een handig en voordelig vier-pak. Zo heeft u
altijd nog een extra dessert bij
de hand. Lekker voor uzelf, of
een onverwachte tafelgast.

'. 90 Dagen Niet Goed, Geld

Deelname aan Het BoodschappenSpel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen
1. In hoeveel heerlijke smaken zijn de
nieuwe mousse van Nestlé verkrijgbaar?

Rowenta
Allegro
Combi EF-100
kofflezetapparaat

2. Hoe heet de nieuwe drank zonder prik
op basis van sinaasappelsap en zuivel?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn'

0909 - 300.10.10

(80 ct/min)

Nestlé desserts.
Altijd een happy end.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Doe mee en win...

kinderen ,s. sisl .naicy is ver.
Wilt u zelf zien hoe gemakkelijk onze kok Miki Jambalaya
met Kip bereidt, kijk dan naar
De BoodschappenBeurs

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Los snel de puzzel op en
spreek het antwoord in op'

het zowel een
fnssende verwe

De royale literbakken Antica Celateria hebben
een consumenten adviesprijs van elk f l. 5,99
en zijn verkrijgbaar in de supermarkt. U hoeft
dus niet meer naar de ijssalon om te genieten
van echt Italiaans ijs!

Een heerlijk nagerecht is de
kroon op uw maaltijd. Wie
zichzelf en de tafelgenoten
eens lekker wil verwennen, zet
niet zomaar een toetje op
tafel, maar kiest voor een écht •
dessert. De nieuwe mousses
van
Nestlé
bijvoorbeeld.
Culinaire hoogstandjes die wat
smaak betreft niet onderdoen
voor de desserts in een toprestaurant.

OMROEP,

N O

V
'^',.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Zo ziet uw balkon of terras
er kleurig en fleurig uit!

BOODSCHAPPENPUZZEL

Nu de IJsheiligen (11 tot 15 mei)
voorbij zijn, kan ook het perkgoed met een gerust hart in de
bakken en borders geplant worden. 'Perkgoed' is een verzamelnaam voor de groep eenjarige
lente- en zomerbloeiers, zoals
vl||t!g liesje, petunia en potmargriet. Deze planten groeien snel
en bloeien uitbundig. Na de zomer sterven ze af en worden ze
op de composthoop gegooid.

mix

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

NU NIEUW
IN ZANDVOORT

FEEST

café

H ALTE STRAAT 56 a
ZANDVOORT

SHOCK

Nieuwsblad

Woensdag 26 mei 1999
Datum

i
o

HW

LW

01.56
02.46
03.25
04.06
04.39
05.11
05.45
06.15

09.46
10.34
11.40

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

HW

LW

Begraven
op moderne of
oude wijze

14.26
22.30
15.10
27 mei
23.05
15.49
28 mei
23.55
16.25
29 mei
12.14
30 mei
00.24
16.59
12.44
00.54
31 mei
17.31
13.04
01.24
18.06
01 juni
13.24
02.06
18.38
02 juni
14.26
Maandstand: VM zo 30 mei 08.40 uur.
HW: wo 02 juni 06.15 uur, + 102 cm NAP.
LW: wo 02 juni 02.06 uur, - 96 cm NAP.

26 mei

Allard Kalff
twee keer
winnaar
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Meer festivals
in september,
minder in juni

ADVERTENTIE

OLGENS MIJ BEN ik niet
V de enige die zich ergert aan
ie mobiele telefoon-'terreur'.
Zo'n toestel is beroepsmatig
in in nood beslist handig.
Waar sommige personen gebruiken het apparaat op de
;ekste momenten. Zodra de
ion schijnt en de terrassen gevuld worden met consumerende mensen, komt als een duveltje uit een doosje de tele'oon tevoorschijn.
Heeft u wel eens gezien hoe
;nen op het terras reageert als
de telefoon afgaat? Eerst
wordt er in de tas of jaszak geïraaid. Daarna gaat men als
een gek allerlei toetsen indrukken om dan tot de ontdekking te komen dat zij 'jamtner genoeg' niet de uitverko'en persoon zijn. Deze ergernis valt nog wel mee. Vervelender wordt het als je in een
'estaurant zit te eten en naast
e iemand via de telefoon een
zeer onnozel verhaal hoort afiteken of dat dezelfde persoon
orn de tien seconden op dat
apparaat gebeld wordt.
Maar zeer irritant is het als
de bioscoop, op een vergaöering of tijdens een taegrafetüsdienst een hinderlijk schel
ïerinkel klinkt. Het is toch een
deine moeite om dat ding uit
' zetten.
Onlangs stond ik in een winïel toen een mevrouw als een
goochelaar een telefoon uit
daar rieten mand toverde. Met
een onvervalst Amsterdams
ïccent vroeg zij aan Jan wat
'lij in vredesnaam vanavond
de eten. Later had ik de eer
°m bil de kassa achter haar te
staan. Uiteraard ging haar telefoon af; een zekere Truus
Qelde. „Handig hoor zo'n
fling," zei ze tegen mij en al
webbelend met de mobiel
aan haar oor verliet ze de win. Ze werd bijna door een
auto omver gereden toen ze
Haltestraat overstak. U
raadt het al... handig hoor zo'n
telefonerende automobilist!
Nel Kerkman

ZANDVOORT - Twee Zandvoorters, beiden 51 jaar, zijn
woensdag aangehouden omdat ze in gestolen en vervalste
goederen handelden. Ze hadden onder andere een illegale
loterij.
De politie heeft vorige week
al op zeven plaatsen huiszoekingen verricht. Daarbij werden sieraden, horloges, diamanten, geld, verdovende
middelen, vijf vuurwapens,
kleding en de administratie
van de illegale loterij in beslag
genomen.

Zakkenrollers

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week een vrouw en
een meisje aangehouden die
drie oudere vrouwen van hun
portemonnee hebben beroofd.
Het tweetal sloeg vooral toe in
winkels. De vrouw sprak de senioren aan en het meisje pakte
de portemonnee. Maandag
werd een 71-jarige vrouw uit
Hilversum opnieuw het slachtoffer van een beroving in een
winkel. Niet bekend is of het
om dezelfde daders gaat.
ADVERTENTIE

Café
restauran

ONTBIJTJ
on the

BEACK

Deze week:
18 pagina's

pagina 5

De plek van het nieuwe monument is volgens Joop Janssen, de beheerder van de begraafplaats, met zorg gekozen.
De zuil wordt op het ronde
plantsoentje op het oude gedeelte van het kerkhof geplaatst. Er moeten nog twee
banken naast gezet worden en
er komt een pad van gele IJsselklinkertjes naar toe.
De tekst op de zuil luidt:
Moge vrede zegevieren op aarde. Deze zin is zowel in het Nederlands als in het Engels en
het Japans weergegeven om
aan te geven dat het een internationaal gedenkteken is. Een
dochterorganisatie van de Verenigde Naties is namelijk bezig
overal ter wereld vredesmonu-

menten te plaatsen. Inmiddels
zijn er al 60 duizend President
Clinton heeft er een in zijn achtertuin, maar er staat ook een
zuil in Rotterdam en in Amstelveen.
De aanleiding voor de yredesmonumenten is het jaar
van de vrede. Honderd jaar geleden werd de eerste bij eenkomst over vrede gehouden in
het Vredespaleis in Den Haag.
Twee weken geleden vond er
opnieuw een vredesconferentie plaats. „Deze droeg vanwege de oorlog in Kosovo overigens een soberder karakter
dan in eerste instantie de bedoeling was," aldus Janssen.
Zie ook pagina 3

Nieuwe buurhuizen
Verbouwing museum hindert Het Wapen na zomer al klaar
ZANDVOORT - Hekken omzomen de steigers bij het Culfcureel Centrum/Zandvoorts Museum, want het gebouw op
het Gasthuisplein wordt verbouwd. T9t vrijdag stonden ze
vlak naast de terrassehermen van café-restaurant Het Wapen van Zandvoort. Inmiddels zijn ze er iets vandaan gezet.

Uw krant
niet
ontvangen?
Lotery opgerold

Huurhuizen
mogelijk straks
te koop
pagina 3

ZANDVOORT - Als derde gemeente in Nederland krijgt
Zandvoort een vredeszuil van de Verenigde Naties. De zuil
komt op de begraafplaats te staan aan de Tollensstraat.
Burgemeester Van der Heijden onthult het gedenkteken
zaterdag 29 mei tijdens de open dag van de begraafplaats.
Twee trompettisten zullen de ceremonie begeleiden.

ADVERTENTIE

.' Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Crpnjé

En verder:

Vredeszuil gaat
kerkhof sieren

ZANDVOORT - Het accent van de festivals en activiteiten
komt dit jaar later in het seizoen te liggen: er zyn meer
evenementen in september en minder in juni. Sommige evenementen zijn ook anders van opzet dan vorig jaar.
Zo heeft de Horeca Groep afgelast worden wegens slecht
Zandvoort (HGZ) het Midzo- weer. Dit jaar zijn de organisamernachtfestival in juni omge- toren opnieuw van plan om
ruild voor een Goodbye Sum- een groot orkest op te laten
mer Party op 4 september. Dat treden op de parkeerplaats op
wordt een muziekfestival. Ook het Gasthuisplein. Er moet
/inden in september het jeu de zelfs een boom voor verhuisd
joulestoernooi (van 7 tot en worden. Bob Nees, de tijdelijke
met 11 september) en het voorzitter van HGZ, is er niet
Shantykorenfestival (26 sep- van op de hoogte dat HGZ het
.ember) plaats.
festival zou organiseren. Hij
Of er op het Gasthuisplein hoopt echter dat er toch nog
evenementen plaatsvinden, is wat te regelen valt. „Ik ga nog
nog onduidelijk. Volgens Leo even met Leo Heino praten."
Heino van de Stichting KunstExtra complicatie is dat er
circus zijn er geen salsawed- hekken en containers op het
strijden op het plein tijdens Gasthuisplein staan vanwege
iet Tropicanafestival (9-10 de verbouwing van het Cultuuli). HGZ heeft volgens hem reel Centrum/Zandvoorts Mude organisatie daarvan overge- seum. Dat maakt het organisenomen.
ren van andere evenementen,
„De Stichting Kunstcircus is zoals het jeu de boulestoernooi
inmiddels druk bezig met an- en muziekoptredens ook lasdere dingen, zoals het Last tig. Nees hoopt dat de gemeenNight of the Promsconcert tjj- te wil meedenken over een opdens de kunstmanifestatie in lossing.
oktober." Dat moest vorigjaar
Vervolg op pagina 3

Toneelvereniging
Wim Hildering wil de
jeugd ook een kans
geven. Daarom is er
een nieuwe
basiscursus gestart.
Dit weekend
presenteerde de
jeugdgroep zichzelf:
jongeren als oude
mensjes.

Los nummer 2 gulden

Bel dan i.v.m.
nabezorging
vrijdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Rinus de Nijs, exploitant van
het Wapen, heeft daar op aangedrongen bij aannemer Holleman. Hij is niet blij dat de verbouwingswerkzaamheden
voor het toeristische seizoen
zijn begonnen. Eigenlijk zouden ze al in mei afgerond zijn,
maar er is een flinke vertraging
opgetreden. Pas tegen het einde van het jaar kan volgens
wethouder Oderkerk het museum de deuren weer openen.
„Ik heb op 9 september al
een brief geschreven naar de
gemeente, want ik zag dit al
aankomen. Maar ik heb al die
tijd niets gehoord, pas een
paar dagen voordat de werk-,
zaamheden begonnen, op 8

april, kreeg ik een reactie," vertelt De NJJS. „Ik vind liet zo
vervelend dat er geen overleg
mogelijk is met de wethouder
of een ambtenaar. Ik^word op
het gemeentehuis van het
kastje naar de muur gestuurd."
Inmiddels heeft een advocaat van de eigenaren van Het
Wapen de gemeente aansprakelijk gesteld voor de gederfde
inkomsten. De eigenaren vrezen dat er minder klanten komen, omdat het restaurant
minder goed zichtbaar is vanaf
de Kleine Krocht. „Dat was dit
weekeinde al goed te merken.
Het was bij ons veel minder
druk dan bij andere cafés,"
zegt De Nijs.
„Bovendien," zegt hij, „gaan
diverse festivals op het plein
waarschijnlijk niet door. Daardoor lopen we ook heel veel
omzet mis." De Nijs doelt op

het jeu de boulestoernooi en
de muziekfestivals.
Wethouder Marijke Herben
vindt dat ze het Wapen voldoende tegemoet is gekomen.
„We hebben de portocabins,
die op de hoek staan, al op elkaar laten zetten. Dan is het
restaurant wat zichtbaarder.
De afzetting is zo klein mogelijk, maar we zitten vast aan
bepaalde
veiligheidsregels.
Dat de verbouwing nu plaats
vindt, is vervelend, inderdaad.
We zijn bezig om te kijken of
het juridisch mogelijk is om in
de toekomst een voorbehoud
voor het toeristenseizoen op te
nemen in contracten met aannemers," zegt Herben. „Geen
overleg mogelijk met Het Wapen?. Dat is mij niet bekend."
Herben ziet er wel wat in om
net als bij Jupiter een beschilderde schutting voor de hekken te plaatsen.

Carla mag twee keer kletsen met Clouseau
ARLA VAN DER Mije
was vorige week nietsyermoedend in de weer
in het familiebedrijf op
de Grote Krocht, toen plotseling Robert ten Brink de winkel instapt: 'All you need is
love' op bezoek. Carla snapt er
in eerste instantie niets van.
De populaire televisiepresentator sleept haar mee naar de
watertoren, waar Clouseau
voor haar optreedt. Ze is zo
beduusd dat ze helemaal vergeet haar favoriete band de
vragen te stellen die op haar
lippen branden. Maar een
paar dagen later krijgt ze toch
nog een tweede kans.

C

„Tjonge, ik ben toch niet zo
op mijn mondje gevallen, maar
nu was ik wel even stil. Dat
myn man Guus dit allemaal
geregeld heeft, fantastisch,"
zegt Carla van der Mije. De altijd zo onverstoorbare voormalige schipper van de Knrm
vond dat zijn vrouw een opkikker verdiende. Daarom schakelde hij 'All you need is love'
in.
Carla heeft een paar jaar geleden een bepaalde vorm van
reuma gekregen, waardoor
haar benen soms dienst weigeren. Ze brengt per dag heel
wat uren in een rolstoel door.
„Het is rot hoor, als je kind op
een meter afstand van je valt
en je kunt 'm niet oprapen,"
vertelt Carla met een gebro.ken stem.
Veel steun heeft ze ondervonden van haar man, maar
ook van de muziek van Clouseau. Ze bezoekt dan ook regelmatig een concert van de
Belgische groep, die vooral
Nederlandstalige liedjes zingt.
Clouseau brak in Nederland
ooit door met 'Daar gaat ze'.
Na afloop van zo'n concert
wacht Carla dan ook steevast
in haar rolstoel bij de artiestenuitgang om een glimp op te
•\.

ZANDVOORT - De bouw van de nieuwbouwwijk Park
Duijnwijk schiet op. De eerste koophuizen zijn al bewoond
en na de zomer kunnen ook de huurders in hun woning
trekken.
De inschrijvingsprocedure
voor 118 eengezinswoningen
van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht
(EMM) begint in de eerste
week van juli. Belangstellenden kunnen alleen inschrijven
door een bon in de Woningkrant in te vullen en op te sturen. Peter Kramer, directeur
van EMM, verwacht veel inschrijvingen.
De huizen, die onderaan het
duin langs de Van Speijkstraat
staan, hebben een huur van
840 gulden per maand. Ze zijn
bedoeld voor verschillende
leeftijdscategorieën. Boven-

dien gelden er diverse inkomenseisen. Wie een huurhuis
achterlaat, krijgt voorrang.
Ook de bouwwerkzaamheden voor het appartementencomplex op het Stationsplein
zijn inmiddels begonnen. De
appartementen zullen in november klaar zijn volgens Kramer én de inschrijving begint
in augustus. „Ook die woningen zijn vast populair, want er
zitten diverse appartementen
bij die heel geschikt zijn voor
55-plussers. Het appartementencomplex staat immers ylak
naast het station en heel dicht
bij het dorp."

ADVERTENTIE

Zandvoort
vraagt voor zaterdag en zondag

HULPEN
Leeftijd van 16-20 jaar. Voor inl.
023 - 5712838 t.a.v. mevrouw Kok

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MEER ACHTERGRONDEN
BIJ HET NIEUWS

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Carla van der Mije kreeg maandag op het circuit nog een keer de kans om Koen Wouters te ontmoeten.
Deze keer was ook haar zus, Ingrid Molenaar, erbij
Foto Chris Schotanus

vangen van haar helden.
„Soms krijg ik de kans om met
ze te praten. Ze zijn namelijk
heel aardig." Maar dat ze de
knappe Belgische mannen
twee keer in één week persoonlijk zou ontmoeten, had
ze nooit gedacht.
Achter haar rug om wist
haar man de makers van 'All
you need is love' te strikken.
„Eigenlijk kan ik me nauwelijks wat herinneren vanaf het
moment waarop Robert ten
Brink me in de winkel aansprak. Het ging allemaal zo in
een roes voorbij. Daarom vergat ik ook helemaal te praten

met de jongens van Clouseau."
Bij het afscheid in de watertoren, na afloop van de opnames, riep een van leden van de
band: „We zien je maandag
toch wel, bij de Pinksterraces
op het circuit." Carla besefte
te laat dat deze uitnodiging
echt gemeend was. Ze liet
haar kans weer bijna schieten.
Maar voorlichter Dirk Buwalda, voorlichter van het circuit,
arrangeerde alsnog een nieuwe ontmoeting. Deze keer wel
met medeweten van Carla.
Ze nam haar zus mee. Guus
paste op de kinderen. Ze vindt

dat ze enorm boft met haar
man. „Ik weet niet hoe ik hem
kan bedanken dat hij dit voor
mij geregeld heeft. Eigenlijk is
het niet helemaal eerlijk. Guus
heeft natuurlijk net zo'n klotetijd achter de rug als ik. Vaak
is de aandacht naar mij gegaan. Bijna niemand vroeg
ooit hoe het met hem ging."
Over een ding is ze zeer beslist. „Ik ga beslist samen met
Guus kijken naar de uitzending. We zitten in de honderdste 'All you need is love', op
maandag 31 mei. Dan kan ik
ook horen wat voor onzin ik
uitgekraamd heb."

Naam: (m/v) l l M
l l l l l l M
l l l l
Adres:
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l l l l l KW1899 V
Giro/Banknr.:
l M M l M l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA R
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

,
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een éénmalige

PORTO S.
20Apuil 1999

afkoopsom van slechts ƒ 3,665,-

MARCO REMJA EN SANCJRA
kREqEN EEN ZOON,
EN \X/ij ONS EERSTE klEiNkiN(j!

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Hij hcET AlESSANCJRO.

COR CM HeliviA Giebels/""

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

NOK onder de indruk van de gevveldifie belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijk, danken wij u allen hartelijk.
Ook de fani. Goosens en medewerkers (van Thalassa)
voor hun bijzondere gastvrijheid.
Rie en Huig Molenaar
Wcsterstraat 10
Zandvoort, mei 1999

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

ADVERTENTIES
28-5-1999

28-5-1954

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor,
het verzorgen van een begrafenis
. •'•. pfcreniatïe. ; : ;
Direct hulp bij een sterfgeval .

VAN LIARTE

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
I OMSTREKEN

, MAARTJE, Ri
MARJA, EdwiN, HM, MARCO
EN HONA

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Giro 55055

Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

OPEN-DAG
ZATERDAG

29 MEI 1999

VAN
11.00 TOT 17.00 UUR
OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TE
ZANDVOORT

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 57401 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunninen en meldingen bouwvoornemen zijn
ij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-1076 Stationsplein 6
veranderen en
vergroten van
een stationsgebouw
99-108B Stationsplein 6
plaatsen
trafostation
99-109B Duindoornlaan
oprichten van
7 villa's
99-110B O Schoutenstraat 1 oprichten
schutting
99-111M Witte Veld 60
plaatsen
tuinhuisje
99-112B Haltestraat 46
veranderen
restaurant
99-113B H Heijermansweg 6 uitbreiden
garage
99-114B Thorbeckestraat 3-7 plaatsen
dakkapel

g

TIJDENS DEZE OPEN-DAG
INFORMATIE OVER:
BEGRAAFPLAATS
UITVAARTEN
BEGRAVEN
ROUWDIENST
CEREMONIE VORMEN
MUZIEK
GEDENKTEKENS
KISTEN
URNEN

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

IEDEREEN DIE VRAGEN HEEFT,
IS VAN HARTE WELKOM.

,

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Informatie:
J Janssen beheerder algemene begraafplaats Zandvoort
telefoon (023) 574 01 78
De begraafplaats is gelegen aan de
Tollensstraat 67 in Zandvoort

/

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen Bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen doqr een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld

ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS
ZANDVOORT

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

voor meer informatie:

C

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale teFefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen

Zandvoort m te voeren Vanaf die datum zullen
alle binnenkomende klachten op uniforme wijze geregistreerd en behandeld worden
De nieuwe regeling zal, zoals bepaald is bij de
inspraakverordening, gedurende vier weken
ter inzage liggen bij de Centrale Balie in het
Raadhuis Inspraaktermijn 27 mei tot 25 juni

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Kostverlorenstraat 54
- Dr. Kuypersstraat 3
- Parnassialaan 4

- 2 bomen
- 1 boom
- 1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 17 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 20 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 25 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

KLACHTENREGELING

De gemeente is voornemens om op 1 januari
2000 de nieuwe Klachtenregeling Gemeente

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Duinwindelaan 16
- 2 bomen
- Duindoornlaan 2
- 3 bomen
- Kerkplein (gemeenteboom) - 1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een

GEMEENTE

Speel mee met de extra trekking In het teken van het kind

De Postcode Loterij
helpt!
nenkort uw persoonlijke
bewijs van deelname
thuis.

brengsten hiervan gaan
naar kinderprojecten in
binnen- en buitenland.

Natuurlijk kunt u zich
inschrijven voor deze
extra trekking met de
onderstaande bon. U
steunt daarmee kinderen
over de hele wereld en
maakt zelf kans op de
fantastische extra trekkingsprijs: uw hele leven
lang f. 100.000,- per jaar!

DB Postcode Loterij wil elk kind een kans op een goede toekomst bieden.

In 1998 brachten alle
deelnemers van de
Postcode Loterij samen
322 miljoen gulden op
voor 30 Nederlandse en
internationale organisaties die zich inzetten voor
mens, dier en natuur. Een
fantastisch bedrag waar
ik alle deelnemers h artelijk voor dank!

U zult het met mij eens
zijn dat elk kind een kans
verdient Vul daarom de
KAART VOOR EEN KIND
in, dan ontvangt u bin-

Dit jaar staat bij de
Postcode Loterij het kind
centraal. Op 20 november 1999 wordt namelijk
voor de tiende keer de
Dag van de Rechten van
het Kind gehouden. Om
bij die belangrijke dag
stil te staan, organiseert
de Postcode Loterij een
extra trekking. De op-

rt>%

extra: een BMW!

provincie Zuid-Hollond De werkzaamheden mor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Bekendmaking
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht heeft op 6 mei 1999 de volgende besluiten genomen

x •*

Deze week: App. Récidence Villa
du Pare, Cote d'Azuc.

schap Dit gebeurt alleen voor zover de schade redelijkerwijze niet, of
niet geheel ten laste van degene die schade lijdt, behoort te blijven en

Toerkoop Reisbuto Zonvaort is trots
het Résidence Villa du Pare aon de
Cote d'Azur m Frankrijk te kunnen aanbieden als Reis van de Week
De 2-komer appartementen van Villa du Pare zijn gelegen tussen het
mondaine Juon les Pin en het bruisende Connes, op slechts 100 m
afstand van het prachtige strand en de gezellige Vvandelpromenade
De moderne appartementen zijn van alle gemakken voorzien (o a
afwasmachme) en beschikken over een zeer ruim gemeubileerd terras of
balkon Bi| deze 8-daagse reis voor twee personen is niet alleen de
vlucht naar Nice v v inbegrepen, ook een huurauto stoot tijdens deze
droomvakanlie tot uw beschikking
Deze reis naar de Cote d'Azur is niet alleen te winnen, u kunt het
natuurlijk ook gewoon boeken Wij geven u graag meer informatie

voor zover een vergoeding niet, of niet voldoende op andere wijze is
verzekerd Schadevergoeding moet worden aangevraagd Een onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert over de aanvraag
De regeling geldt vanaf i januari 1999

kunnen stellen Hiermee is een deel van de uitvoeringsmaatregel
1)41 uit het Integraal Waterbeheersplan Amstel, Gooi en Vecht

Kijk:
Teletekst pagina
882 of 550

1994-1998 gerealiseerd

raadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht zijn overeengekomen om de nooiwaterzuiveringsinstallatics Nieuwveen, Amstelveen, Uithoorn, AmsterdamOost en Amsterdam Westpoort gezamenlijk te beheren Dit heeft
geen directe gevolgen voor de inwoners van beide hoogheemraad-

*_

Boek snel uw reis bij Toerkoop Reisburo Zonvaart. Of het nu
een weekendje weg is, een week naarde zon of een rondreis
Australië, u dingt allemaal mee naar 10 gratis vakanties!

Het plan bevat onder meer de maatregelen die nodig zijn om de

(35 cpm)

-

J Toerkoop
Reisburo Zonvaart bestaat 35 jaar.
Wij vieren dat samen met U

besluit of maatregel van een bestuursorgaan van het hoogheemraad

Overeenkomst grensoverschrijdend afvalwater met het hoogheem-

^^ w

Boek nu....en maak kans
op een vliegreis voor
2 personen!

waterpeilen uit het m november 1995 goedgekeurde peilbesluit m te

Ledenservice
0900 - 300 1500

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

Wie jarig is

Waterbeheersingsplan Zuidpolder beoosten Muiden

Bel:

Verleende reclamevergunning:
99-087R Strandweg 5
aanbrengen lichtreclame
(03-05-1999)

heer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de

De regeling houdt in dat het dagelijks bestuur van het hoogheemraad-

3O72 XSO13

Verleende melding bouwvoornemen:
99-074 M Kromboomsveld 56
plaatsen tuinhuisje (18-05-1999)
99-076 M Kromboomsveld 48
plaatsen tuinhuisje (12-05-1999)

mor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbe-

schap een schadevergoeding toekent bij schade als gevolg van een

in Rotterdam
15 winnende toten
ƒ 25,OOO,- PER tor
en voor

Verleende bouwvergunning:
99-080B Hogeweg 45
veranderen kruipruimte in kelder
(18-05-1999)

Het hoogheemraadschap Armtel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk

Regeling nadeelcompensatie hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

3072 XS

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

J
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jt) ^TOERKOOP Reisburo Zonvaart

J

Alkmaar centrum (072) 5151544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castricum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
Heerhugowaard (072) 5716744, Heiloo (072) 5332114, Hoorn (0229) 215581,
Uitgeesl (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560

schappen

J
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Wijziging toelichting omslagverordening Amstel, Gooi en Vecht

1221 JN 005
in Hilversum

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

De toelichting op de omslagverordening Amstel, Gooi en Vecht is
aangepast inzake de waardevaststelling van onroerende zaken.
Daarnaast is de verordening op een aantal technische en taalkundige
punten gewijzigd

KAART-VOOR-EEN-KIND
' V Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
m de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
In b/okletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel 0900 - 300 1500 (35 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor do
maandelijkse trokking en eenmaal per jaar
voor de extra trekkjing van nevenstaande
rekening af te schrijven.
'

D de heer

Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht 1997
Voor de vaststelling van het zuurstofbindend vermogen van geloosd
afvalwater wordt onder meer de methode gehanteerd op basis van

D mevrouw

het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Naam.

Van Stolbergweg l , Zandvoort
Tel. 5717093

In de Verordening veront-

remigmgsheffing Amstel, Gooi en Vecht 1997 is een nieuw artikel
loa opgenom :n over de T correctie, die in bepaalde gevallen wordt

Adres:

Lukt de weddenschap
volgens u?

Postcode:

JA - bel 0909 0341
NEE - bel 0909 0342

Plaats
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,Tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening:

correctie moet worden aangevraagd.

Inzien van de besluiten
U kunt bovenstaande besluiten tot en met i september 1999 op
werkdagen van 9 oo uur tot 16 oo uur inzien bij de vestigingen van

en maak 4 x kans op

het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum en de

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Spaklerweg 18 te Amsterdam

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
mr WB ten Haaf, DWR, afdeling Beleidsadvies en Juridische Zaken,
tel 035-647 78 45 Tegen betaling kunt u afschriften van de besluiten

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

verkrijgen

1509905

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Po$tcode LotariJ, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

toegepast op de uitkomst van deze methode. Toepassing van de

(99 cent per gesprek)

ƒ 10.000,én
ƒ 10.000,-PER LOT
Postcode Loterij
oplokatie y

NATIONALE
LOTERIJ

KWEKERU P. van Kleeff

30 mei
Zondagsmarkt Binnenrotte
Rotterdam
l
•

Zctfoutcn voorbehouden

Hilversum, 26 mei 1999

U
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken Q „.
U
',
p.zak

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Meer festivals
in september
Vervolg van voorpagina
Hogendoprn: „Ik ga ervan
uit dat de jeu de boulesbanen
niet verplaatst hoeven worden.
We kunnen vast wel wat regelen met de containers. De hekken kunnen we niet helemaal
weghalen, want die staan er
vanwege de veiligheid."
Volgens Nees wil de uitbater
van Het Wapen mogelijk optredens gaan regelen. Hogendoorn wijst dat niet af, maar is
voorzichtig. „We moeten maar
een beetje pragmatisch zijn dit
jaar tegenover ondernemers
die nog wat willen organiseren.
Maar ik wil de deur niet te ver
openzetten. We zitten al in
mei." Volgend jaar wil hij dat
de ondernemers al voor 31 december hun plannen kenbaar
maken. „Dan weet iedereen op
tijd waar hij aan toe is."

Bijzondere
nieuwe haring
BLOEMENDAAL/ZANDVOORT - Jaap Kroon verzint
elk jaar voor de opening van
het nieuwe haringseizoen iets
origineels. Dit jaar heeft hij het
gemeentebestuur van Zandvoort gevraagd om de haringman/vrouw te kiezen die ZuidKennemerland het best gepromoot heeft.
Dinsdagmiddag, als het eerste vaatje haring Bloemendaal
bereikt, overhandigt wethouder Hans Hogendoorn een oorkonde aan de winnaar in brasserie-restaurant Les Pyramides.
Aan dit eerste vaatje zit nog
een extra actie gekoppeld. Het
wordt namelijk geveild. Er kan
ook geboden worden op een
schilderij van de bekende kunstenares Marianne Rebel, bijzondere dranken en wijnen
plus een anti-slipcursus bij
Slotemakers Anti-Slipschool.
De opbrengst komt ten goede
aan de de Cliniclowns.
De bijeenkomst begint om
drie uur, de veiling om half vijf.
Les Pyramides zit op de kop
van de Zeeweg in Bloemendaal.

Onderzoeknaar
Klaagmuur
ZANDVOORT - Het is nog
niet duidelijk wat de gemeente
gaat doen met de 'Klaagmuur'
bij de Engelbertsstraat. Volgens wethouder Marijke Herben loopt er een onderzoek
naar de muur.
„We weten nu dat de oorzaak verzakking is, maar we
willen achterhalen hoe veilig of
onveilig de situatie is. Als de
muur echt onveilig is, moeten
we op korte termijn een npodverband aanleggen. Dat is al
eens eerder gebeurd."
Volgend jaar wil Herben mogelijk de muur vervangen. „Ik
ga bekijken of we dit kunnen
opnemen in de begroting van
volgend jaar." Op korte termijn ziet ze meer in een idee
dat de uitbater van La Fontanella opperde: een grappige
beschildering. „We zullen Victor Bol of een andere kunstenaar uitnodigen," aldus Herben.
Jan van der Meer van de gelijknamige zaak boven de
muur vindt dat het allemaal te
lang duurt. „Ik heb al een paar
brieven naar de gemeente geschreven, maar ik krijg nooit
antwoord."

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur J M Pekelharing
Directeur/uitgever C A Pelle
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie' Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571.8648.
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Weer eens wat anders dan Mieke Telkamp

O

Edo van Tetterode werd een
paar jaar geleden naar zijn
laatste rustplaats gebracht onder begeleiding van een doedelzakspeler. Daar kreeg ik
echt kippenvel van," bekent de
beheerder.
Wie aanklopt bij de juiste organisatie, heeft ook meer keuze in kisten. Sommige uitvaartondernemingen toveren
een lijstje met hooguit acht
soorten tevoorschijn. Soms zit
het verschil alleen in wel of
geen gouden randje. Maar er
Hij aarzelt slechts één keer. zijn ook organisaties, die elke
„Hoeveel mensen er op de gewenste kleur kunnen léveopen dag komen? Ik heb geen ren.
flauw idee. Natuurlijk is de
drempel hoog om op je vrije
De stichting Adieu is bijdag naar een begraafplaats te voorbeeld gespecialiseerd in
gaan. Dit is bovendien de eer- bijzondere uitvaarten. Zij kunste keer dat deze open dag in nen zelfs een kunstenaar regeZandvoort plaatsvindt en ik len die de kist beschildert volgeloof zelfs dat dit initiatief in gens de wensen van degene
de rest van Nederland ook ta- waarvoor de kist later bestemd
melijk uniek is. Maar ik hoop is of de nabestaanden.
dat de nieuwsgierigheid het
Ze gaan desgewenst ook op
wint bij de mensen."
zoek naar een bloemist, rouw„Het idee is bij mij ontstaan kaartenmaker of spreker met
doordat ik heel vaak vragen fantasie. „Ze zorgen voor een
kreeg na afloop van begrafe- spreker als de overledene niet
nissen die net even anders dan meer gelovig is en de familie
anders waren. Kan dit of dat het moeilijk vindt om het
ook, vroegen mensen me. Zo- woord te doen. Zo iemand kan
lang het met respect voor de uiteraard goed vertellen, maar
overledene gebeurt, kan er ook goed luisteren want hij
heel veel. In 1991 is er een nieu- moet zich een beeld vormen
we wet gekomen die een stuk van het leven en het karakter
soepeler is dan de oude van van de overledene naar aanleimeer dan honderd jaar gele- ding van wat de nabestaanden
den. Het is goed dat die wet er vertellen."
gekomen is. Mensen hebben
Ook de consumptie na afeigen wensen en willen graag loop is aan verandering onderdat een begrafenis persoonlij- hevig. „De mensen dreigen een
ker verloopt. Bovendien is de beetje uitgekeken te raken op
invloed van de kerk teruggelo- koffie met cake," zegt Janssen
pen."
voorzichtig. „Toen ik vijftien
Zo is het grijsgedraaide lied- jaar geleden voor het eerst het
je 'Waarheen leidt de weg' van verzoek kreeg om sherry te
Mieke Telkamp al lang niet schenken, ontstond er enige
meer de enige afwijking van de paniek bij ons. Dat was zo rebijbelse gezangen. „Je kunt yolutionair dat we geen glazen
zelf cd's met de favoriete mu- in huis hadden. Uiteindelijk
ziek van de overledene meene- durfden de belangstellenden
men of een muzikant inhuren. na afloop van de uitvaart de

P PRATEN OVER begrafenissen rust een
taboe. Nog steeds, al
lijkt het tij langzaam te
keren. Dat beseft ook J. Janssen, beheerder van de begraafplaats aan de Tollensstraat.
Wie echter met Janssen
spreekt, merkt al snel dat hij
geen enkele vraag omzeilt. Hoe
brutaal of vreemd die vraag
ook lijkt. Want Janssen is gewend om goed te luisteren en
antwoorden te geven.

„Hier ligt dokter Gerke," zegt begraafplaatsbeheerder Joop Janssen. „Zijn graf kunnen de bezoekers ook bekijken op de open dag"
Foto Kdi m Schut

sherry niet aan te raken. Tegenwoordig komt het veel vaker voor dat er wijn of iets anders geserveerd wordt. Een
keer heb ik meegemaakt dat
iemand bepaalde dat er ook
cola met jenever moest zijn. En
de cake wordt vaak vervangen
door broodjes of een koek die
populair in de familie is."

gewild dan hardsteen. Noors
graniet (egaal zwart) is het allerduurste. Wil je liever een
glazen zerk? Toevallig hebben
we daarvan sinds kort een
exemplaar op onze begraafplaats."

Wie zich heeft laten crèmeren kan de urn met zijn as laten
verwerken in een kunstzinnig
Een apart verhaal is het graf zelf ontworpen beeld voor op
zelf. Sommige mensen houden de schoorsteenmantel of een
niet van het idee dat ze onder urnkelder. Janssen denkt bo-

Rondleiding en lezing op
open dag begraafplaats
het zand komen te liggen. Hun
kist kan geplaatst worden in
een betonnen kelder.
Het meest zichtbaar is echter de steen of zerk die op het
graf moet komen te staan. „De
mensen hebben meer geld dan
vroeger, dat kun je ook aan
hun stenen zien. Marmer en
graniet zijn de laatste tijd meer

yendien over een urnenmuur
in de vorm van een honingraat.
Hij vertelt en passant ook
nog even dat je zelfs een portret kunt laten maken van iemand die al dood is of de begrafenis op foto en video kunt
laten vastleggen. „Dat laatste
heb ik zelf een keer gedaan
voor tijdens de begrafenis van

Buurhuizen wellicht met
overheidssubsidie te koop
ZANDVOORT - Huurders
van Zandvoorts enige woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht (EMM)
kunnen hun huis mogelijk in
de toekomst met subsidie
kopen. Op dit moment is dat
nog niet mogelijk. EMM wil
hierover pas besluiten nadat
de uitkomsten bekend zijn
van een woningmarktonderzoek in Zandvoort, Haarlem,
Heemstede, Haarlemmerliede, Bloemendaal en Bennebroek.
Het gewest, waarin deze gemeenten
vertegenwoordigd
zijn, heeft het Centraal Bureau
voor de Statistiek gevraagd
om te achterhalen welke
woonwensen de inwoners hebben en wat voor soort woningen er zijn. De resultaten van
het onderzoek worden in juni
of juli bekend gemaakt volgens
Peter Kramer, directeur van
EMM. Tot die tijd gaat EMM
zeker niet over tot verkoop.
De woningbouwvereniging
heeft wel al een notitie waarin
de randvoorwaarden voor
eventuele verkoop vastgelegd
zijn. Bovendien heeft de Tweede Kamer vorige week een wet
aangenomen met regels.
Zo mogen de huizen niet
meer kosten dan 247 duizend
gulden volgens een beschrij-

ving van die wet in de Volkskrant. „Dat is in deze regio al
lastig, want vaak zijn huizen
hier veel duurder. En wij mogen alleen verkopen voor minimaal 90 procent van de marktprijs," zegt Kramer. De regeling geldt bovendien alleen als
de hypotheek niet hoger dan
198 duizend gulden is. De rest
moet uit eigen geld komen.
Bewoners die hun buurhuis
kopen, kunnen over een periode van vijftien jaar maximaal
340 gulden subsidie per maand
krijgen van de overheid. Die
bijdrage is afhankelijk van het
inkomen van de bewoners. Wie
jonger dan 65 jaar is en minder
dan 35.600 gulden bruto verdient of met twee personen
maximaal 47.750 gulden verdient, komt in aanmerking
voor de nieuwe regeling. Voor
ouderen gelden soepeler regels. Elke drie jaar wordt opnieuw naar het inkomen van
de bewoners gekeken en de bijdrage berekend. Als de bewoners 20 procent minder gaan
verdienen, kunnen ze meer
subsidie krijgen.
Kramer vindt dat een corporatie haar huizen pas moet verkopen als dit daadwerkelijk
noodzakelijk is. „Dat is onder
andere afhankelijk van marktfactoren of de opbouw van het
woningbestand in een bepaal-

Hans van* Pelt

Een 'Uitvaart op maat' vindt op zaterdag29 mei van H tot en met 17 uur
plaats op de begraafplaats in de Tollensstraat (dit is de doodlopende
straat naast de grote spoorbomen en
snackbar de Zeemeeuw, bij de Van
Lennepweg).

Dit geld is onder andere nodig om een vpetbalelftal, een
paar tafeltennissers en mogelijk ook zwemmers en volksdansers uit Bilje half september te laten overkomen per
bus. Deze groep mag slapen in
huisjes van Gran Dorado. Het
bungalowpark heeft zeven
huisjes met korting ter beschikking gesteld.
Een breed samengestelde
werkgroep, die vrij dag voor het
eerst bij elkaar gekomen is, bereidt het bezoek voor. De
Zandvoortse Kroaat Zvonko
Stemer is de voorzitter van de
groep. Hij is op 15 kilometer
afstand van Bilje geboren en
toevallig gaat hij deze zomer
ook naar Kroatië. Steiner heeft
toegezegd ook Bilje te bezoeken.
De werkgroep wil een divers
programma voor de bezoekers
verzinnen. Hoe dat er precies
uitziet, is nog niet bekend. Om
de kosten te drukken hoopt de
werkgroep niet alleen op de
subsidie van het Rijk en van de
gemeente te kunnen rekenen,
maar ook op sponsoring van
bedrijven. Bijvoorbeeld voor
de bus, want het vervoer is
waarschijnlijk een van de
grootste kostenposten.
Tijdens deze vergadering is
eveneens besproken dat er
mogelijk een paar inwoners
van Bilje mee reizen om in
Zandvoort informatie te krijgen over het kweken van sierplanten. „Zij kunnen in Bilje
vervolgens hun kennis weer
verspreiden. Het doel is om de
kleine economie te stimuleren," zegt wethouder Marijke
Herben, die onlangs in Bilje
een bezoek heeft gebracht aan
een thuiskweker.
Herben wil ook leermiddelen
meesturen als de groep uit Bilje weer teruggaat. Zij heeft in
een school in Bilje gezien dat
daar behoefte aan is. Momenteel wordt in Bilje uitgezocht
wat er precies nodig is.
Verder gaan twee jongeren
uit Oost-Slavome van 3 tot en
met 10 juni stage lopen bij het
Aktiviteitencentrum en radio
ZFM. Zij komen waarschijnlijk
niet uit Bilje maar uit een andere gemeente in deze streek.
Het zijn pas afgestudeerde jongerenwerkers.

Luilakbrandje
ZANDVOORT - Tijdens luilak hebben jongeren in Bentveld een deurmat in brand gestoken. De deur van een huis
aan de Parnassialaan liep
daardoor schade op. In de Tollensstraat werd een auto bekrast.
ADVERTENTIE

27 mei t/m 02 juni

„Verder ben je veel flexibeler
als je wilt verhuizen, bijvoorbeeld voor je werk. Een huurder heeft maar een maand opzegtermijn en hoeft niet te zorgen dat hij op tijd een koper Het ziet eruit als zeepsop en het is volstrekt ongevaarlijk. Dit weekeinde lag het strand vol met schuim,
vindt. Voor ouderen die hun gemaakt door een alg die houdt van wind en een matige temperatuur. Slechts een paar kinderen
huis verkopen en in een huur- durfden het aan om een schuimbad te nemen
Foto Amli c Licbei om
huis gaan wonen is het ook
voordelig. Zij houden vaak wat
geld over." Landelijk is de verhouding koopwoningen-huurwoningen overigens volgens
Kramer nu 52-48 procent.
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een
luizenleven
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'Moeten de ouderen het deze
zomer zonder warm eten doen?'

M

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

noemen zichzelf daarom geen
begrafenisondernemer, maar
uitvaartverzorger."
Wie zich (nog) niet wil verdiepen in zijn uitvaart, maar
wel geïnteresseerd is in de
Zandvoortse historie, hoort tijdens de open dag meer over
illustere dorpsgenoten die op
de begraafplaats liggen. Cees
Wester houdt drie keer een
rondleiding (om een uur, half
drie en vier uur). De rondleiding heeft zelfs een bijzonder
trekje, want Wester laat ook
het graf zien van de man die
het grootste deel van de Zandvoortse zerken gemaakt heeft.
Steenhouwer Toon Lavertu
heeft zijn plekje en zijn grafsteen sinds vorige week klaar,
al is de bekende Zandvporter
zelf nog springlevend. Hij is namelijk in levende lijve aanwezig tijdens de open dag.
Monique van Hoogstraten

Schuimbad

Ze is 54 en ze heet mevrouw
Koper. Een keer per week
brengt ze maaltijden rond
voor Tafeltje Dekje. Ze
wenst al haar 15 klanten 'Eet
smakelijk' en informeert
terloops naar hun
gezondheid. Doet een van
hen niet open, dan neemt ze
contact op met de
beroepskrachten van het
Welzijnscentrum. Voor de
zekerheid. Want je weet
nooit of iemand misschien
met een gebroken heup
hulpeloos op de grond ligt.
Maar mevrouw Koper wil
ook weieens op vakantie.
Moeten haar klanten het
dan zonder warme maaltijd
stellen?

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 5626211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
1
9,60 pei kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,-

een tante van mijn vrouw.
Sommige mensen reageerden
eerst een beetje verbaasd,
maar de naaste familie was er
zo blij mee dat er nu nog
steeds over gepraat wordt.
Terwijl de begrafenis alweer
acht jaar geleden plaatsvond,"
vertelt Janssen.
„Kortom," zegt hij, „er kan
echt heel veel meer dan de
meeste mensen zich misschien
realiseren." Het thema van de
open dag luidt dan ook 'Een
uitvaart op maat'. De beheerder heeft voor deze dag drie
uitvaartondernemingen, twee
steenhouwers, diverse muzikanten en een kistschilder uitgenodigd. Zij geven de hele
dag informatie.
Verder zijn er doorlopend
twee videofilms te zien, een
over begrafenisceremonies en
over grafstenen die zelfs de geboorte van het materiaal tijdens een vulkaanuitbarsting
toont.
Ook is er om kwart over twee
een lezing van de dames Brokking en Bokslag, die aangeven
hoe zij nabestaanden persoonlijk begeleiden. Janssen: „Ze

de buurt. Bovendien moeten
er uiteraard altijd voldoende
woningen beschikbaar blijven
voor mensen die onvoldoende
geld hebben om hun huis te
kopen."
„En," vervolgt hij, „huren is
pok wonen zonder zorgen, hou
ik mensen vaak voor. Je hoeft
niet na te denken over onderhoud en onderhoudskosten, je
weet precies wat je per maand
moet betalen. Ja, de huur gaat
wel soms jaarlijks omhoog.
Maar over ons hele woningbestand is dat dit jaar gemiddeld
slechts 2 procent. Dat valt dus
best mee. De rente kan ook
weer flink gaan stijgen. We
hebben tijden meegemaakt
dat die op 11 of 12 procent
staat. Dan is het heel vervelend als je je hypotheek moet
afsluiten of verlengen," zegt
hij.

Open dag op het kerkhof

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax. 562 6283.
Micro advertenties (020) 5626271. Fax665.6321.

Twintigduizend
gulden binnen
voor Kroatië
ZANDVOORT - Het college wil volgens burgemeester
Van der Heijden aan de gemeenteraad twintigduizend
gulden vragen voor de samenwerking met Bilje, een
gemeente m de Kroatische
streek Oost-Slavonie. Het
ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft al twintigduizend gulden beschikbaar gesteld.

Een kerkdienst, een wandeling naar de begraafplaats, de
dominee of pastor die nog een gebed uitspreekt bij het graf
en tenslotte de onvermijdelijke koffie met cake na afloop.
Tot een paar jaar geleden verliepen begrafenissen volgens
een vast, voorspelbaar patroon. Tegenwoordig zijn er veel
meer variaties mogelijk. Omdat lang niet iedereen weet
hoeveel er eigenlijk mag, organiseert de beheerder van de
Zandvoortse begraafplaats als een van de eersten in
Nederland zaterdag 29 mei een open dag. Bovendien krijgt
iedereen de kans om de graven te bekijken van bekende
Zandvoorters als dokter Gerke, kunstenaar Edo van
Tetterode of journalist Bram Stijnen.

uur.

j Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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EVRpUW KOPER
IS niet haar echte
naam. Bij het Welzijnscentrum werken tientallen vrouwen en
mannen als 'mevrouw Koper'.
Vrijwilligers van het Welzynscentrum zorgen er vier keer

per week voor dat de maaltijden uit het Huis in de Duinen
bij 125 mensen thuisgebracht
worden.
Omdat diverse vrijwilligers
deze zomer pp vakantie gaan,
is het Welzijnscentrum hard
op zoek naar invallers. „We
kunnen tien mensen gebruiken," vertelt beroepskracht
Mini de Wolf. Veel tijd hoeft
het rondbrengen niet te kosten: twee uur per week of twee
uur per veertien dagen. „Vrijwilligers mogen bovendien zelf
kiezen welke dag hen het beste
uitkomt: maandag, woensdag,
vrijdag of zaterdag."
„Iedereen heeft toch recht
op één warme maaltijd per
dag. Als je zelf al wat ouder
bent en om je heen ziet hoe
belangrijk zo'n maaltijd is, dan
kun je het toch niet over je hart
verkrijgen om ouderen deze
zomer te laten stikken," vindt
De Wolf.
„We weten uit de praktijk dat
de ouderen en gehandicapten
die afhankelijk van Tafeltje
Dekje zijn, anders brood eten.
Vaak is de vrijwilliger die hen

het eten geeft ook de enige die
ze op een dag 3ien. Daarom
heeft Tafeltje Dekje ook een
sociale functie," zegt ze.
„Maar ik wil niet verhullen
dat het voor vrijwilligers ook
voordelen heeft om bij ons te
werken. Het is heel prettig om
te merken dat iemand blij is
met je komst. Als vrijwilliger
krijg je er ook een heleboel collega's bij. Vanuit het Weizijnscentrum geven we ondersteuning en organiseren we cursussen."
„We hebben namelijk nog
veel meer taken waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Zo zijn ze
ook welkom als ze willen wandelen met mensen die in een
rolstoel zitten, als ze mee naar
het ziekenhuis willen gaan of
boodschappen willen doen.
Wie goed kan regelen en van
een beetje creatief nadenken
houdt, kan zich heel nuttig maken bij de telefoondienst."
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Mini de Wolf of Nathalic Lindeboom,
Stichting Welzijnscentrum Zandvoort, tel. 5715878.
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Dagelijks 20 00
Bekroond met 7 Oscars

SHAKESPEARE
INJLOVE
, - Gwyneth Piiltrow &
-,'
Joseph Fiennci

THE
MATRIX

KOEL/VRIES
COMBINATIE

SONY SUPER MINISET MET MINIDISC
RX707; Versterker 160 Watt, Surround Sound, RDS-tuner,
klok/timer, dubbel autoreverse cassettedeck, 3 CD-wisselaar met
DJ-mix functies, compleet met Minidisc recorder, 3-weg
luidsprekers en afstandsbediening. Adviesprijs* 1660.-

220 Liter netto inhoud,
automatische ontdooiing
van het koelgedeelte,
4 sterren vriesgedeelte
met 2 vriesvakken.
Adviesprijs'999.-

CAMCORDERSTUNT!
PHILIPS BREEDBEELD 32x motorzoom. Adv/1099.-

589.-

PW6301; 61cmBI. Line S,
stereo, teletekst. Adv.'2095.-

999.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SONY T R A V E L L E R
TR401;HiFiqeluid.Adv.'1330.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV

AVM265; 900 toeren centrifuge, 14 programma's,
RVS trommel, zuinig met

799.-

PW6301; Stereo, teletekst CANONV8TOPKLASSE
met geheugen. Adv.'2795.- UC6000; camcorder met
Flexizone, HiFi geluid. '1599,-

~~ 1399.-

1689.-

1549.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv.' 1449.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

TopWasse.6Prcigramma's. Waterontharder en waterstop. '2099-

1195.-

KE3100; Digitaal, geschei- SIEMENSAFWASAUTOM.
Met aquastop en laden regelbaar. Maar liefst SN23000;
iverbruikswaarden.Adv/1348.280 liter inhoud, Svriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv/1849.-

845.-

1248.-

GSF341; 3 programma's.

Nooümeerontdooien'Koel vries
combinatie met 3 vriesladen
enmaarliefst2BOIiterinhoud.
Zuinig en stil. Adv/ 1499.'

BAUKNECHTVAATWASSER

839.-

959.-

NOFROST KOELKAST Variabele indeling. Adv/1099.-

BAUKNECHTWASAUTOM.

16 x zoom, 5 standen program AE, incl. accessoires
en afst.bed. Adv."1499.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. "1349.-

BOSCH AFWASAUTOM.

70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT! HI-8CAMCORDERSTUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT. Adviesprijs'3659.-

MIELE VAATWASSER

MIELË 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

889.-

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV SONY STEADY SHOT !

SIEMENS WASAUTÖM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreBespaartoets. Adv/1348.-

Topklasse! Grootbeeld Black- TR620; 15x zoom, 3 proline S, 100 Hz digital scan, 3 ram AE. Adviesprijs* 1890.stereo, TXT. Adv/2695.-

1099.-

1779.-

849.-

JVC DIGITAAL STUNT!
PHILIPS 82CMSUPER GRDV; Prijsdoorbraak!,
BREEDBEELDSTUNT! 100x zoom. Adv.'3849.-

32PW63; HIFI stereo, TXT
met geheugen. Adv.'2995.-

2099.-

1699.-

TR7000; super steady shot, ind.

24WS1;61cmSuper Trinitron,
stereo, teletekst. Adv.*2440.-

PHILIPS DVD SPELER
SONY BREEDBEELD DVD705; studiokwaliteit.
•.
71CM KLEUREN TV Adviesprijs*.i499.-

1269.-

SONY 100HZBREEDBEELD KLEUREN TV

675.-

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud. LUXE VAATWASSER
CFK-en HFK-vrij. Adv/1399.- Nederlands topmerk; 3 proiramma's, 12 couverts. '899.-

848.-

525.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv/1248.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

CCDTR840; Topkwaliteit met'Sony XR technologie voor
een nog beter en gedetailleerder beeld, Nightshot,
18 x motorzoom en 72 x digitale zoom, 6 program AE
standen, HiFi stereo, inclusief accessoires en afstandsbediening. Adviesprijs*2310.-

SONY BREEDBEELD accessoires en afstbed. '2420,-

SMS1012; RVS interieur.
4sproeiniveaus. Adv/1179.-

748.-

SONY HI8
CAMCORDER
STEADY SHOT

SONY DIGITAL8 TOP!

WHIRLPOOL WASAUTÖM.
AWM800; 15 programma's. Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. '1079.-

699.ZANUSSI WASAUTÖM.

[ïfflg CALL CENTER

969.-

KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv.*2990.- IJPRfJS

878.-

pT«Fi
QQQ
• ,1, j i f+m
^jHÏÏ

775.-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, lObit,
'afst.bed. Adviesprijs*1770.-

679.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
| 020 - 6474939 j

KV28WX; 71 cm Super Trini- PR/JSj

tron, stereo, TXT. Adv.*3299.-

1849.-

1

tBn''

PHILIPS SUPER VHS!

'urbo-Drive, stereo, montage.TXT. AdviesprijsM 595.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv/949/

598.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. •
sterren invriescapaciteit/899.-

598.-

M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplaleau.Adviesprijs*279.-

SHARP MAGNETRON

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

Koelgedeelte metautomatische DAEWOO MAGNETRON
ontdooiing. Vriesgedeelte mei KOR610; DIGITAAL. 1 Sliterin2 vakken en •••• sterren in- houd.SOO wattvermogen, autovriescapaciteit Adviesprijs'999.- malischprogramma's.AcV.'349.-

478.zONDER RISICO^

979.-

1149.-

begrip serv.c?0ok«M«
ende werkdag.

BCC

WHIRLPOOLAVM

PHILIPSHIFI STEREO
SONY 63CM STEREO VR665;Showview+PDC,4kopKV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv/1399.-

869.-

BmRENGOHDKOPËRT

pen, FoltowTV,longplay/1095.-

599.

door onze

BOVENLADER

PHILIPS 100HZ KTV E920; 7 koppen Super Tri-

899.-

PHILIPS 70CM STEREO SONY HIFI STEREO

949.ARISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

779.I TV/VIDEO COMBI'S

E820; 4 koppen Super Trilogie
videorecorder/1200.-

nreA *HQQ
LM-? 119O>

779.SONY HIFI STEREO

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

E720; SuperTrilogfc, 4 koppen,
Showview + PDC. *1100.-

669.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

JVC STEREO VIDEO

AT80; 800 toeren met regelbare centrif ugesnelheid.
Adviesprijs'1099.-

HRJ6;4k,Hi-Spec Drive. *989.-

549.-

798.-

ARISTONA STEREO

XWBINATE
WAS/DROOGCOMBINATE

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.*945.- BSJSE

-*•ITR426; Showview, PDC,
. lTXT,2tuners.AdVi395.-

SONYVIDEORECORDER
E120;Trilogicplus,afstbed*610.-

575.-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

X2101; Trinitron, TXT
Adviesprijs'1440.-

675.SONY 55CM TELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron. '990.-

ARISTONA VIDEOREC.
SB100; 2 koppen, scart,
afst.bed. Adviesprijs'495.-

349.PANASONIC Beste Koop!

Instelbaar tot 140 minuten.
ierming.Adv.*949.Kreukbescherming.
Adv.*949.Met

afstandbediening.

289.-

Mobiel bellen in heel Europa vanaf SONY CD SOUNDMAN
Portable AM/FM stereo radio met cassettedeck
slechts fl.0.25 per minuut!!

1-jarig Perfecte abonnement 24,95 p, maand
Allernieuwste
Sony Topmodel
GSM toestel twv 999.-

en CD-speler. Adviesprijs*250.-

HEWLETT PACKARD KLEURENPRINTER

DJ420L; max.4 pagina's per min., incl. Kleurencartridge en sheetfeeder, 300x600 DP1.*364.SAMSUNG MINI SYSTEEM

. W'

SIEMENS 300MHZ PC!
32MBintem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. '2999.-

1795.-

,.

Aansluitkosten
t.w.v. 108,69

Prachtige zilverkleurige set met CD-wisselaar
en luidsprekers. Adviesprijs*399.SONY HIFI STEREO VIDEORECORDER

SLVE730; 4 koppen super Trilogie, Showview
en PDC, OnScreenDisplay, scart, afst.bed. *990.-

144.179.277.645.-

WHIRLPOOL KOELKAST

Volledig irrtéfgrëerbaar, 4 pro-. . -,
gramma's en aquastop. '1299.-1 JU

429.-

349.145 LITER KOELER
AutomaSscheontdooiing. '529.

299.-

1-DEURS KOELKAS

Fraaie en degelijke uit
voering met vriesvak.

545.-

279.-

12-VOLTS KOELBOX

ART 785; Dubbeldeurs koelkast
trommel. Adviesprijs*649.met 256 liter inhoud, waarvan
| 58 liter vriezen,flexibelekast| en deurindeling. Adviesprijs*999.- WASDROGER STUNT!

Ideaal voor in de .auto e
op de camping. Geschik
voor 6 flessen van 1,5 liter.

Links- en rechtsdraaiende

445.-

Met restwarmte indicafe :*899.-

499.%

PELGRIM KOOKPLAAT

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

~ 278.-

ETNA KOOKPLAAT

4 pits met 2 delige branders.

~ 178.HOLLANDIAKOOKPLAAT

4-pitsgaskookplaat. Adv*295.-

158.ATAG
FORNUIS
FG1;

Gasfomuis met
elektrische oven,
incl. grill en
sierdeksel.
AdV1450.-

:enpluizenfilter.*495.-

579.-

Met vonkontsteking. *499.-

ZANUSSI KOELKAST INBOUW KERAMISCHE
Met vriesvak. Adv.*699.
KOOKPLAAT-,•.:•; V t

ZANUSSI WASDROGER

IBMAPTIVAPC'sTOP!

275.-

CENTRIFUGE
JGE

2800 toeren, RVStrommel.*249.VStrommel.*249.-

165.-

Topklasse MM computers,
K6-233Mhz, 32MB, fax/modem, 15"monitor.Adv*2605.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
BOSCH VRIESKAS
GSD1300;3laden,11kgin
vriescapaciteit. Adv.*848.

LASER333MHZ+17'MON.

pTgii
IfM?

32MB intern, 6.4GB, 36sp.

51 CM KTV TELETEKST
70voorkeuzezenders,Off. Ned.
Philips garantie. Adv/695.-

EL34; Gas-elektro fornuis,
grill, draaispit, thermostaat
en sierdeksel. Adv.'l 199.-

798.-

COC
ETNA FORNUjS
UfcU>" Gas-elektro
fornuis met grill

WHIRLPOOL KAS

en sierdeksel. Adv."695.-

Gunstig energie verbruil
•*•• capaciteit, CFK-vri

498.-

m 445.m 345.-

PHILIPS TELETEKST

PORTABLE KTV 37cm

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv/729.

975.-

1245.BAUKNECHTDROGER
CHTDROGER

NVSD200;Sriowiew+PDC.'649.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

INBOUW VAATWASSER

200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar/849.-

130 liter, met vriesvak. '699.

Elektronischn en reverserend.
nel. Adv'1799.Adv*1799.RVS trommel.

M1400; Afstandbed. Adv/550.

PT1 55; 37cm, afst.bed. '595.-

2-DEURS KOELKAST

379.WHIRLPOOL KAST

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

575.SONY PORTABLEKTV
375.-

465.-

BOSCH
CONDENSDROGER

Wasdroger met ruime vulopening. Stil en zuinig/1449.-

PANASONICSTEREOKTV

595.SONY 55CM STEREO

••e^n

Geen afvoer nodig! RVS
trommel. Adviesprijs*999.-

VR165;+PDC.afst.bed.*745.-

21S1; 55cm FSQ. Adv/849.-

575.-

SIEMENS KOELKAST

PHILIPS SHOWVIEW

875.-

r179lM

1 80 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv/985. - BAUKNECHT INBOUW
VAATWASSER
r:
4p*ograrhma's£terriperaturen,
ZANUSSI 2-DEURS timer en thérrriodry *2395.-1
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

SOcm breed, met vonk-

l jcf/HïjKiilyïüIgjJAÏIifli^

PANASONIC KTVTXT

BOSCH KOELKAST

GAS K O O K P L A A T

CONDENSDROGER

| XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv/1499.-

^

6 programma's en aquastop, zeer stil. Adv.*2795.-

SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.-

399.*IKTV/VIDEÖ COMBI

VAATWASSER

;

868-

SAMSUNG STEREO!

•*•IKV14V4; Showview, PDC
£,|Advies'prijsM.220..-ï

PR/JSJ

APPARATUUR

Wassen en drogen
igenin
in 1 ma;ren.'1549.,chine, 1000 toeren.
"1549.-

489.-

ARISTONA

INBOUW

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk
Waterbeveiliging. Adviesprijs'1649.-

PT820;63cmBlack-lineS, iogic, vliegende wiskop,
| stereo, teletekst. Adv.*2795.- HiFi-stereo. Adv/1650.-

PT4501;Teletekst.Adv.*1645.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron
net hete lucht oven en grill. Dus
intdooien, koken, bakken, bralen en gralineren. Adv/999.-

AEG

SONY MONTAGE TOP!

1579.-

900 watt magnetron, 60 minuten
timer, automatische programma's.

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunkties. Adviesprijs"699.-

ge, Jog & Shuttle, TXT/1495.-

849.-

219.-

SAMSUNG 24 LITER

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

PHILIPS MATCH-LINE
SONY72CMHIFISTEREO VR7;Turbo-Drive,stereo, montaKV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'1880.-

169.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMB

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbarethermostaat,
RVStrommel, zelfreinigende
pomp. AdviesprijsM 199.-

' L tgiffUSl

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

90 LITER VRIESKAS

Kleuren flatbedscanner,
4800DPI. AdviesprijsM 49.-

3 vakken. Adviesprijs 698

95.-

Zeer fraaie uitvoering. *398.-

OPZETVRIESKAST

Off. Ned. Philipsgarantie. '495.-

Handig! 50 liter. Adv.'595

pTg%

PELGRIM WASEMKAP
9QQ _ Sstandenenvetfilte.
Adv*260.-

nwfey £.&&*

KTV 37CM +TELETEKST Okipage4W; Topklasse! '821 .-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar
alle maten en soorten. E
is al een vrieskist vana

299.

ZAANDAM

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

> Meer budget door de gratis
i BCC-card!
' Aanvraag-folder in de winkel!

ATAG RVS WASEMKAP

nnuwui im n »n '
niwuBiint n- u umuii'
Hl I1KHI DU»! Illl «II
•tntujintnianof uiuru
ftlOKIll Itl IllWIJOIIllCi

BEVERWIJK

Breestraat65
Mammoetstore 1500 m2

AMSTERDAM NOORD

Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m"

Buikslotermeerpiein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

HAARLEM

AMSTERDAM ZUID-OOST

Rivièradreef 37
•
Winkelcentrum "Schalkwijk"

Biilmerplein 995
Winkelcentrum "A'damse Poort"

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR - AMERSFOORT- AMSTELVEEN
AMSTERDAM • BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT • HAARLEM • HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK - UTRECHT
.VEENENDAAL - ZAANDAM • ZEIST
;
ZOETERMEER - ZOETERWOUDE .

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . .
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag'. ........ .
KOOPAV.ONDEN
donderdag . . . , .

128.-

;MKAP
ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen.Adv*135.'
ten.Adv*135.-

78.13.00 tot ia.OO uur
09.30 tot 18.00 uur

19.00 tot 21,00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Vantevoren moet je even rustig ademhalen'

Met

oog
en

oor

WandeMerdaagse
ZANDVOORT - Velen kennen de avondvierdaagse nog
uit hun jeugd. Wie zou niet opnieuw met kinderen of kleinkinderen willen meelopen? Of
met een groepje collega's cq
medesporters? Dat kan van 15
tot en met 18 juni voor het
eerst weer sinds jaren in Zandvoort.
Er zijn twee afstanden: 5 en
10 kilometer. Klaas Koper en
Floor Kerkman hebben alle
routes inmiddels uitgezet en
nagelopen. Het zijn volgens
hen prachtige wandelingen
door de omgeving. Behalve op
de laatste avond beginnen en
eindigen de tochten bij gebouw 't Stekkie in Noord (Aktiviteitencentrum Zandvoort).
Op de slotavond is de start en
finish op het Kerkplein. Aan
deze slotavond werken ook de
Knrm en de Haarlemse Harmonie Kapel mee.
De inschrijving voor kinderen begint op woensdag 2 juni.
Zij krijgen op school een inschrijfformulier mee. Maar volwassenen kunnen zich ook opgeven. Voor individuele wandelaars zorgt Ankie Miezenbeek daarvoor: Haarlemmerstraat
12,
2042
NC,
telefoonnummer
5719532.
Groepen en verenigingen kunnen terecht bij Ploor Kerkman,
telefoonnummer 571.3959. Het
organisatiecomité hoopt dat
zo veel mogelijk mensen zich
van te voren inschrijven, zodat
de start op. dinsdag 15 juni
makkelijker kan verlopen.

de badplaats door
lepte van. Hoogstraten

Eerlijk als goud
Fransje van der Braak let goed op als ze door het dorp loopt. Een
maand of vijf geleden vond ze in de zeereep bij de Boulevard
Paulus Loot (ongeveer halverwege) een goudkleurig kettinkje
met een hangertje in de vorm van een kruisje. Drie maanden
later kwam ze in de bosjes bij de Hannie Schal'tschool een
blauwe damesfiets tegen die al een paar dagen onbeheerd lag
weg te kwijnen. Beide gaf ze bij de politie op als gevonden
voorwerp, maar tot nog toe kwam niemand het hangertje of de
fiets opeisen. Ze wil echter de eigenaren toch gelukkig maken.
Wie zijn eigendommen herkent, mag haar bellen: telefoonnummer 5717994.

Zonder vertrouwen
Er gaan geruchten door het dorp dat het niet botert tussen het
programmabeleidsorgaan (voorheen de programmaraad) van
radiostation ZFM en het bestuur van de zender. Beide zouden
het vertrouwen in elkaar hebben opgezegd. Het programmabeleidsorgaan, dat wettelijk verplicht is en uit allerlei maatschappelijke groeperingen bestaat, moet de beleidsplannen van de
omroep goedkeuren, maar klaagt over gebrek aan informatie uit
het bestuur. Bestuursvoorzitter Gert-Jan van Kuijk wil niet
reageren op de aantijgingen.,. We moeten nog met ze praten, dus
het lijkt me niet zo verstandig als ik nu al commentaar geef,"
zegt hij op vriendelijke doch besliste toon. Wel meldt hij en

Postzegels

ZANDVOORT - Postzegels
zijn interessanter dan menigeen mogelijk denkt. Daarom
houdt de Postzegelvereniging
elke maand, deze keer op 28
mei, een open avond in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17. De bijeenkomst
begint om kwart over zeven.
Meer informatie is verkrijg- De nieuwe jeugdgroep van Wim Hildering: Mandy, Janine, Sanne, Ellen, Chris, Mark en Murielle. Kcvin en Nancy waren verhinderd tijdens de eerste presentatie
baar bij mevrouw Roggekamp
Foto Amiró Lieberom
(telefoonnummer 571.3262) of
de heer H. Bol (telefoonnum- „Wat worden we oud hé, Katrien?" „Nou, hé Wilhelmien."
De maskers gingen af en de zijn eigen kwaliteiten, dat is de bewust over het podium. Maar
mer na 19 uur 571.3241).
Het klinkt wat opmerkelijk uit de mond van twee piepjonge spelertjes namen plaats op een basis van waaruit we vertrek- boven alles was het plezier van
acteurs. Toch weet het tweetal het publiek te laten geloven jijtje barkrukken tegen de ach- ken."
de gezichten af te lezen.
dat ze een stuk ouder zijn dan twaalf of dertien jaar: door terwand. De maskers werden
Daarna volgden tal van spel„We hebben een superBorduurwerk
net te doen of je ergens spierpijn hebt. Het is een van de op het achterhoofd geschoven. letjes waarbij de leerlingen ver- groep," riep Sanne enthouZANDVOORT - Thea Ger- tone_eltrucjes die de gedreven Sonja Rijnders-Koper haar „Hallo, ik ben Janine," zei een schillende emoties toonden of siast na afloop. „Ja, we hebben
lings heeft van 31- mei tot en pupillen aanleert. Deze actrice/regisseur heeft het
meisje dat opstond en naar vo- een heel andere motoriek lie- het heel gezellig met elkaar,"
met 3 juli een expositie van afgelopen seizoen alweer de tweede groep 'jonkies' van
ren liep. „Dit is mijn voorkant ten zien. Bijvoorbeeld een beaamde ook Janine. „We waborduurwerk in de bibliotheek toneelvereniging Wim Hildering onder haar hoede
en dit is mijn achterkant," zei voetbalelftal met enorme ren wel een beetje zenuwachop de Prinsesseweg. Marianne genomen.
ze terwijl ze zich omdraaide en spierpijn, of hoe praatje en be- tig, maar je moet gewoon even
Verhuist opent de tentoonsteleven met haar bips schudde weeg je als je een heel deftig rustig ademhalen van tevoE EERSTE GROEP publiek aan de her en der ver- als een klein konijntje met zijn. hoedje opzet? Een telefoonge- ren," vertelde Mark professioling op 29 mei om twee uur.
jeugdspelers is inmid- spreide tafeltjes in de zaal aan. staartje uit'een Disney teken- sprek, waarbij twee spelers al- neel. Hij was de enige jongen
dels al zo'n jaar of Supermoderne muziek schal- film.
lebei een ander aan de telefoon die middag, omdat Kevin op
Natuurfoto's
twintig. Veel acteurs de door de
hebben, maar vakantie was. Maar al waren er
Z ANDVO ORT/VOGELENuit deze groep waren laatst u d e
toch ook weer alleen maar meiden dan nog
ZANG - Vlinders, reeën, nog te zien in de voorstelling
samen aan het ging hij naar de toneelles.
boomknoppen, wie goed kijkt 'Jan Rap en z'n maat' in de ging op. Wittee
en zij
ziet meer in de natuur. Duin- Krocht.
Iedereen wil dan ook acteur
bewe- _^_^_^_^-_^_^_^__________^_______ dat?
Een
wachter Joop Hilster weet dat
Dit weekend betraden ech- kers op
of actrice worden. Behalve Elals geen ander. Zijn prachtige ter zeven van de negen 'nieuwe gende kinderruimte inlo- len, zij draait liever een hotel:
Zo stelden alle kinderen zich pen, die heel griezelig is en als „Stel dat je geen werk krijgt,
foto's zijn tot l juli te zien in nieuwelingen' voor het eerst lijfjes blikten af en toe de zaal
het bezoekerscentrum van de het podium. Na tien weken in. De broertjes en zusjes zaten voor alsook de nieuwe voprzit- je op de helft bent verandert dan heb je meteen geen inAmsterdamse Waterleiding- cursus was het tijd om het ge- met open mond te kijken, zo- ter van de toneelvereniging, die in een keer in een heel leu- komsten meer. Nee, hoor ik
duinen, De Oranjekom in Vo- leerde te laten zien aan familie iets hadden ze nog nooit ge- Paul Olieslagers, de voorzitter ke ruimte?
doe het wel als hobby erbij."
Dit alles kregen de toeschougelenzang. Het bezoekerscen- en bekenden. Er werd geen zien en wie was wie? De zoge- van de jeugd, Lana Lemmens,
Een beetje nuchterheid in de
trum is door de week van half stukje opgevoerd, maar er heten 'spiegeloefening' (twee en Sonja zelf, tot grote hilari- wers zondagmiddag te zien. groep kan geen kwaad, moet
De groep werd door een moe- ze gedacht hebben na de betien tot vier en in het weekend werd aan de hand van oefenin- aan twee simuleer je een spie- teit van het publiek.
gen getoond uit welke ingre- gel in het midden en probeer je
„Niets is stom of idioot aan der bestempeld als vrij kentenissen van haar collevan negen tot vijf geopend.
diënten en vaardigheden to- gelijktijdig te bewegen) werd elkaar." sprak de speldocente. schuchter toen ze begon, maar gaatjes.
op deze manier heel theatraal „Dat is het eerste wat je leert diezelfde groep bewoog zich
neelspel is opgebouwd.
Verwachtingsvol schoof het opgevoerd.
op de cursus. Iedereen heeft nu geconcentreerd en vrij zelfNelleke van Koningsveld

D

e n het gordijn 'Niets is stom of idioot, dat is het
mas eerste dat j e \QQit op de toneelcursus' ho? doe je

passant dat de nieuwe studio waarschijnlijk op 19 juli in gebruik
wordt genomen. „Het is wat later geworden, want we pakken de
verbouwing grondig aan en onze vrijwilligers willen geen half
werk afleveren. Maar," zegt hij, „de opening wordt wel spectaculair: we gaan negen uur live uitzenden achter elkaar."

Op naar Friesland

De ongeveer dertig bewoners van de Beschermde Woonvorm
Strandhotel hadden het vorige week dinsdag mooi voor elkaar.
Op het moment dat de verhuiswagens voorreden, en de verhuizers af en aan sjouwden met dozen en kasten, stapten zij in de
klaarstaande busjes voor een gezellig dagje uit. De reden van al
die drukte in het Strandhotel is de regionale spreiding. De
woonruimte in het Strandhotel waar tot nu toe zo'n dertig
mensen onder dak waren, wordt geschikt gemaakt voor bewoning door twintig bewoners en een horecagelegenheid. Alles
aangepast aan de eisen des tijds. In die verbouwingsperiode
verblijven de bewoners in hotel Friesland.

Twee keer op vakantie

Weekenddiensten

Alle stemmen zijn welkom

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hoge- Zandvoort heeft maar liefst
vijftig verenigingen. Daar
weg 574.5111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
zitten hele grote tussen,
574.0260.
maar ook hele kleintjes.
AMBULANCE: 112, of 531.9191
Omdat het Zandvoorts
(CPA).
Nieuwsblad veel waarde
APOTHEEK: Tot en met vrijhecht aan het
dagavond de Zandvportse verenigingsleven, krijgen de
Apotheek, Raadhuisplein 10,
clubs in deze rubriek de
571.3185. Zaterdag, zondag en kans zichzelf voor te stellen.
maandag- tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Naam:
Zeestraat 71, tel. 571.3073.
zangkoor Zamor
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het Aantal leden:
antwoordapparaat van de 20
huisarts welke arts dienst
Gemiddelde leeftijd
heeft.
DIERENAMBULANCE:
45-50 jaar, maar het koor is
toegankelijk voor alle leeftij524.6899.
KENNEMER
DIERENTE- den
EUIS: 571.3888.
VERMISTE/GEVONDEN
Thuisbasis:
HUISDIEREN: 538.3361 (Ami- Het Gemeenschapshuis
vedi) en 571.4561 (dierenbescherming).
Grootste successen:

Yahri

ZANDVOORT - Yahri stuitert door het leven. Misschien
heeft hij iets te vaak naar zijn
voetballende bijna-naamgenoot gekeken. Dit boxer-reutje
is volgens de medewerkers van
het Dierentehuis Zandvoort
een echte spring-in-het-veld.
Dat kan door zijn leeftijd komen. Hij is net een jaar oud.
Maar luisteren doet hij goed.
Hij komt op afroep en houdt
zijn baasje bij het wandelen
goed in de gaten. Yahri heeft
geen probleem met katten en
kinderen, maar hij eist wel de
nodige aandacht. Zeker in
deze puberale fase, waarin
Vahri voortdurend tracht
grenzen te verleggen.
Meer info over deze witbruin gevlekte dondersteen
toet zijn mooie tip-oortjes en
zijn lange staart bij Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat
5, telefoon 671.3888.
Sjakie heeft inmiddels een
thuis gevonden, Pj otter, de andere semi-Yorkshire uit de
dierenrubriek van vorige
Week, helaas nog niet.

Van T-bone tot
langoest bij
Le Grand Prix
ZANDVOORT - Een stijgende lijn valt er beslist te
bespeuren in de horecaloopbaan van Sayed El-Elimi. Nadat hij in 1987 bescheiden begon met snackbar Amon in
de Burgemeester Engelbertsstraat opende hij vijf
jaar later eetcafé Santé. Deze
florerende zaak verkocht hij
vervolgens vorige maand om
zich thans geheel en al te
kunnen storten op zijn
nieuwste onderneming. Vol
trots startte hij, samen met
zijn vrouw Yvonne, vrijdag
het luxe restaurant Le Grand
Prix aan de Passage 6-10. op
een steenworp afstand van
zijn oude zaak.

Grootste teleurstelling:
Tot nog toe hebben we die
nog niet ondervonden
Verenigingsmotto:
Zang en gezelligheid
Hartenkreet:
Gaarne zouden we meer
nieuwe leden begroeten,
want alle stemmen zijn van
harte welkom

Meer informatie:
brj voorzitter E. Blaauwhof
(tel. 5713982) of penningOptredens in diverse instel- meester E. van Luyk (tel.
lingen en bejaardentehuizen 5713271).

Burgerlijke stand
15 mei-21 mei 1999

In ondertrouw: René Peter Paap en Simone Jongens.
Getrouwd: Olivier van Tetterode en Amber Anabel Potts. Feico
Pieter Koper en Paddy Sandra Rebecca Glebbeek. Hendricus
Martinus Louwen en Karin Brigitta Bol.
Geboren: Maxime May, dochter van Timothy Robert Landwier
en Hellen Marit van Cleef. Soraya Lale, dochter van Sedat Qakir
en Khadija Krim. Lisa Anne Marie, dochter van Alexander Ronald Beumer en Sabrina Anne Marie Brantjes. Jessy. zoon van
Maurice Harm te Paske en Nicole Jacobs. Dante. zoon van
Raymond Zitter en Patricia van Eijk van Voorthuijsen.
Overleden: Anthonia Clasina de Groot-Costers, 93 jaar. Simon
Hendrik van der Meulen, 61 jaar. Jansje Maria FahrenfortSchutsseler, 77 jaar.

i

zeer geschikt om feesten, bruiloften en partijen te houden.

©

IM

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
Jl Jzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

-cl e

om zijn capaciteiten als chefkok ten volle te bewijzen.
Daarbij richt hij zich met name
op vis-, vlees- en barbecuegerechten. „We hebben een internationale kaart." verduidelijkt El-Elimi. „Argentijnse
vleesschotels en T-bone's,
maar ook Griekse gamba's. En
als speciale delicatesse kan
men langoest of kreeft bestel„Op zich was ik heel tevreden len."
met het succes van Santé."
De prijs valt mee, vindt Elvertelt de in Egypte geboren
doch inmiddels alweer bijna Elimi. „Al is Le Grand Prix betwintig jaar in Nederland wo- slist een luxe restaurant, we
nende El-Elimi. „Maar ik wilde hanteren gewoon gemiddelde
na zeven jaar graag weer een prijzen." Wie daar uit eigen erstapje verder. Toen in de Pas- varing over mee wil kunnen
sage onlangs café-restaurant praten, kan er dagelijks vanaf
Murphy's sloot, greep ik dan 10 uur 's ochtends terecht voor
ook meteen mijn kans om hier- 'de kleine kaart', en van 14 tot
23 uur voor uitgebreide meheen te vertrekken."
Hij krijgt nu alle gelegenheid nu's. Tevens is Le Grand Prix

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: Zondag 30 mei 10 uur ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: Zondag 30 mei 10 uur: ds Van de Vate.
Agatha Parochie: Zaterdag 29 mei 19 uur pastor Kaandorp.
Zondag 30 mei 10.30 uur Kaandorp, koor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 30 mei 10.30 uur
bezinning en gesprek. Thema: Verlegen om/met de geest.

e

Bon Tap en Gary van der Heul van Shoutcrs

Elke avond
een dolle boel
ZANDVOORT - Wie niet wil Dolgelukkig zijn Suzan Severeid (links) en Tony van Rentergwachten op het eerstvolgende hein (rechts), want samen met hun zoontje Pablo mogen ze een
carnaval om volledig uit zijn week lang op kosten van reisbureau Zonvaart Toerkoop en Bel
bol te gaan, kan daarvoor sinds Air naar een vier sterrenhotel op Cyprus. Marga Woelinga (miclvrijdag dagelijks terecht in dcn) heeft het drietal vrijdag namelijk een cheque overhandigd.
feestcafé Shooters aan de Hal-! Zonvaart Toerkoop bestaat 35 jaar en verloot tien weken lang
tescraat. Volgens bedrijfsleider! onder de klanten van vijftien filialen elke week een andere reis.
Ben Tap zorgen de aanwezige j Voor Tony, Suzan en Pablo, komt de reis naar Cyprus prachtig
medewerkers er wel voor dat! uit. Ze zouden eigenlijk al in januari naar de zon op vakantie
het daar elke avond tussen 21 i gaan, maar wegens ziekte werd die trip geannuleerd en vervanen 3 uur een dolle boel wordt. gen voor een korte reis naar Frankrijk. Nu hebben ze dus twee
..Wij zijn er namelijk in de aller- vakanties voor de boeg
eerste plaacs op uit om ons publiek zo goed mogelijk te enADVERTENTIE
tertainen," vertelt hij.
„Ons barpersoneel heeft een
zeer actieve inbreng door uitbundig mee te zingen en te i
?
^Idig3^^
dansen, en zich regelmatig te!
verkleden voor bijvoorbeeld
een Tina Turner-act of een
Aspergesalacle met een carpaccio
Meat Loaf-imitatie. En verder
reiken ze ook aan de bezoekers i van Schotse zalm en een dressing met citroengras
allerlei feestbrillen en -pruiken
•A--A--Auit. Het is immers de bedoeling i
dat iedereen zoveel mogelijk
Velouté met asperges en truffel
meedoet in het massale ge-j
kdoen. Daarom stimuleren wij
de klanten om zich helemaal te
Asperges met zeebaars
laten gaan. en bijvoorbeeld onen mousselinesaus
gegeneerd op de tafels en del
of
bar te dansen. In feite probeAsperges met Beemsterlam
ren wij kortom de sfeer die
heerst in bepaalde uitgaansge"en morieltjes
legenheden op het hoofdstedeof
lijke Rembrandtplein naar
Asperges a la Flamande
Zandvoort toe te brengen."
Daarbij richt Shooters zich
op een publiek van toeristen.
Patisserie met vanille
Amsterdamse strandbezoe- j
en confiture van aarbeien
kers en plaatselijke feestfigu-j
ren. Men dient echter min-i
stens 21 jaar te zijn om binnen
Menu van f 77.50 voor f 57.50
te komen. De naam van de firma. die eerder in Haarlem.1
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
Bergen en Wijk aan Zee sucontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
cesvplle vestigingen opende, is i
overigens ontleent aan de klei-1
samengestelde lezersmenu
ne glaasjes sterke drank waarop de gasten nu en dan geheel l
Restaurant Queenie
gratis worden getracteerd. Het
Kerkplein 8 - Zandvoort
is de gewoonte om dergelijke
reserveren gewenst: 023-5713599
shooters, die luisterrijke nadagelijks
geopend van 12.00 tot 22.00 uur
men dragen als 'het koetje' en
'de strandwandeling', in een
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon
keer naar binnen te gieten.

DAN K U WEL
Wij bedanken alle bakkers en klanten die mee gedaan hebben aan de actie "BROOD VOOR KOSOVO".
Dankzij de bakker bij u in de buurt en uw gift is de actie een succes geworden. Een mobiele bakkerij staat
in Kukes Albanië en is nu volop in bedrijf. Aan locale Albanese bakkerijen heeft War Child extra apparatuur
geleverd, zodat ook zij hun bakcapaciteit kunnen opvoeren.
Donderdag 27 mei is de laatste dag van onze actie.
Helaas betekent dit niet dat hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo niet meer nodig is. De stichting War Child
blijft kinderen in oorlogsgebieden helpen met initiatieven zoals de mobiele bakkerij.

Foto Thom Hoffman

G i r o

6 3 6 6

Uw steun blijft nodig voor de vluchtelingen uit Kosovo. Bijvoorbeeld door de cd single Staakt makkers staakt te kopen. Vul de éénmalige machtiging in en de single wordt thuisgestuurd.
Samen met Herman van Veen organiseerde Freek de Jonge een benefietconcert voor kinderen uit Kosovo. Het lied Staakt makkers staakt is op cd single gezet.
De opbrengst van deze single komt ten goede aan hulpprojecten van War Child voor kinderen uit Kosovo.
Staakt makkers staakt het vuren
Helpt kinderen helpt de buren
Voedt moeders voedt de monden
Heelt vrienden heelt de wonden
Sloopt mensen sloopt de muren
Staakt makkers staakt het vuren
Staakt makkers staakt - Songtekst:
(Tekst: Freek de Jonge, Muziek: Herman van Veen, Nard Reijnders)

^~&

Staakt makkers staakt van Freek de Jonge en Herman van Veen

•~:

Hierbij verleen ik een éénmalige machtiging aan Het Parool om van mijn rekening fl. 12,95 af te schrijven voo r de cd single Staakt makkers staakt. De opbrengst van deze cd single gaat naar War Child.

Naam:
Adres:

Datum:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

Bank/Girorekening:

Handtekening:

Stuur deze ingevulde éénmalige machtiging in een gefrankeerde envelop naar: Het Parool/Weekmedia, t.a.v. Nel Scholte, Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
Ook kunt u het genoemde bedrag over te maken op postgiro 26.07.28 t.n.v. Parool-speciaal. Wilt u duidelijk actie Staakt makkers staakt vermelden. Uw bestelling wordt naar het adres gestuurd dat op
uw girokaart staat vermeld.
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TOTAAL
CONCEPT:

EXCLUSIEF WONEN
BEGINT EN El DIGT
Wonen volgens Van Til's totaalconcept
betekent dat u alle grote en kleine
items voor uw huis op één en hetzelfde
adres kunt vinden. Dat is wel zo
gemakkelijk. En leidt ook tot het
mooiste resultaat. Gelukkig wi! dit niet
zeggen dat u dan ook voor één en
dezelfde stijl moet kiezen. Van Til
herbergt er namelijk meerdere onder
één dak, dus mixen kan ook.
Bijvoorbeeld topdesign met historische
stijlmeubelen. Of romantiek met
exclusief klassieke elementen.
Voor in de woonkamer, de slaapkamer, de gang, ja tot het allerkleinste kamertje
toe. Zelfs daarvoor heeft Van Til
verantwoorde accessoires in huis!

MODERN DESIGN.
SPRAAKMAKENDE ONTWERPEN
Met zijn unieke presentatie van
moderne designmeubelen heeft Van
Til landelijke bekendheid verworven.
Van veel toonaangevende merken
showen wij nagenoeg een complete
collectie. Zodat u het maar voor het
uitzoeken hebt. Dus alles van ArX en
de nieuwste modellen van Leolux.
Natuurlijk de beroemde zitmeubelen
van deSede plus het technisch volmaakte Plugged Furniture. Maar ook
nieuwe ontwerpen van internationale
designers beleven hun Nederlandse
introductie niet zelden bij Van Til.
Hun namen hebben hebben er een
vertrouwde klank.

INTERNATIONALE TOPMERKEN BIJ VAN TIL:
• Aleph • Alessi • Arco • Arflex • Artifort • Auping • Arx • Banz Bord • Baxter • Behr • Belgo Chrom • Bellato • Rolf Benz • Besouw • Bielefelder Werkstatte • Bree's • Brühl & Sippold
• Cascade • Castelijn • Classicon • Cor • Danskina • deSede • Dimico • Duresta • Durlet • Eilersen • Exclusiv • Felice Rossi • Fendi • Fischbacher • Flexform • Flou • Galotti • Gasparucci
• Geka • Gelderland • Ghyczy • Grange • Harvink • Heidense • Herma• HF Style • Hülsta • Indoor • Ire • Interstar • Jab • Hennie de Jong • Jori • Kendix • Kill • Koekoek • Kvadrat
• Label • Lazyboy • Leolux • Lourens Fisher • Van Maanen • Metaform • Minotti • Minty • Mol & Geurts • Molinari« Möller Design • Montis • Moroso • Moser • Mulleman • Musterring
1
Muylaert • Nelo • Norma • Omnia • Pastoe • Ploeg • Poliform • Pullman • RAG • Rohé • Saporiti • Schutz • SDB Design • Spectrum • Stelton • Superba • Swissflex • Tecta
1
Team by Weilis • Terzani • Thonet•Thörmer • Treca de Paris • Tonon • Walraven en Bevers • Wittmann «WK • Young International •

EXCLUSIEF KLASSIEK.
VAN STIJLMEUBEL TOT ROMANTIEK

SLAAPKAMERDESIGN.
VAN MEUBELEN TOT MATRAS

KUNST EN ACCESSOIRES.
VAN BADMAT TOT LITHO

Exclusief wonen kunt u nergens beter
dan bij Van Til. De collectie geeft
talloze voorbeelden van comfortabele
luxe en ademt een voorname sfeer.
Geen wonder: wij betrekken onze
meubelen van de allerbeste fabrikanten ter wereld waar vaak nog traditioneel en handmatig wordt gewerkt.
Die hoge kwaliteit resulteert in langjarig woonplezier. Naast prachtig
bewerkte eetkamersets en zitmeubelen vindt u hier ook perfecte remakes
uit diverse internationale stijlperioden,
zoals Consulat en Art Deco.

Van Til's afdeling slaapkamerdesign
is feitelijk een aparte speciaalzaak.
Hier vindt u ledikanten en interieurs
die u nergens anders ziet. Italiaanse
ontwerpen,
futuristisch
design,
romantisch pitriet of smeedijzer en
slaapsystemen die zijn ontwikkeld om
u optimaal comfort te bieden. Want
behalve bedden, systeem kasten en
meubelen omvat de afdeling ook
volledig toegeruste slaapstudio's
waar u de ligging van matrassen, bedbodems en boxspring-combinaties
persoonlijk kunt uitproberen. U krijgt
daarbij advies van speciaal getrainde
medewerkers.

Van Til telt verschillende shop-inshops met de meest uiteenlopende
woonaccessoires. Gordijn- en meubelstoffen natuurlijk, en alles wat u maar
bedenken kunt voor op de vloer. Maar
ook: de huishoudelijke accessoires
van Stelton en Alessi, verlichting van
groot tot klein, glaswerk en serviezen,
textiel voor de slaapkamer en kunst
met een grote of een kleine k. Want
Van Til exposeert regelmatig werken
van beroemde kunstenaars. En laat
in Nepal kleden knopen naar eigen
exclusief ontwerp.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
H Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten

van
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Lang

V/A

OPAUEONDERDEUN

BETER!

NIET!

GOEDKOPER
START: WOENSDAG 26 MEI
ï

MIELE GALA
i AFWASAUTOMAAT
; Met Novotronic-besturing voor 6 afwasprogramma's
\ en Turbothermic droogsysteem voor een perfect
| droogresultaat. Energie- en reinigingsklasse A.
Bijzonder laag geluidsniveau.
Met unieke Miele-besteklade. ADV.2349;-

OM ACHT UUR'S OCHTENDS

EINDE: ZATERDAG 5 |UNI
OM VIJF UUR 'S MIDDAGS

BALANCEREN EN UITLIJNEN
VAN

135/80 R13 S
145/80 R13 S
175/70 R13 S
185/70 R13 S

MIELE GALA 1200 TOEREN
WASAUTOMAAT
Topmodel met perfecte resultaten:
was-en energieklasse A, droogklasse B.
VolelektrónischeNovotrortic-besturing.
Wast zeer milieubewust. Vele
speciale wasprogramma's voor
o a kwetsbare wol Centrifugeert
tot 1200 toeren ADV.J499T-

OFEEN
NIEUWE
ACHTER-

VOOR

P.st.

^6i
psL^Ti
p^t. ^8(
' p s t . ^S!

4 wielen balanceren, incl. uitlijnen
voorwielen van >09^

OPEEN
COMPLEET
UITLAAT
SYSTEEM

nu 75.-

Op overige maten 1596 Prijzenslag Korting; I

Kom vandaag
nog bij
ons langs!'

KATALYSATOR
NODIG?
Nu met 10%
Prijzenslag korting

AUTOMERK
AUTO'S ZONDER KATMÏSATOR
Dtrogn AX 10E.10RE. lint
UTOE9/-86--92
Alfa 33 1.2, 1.3
'90BMW 516, 3181

155/70 R13 T SP70

COMPLEET
SYSTEEM
VOOR
VAN

ACHTERDEMPER
VOOR
VAN

235P 179.- IAO:- 79,449? 339, J6Ö? 119,
409, 319.- J9Ö? 149,
559? 469.- 240:- 179,

1<V82 - 9/W
Menedcx ZOOD, E 2DOD
'85 - 5r95
AUTO'S MET KATAiySATOR Complete systemen vanaf de kat
Opel Kaden E 1.3,1.4

145/70 R12 S 5P7
175/70 R14 T SP70
185/70 R14 H Sport 200 P.st. JL50?

519? 249, 1M? 69,
265P 209, 156? 99,
Opd Astra 1M, 1.61, 1.81, 2.01
299? 249, 130? 119,
<« GT, Combi) 10/-91Fort Rista 1.11
299? 239, 160? 119,
'89 - 12«3
Subam Mini |umbo 800 4cy1
509? 429, 170? 129:
1/'90 Hat anqiwcento 0.7, 0.9
319? 249, 180? 139,
1/^92 - 3^98
Opd Omega 1.8, 2.01 2.41
369? 329, 220? 179,
9/'86 Alfa 155 1.71 1.81, 2.W ex 16V
539? 439.- 230? 189,
1/-92 - '96
Toyota Conlla 1600 16V
359? 289, 230? 189,
sm - 9/92
VW Golf IK 1.4, 1.41, 1.6. 1.61
259? 269, 200? 189,
nni Renault 25 2JI TH GIX
469? 339.. 250? 219,
6/'88 - 9/92
Suzukl Swift 1.31. Lei sedan
449? 379.- 280? 219,
1/'90 - 9/'96

'86 - W90

MhsubteW Coh 1.3, 1.5!

srss - sm

MIELECALAWASDROCER
Volledig elektronische vochtmeting met
-i 'Sensitive'-systeem voor energiebesparend drogen.
i\
Eenknopsbediening voor maar liefst
— 11 programma's. Met uniek wolprogramma.
ADV. 48497-

155/80 R13 T P3000E
175/70 R13 T P3000E
175/65 R14 T P3000E
185/60 R14 H PSOOOD
Op overige maten 1O96 Rrijxenslag korting:!

GRATIS
REMCONTROLE

. allerbeste gariÉinte
EXTRA:
.de. unieke
:

7geen gekibbejll

Normaal 25.-

garantie'. • • ^ï'-jS

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor de
laagste prijs. Alle overige uitlaatdelen en
complete systemen nu met 10% korting.

RemVë///q

MIELE GALA 1500 WATT
STOFZUIGER „
Schitterend zilverkleurig topmodel.
Met een superkrachtige 1500 Watt
motor en elektronische zuigkracht-,V
regeling. Super-air-cle'an-filter.
Telescopisché'mëïalenzuigbuis.'' '
Handige parkeerstand.
<

145/80 R13 T va.
165/70 R13 T m
185/65R14TXT2/MXT
165/70 R14 T xn

UADDV A^if II'C
nUDDl HLvU 9

VO

°R BOOT, CARAVAN,
TV en CAMPING.

Op overige maten J.O96 Prijzenslag korting I

eicpert

52.56.60.71.90.-

BANDEN

www.expert.nl

VAN

BEL VOOR HET ADRES VAN DE^EXPERT BIJ U IN DE BUURT 020 - 3555-355.

E X P E R T , DA A R W O RD
J E W l I Z E R V A IU p'-

155/80 R13 T
VOOR

1165/70 R13 T
185/70 R IA T

195/50 R 15 V PSOOOD p-st
195/60 R 14 H PSOOOD p.si jLéfc
205/60 R 15 H P4000E P^t

FIETSDRAGER
Geschikt voor 2 fietsen incl. montage,
verlichting, slot en riemen.

m-

^Op «nrerlge maten ±O% Prijzenslag korting!

ACCU'S, J
195/65 R15 H FH70
195/65 R15 V FH70

169.-

GOODfYEAR

185.-

205/70R15TEagleGA

6 DAGEN PER WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur

Kwik-fit

OP ALLE ONDERDELEN BETER

UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT 0900-8698

"SiARANTIEi

Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van woensdag 26 mei
tot en met zaterdag 5 juni 1999. Prijzen inclusief montage,
garantie en btw. Bandenprijzen excl. balanceren, ventielen
en verwijderingsbijdrage. Deze aanbiedingen zijn niet geldig
in combinatie met andere aanbiedingen.

OF ZIE GOUDEN GIDS® MEER DAN 185 VESTIGINGEN.

Fa. Gansner & Co,
Tennissers rijden voortaan
Auto

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

f» KIPPENPOTEN

Omdat ü niet zonder kunt!

;

21/2kilo ƒ 10,"

Ook verkrijgbaar bij:

Volkswagen Lupo
Voor drie topspelers van Tennisclub Zandvoort,
Dirk, Hans en Ralph, is een ritje naar de
tennisbaan voortaan zo gepiept.
Zij rijden sinds vrijdag in een flitsende blauwe
Volkswagen Lupo, mede dankzij Ed Strijder van

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

£«

Zand voorts
^Nieuwsblad

Slagerij Vreeburg

Auto Strijder

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

Burgemeester Van Alphenstraat 102
in Zandvoort.

Cif

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthulspleih 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

woensdag 26 mei 1999
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Alpina BMW op

SEAT Toledo 1.8 20V Signum: Sportief
Donkervoort komt
met nieuw model
Nederlands enige zelfstandige
autofabrikant, Donkervoort,
heeft een nieuw model. Dat is
de Donkervoort D8. Hij weegt
slechts 630 kilo. Met dit geringe
gewicht zal de 1,8-liter turbomotor afkomstig van Audi
totaal geen moeite hebben. Op
verzoek is zelfs een 180 pk sterke variant leverbaar. In vijf
seconden trekt de DS van nul
naar honderd kilometer per uur.
De voor races ontwikkelde Cupversie van de D8 doet het allemaal nóg beter, met z'n vermogen van 190 pk en gewicht,van
590 kilogram. Deelnemers aan
die Donkervoort Cup worden
trouwens behoorlijk in de watten gelegd. De fabrikant heeft
het 'Arrive & Drive' systeem-in
het leven geroepen: met de
straat-Donkervoort naar het drcuit,
waar
hij
door
Donkervoort-monteurs
tot
Cup-auto wordt omgetoverd.

E TOLEDO IS precies zoals je van SEAT zou verwachten:
zichzelf een nieuw imago aan te meten waarbij sportiviteit
voorop staat.

I sportief en zakelijk. Het merk is immers druk doende

De sportieve inborst is af te lezen
aan het uiterlijk van de Toledo.
Smalle koplampen die overgaan in
een zwarte grille geven de grote
SEAT een agressief front. In het
midden siert een grote S. Met dit
nieuwe logo moet iedereen in één
oogopslag kunnen zien dat deze
bolide over Spaans bloed beschikt.
De hoge achterkant is een kenmerk
van de sterke wigvorm die veel
sportieve auto's siert. De tweekleurige achterlichtunits zijn verbonden
met een reflector. Alweer een hint
naar sportiviteit.
Van opzij is duidelijk te zien dat de
Toledo het midden is tussen een
sedan en een hatchback. Het lijkt

MG viert jubileum
met speciale versie

B

RITSE OPEN SPORTAUTO'S HEBBEN UITSTRALING dankzij
een roemrijke geschiedenis. Het tot het Rover concern
behorende MG profiteert daarvan momenteel volop. De
verkopen zitten in de lift. Het aantal dealers groeit van 18 naar
38. Voldoende reden voor een feest, helemaal omdat het merk
ook 75 jaar bestaat.
Ter ere van dit jubileum heeft MG
van de MGF een 75th Anniversary
versie uitgebracht. Deze komt in
een beperkte oplage van 75 stuks
op de Nederlandse markt. De auto
is leverbaar in de kleuren Platinum
Silver en Solid Black. Voor aandrijving zorgt een 120 pk leverende
motor.
Het jubileum model heeft donker-

rood leer en een eveneens donkerrode softtop. Een identificatieplaatje met- het serienummer,: 16rinch
lichtmetalen velgen en speciale
chromen roosters op de grille en de
zijkant kenmerken deze speciale
uitvoering.
Hij is leverbaar voor f 65.900,-. De
standaard uitvoering van de 1.8i
kost f 61.900,-.

wel of de ontwerpers geen keuze
konden maken. Het resultaat, een
achterruit die tot halverwege de
kofferklep doorloopt, geeft de auto
een gespierde achterkant (de in
60/40 delen neerklapbare achterbank is bovendien erg handig).
Lichtmetalen velgen maken het
geheel af.

in Amerika
Met sportauto's heeft
Mitsubishi een reputatie hoog ,
te houden. Zeker in Amerika
hebben de Japanners met succes de Eclipse en de nog dikkere 3000 GT verkocht. Nu heeft
het merk een nieuwe Eclipse
onthuld. Deze is in Amerika
ontwikkeld. De 3,0 liter V6motor levert 205 pk. Die bereiken via een Sportronic automaat het asfalt. Deze schakelt
ofwel automatisch of laat zich
als handbak bedienen. De
Eclipse komt ook met een 2,4
liter viercilinder van 154 pk.

Ook in het interieur voert sportiviteit de boventoon. Daar heeft de
piloot een met leer omkleed stuur
(axiaal- en verticaal verstelbaar) tot
zijn beschikking. De stoelen zijn
stevig en bieden genoeg zijdelingse
steun om de bestuurder tijdens
snelle bochten in het zadel te houden. Het meest opvallende is echter het dashboard. Dit is gemaakt
van harde kunststof met talloze
kleine gaatjes. Wij kunnen zo snel
niet bedenken waarnaar SEAT hiermee verwijst, maar het doet wel
snel aan.
Door de smalle koplampen en de lage neus oogt de Toledo zeer sportief.
De liefhebber van het ruigere
geluid komt met deze viercilinder
twintigklepper zeker aan zijn trekken. Het besef dat je rechtervoet
beschikt over de krachten van een
motor met vijf kleppen per cilinder
zorgt ervoor dat je die maximaal
wilt ervaren. Als je het gaspedaal
intrapt begint de auto aan een zeer
gelijkmatige versnelling. Dit komt
doordat de motor zijn maximale
trekkracht over een zeer breed toe.rengebied verdeelt.Het soepele rijgedrag dat hierdoor ontstaat
maakt filerijden bijna tot een ontspannende aangelegenheid.
Ondanks SEAT's sportieve aspiraties zijn de Spanjaarden het comfort niet vergeten. Met de Toledo

kan je in alle rust grote afstanden
afleggen. Het onderstel dempt kleine oneffenheden en vangt de grotere op. Ondanks dat de auto niet
hard is afgeveerd kan je er wel hard
mee door de bocht. Stuur een
scherpe bocht hard in en de Toledo
volgt. Als je te enthousiast bent en
de SEAT glijdt over de voorwielen
naar buiten dan volstaat het liften
van je rechtervoet. De auto zal de
veilige., binnenkant van de bocht
weer opzoeken, waarnaar de
bestuurder zijn comfortabele of
sportieve weg kan vervolgen.

SPECIFICATIES:
SEAT Toledo 1.8 20V Signum
Motortype: viercilinder in lijn
Cilinderinhoud: 1.781 cm3
Vermogen:
92 kW/125 pk
bij 6.000 tp.m.
Max. koppel:
170 Nm bij
4.200 tp.m.
Acceleratie:
10,5 sec. van
0-100 km/uur,
Topsnelheid:
200 km/uur.
Gem. verbruik: 8,4 ltr/100 km.
f 46.495,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Stuurbekrachtiging
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bedienbare ramen voor
en achter
ABS
Twee airbags
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegeis
Klimaatcontrole
De MGF 75th Anniversary valt te herkennen aan de chromen roosters op de grille.

Le AAans wapen van Mercedes

I

EDERE COUREUR DROOMT
VAN een overwinning in de
24-uurs race van Le Mans.
Maar ook autofabrikanten zien
dit als een belangrijke stap
naar een sportieve uitstraling.
Mercedes-Benz legt dit jaar
flink wat ijzers in het vuur. Met
maar liefst drie speciaal geprepareerde auto's, bestuurd door
in totaal negen coureurs, komt
het Duitse merk op 12 juni aan
de start.

De Mercedes CLR is het wapen voor Le Mans
gefilterd.
De Duitse producent hoopt te winnen om daarmee de dubbelzege
met de C9 van 1989 een luisterrijk
vervolg te geven. Tegelijk denken
ze bij Mercedes nog aan de memo-

Carisma blinkt uit in rust
M

ITSUBISHI ZEGT dat
de auto stiller is dan
zijn voorganger. Zo
belooft de importeur dat de
auto nagenoeg vrij is van piepjes en kraakjes. We namen de
proef op de som in het land
met zo'n beetje de slechtste
wegen van Europa: Portugal.
Als we achter het stuur plaats
nemen zijn de verwachtingen
hooggespannen. Na een flinke
rit over verschillende wegen
(slecht en nog slechter) zijn we
overtuigd. Alle verbetering
tezamen hebben van de
Carisma een (nog) stillere en
vooral fijnere auto gemaakt.
Ook bij hogere snelheden is de
Carisma stil en ligt deze op de weg
als het spreekwoordelijke huis. We
rijden een exemplaar met de nog
immer revolutionaire GDI-motor.
Dit is een 1,8 liter viercilinderkrachtbron met directe benzine
injectie. Mitsubishi beweert dat de
auto, ondersteunt door metingen
van Novem, Consumentenbond en
ANWB, schoner en zuiniger is.
Bovendien is de Carisma GDI een
snelle auto waarmee je, tevens
door het lage geluidsniveau, al vlug
harder gaat dan de bedoeling is. De
zestienklepper levert 92 kW (122
pk) en een koppel van 174 Nm.
De Carisma vertaalt deze kille cij-

rabele overwinningen in de jaren
vijftig met de beroemde 300 SL,
dat type met de kenmerkende
vleugeldeuren. Wat dat betreft
hebben de Duitsers best een traditie hoog te houden.

Met zijn V-vormige motorkap, dubbele grille en heldere koplampen blikt de nieuwe Carisma sportief de wereld
in.
fers in aansprekende prestaties. Zo
sprint de auto in iets meer dan tien
seconden nar de honderd kilometer
per uur. Zijn topsnelheid bedraagt
volgens de fabriek 200 kilometer
per uur. De motor is bijzonder
levendig en de kracht is duidelijk
voelbaar. Een inhaalmanoeuvre
verloopt snel en veilig. We hebben
dan ook geen reden om te twijfelen
aan deze fabrieksopgave. De uitvoeringen met GDI-motor hebben
nu standaard schijfremmen rond-

om. De Carisma is er ook met een
1,6 liter benzinemotor (73,5 kW)
en met een Turbodieselmotor (66
kW).
In het interieur heeft Mitsubishi de
typisch Japanse, harde en kille
materialen vervangen door zachte
prettig aanvoelende kunststoffen.
De (bekleding)kleuren zijn uitgezocht door Europeanen en passen
goed bij ons modebeeld. Mooie
moderne motieven en frisse kleu-

ren
voeren de
boventoon
Mitsubishi levert de nieuwe
Carisma in vier uitrustingniveau's:
Classic, Comfort, Avance en
Elegance. De goedkoopste Carisma
is de 1.6 Classic Sedan. Deze heef)
standaard onder meer een airbag
voor de bestuurder en kost 37.495
gulden. De meeste luxe Carisma.
de 1.8 GDI Elegance komt op
53.995 gulden. De hatchback-uitvoeringen kosten duizend gulden
meer.

Suzuki Carry vervoert slim
S

UZUKI INTRODUCEERT
de nieuwe Carry. Hiermee
borduurt het merk voort
op zijn succesformule: een
compacte bedrijfswagen met
verbazingwekkend veel binnenruimte. De Carry is hierdoor geschikt voor ieder bedrijf
dat goederen op een praktische, slimme en economisch
verantwoorde manier wil vervoeren.
De kracht van de carry schuilt in
het feit dat de besteller veel meer
binnenruimte biedt dan je zou verwachten. De totale lengte en
breedte bedragen achtereenvolgens immers maar 3.675 en 1.475
millimeter. De kubusvormige laadruimte heeft echter een inhoud van
maar liefst 2.388 liter. Door de
grote wielbasis (2.350 millimeter)
heeft deze echter geen hinderlijk
naar binnen stekende delen.
Hierdoor kan de ondernemer alle
liters ook nog eens optimaal benutten. De twee schuifdeuren maken
de laadruimte optimaal toegankelijk.

Voor de strijd in Le Mans heeft
Mercedes-Benz de CLR ontwikkeld. Met een topsnelheid van 330
kilometer per uur schaart deze zich
onder de superauto's. Heel in de
verte is nog iets te herkennen van
de basis voor deze racer: de CL
straatversie, die dit jaar tijdens de
autoshow in Genève zijn première
beleefde. Elke overeenkomst berust
echter bijna op toeval. In technische zin kent deze Le Mans vedette zijn gelijke niet.
moeten afleggen op Le Mans. In
februari zijn tests gedaan in
Amerika, waarbij de auto urenlang
nagenoeg vol gas zijn rondjes
aflegde. Voor zover er zich problemen voordeden zijn die er toen uit-

Voor BMW-liefhebbers klinkt
de naam Alpina als muziek in
de oren. Deze specialist timet al
jaren auto's van dit Duitse
merk. Het jongste geesteskind
is de B3 op basis van de nieuwe 3-serie. Alpina is van plan
om jaarlijks 1.300 stuks van
deze 83 3,3 te produceren. Aan
de cijfers te zien zit het met de
prestaties wel snor: de 3,3 liter
zescilinder, waarin onder meer
ultralichte zuigers gebruikt worden, levert niet minder dan 280
pk en 335 Nm. Daarmee zit de
B3 in precies zes tellen op honderd en bij 265 kilometer per
uur ligt de topsnelheid. Uiterlijk
is de B3 meteen als Alpina herkenbaar, mede door de aërodynamische spoilers. De typische
Alpina-velgen maken de B3
helemaal af.

Mitsubishi Eclipse

Prijs:

De auto heeft een achtcilinder
rnotor. Een topvermogen noemt
Mercedes niet, want de snelheid en
de betrouwbaarheid zijn belangrijker waarden bij een 24-uurs race.
Vijfduizend kilometer zal de CLR

basis 3-serie

Het
maximale
laadgewicht
bedraagt 500 kilogram. Ook bij
een dergelijke belading moet de
Carry een goede wegligging hebben en comfort bieden aan de
inzittenden. Om dit te bereiken

heeft Suzuki het onderstel volledig
opnieuw ontworpen. Door de achterwielaandrijving heeft de Carry
een optimale rechtuitstabiliteit. De
Stuurbekrachtiging draagt verder
bij aan het comfort van de bestuurder.
De moderne 1,3-liter viercilinder
met 16 kleppen levert een vermogen van 77 pk en een trekkracht

van 101 Nm bij 3.000 toeren. De
motor is zo ontworpen dat hij
genoegen nesmt met een minimum aan onderhoud. Dit komt ook
tot uiting in de roestvrij- stalen uitlaat.
Het uiterlijk van de Carry straalt
doelmatigheid uit. De vormgeving
is echter niet vergeten. Het schuine
front geeft de auto een robuust

uiterlijk. De flanken bieden meei
dan genoeg ruimte voor het plaatsen van bedrijfsnaam, logo en bijvoorbeeld een internetadres.
De kreukelzone in de neus en een
bestuurdersairbag zorgen voor de
nodige veiligheid. Een laadgewicht
sensor vult dit verder aan. Dezr
zorgt ervoor dat de remkracht zich
aan de belading aanpast.
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Nog even bij alle Volvo-dealers: Volvo Selected Used

Met als neusje van de zalm Volvo Company Cars.

Cars De top onder de Volvo-occasions Nooit ouder dan 4

Tijdens de Volvo Selected Used Weeks hoogst aantrekkelijk

jaar. Nooit meer dan 150.000 km op de teller.

geprijsd. Echter: nog maar t/m 29 mei!

VOLVOCOMPANYCARS,
DETOP VAN VOLVOSELECTEDUSED CARS

HET VOLVO INVESTERINGSPLAN:
GUNSTIGE MAANDLASTENENM ÉÉR VOORDELEN

De absolute top van Volvo Selected Used Cars: Volvo Company
Cars. Meer dan perfect onderhouden Volvo's van Volvo-mede-

Het Volvo Investerings Plan is de exclusieve, perfect op maat gesneden financiermgsvorm van Volvo, die u alle vrijheid en voordeel
biedt. Enkele voorbeelden:

werkers, nauwelijks een jaar oud en in top-staat.
Volvo V40 1.8

Exclusief bij de Volvo-dealers.
Bijvoorbeeld:
• Volvo V40 2.0 automaat uit 1998 in flame red metallic met slechts
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14.500 km, comfort line en een zeer gunstige prijs.
Of neem de • Volvo WO T-5 automaat uit 1998 in midmght blue, met
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maar 35.000 km, cruise control, tracs, ECC, Infocenter, autotelefoon en
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audio. Ds Volvo-dealer kent z'n hoogst aantrekkelijke prijs...
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Volvo V70 2.5
/ 56.000,ƒ 35.000,- Prijs
/ 15.000,- Uw aanbetaling of inruil ƒ 20.000,Gegarandeerde rest-

/ 9.580,- waarde na 36 mnd.

ƒ 14.460,-

Totaal af te lossen
bedrag ex. slotƒ 10.420,- termijn (kredietsom)
Maandelijks bedrag
ƒ
402,-* rente en aflossing

ƒ 21.540,ƒ

781,-*

Deze vootbeeldcn zijn willekeurig Vraag uw Vorvo-doater oen op maal gesneden financienngsadvies HIJ vertelt u de flexibele
mogelijkheden en komt met een gunslig vrijblijvend aanbod Of bel Volvo Fmancc 0345 668276

kans op één van die super- Amsterdamse prijzen!
pa • • • ' , • .^xr^'SafêS.^../^^^'^^^^^^^

Prijs
Uw aanbetaling of inruil
Gegarandeerde restwaarde na 36 mnd.
Totaal af te lossen
bedrag ex. slottermijn
(kredietsom)
Maandelijks bedrag
rente en aflossing

' Kredietvergoedmg ƒ 4 062,-, respectievelijk ƒ 6 594,3<S Prijs bij verkoop op afbetaling ƒ 39 062,-, respectievelijk ƒ 62 594,36 Het effectieve rentepercentage m dit voorbeeld is respectievelijk
9,3% en 8,8% op jaarbasis, de rente wordt berekend over het totaalbedrag van de financiering, dus inclusief de slottermijn Bij deelname aan het Volvo Investerings Plan maakt een toetsing en
registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR] m Tiel deel uit van de procedure.
Wijzigingen voorbehouden
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HAAL SNEL DE ACTIE K AART BIJ AKO EN BRUNA!
SELECTED USED WEEKS. NOG TOT 29 MEI BIJ ALLE VOLVO-DEALERS

S? ^PAROOL

SELECTED
USED CARS

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, FURNESS CAR

AMSTERDAM B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., FURNESS CAR AMSTERDAM B.V

KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAA
128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM,

Omdat het ons allemaal kan overkomen

Grote Sponsor jLoterij steunt
Slachtofferhulp

AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V.,
HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

uw steentje bij aan Slachtofferhulp en alle andere
goede doelen
En er is meer om voor te
spelen 1 U maakt elke maand
kans op de dagprijs van
25 000 of de weekpnjs van
100.000 gulden En m
SponsorBingo, ons spannende televisiespel op de zondagavond, kunt u wekelijks
prijzen winnen tot 25.000
gulden. Bovendien is er deze
week een speciale verrassing
voor de snelle inzenders
onder u

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
23 MEI

BINGO

getal l t/m 22

*

40 30 45 39 16

05 38 07

12 17 13

22 23 25 34 41 06

Wacht dus niet langer' Vul
de bon in en doe hem vandaag nog op de bus.

08 31 09 15 33 *

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint a de

TliuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

getal 23 t/m 36
44 ƒ 10.000,-

18

ƒ 20,-

01 ƒ 1.000,21 ƒ 100,43
ƒ50,03
ƒ40,42
ƒ30,-

32
28
24
02
27
36

ƒ10,-

19

ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6.ƒ5,-

Ford Mustang
005667654
in Gaanderen

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 30 mei
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

Een auto of fiets
De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm)
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9 00-21 00 uur
ZElCoulen voorbehouden

Slachtoffcihulp

Graag tot volgende week!

biedt de helpende hand1

Als u afgelopen maandag
naar het ProfvoctbalGala
heeft gekeken, weet u dat de
Grote Sponsor Loterij vele
goede doelen steunt Een
hiervan is het Fonds
Slachtofferhulp
Een ongeluk op de snelweg
of geweld op straat Wc staan
er met dagelijks bij stil, maar
het kan ons allemaal overkomcn. In zo'n geval is het fijn
als iemand klaar staat met
ren helpende hand. Slachtofferhulp doet du

De medewerkers van deze
oigamsatic bieden praktische, juridische en emotionelc hulp aan mensen die
betrokken zijn geraakt bij
een ongeval of een misdrijf
En zij doen dit gratis' Om
du belangrijke werk te
kunnen blijven doen, is
natuurlijk geld nodig
Daarom steunt de Sponsor
Loterij het Fonds Slachtoffer-hulp
Als u deelneemt aan de
Sponsor Loterij draagt u ook

Jet Bijman
Adjuncl-aitecteut
Grote Sponsor Loterij

# ÖO-BINGO-MEB-BON ir
[P'ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans
op
tienduizenden Bmgopnjzen 1
Ik machtig u hierbij tot wedcropzeggmg
eenmaal per maand de inleg van nevenslaande rekening af ie schrijven
Dƒ
Dƒ
DJ
Dƒ

40,
30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lolnummcrs)
(iwce lotnummers)
(een lotnummer)

A u 1) im Iti'un uunlmmcn en \cidci imullrn in
blofclidus Ditlnumc houdt in aun\aaidm£ lun hu
ri'jjltnitnl, op aamiaag \tiknjefxtai, tel 0900-300
H00(35cpm)

D de heer

D

1509905

Naam
Adres

1998 Hein de Kort

Postcode
Plaats
(Post)banknummcr
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,Tel
Geboortcdalum
(d.ig-nuand-jaar)
Datum
Handtekening

t/W//e 00^ kranten bezorgen ?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij met spoed op woensdag

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Bel nu: 020-613.8444

INTERLANDEN SPREIGROEP
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304,1060 VD Amsterdam
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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Nieuwsblad
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Oprichting
SV Zandvoort
is een feit
ZANDVOORT - Zonder veel
spektakel is de nieuwe voetbalclub SV Zandvoort tot
stand gekomen. Tijdens een
geanimeerde
vergadering
werd de oprichting zonder problemen een feit.
De voorzitter van de fusiecommissie, Jaap Methorst,
meldde dat hij blij was dat het
gelukt was de voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort '75 onder een dak te
krijgen.
Na het voorlezen van een gedeelte van de notariële oprichtingsakte werden de nieuwe
bestuursleden bekend gemaakt. De SV Zandvoort zal
onder leiding staan van voorzitter Kees van Dijk, terwijl
Jan Bloem het secretariaat
voor zijn rekening neemt. Penningmeester wordt Rob van
der Poel en Piet Koper en Ton
Ariesen nemen ook plaats in
het bestuur.
Voorzitter Kees van Dijk
roemde in zijn openingswoord
het werk van Johan van Marie.
Van Marie wist bij de leden van
Zandvoort '75 met een voortreffelijke presentatie de onrust weg te nemen. De fusiecommissie werd vervolgens
opgeheven waarna ex-voorzitter Jaap Methorst in het zonnetje werd gezet. Methorst
wenste geen cadeau te aanvaarden maar de aankondiging dat Methorst het eerste
lid van verdienste van de nieuwe club werd, deed hem toch
wel goed. De voorzitter van de
sportraad Jaap Kerkman en
wethouder Andries van Marie
waren van mening dat in Zandvoort veel bereikt kan worden
met een goede samenwerking
zoals wel gebleken was tijdens
de fusiebesprekingen.

Survival-run
een spektakel
ZANDVOORT
Zaterdag
wordt de eerste survival-run
gehouden door de duinen bij
en rondom de sportvelden aan
de Duintjesveldweg. De organisatoren Hans Konijn en
Ruud Luttik zijn er klaar voor.
Nu reeds hebben zich zestig
deelnemers aangemeld voor
deze recreatieve run over een
afstand van ongeveer zeven kilometer. De verwachting is dat
het aantal deelnemers deze
week nog zal groeien tot zeventig. De survival-run is een bijzonder leuk evenement waarin
verrassende opdrachten vervuld moeten worden. Zo zal
een sloot"-doorwaad moeten
worden, zal er-gesjo~uwd wordenjriekbanden.Tnet een blik
meiTzure bommen moet een
rondje gemaakt worden, een
klimmuur moet bedwongen
wordên~een-ook de stranstoelen zullen niet ontbreken.
Hans Konijn en Ruud Luttik
hebben deze eerste editie
vooral op Zandvoortse onderwerpen geënt. Ook is het niet
de-bedoeling om snel de run af
te werken. Dat mag wel maar
het recreatieve staat voorop.
Er is tijd genoeg om de run af
te maken. Om negen uur zal de
eerste deelnemer vertrekken
en met tussenpozen van vier
minuten starten de overige
deelnemers.

Kalff trakteert eigen publiek op dubbele zege
ZANDVOORT - Voor zo'n
20 duizend toeschouwers
schreef Allard Kalff, in zijn
nieuwe Mitsibushi Carisma
GDi, de beide Libertel-Dtccraces op zijn naam. De 36jarige Zandvoorter klom
door die twee overwinningen
naar de tweede plaats in de
stand om het nationaal
kampioenschap.
Kalff ondervond in beide races, voor het Dutch Touring
Car Championship, alleen
sterk verweer van Marcel Alderden in een Renault Megane. Alderen, had door goede
trainigen de pole-position verworven, maar kon die plaats
tegen de voor eigen publiek rijdende Allard Kalff niet vasthouden. In de eerste race
wachte Kalff tot de laatste ronde en passeerde bekwaam zijn
grootste concurrent. In de
tweede race snelde hij al in de
derde ronde langs de Leimuidenaar. Dé Zandvoorter had
vervolgens geen probleem de
eerste plaats stevig vast te
houden.
„Als je wint dan is altijd alles
goed verlopen," aldus Kalff,
die uiterst tevreden was over
zijn nieuwe wagen. „Het gehele
team heeft pnma werk verricht." Het gevolg van deze
dubbele overwinning is niet
erg gunstig voor de Zandvoorter. Kalff moet namelijk in de
volgende race de auto zestig
kilo zwaarder maken Het gewicht-reglement, na twee overwiningen wordt de auto zwaarder gemaakt, bracht Cor Euser Winnaar Allard Kalff is bijzonder tevreden met zijn dubbele overwinning
dit keer niet verder dan tweemaal een vierde plaats.
Valk uit Rijswijk hield in deze De 16-jarige Danny van Don- door Mark Kroes geraakt en
race de concurrentie op een gen wilde zich in de punten rij- kwam in de grindbak terecht.
In de Formula Ford kwamen ruime achterstand en won den maar had de pech de Dat kostte me wat plaatsen,
twee Zandvporters aan de voor de Belg Van Bavel.
grindbak ingeduwd te worden. maar dat heb ik in de slotronde
start. Sebastiaan Visser deed
Dillpn Koster reed een be- De Zandvoorter herstelde zich nog aardig goed gemaakt."
het heel goed en knokte zich hoorlijke race in de Radio 538 knap en rukte op naar een nenaar een mooie vijfde plaats, Citroen Saxo Cup. De Zand- gentiende plaats. „Mijn start
In de Renault Megane Tropterwijl Jean Paul van Dongen, voorter leek op weg naar een was goed," stelde Van Dongen. hy werd fel gestreden om de
mede door motorische proble- plaats in de top vijf maar „Ik had een vijftiende plaats overwinning Bumper aan
men, niet verder kwam dan moest uiteindelijk genoegen getraind en wilde in de punten bumper reden Pim van Riet
een 22e plaats. Vincent van der nemen met een zevende plek. njden In het scheivlak werd ik em John de Vos ronden lang

u. • •

zaalvoetbal ongebruikelijke 00 eindstand werd ook in de
wedstrijd tussen Peugeot Cobussen en Williams Pub een
feit.
In de F poule zijn de krachtsverhoudingen wat groter.
Vooral Klikspaan heeft het
zeer moeilijk en kreeg forse nederlagen te slikken Jacro
Montage won met 11-0, Corodex pakte met 7-0 uit en Sportshop Elco scoorde er ook lustig
op los, 9-2. De Klikspaan dus
kansloos maar Elco en Montage gaan uitmaken wie de sterkste van deze poule is. Het onderlinge treffen eindigde onbeslist, 2-2.
A Eijkhoff is de kanshebber

ZHC sterkste hockeyteam

ADVERTENTIE

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM
ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
De Cocquerell
De Kustwacht
ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM

de badmintonvereniging Dirk
van den Nulft.
De laatste plaats werd overgedaan aan de handbalveremging ZVM-Rabo. De handballers(sters) wisten zich geen
raad met de hockeystick en bal en werden laatste. In de
totaalstand betekende dat tevens de rode lantaarn voor
ZVM-Rabo. Pas in oktober
staat het handbal op het programma maar misschien kan
de handbalveremging op 27
juni beter met de softbalknuppel overweg.
Verrassend was het optreden ook nu weer van de basketbalvereniging The Lions.
Lions legde beslag op de tweede plaats en versterkte de koppositie in de algemene rangschikking. De tweede plaats in
deze rangschikking wordt gedeeld door TZB-voetbal em
Kenamju. Bij het hockeyen
raakte Kenamju een behoor-

lijk bal, hetgeen goed was voor
de derde plaats, maar de voetballers wisten het kleine balletje vrijwel niet te raken en eindigden als negende.
De
zaalvoetballers
van
Zandvoort Noord handhaafden zich in de middenmoot
door vijfde te worden en de
ZRB blijft in de onderste regionen vertoeven. De Politie Kennemerland zakte naar de vijfde
positie door bij het hockeyen
niet verder te komen dan een
achtste plaats.
Coördinator van de sportploegstnjd Kees Visser vond
het ook nu weer een geweldig
gebeuren „Het weer was goed
en de onderlinge sfeer was zeer
gemoedelijk," stelde Visser.
„Bovendien had de ZHC het
geheel voortreffelijk georganiseerd." Zo'n 180 man en vrouw
deed zich na het onderdeel
hockey te goed aan een voortreffehjke barbecue.

Ereplaatsen verdeeld bij
Zandvoortse Bridgeclub
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridgeclub ging
de titel in de A-lijn naar de
dames Boon en Koning.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Zondag:
00 00-09 30
0930-1000
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400
21 00-24 00

Circui

Toto Chr is Sc hot.mus

achter elkaar Beide coureurs
raakten elkaar zelfs m de laatste ronde maar Van Riet hield
het hoofd koel en won met een
halve sconde voorsprong op
De Vos. De derde plaats ging
naar Phil Bastiaans. De zege m
de jumor-cup was voor Rembert Berg, die tussen de grote
jongens naar een fraaie negende plaats overall reed

Spannende zaalvoetbalduels

ZANDVOORT - Het ZVMzaalvoetbaltoernooi is de
tweede week in gegaan. In de
Korver Sporthal zijn tot nu
toe veelal spannende wedstrijden gespeeld.
en een gelijkspel. Lippies
moest de punten delen tegen
In Amiga Poule C gaat Haro- Café Basta (1-1) maarwonmet
camo aan de leiding maar dat 2-1 van Rabbel Boys en 5-4 van
team heeft daarvoor alles uit Basta. Café Basta is tweede
de kast moeten halen. Vooral geplaats door een 2-0 winst op
Sack Time bood sterk tegen- Rabbel Boys. De Rabbels hebspel. In het onderlinge duel ben het moeilijk want ook de
bleef Harocamo nipt met 1-0 derde wedstrijd leverde een
aan de goede kant van de sco- nederlaag op. Basta won met
re. Harocamo versloeg vervol- 6-1.
Het favoriete Chin Chin legens ook Plantinga Bouw 2
met 5-2 en PSOVK met 2-1. verde twee punten in, in poule
Sack Time volgt op de tweede E, door met 0-0 gelijk te spelen
plaats door zeges op Plantinga tegen Eye Catcher. De overBouw met 4-1 en PSOVK met winning tegen Williams Pub (21) kwam ook moeizaam tot
2-0.
In de D poule gaat het met stand, maar tegen Peugeot CoLippies wel aardig. Dit team bussen kwam Chin Chin op
kwam tot twee overwinningen toeren en won met 4-2. De voor

ZANDVOORT
Tien
Zandvoortse
sportclubs
kwamen voor het vijfde onderdeel, de hockeysport, in
actie. Op het kunstgras van
de ZHC werd op sportieve
wijze gestreden om de punAlex Heesemans
ten in de strijd 'Sportploeg
van het jaar 1999'. Het was
jeugdcoördinator
niet vreemd dat de organiseZANDVOORT - Bij het in- rende club op dit onderdeel
gaan van het nieuwe voetbal- de meeste punten verzamelseizoen zal bij de fusieclub SV de.
Zandvoort, Alex Hesemans als
nieuwe technische coordinator/hoofd jeugdopleiding aan
Zoals verwacht was dit het
de gang gaan. Hij is de opvol- onderdeel waarop de Zandger van Lifa Lock. Heesemans voortse Hockey Club punten
verzorgde afgelopen jaar de rijiker kon worden. De ZHC
training van de C-3 junioren en vertoefde op de laatste plaats
het eerste elftal en gaat zich nu van de ranglijst in de teamgeheel voor de jeugd inzetten. competitie en wilde daar graag
Naast de training van alle C- verandering in brengen. Dat
junioren neemt Heesemans de gelukte door het toernooi wintaak op zich van technisch nend af te sluiten. De ZHC rukcoördinator/hoofd jeugdoplei- te door deze prestatie op naar
d mg.
een gedeelde achtste plaats.
Die plaats wordt gedeeld met

Vrijdag00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-1200
1200-1300
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00
Zaterdag:
00 00-0300
0800-1000
1000-1200
1200-1800
1800-1900
1900-2000
20 00-24 00

woensdag 26 mei 1999

o
o

Dit paar hield mevrouw Molenaar en de heer Koning op
een achterstand van vijf procent De overwinning in de
laatste wedstrijd ging naar de
heren Groenewoud en Smit,
op zeer korte achterstand
volgden de dames Van der
Meulen en Spiers op de tweede
plek. Vier paren degradeerden
naar de B-lijn.
De eerste plaats in die B-lijn
werd met zestig procent behaald door de dames Polm en
De Vries. De tweede plaats
met 58 procent was voor het
echtpaar Hoogendijk. Mevrouw Van Os en de heer
Harmsen behielden de eerste
plaats en promoveerden daardoor naar de A-lijn, tezamen
met nog drie paren.
De dames Eijkelbopm en De
Fost pakten in de C-hjn de eerste plaats met 57 procent, terwijl de tweede en derde plaats
gedeeld moest worden door de
dames Jurriaans en Meijer en

de dames Van Deursen en Van
Duijn De volgende paren promoveerden naar de B-lijn: de
dames Van Ackooij en Drenth,
de dames Brmjn en Van der
Rijst, de heren Van Gellekom
en Verburg en de dames Eijkelboom en De Fost. In de competitie op donderdagmiddag deden de heren Hogendoorn en
Weijers van zich spreken in de
A-lijn. Met een resultaat van 66
procent bleven zij nummer
twee. de dames Boon en Van
der Meulen zes procent voor.
Dit laatste paar werd kampioen van de vijfde competitie
met de eerder genoemde heren
op de tweede plek
De B-lijn gaf een overwinnmg te zien voor de heren
Brandse en Vergeest. Met 71
procent waren zij veruit de
sterkste. Nummer twee. de dames Nijsen en Philippo, bleven
daar dertien procent bij achter. Promotie naar de A-lijn is
weggelegd voor mevrouw De
Vries en de heer Vergeest. de
dames Bruijn en Van Leeuwen,
de dames Hilverdink en Voolstra en de heren Dick en De
Poel.

in poule H. Dit team boekte
drie gemakkelijke overwinning. Achtereenvolgens werden Heater Lingerie met 4-1,
Eichholtz met 2-1 en Bakkerij
Paap-met 7-1 geklopt. Heater
deelt de tweede plaats met
Bakkerij Paap door tegen elkaar 1-1 te spelen
Ook de 'grote' jongens in de
Forza Poules zijn van start gegaan. De winnaar van vorig
jaar De Stal leed een gevoelige
6-2 nederlaag tegen het eerste
team van Plantinga Bouw. Superphone deed goede zaken
door La Paz Coffeeshop met 63 te verslaan. In de tweede
poule werd de spannende
strijd tussen Bamboesseur en

Tenson door eerstgenoemde
met 4-2 gewonnen
Programma woensdagavond 19 00
uur Lippies - Café Basta, 19 20 uur
Rabbel Boys - Basta, 19 40 uur Basta
- Café Basta, 20 00 uur Rabbel Boys Lippies, 20 20 uur Café Basta - Rabbel Boys, 2040 uur Lippies - Basta,
21 00 uur De Stal - YB/Superphone
Donderdagavond 19 00 uur Eye
Catcher - Williams Pub, 19 20 uur
Chin Chin - Peugeot Cobussen, 19 40
uur Williams Pub - Chin Chin, 20 00
uur Peugeot Cobussen - Eye Catcher,
2020 uur Peugeot Cobussen - Willams Pub, 20 40 uur Eye Catcher Chin Chin, 21 00 uur Dennis Heienkap - Tenson, 21 45 uur Good Night Bamboesseur
Vrijdagavond 19 00 uur Sack Time
- PSOVK, 19 20 uur Plantinga Bouw 2
- Harocamo, 19 40 uur Harocamo PSOVK, 20 00 uur Plantinga Bouw 2 Sack Time, 20 20 uur PSOVK - Plantmga Bouw 2. 20 40 uur Sack Time -

In de Pearle Alfa 156 Challenge was de overwining van
Gaby Uljee zeker het vermelden waard. Zij gaf al haar mannelijke collega's het nakijken.
En Uljee deed dat op duidelijke wijze Met ruime voorsprong finishte Uljee voor Marcel van Vliet en Ferry Duivenvoorde.
Harocamo. 21 00 uur La Paz Coffeshop - Plantinga Bouw
Zaterdagavond 19 00 uur Heatei Eichholtz, 1920 uur A Eijck'aoff Bakkerij Paap. 19 40 uur Eichholtz A Eijckhoff, 20 00 uur Vakkerij Paap Heater, 20 20 uur Eichholtz - Bakkerij
Paap, 20 40 uur Heatei - A Eijckhoff,
21 00 uur Autoboulevard - Geel Wit.
21 20 uui Identico - DIO, 2140 uur
Geel Wit - Identico, 22 00 uur DIO Autoboulevard, 22 20 uur Geel Wit DIO, 22 40 uur Autoboulevard - Iclentico
Maandagavond 19 00 uur JS Consultancy - VSB 19 20 uur Café de Kater 2 - JS Consultancy, 19 40 uur VSB
- Café de Kater 2, 20 00 uui Nautilus
JS Consultancy, 20 20 uur VSB - Nautilus, 20 40 uur Nautilus - Café de Kater 2, 21 00 uur Café de Kater - Plantinga Bouw. 21 45 uur HB Alarm Dennis Herenkap
Dinsdagavond 19 00 uur Spoitshop Elco - De Klikspaan, 19 20 uur
Jacro Montage - Corodex, 19 40 uur
De Klikspaan - Jacro Montage, 20 00
uur Sportshop Elco - Corodex, 20 20
uur De Klikspaan - Corodex, 20 40
uur Sportshop Elco - Jacro Montage,21 00 uur Good Night - Tenson,
21 45 uur De Stal - La Paz

Pieter Keur beste schutter
ZANDVOORT - Pieter
Keur heeft dit jaar laten zien
het voetbal en daarbij het
scoren nog met verleerd te
zijn. De spits van het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen scoorde dit seizoen 23 keer, hetgeen goed
genoeg was voor de overwinning.
Keur. ex-profvoetballer bij
Haarlem, FC Twente en Feyenoord had in die periode al
laten zien het doel op de juiste
plaats te vinden De nu 38-jange Zandvoorter eindigde in zijn
topjaren al eens op de tweede
plaats van de Nederlandse
topscorers, achter de wereldberoemde Braziliaan, Romario
van PSV Dit seizoen bleef
Keur lange tijd achter Riek de
Haan, doch in de slotfase van
de competitie bleek de lange
spits doeltreffender en kwam
zodoende in het bezit van de
fraaie schoen. Aaldert Stobbelaar, sportmedewerker van het
Zandvoorts Nieuwsblad, reikte de bokaal aan Pieter Keur
uit. Keur bleek bijzonder ver- Pieter Keur scoorde in bet voorbije >ei/.oen 23 keer
I otu Chi is Schol.]
eerd met deze prijs
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Negen races
op circuit
ZANDVOORT - De Ncderlandse Autorensport
Vereniging; en de Hislorische Auto Ren Club
organiseren zondag1 30 mei
clubraces op her Circuit
Park Zandvoort. Er wordcn negen wedstrijden
verreden. Zaterdag 29 mei
zijn er vanaf half tien kvvalificatietrainingen.
Het afwisselende raceprogramma op zondag 30
mei begint al om tien uur
met de eerste race in de
Super Car Cup. Daarna de
Younglimers,
gevolgd
door de eerste wedstrijd in
de Compact Cars. Vervolgens is het de beurt aan de
MG Competions, waarna
om een uur in de middag
de Vega Sierra Cup-courcurs voor het eerst in
wedstrijdverband kennis
maken met het verlengde
Circuit Park Zandvoort.
De Trofee Alfa Romeo
en de Squadra Bianca rijden een gecombineerde
race, waarna na de tweede
wedstrijd in de Super Car
Cup de historsiche toerwagens en GT's hun ronde
voor het Nederlandse
kampioenschap rijden. De
lange en interessante racedag wordt besloten met de
tweede race in de Compact Cars.
Zaterdagmorgen beginnen de trainingen om half
tien en voor het bezichtigen hiervan moet twaalf
gulden en vijftig cent worden betaald. Voor zondag
is de toegangsprijs vijfentwintig gulden.
Het programma wordt
op zondagmorgen om tien
uur gestart met de Sprintrace Super Car Cup over
zes ronden, gevolgd om
kwart voor elf met de
Youngtimers, die negen
ronden racen. Om half
twaalf is het de beurt aan
de Compact Cars voor een
wedstrijd over twaalf ronden en om kwart over
twaalf rijdt de MG Competitions drie ronden minder. De Vege Sierra Cup
begint om een uur en de
Trofeo Alfa Romeo en
Squadra Bianca beginnen
om kwart voor twee. De
tweede race van de Super
Car Race start om half
drie, de Oger HCH Muermann Historische Toerwagens en GT's gaan om
kwart over drie van start,
terwijl de racedag om vier
uur wordt besloten met de
tweede race van de Compact Cars.

Formule l
is terug

ZANDVOORT - Op zondag 5 september zal het
snerpende Formule l geluid de boventoon voeren
tijdens de internationale
racedag op het Circuit
Park Zandvoort. Het Winfield Williams Formule l
team bezoekt die dag de
duinenpiste.
De rijders Alex Zanardi
en RalfSchumacher rijden
ieder twintig ronden over
het parcours. In tegenstelling met de demonstratie
van twee jaar geleden mag
er op Zandvoort op 5 september op volle snelheid
gereden worden.
Het Winfield Williams
Formule l team komt met
twee wagens volgens de
1999-specifïcatie.
Beide
Formule 1-coureurs worden in open wagens aan de
toeschouwers voorgesteld.
De Formule l demonstratie is een onderdeel van
een nationaal en internationaal raceprogramma.
Zo zullen op die dag de volgende raceklassen aan de
start verschijnen. Het Libertel Dutch Touring Car
Championship, de Formule Arcobaleno, de Radio
538 Citroen Saxo Cup, de
Marlboro Renault Megane
Trophy, de Italiaanse Renault Megane serie en een
ronde voor het Europees
kampioenschap in de Renault Clio Sport Trophy.

ADVERTENTIE

Door tuinmeubelen met
het FSC-keurmerk te
kopen, helpt u de bos-

FSC

sen een handje. Want
FSC garandeert dat het

zo'n fraai FSC-tuinmeubel] Jllllüll!

bos overeind blijft staan. Dat is goed

VUL DE SLAGZIN AAN EN MAAK KANS
OP EEN VAN DE VELE FSC-TUINMEUBELEN

nieuws voor de planten en dieren die
in het bos leven. FSC-tuinmeubelen

Met FSC zit je goed, omdat...

zijn nu volop verkrijgbaar bij tuincentra
en bouwmarkten.
M/v

Naam:
Adres: _

_

Postcode/Plaats
G stuur mij de liist met FSC-verkoopadressen

www.milieudefensie.nl

stuur de ingevulde advertentie vóór i september
naar Milieudefensie, Antwoordnr. 8391,1000 RA
Amsterdam, (postzegel hoeft met, helpt wel)

FSC

voordelige 6-daagse excursiereis naar Frankrijk

ELZAS EN DE VOGEZEN zijn
zonder meer TWEE van de
MOOISTE
gebieden
van
FRANKRIJK. Daarom heeft De
HARDE'S TOURS in het levendige
stadje
GÉRARDMER
(gelegen aan het grootste
meer van de Vogezen) een aantal kamers in een authentiek
hotel ingekocht. Deze kamers
hebben we gebruikt om een
INTERESSANTE 6-DAAGSE
EXCURSIEREIS voor u samen
te stellen. En voor een mooie
prijs, want voor 679,- kunt u al
mee op deze reis die u brengt
in heuvelachtig landschap en
pittoreske dorpjes met schilderachtige
vakwerkhuizen.
LET OP: we hebben slechts 4
vertrekdata, dus VOL =VOL!
Hotel La Réserve
U verblijft in het gezellige, authentieke Hotel La Réserve, gelegen
nabij het centrum van het levendige
stadje Gérardmer én vlakbij het
prachtige meer. Uw nette kamer is
voorzien van douche, toilet, radio,
televisie en minibar. Het hotel
beschikt over een receptie, een
sfeervol ingericht restaurant, een
gezellige bar, een terras, biljart en
lift. U begint de dag met een ontbijt-

buffet en 's avonds wordt er een
goed verzorgd 3-gangen diner
geserveerd.

Re is program m a in het kort
l e dag - maandag
Via diverse opstapplaatsen, het centrale wisseipunt en de Ardennen
gaan we op weg naar Frankrijk.Voor
het diner komen we in Gérardmer

2e dag - dinsdag
Een vrije ochtend. Wat dacht u van
een wandeling langs het meer of een
kijkje in het gezellige centrum? In de
middag rijden we de prachtige
natuur van de Vogezen in naar het
stadje Saint Dié, waar de kapel de
Notre Dame de Galilée en de prachtige rode zandstenen kathedraal de
trekpleisters zijn.
3e dag-woensdag
We beginnen vandaag met een
mooie 'Tour du Lac' langs de meren
in de omgeving. We passeren het
prachtig gelegen Lac de Lingemer en
het Lac de Retournemer, waarbij we
ook langs de 'Duivelsrots' komen.Via
het middeleeuwse La Bresse rijden
we terug naar Gérardmer waar u de
rest van de dag zelf kunt invullen.
Het grote meer, waarop verschillen-

de watersporten kunnen worden
beoefend, is zeer aantrekkelijk om
een paar uurtjes te vertoeven. Maar
ook in het centrum van het stadje
vindt u volop gezelligheid.
4e dag - donderdag
Via de schitterende Col de la
Schlucht, de bekendste en mooiste
pas van de Vogezen, rijden we naar
Colmar. De stad heeft zijn middeleeuwse karakter goed behouden en
biedt ons fraaie kerken, typische vakwerkhuizen, smeedijzeren uithangborden en gezellige terrasjes. Vervolgens rijden we naar de schilderachtige plaatsjes Rjquewihr en
Ribeauvillé, wijnstadjes bij uitstek.
Hier kunt u een lekkere maaltijd uitstekend combineren met een goed
glas wijn! Via Kaysersberg en een
andere beroemde 'col', de Col du
Bonhomme. rijden we terug naar
Gérardmer.
5e dag - vrijdag
Deze dag staat in het teken van de
natuur! We rijden nogmaals de
Vogezen in. om u te laten genieten
van het prachtige gebergte en de
fraaie uitzichten. We rijden vanaf
Gérardmer zuidwaarts, door bossen
en valleien en komen zo bij het
hoogste punt van de Vogezen, de

sportieve 5-daagse ontdekkingstocht

Ballon d'Alsace. Een indrukwekkende dagtocht!
6e dag-zaterdag
We verlaten Gérardmer en begeven
ons op weg naar Nederland. Na de
afscheidskoffietafel op het centrale
wisseipunt brengen we u naar uw
opstapplaats terug.

Vertrekdata DHTZ 528
juni
augustus
september
oktober

28
9
6
4

679,679,679,679,-

toeslag l-persoonskamer ƒ 195,INBEGREPEN:reis perTourist
Class touringcar, ervaren chauffeur/reisleider, koffie met cake bij
vertrek, 2-persoonskamer met
douche en toilet, hotelverzorging
op basis van 5 x halfpension,
excursies,
afscheidskoffietafel.
NIET INBEGREPEN: niet genoemde maaltijden, entrees,
eventuele plaatselijke gidsen,
reis- en annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING DHTZ 528

5-daagse excursiereis Winterberg en Oberaula

INCLUSIEF
wandelen langs
o.a. Wissen,
katzwinkel,
Malberg en
Bruchert-Seifen
WANDELEN van hotel naar
hotel in een van de mooiste
delen van Duitsland: het WESTERWALD. Weelderige bossen,
velden en weiden, wilde beekjes, kortom weg van de dagelijkse drukte en lekker actief bezig
zijn, dat is wat het Westerwald
u biedt. Speciaal voor de actieve
vakantieganger heeft DE HARDE'S TOURS voor u een
AFWISSELEND
WANDELPROGRAMMA samengesteld,
waarbij u elke dag individueel of
in kleine groepjes naar een
ander pension wandelt en u uitgebreid kunt genieten van de
Duitse gastvrijheid in deze
knusse en comfortabele familiepensions. En de BAGAGE?

Die wordt u nagebracht door
de hotelier. Lekker makkelijk,
zodat niets een zorgeloze
vakantie nog in de weg staat!
'Vrijheid, blijheid', dat is het
motto van deze 5-daagse reis.
Wanneer mogen wij u begroeten op deze ONTDEKKINGSTOCHT?
Pensions
Wij hebben voor u 4 prima familiepensions geselecteerd, die heel nauw
samenwerken om deze wandelvakantie voor u tot een groot succes
te maken. In alle pensions beschikt u
over een 2-persoonskamer met
douche en toilet.

Reisprogramma in het kort
l e dag - maandag
Via het centrale wisseipunt gaan we
op weg naar het Wisserland, het
Westerwald, waar u de komende 5
dagen zult verblijven. Bij aankomst
heet de familie Wijnands u in Hotel
Zum Frankental van harte welkom
met een heerlijke lunch, waarna de
hotelindeling plaatsvindt. Uiteraard
wordt u keurig naar uw hotel
gebracht, 's Middags kunt u zelf op
verkenningstocht gaan. En zegt u nu
zelf; wat is er heerlijker dan na het
avondeten een stevige wandeling te

maken? Heeft u de wandelschoenen
al bij de hand?
2e t/m 4e dag - di. t/m do.
U begint de dag met een stevig ontbijt. Een gedetailleerde wandelkaart
en een Nederlandse beschrijving van
de wandelroutes wijzen u de weg
door het glooiende landschap, dat
gedomineerd wordt door de rivier
de Sieg, stromend door het natuurrijke Siegtal. U kunt hierbij zelf bepalen aan welke route u de voorkeur
geeft voor de wandeling naar het
volgende hotel. Wij hebben verschillende routes voor u samengesteld,
die qua lengte en moeilijkheidsgraad
aangepast zijn aan elk type wandelaar. U heeft de keuze uit routes
variërend van 11 km tot ca. 19 km. U
geeft de voorkeur aan een langere
route? Geen probleem: met behulp
van de gratis wandelkaart kunt u uw
eigen routes samenstellen. Bij aankomst in het hotel kunt u zich lekker
opfrissen en even rusten, waarna uw
prestatie van deze dag zal worden
beloond met een typisch Duitse
maaltijd.

5e dag - vrijdag
De laatste beekjes en heuvels kunnen na het ontbijt door u getrotseerd worden. De touringcar komt u

tegen de middag weer ophalen om
gezamenlijk
in
Hotel
Zum
Frankental de afscheidslunch te
genieten, waarna we ons opmaken
voor de terugreis naar Nederland.
Einde van een heerlijke reis.

Vertrekdata DHTZ 511
juni
september
oktober

28
6-20
4-18

toeslag l-persoonskamer ƒ 75,INBEGREPEN:reis perTourist
Class touringcar, ervaren chauffeur, deskundige reisleiding, kopje
koffie met cake bij vertrek, verblijf in comfortabele familiepensions in 2-persoonskamer met
douche en toilet, verzorging op
basis van 4 x volpension (lunchpakket tijdens de wandeling),
keuze uit wandelingen over kortere en langere trajecten, bagageservice van pension naar pension, afscheidskoffietafel.
NIET INBEGREPEN: reis- en
annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING DHTZ 5 1 1

prachtige 8-daagse excursiereis Torquay

Engelse Riviern

GEZELLIG KLAVERJASSEN IN
HET SFEERVOLLE SAUERLAND! De HARDE'S TOURS
heeft speciaal voor u een leuke
5-daagse klaverjasvakantie georganiseerd, waarbij u verblijft
in het bekende, gezellige'WINTERBERG.Voor een prijs vanaf
SLECHTS 459,- kunt u al mee
op deze heerlijke en afwisselende EXCURSIEREIS met 's
avonds klaverjassen waarbij
leuke prijzen te verdienen zijn.

Pension Rötz
U verblijft in Pension Rötz, een eenvoudig pension, gelegen in het centrum van Winterberg. Uw kamer is
netjes ingericht en voorzien van
douche en toilet.

Reisprogramnia in het kort
Via een beperkt opstapschema rijden
we naar het Sauerland, het land van
duizend heuvels. Tijdens deze reis
bezoeken we het 1000 jaar oude
Kassei, fraai gelegen aan de Fuida.
Beroemd is Park Wilhelmshöhe en
wist u dat de gebroeders Grimm hier
hun sprookjes hebben geschreven? We
maken verder een afwisselende dagtocht naar Korbach in hetWaldecker
Land en naar het natuurgebied Kahler
Asten. Dezelfde avond staat er een

grill-avond op het programma. Door
het prachtige landschap van het
Natuurpark Rothaargebergte rijden
we naar Attendorn, fraai gelegen in
het dal van de Bigge. De laatste dag
wordt u na de afscheidskoffietafel
teruggebracht naar uw opstapplaats.

VertrekdataDHTZ 536
juni
21
juli
5
augustus
23
september
13
toeslag Upersoonskamer ƒ 55.-

HET HESSISCHE BERGLAND
IS EEN ONBEKEND STUKJE
DUITSLAND. Hier kunt u in
alle rust genieten van glooiende
velden, dichtbeboste berghellingen en heldere waterbronnen.
Ook tijdens deze 5-daagse reis
verkennen we overdag de
omgeving tijdens de mooie
excursies en spelen we 's
avonds gezellig klaverjas. En dit
voor de SPECIALE PRIJS VAN
ƒ 479,-! Zeker als u weet dat
hierbij een mooi excursieprogramma is INBEGREPEN.

Hans Bcrlin
INBEGREPEN: reis perTourist
Class
touringcar,
ervaren
chauffeur, reisbegeleiding, kopje
koffie met cake bij vertrek, 2persoonskamer met douche en
toilet, hotelverzorging op basis
van l x volpension en 3 x halfpension, excursies, welkomstdrankje, grillavond, leuke prijzen,
afscheidskoffietafel.
NIET INBEGREPEN: niet genoemde maaltijden, entrees,
eventuele plaatselijke gidsen,
reis- en annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING DHTZ 536

U verblijft in het familiepension Haus
Berlin. Uw keurige kamer is uitgerust met douche, toilet en telefoon.

Reisprogramnia in het kort
Via het centrale wisseipunt rijden we
door het prachtige Sauerland naar
Oberaula, waar 's avonds het eerste
potje klaverjas al op het programma
staat. U kunt na deze avond lekker
uitslapen, waarna we 's middags de
sprookjesroute rijden naar Alsfeld,
bekend om haar gerestaureerde vakwerkhuizen.We maken een bijzondere stads- en riviertocht naar Kassei
en langs de rivier Fulda.We bezoeken
de burchtstad Eisenach, met de

beroemde Wartburg. Verder kunt v
heel gezellig winkelen en wandelen in
de stad van johann Sebastian Bach.
En natuurlijk voor de laatste keer
klaverjassen, want vanavond is er een
gezellige dansavond. Door het
Lahndal met Bad Laasphe rijden we
terug naar Nederland. We sluiten de
reis af met een koffietafel.

Vertrekdata DHTZ 507
juni
14
juli
5
september 20
toeslag l-persoonskamer

479,479,479,ƒ 95,-

INBEGREPEN: reis perTourist
Class
touringcar,
ervaren
chauffeur, reisbegeleiding, kopje
koffie met cake bij vertrek, 2persoonskamer met douche en
toilet, hotelverzorging op basis
van 4 x halfpension, excursies,
welkomstdrankje, dansavond,
leuke prijzen, afscheidskoffietafel.
NIET INBEGREPEN: niet
genoemde maaltijden, entrees,
eventuele stadsgids, reis- en
annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING DHTZ 507

PRACHTIGE NIEUWE AANBIEDING! Deze nieuwe 8-daagse
reis naar het schitterende zuidwesten van Engeland heeft DE
HARDE'S TOURS speciaal voor
u voor een unieke prijs weten
samen te stellen. Want voor een
prijs vanaf SLECHTS ƒ 898,- kunt
u al boeken naar het ruige Devon
en het prachtige Cornwall! Dit is
geen geld als u weet dat INCLUSIEF is de reis per touringcar,
deskundige reisleiding, overtocht
Calais-Dover v.v., verblijf in goed
hotel en de gehele reis verzorging
op basis van HALFPENSION,
d.w.z. diner, logies en ontbijt.
Hoge rotskusten worden afgewisseld met mooie baaien, leuke vissersdorpjes en pittoreske havenstadjes. MAAK KENNIS MET
DIT ANDERE ENGELAND !

Hotel** in Hastings. Dit familiehotel,
gelegen tegenover de pier, beschikt
over een restaurant en een Engelse
pub. Uw kamer is voorzien van bad
of douche en toilet, telefoon, radio,
föhn, broekenpers en een thee-/
koffiezetapparaat.

Reisprogramnia
l e dag - zaterdag
Via een beperkt aantal opstapplaatsen
rijden we naar Calais voor de overtocht naar Dover. Vervolgens door
naar Hastings voor de overnachting.

Dartmoor en Brixham.Via Paignton
terug naar Torquay.
4e dag - dinsdag
In de ochtend bezoeken we Exeter,
de hoofdstad van Devon. Geniet van
de schitterende kathedraal, de middeleeuwse stadswallen en de fraaie
oude huizen. Op de terugweg nouden we een stop bij de Canonteign
Falls, Engelands hoogste waterval.

2e dag - zondag
We gaan verder naar Devon. Onderweg houden we een stop in het
prachtige groene hart van Hampshire.de New Forest.Via Dorchester
en Exeter bereiken we Torquay, waar
in 1890 de bekende Agatha Christie
ter wereld kwam.

5e dag - woensdag
Op naar het noordoosten van Cornwall. We vereren de historische
havenstadjes Looe, vroeger een
oord voor smokkelaars, en het in
een smal ravijn gelegen Polperro
met een bezoekje, 's Middags bekijken we het 17e-eeuwse Lanhydrock,
het mooiste huis van Cornwall. De
kamers en het prachtig aangelegde
park zijn een lust voor het oog!

3e dag - maandag
Vandaag staat in het teken van de
Engelse Rivièra.We nemen allereerst
een kijkje bij de Caves van Torquay, 2
miljoen jaar oude prehistorische
grotten. Vervolgens rijden we naar
Salcombe, een populair watersportcentrum. Via Kingsbridge en een
prachtige lagoon gaan we verder
naar de schilderachtige havenstadjes

6e dag - donderdag
We rijden naar Plymouth, één van de
oudste havens van Engeland.We bekijken o.a. het Elizabethan House, een
typische zeemanswoning uit deTudorperiode en het magnifieke landhuis
Saltram House. Via het Dartmoor
National Park terug naar Torquay. De
rest van de dag bent u vrij om uw
eigen plan te trekken.

Palm Grove. Hotel
U verblijft in het 2-sterren Palm
Grove Hotel, op ca. 15 minuten
loopafstand van het levendige centrum. Het hotel beschikt over een
goed restaurant, hotelbar en een
buitenzwembad. Uw kamer is voorzien van bad of douche en toilet,
televisie en thee-/koffiezetapparaat.
Geen lift. Op de heen- en de terugreis overnacht u in het Yelton

7e dag - vrijdag
Afscheid van Torquay. Via Salisbury,
waar u in het gezellige centrum nog
wat kunt winkelen, rijden we naar
Hastings voor de laatste overnachting
8e dag - zaterdag
We rijden naar Dover voor de bootovertocht naar Calais.Aan het einde
van de middag terug in Nederland.

Vertrekdata DHTZ 526
juni
juli
september

12
24
4

toeslag l-persoonskamer ƒ 225,INBEGREPEN:reis perTourist
Class touringcar, ervaren chauffeur, deskundige Nederlandse
reisleiding, overtocht CalaisDover v.v., 2-persoonskamer
met bad of douche en toilet,
hotelverzorging op basis van 7 x
halfpension, excursieprogramma.
NIET INBEGREPEN: niet genoemde maaltijden, entrees, reisen annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING DHTZ 526

Voor alle reizen geldt: minimum aantal deelnemers: 35. Uiterste annuleringstermijn bij onvoldoende deelname: 14 dagen voor vertrek. U reist onder ANVR-Reisvoorwaarden. Noot: in de bus mag niet gerookt worden.

&

Baekingen

SGFT

:

Pp maandag t/m vrijdag is
het reisbureau van De Harde's Tours
geopend van 09;00 tot 17.3Q uur.
Op zaterdag van 10,00 tot 16.00 uur.

De Harde's Tours

010-4707771

woensdag 26 mei 1999
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Salamander
PANNING! Sensatie! Moord
en doodslag! Binnenkort in
een sloot bij u in de buurt!
Zie de krokodillen van de
Nederlandse kronkelslootjes
in volle actie. Kijk hoe ze roerloos in de waterplanten hangen, wachtend op passerende
onderwaterdiertjes. Huiver als
de bloeddorstige onderwaterdraken zonder pardon
onschuldige watervlooien vermalen. En als die sloot u te
ver weg is. kunt u ook gewoon
naar het Bosmuseum, want
daar staan vanwege de watertentoonstelling
een paar aquaria met salamanders erin.
De salamander:
een fascinerend
dier. Een paar
centimeter lang,
traag ogend
bruin gevalletje
dat razendsnel
kan handelen
als er eten binnen bereik
komt. En dat
voor zijn grootte
opvallend veel
~
eet: kleine waterdiertjes, die
watervlooien dus, maar ook
wormen, kevertjes, kikkervisjes, alles beneden een bepaalde grootte. Alleen geen paddenlarven. Die hebben gifin
de huid en dat lust de salamander niet.
Salamanders zijn lang niet zo
zeldzaam als veel mensen
denken. Als een slootje of
poeltje maar wat waterplanten
heeft, of riet langs de kanten,
dan komen ze al snel. In het
Amsterdamse Bos zitten er
honderden in de slootjes rond
weiland Meerzicht. In
Amsterdam komen ze voor in
slootjes rond sportparkcom-

S
De nieuwe bodyfashion is
gemaakt van ultramoderne
materialen en voorzien van
verrassende belijning, inspirerende kleuren en tal van ingenieuze details. 1999 wordt het
jaar van de microyezel en van
de naadloze lingerie.
ICROVEZEL IS een flinterdunne kunst- tische kantsoorten en het tweekleurig kant.
vezel die aanvoelt en draagt als heerlijke Het zit lekker en staat ook nog eens een keer
prachtig.
gladde katoen en daardoor ontelbaar
Grote modekleur in de lingerie is dit jaar
veel gebruiksmogelijkheden kent.'De zachte,
grijs. De kteur werd al eerder dit seizoen door
soepele en glanzende stoffen worden vaak
de modeontwerpers als chique en fraai bestemgemixt en gekleurd voor fraaie ton-sur-ton
peld. Ook in de ondermode zien we grijs dus in
effecten en geven een egaal glad oppervlak.
allerlei nuances, vaak in combinatie met
Dit is dan ook de belangrijkste look voor de
accenten, zoals roze, zwart of wit terug.
lingerie van het komende seizoen.
De echte nieuwe tinten voor het vrouwelijk
Ontwerpers hebben een studie gemaakt van
ondergoed zijn zonnig, zoals vanille en geel,
de mogelijkheden die de nieuwe stoffen biepoederachtige pastels
den en hebben daaren verschillende decenmee prachtige resultate huidtinten. Dessins
ten bereikt.
lijken op het eerste
Het mooie van lingerie
gezicht afwezig. Meer
is dat het zo weinig
aandacht is er voor de
mogelijk, althans onder
combinaties en strucnauwe aansluitende
tuur van de stoffen. Er
bovenkleding, de aanis geëxperimenteerd
dacht op zich mag vesmet ton-sur-ton en
tigen. Op andere frontransparante effecten,
ten echter mag lingerie
borduursels, flockprints
juist de show stelen,
en jacquards.
qua stof, belijning,
De bodywear voor
steun en modellering.
mannen is, op het eerLabels en kleuste gezicht, tamelijk traren uit de
ditioneel. De man kiest
bovenmode
voor een shirt of een
maken de
singlet, een slip of
basics
boxer. De laatste is naar
voor deze
keuze in geweven
zomer
katoen of in tricot.
nog leuHelaas, zoals elk jaar
ker. En let
valt de herenondermomaar op,
de in het niet bij de
menigeen
vrouwelijke ondermode
zal deze porwaar de ene ontwikkespronkelijke
ling de andere in snelonderkleding
treinvaart opvolgt.
van de zomer
Een lichtpuntje is weizonder gêne
licht de materialen
naar het
waarmee gewerkt
strand
wordt. Na het succes
aantrekvan de tricots, die de
ken, bij
Body met baleinen en zwart kant en lila tule mannenboxer nieuw
de fitFoto Nadine Sprank leven hebben ingeblamouw
ness of
zen, is stretch niet meer
zelfs gewoon
weg te denken. Ultradunne stoffen, elastische
als bovenkleding dragen.
en glad. Ze dragen koel en aansluitend op het
Behalve de belangrijkste
lichaam en we vinden ze verwerkt in shirts en
trends van sluike, onzichtbare
slips.
lingerie, fantasievolle stoffen
Een steeds belangrijkere lijn wordt de bodyfen sportieve basics blijft kant
ashion voor kids. Stoere pants, bustiers, topjes
erg hip. Decoratieve foundaen strakke boxers, alles met stijlvolle labels en
tion blijft voor veel vrouwen
contrasterende biezen. De kleubijzonder aanren zijn wit, blauw, grijs of
trekkelijk.
zwart en voor de Barbiefreaks
Let dit seizijn er wat frivolere modellen in
zoen eens
het roze.
extra op de
Trudy Steenlamp
nieuwe elas-

M

De nieuwste ondermode van
Schiesser heet Uncover
Micro. Het materiaal is onder
andere gemaakt van van
natuurlijke viscose-vezels die
de kleding fluweeizacht en
elastisch maken

Bandeau van
microfibre met
bijpassend
hipster boxer

Speciale bruidstorselet met
rioslip en jarretel

•Bandeau beha's,' die ogen
als een topje met een strak
gespannen naadloze stof en
onzichtbare belijning.
• Soft beha's, licht gevormde beha's met of zonder vulling, onzichtbaar onder
bovenkleding.
•Het nieuwe topje, met
onzichtbaar ingewerkte
cups of beugels en smalle
spaghetti schouderbandj es.
•De multi beha: strapless,
als halter of met gekruiste
bandjes te dragen. Met het
oog op de zomerse kleding
zijn de niéuwe beha's op
zeker vier verschillende
manieren te dragen. Vooral
de strapless gaat het
maken, door de nieuwe
voorzieningen die deze
beha comfortabel op zijn
plaats houden.
rDe string.: Niet -meer-.weg.
te denken. Toch eens gaan
proberen bij een mooie
strakke pantalon of rok.
Niets is zo ontsierend als
naden eh strepen op onlogische plaatsen.
•He_t allernieuwste op dit
gebied is de string verwerkt
in een mooie transparante
boxershort.

ITHOORNAAR René Oud
is één van de ruim vijftig
vrijwilligers, die in de
Amstelveense wereldwinkel in
het Stadshart 'werkzaam' is.
De meeste medewerkers staan
daar een dagdeel per week en
doen dat met veel plezier.
Oud: „We verkopen niet
alleen hebbedingetjes, maar
ook echt heel goede spullen.
Koffie, levensmiddelen, pepermunt, wijnen en bijvoorbeeld
chocolade-likeur. Echt alles uit
de oorspronkelijke landen.
Kijk het is dan misschien wel
68 13 49 30 62 4 17 26 9 33 2b 3/ ia
iets duurder dan in een andere
winkel, maar de mensen die
bij ons komen doen dat ook
Welk woord komt er in het balkje? met een bepaald doel. Niet
alleen omdat ze het 'lekkerder'
VERTICAAL: l bit; 2 let wel; 3 vinden, maar ook en vooral om
HORIZONTAAL: l althans; 8
tik; 4 bijb. fïg.; 5 stuurs; 6
scheel; 12 visite; 13 telg; 14
de makers van die producten
sportterm; 7 te koop; 8 dwars; te steunen."
daar; 16 deel; 17 leeg; 18 mijl9 pers. vnw.; 10 jongensnaam;
paal; 19 vochtig; 21 spil; 22
Oud, die vroeger administra11 aanhanger; 13 speelstok; 15 tief werk verrichtte en begin
stompje; 23 bedrog; 24 vieze
soldatenkost; 17 riv. in
lucht; 26 onbep. vnw.; 27 kortjaren negentig eigenlijk door
Rusland; 18 aanspreekvorm;
schrift; 29 sneeuwschaats; 30
een reorganisatie op non-actief
20 hoeveelheid; 22 tapijt; 23
Eur. gebergte; 32 zacht; 34
kwam te staan, zocht na een
teken; 36 water in N.-Brabant; weigering; 25 klinknagel; 26
'herstelperiode' waarin hij de
pers. vnw.; 28 motorrace; 30
38 visgerei; 39 in orde; 41
tegenslagen des levens prolasten; 31 Schotse landheer:
twijg; 42 vogel; 44 zangnoot;
beerde te verwerken, naar een
33 dans; 35 boom; 37 pi. in
45 Europeaan; 47 Public
zinvolle invulling van zijn tijd.
Ovijssel; 40 rumoer; 43 elite;
Relations; 49 strook; 51 kel„Ik had natuurlijk heel veel
46 klap; 48 huisdier; 50 lol; 52 tijd. Toen mijn vrouw ziek
ner; 53 dagdeel; 56 grafvaas;
legerafd.: 54 kerel; 55 bijbel58 volk; 60 loot; 61 laan; 63
werd en wij beiden dus thuis
deel; 57 reukorgaan; 59 hert;
lokspijs; 64 akker; 66 bordwaren, merkte ik dat hele
61 dwaze; 62 rijwiel; 65 zangspel; 67 scheepstouw;-68 in
dagen thuiszitten geen oplosstem; 66 golf; 69 raamscherm; sing was. Ik moest iets gaan
loco; 69 stop; 70 bolgewas; 72
70 speelgoed; 71 schil; 73
selenium; 73 ontsteking; 74
doen. Via via kwam ik in conbergplaats; 74 roep; 75 nume- tact met mensen van de
rennen; 76 aanzien; 77 verlaro.
ten.
Wereldwinkel en ik merkte dat
het verschrikkelijk leuk werk
Oplossing vorige puzzel: VERKEERSDREMPEL
was."

Slipdress in aquarelbloemdessin met bijpassende duster

van de samenleving
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Flitsend danswerk
in musical Chkago

maand-voor mezelf over'."
Gevulde krab en chamDat het werken in en voor de pagne, het was Joop van
Wereldwinkel niets oplevert
den Ende
maar naast tijd ook eigenlijk
Theaterprodukties
er
wel wat geld kost, vindt hij
alles aan gelegen om zijn
niet erg. „We krijgen geen
onkostenvergoeding, want we nieuwe Beatrix Theater
doen het allemaal voor niets. in Utrecht, die met de
Daardoor krijgen we ook geen musical Chicago in
scheve gezichten. Maar er
gebruik werd genomen,
staat zoveel tegenover. Zoals
feestelijk te openen.
de vreugde om dit werk te
kunnen doen en het contact
met allerlei mensen."
Oud is echter niet alleen in de N DE MUSICAL
Chicago wordt flitsend
Wereldwinkel actief. Hij wilde
en energiek gedanst. Ai
daar nog iets naast gaan doen
en kwam via de
vanaf het openingsnumVrijwilligerscentrale bij de
mer, Al die Jazz, zit de
Amstelveens Kunstuitleen
vaart er goed in. De manterecht. Hoewel hij zelf
nen dragen doorkijkhesbepaald geen 'kunstzinnige'
jes, zodat je de 'wasborachtergrond heeft.
„Wat ik inmiddels wel begre- den' op hun buik, de
spierbundels dus, goed
pen heb is dat door die uitleenmogelijkheid de kunste- kunt zien. De dames dranaars de kans krijgen hun
gen hoog opgesneden,
activiteit te blijven uitvoeren. sexy kostuums.
Het zijn echt mensen met een
opleiding, die serieus werk
Met name danseres Sophia
maken. Ook daar zijn we met Wezer maakte grote indruk,
een aantal vrijwilligers bezig." i met haar snelle, korte en
Het contact met de kunstestrakke bewegingen. Het
naars verdiept zijn kennis over toneelbeeld was wat saai.
kunst. „Kijk dikwijls vraagje Decorwisselingen zijn er
je af wat een bepaald iets voor- eigenlijk niet. De muziek gaf
stelt. Als zo'n kunstenaar je
echter goed de sfeer weer van
dat dan uitlegt, kun je dat ook een rokerige jazzclub uit de
weer aan anderen
jaren dertig.
doorvertellen. Soms ziet
iemand in bijvoorbeeld een
Chicago gaat over twee moorschilderij heel iets anders. Dan denares§en in het Chicago
ontstaat er een leuke discus- van de jaren twintig. Misdaad
sie. Wat ik wel gemerkt heb is is hot news en beide dames,
dat je een deel van je eigen
gespeeld door Simon
smaak ontdekt. Met wat je uit Kleinsma en Pia Douwes.
een schilderij haalt kun je dat strijden om de publiciteit.
combineren en zo groei je elke
dag."
Maar het waren niet alleen
Voor Oud is het hebben van
deze twee sterren die grote
twee vrijwilligerstaken eigen- indruk maakten, want
lijk nog niet voldoende. „Ik
Stanley Burlesson zette heel
zou nog wel meer willen doen, knap een gladde advokaat
want door wat ik zplf allemaal neer, terwijl Serge-Henri
meegemaakt heb, denk ik
Valcke de harten stal door
anderen ook beter te kunnen 'een ongelooflijke kluns van
helpen. Je krijgt er in ieder
een echtgenoot' te spelen.
geval een groter incasseringsvermogen door. Je komt sterBeer Faasse
ker te staan, voelt je weerbaarder. Dat is een groot goed.
Dankzij dit werk ben ik weer Chicago wordt elke dag, met uitzondering van maandag, opgevoerd.
meer gaan leven."

I

U

l

Remco Daalder

ADVERTENTIE

'Mensen kopen zeer bewust in Wereldwinkel'
„Weet je wat het leuke is
aan het werken in de
Wereldwinkel? Op de eerste plaats is alles uniek
en origineel wat daar
wordt verkocht.
Daarnaast komen er erg
veel mensen, die een speciaal cadeautje willen
kopen. En zo steunt
iedereen eigenlijk het
doel waarvoor de winkel
in het leven is geroepen.
De makers krijgen hun
geld al vooraf, opdat ze
kunnen investeren."

3

plexen of in parken.
Je vindt ze zelfs in tuinvijvers
in gesloten huizenblokken.
Daar zijn ze dan terecht gekomen door als ei of larf per
ongeluk mee te liften aan
watervogelpoten. Of'ze zijn
expres uitgezet door de tuineigenaar, als biologisch middel
om de muggenlarven in de vijver uil te roeien. Nuttige
beestjes, die salamanders. En
mooi, met hun oranje buikjes.
Bijten kunnen ze ook al niet.
Dus leve de salamander, of
met zijn volledige naam: de
kleine watersalamander.
Wat ook leuk
is: ze kunnen
lichaamsdelen
genereren. Wij
hadden eens
een terrariumsalamander die
een zware
schimmelinfectie aan een van
zijn poten
kreeg. De enige
remedie om
hem te redden
was het radicaal amputeren
van de poot. Dat bloedde nauwelijks. Sterke kringspieren
sloten de snijwond meteen af
en de salamander zwom
ervandoor. Hij ging een tijdje
als driepoot door het leven.
Tot na een paar maanden een
uitstulping op het wondvlak
verscheen. Die uitstulping
werd groter en ging langzaam,
langzaam op een poot lijken.
Eerst nog een babypootje,
maar uiteindelijk een volwassen zwempoot. De salamander
had zichzelf weer compleet
gemaakt en leefde nog lang en
gelukkig.

René Oud: „Alle producten komen uit oorspronkelijke landen"

geen garantie te geven dal er
in 'zijn' winkel niets wordt verkocht dat door kinderhanden
is gemaakt.
„Neem nou d;il /.oKenanmde
'zorgenpoppetje'. Daarover
gaat het verhaal, dal dat poppetje zorgen uit handen
neemt. Nou wat /ie je dan?
Kinderen pralen met y.o'n
poppetje, ver.mikên bij 'Door
vrijwilligerswerk voel ik me weerbaarder'
een volgende
.
___^_^__^__ tellen hun verlialen. hun verbezoeker."
langens en leggen het dan
beid. Dat dat eigenlijk verbpWat de Uithoornaar ook heeft
onder hun hoofdkussen. Als
den zou moeten zijn. Maar je
gemerkt is, dat er wel eens
kuntje afvragen of dat natuur- een soort beschermengel. Dat
mensen binnenlopen om een
poppetje vertrouwen ze volkolijk ooit helemaal verdwijnt.
praatje te mal'en. „Dan lopen
men. Maar dat geldt ook voor
Volgens onze westerse begripze eerst wat rond en kijken
pen is het verwerpelijk, maar
de vredesbandjes. Kinderen
wal en als je ze dan aanvragen soms hoe die gemaakt
in Aziatische en Afrikaanse
spreekt of vraagt of je ze
worden en ze beseffen dan dat
ergens mee kunt helpen, komt landen heerst een andere culze het beter hebben dan de
tuur. Daar moet je ook begrip
er een gesprek tot stand. Als
makers. Hoewel je je dat
voor kunnen opbrengen."
het niet druk is, kan dat ook
natuurlijk ook kunt afvragen."
Volgens Oud kun je dan beter
wel. Je staat immers altijd met
Wat hem wel opvalt is dat de
'proberen om de situatie in die
minstens twee personen in de
mensen met zorg iets uitzoelanden voor de kinderen zo
winkel."
ken. „Soms hebben ze moeite
goed mogelijk te verbeteren'.
Voor Oud zelfwas het 'werk'
om iets wat ze leuk vinden
eigenlijk ook een soort thera,.Het zit in die culturen soms
voor zichzelf te kopen. Maar
heel diep geworteld. Dat krijpie. „Ik heb er zelf ook veel
het komt ook wel voor dat
gen we er ook met een boycot
steun aan gehad in perioden
iemand zegt 'dat heb ik deze
niet uit." Hij durft absoluut
dat ik het moeilijk had," geeft

„Heel veel mensen die bij ons
iets kopen, blijken ook in die
landen te zijn geweest. Je
komt dan vanzelf in gesprek
en hoort van alles van wat zij
in die landen hebben meegemaakt of gezien. Dan gaat een
product nog meer voor je
leven, meer betekenen. Die
kennis kan je

hij toe. De ziekte van zijn
vrouw vergde veel, vooral
begrip. „Dat krijg je niet altijd
van iedereen," heeft hij ervaren.
Wat hem vooral in het werk
bij de Wereldwinkel aansprak
was de doelstelling. „Kijk we
praten hier veel over kinderar-

Henk Fokkink

Aanvang acht uur. pp zondag is er
ecu matinee om drie uur.
Reserveren: 0900-3005000.

14

woensdag 26 mei 1999

Weekmedia 17
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Duaal
info

Deze Zuid-Afrikaanse
primeurwijnen zijn gevinifieerd
van de eerste druiven van de
nieuwe oogst. Na de gisting
worden de duiven geperst
en onmiddellijk gebotteld.
De strogele Steen is gebotteld
in een unieke blauwe fles en

dinsdag l juni
16.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
Wlbautstraat 84
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HEAO Duaal

Trendhopper International B.V. is franchisegever van de Trendhopperformule, de snelstgroeiende
winkelketen van meeneemmeubelen en accessoires in Nederland, België en Luxemburg.

Bedrijfseconomie
Commerciële Economie
Bedrijfskundige Informatica

Wegens groei zijn wij voor onze vestigingen in Amstelveen en Almere op zoek naar:

• 4-jarige HEAO-opleiclingcn

l Magazijnmedewerlcer {fulltime}

• oiïünlc'ix'm] propeclcusc'jïuir
« 3 dagen werken & '2. dagen studeren
tijdens hoofdfase
•'salaris•<• studiepunten verdienen tijdens werk

t lutiui

I'CCH.LATT

Chateau Pech-Latt staat bekend (
om de natuurvriendelijke wijze
van cultivering en vinificatie van
druiven tot wijn. Deze geheel
biologische werkmethodiek
staat onder strenge contole
van Ecocert. In de neus treft
u een vleugje specerijen met
in de smaak tonen van rijpe
kersen en bramen. Kortom
een prachtige, eerlijke wijn.

Wat vragen wij:
• Enthousiasme en collegialiteit
• Servicegericht en klantvriendelijk
• Ervaring met magazijnwerk
• In bezit van rijbewijs

Takenpakket:
• Controleren, accepteren, correct opslaan en verzenden
van goederen
• Correct helpen van afhaalklanten
• Alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn

Jonj

ELDERS

: Jonge
JFMWER

Geïnteresseerd?
Stuur binnen 10 dagen een schriftelijke reactie met uitgebreid C.V. naar Trendhopper Amstelveen,
t.a.v. de heer M.J.M. Schouten, Binderij 4, 1185 ZJ Amstelveen.

onge,
IIVÉR

• carrière maken tijdens je studie
• lesmodulcn 's avonds en/of overdag
• moderne ICT-tuepassingen (e-mail, intranet)
en vanuit liuis/werk on-line met HIJS

T

irjJid.ïïï'ôÏMÏï:'
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•. Gijsbrecht van Aemstel *&"-L

JONGE JENEVER -Florens College

LINNAEU5

l
'Dit is de gelegenheid om
kennis te maken met een
prachtige rosé uit de Bordeaux.
De druivensoorten Merlot (50%)
^ en Cabernet (50%) zorgen voor
' zijn frisse smaak van rood fruit
en bessen. Rosé is in en gekoeld
geserveerd bij wit vlees of
salades is deze wijn op zijn best.
i Een echte zomerse aanrader!

H

BERENTZENAPFELKORNfe
0,7 LITER
§
ELDERS J6;49"

•7

ORIGINEEL A,
MEDITERRANÉEÜ
WIJNGLAS £rt

T

HOOGLAND
Café "Het Gedicht van 3e Zee"

INFORMATIEAVOND
BEROEPSOPLEIDINGEN
DEELTIJD (BBL)
DONDERDAG

DONDERDAG

zoekt

RECEPTIONIST(E)

27MEI • 3 JUNI
19.00-21.00 UUR

Werktijden in overleg - goede verdienste!

ELDERS

42:95

O

K.W.V.FULLRUBYJ
0,75 LITER
ELDERS-&95"

fiee£t alle dranken!

Nijkerk Electronics B.V. is een dynamische, internationale handelsorganisatie
voor elektronische componenten die op basis van een brede ondersteuning haar
markt bedient. Nijkerk Electronics B.V. maakt deel uit van Nijkerk Holding met
overige handelsactiviteiten op het gebied van data-networking, displays & systems en transport systems met totaal 220 werknemers in Nederland, België en
Frankrijk.
Voorde afdeling Rassieve Componenten in Amsterdam zoeken wij een:

SALES ENGINEER m/v

1 of meerdere dagen per week
Boven 40 jaar van harte welkom.
Ervaring niet vereist.
U wordt intern opgeleid.

In deze functie brengt u offertes uit bij bestaande en potentiële cliënten, u onderhoudt contacten met leveranciers, geeft technische ondersteuning en advies
voor een aantal productgroepen van passieve componenten.

Voor informatie tel. 023-5715541

Wij zoeken een MTS'er Elektronica tussen de 21-28 jaar oud met ervaring in een
technische en/of commerciële functie in de sector.
Florens College Linnaeus
Archimedesplantsoen &7
1090 JZ Amsterdam
Telefoon 020 - 692 90 60

Westerparkstraat 5, 2042 AV Zandvoort

voor opleidingen in natuur en groen

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DiRCK II! heeit meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overjgg vestigingen tijdens kantooruren: 0172 • 447300

ELECTRONICS

U beheerst de Nederlandse eri Engelse taal zowel in woord als geschrift en u
bent in het bezit van een rijbewijs. Bovendien bent u een gedreven persoon met
een grote mate van zelfdiscipline.
U bent representatief, werkt graag in teamverband en u beschikt over goede
communicatieve eigenschappen.
Wij bieden een interessante baan in een plezierige werkomgeving met een goede honorering en ruime ontplooiingskansen.
Schriftelijke sollicitatie inclusief CV kunt u binnen 10 dagen richten aan:

Alle a nb ed ngen z jn geldig t/m 6 juni, zolang de voorraad strekt. Druk- en zettouten voorbehouden! [GRATIS

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.

Sëceurop. Nederland is '
éërii van de grootste particuiieré bevëiligingsorganisaties iri Nederland. •
Zij is. actief in dienstverte- •
ning op het gebied van risicobeheer, Sëceurop •. '
heeft een omvangrijke
klantenkring, waaronder
een aantal grote opdrachtgevers. Zij onderscheidt •
zich in de markt door prpfessionaliteit, cphtinuïteit,
flexibiliteit en kwaliteit.

Nijkerk Electronics B.V. - t.a.v. de heer Bert Kluinhaar
Drentestraat 7 -1083 HK Amsterdam
SËCEUROP BEHEER B.V. ZOEKT:

• MEDEWERKER COMMERCIËLE BUITENDIENST M/V
Een zelfstandige, enthousiaste, commerciële kei met relevante ervaring en doorzettingsyermogen, HBO/MBO-niveau, grote mate van zelfstandigheid, stressbestendig, in bezit van rijbewijs.

Tevens kunt u reageren via ons e-mail adres: bertk@nijkerk.nl
Voor meer informatie kunt u bellen: 020-504 1424 of raadpleeg onze website
http://www.nijkerk.nl

• MEDEWERKER FINANCIËLE ZAKEN M/V
Een leuke secure collega voor onze afdeling financiële zaken met cijfermatig inzicht
en boekhoudkundige ervaring. MBO-niveau, stressbestendig, dienstverlenende en
collegiale instelling.

• PLANNER M/V

ZORGCENTRUM D E B U I T E N H O F

Een pientere, stressbestendige collega voor onze afdeling planning die bereid is
onregelmatige tijden te werken, MBO/HBO-niveau, dienstverlenende instelling,
communicatief sterk.

Het enthousiaste team van de Wiek
zoekt een inspirerende

• MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE M/V

teamleider m/v

Twee enthousiaste collega's die op de dynamische afdeling personeelsadministratie hun steentje kunnen bijdragen. MBO-niveau, stressbestendig, relevante ervaring is een pré. (20 of 40 uur p.w.)

• SECRETARESSE HOOFD OPERATIONELE ZAKEN
De rechterhand van ons Hoofd Operationele zaken op Schiphol, een representatieve ervaren duizendpoot die haar handen graag uit de mouwen steekt.

Sëceurop Beheer B!V.
t.a.v. Marjolijn Baltüs,
'Postbus 75589'.
1118 ZP Schiphol V
tel.:020-3163687

• SYSTEEMBEHEERDER
Een slimme, ervaren allround IT'er met kennis van Uniface en/of Sybase en/of
Unix. MBO/HBO werk- en denkniveau, accuraat, goede contactuele eigenschappen.

Interesse in één van deze vacatures?
Wij zien uw schriftelijke reactie, vergezeld met pasfoto en CV heel graag tegemoet!

Leesmoeders zijn niet meer weg te denken

voor gemiddeld 36 uur per week
Zorgcentrum De Buitenhof
is een gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis
en maakt deel uit van dé
Stichting Amstelhuizen.
In Zorgcentrum De Buitenhof wordt door ongeveer
350 medewerkers zorg
gegeven aan 300 bewo-.
ners. De intramurale zorgverlening in De Buitenhof
vindt plaats binnen drie
multiprofessioneel samengestelde zorgeenheden,
waarvan één zorgeenheid
zich richt op psychogeriathsche bewoners.

uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,
Zorgeenheid 1 bestaat uit
drie afdelingen: Fenix,
De Wiek en het Dienstencentrum. Op de afdeling
De Wiek wonen 50 bewoners met een psychogeriatrische zorgindicatie.

maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesmoeders krijgen 'veel kinderen net dat extra beetje
individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.

Duizenden moeders, gek genoeg bijna
geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.

De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolte personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Als teamleider stimuleert en motiveert u de teamleden.
U neemt actief deel aan de directe bewonerszorg.
U bent verantwoordelijk voor een optimale begeleiding
en verzorging van onze bewoners. Op basis van onze
visie op kwaliteitszorg streven wij onder meer naar
huiselijkheid en veiligheid.
Wij vragen
- diploma ziekenverzorgende, aangevuld met
MDGO-VZ/Verzorgende niveau B;
- opleiding Zorgmanagement Middenkader of
de bereidheid tot het volgen hiervan;
- ervaring als gediplomeerd verzorgende op
een psychogeriatrische zorgafdeling;
- ervaring in het methodisch en multi-disciplinair
werken;
- floxibele instelling en goede communicatieve
vaardigheden;
- het kunnen profileren van de eigen deskundigheid.
Wij bieden
- een leuke baan in een dynamische organisatie;
- een salaris op basis van FWG-functiegroep 40;
- personeelskorting op hypotheek en verschillende
verzekeringen;
- deelname aan spaarloonregeling en premiesparen;
- gratis parkeren;
- opname in het Pensioenfonds PGGM.
Informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen
bij Eveline Hes, coördinator van de Wiek telefoon
020-644 20 44, tst. 140.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 12 juni a.s. richten aan Zorgcentrum De Buitenhof, afdeling Personeel
& Organisatie, ter attentie van de heer H.J. Slegtkamp,
Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam.
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Samen Beter is ons motto.
Maar dit kan alleen als wij voldoende collega's hebben.
Daarom willen wij graag in contact komen met

gediplomeerd
verzorgenden m/v
full-time en part-time
Zorgcentrum De Buitenhof is een gecombineerd
verpleeg- en verzorgings,huis en maakt deel uit
van de Stichting Amstelhuizen.
In Zorgcentrum De Buitenhof wordt door ongeveer 348 medewerkers
zorg gegeven aan 300
bewoners. De Intramurale
zorgverlening in De Buitenhof vindt plaats
binnen drie multiprofessioneel samengestelde
zorgeenheden, waarvan^
één zorgeenheid zich^t&ht
op psychogeriatrische^
bewoners.
•ét

Denk jij ook dat werken in de zorg Samen Beter gaat?
En wil jij helpen om onze bewoners prima zorg te
verlenen? Schrijf dan een brief of bel voor een rondleiding of nadere kennismaking.
Wij bieden
- een hartstikke leuke baan in een dynamische
organisatie;
- een salaris op basis van FWG-functiegroep 35;
- personeelskorting op hypotheek en verschillende
verzekeringen;
- deelname aan spaarloonregeling en premiesparen;
- gratis parkeren;
- opname in het Pensioenfonds PGGM.
Informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij
Janny Waterham of Jelka van Putten van de afdeling
Personeel en Organisatie, telefoon 020 - 644 20 44.
Je brief kun je richten aan zorgcentrum De Buitenhof,
afdeling Personeel & Organisatie, ter attentie van Henk
Slegtkamp, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam.

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
is dringend op zoek in Zandvoort Noord
naar

EEN BEZORG(ST)ER
• Ben je 13 jaar of ouder, en heb je op woensdagmiddag l uurtje vrij om Het Zandvoorts
Nieuwsblad te bezorgen bel ons of kom even
langs.
. .. .
We kunnen ook

bezorg (st) ers

Klaas
Passchier:
'Van jongs
af aan heb
ik me al
aangetrokken
gevoeld
door de
natuur'
Foto Jaap Maars

'Bos ken ik op m'n duimpje'
B

keerswetgeving en de
regels van de plaatselijke
verordening. Tot die laatste
categorie behoren onder
meer de verboden om op
het gazon te fietsen, om
honden los te laten en om
planten uit te steken ten '
behoeve van privégebruik.
„Dat laatste komt gelukkig
maar sporadisch voor,"
meldt Passchier. „Net zoals
het keihard laten spelen
van een gettoblaster. Over
het algemeen volstaat een
waarschuwing, dan is het
meestal zo over. Alleen als
ze het echt te bont maken
slingeren we ze op de bon.
Maar goed, dat soort dingen hebben mijn collega's
en ik allemaal redelijk in
de hand. Waar we hier in
het bos echter wel ontzettend veel last van hebben,
is het vandalisme."
Het gaat daarbij met name Favoriete bezigheden van
om de jachtwetten, de ver- vernielzuchtige bezoekers
ij de luchtyaartpolitie op Schiphol,
waar hij na een
korte loopbaan in
de bouw ging werken,
voelde Klaas Passchier
(51) zich aardig op zijn
plaats. „Maar ik heb me
al van jongs af aan bijzonder aangetrokken
gevoeld tpt de natuur,"
vertelt hij. „Toen ik er nu
precies negentien jaar
geleden achter kwam dat
er bij de boswachterij
vacatures waren, heb ik
dan ook meteen gesolliciteerd. En sindsdien
handhaaf ik, als buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente,
in het Amsterdamse Bos
de verschillende wetten
die hier spelen."

zijn volgens hem vooral het
stukgooien van flessen in
kinderbadjes en het in de
fik steken van houten banken. „Helaas kunnen we
daar weinig tegen doen,"
verzucht de boswachter.
„Omdat die gasten doorgaans leep genoeg zijn om
pas actief te worden als wij

aan. „Toen het contact met
het publiek veel groter
was."
Als een welkome afwisseling beschouwt hij dan ook
de vele rondleidingen die
hij, als gediplomeerd
natuurgids, jaarlijks verzorgd voor tal van gezel- .
schappen. „Zoals voor
huisvrouwen die samen op
excursie zijn," geeft hij als
voorbeeld. „Óf voor groepen van basisscholen. Al is
dat de laatste tijd wat
teruggedraaid, omdat er
tegenwoordig veel meer
niet in de buurt zijn." Om buitenschoolse activiteiten
nochtans bij onraad zo snel binnen bereik liggen dan
mogelijk te kunnen reage- alleen een uitje naar de
ren, patrouilleren de bosnatuur. Een echte must is
wachters tegenwoordig
dat dus niet meer. Voor mij
vaker per auto dan per
is dat spijtig, want ik vind
fiets. „Al is het natuurlijk het juist hartstikke leuk
wel jammer dat het daarom met jonge mensen lekdoor minder gemoedelijk
ker het bos in te trekken."
toegaat dan vroeger,"
Ofschoon het Amstertekent Passchier hierbij
damse Bos in totaal zo'n

dertien vierkante kilometer
groot is, lijkt het Passchier
niet waarschijnlijk dat er
pok maar ergens een plekje
is dat hij nog nooit heeft
betreden. „Nee, ik denk dat
ik het hele bos inmiddels
wel op mijn duimpje ken.
Mijn favoriete plek zijn de
Oeverlanden. Dat is
immers een prachtig mooi,
ruig gebied waar je geweldig veel vogels ziet."
Ondanks zijn enthousiasme voor zijn werkomgeving wil Passchier het
Amsterdamse Bos evenwel
niet als de ideale plek bij
uitstek voor een boswachter bestempelen. „Nee,
want er zijn natuurlijk
•plaatsen die nog mooier
.zijn om mijn beroep uit te
oefenen. In de duinen bijvoorbeeld. Zo blijft er altijd
iets te dromen over."
Johan Schaaphok

gebruiken inde vakantieperiode.
Gasthuisplein 12

Tel. 5717166

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN

HET PAROOL/ WEEKMEDIA B.V.

INFO-AVOND OP 8 JUNI EN 24 JUNI
19.30-21.30 UUR
WEESPERPLEIN 8
020 5236311

Het Parool/Weekmedia B.V. is uitgeefster van het dagblad Het Parool en de vijftien nieuwsbladen van Weekmedia B.V., waaronder hef Zandvoorts Nieuwsblad, en maakt deel uit van PCM Uitgevers N.V.
Ten behoeve van ons kantoor in Zandvoort-zoeken wij voor zo spoedig mogelijk een oproepbare

HEAO DEELTIJDSTUDIES

Baliemedewerk(st)er

• Bedrijfseconomie (BE)
• Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
• Econoinisch-Linguï'stisch (EL)
• Management, Economie en Recht (MER)
• Internationaal Management (I M)
• International Management-English Stream (IM-ES)

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
- het bedienen van de telefooncentrale;
- het aannemen van advertenties;
- het opvangen en zo mogelijk oplossen van klachten van adverteerders en
lezers;
- het verlenen van service en het geven van inlichtingen aan onze klanten.

De deeltijdopleidingen zijn opgebouwd uit modulen. U bepaalt uw
eigen studietempo, zodat het aansluit bij uw bezigheden overdag.
Bij een normaal studietempo volgt u twee lesavonden per week.
U kunt echter meer of minder modulen volgen gedurende een
lesperiode.

flfK*}
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ASSISTENT / TOEKOMSTIG
BEDRIJFSLEIDERS m/v

De winkelmedewerker heeft veel contact met onze klanten en
het is dan ook van groot belang dat men klantvriendelijk optreedt. De klant komt niet alleen voor de lage prijs bij ons
•winkelen, maar -leker ook voor de goede service die het personeel hen bij het winkelen biedt.

Als assistent bedrijfsleider bent u de rechterhand van de bedrijfsleider en medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken binnen onze slijterij.

WIJ VRAGEN

• woonachtig in bovengenoemde regio

_ tclefiiim ('s ai'imds).

Stuur ili'xi'lxin in inii'iivi'loii-xcinilrrpiislzi'Ki'l-naiir: l lu.ui'sdicml voor Keoiiomisclii'Studies
Ainsti'rdiiin, Antwoordnummer 10751,1000 NA Amsterdam (tdrfixm ():>(>!ï!£!(r>l l)

• leeftijd vanaf 21 jaar
• klantgerichte mentaliteit
• uitstekende contactuele eigenschappen

• leeftijd vanaf 17 jaar

• klantgerichte persoonlijkheid
• woonachtig in bovengenoemde regio
• MDS opleiding is een pré

• collegiaal en flexibel
• reizen binnen de aangegeven regio is geen bezwaar
• ervaring in de detailhandel

• interesse in het slijtersvak.

een jong team. Als u de kwaliteiten heeft, kunt u zelfs doorstromen in de functie van bedrijfsleider.

Wij bieden een uitstekend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

antwoordbon in (een postzegel is niet nodig), dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Bij voorkeur woonachtig in of in de omgeving van Zandvoort.

JA, ik ben geïnteresseerd in een baan bij DIKCK I I I .
Q winkelmedewerker
Q assistent / toekomstig bedrijfsleider

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer H. van Zanten, tel. 020 562 3045.

HEEFT U INTERESSE?

Bel voor meer informatie 0172 - 447 300 en vraag naar de afdeling Personeelszaken, of stuur onderstaande

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van
PCM Uitgevers N.V., Wibautstraat 150 1091 GR Amsterdam, ter attentie van
de heer A. Schermer, hoofd P & O Het Parool, onder vermelding van vacaturenummer AS/99.09.
De sollicitatietermijn sluit op vrijdag 18 juni 1999.

Een
posuegei
is niet
nodig!

Neem contact met mij op voor het mnken van een afspraak:
Telefoonnummer:
Bereikbaar vanaf

Naam:

tiustnide/miiiuplaats

WIJ VRAGEN

Enige ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.

adres
ideftitin (averdag)
e-mail

ENTHOUSIASTE
WINKELMEDEWERKERS m/v

• bereidheid om te leren en door te groeien
Als u de kwaliteiten heeft, kunt u zelfs doorstromen in de
• studerende voor het slijtersvakdiploma nieuwe stijl en
functie van assistent/toekomsig bedrijfsleider
sociale hygiëne is een pré
U hoeft niet uit het slijtersvak te komen, dat leren wij u graag. Wel bent u servicegericht, vindt u het leuk om met mensen om
te gaan en weet u van aanpakken. Wij bieden een goed salaris, dito secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer in

D Stuur mij (k informatiebrochure
n au in

Voor diverse slijterijen in de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar:

Om deze functie goed te kunnen uitoefenen beschikt u over:
- een opleiding op middelbaar schoolniveau;
- een goede beheersing van de Nederlandse taal;
- een servicegerichte instelling en een grote mate van accuratesse.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een gedegen inwerkperiode, zodat er voldoende ervaring wordt opgedaan om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen.

1

DIRCKHI Slijterijen behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven en heeft meer dan 50 slijterijen
in de gehele Randstad, Utrecht, Brabant en Zeeland. De slijterijen zijn ruim van opzet en bieden een uitgebreid
assortiment dranken tegen zeer scherpe prijzen. Presentatie en unieke winkelsfeer krijgen ruim de aandacht!
Onze enthousiaste medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van onze winkels.

Adres:
Postcode / woonplaats:
Geboortedatum:
Opleiding

uur l/m

man Q vrouw

Afdeling Personeelszaken
Antwoordnummer 10067
2400 VB Alphen a/d Rijn
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Vorstelijke Kuurvakantie

Zomerprachtige Denemarken

Een zesdaagse zomervakantie in een
Een zesdaagse zomervakantie in een
eerste klasse hotel in Bad Arolsen/Duitsland eerste klasse hotel in Grena/Denemarken

Het prachtige Arolsen is een grootse
,• belevenis. Arolsen is een weerspiege':, ling van de barokstijl en heeft deze
'stijl ook bewaard met statige en
•schaduwvolle alleeën. Hier ligt het
• 'overdadigversierde barokslot van de
. vorsten van Waldeck en een heleboel
v idyllische duitse vakwerk-huizen.De
stad is prachtig gelegen aan de
Twistesee die zich 's zomers verandert in een waar badeldorado met
•' een massa behaaglijke vermakelijkheden. Waldecker. In de streek van het
v oude vorstendom van Waldeck verliest u zich onvoorwaardelijk in het
romantische heuvellandschap, glooiende dalen, eindeloze wouden en
gezellige kleine sprookjesachtige
1
vakwerk-huizen.. U kunt een verblijf
doorbrengen in deze uitzonderlijke
omgeving. Het mooie Hotel
Residenzschloss Arolsen ligt in de
stad Arolsen in het midden van het
, . prachtige Waldecker Land In
Nordhessen.

belevenissen in de omgeving van de
stad. U kunt op ontdekkingstocht
gaan in de verscheidene kloosters,
kerken, burchten, kastelen en herenhuizen waar het in deze streek van
wemelt. U rnoet beslist het Waldeck
kasteel bezoeken dat een kopie is
van het kasteel van Versailles.

Avontuurlijk Arolsen
In Arolsen kunt u tot uzelf komen.
De kuurtradities worden trots
bewaard, de stad is vandaag een
staatserkend Heilbad (kuuroord). Het
ontbreekt ook niet aan culturele

Het culturele Kassei
Een uitvlucht naar de culturele burcht
Kassei kunnen wij u ook absoluut

aanbevelen. Om de 5 jaar is Kassei
het centrum voor heel de kunstgeïnteresseerde wereld. Velen reizen naar
Kassei om de Documenta tentoonstelling voor moderne kunst te
bezoeken. Overal in de stad zijn er
echter vele fascinerende kunstwerken
die getuigen van eerdere tentoonstellingen zoals bv. De grote Hakke in
Karlsaue en de 2 laserstralen tussen
het Documenta-gebouw,
Fridericianium en het

Prijs per persoon in een
-f
tweepersoonskamer slechts l
Normale hotelprijs f 722,U krijgt: 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendiner of buffet
Hotel Residenzschloss Arolsen
Het hotel heeft restaurant, lagunebad, whirlpool,
stoombad en solarium. U kan ook mountainbikes
bij het hotel.
Alle kamers hebben bad/douche/toilet,TV, video
foon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt
Een extra bed kost f 328,-.
Annuleringsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind.
Administratiekosten f 7,50.

sauna,
huren
en telef 198,.

Herkulesmonument. Een van de
grootste en meest imponerende
Rembrandt verzamelingen vindt u in
het Wilhelmshöhe kasteel.
Kassels belangrijkste toeristische
attractie is Wilhelmshöhe Park waar
men 's woensdags en 's zondags de
meest fantastische waterkunst kan
beleven voor die tijd. Het was namelijk de bedoeling dat de vorst zijn
macht kon vertonen en zijn gasten
kon imponeren.

Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen van 2-14 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer.
In uw verblijf is selchts de eindreiniging inbegrepen. U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel.
Kuuronkosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
Kuuronkost bedraagt DEM 1,- per persoon en per dag.
Kinderen 0-14 jaar gratis.
Aankomstdata:
Juni:
Juli:
Augustus:

4 * 14 * 19 * 24 * 29
4 ' 9 * 14 * 19 * 24 * 29
3 ' 8 " 13 * 18 * 23 • 28

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes.

Wanneer de zomer begint is er geen
andere streek dan Djursland dat
geschikt is voor uw zomervakantie.
Hier vindt u een mooi landschap van
scherp afgetekende dalen, glooiende
met b'os bekleedde heuvels, de
prachtig wiegende zee en kindervriendelijke zandstranden. Overal
ontmoet u een gastvrije stemming.
Overal in de buurt zijn er spannende
toeristische attracties.Vanaf de gezellige zomerstad Grena in Jutland kunt
u het gerestaureerde vorstelijke schip
Fregatten Jylland, het familiepark
Djurs Sommerland en de enorme
haaien in het Kattegatcentret bezoeken.Vanaf Grena kunt u LEGOLAND(r) in Billund bezoeken op
slechts 2 uren rijden. Scandic Hotel
GrenS ligt, omringd door bo,s in de
oude handelsstad Grena op slechts
een steenworp van de haven.

Een wereld in de diepte
van de zee
In het gezellige Grena is de zee een
deel van het alledaagse leven. U kunt
een wandeling maken langs de drukke haven. De haven dient als veer-,
visserij- en industriehaven. Deze
haven heeft een speciale aantrekkingskracht. Wanneer u deze kanten

bezoekt mag u beslist niet vergeten
Kattegatcentret te bezoeken. Hier
krijgt u een unieke gelegenheid om
inzicht te krijgen in het spannende en
fascinerende leven onder de zeespiegel. U kunt de verschillende aquariums bewonderen en zeebewoners
van dichtbij zien. U kunt een scHol
aaien, de ontwikkeling volgen in de
verschillende stadia van het leven
van een vis. U kunt ook een beetje
griezelen wanneer de roltrap u naar
beneden voert onder het grote haaibassin.U kunt zien hoe deze 2,5m
lange tijgerhaaien gevoederd wor-

f

U krijgt: 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
Hotel Mercure Paris Gentilly
Het hotel heeft restaurant "Le Saphir", bar en
opcnluchtterras.
Alle kamers beschikken over bad/douche/toilet,
airconditioning, TV en telefoon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt
f 298,-. Een extra bed kost f. 238,-.
Annuleringsverzekering:
f. 30,- per volwassene/f. 15, r per kind.

Scandic Hotel Grena
Het hotel heeft een sauna, biljart, tafeltennis, solarium
(DKK 25,-), speelruimte voor kinderen, salon, kiosken en
fietsverhuning (DKK 50,- pr. dag).
Alle kamers beschikken over bad/toilet/douche, TV met
parabool en intern TV-kanaal en telefoon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt f 198,Een extra bed kost f 328,-.
Annuleringsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind."
Administratiekosten f 7,50.

Aankomstdata:
juni:
juli:
augustus:

29
4'9'14*19'24"29
3*8'13'18'23

^ Onder voorbehoud van uitverkochteperiodes.

1864. De restauratie van dit Fregat
heeft verscheidene jaren geduurd en
is beslist een spannende belevenis.
Ebeltoft is in het algemeen een spannende stad. U kunt een wandeling
maken in de oude wandelstraten en
het beroemde oude stadhuis zien.
Uw kinderen zullen enthousiast zijn
over een tocht naar Djurs
Sommerland (zomerland) circa. 25
km), waar meer dan 50 verschillende
vermakelijkheden u wachten. B.v.
riverrafting, Afrikaland een gigantisch
water- en lilliputland om maar enkele
mogelijkheden op te noemen.

Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen van 2-15 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer.
In uw verblijf is selchts de eindreiniging inbegrepen. U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel.
Aankomstdata:
Juni:
Juli:
Augustus:
Sept:

9 * 14 * 19 * 24 * 29
4 * 9 * 14 * 19 * 24 * 29
3 * 8 * 13 * 18 * 23 * 28
2 * 7

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes.

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Van het Louyre tot
de Are de Triomphe
Men is niet in Parijs geweest als men niet over de
wereldberoemde Avenue Champs-Elysées gewandeld
heeft. Vanaf de Are de Triomphe op Place Charles de
Gaulle kunt u over de 71 m. brede wandelstraat lopen
in de richting van Place de la Concorde. Daarna kan
men verdergaan door de prachtige parken in de richting van het Louvre. Toen de Bastille bestormd en vernietigd werd in 1789, werden de bouwmaterialen
gebruikt voor het uitbouwen van de Place de la
Concorde. Hier werd ook de guillotine neergezet. 1342
mensen werden op de Place de la Concorde onthoofd.
Als u de Seine oversteekt over de Pont de la Concorde
komt u bij de Assemblee Nationale. U kunt dan in
westelijke richting de Seine volgen helemaal tot
aan deEiffeltoren.

Administratiekosten f. 7,50.
Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen van 2-15 jaar voor de
halve prijs bij de ouders op de kamer.

Djursland heeft een heleboel spannende attracties die u kunt bezoeken.
U kunt een uitstapje doen in Mols
bergen en van het unieke uitzicht
genieten vanuit Trehoje waar de
Arhusbaai en Samso in het gezichtsveld komen.U kunt ook Ebeltoft
bezoeken en het langste houten
schip ter wereld bezoeken "Fregatten
Jylland". Dit schip heeft aan de Slag
van Helgoland deelgenomen in

U krijgt: 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendiner

Een zesdaagse zomervakantie in een eerste klasse hotel in Gentilly/Frankrijk
Bezoek Parijs als de zon over de Seine en de vele
Parijse terrasjes schijnt. In de stad heerst een gezellige
sfeer, in de straten en op de pleinen. In het oude
gedeelte van het "Quartier Latin" kan men nog altijd
de bohémiensfeer en levenslust beleven uit de tijd dat
kunstenaars als Hemmingway en Picasso in deze levendige wijk werkten. De Eiffeltoren, Notre Dame,
Champs-Elysées, Are de Triomphe en de Place de la
Bastille en dames zoals de Mona-Lisa en Venus van
Milo zijn slechts enkele van de talrijke mogelijkheden
die in Parijs een bezoek waard zijn. Wat denkt u van
een bezoek aan het,.pretpark Disneyland Parijs. Dit ligt
30 km. ten oosten van Parijs. U logeert in een uitstekend hotel tegenover de binnenring van Parijs. 800 m.
van het hotel kunt u de sneltrein (RER) nemen en dan
bent u in 15 minuten in het hartje van Parijs.

Gezellige Djursland

Prijs per persoon in een
t
tweepersoonskamer slechts l

Parijs - Stad van de romantiek

Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts

den. Ga op onderwateravontuur in
Kattegatcentret.

De stad van de artiesten
Parijs heeft een heel eigen sfeer. Gedurende
vele generaties hebben studenten en kunstenaars hun stempel gedrukt op verscheidene
delen van.de stad. Het "Quartier Latin",
Montparnasse en Montmartre hebben een
periode gekend dat bohémiens eenbelangrijk
deel van het stadsleven bepaalden. Bezoek b.v.
de café's en bistro's op de Boulevard de
Parnasse. Geniet van een prachtig uitzicht over
Parijs vanaf de trappen van de Sacré-Coeur en
bezoek een echte Franse markt in de rue
Mouffetard.

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
1. aankomstdatum

vertrekdatum

2. aankomstdatum

vertrekdatum

....Volwassenen ƒ

per persoon in

Aantal eenpersoonskamer(s) (toeslag ƒ

tweepersoonkamer(s)
)

Korting voor kinderen bij 2 betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen 2-15 jaar halve prijs bij ouders op de kamer:
Annuleringsverzekering volwassene ƒ 30,- / kind ƒ 15,-.
Adminstratiekosten ƒ 7,50.
Bon zenden naar:

;,

Zandvoorts Nieuwsblad
t.a.v. Herti Stad,
postbus 507,
1000 AM Amsterdam
(Toren 10e etage)

l Schrijf op de omslag Hotelvakantie
Informatie en reservering: DTF Travel a/s
telefoonnr. 0800 022 87 27 (gratis)
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ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-advi'rtriitii'.s kiiniirn worden jjr/rt over l nf 2.
kolommen lirccdtr in diverse lettergrootten,
l'iirtirnlieren verwij/en wij naar de speciale hun op de
piifiina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie;
XAWJVOOHTS N I K U W S I l L A i ) ƒ O.r>.r» per millin.eter.
Slititinjjslijil: iniianda^ 17.00 uur.
l! knul uw lek.st lelefoni.Heli op»even: 023-5717166 of ;if^r\'<'ii//enden aan:
ir
Xandvoorts Nieitwsliliid. Casthtiis-plein 12. 2012
J M Xandvnoi'l;
I'laal.sin^ is mogelijk in de volgende editie en edilieroinhinalie.s:
\V2. Zandvoorls iNienwshliid. Amstelveen* \\eeklilad.
UilhonriiM' C n i i n i i i l „ < l < > Ronde Veiier. Aalsmeerder
f ion rau t. alle edities van liel Amsterdiiins
Sladshlad. ƒ6.32 per millimeter.
Sluitingstijd: niaundaj; 15,00 uur.
ir
I u forma l ie over on/e overige aantrekkelijke advertentieeomhinaties in de Micro's /J j n op aanvraag) t
on/e kantoren verkrijj;liaar,
ir
Voor hrieven onder nummer \vordl l re^el exirn in
rekening gebracht, alsmede ƒ H.50 adm.kosten.
ir
Bij plu a l si n f: in de Micro's worden <;eeii heu'ijsnnnuners verstuurd. Op verzoek wordt aan adverIccrdcrs huitcn hel verspreidin^s^ehicd één krant
verstuurd. Hiervoor wordt ƒ 6.50 in rekeninj! #<•hraclil.
Alle prij/enexcl. IT.Wr HT\V
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtenttecomhinatie X

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
( < l i t nummer is im-l voor hrznr^klachtiMi) of/.riHlrn aim:
Mirro's Wci-kllHMÜa
Postbus lof. - 1000 Al) Aiiislrnlmti
Ook voor rem'lH'es mei hricfiiiiimncr
De sluitingstijden {*clden voor phutlsin*; in de/clIVIo weck
Voor de betaling ontvangt u een aecept{;ir«jk:iiirt.

Wat doe jij in 2000?
Doen wat je altijd wilde?
Leren vooreen zekere baan?
Ben je klaar voor de Startttrajecten)?
Dan is dit je kans!
Het Walraven van Hall College biedt in samenwerking met het ,
arbeidsbureau enkele succesvolle STARTKANStrajecten aan voor
werkzoekenden, herintreders, buitenlandse en Nederlandse
vrouwen/mannen die graag een baan willen maar niet over de luiste
kennis en vaardigheden beschikken. Ben je f uil-time beschikbaar
en heb je een opleiding op vbo/mavo/havo niveau, dan kun je met
behoud van uitkering beginnen aan een van de volgende
opleidingen:

B
•
•
•

Secretaresse, medisch of juridisch
Assistent secretaresse
Administratief medewerker
Boekhoudkundig medewerker

• Bedrijfsadministratief medewerker

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Assurantiekantoor Feenstra
REGGESTRAAT 28, 1078 DA AMSTERDAM
vraagt medewerker m/v voor polis- e.o. financieringsafdeling.
Erv. op assurantie/financieringsgebied en kennis WP vereist.
Voor sollicitatie en/of inlichtingen: tel. 020-6797953.
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VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienstverlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder
andere receptionistes en telefonistes. Wij zijn voor de regio
Amsterdam op zoek naar:

RECEPTIONISTES/
TELEFONISTES (m/v) *
(afroep, parttime, fulltime)
* Wij nodigen ook speciaal herintreders en
studenten uit te reageren.
UW PROFIEL:
- U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden;
- U heeft een representatief voorkomen en een goede
telefoonstem;
- U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de
werktijden;
- U heeft een goede mondelinge beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal;
- U heeft een opleiding op minimaal MAVO-niveau en
relevante werkervaring.
WIJ BIEDEN U:
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling;
- Een aantrekkelijke werkomgeving;
- Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Functiegerichte trainingen;
- Een uitgebreide inwerkperiode.
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
het werken in de dienstverlening? Stuur dan binnen 10 dagen
uw brief met motivatie, CV en pasfoto naar:
VNV Services B.V., Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam,
t.a.v. mevrouw T. van Putten.
To the Point zoekt voor vestigingen Amsterdam jonge enthousiaste medewerk(st)er. Een vereiste is kunnen omgaan
met Apple Mac. Voor vestiging Zandvoort zoeken wij een
representief D.T.P.-er. Info 020-4878115, vragen naar Mike.
Reclamebureau zoekt met
spoed jonge enthousiaste
medewerker, in bezit van rijbewijs, op onze DTP en
beletteringafdeling.
Info 020-5878115.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Horecapersoneel
gevraagd
Rest. Queenie vraagt terrasmedewerkers, eventueel voor
het weekend en/of vakantieperiode. Voor reacties:
mw Holleman, 023-5713599.

Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Dit is je kans om nog wat
EXTRA vakantiegeld te verdienen! Voor onze thuissekscentrale zoeken wij dames
die het leuk vinden om erot.
gesprekken te voeren per tel.
Je werkt thuis én wanneer jij
wilt. Goede verdiensten! Bel
ma.-vr. 010-294.4880.

LOGE

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon'
der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

LA

PALX

V R I J M E T S E L A R I J
Loge La Paix, een van de oudste Vrijmetselaarsloges in Nederland, biedt u de gelegenheid om nader kennis te'maken, met de
vrijmetselarij maar vooral met de mensen die
zich vrijmetselaar noemen.
Frans van Mierisstraat l 28, 1071 SB Amsterdam
tel.: 020-619 51 04, E-mail: mvelsink@csi.com

Gevraagd DRIEWIELER fiets,
te huur of te koop.
Tel. 020-6623314.

Opleidingen/cursussen

REBALANCING

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

School voor lichaamswerk en bewustwording.

Open avond: 28 mei te Amsterdam
Sint Jacobstraat 9-11, 19.30-22.00 uur.
Een uitstekende manier om kennis te
maken met Rebalancing.
Info. en gratis brochure: Tel. 020-6420896.

Profiel van de opleidingen
• opleidingsduur l of 2 jaar
• volledig dagonderwijs
• praktijkstage van 3 of 6 maanden
• lande/ijk erkende diploma's
B persoonlijke studiebegeleiding
B weinig kosten
B een zekere baan in het verschiet
Informatie en inschrijving dagelijks aan het Walraven van Hall
College, tel 020-5161616. Vraag naar CeliaLieuw of
Klaas van den Herik. Heb Je interesse? Kom dan naar de

Schipluidenlaan 20 (naast het station Lelylaan.) Ringlijn 50,

^^tiet regionaat opleidingen centrum amsterdam en omstreken
maakt deel uit van^*

Vrijwilligers gevraagd

Astrologie opleiding Jupiter.
Info: 020 - 638 41 48.

Voor viagen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.
ANITA, 32 jaar jong en een Vrouwen adverteren gratis via
euke dochter van 9. Ik zoek 0800-4140. Deze volslanke,
euke, lieve en spontane jon- 49-jarige dame uit de omgegeman rond 35 jaar. Als je ving van Nijmegen zoekt een
een kind hebt, is dit voor mij nette, betrouwbare man rond
geen probleem. Ik zou graag de 50. DOEL: gezellige relan contact met je willen ko- lie. Heb jij interesse??
men via de contactlijn. Vertel Boxnummer 371260. •
wel wat over jezelf svp...
Reflectanten op advertenBoxnummer 288614.
ties onder nummer gelieven
Eric, 29, blond, blauwe ogen, ervoor te zorgen dat het num1.82 en ben op zoek naar een mer in de linker-bovenhoek
leuke date! En jij? Wat zoek op de envelop staat vermeld
jij? Mij misschien wel! Om en dat de brief geadresseerd
daar achter te komen, moet wordt aan: Weekmedia, Postie maar een leuk bericht in- bus 156, 1000 AD Amsterspreken op mijn box en dan dam. Dit voorkomt vertraging
oei ik je terug om te kijken of n de behandeling.
het klikt! Boxnummer 866456.

Flinke, mollige vrouw van 47
jaar, zoekt een man die groter
is dan 1.75. Zelf ben ik 1.75.
Vrijwilligers gevraagd voor kinderdagkamp
Vind jij het leuk om met een
flinke vrouw op stap te gaan
VAKANTIEKAMP LICHT-LUCHT
of om een leuk contact te
afd. THOMAS-VREDES-BUITENVELDERT
hebben? Reageer dan snel
op mijn boxnummer. Ik bel je
Zoekt enthousiaste leiders/sters v.a. 17 jr die één
of meerdere weken (26/6 t/m 13/8) aan kinderen van 4-12 jr zeker terug!
een onvergetelijke vakantie in de duinen willen bezorgen. Boxnummer 207747.
Vergoeding ƒ 75,- per week.
GRATIS BEMIDDELING: mijn
Inl. dhr A. Tuinder, tel. 020-6449988 na 19.00 uur.
hobby's? Lekker koken, tuinieren, terrasje pikken, af en
toe uitgaan. Ben een vrijgeVakantiewerk gevraagd/aangeboden
zellige, 48-jarige man en wil
een gezellige afspraak maken met jou. Tot horens!! BoxOP ZOEK NAAR
nummer 843240.
PERSONEEL VOOR DE ZOMERMAANDEN?
Hallo lieve dames van NederDe rubriek
land! Dit is Kees, 1.80 lang en
is op zoek naar hetzelfde als
waar jullie naar op zoek zijn!
biedt u een GROOT AANBOD VAN
Dus, als jij reageert op mijn
(VAKANTIE)WERKZOEKENDE LEZERS.
box dan kunnen we misschien contact leggen en dan
kunnen we kijken of we een
keer gezellig . uitgaan. Boxnummer 744363.
Voor orderpicking, controlewerkzaamheden en inpakken
bestellingen van ons uit te leveren bqekenassortiment in ons He, jij daar! Ben je tussen de
25 en 31? Dan moet je zeker
distributiecentrum in Amsterdam Zuid-oost.
even verder lezen. Ik houd
van gezelligheid,-babbelen,
bioscoop enz. Ben een Antilliaanse man van 31 en woon
in Den Haag. Groetjes! Boxnummer 779626.

Vakantie buitenland

Ontdek de duistere 'wereld1
SM. Meesteres live' Zij wi|dt
jou in.- 99cpm. 0906-9626.

VAKANTIETIPS. 8 dgn Tirol/Oostonrijk met o.a. Kufstein en
Pertisau v.a. ƒ698,- (5/6, DHTZ517). 5-ogse Klaverjasreis
Oberaula/Duitsland v.a. ƒ479,- (l4/6, DHTZ507). 8 dgn naar
het ruige Devon & Cornwall/Engeland v.a. ƒ898,- (12/6,
DHTZ526). 10-dgse rondreis Schotland v.a. ƒ 1398,- (14/6,
DHTZ527). 5 dgn Valkenburg met o.a. Ardennen, Aken en
Thorn al v.a. ƒ498,- (28/6, DHTZ510).
Bel De Harde's Tours, 020-4707771.

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnurnrner de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Auto's en
auto-accessoires

Alblas Verkeersscholen
Gevr. garage, huur of te koop,
Voor een perfecte SAAB
omg. Favaugeplein of
SAAB SERVICE MOLENAAR
UW RIJBEWIJS
Drenemaplein. Tel 5712970.
Rep., onderhoud, APK.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
• Rubrieksadvertentie? Zie
Woningruil
Verkoop nw/gebr. ond.
voor adres en/of telefoonnr.
ROYAL CLASS SAAB
de
colofon in deze krant.
Tel. 023-5614097.
Aangeb. ruime 4-k. flat in
Zandvoort, huur ƒ748,0906-Nummers
Gevr. ruime 3-k. woning,
lagere huur. Tel. 5719768.
Direct contact met
0906-9889 Rijpe Sjaan DDvrouwen thuis!
Financiën en
cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
0906-50.222.21 (1 gpm).
Grijp
onder
m'n
rok!
99cpm.
handelszaken
Doorgeschakeld
40 cpm! Binnen 5 seconden
met vrouwen thuis
vrouwen 30+, direct live aan
0906-50.222.21 (1 gpm).
de lijn! 0906-17.15.
Een spannend
V.A. ƒ75 - DORSMAN
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
contact in de buurt
blijft toch goedkoper!
uit jouw wijk zoeken een af0906-50.222.04 (1 gpm).
Bel nu: 023 - 5714534.
spraak! 0906-17.11.
Ik ga door, waar anderen
Maudi assurantiën
Afspreken in jouw
stoppen! Schaam me nerBromfietsverzekeringen
postcode-gebied:
gens voor en wil harde SEKS!
Snorfiets: ƒ95 p/j
0906-50.222.04 (1 gpm)
Harriet! 99cpm 0906-9794.
Automaat: ƒ 140 p/j
Beluister
anoniem
LIVE!
Black, beautiful en hot!
Versneller: ƒ470 p/j
advertenties 18+
Voor de liefhebber van zwarSpartamet: ƒ 50 p/j
0906-50.15.15.6(1 gpm).
te vrouwen 99cpm 0906.0601.
Bel Haarlem 023-5337543 of
naar centrale: 020-5160660. Biseks! Buurvr. en buurmeisje Miss Flevoland! Lekker
18 hun spelletjes worden har- geil "live* Bel Sharon
der! 99cpm 0906.9526.
0906-1812 (105cpm).
Vakantie
Dagelijks seksen hete meis- Nieuw! De carrousel! De vrouBinnenland
jes op onze livelijn! Alleen de wen zijn direct bereikbaar op
heetste! 99cpm. 0906-0603. de lijn! 0906-9701 (SOcpm).
Direct contact met
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
Stacaravans te huur in Belstoute vrouwen
seksafluisterlijn v. Holland.
gisch Limburg, vanaf ƒ 240,0906-50.222.21
(1
gpm.)
0906-9722. Secret! pm99c.
p.w. all in. Tel 043-4591598.

Autoverzekering

POSTCODE DATING'
Vrouwen zoeken snel contact. Bel 0906-18.44 (SOcpm).
SBS-6 text pagina 745.
SM-CONTACTLIJN. Hier zoeken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18 + . (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak 7
0906-50.222.04 (1 gprn).
Vrouwen, 18-55 jr, geven
lelnr. voor gratis contact!
Bel: 0906-18.22 (Igpm).
» Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Diverse clubs
Escortburo Angel 24hpd
Slipgevaar als u een van
onze meisjes besteld
Tevens dames v.a. 18jr.-55jr.
voor overdag en s'avonds.
Tel. 020-6322452.
http://www.angel-escort.com
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

DE CONTACTLIJN
ALS JE OM MENSEN GEEFT,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Vakantiewerk gevraagd/aangeboden

!!.! VAKANTIEWERK !!!

0906-Nummers

in 5 dagen

Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

tram l en 17 stoppen voo' de deur.

UitzendBureau Volendam is met spoed op zoek naar:
- BOUWOPRUIMERS
- KANTINEDAMES
- SCHOONMAKERS m/v voor in de ochtend- of avonduren
en de nacht.
Een contract behoort tot de' mogelijkheden.
Heb je interesse en ben je direct beschikbaar, bel dan naar
Krisztina. Tessa of Suzanne, 020 - 4080616.

Te koop
gevraagd
diversen

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

uuren dinsdag l juni van 13.00-14.30 uur op de hoofdvestiging

gevraagd

OPEN LUCHT
VLOOIENMARKT
AMSTELVEEN CENTRUM
Zon. 30 mei, 10-17 uur, terrein
BURG. HASPELSLAAN
(t.o. V&D). Inl. org. buro
Midland bv. Tel. 033-4751167.

Kennismaking

voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 27 mei van 19.30-21.00

Schoonmaakpersoneel

17

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 k u n t u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken adverlenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U k u n t als lezer van
één van de nieuwscn huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

• periode augustus en september 1999

Uiteraard k u n t via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee k u n t u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

• goede verdiensten (o.a. reiskosten)

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze k r a n t .

Ik ben jonge vrouw uit de
randstad en zoek via deze
weg contact met een fijne
Ben je jong (18-30 jaar) of bijv. herintre(e)d(st)er en vind je in man voor serieuze vriendschap. Ik ben 37 jaar en zou
teamverband werken leuk, bel of schrijf dan snel met:
Herman v.d. Pol, Intertaai bv, Pb 75036,1070 AA Amsterdam. het aardig vinden om met je
kennis te maken. Ik ben alTelefoon: 020-3429328.
leen, hou van tennis en skiën
• De advertentie-afdeling en ben een intelligent type.
Vakantiewerk
behoudt zich het recht voor Boxnummer 235639.
gevr./aangeb.
advertenties, eventueel zon- Ik ben 32 jaar, brunette, leuk
der opgave van redenen, te ogend, interessant karakter
weigeren (art. 16 Regelen en ontwikkeld brein wil geVAKANTIEWERK
voor het Advertentiewezen). wpon iemand ontmoeten met
GEZOCHT?
wie het klikt. Ik ga geen eisen
In de rubriek
noemen waaraan je moet voldoen. De enige eis is ongeOproepen
veer van dezelfde leeftijd en
Mededelingen
geen kinderen. Boxnummer
215751.
vind je zeker een leuke baan
Ik ben een vrouw van 65+ en
voor de zomermaanden.
Carla & Guus
heb deze lijn aangegrepen
31 mei in
voor het vinden van een sypAll you need is love.
pathieke man. Ik zou graag
Uitgaan
• Uw particuliere Micro bonweer een fijne relatie willen
per post verstuurd bereikt opbouwen waarbij vriendElke donderdag dansen en ons pas over 3 a 4 dagen. schap en gezelligheid hoog in
het vaandel staat! Liefst nette
ontmoeten v. alleengaanden Opdrachten die te laat
hr in bezit van auto. Boxnumv.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- binnenkomen worden
mer 337597.
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u. automatisch de week
daarop geplaatst.
Ik ben een vrouw van 50 jaar,
Sportcafé Zandvoort voor
eerlijk, spontaan, netjes verbruiloften, recepties, persozorgd en niet rokend. Ik ben
neelsfeesten, verjaardagsKunst en antiek
op zoek naar een nette vriend
feestjes,
catering.
tussen de 48-53 jaar. Mijn
023-5715619; 06-54616812.
*Veilinggebouw Amstelveen* hobby's zijn dansen, fietsen
Heden inbreng voor veiling en wandelen. Laat je snel je
Verhuizingen
28 en 29 juni. Spinnerij 33, telefoonnummer achter?
Amstelveen. Tel. 020-6473004 Boxnummer 214997.

• parttime geen bezwaar

Vakantiewerk
gevr./aangeb.

TE HUUR gr. verhuiswagen +
chauff., ƒ250 p.d. Ook met
verhuizers. Tel.: 0653-208374.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Massage

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

Ik zoek een hele lieve man om
heel veel van te gaan houden
Ik ben Riet, 50 jaar, zie er heel
goed uit en hoop echt dat jij
op mijn advertentie reageert!
Pak je telefoon dus maar en
laat een leuk bericht voor mij
achter op mijn box! Boxnummer 219150.
Relatiebemiddeling: goed uitziende, rokende, Brabantse
dame van 58 jaar. Met het
hart op de juiste plaats. Willemien, dat is mijn naam. Wil jij
met mij een serieuze LAT-relatie opbouwen? Bel nu!
Boxnummer 264025.

Hulp gevraagd voor bijhouden van mijn tuin, man of
Sportmassage, ontsp. mas- vrouw. Tel. 5712075.
sage Shiatsu, voetreflex.
SCHILDER heeft nog tijd v.
Tel. 023-5714092.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
• Uw rubrieksadvertc:itie Bellen na 18.00 uur: 5719800.
kunt u zowel schriftelijk als • ANNULERINGEN van ad-STOP! Ik: attente, 43-jarige,
telefonisch opgeven. Zie voor vertentie-opdrachten kunt u spontane vrouw, woonachtig
het adres en/of telefoonnum- UITSLUITEND SCHRIFTELIJK in de omgeving van Eindhomer de coloton op de adver- richten aan Micro's Weekme- ven en in het rijke bezit van
tentiepagina van deze krant. dia, Postbus 156, 1000 AD een zoontje. Ben jij humorisAmsterdam.
tisch en wil je ons maatje zijn?
Groetjes!!
Boxnummer
279764.

Markten/braderieën

Toe aan een leuke relatie zonder inschijfkosten? Vrouwen
bellen gratis op 0800-4140!
GIGANTISCHE VLOOIENMARKT IJ-HALLEN
A'dam-Noord 1, zaterdag 5 juni, live muziek, 1000 kramen!!! Vlotte man uit de randstad
A 10 ring Noord volg S118; Noord 1. Inl./kraamh. 020-6335754. zoekt dito vrouw voor nette
kennismaking! Mijn naam is
Jan, ben 30, rook niet en ben
• Rubrieksadvertentie op
sportief. Ook hou ik van hele
geven? Zie voor adres en/of
verre reizen Boxnummer
telefoonnummer de colofon
868298.
in dp7p krant

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

n|i

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

voor de particulier
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw advertentie een Euro-. Giro- of betaalcheque bijsluitcn (beslist geen overschrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia. Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.
-..- .• ' • ' • • • :.. ".'. • : • . - . . . ' • . ' : •• , ' • - ' ,.

•-.- .

BRIEVEN ONDER
Of afgeven bij (tot uiterlijk
NUMMER KOSTEN
maandag 16.00 uur):
F9.99<ICL. BTW)
Kantoor Zandvoorts
EXTRA
Nieuwsblad. Gasthuisplein 12. (u
diL'iit er rekening
2041 JM Zandvoort.
mee te houden dut hij
uw opgave de ri'pel
br.o.nr.... Inir. v.d.
Micro's kunnen ook lelelbhliid als l rejjcl l)i.j uw
nisch of per fax opgegeven
teksl jjerekend wordt).
worden (tol u i t e r l i j k dinsdag
12.00 min. tel. ()2()-562627"l. U'ij /.ijn niut annsprnfax: 020-6656321.
kulijk voor Imik'ti ontsUum door onduidelijk
Indien uw advertentie ons op handschrift.
tijd bereikt, volgt plaatsing in
\\ ij hehouden ons hel
dezelfde week op woensdag
l vanaf 18.00 uur op ATS TXT). recht voor /.onder
van redenen
Opdrachten die na s l u i t i n g s t i j d iipgiive
teksten te wij/.i;;cn of
h i j ons binnenkomen worden niel op te nemen.
automatisch een week later
geplaalst/uitge/.onden.
'.-.:'.-.••••:•..•• •!^;.11v.:^W:.^.v'j;ïiUVjfi'.tt,i':i".^^^5^Kt'T*i'

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

3 regels ƒ 5,82
4 regels ƒ 7,76
5 regels ƒ 9,59
6 regels ƒ 11,63
7 regels ƒ 13,57
8 regels ƒ 15.51
9 regels ƒ 17.45
10 regels ƒ 19.39

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders k u n n e n wij uw advertentie helaas niel opnemen.
Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Voor Expert
gaat
iets

Het Mobiele Netwerk*
vin kpn talvcom

debitel'

'*m ^^••r ^^^ --- •

rassen

/^^ Extra lage prijzen door gezamenlijke
l=y=J inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie

Het is prijs bij Expert,
deze zomer. Tijdelijk
krijgt u bij iedere 250,die u besteedt een gratis 'Geef me de
5'-kraslot*. Koopt u bijvoorbeeld een
televisie van 1000,-, dan krijgt u 4 loten.
Met elk lot maakt u 5x kans op een prijs. En
misschien wint ü zelfs wel een van de hoofdprijzen van maar liefst 500.000,-! Krassen
bij Expert, daar word je pas echt wijzer van!

@

(pjl) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
(BÏ€) Vakkundige en snelle service
(pl€) Gratis Geluidsgarantie.

AAMSLUITKOSTEN

mm Gratis Video-onderhoud.

* Max. 20 loten per klant. Minimum leeftijd 18 jaar.

(ijl) Gratis Omruilgarantie.

@

Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard

uljl)' www.expert.nl
BOSCH COM 608 GSM i.c.m.
1-JARIG ABONNEMENT
Overzichtelijk display. Eenvoudige menubediening. Standbytijd 70 uur, spreektijd
180 minuten. I.c.m. 1-jarig Mobilineabonnement voor slechts 19,95
per maand. Bellen vanaf 0,35
per minuut!

BOSCHMAXX
1200 TOEREN
WASAÜTOMAftti
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Bert

LIEBHERR
TAFELMODEL
KOELKAST
Energiezuinig, klasse A.
Elektronische regeling
metSupercool-techniek.
Digitale temperatuuraanduiding. Gehard
glazen draagplateaus.
Netto inhoud 174 liter.

PHILIPS 100 HERTZ BREEDBEELD-TV
Breedbeeld-TV met een superplatte Blackline-S beeldbuis. 100 Hertz
met Digital Scan voor een schitterend en trillingvrij beeld. 70 Watt
Hifi-stereo met incredible Surround. Teletekst zonder wachttijden.
Automatische zenderinstelling. Leverbaar in verschillende beeldmaten.
Nu sensationeel geprijsd. VANAF

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

V

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-648a
Ged. Oude Gracht 5-9°
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© = ALLEEN BRUINGOED
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® = GEEN MOBIELE TELEFONIE
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Op 30 juni en 28 juli
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

zomerkrant

Nieuwsblad

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld,
tel. 023-5717166
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Datum

uu
Q

l

i

HW

HW

LW

02 juni
06.15 02.06
18.38
14.26
03 juni 06.45
02.46
19.15
15.00
04 juni
07.26
03.16 19.45
15.46
05 juni
07.59
03.55
20.30 16.26
06 juni
08.46
04.46
21.25
17.16
07 juni
09.45
05.37
22.36 18.05
08 juni
11.04 06.30
23.46 19.04
09 juni
12.14 07.34
--.20.30
Maanstand: LK ma 07 juni 06.20 uur.
HW: do 03 juni 06.45 uur, + 100 cm NAP.
LW: vr 04 juni 03.16 uur, - 98 cm NAP.

Tom breekt als
hij beren naar
Polen brengt

Politie wil post weer
terug in de Rotonde
ZANDVOORT - Als het aan de politie ligt,
zitten er weer agenten 's zomers in de Rotonde bij de Ehbo-post. Daarvoor moet het ronde gebouw in de zeereep bij het Badhuisplein
wel enigszins verbouwd worden. Of de politie
al deze zomer vanuit de Rotonde het strand
in de gaten gaat houden, is daarom nog onzeker.
In het gebouw moeten voor mannen en vrouwen gescheiden kleedkamers en douches komen volgens R. Oudhuis van de Zandvoortse
politie. Op den duur wil de politie ook een eigen
spreekruimte hebben met een computer die
aangesloten is op het politienetwerk. „Dan kunnen we ook bijvoorbeeld aangiftes verwerken,"
zegt Oudhuis.
De afgelopen jaren heeft de politie alleen het
vierkante gebouwtje op de kop van de Zeeweg
in Bloemendaal aan Zee gebruikt. Dit paviljoen
ligt ongeveer zes kilometer ten noorden van het
midden van de Zandvoortse kuststrook. De Rotonde is gesitueerd in het middelpunt. Vanuit
de Zandvoortse gemeenschap is er altijd veel
kritiek op geweest dat de politie geen dependance meer op het Zandvoortse strand had.
„We praten er sinds januari over om ook de
Rotondepost weer te gebruiken," vertelt Oudhuis. „De Rotonde ligt namelijk inderdaad een
stuk centraler. Het politieke tij lijkt mee. Diverse politieke partijen ondersteunen onze wens
en hebben toegezegd dat ze er wel wat "geld in
willen steken. Ze hebben alleen nog niet gezegd
hoeveel geld ze voor de verbouwing over heb-

ben." Oudhuis heeft begin deze week een offerte van een aannemer gekregen. „Maar ik vind
het niet netjes om de bouwkosten te vertellen.
Eerst ga ik daarover praten met de gemeente."
Volgens gemeentesecretaris B. van der Velden
is er dan ook nog geen concreet voorstel over de
Rotonde. „We gaan het eerst even goed bekrjken," zegt Van der Velden namens burgemeester Van der Heijden.
Voorlopig opereert het strandteam van de
politie deze zomer wel vanuit het gebouw op de
Zeeweg. Om sneller ter plaatse te zijn heeft de
politie de beschikking over een auto met speciale banden en vierwielaandrijving. Bovendien
kan de politie een aangepaste boot inzetten.
Het team bestaat dit jaar uit een vast team
van acht mensen. Oudhuis: „Vorig jaar hadden
we een soort pool van twintig mensen die opgeroepen konden worden als het mooi weer was.
Dat werkte niet zo goed, want ze moesten eerst
naar het strand toe vanuit diverse locaties in de
regio en ze waren wat minder betrokken. Nu er
een vast team op zit, is dat ook veel duidelijker
voor de strandpachters en de eigenaren van de
strandhuisjes. De agenten hebben een flyer laten maken met hun foto erop en een aantal
punten waarop ze extra letten. Zo kan iedereen
meteen zien hoeveel boete hij moet betalen als
hij bijvoorbeeld verkeerd parkeert."
De agenten krijgen hulp van de beachwatchers en parkingwatchers. Zjj vallen voortaan
zelfs onder de verantwoordelijkheid van de politie. De beachwatchers en parkingwatchers
zijn jonge werklozen, die 's winters in Haarlem
als stadswacht ingezet worden.

ADVERTENTIE

ij
mij HEEFT de poliVmertieolgens
van Zandvoort de zoin de bol. Ondanks de

koude wind staan twee agenten in korte broek een automobilist te bekeuren. Bij het
zien van hun kouwelijke blote
benen, bedenk ik me dat ik nu
echt haast moet maken om
zonnebrandolie en andere
aanverwante vakantie-artikelen in te slaan. Nog even en we
vertrekken naar een zonnig
eiland. Negen jaar geleden zijn
we daar voor het laatst geweest. Zou het inmiddels veranderd zijn?
Stel dat ik als vakantieganger een aantal jaren niet in
Zandvoort op vakantie ben geweest: dat wordt schrikken.
Want in alle opzichten is er
héél veel veranderd. Niet alleen in het centrum aan straten en pleinen, maar ook buiten het dorp is er van alles vernieuwd.
Zelfs het programma van de
festivals is dit jaar anders. Het
jazzfestival heet nu Jazz 2
dance. Het evenement 'de
Nacht van Zandvoort' wordt
voor de tweede keer geprganiseerd door Stichting Nieuw
Unicum. Het wordt een actieve happening op het circuit
van Zandvoort. Met de opbrengst van deze avond gaan
de bewoners die anders nooit
op vakantie gaan samen met
eigen personeel een week varen.
Als medewerker van Nieuw
Unicum weet ik dat deze bewoners het hard nodig hebben. Nee, het wordt geen zielige maar een gezellige avond
op vrijdag 4 juni. Jammer genoeg ben ik op vakantie, maar
«iet een gerust hart kan ik teSen mijn groep bewoners van
Nieuw Unicum als vakantiegroet zeggen: 'Tot spoedig,
hou je taai en als ik terug kom
gaan jullie heerlijk weg, zeker
Weten'. Want iedereen wil er
toch even uit. Zelfs als je gehandicapt bent.

En verder:
Hoe populair
is Europa
in Zandvoort?
pagina 3

Deze week
16 pagina's
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Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - De oude
watertoren bestaat niet
meer, maar zijn zilveren replica nog wel. Dit zilveren
beeld van plusminus twintig
centimeter hoog blijft in
Zandvoort.
Oud-veilingmeester Simon Waterdrinker
heeft de watertoren vorige
week woensdag in opdracht
van Leo Heino van de Stichting Kunstcircus bij Christie's gekocht voor ruim
14 duizend gulden.
Heino wil in samenwerking
met de Stichting Strandkorrels de watertoren aan de gemeente schenken. „De Strandkorrels moeten er nog over vergaderen, maar ik heb er goede
hoop op dat de gemeente dit
unieke voorwerp een mooie
plek kan gaan geven. De gemeente heeft zelf ook nog 3500
gulden. De rest passen wy bij."
Heino is verguld met de aankoop. „De oude watertoren is
een stukje historie dat we alleen van de foto's kennen. Het
is op zich bovendien een mooi

pagina 9

Feestje voor nieuwe haring

'Laat bedrijven
ook meebetalen
aan nieuwe VW

ZANDVOORT - Het bedrijfsleven moet 270 duizend
gulden gaan meebetalen aan
de promotie van Zandvoort.
Dat zegt wethouder Hogendporn naar aanleiding van een
nieuw rapport over het toerisme dat gisteren gepresenteerd
is.
Het rapport 'Lokaal werk,
samen sterk' van de Marktplan
Adviesgroep adviseert de gemeenten in Zuid-Kennemerland zichzelf meer te promoten
met een eigen VW onder de
koepel van een regionale VW.
Jaren geleden ging de eigen
VW van Zandvoort ter ziele.
Hogendoorn: „We zijn nu jaren verder. De ondernemers
betogen nu zelf ook dat er op
lokaal niveau meer promotie
moet komen. Als je het beleid
mee wilt bepalen, moet je ook
meebetalen. Een VW kost vijf
ton volgens dit rapport. De gemeente heeft voor promotie
jaarlijks 230 duizend gulden
ter beschikking. Het is een
eenvoudig rekensommetje wat
er dan uit het bedrijfsleven
moet komen. Daar gaan we de
Jaap Kroon, Cor van Gelder, Marianne Rebel en Pim Aronson
verkocht tijdens een veiling, die werd opgeluisterd door het
komende twee tot drie maanproeven de nieuwe haring bovenop een door Rebel beschilderde
Zandvoorts Mannenkoor en De Wurf. De Mini ging voor 2600
den over praten met het OnMini. Die haring is gistermiddag met een uitgebreid feest
gulden naar de (oud-)voorzitter van Zandvoortmeeuwen, Cees van dernemers Platform. VW-diverwelkomd bij Les Pyramides, het restaurant van Aronson en Van Dijk. In totaal bracht de veiling 14 duizend gulden op voor de
recteur Peer Sips, die in de
Gelder. Zij organiseerden het feest samen met Kroon. Vijf
Cliniclowns. Ook Hans Ernst is niet met lege handen naar huis
klankbordgroep zat die het
voetballers (Pieter Keur, Mare Lukkien, Danny Vinken, Arjen
gegaan. Hij is door het Zandvoorts college van Burgemeester en
rapport van tevoren mocht.beLindeman en Michel Schraal) hebben voor het haringfeest gisteren Wethouders benoemd tot Haringman van het jaar, omdat hij zoveel Mjken, is voorzichtig met zijn
een vaatje Hollandse Maatjes lopend van Scheveningen naar
promotie in binnen- en buitenland maakt voor Zandvoort.
reactie hierop. „Ik heb wel
foto: Karin Schut moed voor de toekomst."
Bloemendaal gebracht. Dat vaatje is voor vijfduizend gulden

Oude watertoren blyft Zandvoorts bezit

vZahdvoört-Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé
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Overleven
in duinen
en vijver
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Het Zottenfestival
komt eraan, Nieuw
Unicum organiseert
vrijdag de Nacht van
Zandvoort op het
circuit en de
voorjaarsmarkt is
zondag. Dit is nog
maar een greep uit
het activiteitenprogramma voor
juni.

Los nummer 2 gulden

ambachtelijk gemaakt voorwerp. Dat het ook door anderen gewaardeerd werd, bleek
wel want de catalogusprijs was
1500 gulden, bijna een tiende
van de uiteindelijke prijs," zegt
lüj.
„De veiling was inderdaad
best spannend," vertelt Simon
Waterdrinker. „Er werd maar
geboden en geboden." Maar
de oud-veilingmeester is een
vasthoudend type, dus wist hij
de watertoren toch te bemach-

aan. „En het is natuurlijk ook
de moeite waard. Het is een
leuk dingetje."
De zilveren watertoren is gemaakt door Jan van Dijk in
1913, een jaar nadat de echte
watertoren gebouwd was. Die
stond op de plek waar tegenwoordig het Favaugeplein is.
In 1943 haalden de Duitsers de
toren met veel geraas neer,
omdat ze vrij schootsveld
langs de kust wilden hebben.
Tien jaar later werd een nieu-

Simon Waterdrinker koopt
zilveren beeld op veiling
tigen. „Van tevoren ging er al
een vaasje voor 21 duizend gulden weg. Zo'n vaasje waarvan
je denkt: ach, een aardig ding
maar niet echt bijzonder. Ik
vreesde daarom het ergste. Die
watertoren was dan ook niet
goedkoop, maar het viel uiteindelijk mee," vult zijn vrouw Jo

we watertoren gebouwd op de
hoek van de Thorbeckestraat
en de Hogeweg.
Het echtpaar bezoekt nog
steeds regelmatig veilingen, al
is Simon Waterdrinker vijfjaar
geleden gestopt met zijn eigen
veilingzaak. „Nog dagelijks
spreken ze me daarop aan. De

mensen missen het best wel
een beetje dat er geen veiling
meer is. Wij hadden wel een
hele andere veiling dan die van
Christie's. Dat is namelijk een
heel groot veilinghuis en de
veilingmeester praat Engels,"
vertelt Simon.
Jo: „Simon gaf d'r heel wat
sjeu aan. De mensen vonden
het een feestdag; ze namen
brood mee naar de veiling en
bleven de hele dag. Een deurwaarder deed altijd zijn bril op
en zijn contactlenzen uit, omdat de tranen van het lachen
over zijn wangen stroomden."
Haar man heeft nog wel een
klein beetje heimwee naar die
tijd. „Het kriebelt nog wel bij
me als ik op zo'n veiling ben.
Maar het werd gewoon te
zwaar. Ik heb veertig jaar in
het vak gezeten. Samen met
mijn broer heb ik de zaak van
mijn vader overgenomen. Die
had trouwens een hele aparte
manier van bieden. Als zijn sigaar in zijn rechtermondhoek
zat, had Piet Waterdrinker een
bod gedaan. Dat wisten ze allemaal."

ADVERTENTIES

Sandili
MEUBELSTAD

ZONDAG OPEN
6 JUNI VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

EIGEN RARKEERGARAGE

Thuisk
a la van der
Na een drukke dag
verdient u topcomfort, vindt
Co van der Horst. Bijvoorbeeld in
de multi-verstelbare fauteuil Wink
van.Tochiyuki Kita. Een spraakmakend
ontwerp voor ontspanning op hoog niveau.

Sven en Mattijs kiezen nieuw voetbalveld]e
ATEN WE dan handtekeningen gaan verzamelen voor een voetbalveld, schreeuwde ik woedend tegen Mattijs," vertelt
Sven Crabbendam uit de Martinus Nijhoffstraat in de
nieuwbouwwijk De Meeuwen
tegen zijn klasgenootje Mattijs
Mans. Op school, in de klas
van de twee elfjarigen, was namelijk een opgewonden discussie ontstaan naar aanleiding van het voetbalverbod in
hun straat.
De buurtbewoners willen
niet langer dat hun mooie
tuintjes en hekken aan flarden
worden geschoten. De jonge
voetballertjes pikken het op
hun beurt niet dat ze nergens
meer hun passie voor de bal
kwijt konden.
De parkeerplaats blijkt geen
goed alternatief met de af en
aan rijdende auto's. De automobilisten vrezen voor deuken of andere schade aan hun
vierwielers. „In de speeltuin
zijn we ook al niet welkom,"
vervolgt Mattijs, „want daar
lopen kleine kinderen rond en
het staat er vol met toestellen.
Bovendien is er een vijver,
waar je een bal niet zo gemakkelijk uitvist."

De jongens zoeken meer en
meer hun toevlucht tot het
groene gazon voor de flat aan
de van Lennepweg tegenover
het bezinestation. Dit is offlNelKerkman cieel verboden terrein voor de

jonge voetballertjes. Bovendien zou de drukke weg zowel
voor de kinderen als voor het
aanstormend verkeer voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.
Toch lijkt dit de enige overgebleven plek te zijn waar er
nog ruimte is voor de kleine
Cruijffjes en jonge Jari's. En
met enige aanpassingen zijn
Sven en Mattijs ervan overtuigd dat hun optie kans van
slagen heeft. Intussen heeft
het sportieve duo al zo'n 150
handtekeningen in de buurt
opgehaald.
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Binderij 2. Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderriorst.nl Maandag tot IS.OOuur
gesloten. Donderdag koopavond.

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l l l l l l l l l l

„De meeste mensen vinden
het een uitstekend idee," vervolgt Sven weer, „alleen de bewoners van de flat zijn niet allemaal even enthousiast. Ze
zijn bang dat er grotere jongens op het veldje gaan rondhangen en ze zijn bang voor
hun ramen."
Mattijs en Sven denken dat

co van der horst
W

Natuurlijk,

„Er zou een hek om het
voetbalveldje geplaatst moeten worden, zodat de bal niet
de weg op kan vliegen en er
geen ramen van de flats geraakt kunnen worden," licht
Mattijs het plan nader toe.

het zo'n vaart niet zal lopen.
Vol goede moed blijven ze
doorgaan met hun handtekeningenaktie. Op zaterdag 5
juni zal de handtekeningenlijst met een begeleidende

Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio 8.A.D.,
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Reni Art Gallery,
Boleyopen haarden en De Zwaan plankenvloeren.

Postcode/Plaats:
Telefoon:

l l

l l l
...........

l

l

l

l

Giro/Banknr.:

l l l l l l l l l l

Sven en Mattijs hebben hun nieuwe voetbalveld al gekozen: bij de Van Lennepweg

brief aan burgemeester Van
der Heijden overhandigd worden als hij de straatspeelmiddag opent in Oud-Noord. Wat

er in die brief geschreven
staat, laat zich raden, maar de
toegevoegde hartenkreet
maakt de noodzaak voor een

Foto Karin Schut

eigen veilige voetbalplek nog
eens extra duidelijk: „Burgemeester we willen graag antwoord voor we achttien zijn."

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postegel te plakken. ö

l

l l
KW1899V

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
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FAMILIEBERICHTEN

Programmering ZFM Zandvoort

Al 25 jaar de beste maatjes.
Ik wil er nog wel 25 bij!

Marja en Bert
Hartelijk gefeliciteerd met jullie

25-jarig huwelijk
en nog heel veel geluk en
gezondheid.
Mam en Herman

Maandag:
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-1200
1200-1500
1500-1800
1800-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
De Muziekboulevard
ZFM Magazine
Goedemorgen Zandvoort (h)
De Kustwacht
Tussen Eb & Vloed

Dinsdag:
00 00-07 00
07.00-09 00
0900-1200
1200-1500
15.00-1800
1800-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
De Muziekboulevard
ZFM Magazine
Storm & Co (h)
De Cocquerelle (h)
Kustwacht
Tussen Eb & Vloed

ö
l
S
55

i
m
m

Donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-18.00 ZFM Magazine
18.00-19.00 Pits & Paddock (h)
19.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma,
onze zuster, schoonzuster en tante

Hendrika Hermijntje
Schelvis-Wagemans
•fr 20 februari 1923

t 30 mei 1999

Uit aller naam:
J. P. Schelvis
Koediefslaan 42
2101 BW Heemstede
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen op
woensdag 2 juni van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Herenweg 180 te Heemstede.
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag
3 juni om 11.00 uur in de r.-k. kerk H. Agatha, Grote
Krocht 43 te Zandvoort, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
Gebouw "De Krocht", nabij de kerk.

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-15.00
15.00-1800
1800-19.00
1900-20.00
20.00-21 .00
21 .00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM+ (Een programma voor de senioren)
De Muziekboulevard
ZFM Magazine
ZFM Sport (live vanuit Hotel Hoogland)
voorheen Monopole (live vanuit Hotel Hoogland)
Storm & Co (live vanuit Hotel Hoogland)
Fade 2 Black
The Wild Pitch

Zaterdag:
00 00-08.00
08.00-10.00
10 00-12.00
12 00-18.00
18 00-19.00
19 00-20.00
20.00-22.00
22 00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Pits & Paddock
De Cocquerelle
Het Middelpunt v/h Weekend
ZFM Danceclub

TWEEWEKELIJKS

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 57401 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

De gemeenteraad vergadert woensdag 9
juni 1999 in het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal in het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud):

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

- Extra krediet voor investering in een
licht terreinvoertuig voor de Zandvoortse Reddingsbrigade
- (bewaakte) Fietsenstalling Louis Davidsstraat
- Vaststelling nieuw Algemeen Delegatiebesluit 1999
- Vaststelling voorbereidingsbesluit Midden Boulevard
- Vaststelling voorbereidingsbesluit Kostverlorenstraat/Nieuw Unicum
- Vaststelling voorbereidingsbesluit Teunisbloem 24
- verzoeken om vergoeding planschade
als bedoeld in art. 49 WRO
- Nota criteria budget "Initiatieven vanuit
de Raad en de bevolking" en "Cultuurfonds"

Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 juni
1999.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden.
Bij het bureau Voorlichting, tel. (023) 574 01
62, kunt u terecht voor nadere informatie over
de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar.

Volgens Algemene

KENNISGEVING
wet bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op woensdag 26 mei vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 21 door B&VV genomen
besluiten is op maandag 31 mei vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie.

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wégverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester
en Wethouders besloten tot
- het opheffen van een invalidenparkeerplaats
in de Willemstraat t h.v. nr 12-14 en gelijktiidig het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op het Schoolplein
t.h.v. nr. 2

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15- 09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15 - 11.00 uur
Tolweg
11 15 - 12.00 uur
Sophiaweg
12 45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
13.45- 14.30 uur
J.P. Thysseweg
14.45-l 5.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen
zijn bij net college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-115B Kerkstraat 34-36 veranderen van
een winkelpui
99-116B Zandvoortsevergroten garage/
laan 177
berging
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aan-vraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

VERGUNNING KERMIS
PADDOCK 3 CIRCUITPARK
ZANDVOORT VAN 16 T/M 25 JULI
1999
De Burgemeester heeft onder diverse voorwaarden op grond van artikel 2.2.2 van de
Apv Zandvoort op 25 mei 1999, toestemming
verleend tot het houden van een kermis op het
parkeerterrein Paddock 3 Circuitpark Zandvoort van 16 t/m 25 juli 1999.
De beschikking ligt vanaf 25 mei 1999 6
weken ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Binnen deze
termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk
bezwaar aantekenen bij de Burgemeester van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

NU OOK OP INTERNET- HTTP://WWW.ZFMZANDVOORT.DEMON.NL

Als vrouw in de maatschappij, „haar tijd" vooruit,
nam zij vaak een moedig besluit.

Tante Riek

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M.J. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer

SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Zondag:
0000-07.00 ZFM Nonstop
07.00-08 00 Pits & Paddock (h)
08.00-10 00 Top Zeppi (h)
1000-12.00 ZFM Jazz
1200-14.00 Zandvoort op Zondag
1400-17.00 Zondag m Kennemerland
17 00-19.00 Eurobreakdown
1900-21.00 Kustwacht
21 00-23 00 Top Zeppi
23.00-24.00 ZFM Nonstop

Zorgen en verzorgen naar materie en geest gaf
met haar, Joi de Vivre" veel momenten van feest.

Al waren ook voor jou de krochten van het leven
vaak donker en guur.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid.

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

Het Fysiek van
onze andere moeder
heeft het opgegeven...

Gemeende interesse, de trait-d'union en het open
oor verlichtte menige geest zonder een „tegen" of
„voor".

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Woensdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemoren Zandvoort
0900-12.00 De Watertoren
12.00-1500 De Muziekboulevard
1500-18.00 ZFM Magazine
18.00-1900 voorheen Monopole (h)
1 9 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en tenminste bevatten,
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar.

OPENBARE RAADSVERGADERING

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATÜURSTEENBEDRIJF 8c
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

bedankt, voor het door ons beleefde avontuur.
Michel, Robert en Maurice

DOKTERSBERICHTEN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Dr. F. B. Weenink
Kostverlorenstraat 70A
2042 PK Zandvoort
023-5712499

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

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

'i uawt É^mmoal wèrfciïcol . Uitvaartcentrum Haarlem aan de
'"
Parklaan.

is afivezig van 4-6-99 l/m 2716 '99

Uitvaartcentrum Haarlem is al
100jaar een oerdegelijke Nederlandse
onderneming voor uitvaartverzorging
en daardoor een begrip in Haarlem
en ver daarbuiten,
Wij staan garant voor een tot in de
puntjes verzorgde uitvaart,
met oog voor details en tradities.

Voor waarneming:
Dr. J. Anderson
Kostverlorenstraat 116
tel. 5712058
Op dinsdag geen spreckuui
Dr. v. Bergen. Dr. Scipio v. Blume
Pasteurstraat l O
023-5719507
Op maandagmiddag en viijdagmiddag geen spreekuur
Na 17.00 en op vrijdag na 16.30 hoort u via tel. 5730500
wie de dienstdoende huisarts is.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de doktersdienst, tel. 0900-1515

ADVERTENTIES
49 jaar lang...
Wurken in de horeca tot diep in
de nacht...
Niet echt vies zijn van een hefti.U feestje zo hier en daar...
Ken flinke bijdrage leveren aan
de omzet van Philip Morris
Inc.... en Hoppedistillatcurs...
Blijven stappen alsof de tand
des tijd.s in de verste verte Reen
vat op je krijst. .
Zweren bij auto's die harder rijden dan Verkeer & Waterstaat lief is...
Vet en lekker eten alsof hel woord cholestcrol nog
moet worden uitgevonden...

CELCIUSSTRAAT210

TE ZANDVOORT

In Zandvoort gelegen zeer goed onderhouden ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS (circa 650 m3)
met besloten tuin op het zuid-oosten met terras en vijver
Ligging nabij duinen winkels scholenen openbaar vervoer
Indeling:
Parterre entree ruime hal (2 95 x 2 85) met meterkast. Z-vormige woonkamer met open haard en
schuifpui naar de tuin ( 1 0 1 0 x 6 15/4 85/3 85), moderne open keuken voorzien van diverse mbouwapparatuur bijkeuken met aansluiting wasmachine en wasdroger, modern toilet met lontein, studeerkamer (3 28 x 2 85) inpandige berging (4 28 x 2 53). schuur
1e etage' royale overloop (8 50 x 1 35) vier ruime slaapkamers afm resp (4 19x2 56), (3 25 x 3 00).
(5 00 x 2 75) en (6 20 x 4 65 met mbouwkast) luxe badkamer met ligbad, aparte douche, 2e toilet en
dubbele vaste wastafel met meubel (lichte kleurstellingen gebruikt)
2e etage: mogeli]kheid voor meerdere kamers (thans niet toegankelijk)

is terug in Zandvoort!

J Geheel voorzien van isolatieglas
J C V gas (bouwjaar 1991)
J Warm water via boiler (bouwjaar 1991)
J Elektra 12 groepenkast met 3 aardlekschakelaars
J Oplevering in overleg
J Transport via notaris verkoper

023 - 532 87 50

VRAAGPRIJS/ 675.000,- k.k.

Dagen nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

En dan...
Niet meer slijtage vertonen clan een voorzichtig locnemende kaalheid.

Ronald...
Dat doet niemand je na!

Van harte gefeliciteerd met je 50ste!!!
Melanie, Jerry, Nathalie, Dave

Ik kan u verzekeren: voor een
begrafenis of crematie volgens
uw eigen wensen kunt u met een
gerust hart een beroep op ons doen.
Ons uitvaartcentrum is altijd
bereikbaar voor directe hulp bij een
sterfgeval. Tezamen met onze
medewerkers zijn wij daarom op
alle dagen van de week
24 uur per dag beschikbaar.

Het team van "Le Grand Prix" v.l.n.r.: Veronique, Linda en
Yvonne, Sherief, Sayed en Maggie El-elimi

Grill, vlees, vis en barbecue-specialiteiten.
Tevens voor bruiloften en partijen.
Al vanaf ƒ 17.50 kunt u bij ons terecht voor een heerlijk gerecht.

Elke dag is de keuken geopend tot 23.00 uur.
Passage 6-8-10, tel. 023-5713813, Zandvoort.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
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Informatie over
zwemmen in zee
ZANDVOORT - De Noordzee is negen graden, het zicht
dertig centimeter en de kwaliteit uitstekend. Althans, dat
was op 19 april het geval toen
de zee bij Zandvoort-Nood is
onderzocht, zo maakte de provincie Noord-Holland donderdag bekend.
Op 64 plaatsen in de provincie wordt gemeten. Elke twee
weken maakt de provincie de
gegevens aan de pers bekend.
Wie echter actuelere informatie wil, kan dag en nacht op
Internet
(www.noord-holland.nl) de gegevens over de
zwemwaterkwaliteit opvragen.
Ook is er een Zwemwatertelefoon (tussen acht en vijf uur:
tel. 023-514.3701) met een informatieband. Overigens geldt
slechts een zwemverbod op dit
moment: zwemmen in het Kinselmeer is volgens de provincie
momenteel niet aan te raden.

Gmis Meeuwis en
meer in casino
ZANDVOORT - Vanavond
vermaakt Andro Milic vanaf
zeven uur het publiek van het
casino. Bovendien is er een silhouetteknipster
aanwezig.
Morgenavond speelt Stephan
Pronin piano. Vrijdagavond
treden de Magie Platters op in
het casino. Dit optreden begint rond elf uur. Eerder op de
avond is pianist-entertainer
Ceasar Romcescu in de speelzaal. Zaterdagavond geeft het
Diana Burta Duo ('All that
jazz') acte de presence vanaf
acht uur. Ook zondagavond is
er (vanaf vijf uur) een optreden
van een tweetal: het Duo Promise. Overigens wordt Guus
Meeuwis verwacht op vrijdag 2
juli.

'Vrede
op aarde'

Spelen op
straat in
Oud Noord

Beheerder Joop Jnnsscn en bur-

ZANDVOORT - Op één dag
in het jaar moeten op sommige
plaatsen in Nederland de auto's wijken voor de kinderen.
Zandvoort houdt voor het
eerst ook zo'n straatspeeldag
dankzij de bewonersgroep
Oud Noord.

gemcesler Van der Heijden beke-

kcn zaterdag nn de onthulling
wat er op de nieuwe vrcdeszuil

op de begraafplaats geschreven
is: 'Moge vrede heersen op aarde'
in het Nederlands, Japans en En-

gels. De zuil is van de Verenigde
Naties en staat maar op twee andere plaatsen in Nederland.
De Stichting Adieu heeft de
paal geschonken. Deze nieuwe
stichting, die bij begrafenissen
en crematies speciale artistieke
wensen probeert te vervullen,
trad zaterdag voor het eerst in de
openbaarheid.
De onthulling vond plaats tijdens een open dag op de begraafplaats. „Ik ben zeer tevreden
over deze dag," zegt Joop Janssen. Zo'n honderd tot 120 mensen bezochten het kerkhof. Zij

De officiële dag is eigenlijk
op woensdag, maar de taewoners van Oud-Noord vinden
zaterdag 5 juni een prettigere
dag. De volwassenen kunnen
er dan namelijk ook bij zijn Zij
kunnen informatie inwinnen
bij leden van de projectgroep
en de bewonersgroep Oud
Noord, die druk bezig zijn de
buurt leefbaarder te maken
Op 5 juni mogen de kinderen
tussen twaalf en kwart over
vier spelen in de Helmersstraat en de Nicolaasstraat De
straatspeeldag is in principe
bedoeld voor Oud-Noord,
maar ook kinderen en volwassenen uit andere wijken zijn
welkom.

vroegen om informatie en deden
mee aan een rondleiding langs de

graven.
Janssen: „Een mevrouw vertelde me dat ze al een andere

keer met haar man bij het hek
had gestaan en toen weer omgedraaid was. Nu durfde ze wel te
komen. We hebben meteen een
afspraak gemaakt om te praten

over wat er allemaal mogelijk is
bij een begrafenis. Kijk, daar
was deze dag precies voor bedoeld"

fe-r

Foto Kaï m Schut

Op 10 juni vinden de
Europese verkiezingen
plaats. Hoc populair zijn
deze verkiezingen? Waarom
gaan Zandvoorters wel of
niet stemmen? En weten ze
al op wie? Een steekproef.

D

E 23-jarige Ingrid
Mascini uit Zandvoort
leunt genietend achBezoekers van het casino
terover in een terrasmoeten minimaal achttien jaar stoel op het Kerkplein. Een
(legitimatie verplicht) en net- koel glas witte wijn in haar ene
hes gekleed zijn. Soms is de hand, een vertaald Japans
toegang gratis, zoals woens- boek in haar andere. Ze koesdagavond en elke eerste vrij- tert zich in de zon op haar vrije
dag van de maand.
dag. Het lijkt geen middag om
over politiek te praten, maar
ze heeft er niettemin geen bezwaar tegen om toe te lichten
hoe ze tegen de Europese verkiezingen aankijkt.
ZANDVOORT - Wandellief„Ik ga wel stemmen, al weet
hebbers krijgen zaterdag en
zondag volop de kans om samen met een gids op stap te
gaan in de omgeving van Zandvoort. Op zaterdag 5 juni is er
een vlinderexcursie met een
boswachter van de Vereniging
Natuurmonumenten vanaf de
ingang
Midden-Herenduin
(om tien uur verzamelen). De
tocht duurt ongeveer drie uur. ik nog op wie. De Europese
Deelnemers moeten zich van verkiezingen zeggen me ook
te voren aanmelden op tele- minder dan de landelijke verkiezingen of de lokale. Maar ik
foonnummer 541.1119.
Op zondag 6 juni zijn er twee vind het mijn plicht. Wij hebwandelingen: om twee uur op ben in Nederland een demolandgoed Elswout en om tien cratie, dus moeten we ook
uur 's avonds vanaf ingang gaan stemmen. Bovendien heb
Carprera. Deze laatste excur- je anders geen recht om te klasie staat in het teken van vleermuizen en duurt anderhalf
uur. De wandeling over ElsZANDVOORT - Een parwout duurt ongeveer net zo keervergunning in de Zuidlang. Ook voor deze tochten is buurt gaat
waarschijnlijk
aanmelden
verplicht geen driehonderd gulden per
(541.1119).
jaar (25 gulden per maand)
maar 240 gulden per jaar (20
gulden per maand) kosten.
Deze bedragen gaan ook
ZANDVOORT - De WD voor de rest van Zandvoort
heeft twee nieuwe bestuursle- gelden als daar te zijner tijd
den. Victor Gerke is donder- betaald parkeren wordt ingedag benoemd tot bestuurslid voerd. Dat heeft het college
pr en vorming. Saskia Wester van Burgemeester en Wétis tweede secretaris geworden. houders maandag besloten
Gerke is geen onbekende in de volgens verkeerswethouder
politiek. Hij stond op de kandi- Hans Hogendoorn.
latenlijst van de nieuwe partij
Een Zandvoort. Die partij redde het vorig jaar bij de verkieDe politieke partijen buigen
zingen echter net niet.
zich op 15 juni over het nieuwe
parkeervporstel tijdens de
commissievergadering van Organisatie Toerisme en Verkeer.
Zandvoorts
Op 6 juli neemt de gemeenteMieuwsblad
raad het definitieve besluit als
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
de meerderheid van de partijBentveld en Aerdenhout Verschijnt op
en voor is. Als de raad akkoord
woensdag Uitgave Weekmedia BV
gaat, wil Hogendoorn vanaf l
Hoofdredacteur D Piet
augustus de proef in de ZuidDirecteur/uitgever CA Pelle
buurt starten. Hij wil twee of
drie maanden kijken hoe tevreRedactie: Robbert Wortel (chef), Frank
den de bewoners en de geKnijpers (plv -chef), Monique van Hoogmeente zijn. Er komt daarvoor
straten, Jan Maarten Pekelharing, Joyce
een speciaal klachtennummer.
Schreuder
De bewoners van de ZuidVormgeving/Systeemredactie
Willem
buurt hebben onlangs al ingeBleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frestemd met het vergunningen'ejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
stelsel. Een van hun voorwaarYvonne Mulder, Andre Stuyfersant
den was wel dat zij gegaran-

j Vleermuis-en
Ivlindertochten

'Of ik Europese kandidaten ken?'
gen," vindt ze.
gen meer," vertelt de 66-jarige
„Welke Europese kandida- mevrouw Pater. Vanaf haar
ten ik ken? Oef, Hanja Maij- achttiende stemt ze al en ze
Weggen van het CDA, maar heeft nog nooit een verkiezing
dat is eerder in negatieve dan overgeslagen. Maar bij de Euin positieve zin. Voordat ik ga ropese verkiezingen laat ze
stemmen zal ik wel even op In- deze keer verstek gaan. Ze
ternet een kieswijzer invullen. woont tijdelijk bij haar dochter
Dat maakt het makkelijker in Zandvoort en haar verkiezingskaart ligt nog op haar
voor me."
oude adres.
Ook mevrouw M.C. Saris-de
Haar 44-jarige dochter, TonLange laat haar plichtsgevoel
spreken. Net als Ingrid weet ze nie van Kuyk, weet als een van
nog niet op wie haar keus gaat de weinigen wel al op welke
vallen. „Een Europarlementa- partij ze gaat stemmen. „Je
rier moet in elk geval goed op mag het wel weten, ik ben een
de hoogte zijn van veel zaken trouw aanhanger van D66. De
die spelen in Europa," vindt ze. ideeën van die partij komen
vaak overeen met mijn eigen
ideeën. Bij de provinciale verkiezingen was bijvoorbeeld
D66 net als ik tegen het vliegeiland voor de kust. Maar verder
interesseert de politiek me
niet zo."
„Ik ben wel een politiek dier.
Dat is me met de paplepel ingegoten," bekent apotheker
Ze staat redelijk positief te- Hans Mulder, die net met de
genover Europa. „Ik zal ook kinderwagen en twee kinderen
geen moeite met de euro heb- de hoek van de Oranjestraat
ben, maar voor anderen ligt om zeilt. Hij heeft haast en
houdt het gesprek daarom
het misschien anders."
„De euro is een prima idee. kort. „Altijd stem ik op dezelfIk ben sowieso voor de Euro- de partij. Welke? Nee, dat verpese eenwording. Dan hebben tel ik niet."
we tenminste ook geen oorloDe voorkeur van WD-raads-

Hans Mulder: „Politiek is
mij met de paplepel ingegoten"

Nieuwe WD'ers

Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
. (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, dondervan 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

Vergunning
Zuidbuurt
goedkoper
deerd een plek hebben. Wéthouder Hogendoorn wil die
plekken waarborgen door
eventueel elders een parkeerplaats te reserveren voor de
bewoners.
De wethouder heeft al gesprekken gevoerd met de beheerder van het Watertorenplein. „Maar," zegt Hogendoorn, „het lastige is dat er
volgens onze berekeningen eigenlijk nog 34 plaatsen bijgehuurd moeten worden, als je
ervan uitgaat dat 90 procent
van de vraag naar parkeerplaatsen vervuld moet worden.
34 plaatsen is voor de beheerder van het Watertorenplein te
veel. Hij komt dan in de knoei
met zijn bedrijfsvoering. We
zijn er dus nog niet helemaal
uit."
Hogendoorn hoopt dat niet
alle bewoners twee vergunningen aanvragen. Dat scheelt 24
parkeerplaatsen volgens een
enquête van de gemeente. Uit
die enquête kwam dat er er bij-

na twee keer zoveel behoefte
aan parkeerplaatsen is als het
aantal beschikbare plaatsen.
Er zijn 31 parkeerplaatsen in
de wijk. De bewoners hebben
zelf inmiddels ook eeninventarisatie van de behoefte gemaakt. Zij komen tot de conclusie dat er maar 35 plaatsen
nodig zijn.
Bedrijven die zelf kunnen
aantonen dat ze in de wijk
moeten parkeren, komen in
aanmerking voor een vergunning. Voor de twee pensions in
de wijk wil de wethouder ook
wat regelen. Zij mogen één vergunning per twee kamers aanvragen. Als bewoners bezoek
krijgen, kunnen ze gebruik maken van een goedkope vergunning (25 gulden per jaar) die
recht geeft op twee uur parkeren.
De prijzen van de vergunningen zijn volgens Hogendoorn
uitgerekend op basis van de
kostprijs. Daarin zitten de controle, de afgifte, drukkosten
van de vergunning, de aanschaf van hard- en software en
het inhuren van plaatsen op
het watertorenplein.
Als het vergunningensysteem een succes is, wil Hogendoorn in andere wijken ook betaald parkeren gaan invoeren.
Of hij daar ook voor vergunningen kiest, weet hij nog niet.

Animo voor Europese verkiezingen

lid en kastelijn Fred Paap valt
makkelijk te raden. En inderdaad: „Ik stem op de tweede
kandidaat van de WD en tevens de eerste vrouw op de
lijst, Elly Plooij. In haar heb ik
vertrouwen. Zij is zeer serieus
en formuleert zinnig. Dat is
van belang, zeker als het gaat
om de BTW-harmonisatie.
Ons lage BTW-tarief van 6 procent is een van de laagste van
Europa. Het zou erg zijn als
dat omhoog gaat naar bijvoorbeeld 10 procent."

maar ik ben een overtuigd
niet-stemmer," zegt ook Andre de Grebber achter de toonbank van de AKO-winkel. „Het
heeft met mijn toekomstvisie
te maken die nogal somber is.
Op 12 oktober van dit jaar zal
de zes- of zevenmiljardste wereldburger geboren worden.
Onderhand zijn we aan het einde gekomen van wat de aarde
nog aan kan. Het ecologisch
evenwicht is uit balans. De
mensheid blijft bestaan, maar
de consumptiemaatschappij
loopt ten einde."

De filosofie van de Duits-Nederlandse Manfred de LeerDe immer vriendelijke winman is helder en duidelijk. kelier glimlacht. „Nee, ik ben

Manfred de Leerman: „Die politici
doen toch maar wat zelf willen"
„Die hele politiek is toch niets.
Die politici doen toch wat ze
zelf willen. Ik ga' daarom niet
stemmen." Ook de euro vindt
hij maar niets. „Alle kleine
banken gaan weg en het is een
hele omschakeling voor de
mensen."
„Het klinkt wat negatief,

niet zweverig, hoor. De politiek
heeft het ondertussen alleen
over puntjes en komma's. Ook
de Europese politiek gaat over
relatief kleine dingetjes. En of
de meerderheid nu links of
rechts is, dat maakt niet uit.
Dus heeft hPt geen zin om te
gaan stemmen. Ik zeg het dan

ook niet uit desinteresse, maar
omdat ik erover na gedacht
heb."
Zijn vroegere schoolgenoot
Roy Boeré is het helemaal niet
met hem eens „Zeker als je
links bent, moet je nu gaan
stemmen. Anders geef je ongewild rechts meer steun. Daarom ga ik juist wel stemmen."
Monique van Hoogstraten

De opkomst
Er is een dalende trend te
signaleren in de opkomstpercentages bij de Europese verkiezingen, die om
de vijfjaar gehouden worden. Bij de eerste verkiezingen in 1979 kwam nog
59 procent naar de stembus, in 1984 was dat 50,8
procent, in 1989 daalde het
naar 42,9 procent en in
1994 stemde nog maar 32,8
procent. Cees Wester, die
bij de gemeente Zandyoort de verkiezingen al
jaren begeleidt, venvacht
deze keer een opkomstpercentage van 25 procent. Hoeveel mensen er
op 10 juni zijn gaan stemmen en op wie, blijft tot
zondagavond 13 juni geheim.

Lyrische stedenbouwkundige
bekijkt Boulevard Barnaart
27 mei 1999: een 22-jarige
dronken Amsterdammer
rijdt met zijn auto achterop
een voor hem rijdende auto
op de Boulevard Barnaart.
Niemand raakt gewond. 25
mei 1999: een 42-jarige
automobilist uit Overveen
belandt in het ziekenhuis
nadat zijn auto over de kop
is geslagen op de Zeevveg.
Samen met een andere
automobilist heeft hij een
wedstrijdje hardrijden
gedaan.

H

ET ZIJN twee berichten uit een overzicht
dat de politie wekelijks bekend maakt.
De provincie, eigenaar van de
twee wegen, wil dat de Boulevard Barnaart en de Zeeweg
veiliger worden. Maandagavond hield de provincie daarom een discussie- en informatiebijeenkomst in restaurant
De Zonnehoek.
„Op twee gekken die wedstrijdje doen. kun je geen beleid maken," zegt politie-adviseur Van Diepen na afloop.
Niettemin wordt er toch nagedacht over veiligheid op de
Zeeweg en de Boulevard Barnaart. De rotonde van de Zeeweg wordt volgens A. de Lange, projectleider van de Zeeweg, binnenkort verbeterd.

Ook krijgt de weg mogelijk m
het wegdek verwerkte lichtpuntjes die op zonnecellen
werken. Voorlopig staan de
spotlights echter eerst op de
Boulevard Barnaart gericht.
„Ik ben lyrisch over deze
weg," zegt stedenbouwkundige Jaap van den Bout van het
Rotterdamse
adviesbureau
Palmboom en Van den Bout.
„Na de romantisch slingerende Zeeweg kom je op de stoere
rode loper die rechtuit naar
Zandvoort loopt. Het is voor
mij veel makkelijker om een lelijke weg aan te pakken. We
moeten nu ons stinkende best
doen om de Boulevard Barnaart nog beter te maken."
„Die verbeteringen zijn hard
nodig," zegt provincie-ambtenaar C. Langeveld. „Na de
Tweede Wereldoorlog zijn klinkers van c'e Bouleyard Barnaart op een laag puin neergelegd. Sinds die tijd is er alleen
aan beide zijden een fietspad
van asfalt bijgekomen, maar is
er nauwelijks wat gedaan aan
de inrichting van de brede
weg " Van den Bout' „Het is
een liberale weg. Als je honger
krijgt, kun je zo stoppen bij een
viskraam. Er zijn helemaal
geen uitvoegstroken."
De provincie vindt de weg
ook onveilig. In 1997 vonden er
ruim zeventig aanrijdingen

BENTVELD - Nog voor de
grootscheepse verbouwing
gaan vijftien bewoners van
de Bodaan verhuizen naar
een ander appartement binnen het bejaardenhuis. Hun
woontoren, die het dichtste
bij Zandvoort ligt, komt
daardoor nu al leeg te staan.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
^U) 5626211
'bonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
' 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
'9 60 per kwartaal, voor postabonnees
Selden andere tarieven Losse nummers ƒ

H

i: Vragen over bezorging dondertussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

„Doordat nog maar de helft
van het normale aantal appartementen in deze toren bewoond was en we minder personeel hebben, was het niet
meer te doen voor de verzorgers en verpleegkundigen,"
legt directeur Riet Gijsen uit.
„Die toren staat nogal ver van
ons hoofdgebouw vandaan.
Het kost zoveel tijd om met

een koffie-, maaltijd- of medicijnkarretje de bewoners te bedienen. dat we besloten hebben hen dichterbij te laten wonen. Dan blijft er meer tijd over
voor een praatje met de bewoners."
Het nieuws is in eerste instantie volgens Gijsen hard
aangekomen bij de bewoners.
„Maar zodra we uitlegden dat
het anders ten koste van de
zorg gaat die we aan hen kunnen geven, konden ze het wel
begrijpen."
De vijftien bewoners moeten
nu waarschijnlijk twee keer
verhuizen, want na de verbouwmg krijgen de meesten een
nieuw appartement. Die verbouwing heeft een vertraging

Burgemeester Van der Heijden opent de festiviteiten om
twaalf uur. Van half een tot
drie uur is er een spelparcours
met onder andere spijkerpoepen, pinslingeren, ballondarten, supersjoelen en steppen
met zijn vieren op een step. De
kinderen die hieraan meedoen
kunnen tot kwart over drie hun
deelnamekaart inleveren. Zij
maken kans op een prijs. De
deelnemers krijgen bovendien
voorafgaand aan het parcours
een bon voor limonade en
chips.
Van een tot half twee is er
een proefles streetdance onder
leiding van Thierry Siang. Kenamju geeft om twee uur een
demonstratie karate en aerobics/dance. De tweede proefles
streetdance is van half vier tot
vier. Om kwart over vier vindt
de prijsuitreiking van het spelparcours plaats en gaan de bewoners aan de slag om de
straat weer op te ruimen.
Twee jongerenwerkers uit de
Kroatische stad Osijek helpen
ook mee bij de festiviteiten Zij
zijn op stage in Zandvoort

Beauty Center
legionella-vrij
ZANDVOORT - De Nederlandse Sauna Vereniging heeft
Koppenol's Beauty Center het
keurmerk 'Legionella-vrij' gegeven. Koppenol voldoet daarmee aan de strenge eisen van
de Nederlandse Sauna Vereniging met betrekking tot de hygiene. Dat betekent dat de
sauna maandelijks gecontroleerd wordt volgens de wet Hygiene en Veiligheid Zwemgelegenheden. Bovendien houdt
het Sterlab BCS twee keer per
jaar een bacteriologisch onderzoek. Tijdens de controles en
het onderzoek is geen legionella aangetroffen.

Koppenol heeft bovendien
enige voorzorgsmaatregelen
getroffen zoals het verwarmen
van het water in de boilers tot
minimaal zeventig graden, met
heet water de leidingen en
plaats. Van 1993 tot en met douches doorspoelen en door1997 registreerde de politie 71 lopende desinfectie van de waongevallen met letsel. De terbassins.
meeste ongelukken zijn kopstaartbotsingen doordat menADVERTENTIE
sen op een auto botsen die
plotseling afremt, een auto die
bezig is met parkeren of met
voetgangers die oversteken
Concrete plannen voor verbeteringen zijn er nog niet Van
den Bout heeft maandagavond
vooral geluisterd naar wensen
en ideeën van viskraamhouders, kampeerders en politici.
Die pleiten voor verlichting,
veiligere oversteekplaatsen en
03 juni t/m 09 juni
stiller plaveisel De provincie
vindt ook dat er ruimte gereserveerd moet worden voor
een busbaan of lightrail. De
suggestie om meer verticale
oplossingen te
bedenken,
spreekt Van den Bout wel aan.
Hij wil zelfs nadenken over een
kabelbaan die Zandvoort met
Bloemendaal en Umuiden verbindt.

een
luizenleven

..De grootste uitdaging is alles wat we willen op die beperkte strook grond te realiseren en ook nog respect te hebben voor deze mooie weg." aldus Van den Bout. Na de zomer komt zijn adviesbureau
met een concreet voorstel en
in 2001 moeten de werkzaamheden beginnen.

Bodaanbewoners gaan al voor
verbouwing naar andere kamer

Advertentieverkoop: H van Zanten (ma"ager), M Oosterveld Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
"80 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling
Postbus 122,
'000 AC Amsterdam Tel (020) 562 6278
:
ax 5626283
ro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

tanüvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange°'en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

woensdag 2 juni 1999

van minimaal een jaar opgelopen. Eigenlijk hadden de werkzaamheden twee maanden geleden moeten beginnen, maar
de bouwplannen zijn nog altijd
niet goedgekeurd. Gijsen verwacht dat de gemeenteraad in
juni over de bouwplannen beslist De verbouwing kan dan
in januari 2000 beginnen.
De vertraging is ontstaan
doordat omwonenden bezwaar maakten tegen de
bouwplannen. Zij vonden dat
de nieuwe woontorens te dicht
bij de Bramenlaan kwamen te
staan. Op de nieuwe tekening
is een van de gebouwen volgens Gijsen 9 meter verschoven in de richting van Zandvoort.
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SONY 71 CM 100HZ BREEDBEELD KLEUREN TV
KV28WF3; Grootbeeld 16:9 Super Trinitron beeldbuis, Multi Picture, 5 beeldmodes
o.a. smart zoom, 40 watt HiFi stereo, 100 voorkeuzezenders, teletekst met
500 pag. geheugen, incl. IQ afstandsbediening. Adviesprijs'3099.-

=1'

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

MIELE 1000 TOEREN

32x motorzoom. Adv.'1099.-

589.-

PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv."2095.-

999.-

ERICSSON GA 628
TOPKWALITEIT GSM
TELEFOON T.W.V. 799.-

TR401; HiFigeluid. Adv."l 330.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV

799.839.-

~
1689.PHILIPS 100 HERTZ

16 x zoom, 5 standen program AE, incl. accessoires
en afst.bed. Adv.'1499.-

•

1779.PHILIPS 82CMSUPER

BREEDBEELD STUNT!
32PW63; HiFistereo.TXT
met geheugen. Adv. '2995.-

~ 2099.-

SONY BREEDBEELD

889.-

24 WS 1 ; 61 cm Super Trinitron,

GRDV; Prijsdoorbraakl,
100x zoom. Adv.'3849.-

1699.-

TR7000; super steady shot, ind.
accessoires en afstbed. '2420,-

PHILIPS VIDEORECORDER

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV

DVD705; studiokwaliteit.
Adviesprijs*1499.-

1269.-!

N SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV

M

KV28WX; 71 cm Super Trinire tron, stereo, TXT. Adv.'3299.-

-«S*

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. * 1349.4 GRATIS GEKLEURDE FRONTJES
l*

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurre. Bespaartoets. Adv.'l348.-

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800; 15 programma's. Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. '1079.-

VR161; 2 koppen met laser techniek gesneden voor een briljant
beeld, beeldscherminformatie in het Nederlands (OSD), eenvoudige
programmering in „blokken",
afstandsbediening. Adviesprijs*645.-

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.

^M* (ALL CENTER

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, 10bit, l
afst.bed. Adviesprijs'1770.-1

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

BCCX, f i T i T r
PRIJS M l1 h K

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
020 - 6474939 j

PHILIPS SUPER VHS!

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

679.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang.regelbarethennnostaat,
RVS trommel, zelfreinigende
lomp. Adviesprijs'1199.-

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv."1399.-

479..-

VR7;Tuito-Drive,stereo,montage,Jog&Shuttle,TXT."1495.-

849.-

VR665;Shovwiew+PDC,4koppen.FoltawTV,tongplay."1095.-

E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv."1650.-

~~
1198.WHIRLPOOL

ie videorecorder."! 200.-

~~ 779.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv.'949.-

598.-

ZANUSSIKOELA/RIES
Italiaanse vormgeving. •
sterren invriescapaciteit."899.-

598.220 LITER

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs"279.-

SHARP MAGNETRON

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

779.-

BOVENLADER

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

SONY HIFI STEREO
E720; SuperTrilogic, 4 koppen,
Showview + PDC. "1100.-

669.-

KOEL/VRIES COMBI

478.•^QQP ZONDER RISICO,

: Bil

BCC kopen ra •*=" "
ming. Vakkundig en vrto

SAMSUNG 24 LITER

900 watt magnetron, 60 minuten
ttner, automatische programma's.

HRJ6;4k, Hi-Spec Drive. "989.-

549.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunkties. Adviesprijs*699.-

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv."985.-

575.-

465.-

2-DEURS KOELKAST

Vf.

k

ITOÖli

l-i &%im-^,

BAUKNECHTINBOUW l
4programma's^temperatunen, |!a
timer en thermpdrir:!2395ir|

15791

INBOUWyAATWASSERIS

Volledig intergreerbaar, 4 ph>.|'
gramma'senaquastop."1299.-l

200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar."849.-

425.-

868-

SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs "699.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron
met heteluchtoven en grill. Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv.'999.-

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren. '1549.-

SAMSUNG STEREO!

WHIRLPOOLAVM

BOSCH KOELKAST

AT80; 800 toeren met regelbare centrifugesnelheid.
Adviesprijs'1099.-

WAS/DROOGCOMBWATE

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv."945.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

APPARATUUR

ZANUSSI 2-DEURS

798.-

ARISTONA STEREO

m

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER l:fes«£
Volledig intergreerbaar;
6 programma's en aquastpp, zeer stil. Ady;'2795$

898.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

JVC STEREO VIDEO

SfË

Koelgedeelte met automatische DAEWOO MAGNETRON
ontdooiing. Vriesgedeelte met KOR610; DIGITAAL 1 Sliterin2 vakken en -• sterren in- houd, 800 wattvermogen, autovriescapaciteit. Adviesprijs'999.- malisch programma's. Adv."349.-

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk
Waterbeveiliging. Adviesprijs'1649.-

899.-

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1 595.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv.' 1399.- Nederlands topmerk; 3 programma's, 12 couverts. '899.-

AEG
BOVENLADER

K PHILIPS 70CM STEREO SONY HIFI STEREO
K PT4501; Teletekst. Adv/1 645.- E820;4 koppen SuperTrilogic
ARISTONASTEREOKTV

'4

SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv.'l179.-

TSt? EN GOEDKOPER

599.-

PT820;63cmBlack-lineS,
stereo, teletekst. Adv.'2795.-

Nooit meerontdooien! Koel vries
combinatie met 3 vriesladen
en maar Iiefst280 liter inhoud.
Zuinig en stil. Adv.' 1499/

'tó£r««w«~-

PHILIPS HIFI STEREO

SONYMONTAGETOP!

PHILIPS 100HZ KTV

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

PHILIPS MATCH-LINE

869.-

8$

845.-

INDESrrWASAUTOMAAT

979.-

~
1149.SONY 63CM STEREO

KE3100; Digitaal, geschei- SIEMENSAFWASAHTOM.
den regelbaar. Maar liefst SN23000; Metaquastop en latverbniikswaarden. Adv.'l348.280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv/1849.-

569.-

Turbo-Drive, stereo, montaie.TXT. Adviesprijs"1595.-

KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'1880.-

1195.

KG23VOO; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv."1248.-

1849.SONY72CMHIFISTEREO

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

GSF341; 3 programma's.
Variabele indeling. Adv.'l 099.-

16

^m

969.-

KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv. '2990.-

R

•** HetMobioloNoIwork'

MIELE VAATWASSER

TopWasse.6Programma's.Wateronthander en wateistop. '2099.-

Uj
BAUKNECHWAATWASSER
1248.të
NOFROSTKOELKA'ST
959.té
BAUKNECHTWASAUTOM.
775.BOSCH AFWASAUTOM.
VS.
878.899.675.SIEMENS WASAUTOM. MIELE KOELKAST
LUXE VAATWASSER
848.525.- M
849.- SIEMENS KOEL/VRIES
m
M,
748.WHIRLPOOLKOEL/VRIES

Metalen zuigbuizen, 4-voudige
filtering, luxe zuigmond en
geïntegreerde hulpstukken.
Adviesprijs*239.-

SONY DIGITAL8 TOP!

PHILIPS DVD SPELER

Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv." 1449.-

P^i

MOULINEX
POWERCLEAN
1250 WATT
STOFZUIGER

JVC DIGITAAL STUNT!

1149.-

GRATIS

Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Geldige legitimatie,
en bankalschrllt (zonder bedragen}!

TR620; 15x zoom, 3 proiramAE. Adviesprijs" 1890.-

m stereo, teletekst. Adv.'2440.-

~1549.AEG WASAUTOMAAT

" ^~

'S avonds en in het weekend
bellen vanaf 0.35 per minuut
rJPhitpr

BREEDBEELD KTV SONY STEADY SHOT !

Topklasse! Grootbeeld Blackline S, 100 Hz digital scan,
stereo, TXT. Adv. '2695.-

^

BELLEN IN HÉÉÉL NEDERLAND EN
MEER DAN 80 ANDERE LANDEN!!! l

BREEDBEELD STUNT! Hi-SCAMCORDERSTUNT!

Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT. Adviesprijs'3659.-

^•f

• 160 gram
• 60 uur standby
• verwisselbaar front
• EFR (optimale geluidskwaliteit)

PW6301; Stereo, teletekst
CANON V8 TOPKLASSE
mei geheugen. Adv. '2795.- UC6000; camcorder met
Flexizpne, HiFigeluid. '1599,-

~~
1399.70CM 100 HERTZ

GRATIS

AANSLUITKOSTEN t.w.v. 108.69

SONY TRAVELLER

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

ATAG^RVS;INBOUW|
GAS KOOKPLAAT!

399.-

ontsteking.' Adyï*.899tï
SIEMENS KOELKAST
CONDENSDROGER

SONYVIDEORECORDER
MJM

LMNUÖ

575.-

VUUM HrrnM'iViilP*'

BOSCH
CONDENSDROGER

EEN DEMONSTRATIE JKffg pRJjl

PHILIPS SHOWVIEW
VR1 65; +PDC,afsl.bed. "745.-

Wasdroger met ruime vulopening. Stil en zuinig. '1449.-

PANASONICSTEREOKTV

875.-

èBCCliMPRlJd^i
i wiMf illBlPyiBBpfi^
iM^rtvrr,^w^^
P°iuMHPM^ÉBBBnrTiff^ffl^^^^iBËmiFTÏTt

ARISTONA VIDEOREC.
SB100; 2 koppen, scart,
afst.bed. Adviesprijs"495.-

n^BB^H^^H

PANASONIC
IIC KT
KTVTXT
V TXT
21S1; 55cm FSQ.
-SQ.Adv.'849.Adv.'849.-

595.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSDgQO;Showiew+PDC.'649.-

Instelbaar tot 140 minuten.
Kreukbescherming.Adv.'949.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~
675.SONY 55CMA TELETEKST

M e t a f standbediening.

TEFAL ELECTRISCHE BARBECUE
Zowel binnen als buiten
te gebruiken.

M21; hi-Black(Trinitron.
Trinitron. '990.-

,75.-

39084;
Met standaard

575.-

SONYPORTABLEKTV
3TABLE KI
idbed.Adv.'55
M1400; Atstandbed.
Adv.'SSO.-

375.

Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

BAUKNECHTDROGER

SONY 55CM
:M STEREO
X2101; Trinitron,
initron, TXT.
Adviesprijs'1440.'1440.-

975.MIELE WASDROGER

SIEMENS300MHZPC!
32MBintem,3,2GB,4MBAGP,
CD-rom, 15" monitor. "2999.-

39085;
Zonder standaard

1795.-

JVC AUTORADIO CD-SPELER
KDS636; 4 x 35 watt versterker, digitale tuner,
CD-speler. Adviesprijs *499.JVC STEREO VIDEO MET SHOWVIEW EN PDC
HRJ700; 4 koppen, BEST picture system,
express program., VHS Pro Digi schakeling.*929.SONY STEREO BREEDBEELD KLEUREN TV
KV16WS1;41cm Super Trinitron, FullRangeSound
CCT teletekst, incl. standaard SU421 Adv.*1330.SONY MINISET MET CD-WISSELAAR
RX55; digitale tuner, 3 cd-wisselaar, boxen,
afstandsbediening. Adviesprijs *780.-

IBMAPTlVAPC'sTOP!

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT « —

549,
699,
466,

WA2240; 900 toeren centrifuge
Met ruime vulopening en vrije
temperatuurkeuze.
Adviesprijs'1399.-

echtsdraaiende
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.dviesprij's"649.-

445.WASDROGER
iGER STUNT!

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviespri]s'490.-

145 LITER KOELER

Automatische ontdooiing. "529.-

299.-

ETNA KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders.

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uit
voering met vriesvak.

279.-

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaal. Adv*295.-

12-VOLTS KOELBOX
Ideaal voor in de auto en
op de camping. Geschik
voor 6 flessen van 1,5 liter

ATAG
FORNUIS
FG1;

Gasfornuis met
elektrische oven,
incl. grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

165.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS |
BOSCH VRIESKAS
GSD1300;3laden, 11kgin
yriescapaciteil. Adv.'848.

525.-

32MB intern, 6.4GB, 36sp.
CD-rom. 56k f/m. Adv'3699.

WHIRLPOOL KAS

EL34; Gas-elektro fornuis, |
grill, draaispit, thermostaat |i
en sierdeksel. Adv.'1199.- v'
t
_-|

ETNAFORNUIS" [.

Gas-elektro fornuis met grill £.
en sierdeksel. Adv.'695.- (,

Gunstig energie verbruik
capaciteit, CFK-vri,

445.-

BCC PRIJS

90 LITER VRIESKAS

Kleuren flatbedscanner,
4800DPI. Adviesprijs'149.-

3 vakken. Adviesprijs 698.

345.
OPZETVRIESKAST

95.CANON PRINTER
C220; Kleurenprinter. Adv'249.-

Handig! 50 liter. Adv.'595

155.-

KTV 37CM + TELETEKST

349.-

PELGRIM KOOKPLAAT i

2800toeren, RVStommel.'249.VStrommel.'249.-

PHILIPS TELETEKST A4SCANNER STUNT!
PT155; 37cm,
n, afst.bed. '595.-

O». Ned. Philipsgarantie. '495.-

130 liter, met vriesvak. '699.-

Met restwarmte indicatie "899^

275.-

70voorkeuzezenders,Off. Ned.
Philips garantie. Adv.*695.-

375.PORTABLE KTV 37cm

379.WHIRLPOOL KAST

ipluizenfilter.'495.Meltjdklokenpluizenfilter.
'495.-

LASER333MHZ+ir'MON.

465.-

Met vriesvak. Adv.*699.

CENTRIFUGE
JGE

Topklasse MM computers,
K6-233Mhz, 32MB, fax/modem, 15"monitor.Adv'2605.-

51 CM KTV TELETEKST

ZANUSSI KOELKAST INBOUW KERAMISCHE

545.-

ZANUSSI WASDROGER

INBOUWGASKOOKPLAAT
Wletvonkontsleklng.'499.-:

429.-

Geen afvoer nodig! RVS
trommel. Adviesprijs'999.

E120rrjtogicplus,afslbed'610.-

XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv."1499.-

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv."729.-

299.

OKI LASERPRINTER
Okipage4W; Topklasse! '821.-

De topmerken leverbaar!
alle maten en soorten. E
Is al een vrieskist vana'

PORTABLEKTV37CM

299.-

265.VERWIJDERINGSBIJDRAGE
niiuMiui mi 5 m 'iniiin l
nnruciiiK m u Uiurtttl' l
m mem tuiDi mi «u l

' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

Zeerlraaieuitvoering. '398.- j

• t
PELGRIM WASEMKAP i

Sstanrienenvetfilte. Adv"260.- f;

VRIESKISTEN!

465.-

KLANTENKAART

ATAGRVSWASEMKAPi;

ALKMAAR

ZAANDAM

Huiswaarderplein 11 2
Mammoetstore 1500 m

Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m2

BEVERWIJK

HAARLEM

Breestraat 65.
Mammoetstore 1500 m2

Rivièradreef 37
''.• :.
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM NOORD

Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

AMSTERDAM ZUID-OOST
l Winkelcentrum "A'damse Poort"

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT - HAARLEM • HILVERSUM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK • UTRECHT
.
VEENENDAAL • ZAANDAM - ZEIST.
ZOETERMEER.ZOETERWOUDEÏ ;

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag ... .
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag. . . . ... . . .
KOOPAVONDEN
donderdag . . . . . . . .

ETNA WASEMKAP

AVANCE; 3-standen. Adv'135.-

78.
: 13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uffi
09.30 tot 17.00 UuH

Zandvoorts
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'Die blijdschap is niet te beschrijven'

oor

Voor ouderen

Astrid Bol vroeg aan
Tom Groenendijk:
- Wat doet het je als je
Polen binnenrijdt met
hulpgoederen nu je zelf
een kind hebt?

1

Een gids vertelt op woensclag 23 juni alles over flora en
fauna op landgoed. Koningshof. Het landgoed aan de Duinlustweg, vlakbij Kraantje Lek.
Kosten: 6,50 gulden inclusief
picknick. Om kwart over elf
verzamelen bij de parkeerplaats.

zijn moeder papa kwam ophalen bij het verzamelpunt in
Spaarndam. „Hij riep een
keertje 'papa' en was daarna
niet meer achter het stuur vandaan te krijgen," lacht Tom.
In Spaarndam worden de
goederen door de chauffeurs
zelf ingeladen. Twee weken
van tevoren zijn de 28 rijders
daar op elk vrij moment te vinden om ziekenhuisspullen en
kleding in te laden.
„Bedden,
operatietafels,
spuiten, verband, piespotten,
plasflessen en in mindere mate
kleding gaan de wagen in. In
feite zijn het oude materialen
van Defensie, voor ons afval
dus. Maar het zet wel zoden
aan de dijk in zo'n arm land. In
vijf jaar is Polen al zo yeranderd, het heeft wel degelijk zin
om dit soort acties te ondernemen."

Veertien vrachtwagens vertrokken eind april naar de
Oekraïene, op elke wagen twee
chauffeurs. Er wordt over-

'Onderweg
delen we altijd
beertjes uit'
nacht op bewaakte parkeerplaatsen om diefstal of erger te
voorkomen.
„We hebben een overlevingspakket bij ons om het in ieder

De wil om anderen te helpen
Zandvoort telt zo'n vijftig
verenigingen, grote en
kleine. De een krijgt soms
meer aandacht dan de
ander. In deze rubriek
krijgen alle verenigingen de
kans om zichzelf voor te
stellen.

Hij is blauw, pluizig, zacht,
iioet Pino, maar is géén vo_gel.
l'ino is een twaalfjarige lieve
Pers, die al sinds februari op Hervormde Kerk: Zondag 6
een nieuw onderdak wacht. De juni 10 uur ds Van de Vate.
verzorgers van Kennemer Oie- Gereformeerde Kerk: Zondag
i'mtehuis Zandvoort begrij- 6 juni 10 uur: SOWin HervormPen niet waarom Pino nog de Kerk.
steeds te gast is. Hij mag dan Agatha Parochie: Zaterdag 5
twaalf zijn, lichamelijke klach- juni 19 uur pastor Duijves.
ten heeft hij niet. Zijn neus is
'»iuui, zijn ogen staan helder.
Kortom, het wordt tijd dat ieiiiand zich over dit fraaie huistlier ontfermt. Dat geldt ook
voor Yahri, de kleine stuitefentle boxer, die vorige week Periode 22-28 mei 1999
"i deze rubriek stond. Voor Geboren: Renee, dochter van
'\iotter de yorkshire is het Milco Koper en Marieken Jo^'achten voorbij. Hij heeft een hanne Annette van Aalst. Dennieuw baasje. Meer info bij de zel, zoon van Jeffrey van Doorn
medewerkers van het dieren- en Joke Francisca Jonges.
i«huis, Keesomstraat 5. Tel. In ondertrouw: Eelco Robert
"'T 1.3888.
van Ommeren en Joyee Wil-

Monique van Hoogstraten

In deze serie leggen
Zandvoorters elkaar vragen voor. In de branding
van het Zandvoorts
Nieuwsblad geven zij
antwoord.
Tom Groenendijk vraagt
aan Rocco Termaat:
- Rocco heb je al voetbalschoenen voor je zoon
gekocht?

den en kinderen zien, stoppen
we en drukken we zo'n kleintje
een knuffel in de handen. Die
blijdschap in die ogen is met
geen pen te beschrijven, dat is
fantastisch."
En daarmee geeft Tom indirect antwoord op de vraag van
Mirka is nu net als zijn vader Tom al gek op vrachtwagens. Tom Astrid Bol die ze in het vorige
rijdt daarmee hulpgoederen naar het voormalige Oostblok
Brandinginterview stelde: Wat
Foto Karin Schut doet het je als je Polen binnenrijdt met hulpgoederen nu je
geval drie dagen uit te kunnen ziekenhuis gestaan, dat ver- zelf een kind hebt?
zingen. Maar dat is meestal geet ik ook mijn leven niet. En
„Nu Mirko er is, is de noodniet nodig. Als je eenmaal over in de Oekraïene stond om 8 zaak om veilig terug te keren
de grens heen bent, word je uur 's ochtends bij het ontbijt naar huis groter geworden.
normaal gesproken ontvangen al de wodka op tafel. Dan vin- Onderweg ben ik nu met twee
als God in Frankrijk. Voordat den ze het nog gek ook als je goede doelen bezig, namelijk
je veertien vrachtwagens over ervoor bedankt."
de hulpgoederen afleveren en
de grens hebt, ben je daar al
zorgen dat ik weer thuiskom,"
acht a tien uur verder. En dan
voegt hij er aan toe.
hebben we al iemand vooruit
gestuurd om de papieren te reDe volgende vraag is voor
gelen. Andere chauffeurs doen
een goede vriend van Tom,
er wel twee dagen over. Maar
Rocco Termaat. „Rocco is vaeenmaal aan de andere kant
der van een dochtertje van bijwillen mensen werkelijk wel alna driejaar oud en een jongetje
les voor je doen," vertelt Tom
van twee maanden. Hij is fergedreven.
vent voetballer bij het eerste
team van Zandvoort Meeu„We hebben een speciaal
Maar het mooiste van zijn wen. Rocco heb je al voetbalvoor ons georganiseerde bar- reizen vindt Tom het uitdelen schoenen voor je zoon gebecue meegemaakt. En we van knuffels, die hij op zijn kocht?"
hebben een keer met z'n allen dashboard bij de hand houdt.
onder massagedouches in een „Als we door kleine dorpjes rijNelleke van Koningsveld

'De wodka kwam
's ochtends
al op tafel'

De Vrijbuiter
heet voortaan
Que Pasa?
m

Golden Tulip Hotel bij te wpnen, wist niet wat ze zagen tijdens de rondleiding door het
radicaal gerenoveerde gebouw.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648.
of Faxen:023-5730497.

e

Zo was menigeen zeer te
spreken over de nieuwe stoffering en kleurnuancering van de
206 tweepersoonskamers die
het hotel bevat en van de vele
vergaderzalen. Ook de uitbreiding van het mediterraanse
restaurant Tethys van honderdvijftig naar tweehonderd
zitplaatsen sprong in het oog,
evenals het karakteristieke rawe De Vrijbuiter konden over- cecircuit-uiterlijk dat de Chinemen."
cane-bar is verleend. De meesIn het tegenover het Casino te aandacht ging evenwel uit
gesitueerde paviljoen richten naar de negen kleine vergaderEvelien en Mariëtte zich vooral zaaltjes voor maximaal tien
op jonge strandbezoekers. personen die aan de bestaande
Ook kinderen zijn er van harte capaciteit zijn toegevoegd. En
welkom, getuige de glijbaan en ook de gloednieuwe bruidssuihet klimrek die inmiddels spe- te, die is voorzien van een extra
ciaal voor deze doelgroep zijn fraaie aankleding en een bubopgericht. Qua consumpties belbad, werd met groot enligt de nadruk op allerhande thousiasme in ogenschouw gedrankjes. „Maar ook voor klei- nomen.
ne hapjes, zoals tosties en
broodjes kroket. komt men bij
Volgens Monique van der
ons aan het goede adres." ver- Meer, sales executive van Golzekert Evelien. „En desge- den Tulip, heeft de verbouwing
wenst kan er hier ook worden niet alleen voor de loges van
het hotel plaatsgevonden.
gebarbecued."
„Ook voor de bewoners van
Zandvoort en andere niet-hotelgasten staan wij open. Zij
kunnen bij ons elke dag tot
tien uur 's avonds terecht in
het restaurant, en ook zijn ze
natuurlijk van harte welkom in
ZANDVOORT - Het meren- onze gezellige bar."
deel van de gasten die waren
In principe is het Golden Tuuitgenodigd om vrijdag de
feestelijke heropening van het lip er nu geheel op ingericht
om met glans aan de komende
eeuw te beginnen. „Al staat er
voor de toekomst nog wel het
een en ander op het programma," kondigt Monique aan.

Verfraaid
Golden Tulip
heropend

Zondag 6 juni 10.30 uur pastor
van Polyliet, koor.
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: Zondag 6 juni
10.30 uur geen dienst.
Nieuw Unicum: zaterdag 5 juni
10.45 uur pastor van Polvliet.

„We hopen bijvoorbeeld te
zijner tijd in het hele gebouw
airconditioning aan te leggen.
Ook een extra vergaderzaal
met tweehonderd zitplaatsen
staat hoog op de verlanglijst.
Daarnaast willen we graag een
eigen bowlingbaan hebben,
evenals een Jeasure-centrum
met een sauna en een fitnessruimte." Deze volgende uitbreiding van de dienstverlening zal moeten aanvangen onder leiding van Maarten Markus, die sinds l april de nieuwe
directeur is van het viersterrenhotel aan de Burgemeester
van Alphenstraat.

Eerste gasten
lemse.
Getrouwd: Leonardus Bloem
en Anja Renker. Jan Draijer en
Brigitte Berendina Wilhelmina
Maria Burgering.
Overleden: Johannes Jacobus
Oorvers, 86 jaar. Wilhelm
Duns, 85 jaar.

de badplaats door

Branding

ZANDVOORT - Veel was er
niet meer van over, toen Evelien van Ee en Mariëtte Stegwee eind april strandpaviljoen
De Vrijbuiter kochten van de
vorige eigenaar. „De tent lag
zelfs praktisch helemaal onder
Herinneringen ophalen aan
we jaarlijks de Prix d'Humani- het zand," vertelt Evelien.
de Blauwe Tram kan op 28 Naam:
juni. Dan is er namelijk een ex- Lions Club Zandvoort-Aerden- té ten behoeve van goede loka- „Eenmaal opgedolven bleek er
le of regionale doelen. Boven- vrijwel geen verf meer op te
cursie naar het NZH Museum hout
dien organiseren we elk jaar zitten. Maar gelukkig kwam
in Haarlem. Kosten: drie gulwandeltochten door de Am- een groep vrienden ons helpen
den, exclusief busreis. Om Leeftijd:
Waterleidingdui- om de boel weer piekfijn in
kwart voor tien verzamelen bij Mondiaal is de Lions Club op 7 sterdamse
het busstation in Zandvoort. juni 1917 opgericht. De Neder- nen en een antiekbeurs in de orde te maken, zodat we op 20
mei al open konden gaan."
Onlangs is de Oude Kerk in landse afdeling bestaat sinds Orangerie van Elswout.
Vanaf die dag zorgt het vrouAmsterdam
gerestaureerd. 29 september 1951 en Zand- Grootste teleurstelling:
welijke ondernemersduq voor
Een rondleiding door deze voort beschikt sinds 24 april Geen
Verenigingsmotto:
een gemoedelijke sfeer in hét
kerk wordt tijdens een uitstap- 1965 over een Lions Club
„We serve". De wil om anderen tot ?Que Pasa? (waarbij het
je op 5 juli gecombineerd met
te helpen zonder aanzien van eerste vraagteken op zijn kop
een lunch, een bezoek aan de Aantal leden:
staat) herdoopte paviljoen.
Bijenkorf of een terrasje. Kos- Mondiaal 1,5 miljoen, landelijk politiek of religie
Voorlopig hopen ze het met z'n
Hartenkreet:
ten: 12,50 gulden inclusief 11 duizend en lokaal 28
Zonder dat er 'iets' aan de tweetjes te kunnen redden.
lunch. Om tien uur verzamelen
strijkstok blijft hangen recht- „We gaan eerst maar eens afop het station van Zandvoort. Gemiddelde leeftijd:
Circa 55 jaar
streeks en direct hulp bieden, wachten of het wat wordt," alzowel materieel als immate- dus Evelien. „Pas dan gaan we
Op 12 juli is er een fietstocht
rieel aan personen (met name kijken of we eventueel personaar Langevelderslag, de Zilk Grootste succes:
en Vogelenzang die afgesloten Internationaal: de bestrijding kinderen) die door overige in- neel inhuren om ons bij te
! wordt met het samen nuttigen en het voorkomen van onnodi- stanties niet of nauwelijks ge- staan."
Beide dames hebben de afvan een pannenkoek. Kosten: ge blindheid, cursussen leef- holpen worden.
gelopen jaren de nodige ervaC.50 gulden inclusief pannen- stijl voor jongeren en opvang Meer informatie:
koek. Om half twee verzame- plus begeleiding van zwerfkin- Pieter Joustra, Wilhelminaweg ring opgedaan in de Zandderen. Plaatselijk organiseren 24, 2042 NP Zandvoort.
voortse strandhoreca. „Waarlen bij het Stekkie.
bij we hebben ontdekt dat we
elkaar hartstikke goed aanvullen." meldt Evelien. „En omdat we allebei graag hard werken en tegelijk dol zijn op onze
eigen vrijheid lag het voor de
HUISARTSEN: In het week- hand dat we samen wat zouALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hoge- end en 's avonds meldt het den opzetten. Voor ons kwam
weg 5745111.
antwoordapparaat van de het dan ook geweldig uit dat
BRANDWEER: 112, of kazerne huisarts welke arts dienst
heeft.
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
DIERENAMBULANCE:
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrij- 5246899.
dagavond Zeestraat Apo- KENNEMER
DIERENTEtheek, Zeestraat
71, tel. HUIS: 5713888.
5713073. Zaterdag, zondag en VERMISTE/GEVONDEN
maandag- tot en met vrijdag- HUISDIEREN: 5383361 (Amiavond Zandvoortse Apotheek, vedi) en 5714561 (dierenbeRaadhuisplein 10, tel. 5713185. scherming).

Pino

oog
en

'Je zult mij persoonlijk geen cent in een collectebus zien
stoppen voor een of ander goed doel. Als ik wil helpen, dan
ga ik er liever zelf heen," zegt de 36-jarige Torn
Groenendijk. De unitmanager bij busbedrijf Connexxion,
voorheen NZH, is net terug uit de Oekraïene. Het was zijn
vijfde reis naar het voormalige Oostblok en de eerste keer
dat hij naar Rusland reed met een vrachtwagen met
hulpgoederen. De andere vier keer stuurde hij richting
Van een diashow over
liistorischc mode tot en met Polen.
een fietstocht naar
L f N DE Oekraïene heeft ouderschapsverlof
opgeno>angevelderslag: het
de tijd vijftigjaar stil ge- men. Dat doe ik totdat Mirko
.Vktiviteitencentrum
staan. Het doet me den- vier jaar is en naar de kleuterZandvoort schotelt de
ken aan die oude an- school gaat. Mijn vrouw werkt
oudere Zandvoorters deze
sichtkaarten van Zandvoort. drie dagen per week. De andezomer een zeer gevarieerd
Ik heb daar een man een eg re twee dagen passen opa en
programma voor. Wie
zien trekken met een touw om oma op, die wonen bij ons aan
benieuwd is naar het
zijn nek. Als je dat ziet dan de overkant. We doen alles sacomplete
denk je: waar maken wij ons men. Ik kook, was, strijk en doe
s e n i orenzomerprogramma
of meer informatie over een hier in Nederland in hemels- boodschappen. We hebben dat
workshop wil, kan het beste naam druk over. Patiënten van van het begin af aan al zo geeen ziekenhuis hielpen zelf daan. Dat moet ook als je allecontact opnemen met Ine
/antingh, gebouw 't Stekkie, mee met het lossen van de bei werkt," meent de nuchtere
vrachtwagen. Op die manier Tom.
Cclsiusstraat 190,
konden ze een extra dag vertelefoonnummer 023pleging verdienen, want de
Mirko deelt de interesse voor
.-,71.7113. De activiteiten
vinden plaats in 't Stekkie, hele ziekenzorg moet je daar vrachtwagens met zijn vader.
zelf betalen," vertelt Torn Dat bleek toen hij samen met
tenzij anders vermeld.
Groenendijk.
„In Polen is er al heel wat
veranderd. Onze transporten
Openingsfeest
blijven een druppel op de
ZANDVOORT - De tijd, dat gloeiende plaat, maar je ziet
is het thema van het openings- dat er wat gebeurt in dat land.
feest van de zomeractiviteiten Iedereen doet zijn best om de
op woensdag 16 juni. André levensstandaard op te vijzelen.
Kaart vertelt dan ook van alles In Polen zie je nu mensen de
over muziek en tijd. Het tikken voorgevel van hun huis verven,
van de klok inspireerde Joseph terwijl in de Oekraïene mensen
Haydn bijvoorbeeld tot zijn in krotten leven. Het verschil
symfonie 101 'The Clock'. Het tussen arm en rijk is daar leGenootschap Oud-Zandvoort vensgroot."
laat dia's zien over de verandeIn eerste instantie lonkte het
ringen in de loop der j aren van
het dorp. Tot slot is er een avontuur om hulpgoederen te
maaltijd waarin de tijd op sub- gaan rijden naar Polen. Collega
tiele wijze is verwerkt. Het Andre van der Bor was al tien
Openingsfeest op 16 juni duurt jaar voor de Stichting Polenvan vier tot acht uur. Kosten: Oekraïene in de weer en Tom
12,50 gulden inclusief maaltijd. gaf aan daar ook wel iets voor
te voelen. De NZH deed er niet
Inschrijven tot 10 juni.
moeilijk over, maar gaf juist extra verlofdagen aan de vrijwilliUitstapjes
gers die wilden gaan rijden
ZANDVOORT - Hoe klinkt voor de stichting.
„Mijn vrouw Marieke dacht
een pierement? Wie op 18 juni
meegaat met een excursie eerst dat het een bevlieging
naar het klokken en muziekin- was, maar toen ze zag dat ik
strumentenmuseum
'Van serieus was stond ze vierkant
speelklok tot pierement' in achter me. Ook toen ons zoonUtrecht, kan het zelf horen. tje Mirko geboren werd en ik
Kosten: tien gulden exclusief drie maanden later voor twee
treinreis. Om half tien verza- weken zou vertrekken, hebben
melen op het station van we er geen minuut aan gedacht
om met dit werk te stoppen."
Zandvoort.
Mirko van anderhalf jaar
Politiek komt dichterbij tij- speelt met zijn bal en gooit die
dens een bezoek aan de Twee- door een kiertje van de deur de
de Kamer (24juni). De deelne- tuin in. Papa moet de bal pakmers aan dit uitstapje mogen ken. Een leuk spelletje vindt
met een kamerlid spreken en hij, maar daar denkt zijn vader
een vergadering bijwonen. anders over. Het is de 'vrije'
Kosten: vijftien gulden exclu- dag van Tom.
„Ik heb een dag in de week
sief trein, inclusief lunch. Om
tien uur verzamelen aan.. de
Aerdenhoutse kant van station Heemstede-Aerdenhout.

Met

De vernieuwde bruidssuitc van het Golden Tulip Hotel

ZANDVOORT - De eerste
gasten zijn inmiddels gearriveerd in Hotel Esplanade. Het
hotel is gedeeltelijk afgebroken en volledig herbouwd. De
inrichting heeft eveneens een
metamorfose ondergaan. Het
hotel gaat officieel open op 2
juli. De komende maand wil eigenaar Wiebe Beekelaar eerst
proefdraaien.

Foto I n H n d U r o m i n r ]

Klim- en slagroomavonturen
Het grootste klimrek van Nederland staat in de Flevopolder. 53
Zandvoortse kinderen van acht tot en met veertien jaar kunnen
inmiddels met recht zeggen dat zij dit klimrek veroverd hebben.
De groep is namelijk met Pinksteren naar Zeewolde op Avonturenkamp geweest met de Stichting CMS, Changing Move Support. Bijna twintig begeleiders zorgden ervoor dat de kinderen
een geweldige korte vakantie meemaakten. „Het was geweldig
leuk," vertelt Angelique Mol dan ook enthousiast. Zij is een van
de bestuursleden van CMS en ze is zelf ook mee geweest. ,,Ze
waren wel een beetje moe na afloop, maar dat is ook niet
verbazingwekkend want ze hebben heel veel gedaan." zegt Angelique. Van een dropping tot en met een watergevecht. Erg leuk
was volgens Angelique ook de survival. „Iedereen zat van top tot
teen onder de modder en was schor van het aanmoedigen. Ikzelf
trouwens nog steeds een beetje." Maar dat kan ook van het
keten komen, want de laatste nacht wilde de leiding niet naar
bed nadat de kinderen hen een paar dagen 's nachts wakker
gehouden hadden. „We hebben ze daarom met slagroom bespoten," bekent Angelique.

Najaarsopening
Het bestuur van ZFM heeft besloten de opening van de nieuwe
studio op het Gasthuisplein uit te stellen naar 4 september.
„Eind juni gaan de eerste spullen al over, maar het duurt wel
even voordat iedereen aan de nieuwe studio gewend zal zijn en
alle kinderziektes achter de rug zijn," zegt Gert-Jan van Kuijk,
voorzitter van ZFM. „Midden in de zomer een opening houden,
lijkt ons ook geen goed idee. In september is Zandvoort weer
terug van vakantie en willen ze vast wel naar negen uur live radio
luisteren."

Opgeschort
Over ZFM gesproken. Volgens Jaap Kerkman, voorzitter van het
programmabeleidsorgaan, kunnen dat orgaan en het bestuur
van ZFM het vertrouwen niet in elkaar opzeggen. Het programmabeleidsorgaan is namelijk onafhankelijk van het bestuur en
omgekeerd. Wel heeft het programmabeleidsorgaan (wat een
vreselijk woord, trouwens) de werkzaamheden voorlopig opgeschort. „We krijgen niet de informatie die we nodig hebben om
ons werk goed te kunnen doen," zegt Kerkman. „Het vervelende
is dat de uiterste consequentie kan zijn dat het Commissariaat
voor de Media de vergunning intrekt. Maar daar zijn we hélemaal niet op uit." ZFM-voorzitter Van Kuijk doet er vooralsnog
het zwijgen toe tegenover de krant, zegt hij nog steeds vriendelijk doch beslist.

Beloning
De kaas en worst lagen al klaar bij de Ehbo-post in de Rotonde.
Het had zo mooi kunnen zijn: de zeilers al admiraalzeilend voor
de kust om het nieuwe seizoen in te luiden. Bijna was het ook
gelukt om deze oude traditie weer nieuw leven in te blazen. Maar
vanwege de weersvoorspellingen waren de meeste zeilers van de
zeilvereniging al op weg naar Texel voor het Rondje Texel.
Volgend jaar dus maar.

Drukke schilders
Ze laten weer flink van zich spreken, de Beeldend Kunstenaars
Zandvoort (BKZ). Vrijdagavond hebben ze een tentoonstelling
in een van de pitsboxen tijdens de Nacht van Zandvoort op het
circuit. Er worden ook twee schilderijen geveild, van Victor Bol
en Ton Timmermans. Zondag zitten ze in de openlucht te schilderen in Amsterdam, bij de Zeedijk. Ondertussen hangen er ook
nog werken van René de Vreugd op het eiland Sylt en is gisteren
een beschilderde auto van Marianne Rebel geveild. Victor Bol
mag misschien- voor de gemeente Zandvoort de muur op de
Engelbertsstraat beschilderen.

Late moederdagkaart
De post komt soms niet op tijd, zo hebben veel mensen inmiddels gemerkt. Dat schijnt te komen door problemen met de
nieuwe computers in het sorteringskantoor in Sloterdijk. Omdat
alle post uit en naar Zandvoort via Amsterdam gaat, merken we
er hier ook veel van. Onlangs kwam een kaart voor mijn moeder
pas op de woensdag na moederdag aan. Ze was er evengoed toch
blij mee. Volgens een van de postbodes gaat het inmiddels beter
in Sloterdijk. Slechts af en toe, zoals vorige week zaterdag, is er
nog wat vertraging.
ADVERTENTIE

1/2 koud kreeftje "antiboise stijl" met
gekonfijte tomaat, basilicum en olijfolie
Heilbot als pepersteak met saus van beaujolais

of
Krokante tarteletle van kalfszwezerik
met truffel en foyotsaus

of
Lamskoteletten met een "Beurre estragon"
* **
Kaasbordje
Vanillemousseline "Diplomate" met confiture
van kersen en aardbeien

Menu van f 77.50 voor f 57.50
Togen inlevering van dc/e coupon in ons restaurant ontvangt u de/e
aantrekkelijke korting op het speciaal samengestelde le/.ersmcnu
Zaterdagavond Livc-music met aan de vleugel iVlichacl de Vries

Restaurant Queenie
Kerkplein S - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-57 1 3599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De cidiihicdiiig xcldl vooi' ni(i.\imcitil vier personen per bon
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INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Sony WECA-TV nu

Stichting Zandvoort Promotie
presenteert

I

1999;!

I

SONY KV 28 FX 20
WEGA
BREEDBEELD-TV

VOORJAARS
MARKT

71 cm (eff. 67 cm)
^100% vlakke Trinitron
Vbreedbeeldbuis, dus geen,
jbeeldvervormingof
' reflecties. U gelooft uw
|: ogen niet. Hifi-stereo met
' '• ingebouwde subwoofer.
' Incl. teletekst en
afstandsbediening.
;

PRIJSDOORBRAAK

Louis Davidsstraat/Prinsesseweg/Corn. Slegersstraat

Voor
Expert gaat
niets te ver.

AANVANG 11.00 - 17.00 UUR
;

•
•
•
•

méto.a.:

DORPSOMROEPER
STELTLOPER
CLOWN OME WIM
KINDERBOERDERIJ

/J5\ Extra lage prijzen door gezamenlijke,
, vi? inkoop van 3000 Experts in Europa. ,
^ Gratis Expert All-Risks-Garantie •' '
(l_€) l (bij aankopen boven 490,-).
' ^-^ Geldt niet voor mobiele telefonie.

//f/

non-profit instellingen als
KNRM - Rode Kruis - N.H.K. - Wereldwinkel - Dierenambulance
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

L_A_J

van der Kuijl

/

l>^S

(W) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten. '
' Vakkundige en snelle service.

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64*ê
Ged. Oude Gracht 5-9'

/

Gratis Omruilgarantie.

Fa. Gansner & Co.

"

" (ijn Modern betaalgemak met
è: o.a.deExpertCreditcard.

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

Tel. (023) 536 60 88

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IIU HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

:

'
Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

expert

,M www.expert.nl

® = OOK VERKOOP PC

AA

EXPERT,

© = ALLEEN WITGOED

WORD

® = ALLEEN BRUINGOED

JE

= GEEN MOBIELE TELEFONIE

WIJZE

VAN

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraar 60
Werkplaats Schelpenplein

üdO.N.T.

Het tv-spel van de Grote Sponsor Loterij

SponsorBingo vanaf nu
nóg spannender!
liefst 25.000 gulden en op
de vele andere prijzen van
de Sponsor Loterij.
Bovendien steunt u het
goede doel, want de
Sponsor Loterij is dé loterij
voor Sport, Welzijn en
Cultuur.

-vl-ÖlTSIAGEN SPONSORBINGO
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ƒ5,-

;Volkswagen Lupo
006128644
in Enschede

GASTONS
SURPRISE
K|fin:het gebouw te gebruiken halen-.we buiten gewoon naar binnen. Zo heb je altijd een perfect zicht op de kijktuin en het ;vele groen

SPONSORBINGO
zondag 6 juni
18.10 uur op RTL 4

^^ïrbndôm het ziekenhuis.'•Verder heeft het WKZ ook diverse speelkamers. Zodat een kind ondanks z'n ziekte een zo normaal mogelijk

Kijk, bel en win:

S|tleyen heeft. En spelenderwijs even vergeet dat hij ziek is. Daarom noemen onze medewerkers het WKZ liever geen ziekenhuis maar
|sffeen'ziekenthuis. En deze kiiidyrjehdelijke aanpak vindt je overal in de zorg én het gebouw terug. Niet zo gek natuurlijk als u beseft dat
3^5;kiihdyiïendelijkheid voor ons eeri wezenlijk onderdeel van.de behandeling is. Want iedereen die hier.komt is éérst kind en dan patiënt.

Een Sony Mobiele
Telefoon
De Bingoiijn
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Hf^yjhïu het WKZ steunen? Dat kan;door.het^^ beeldje "Willemien" te bestellen. Maak H. 59,50 over op girorekening

,

|f*f|Ö141 ten gunste \an het AZU inzake "Willemien" te Utrecht. U krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.
P^De opbrengst komt volledig ten goede aan de ontwikkeling van kindgerichte activitei'ten en Faciliteiten zoals een ;
jÊp|!i£kihdertneatercafé, kindertelevisie, speel-o-theek en een kindermagazine. Voor meer inFormatie kunt u contact met
i^l-oris opnemen, telefoon 0900-202 00 41 (40 et'A
.
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Tot volgende week!

Heeft n met deze getallen
een volle kaart, da» wint u de:

! ThtosBingo
^an/25.000-

S*$Jje: yoelt je alweer wat beter: Je'wilt je bed uit. Lekker haar buiten, l n het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) kan dat. Want we
^teHebben een dakterras. Waar je onder begeleiding Fijn kan spelen. Met de zon lekker op je bolletje. Even vergeten dat je ziek bent.
^IIWaÉóns betreft de meest pure vorm van lichttherapie. En kun je, je bed niet uit, dan is dat ook geen probleem. Want door veel glas

Stuurt u de bon vandaag
nog weg? Dan bent u misschien de volgende winnaar!

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zetfoutcn voorbehouden

In het BingoTheatcr van SponsorBingo heeft u altijd prijs!

Aanstaande zondag maken
wc in SponsorBingo de winnaar bekend van een
Volkswagen Lupo. Deze
prachtige auto wordt verloot onder de nieuwe deelnemers, die zich afgelopen
week aangemeld hebben. Is
dit geen geweldig welkomstgeschenk?
Met deze fantastische auto
viert de Sponsor Loterij de
opening van de nieuwe
studio vanwaar we elke
zondagavond om 18.10 uur

SponsorBingo'uitzenden.
Als u afgelopen zondag
heeft gekeken, zag u dat het
programma in een nieuw
jasje is gestoken. De studio
is omgebouwd tot een echt
BingoTheater, waar veel te
winnen is!
Nog niet aangemeld?
Wacht dan niet langer,
want als deelnemer aan de
Sponsor Loterij maakt u
kans op een geldprijs van
een ton, op alle bingoprijzen die oplopen tot maar

r1

Iet Bijman
Adjunct-directeur. .
Grote Sponsor Loterij
PS: Kijk aanstaande zondag
om 18.10 uur op RTL 4
naar SponsorBingo!

•n

IKrBINGÖ-MEE-BON
ffi'Jil, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
ücnduizenden Bingoprijzen!
Ik machiig u hierbij tol wcderopzcgging om
voor elke (rekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvcnstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers) •
D ƒ 20,- (iwcc lotnummers)
D ƒ 10,- (een lotnummer)
A.u.l). uw (mui1 tiunlirui.'ii'ii en verder invullen in
bloklcttcrs. Declmimc hondl in uanmttriling vmi lic't
ici;lfmc-M[, o/) aiinvraai; vcrlirijjjlxidi; ld. O'JOO-300
HOO (35 cpm)

D de heer

D mevrouw

150.99.06

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

(Posl)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,Gcboortedatum:
(dag-muand-jaar)

Tel:

Datum:
Hand tekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Volvo verbetert

Opel Zafira 1.8M6V en de stoelendans
M

ET ZIJN MEEGAANDE karakter slaat de Opel Zafira werkelijk alles. Wat is dit interieur flexibel. De twee achterste stoelen, die via een geniale knikbeweging volledig in
de vloer verdwijnen, vormen het summum van handigheid. In
een oogwenk tover je twee zitplaatsen om in een fors grotere
laadruimte.

midden in de auto. Deze bank is
bovendien in twee delen gescheiden neer te klappen. Zelfs de bijrijdersstoel voorin kan plat, waardoor
in de Zafira ook heel lange voorwerpen passen.

De Zafira behoort tot de categorie
ruimte-auto's, die opvallen door
hun hoogte. Opel heeft dit model
gebaseerd op de Astra met de
bedoeling tegenwicht te bieden
aan de populaire trendsetter
Renault Mégane Scénic. In deze
klasse komen er steeds meer spelers op het toneel, zoals straks de
Xsara Picasso van Citroen.

De testauto heeft een 1,8-liter
motor van 115 pk. De prestaties
zijn meer dan vojdoende om de
Zafira inclusief een last van zeven
personen en bagage vlot van de
plek te krijgen. Er is ook nog te kiezen voor een 100 pk 1,6 liter
krachtbron. De auto stuurt zeer
strak dankzij een perfect afgestemd
onderstel. De aard van de Astra
verloochent zich niet.

SPECIFICATIES:
Opel Zafira 1.81-16V
l Motortype: Viercilinder.met zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1.796 cm3
85 kW/115 pk
Vermogen:
bij 5.400 tp.m.
170Nm
Max. koppel:
bij 3.400 tp.m.
Acceleratie:
12 sec. van
0-100 km/uur.'
184 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 8,5ltr/100km.
ƒ 45.950,Prijs:
ƒ 50;950,-)
(Elegance,
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Centrale vergrendeling ,'
Elektrisch bedienbare '
ramenAirconditioning
Boord computer
Lichtmetalen velgen
ABS
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Stuur metleer bekleed

Door de schuin oplopende voorzijde heeft de Zafira een dynamische
vorm. De hoge zitpositie en het
forse dashboard versterken achter
het stuur de indruk van ruimte.
Nauwelijks voor te stellen dat de
Astra als basis is gebruikt voor dit
model en dat hij aan de buitenkant
slechts een middenklasse maat van
4,32 meter lengte heeft.
Dankzij het FLEX7-systeem kun je
echt alle kanten op met de Zafira.
De term slaat op de zeven zitplaatsen. Behalve de handige omklapconstructie voor de achterste twee
zetels, voorziet het systeem ook in
een verschuifbare rij van drie zetels

In eerste oogopslag doet het dashboard wat gewoon aan. De luxe
laat zich gaandeweg pas ontdekken. Zo is een boordcomputer met
informatie over brandstofverbruik
en buitentemperatuur standaard,
evenals elektrisch bediende ramen
voor en stuurbekrachtiging. De
testauto
van de
uitvoering
Elegance biedt verder nog de aangename weldaad van airco en als
optie is er een 2.500 gulden kostende radio met geïntegreerde
autotelefoon in gemonteerd. De
bediening gaat vanaf het stuur,
waarmee handsfree bellen tot een
minimaal aantal benodigde hande-

bij Audi

lingen is teruggebracht. Dat komt
de veiligheid ten goede.
Een hoge carrosserie is in de regel
niet gunstig voor het brandstofver-

De QG18DE motorbeschikt als eerste in
Europa over zowel Nissan Valve Timing
Control System (NVCS) als het Nissan
Direct Ignition System (NDIS). NVCS
biedt volledig variabele kleptiming voor
een betere respons en meer trekkracht in
het midden toerengebied. Dat zorgt voor
een grotere flexibiliteit en een pittige
acceleratie voor snel inhalen.

De NDIS verdelerloze ontsteking met 1
bobine per bougie werkt nauwkeurig en
betrouwbaar. Een lager brandstofverbruik, geringere uitstoot van uitlaatgassen en een sterk verminderd onderhoud
vloeien hieruit voort. In de nieuwe motor
zitten ook innovatieve constructies om
het geluid en de trillingen verder omlaag
te brengen.

De 1,8-liter voldoet niet alleen aan de
Europese emissie-eisen, die vanaf 2001
gelden, maar ook aan de nog strengere
milieuwetgeving die naar verwachting in
2005 in werking treedt. De basis van de
1.796 cm3 motor bestaat uit een nieuw
gietijzeren blok met een aluminium cilinderkop en een lichtgewicht kunststof
kleppendeksel. De krachtbron levert 114 In Nissans European Technology Centres
. in Groot-Brittannië zijn het testwerk en
pk.
de verfijnde tuning uitgevoerd. Nissans
Sunderland fabriek, eveneens in GrootBrittannië zal het blok gieten en dragen
De 1,8-liter is een staaltje technisch
zorg voor de assemblage. De krachtbron
vernuft van Nissan.
beleeft zijn première later dit jaar.

Motor Show Barcelona:
twee wereldprimeurs
O
p de sfeervolle autotentoonstelling
van Barcelona, die om het jaar
plaatsvindt, zagen eind mei twee
wereldprimeurs het levenslicht. SEAT presenteerde de nieuwe Ibiza en Cordoba en
Suzuki kwam met de Jimny Canvas/Resin
Top, een open versie van de succesvolle
kleine terreinwagen.

Het Spaanse SEAT presenteerde voor eigen
j publiek de nieuwe Ibiza en Cordoba. Een grootj se gebeurtenis, want de Ibiza is momenteel de
' bestverkochte auto van zijn klasse in Spanje.
Beide modellen hebben een andere neus gekregen, die duidelijk trekjes van de SEAT Toledo in
zich heeft. Vooral het centrale SEAT-embleem
doet aan die auto denken. Ook de achterzijden
hebben nu een moderner en sportiever gezicht.
De Ibiza en Cordoba zijn door de ontwerpers

van een compleet nieuw interieur.voorzien. Met
als voornaamste verbeteringen de toegenomen
bergruimte, de verbeterde stoelen en de middenconsole met groot multifunctioneel display.
Bovendien is het interieur dankzij de toepassing
van meer geluiddempend materiaal een stuk
stiller geworden. Onderhuids sleutelde SEAT
onder meer aan de wielophanging van de Ibiza
en Cordoba. Hierdoor zijn zowel het weggedrag
als het comfort van beide auto's naar een hoger
plan getild.
De motorenkeuze is aangepast. De lijst begint
bij de 1.4, met 44 kW/60 pk. Daarboven staan
twee motoren van 55 kW/75 pk en 74 kW/100
pk, beide met een inhoud van 1,6 liter. Op dieselgebied is er keuze uit drie krachtbronnen, die
in vermogen uiteenlopen van 50 kW/68 pk tot
81 kW/110 pk. De absolute smaakmaker, een
1.8 met Turbo en vijf kleppen per cilinder, blijft
voorbehouden aan de Ibiza. Deze machine zorgt

Met hun nieuwe neus bevestigen de SEAT Ibiza en Cordoba hun familieband met de grotere Toledo.

Met ingang van dit modeljaar
rust Volvo al zijn modellen uit
met WHIPS en nieuwe RNmotoren. Het revolutionaire
Whiplash Protection System
leveren de Zweden vanaf nu
standaard op alle modellen. Dit
stoelconcept verkleint het risico
van een whiplash, doordat het
hoofd en bovenlichaam zacht
opvangt bij een aanrijding van
achteren. De motoren een doorontwikkeling van de huidige Nmotoren. Vandaar de R die staat
voor Revised. Volgens de
Zweedse fabrikant bieden ze
meer rijplezier tegen een lager
brandstofverbruik. Meer voor
minder dus. Zo zijn ze soepeler
doordat er een meer trekkracht
bij een lager toerental beschikbaar is. Minder wrijving tussen
de bewegende delen zorgt voor
een nog stillere loop. Het tot
7% lagere brandstofverbruik
past in Volvo's streven om zijn
motoren in het jaar 2008 25%
zuiniger te maken.

Vijfdeurs A3

bruik. Bij de Zafira blijkt dat echter
verrassend gunstig. De gunstige
stroomlijn maskeert de royale
hoogte van 1,68 meter. Daarnaast
zorgt de moderne techniek van de

1,8-liter
zestienkleppenmotor
(ECOTEC) voor een zeer efficiënte
verbranding. De machine haalt veel
vermogen uit weinig benzine.
De Zafira staat sinds begin deze

maand bij de dealer. Hij is te koop
vanaf 43.950 gulden.
Die prijs geldt voor de versie met
een 1,6-liter motor en de uitvoering comfort.

Nissan ontwerpt zuinige 1,8-Iiter Leer standaard in Opel Omega Onyx
Zi
N
| ISSAN INTRODUCEERT een
geheel nieuwe 1,8-liter 16kleppen benzinemotor. Deze
krachtbron vult het gat op tussen de
bestaande 1,6- en 2,O-liter benzinemotoren, welke onder meer voor de
Primera worden gebruikt. De nieuwe QG18DE krachtbron blinkt uit in
souplesse en schaart zich onder de
zuinigste en schoonste motoren van
dit moment.

veiligheid
en motoren

voor maar liefst 115 kW/156 pk. Daarmee
wordt de compacte Ibiza in een klap de sterkste
SEAT ooit. De nieuwe generaties Ibiza en
Cordoba verschijnen in het vierde kwartaal van
dit jaar bij de Nederlandse dealers. Prijzen en
exacte uitrustingsniveaus zijn nog niet bekend.
Suzuki verraste in Barcelona met de Jimny
Canvas/Resin Top. Dit model geeft de succesvolle Jimny een extra dimensie: de sensatie van
open rijden. Het achterste (Canvas) deel van het
dak is in een handomdraai neer te klappen of
zelfs te verwijderen. Bovendien bevindt zich
boven de voorpassagiers een uitneembaar dakpaneel, zodat de Jimny desgewenst in een
(bijna) volwaardige cabriolet omgetoverd kan
worden. De prijs van de Jimny Canvas/Resin Top
staat nog niet vast. De Nederlandse importeur
verwacht hem voor een fractioneel hogere prijs
dan de 'gewone' Jimny te kunnen gaan leveren.

De Jimny Canvas/Resin Top: nóg meer lol met je Suzuki,

elfs de meest verwende
autorijder zal zich op zijn
gemak voelen in de Opel
Omega Onyx. Stevig geplooid
leer en houtafwerking op dashboard en deuren zorgen voor
een luxe sfeertje in de auto.
Dat past uitstekend bij de bijzonder riante uitrusting van
deze topper uit de Omegaserie. Voor een prijs van
66.950 gulden staat deze volgend maand bij de dealer.
I

De Onyx sluit aan bij de huidige
trend. Grote auto's moeten in
velerlei opzicht het summum kunnen bieden voor veeleisende automobilisten. De Omega is in zijn
bestaan meegegroeid met de top
van de markt. In deze klasse zijn
elektrisch bediende ramen en buitenspiegels alsmede centrale ver-

grendeling al lang gemeengoed.
Om op te vallen zijn andere zaken
nodig. Accessoires die aanspreken
bij overwegend zakelijke gebruikers. Daarom biedt de Onyx ook
een boordcomputer, cruise control
en airconditioning met een automatische
temperatuurregeling.
Bovendien is de inbouw van een
telefoon voorbereid.

Ten opzichte van een Omega
Diamond heeft de Onyx voor meer
dan tien mille aan extra's. Maar het
prijsverschil bedraagt slechts tweeduizend gulden.

Vanaf nu staat de vijfdeurs A3
bij de . Audi-dealer in de
showroom. Hiermee komt de
Duitse autobouwer ondermeer
tegemoet aan de wensen van
mensen met kinderen. Deze
meer praktische A3 levert Audi
in de drie bekende uitvoeringen
Attraction, Ambition en Ambiente. Extra ten opzichte van
de driedeurs zijn de elektrisch
bedienbare ruiten in de achterportieren en leeslampjes voor en
achter, in eerste instantie krijgt
de vijfdeurs de beschikking over
twee twintigkleppen benzinemotoren van 1,8-liter. Eén met
turbo (150 pk) en één zonder
(125 pk). Kilometervreters kunnen de 1,9-liter turbodiesel van
90 pk nemen. In juli breidt Audi
dit motorenaanbod uit.

Het leren interieur is verkrijgbaar in
twee kleuren: antraciet grijs of
beige. Andere extra's zijn leeslampjes achterin, een radio-cd speler
met bediening op het stuurwiel en
grote 16-inch lichtmetalen wielen.

Leer en houtafwerking scheppen
een chique sfeer in de Opel Onyx
Omega.

V8 turbodieselmotor voor BMW 7-serie

D

IESELMOTOREN hebben
de toekomst. Zelfs luxe
limousines worden nu
met zo'n energiebesparende
krachtbron
uitgerust.
De
belangstelling is groot onder
veelrijders die een fikse duit te
besteden hebben. BMW durft
het nu aan om een 3,9 liter V8
dieselmotor te plaatsen in de
7-serie. Het is voor het eerst
dat een personenauto over een
dergelijke sterke dieselmotor
beschikt.
Adel verplicht, zeker in het segment van de topklasselimousines.
De technici van BMW weten dat de
kopers hier heel wat noten op hun
zang hebben. Ze hebben dan ook
gemiddeld zo'n twee ton en meer
over voor hun heilige koe. Dus
hebben de BMW-ers er voor
gezorgd dat aan de 3,9 liter VSdiesel helemaal niets mankeert.
De 740d rijdt plezierig, de direct
ingespoten biturbomotor levert
over een breed toerengebied een
fantastische trekkracht. Tussen
1.750 en 2.500 toeren per minuut
ontwikkelt de motor een boomontwortelend koppel van 560 Nm. Dat
is meer dan welke andere BMW
ooit gebouwd. Het maximale vermogen bedraagt 180 kW (245 pk)
bij 4.000 toeren. Dergelijke papieren voorspellen een uitstekend
presterende 740d. Een uitgebreide
testrit in de omgeving van het
Oostenrijkse Saizburg bewijst de
juistheid daarvan. De twee ton
zware BMW versnelt met groot
gemak. Hij bereikt de 100 km/u
vanuit stilstand in 8,4 seconden.
Stug op het gaspedaal blijven
staan, resulteert in een topsnelheid
van 242 km/u. Het verbruik blijft
echter vrij bescheiden voor een
auto in deze klasse. De 740d verbruikt gemiddeld 9,8 liter dieselolie
per 100 kilometer. Opvallend is de
rust waarin de BMW deze uitmun-

De dieselmotor in de 740d heeft een boomontwortelend koppel van 560 Nm.
tende prestaties neerzet. De achtcilinder draait soepel en zonder
vibraties. Hij laat zich slechts discreet op de achtergrond horen.
De forse aandrijfkrachten worden
door een Steptronic versnellingsbak
naar de achterwielen gedirigeerd.
Deze automatische vijftrapstransmissie biedt de mogelijkheid om
sequentieel (dus met een simpel
tikje naar voren of naar achteren
zonder gebruik van de koppeling)
te schakelen. Je kunt ook gewoon
de vijftraps automaat het denkwerk
laten doen. Deze schakelt bijzonder
soepel.

BMW
heeft veel aandacht
geschonken aan veiligheid. De auto
heeft maar liefst tien airbags om de
inzittenden
te
beschermen.
Bovendien is de 740d de eerste diesel ter wereld met Driving Stability
Control (DSC), een voorziening die
helpt het slippen van de auto op
gladde ondergrond of onder extreme rijomstandigheden te voorkomen. De Duitsers hebben ook
Dynamic Brake Control (DBC)
gemonteerd op de 740d. DBC
bouwt zeer snel remdruk op wanneer de berijder het rempedaal
hard intrapt. De reminstallatie

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

reageert onmiddellijk en adequaat
De BMW stopt zonder dramatiek
binnen de kortste keren. Een ander
voordeel van DBC is de goedt
doseerbaarheid van de remmen.
BMW heeft met de 740d eer
juweel van een diesel op de mark!
gezet. Het is echter geen verrassing
dat een auto van dit kaliber ee>
forse investering vergt. Voor d t
740d vraagt BMW ƒ 199.500,-. Dt
nog luxere Executive-uitvoerinr
komt op een consumentenprijs var
ƒ 225.600,-. Voor dat bedrag laa!
BMW de verwende automobile!
echter niets te wensen meer over

s Leveren/monteren alle merken
' Autoruiten origineel
i Kentekenplaten
s
Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

ZOMERAANBIEDING

KWEKERIJ R van Kleeff

UW ZONNEBRIL OP STERKTE 139.00

Van Stolbergweg l, Zandvoort
Tel. 5717093

Van +6.00 lol -6.00 mox. cyl. 2.00

OOK IN BIFOKAAL 225.00
EN OOK MULTIFOKAAL 325.00
BRILLEN-KONTAKTLENZEN

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
eig. Cor Geugies

Uitslag van deze week

Haltestraaf 5
2042 U Zandvoort
Tel.: (023) 571 21 74

De winnaars van een diner in een Amsterdams restaurant zijn:

Komputer oogmeting
Oogdrukmeting

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken Q _
p.zak j

Restaurant Claes Claesz in de Jordaan, Egelantierstraat 24-26
Mevrouw L. Speelman uit Amsterdam
f
De heer H. Gerlof uit Amsterdam
De heer M. Dekkers uit Amsterdam
f Claes Claesz
k inde Jordaan
De heer R. van der Weide uit Amsterdam

Nail Perfection by Patricia
you're worth it.
Beatrixplantsoen 5
023-5739056 - Fax: 5739057.

Restaurant De Portugees, Zeedijk 39a
Mevrouw J.M. Jonk uit Amsterdam
Mevrouw I.E. Overman uit Amsterdam
De heer M. de Rooij uit Amsterdam /
De heer K. van der Pluim uit Amstelveen
De prijswinnaars van de andere prijzen zullen schriftelijk worden geïnformeerd.

Glazenwassen]
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

, ',

- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

U kunt uw antwoordkaarten nog tot 19 juni a.s. inleveren bij de deelnemende'
vestigingen van AKO en Brüoa.
Opsturen kan bok, ons adres is: ".

<d&Ü5iL

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

f

4 RIBKARBONADES

Het Parooi
T.a.v. afdeling Losse Verkoop

DAMES- OF
HEREKSLIPS

Wibautstraat 129
1091 GL Amsterdam
Reageer snel en maak, kans óp ,

10,

Geldig voor alle modellen en kleuren
van l t/m 30 juni 1999.

Heerlijke boeken met Amsterdamse verhalen t.w.v. ƒ 35,- elk ,

3 SLOGGI

Kaarten voor een theatervoorstelling in Carré t.w.v. ƒ 80,- elk .
Een overnachting in het luxe vier-sterren hotel Die Port van Cleve

K

n

a
se

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Volgende week nog meer winnaars!!

ALLEEN BIJ AKO EN

KROON
MODE

HetPAROOL

Slagerij Vreebcirg
*

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

A

Haltestraat 55
ZANDVOORT

Nationale Postcode Loterij zet uw Straat op Stelten
Uitslagen trekking mei 1999
Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van mei 1999 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten,
want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn
bij deze prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode.
Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1013
1017
1018
1019
1027
1033
1042
1053
1059
1069
1071
1073
1079
1083
1100
1135
1150
1171
1182
1182
1182
1182
1183
1186
1187
1191
1213
1217
1221
1221
1231
1250
1250
1274
1311
1325
1325
1339
1357
1381
1402
1 403
1411
1 473
1503
1541
1561
1601
1602
1617
1625
1641
1 645
1648
1663
1674
1687
1701
1705
1723
1723
1724
1735
1759
1764
1779
1781
1783
1814
1827
1834
1841
1851
1851
1 865
1871
1901
1903
1943
1947
1962
1963

VD
LJ
WN
EG

50,25,25,50,5,CE 25,5,CX 50,ES 50,ED 25GR 25,LW 50,LT 700,10,10,LC 25,10,XT 25,5,10,EH 25,EK 700,GD 25,NL 25,10,70,5,KE 50,EZ 50,GW 50,VX 50,5,70,JS 700,5,70,JJ 700,JC 50,PD 25,AN 25,5,70,TA 700,5,VB 25,AP 50,TD 700,NC7000,70,5,BE 700,LN 700,5,HG 25,70,70,10,BJ 25,BC 25,5,LE 50,XJ
50,70,5,HN 25,CE 50,VE 25,CD 25,BJ 700,70,5,5,JC 700,PE 25,70,GS 700,EP 50,70,DN 7000,ET 500,5,RH 500,-

1966
201 5
2023
2025
2033
2082
2101
2105
2111
2142
2151
2157
2165
2202
2242

VE

RD
ZC
XM
WE
CA

PE
KM

25,5,5,50,700,5,70,25,25,5,25,5,5,25,25,-

3011
3034
3037
3055
3061
3061
3062
3073
3075
3075
3076
3076
3078
3078
3121

JN 50,ZM7000,5,ZE 25,LP 25,PP 25,70,KJ 700,KG 25,XA 25,5,NM 50,VG 25,VJ 50,70,-

3720
3738
3739
3749
3752
3755
3762
3769
3772
3774
3791
3811
3823
3824
3828

ZJ
BW
JE
BG
PC
NG

PV
PA

5,5,70,70,25,25,70,25,50,700,70,25,70,25,50,-

Mega Jackpot

4 miljoen
6077 NS 115 in St Odiliënberg
Stand Mega Jackpot juni

5 miljoen
2263
2265
2265
2283
2322
2341
2353
2361
2375
2381
2407
2408
2460
2511
2514
2525
2532
2546
2551
2565
2571
2573
2574
2593
2596
2612
2614
2628
2628
2628
2651
2661
2665
2692
2716
2717
2741
2771
2806
2811
2851
2906
2921
2967
2970
2992
2995
3006

70,5,WZ 25,70,5,GM 25,5,AV 50,NA 50,ER 25,AD 25,EC 50,70,70,CH 50,70,5,AL 50,5S\5,ZP 700,XV 25,PN 50,AE 50,AM 25,ET 500,BM 50,KR 25,VM 25,PL 700,GA 25,LA 500,70,PB 7000,S,KH 50,70,MH 25,VP 700,70,5,LB 50,XD 50,70,DP 50,AK 25,AB 50,-

3131
3133
3134
3134
3135
3141
3146
3151
3194
3197
3202
3206
3211
3251
3256
3274
3314
3331
3334
3353
3362
3363
3427
3432
3466
3466
3500
3511
3515
3532
3533

BJ
GL
CW
JE
CG
TT

EN
JC

AE
XC

JS
BH

AA
BX
ES

70,700,5,25,700,50,50,50,5,70,25,50,70,70,5,50,50,5,55,50,50,5,5,5,70,500,5,5,25,25,-

3842
3852
3864
3880
3881
3905
3912
3941
3961
3961
3962
3991
3992
4004
4040
4040
4040
4112
4 1 24
4161
4191
4197
4205
4206
4206
4250
4261
4305
4310
4315
4315

ZV 7000,70,5,5,GJ 50,BL 25,AK 25,WR 700,EL 50,KX 25,KC 25,XH 25,5,5,5,5,70,5,5CB 2s!NE 50,5,KK 700,XD 50,XV 50,70,BZ 25,70,5,AR 25,CH 500,-

«w
a- _

• •.^m, mJr-ïzr —'m—t -•

KANJER

^•^B^^VQ
^^P^ >v 3
.^^••^^•••B 4A

(•Ka ^IB**

Mww
3573 ZH
3585
3634
3648
3711

25,5,70,5,70,-

w^iiEf'^iB
4333
4341 CP
4351
4373 AA
4436

70,25,5,25,5,-

4437
4437
4461
4464
4501
4522
4561
4569
4570
4586
4611
4614
4631
4641
4641
4661
4704
4711
4724
4751
4761
4772
4814
4819
4823
4827
4835
4872
4874
4904
4907
4927
4941
5014
5021
5025
5026
5038
5044
5045
5046
5051

CC

CG

KH
GB
EK
BX
CL
RJ
CW
HE
KD

BH
GR
PR
GC
KN
AM
LV

RC
VB
XZ
CN
ZP

5,5,25,5,5,5,700,5,70,5,25,25,25,25,25,5,5,500,5,25,50,5,25,70,25,5,700,25,5,25,25,500,5,500,70,5,5,500,50,25,25,25,-

5465
5482
5529
5554
5561
5561
5581
5641
5641
5654
5662
5671
5683
5704
5704
5707
5709
5712
5731
5735
5740
5741
5760
5802
5841
5862
5902
5913
5941
5961
5980
6015
6024
6039
6040
6041
6041
6049
6065
6071
6091
6096

PB
XA

25,25,5,TL 50,70,70,CC 7000,AR 700,GR 25,5,ED 25,5,HG 25,5,LE 7000,HG 50,AP 700,HT 25,TE 50,PE 700,AA 25,70,5,GA 50,70,5,RB 25,RT 50,5,TT 700,70,70,5,5,5,JP
50,ND 50,70,BX 25,HB 50,70,AZ 25,-

Kijk:
f

Postcode Loterij
Zomerkampioen
dagelijks op RTL4
18.35-1930 uur
5062
5076
5085
5089
5095
5103
5103
5152
5211
5216
5223
5231
5256
5271
5281
5281
5306
5311
5328
5334
5346
5386
5390
5402
5431
5431
5438
5438
5443

CE
ZG
EP
NV
SJ
LX
SG
JD
XX
HP
JN
LX
GT
BL
JV

KJ
LC
XD

25,25,25,5,5,25,50,25,25,700,700,5,70,700,25,25,5,50,50,700,70,25,5,25,5,700,5,70,5,-

6102
6104
6130
6131
6132
6135
6141
6160
6162
6212
6223
6227
6267
6325
6363
6372
6414
6415
6433
6442
6443
6444
6445
6447
6461
6466
6468
6523
6525

VZ

ER
BX
BR
GX

EE
BW
AV
HJ
SB
RR
HK
XM
CT
KX
PC
BR
CT
ND
RJ

50,70,5,70,500,25,50,70,25,70,50,25,70,25,5,50,50,700,700,25,700,50,700,25,50,50,70,5,25,-

6531
6562
6571
6584
6600
6621
6626
6626
6675
6678
6681
6708
6709
6712
6714
6715
6814
6828
6861
6866
6882
6883
6913
6971
7002
7003
7010
7020
7021
7089
7105
7126
7131
7141
7151
7203
7206
7207
7215
7223
7226
7227
7230
7240
7255
7255
7261
7261
7326
7341
7411
7413
7415
7416
7435
7443
7461
7468
7482

EM
LL

BC
AZ
KB
AB

JK
AR
WX

DK
AS
AD
BB

KH
AD
WS
BC
EK

HJ

XH
LN
NX
PA
EE
WZ
VP
AN
PE
JH
CM
DC
BD

25,25,5,70,5,5,5,25,70,25,25,50,70,5,5,500,500,5,25,5,5,50,25,25,500,70,5,10,25,5,70,25,25,5,25,25,70,25,70,5,5,10,70,10,70,700,25,25,700,70,700,25,25,500,25,25,50,50,25,-

7678
7683
7685
7693
7705
7740
7766
7811
7811
7815
7822
7905
7912
7924
7925
7940
7957
7958
7961
7991
8016
8023
8043
8066
8077
8121
8146
8152
8167
8171
8172
8191
8232
8255
8255
8256
8256
8265
8314
8315
8317
8381
8401
8409
8411
8426
8431
8454
8457
8471
8490
8514
8515
8566
8604
8615
8628
8701
8701

70,50,70,PL 50,70,70,5,AK 50,HP7000,SP 25,EK 50,HB 25,TD 25,5,70,70,5,70,BA 50,5,70,CS 50,PB 25,PB 700,70,GH7000,5,AP 50,70,AA 25,ED 500,5,70,BT 50,CS 50,5,BS 700,5,5,RH 50,5,5,MC 25,70,70,70,PJ 25,5,70,HC 25,5,70,70,JJ
25,5,LE 700,ES 7000,HB 500,XD 25,VE

Kijk:

AL 700,BT 25,5,5,KC 700,EG 25,HR 25,5,LA 50,5,HG 700,EB 50,VN 50,-

8711
8713
8748
8759
8801
8816
8822
8852
8852
8855
8881
8893
8911

9011
9044
9079 KT
9101 AG
9124

9134
9146
9163
9163
9166
9203
9205
9212
9246
9271
9271
9281
9284
9286
9297
9307
9331
9343
9351
9351
9365
9406
9419
9432
9444
9451
9463
9471
9484
9561
9561
9573
9581
9581
9608
9617
9642
9645
9661
9714
9726
9736
9746
9751
9761
9774
9785
9797
9827
9831
9861
9891

CR

BD

VR

CR
JT

25,70,5,70,25,70,25,5,5,5,700,70,500,-

9915
9917

70,-

50,5,50,5,5,50,50,70,70,70,-

2116VH(1lot)
in Bentveld (ƒ 20.000,-)

5,5,-

CC

AE
AW

EX
EK
PP
PK
TJ

'
PM

LB

KS
NJ
BH

LB

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

5,50,25,70,70,50,70,5,25,50,5,25,70,25,70,-

VD 500,-

AN

10,5,50,5,70,-

RM 700,EN 50,AM 50,-

PM

9939
9965
9976
9977
9989
9993 TJ

3848 AD (1 lot)
in Harderwijk (ƒ20.000,-)

25,-

70,PJ 500,AS 700,-

TD
VH

2522 JB (Sloten)
in Den Haag (ƒ 40.000,-)

5,25,70,5,10,50,70,70,70,70,70,-

9915

Straat op Sterten
donderdag RTL4
20.30 uur
7523
7535
7547
7552
7555
7557
7602
7607
7607
7620
7622
7631
7642

8932
8932 CV
8935
8935 ZZ

7572 XE 001
in Oldenzaal

5,50,5,5,70,5,5,5,25,-

Zotfouten
yöorbehotiden

1788 LV (1 lot)
in Den Helder (/ 20.000,-)
Met Fabienne de Vries zetten wij uw Straat op Stelten!

Beste lezers,
Dit jaar staat bij onze
loterij het kind centraal.
Op 20 november van dit
jaar gedenkt de wereld
dat de Verenigde Naties
10 jaar geleden het
Verdrag van de
Rechten van het Kind
aannam. Daarom organiseren wij op die dag een
extra trekking waarvan
de opbrengst naar kinderprojecten in binnenen buitenland gaat. Met
deze trekking maakt u
zelf kans op de fantastische hoofprijs van
100.000 gulden per
jaar, uw leven lang!
Kaart voor een
Kind
Door het insturen van
uw Kaart voor een Kind
maakt u kans op vele
prijzen in onze twee
spetterende nieuwe spelprogramma's. Met
ingang van 31 mei kunt
u elke werkdag tussen
18.35 en 19.30 uur kijken
naar Postcode Loterij
Zomerkampioen,
gepresenteerd door Jo
de Poortere en Lucille
Werner. Hierin trekt
Lucille elke uitzending
drie winnaars uit alle

inzenders yan een Kaart
Kind en speel zo mee in
voor een Kind. Ook
beide programma's voor
kunt u vanaf 3 juni elke
onze actie!
donderdag om 20.30 uur
op RTL 4 het nieuwe programma Straat op
Stelten zien, gepresenteerd door Fabienne de
Adjunct-directeur
Vries. Hierin krijgen 2
straten de opdracht om
Nationale Postcode Loterij
zoveel mogelijk
geld bijeen te spelen voor de actie
Kaart voor een
Kind. Tevens
wordt in de stad
[ï^J3, ik wil kans maken op alle prijzen
waar de Postcode
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
Straatprijs die
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik
week is gevallen
steun hiermee 30 goede doelen en dit jesr
een opdracht uitde speciale kinderprojecten.
gevoerd voor onze
actie. Een promi, Q 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
nente RTL 4-ster
G 2 x / 12,50 (twee lotnummers),
trekt 4 keer een
D
1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
winnaar onder alle
A.u.b. uwkeme aankruisen en verder'invullen
inzenders van een
in bloktetters. Deelname houdt in aanvaarding
Kaart voor een
van het teglement, verkrijgbaar b!)
Kind.
Ledenservice Nationale Postcode Loterij,

1826 HV 031
in Alkmaar
Postcode Lotériji
oplokatie |
1-6 juni
LibelleWeek
Almere

KAART-VOÖR-EEN-KIND

tel. 0300 - 300 T5,00 (35 cpm)

En voor alle kijkers
thuis is er weer
een kans op
10.OOO gulden
per lot tijdens het
PostcodeBelSpel. Doe
mee met de
Postcode Loterij,
stuur ook een
Kaart voor een

•

D de heer
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

{PosObanknummer::
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10.000,G eboortedatu m:
(dag-rnaand-jaar)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar Datum:
voor do extra trekking van nevenstaande
Handtekening:
rekening af te schrijven,

.

HLÖTERIJ

D mevrouw

150.99.06

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar.
National» Postcode Lottri), Antwoordnummer 19503,1100 VM Am»t«rrii"r

landvoorts
Jieuwsblad
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Bieden op een Corneille of skaten voor het goede doel
andyoort staat in juni weer bol van de activiteiten. Daaronder de
larlijkse evenementen zoals de Nacht van Zandvoort en het
omerzottenfestival. Maar ook de avondvierdaagse die voor het
erst sinds tijden wordt gehouden. Op deze pagina vindt u een
verzicht.
'eleens veel geld geboden
i een shirt van Johan
ruijff of op een dagje zeilen
et een mooie zeilboot?
[tijd al een keer skateles
illen nemen op het circuit?
ostalgisch verlangen naar
3 solexrace? Tijdens de
acht van Zandvoort op
•ijdag 4 juni zijn er tussen
jf uur en elf uur allerlei
torten activiteiten op het
rcuit die voor nieuwe
•varingen zorgen en oude
jfdes laten opbloeien. De
jbrengst van het
renement gaat naar de
jwoners van Nieuw
nicum. Zij kunnen deze
>mer dankzij de bezoekers
in de Nacht van Zandvoort
aiieten van een vurig
;wenste vakantie.
k T IETJW UNICUM houdt
%l voor de tweede keer de
. il Nacht van Zandvoort op
jt circuit. Het eyenement is
jk deze keer gratis toegankek. De opzet is wel wat gewijgd. Zo wil het organisatiecojté de bezoekers nog meer
an vorig jaar bieden. Tóen
vamen er overigens al zo'n
500 mensen op af en bracht
3t spektakel 25 duizend gul;n op.
De activiteiten vinden deze
;er dichter bij elkaar plaats,
joral in en rondom de pitssxen. De solextour van de
:reniging 't Rolletje is omge;t in een solexrace. Het circus
jeft plaatsgemaakt voor een
•ote braderie met zeventig
ramen, waar bijvoorbeeld be;hilderde dakpannen, popsn en kransen van stro te
jop zijn. Ook zijn een mansnvlechter en een edelsmid
/e aan het werk, terwijl een
.andwerker de show zal sten met spekkies.
Vorig jaar was er een bloed;ollende motoract, dit jaar
at de Zandvoortse brandeer zien hoe zij mensen op
jd uit een autowrak bevrijdt,
eiliger is het overigens om
lee te rijden met de paard en
agen die vanaf de ingang van
et circuit naar de pitsboxen
jdt.
Wie. meer houdt van actief

Laat
'Jpop'
en zyn
VriéMen
maar
varen

Veilingmeester Jan Pieter Glerum heeft zich laten strikken om
goederen en diensten onder de hamer te brengen
Foto: René de Caluwé

vermaak kan terecht bij leuke
kermisattracties als spijkerslaan, sjoelen, het vangspel uit
de Ted de Braakshow en een
wand van zeven meter beklimmen. Nauwelaerts de Age verzorgt skatelessen tegen een
schappelijk prijsje (de helft
van de opbrengst is voor
Nieuw Unicum). Ondertussen
speelt er een salsaband op het
terrein.
De bekende veilingmeester
Jan Pieter Glerum heeft zich
laten strikken om zowel voorwerpen als diensten te veilen
in een pitsbox. Zo valt er te
bieden op schilderijen van de
Zandvoortse kunstenaars Victor Bol en Ton Timmermans of
een echte Corneille, het
schaatspak van Ids Postma,
maar ook op een rondvlucht
boven Nederland, een dagje
rondrijden in een luxe BMW Z3
Coupe of het taxeren van een
huis. Een club enthousiaste
Haarlemmers, verenigd in De

Ronde Tafel, organiseert de
veiling.
Ook in een van de pitsboxen:
een spirituele markt waar iedereen zijn hand kan laten lezen of de toekomst kan laten
voorspellen met tarotkaarten.
Net als vorig jaar is er een
wielerwedstrijd voor 'cyclosportieven' en 'veteranen'. Bovendien wordt er een hardloopwedstrijd voor bedrijven
gehouden. Daar doet ook een
team van Nieuw Unicum aan
mee, geen bewoners dit jaar
want het parcours bleek vorig
jaar wat te zwaar voor rolstoelers.
Aan de inwendige mens is
eveneens gedacht. De horecaondernemers van het circuit
hebben hun zaak geopend op 4
juni. Boyendien staan er een
suikerspinkarretje en een hotdogtent. Redbull én Orangina
delen drankjes uit.

en de verzorging aan boord Op vaarvakantie met Nieuw Unicum. Johan (links), Piet (midden)
zijn duur, want er gaan twintig en Rein (rechts) genieten met volle teugen
Foto: Toni Zwenne
beroepskrachten en ongeveer
vijftien vrijwilligers mee.
Dat kan Joop dus nooit betalen, tenzij mj 25 jaar lang een
tientje per maand zou. sparen.
Of tenzij de reis gesponsord
wordt. Daarom organiseert de
Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum de Nacht van Zandvoort. Een groots opgezet eveLKE MAAND krijgt hij bij- nement om geld in te zamelen
na vierhonderd gulden. voor de vaarvakantie van 36
Dat besteedt hij onder andere bewoners.
aan kleding, Iqjk- en luistergeld, cadeaus, een biertje, siga- Als het lukt om genoeg,geld
retten, een krant of tijdschrift, bij elkaar te krijgen, bezoeken
tandpasta, aftershave, de kap- ze deze zomer Gouda, Willemper of een nieuwe poster van stad, Zierikzee, Middelburg,
Wijk bij Duurstede en IJmuiAjax voor zijn kamer.
den per boot. 's Morgens vaVijf dagen varen op de voor- ren, 's middags vrij rondstruimalige Henri Dunant kost bij- nen met de rolstoel in een
na drieduizend gulden per stadje. Vijf dagen lang vakan- Net als vorig jaar is er een wielerwedstrijd voor 'cyclosportieven' en
Foto: Chris Schotanus
deelnemer. Vooral het vervoer tie voor Joop en 35 andere be- 'veteranen'
Monique van Hoogstraten per rolstoelbus naar de boot woners van Nieuw Unicum.

iVandelschoenen kunnen
weer aangetrokken worden
oor het eerst sinds tijden
ordt er in Zandvoort weer
en wandelvierdaagse
ehouden. Van dinsdag 15
3t en met vrijdag 18 juni is
r alle gelegenheid om
i avonds vanaf een uur of
es een tippel van vijf of tien
ilometer door het dorp en
e naaste omgeving te
laken. De deelnemers
unnen ervan verzekerd zijn
mgs de leukste en meest
pmerkelijke plekjes te
'orden geleid.
r

AT DIT sportieve evenement voor jong en oud
opnieuw op de kalender
taat, is geheel te danken aan
Jüde Miezenbeek. „Ik vind
ewoon dat er veel te weinig
ctiviteiten in Zandvoort
laats hebben," geeft zij strijdaardig te kennen. „Vandaar
at ik er zelf maar achteraan
a, om iets op poten te zetten
raaraan beslist behoefte is. Ik
en namelijk iemand die als ik

wat wil daar altijd wel een weg
voor zal vinden." Dat zij inderdaad de praktijk aardig naar
haar hand weet te zetten, bewees ze vorig jaar door in het
binnenbad van Gran Dorado
een zwemvierdaagse te organiseren. Dit bleek een schot in de
roos, want er deden maar liefst
260 zwemliefhebbers mee.
„Voor zo'n eerste keer is dat
natuurlijk geweldig," constateert Miezenbeek met gepaste
trots. „Zodat we besloten hebben er een jaarlijks gebeuren
van te maken."
Dit doorslaande succes inspireerde de Zandvoortse om
nu ook de wandelaars van een
eigen vierdaagse te voorzien.
In eerste instantie benaderde
zij gymleraar Bob van Heijningen met het voorstel, om samen met een aantal anderen
een werkgroep te vormen. De
groep besloot om haar geesteskind onder te brengen in de
stichting Changing Move Support. De route van de vierdaagse is uitgezet en het evenement zo goed mogelijk voorbe-

reid. Tenslotte kreeg men
sportwethouder Oderkerk zover, om een startsubsidie te
verstrekken.
Niets staat het slagen van
het evenement nu meer in de
weg. „Al moeten we natuurlijk
nog maar afwachten hoeveel
interesse er daadwerkelijk
voor is," tekent de initiatiefneemster hierbij aan.
Op woensdag 2 juni komt
een eind aan deze onzekerheid, want op die dag vindt de
voorinschrijving plaats op alle
basisscholen. Naar verwachting zal het gros van de meelopers dan 's avonds wel bekend
zyn. Op dinsdag 15 juni kan
men echter vanaf 17 uur alsnog
een deelnemersbewijs aanschaffen in het Activiteiten
Centrum Zandvoort (voorheen
't Stekkie), waar de eerste
wandeltocht van start gaat.
Om de kosten hoeft men het
niet te laten, want voor slechts
zes gulden per persoon is men
vier avonden in beweging. In
dit bedrag is bovendien een
medaille inbegrepen.

'Joop', die in werkelijkheid
anders heet, was zeventien
jaar toen hij door een auto
aangereden werd. Even een
onoplettendheidje. Het was
gebeurd voordat hij het wist.
Joop belandde niet een
dwarslaesie in Nieuw
Unicum. Daar zit hij nu al
tien jaar, verlamd vanaf zijn
borst.

E

EIDE DAGEN zullen liefhebbers van exclusieve
nerken als Lancia, Lambprgüni, Ferrari en Maserati ruimchoots aan hun trekken konen bij de vele kraampjes,
'aar onder meer motoronder'elen, accessoires, boeken,
'osters, magazines maar ook
moderne en historische verzanelobjecten te verkrijgen zijn.
>taar ook de vele fans van klei'e wagens, zoals Fiatjes 500,
^unnen er terecht om hun pri'écollectie aan te vullen. Maar
>ok gewoon om de schier on'Verzienbare hoeveelheid pere
ct onderhouden wagens te
>ewonderen die op het CircuitWrein te pronk staan opge-

fit organisaties als Greenpeace, de Wereldwinkel, Nieuw
Unicum en de Reddingsbrigade de kraampjes. Bovendien is
een twaalftal standwerkers
uitgenodigd, die op luidruchtige wijze zullen trachten hun
spullen te slijten aan een zo
groot mogelijk publiek.
De Voorjaarsmarkt wordt
voorts van een muzikale noot
voorzien door een rondwandelende boerenblaaskapel, terwijl ook dorpsomroeper Klaas
OK DIT keer mag de oer- Koper acte de présence zal geven. Voor de jongste bezoekers
kraampjes en uitstallingen, die staat er onder meer een heuse
tussen elf uur 's morgens en. kinderboerderij.
een uur of vijf 's middags te
bezoeken zijn, van haar onder
geen voorwaarde een 'taraderie' genoemd worden. „Want
dat woord suggereert een
enigszins rommelig karakter,
terwijl wij nu juist nadrukkelijk
op een kwaliteitsmarkt zijn gericht met heel veel mooie dingen."
Naast de ambulante hande- Hilariteit, daarin zal het
laars, die in dit soort verkoop- negende
dagen in de open lucht gespe- Zomerzottenfestival, dat
cialiseerd zijn, bemensen die zondag 6 juni in de tennishal
dag ook zogenaamde non-pro- van vakantiepark Gran
Dorado plaatsvindt,
ongetwijfeld weer
ontaarden. Net als bij de
voorgaande edities van dit
zeskampachtige eyenement
gaan twaalf bedrijfsteams
elkaar op lachwekkende
wijze beconcurreren op
onder meer skilatten,
wonderwheels en
reuzeskippy's. En natuurlijk
staat hen een hindernisbaan
te wachten, waarop ze
allerlei bizarre obstakels
moeten overwinnen op weg
naar finish.

O

21.00 uur
21.30 uur
22.45 uur
23.00 uur

De overige activiteiten vinden doorlopend plaats.
Vanaf de ingang van het
circuit bij de Van Alphenstraat vervoert een paard
en wagen het publiek naar
de pitsboxen.

Standwerkersconcours op de
voorjaarsmarkt
Foto:
André Lieberom

Sporten met de lachspieren
bij 9-e Zomerzottenfestival

Liefhebbers van exclusieve merken komen ruimschoots aan hun trekken
Foto: Circuit

morgens open, waarna men tot
, zes uur 's avonds de gelegenheid heeft om overal rond te
kijken. De entree bedraagt 25
gulden per dag, terwijl een
weekendkaart 35 gulden kost.
Kinderen tot twaalf jaar kunOp beide dagen gaan de toe- nen echter voor de halve prijs
ganspoorten om tien uur 's naar binnen.

in een ruime behoefte voorziet,
blijkt uit de indrukwekkende
bezoekersaantallen. Zo verleende het Circuitpark vorig
jaar gastvrijheid aan zo'n
20 duizend belangstellenden.

18.15 uur
20.00 uur

gance van oldtimers
wielerronde '
solexrace
hardloopwedstrijd
veiling
<
prijsuitreiking
einde

Volgens Toos Tromp van de
Stichting Zandvoort
Promotie is het op zondag 6
juni hoe dan ook prachtig
lenteweer. „Ja, de praktijk
van vele jaren leert namelijk
dat het altijd droog en warm
is als we onze
Voorjaarsmarkt houden in
het centrum van het dorp,"
verzekert ze.

OALS gebruikelijk vindt
Zplaats
het Zomerzottenfestival
onder auspiciën van de

actie te zien. Zowel zaterdag
als zondag worden er namelijk
diverse races gehouden met
Ferrari's en Alfa Romeo's 156.
Daarnaast kan men genieten
van de talrijke typisch Italiaanse hapjes en drankjes die
overal op het terrein worden
Sommige auto's zijn ook in geserveerd. Dat deze formule

17.00 uur concours d'ele-

Mooi weer verzekerd
op Voorjaarsmarkt

Puur genot voor fans Italiaanse bolides
We gevoelig is voor de
tijlvolle schoonheid van
taliaanse auto's, mag in het
.eekeinde van 19 en 20 juni
ieslist niet verstek laten
aan op het Circuit Park
Andyoort. Voor de negende
naai in successie wordt
laar het groots opgezette
venement Italia a la
ïandvport gehouden,
*'aarbij in en rond het
ennerskwartier de vaak
Pectaculaire voertuigen
an het subtropische
chiereiland centraal staan.

Programma

Rotary Club Zandvoort, die de
opbrengst weer schenkt aan
een goed doel. Ditmaal is dat
een aids-babycentrum in de
Keniase hoofdstad Nairobi,
waar tientallen met het HIVvirus besmette vondelingetjes
tussen nul en twee jaar liefdevol worden geadopteerd en
verpleegd. Volgens GOvert
Slob van de Rotaryclub mag
het babycentrum bij voorbaat
op een aardige duit in het zakje
rekenen, gezien de cheque van
25 duizend gulden die vorig
jaar aan de stichting Kind en
Brandwonden kon worden uitgereikt.
Naar verwachting zullen heel
wat liefhebbers van vrolijke
toestanden het gratis toegankelijke festival bij Gran Dorado bezoeken. Vanaf een uur of
twaalf kunnen zij daarvoor in
de tennishal terecht. Als het

Vrolijke toestanden op het festival in 1991
Foto: Rotary Club

die dag een beetje mooi weer is
zal het spektakel overigens in
de middaguren naar het
strand, ter hoogte van de reddingsbrigadepost van Piet
Oud, worden verplaatst. Daar
wordt dan onder meer een
touwtrekwedstrijd gehouden
en een potje beachvolleybal
gespeeld.

De prijsuitreiking vindt vervolgens rond half zes plaats.
Het winnende team mag de
door de Zandvoortse kunstenares Ria Claus vervaardigde
wisseltrofee in ontvangst nemen.
Ook wordt om die tijd de uitslag van de publieksloterij bekend gemaakt.

'Liever geen
broodspelers op
bridgedrive'
Niet minder dan 432 paren
spelen op zaterdag 19 juni
hun favoriete kaartspel tijdens de Zandvoortse Bridge
Drive, die voor de vierde
maal op het strand wordt gehouden.
Vanaf half elf 's ochtends tot
circa half vijf 's middags begeven de 864 deelnemers zich
van strandpaviljoen naar
strandpaviljoen, om daar in
totaal acht rondjes van vier
spellen volgens het zogenaamde top-integraalsysteem te
spelen. Deze opzet sloeg bij de
voorgaande edities van het
massale evenement aan.
Uit het hele land komen
bridgers naar Zandvoort om
hier dit unieke gebeuren mee
te maken," vertelt voorzitter
Henk van Leeuwen van de
stichting Zandvoortse Bridge
Activiteiten, die de drive in
nauwe samenwerking met vele
tientallen vrijwilligers van de
Zandvoortse Bridgeclub organiseert. De belangstelling is
zelfs zó enorm dat inschrijving
voor het eendaagse toernooi
allang niet meer mogelijk is.
De hoogte van de prijzen is
overigens beslist geen yerklaring voor de populariteit. „Die
geldbedragen hebben we juist
bewust laag gehouden om wat
wij broodkaarters noemen te
weren," legt Van Leeuwen uit.
„Onze drive is namelijk voor
alle bridgers bedoeld en niet
alleen voor de echte wedstrijdspelers."
Op winst wordt er door zijn
stichting niet echt gemikt.
Maar indien er net als vorig
jaar enige duizenden guldens
overschieten gaan deze naar
een nog te bepalen nuttig doel
in de nabije omgeving, zoals
het gehandicaptendorp Nieuw
Unicum.
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Vorstelijke Kuurvakantie

10

Zomerprachtige Denemarken

Een zesdaagse zomervakantie in een
Een zesdaagse zomervakantie in een
eerste klasse hotel in Bad Arolsen/Duitsland eerste klasse hotel in Grena/Denemarken

Het prachtige Arolsen is een grootse
belevenis Arolsen is een weerspiegeling van de barokstijl en heeft deze
stijl ook bewaard met statige en
schaduwvolle alleeen Hier ligt het
overdadig versierde barokslot van de
vorsten van Waldeck en een heleboel
idyllische duitse vakwerk-huizen De
stad is prachtig gelegen aan de
Twistesee die zich 's zomers verandert m een waar badeldorado met
een rnassa behaaglijke vermakelijkheden Waldecker In de streek van het
oude vorstendom van Waldeck verliest u zich onvoorwaardelijk m het
romantische heuvellandschap, glooiende dalen, eindeloze wouden en
gezellige kleine sprookjesachtige
vakw erk-huizen U kunt een verblijf
dooi brengen m deze uitzonderlijke
omgeving Het mooie Hotel
Resiclenzschloss Arolsen ligt m de
stad Arolsen m het midden van het
prat. itige Waldecker Land In
Noi einessen

belevenissen in de omgeving van de
stad U kunt op ontdekkingstocht
gaan m de verscheidene kloosters,
kerken, burchten, kastelen en herenhuizen waar het in deze streek van
wemelt U moet beslist het Waldeck
kasteel bezoeken dat een kopie is
van het kasteel van Versailles

Avontuurlijk Arolsen
In Arolsen kunt u tot uzelf komen
De kuurtradities worden trots
bevi/aard, de stad is vandaag een
staatserkend Heilbad (kuuroord) Het
ontbreekt ook niet aan culturele

Het culturele Kassei
Een uitvlucht naar de culturele burcht
Kassei kunnen wij u ook absoluut

aanbevelen Om de 5 jaar is Kassei
het centrum voor heel de kunstgemteresseerde wereld Velen reizen naar
Kassei om de Documenta tentoonstellmg voor moderne kunst te
bezoeken Overal m de stad zijn er
echter vele fascinerende kunstwerken
die getuigen van eerdere tentoonstellingen zoals bv De grote Hakke m
Karlsaue en de 2 laserstralen tussen
het Documenta-gebouw,
Fndericianium en het

Prijs per persoon in een
f
tweepersoonskamer slechts l
Normale hotelprijs f 722,U krijgt 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendmer of buffet

Herkulesmonument Een van de
grootste en meest imponerende
Rembrandt verzamelingen vindt u in
het Wilhelmshohe kasteel
Kassels belangrijkste toeristische
attractie is Wilhelmshohe Park waar
men 's woensdags en 's zondags de
meest fantastische waterkunst kan
beleven voor die tijd Het was namelijk de bedoeling dat de vorst zijn
macht kon vertonen en zijn gasten
kon imponeren

Korting bij' twee betalende volwassenen:
Max 2 kinderen van 2-14 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer
In uw verblijf is selchts de eindremiging inbegrepen U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel
Kuuronkosten zijn niet in de prijs inbegrepen
Kuuronkost bedraagt DEM 1,- per persoon en per dag
Kinderen 0-14 jaar gratis

Hotel Residenzschloss Arolsen
Het hotel heeft restaurant, lagunebad, whirlpool, sauna,
stoombad en solarium U kan ook mountambikes huren
bij het hotel
Alle kamers hebben bad/douche/toilet,TV, video en telefoon
De toeslag voor een éenpersoonskamer bedraagt f 198,
Een extra bed kost f 328,-

Aankomstdata:
Juni
Juli
Augustus

Annulenngsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind
Administratiekosten f 7,50

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes

4 * 14 * 19 * 24 * 29
4 * 9 * 14 * 19 * 24 * 29
3 * 8 * 13 * 18 * 23 * 28

Wanneer de zomer begint is er geen
andere streek dan Djursland dat
geschikt is voor uw zomervakantie
Hier vindt u een mooi landschap van
scherp afgetekende dalen, glooiende
met bos bekleedde heuvels, de
prachtig wiegende zee en kmdervriendelijke zandstranden Overal
ontmoet u een gastvrije stemming.
Overal in de buurt zijn er spannende
toeristische attracties Vanaf de gezellige zomerstad Grena m Jutland kunt
u het gerestaureerde vorstelijke schip
Fregatten Jylland, het familiepark
Djurs Sommerland en de enorme
haaien m het Kattegatcentret bezoeken Vanaf Crena kunt u LEGOLAND(r) m Billund bezoeken op
slechts 2 uren rijden Scandic Hotel
Grena ligt, omringd door bo,s m de
oude handelsstad Grena op slechts
een steenworp van de haven

Een wereld in de diepte
van de zee
In het gezellige Greni is de zee een
deel van het alledaagse leven U kunt
een wandeling maken langs de drukke haven De haven dient als veer-,
visserij- en industriehaven Deze
haven heeft een speciale aantrekkmgskracht Wanneer u deze kanten

bezoekt mag u beslist niet vergeten
Kattegatcentret te bezoeken Hier
krijgt u een unieke gelegenheid om
inzicht te krijgen m het spannende en
fascinerende leven onder de zeespiegel U kunt de verschillende aquanums bewonderen en zeebewoners
van dichtbij zien U kunt een schol
aaien, de ontwikkeling volgen in de
verschillende stadia van het leven
van een vis U kunt ook een beetje
griezelen wanneer de roltrap u naar
beneden voert onder het grote haaibassin U kunt zien hoe deze 2,5m
lange tijgerhaaien gevoederd wor-

f

U krijgt 5 overnachtingen 5 maal een ontbijtbuffet
Hotel Mercure Paris Gentilly
Het hotel heeft restaurant "Le Saphir" bar en
openluchtterras
Alle kamers beschikken over bad/douche/toilet,
airconditioning, TV en telefoon
De toeslag voor een eenpersoonskamei bedraagt
f 298 - Een extra bed kost f 238 Annuleringsverzekering:
f 30 - per volwassene/f 15 - per kind

Scandic Hotel Grena
Het hotel heeft een sauna, biljart, tafeltennis, solarium
(DKK 25,-), speelruimte voor kinderen, salon, kiosken en
fietsverhunmg (DKK 50,- pr. dag)
Alle kamers beschikken over bad/toilet/douche, TV met
parabool en intern TV-kanaal en telefoon.
De toeslag voor een éenpersoonskamer bedraagt f 198,Een extra bed kost f 328,Annuleringsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind
Administratiekosten f 7,50.

Aankomstdata:
juni
juli
augustus

29
4'9'14*19*24*29
3'8*13'18*23

Onder voorbehoud van uitverkochteperiodes

1864 De restauratie van dit Fregat
heeft verscheidene jaren geduurd ei
is beslist een spannende belevenis
Ebeltoft is m het algemeen een spar
nende stad U kunt een wandeling
maken in de oude wandelstraten en
het beroemde oude stadhuis zien
Uw kinderen zullen enthousiast zijn
over een tocht naar Djurs
Sommerland (zomerland) circa 25
km), waar meer dan 50 verschillendi
vermakelijkheden u wachten B v
riverrafting, Afrikaland een gigantisc
water- en lilliputland om maar enkel
mogelijkheden op te noemen

Korting bij' twee betalende volwassenen:
Max 2 kinderen van 2-15 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer
In uw verblijf is selchts de eindremiging inbegrepen U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel
Aankomstdata:
Juni.
Juli
Augustus'
Sept.

9 * 14 * 19 * 24 * 29
4 * 9 * 14 * 19 * 24 * 29
3 * 8 * 13 * 18 * 23 * 28
2* 7

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Van het Louyre tot
de Are de Triomphe
Men is niet in Parijs geweest als men niet over de
wereldberoemde Avenue Champs-Elysees gewandeld
heeft Vanaf de Are de Triomphe op Place Charles de
Gaulle kunt u over de 71 m brede wandelstraat lopen
m de richting van Place de la Concorde Daarna kan
men verdergaan door de prachtige parken m de richtmg van het Louvre Toen de Bastille bestormd en vernietigd werd in 1789, werden de bouwmaterialen
gebruikt voor het uitbouwen van de Place de la
Concorde Hier werd ook de guillotine neergezet 1342
mensen werden op de Place de la Concorde onthoofd.
Als u de Seme oversteekt over de Pont de la Concorde
komt u bij de Assemblee Nationale U kunt dan m
westelijke richting de Seme volgen helemaal tot
aan deEiffeltoren

Administratiekosten f 7,50
Korting bij twee betalende volwassenen:
Max 2 kinderen van 2-15 jaar voor de
halve prijs bij de ouders op de kamer

Djursland heeft een heleboel spannende attracties die u kunt bezoeken
U kunt een uitstapje doen m Mols
bergen en van het unieke uitzicht
genieten vanuit Trehaje waar de
Arhusbaai en Samso in het gezichtsveld komen.U kunt ook Ebeltoft
bezoeken en het langste houten
schip ter wereld bezoeken "Fregatten
Jylland" Dit schip heeft aan de Slag
van Helgoland deelgenomen m

U krijgt 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendmer

Een zesdaagse zomervakantie in een eerste klasse hotel in Gentilly/Frankrijk
Bezoek Parijs als de zon over de Seme en de vele
Parijse terrasjes schijnt In de stad heerst een gezellige
sfeer, m de straten en op de pleinen In het oude
gedeelte van het "Quartier Latin" kan men nog altijd
de bohemiensfeer en levenslust beleven uit de tijd dat
kunstenaars als Hemmingway en Picasso m deze levendige wijk werkten De Eiffeltoren, Notre Dame,
Champs-Elysees, Are de Triomphe en de Place de la
Bastille en dames zoals de Mona-Lisa en Venus van
Milo zijn slechts enkele van de talrijke mogelijkheden
die m Parijs een bezoek waard zijn Wat denkt u van
een bezoek aan het pretpark Disneyland Parijs Dit ligt
30 km ten oosten van Parijs U logeert in een uitstekend hotel tegenover de binnenring van Parijs 800 m
van het hotel kunt u de sneltrein (RER) nemen en dan
bent u in 15 minuten in het hartje van Parijs

Gezellige Djursland

Prijs per persoon in een
f
tweepersoonskamer slechts l

Parijs - Stad van de romantiek

Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts

den Ga op onderwateravontuur m
Kattegatcentret.

De stad van de artiesten
Parijs heeft een heel eigen sfeer Gedurende
vele generaties hebben studenten en kunstenaars hun stempel gedrukt op verscheidene
delen van de stad Het "Quartier Latin",
Montparnasse en Montmartre hebben een
periode gekend dat bohémiens eenbelangrijk
deel van het stadsleven bepaalden Bezoek b v
de café's en bistro's op de Boulevard de
Parnasse Geniet van een prachtig uitzicht over
Parijs vanaf de trappen van de Sacré-Coeur en
bezoek een echte Franse markt in de rue
Mouffetard

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
1. aankomstdatum

vertrekdatum

2. aankomstdatum

vertrekdatum

....Volwassenen ƒ

per persoon in

Aantal eenpersoonskamer(s) (toeslag ƒ

tweepersoonkamer(s)
)

Korting voor kinderen bij 2 betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen 2-15 jaar halve prijs bij ouders op de kamer:
Annuleringsverzekering volwassene ƒ 30,- / kind ƒ 15,-.
Admmstratiekosten ƒ 7,50.
Bon zenden naar:

Zandvoorts Nieuwsblad
t.a.v. Herti Stad,
postbus 507,
1000 AM Amsterdam
(Toren 10e etage)

Schrijf op de omslag Hotelvakantie
Informatie en reservering: DTF Travel a/s
telefoonnr. 0800 022 87 27 (gratis)

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

Editie 17

woensdag 2 juni 1999

11

Onverwachte
titel voor
TC Zandvoort

'Vooral gedeelte door sloot was erg smerig'

Pleines-duiven
hebben wind goed
onder vleugels

ZANDVOORT - Geheel onverwacht is Oolders Omaco
Zandvoort kampioen geworclen van de hoofdklasse. Het
Zandvoortse tennisteam leek
m hun poule tweede te zijn geworden, maar na protesten bij
de bond van en tegen Leimonias eindigden de Zandvoorters
als eerste en mocht een finale
gespeeld worden tegen De
Metselaars.
TC Zandvoort had zelf niets
met die protesten te maken.
Leimonias kreeg twee extra
punten nadat de Knltb ingelicht was over een niet in orde
/ijnde spelerspas van een speler van Manege. Vervolgens
protesteerde Manege tegen dit
besluit en werd de straf teruggedraaid waardoor TC alsnog
perste werd in de poule.
De kampioenswedstrijd in
Scheveningen tegen De Metselaars werd een uiterst spannend gevecht. Door overwinnmgen van Andrea van der
Hurk en Kim Kilsdonk nam TC
Zandvoort vlot een 2-0 voorsprong. Echter de mannen Bas
Wild en Sander Hommel verloren hun wedstrijd waardoor de
stand in evenwicht was, 2-2. De
damesdubbel Van der Hurk/Kilsdonk leverde het verwachte derde punt op. De herendubbel Wild/Hommel zorgde
voor een verrassing en naar later zou blijken beslissing. De
Zandvoorters wonnen knap
waardoor Zandvoort op een
mooie 4-2 voorsprong kwam.
Doordat Andrea van der
Hurk en Sander Hommel de
mix wonnen werd de laatste
partij een formaliteit. De meegereisde Zandvoortse supporters zorgden voor een prachtige sfeer en lieten zich de drank
goed smaken. Door deze overwinning is Oolders Omaco
Zandvoort gerechtigd volgend
jaar op het hoogste niveau, de
eredivisie, te acteren.
Het tweede Zandvoortse
team besloot de competitie
met een 5-3 nederlaag tegen
Thor W Den Haag, maar handhaving in de eerste klasse was
al een feit. Het derde team
boekte een 4-4 gelijkspel tegen
Kocken-Elekerlyc waardoor
dit team zich handhaaft in de
tweede klasse. Dat kan niet gezegd worden van het vierde
Zandvoortse team. Zandvoort
4 moet het volgend seizoen
spelen in de vierde klasse. Degradatie stond vorige week al
vast, waardoor de 1-7 nederlaag tegen Joy/Jaagpad 3 niet
meer van belang was.

De eerste survival-run kan
worden bijgeschreven als
een zwaar maar hoogst
vermakelijk en sportief
evenement. De zwaarte van
de zeven kilometer lange
run met hindernissen, kwam
mede door het schitterende
en zeer warme weer. De
organisatoren Hans Konijn
en Ruud Luttik waren van
mening dat met deze run
een nieuw evenement op de
Zandvoortse kalender werd
gezet.

ZANDVOORT - Vorige week
maakten de duiven van Postduiven Vereniging Pleines diverse vluchten vanuit het buitenland. De Zandvoortse duiven hadden er zin en en snelden met hoge snelheid huiswaarts.
Zo werd de laatste Vitessevlucht vanuit het Belgische
Houdeng gewonnen door de
duif van de combinatie PaapPaap. De duiven werden gelost
om tien over half twaalf voor
deze vlucht over 210 kilometer.
Om precies 14.22.17 uur landde
de duif van de combinatie
Paap-Paap op het hok.
Vanuit Tamper in Frankrijk
kregen de duiven een afstand
van 470 kilometer te overbruggen. Met een westenwind werden de 169 Zandvoortse duiven om tien over half acht gelost. Dit keer ging de overwinning naar de duif van de combinatie Romkes-Spronk. Deze
duif werd om 13.46.35 op het
hok geklokt.
Voor de eerste midfondvlucht stonden 184 duiven aan
de start. Vanuit het Franse Peronne was de afstand naar
Zandvoort 295 kilometer. Met
een wind uit het zuidoosten
gingen de manden om zeven
uur open. Ook dit keer was de
winnende duif van een combinatie. De duif van KoperTwins werd als eerste geklokt
om 11.15.28 uur.
Uitslag Houdeng: Combinatie Paap-Paap l, 5,19,21. Combinatie Koper-Twins 2, 12, 23,
25. Combinatie RomkesSpronk 3, 6, 8, 10, 14, 22. Hans
Heiligers 4, 7, 15, 16, 18. Hans
Gaus 9, 13, 17. Anneke van
Bockhooven 11. Combinatie
Koopman-Knegt 20, Combinatie Koper-Koper 25.
Uitslag Tamper: Combinatie
Romkes-Spronk l, 15. Combinatie Paap-Paap 2, 24. R. en
Th. Sinnige 3, 4, 19. Combinatie Koper-Twins 5,9. Hans Heiligers 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18. Hans
Gaus 11, 17, 20. Combinatie
Koopman-Knegt 13, 14. Peter
Bol 21, 22, 23. Anneke van
Bockhooven 25.
Uitslag Perpnne: Combinatie Koper-Twins l, 21. Combinatie Romkes-Spronk 2, 3, 5, 6,
7, 11, 14, 19, 23, 24, 25. Combinatie Koper-Koper 4, 12. Hans
Heiligers 8, 9,15, 17. Combinatie Paap-Paap 10, 16. Hans
Gaus 18. Combinatie Koopman-Knegt 20, Rook Driehuizen 22.

H

ET WAS zweten en afzien geblazen voor de
zestig
deelnemers,
maar ook voor de organisatoren was het een hele
onderneming. In het duingebied bij de Zandvoortse sportclubs, rondom het circuit en in
het Grand Doradopark stonden achttien hindernissen te
wachten op de
deelnemers.
De dorpsomroeper Klaas
Koper zat er
mooi bij. Het
zonnetje deed
hem goed zo
bij de tweede
hindernis. De atleten moesten
daar de sloot in en Koper
hoopte maar dat er één gestrekt zou gaan. Doch eenmaal
in de sloot, waadden de deelnemers zeer voorzichtig door
het water.
Puffend en steunend werd
de strijd vervolgd langs de vijvers richting circuit. De temperatuur liep op in de duinpannen naar ongekende hoogte
voor de tijd van het jaar. Zo
rond de dertig graden werd het
en lopers die om negen uur
konden starten hadden daar
minder last van dan zij die zo
rond het middaguur van start
gingen.
Na afloop waren Konijn en
Met een vol blik zure bom- Luttik geheel op, maar zeer
men werd vervolgens een fiin- content met het verloop van
ke duintop beklommen en zo de run. „Het was voor ons ook

Survivalrun in
hete duinpannen
erg zwaar

Giro

55055
1,6 miljoen mensen in
Nederland vechten tegen
hun astma, bronchitis
of longemfyseem.
Het Astma Fonds vecht
al 40 jaar met ze mee.
Door onderzoek naar
de oorzaken en door
patiëntenzorg, scholing
en voorlichting.

nood
Steun Carapatiënten in
hun gevecht om lucht.
Geef! Giro 55055

Beslissingen nagenoeg
gevallen in zaalstrijd
ZANDVOORT - In het
ZVM-zaalvoetbaltoernooi,
dat nog duurt tot en met 26
juni, zijn tijdens de voorrondes van de Amiga-klasse bijna alle beslissingen gevallen.
De teams plaatsten zich voor
de winnaars- of verliezerspoules.
In poule A plaatsten Geel
Wit en Identico zich voor de
winnaarsklassen.
Opvallend
hierbij was de toch nog hoge
eindrangschikking van Identico. In de eerste competitiehelft behaalde Identico geen
enkel punt, terwijl in het tweede gedeelte alles werd gewonnen en alsnog een plek bij de
'beteren' werd verworven. In
poule B was het verloop spannender en na afloop van de
poulewedstrijden eindigden
Bakels & Jonker en De Wurf
respectievelijk als eerste en
tweede.
In poule C waren Harocamo
en Sack Time de sterksten en
gaan naar de winnaarsronde.
In poule D legde het team van
Lippies-Hong Kong beslag op
de eerste plaats en werd Basta
tweede. In poule E wist Chin
Chin beslag te legen op de

hoogste klassering met in het
kielzog het team van Eye Catcher. De grootste verrassing
was te ontdekken in het verloop van poule H, waarin het
team van A.Eijckhoff na winst
in alle wedstrijden eerste werd.
Als tweede plaatste zich voor
de winnaarsronde Bakkerij
Paap, hetgeen een prestatie
van formaat mag heten. In de
poules F en G vallen deze week
de beslissingen.
De voorrondes van de Forzaklasse lopen als een rode draad
door het toernooi en hiervan
valt te melden, dat in poule l
YB Superphone en Plantinga
Bouw beide nog ongeslagen
zijn. In poule 2 is alleen Bamboesseur nog ongeslagen. De
supercup, welke is verspeeld
tussen de winnaars van de
Amiga- en Forzaklasse van het
vorig jaar, werd gewonnen
door De Stal. De Stal liet Harocamo met 10-1 kansloos.
Het toernooi wordt tot op
heden redelijk bezocht in de
nieuwe Korver Sporthal aan
de Duintjesveldweg. Naar
mate het toernooi vordert en
het niveau zal stijgen wordt er
een grotere toeloop van toeschouwers verwacht.

Laatste toernooi onder naam Zandvoortmeeuwen
voortmeeuwen niet meer in de
programmaboekjes staan. Dan
moet gezocht worden naar de
naam van SV Zandvoort. De
Meeuwen-junioren speelden
een sterk bezet toernooi in
Koedijk. De eerste dag verliep
wat stroef. Ondanks matig
voetbal wist Zandvoortmeeuwen zich toch voor de kruisfinales te plaatsen. Na een 1-1
gelijkspel tegen Meerlanden
volgde een overwinning van 2-0
De volgende officiële wedstrij- op Koedijk en een 5-0 zege op
rten, die in augustus op de Houten. In de kruisfinale ontPlank staan zal de naam Zand- moette ZVM wederom Koedijk

ZANDVOORT - Het laatste toernooi dat de jeugd van
Zandvoortmeeuwen onder
die naam speelde leverde
groot succes op. Het D-junioi'en toernooi van Koedijk
werd door het ondeiieiding
van trainer Alex Heesemans
en begeleider Mike Aardewerk staande team met een
eerste plaats succesvol afgeMoten.

Een van de deelnemers ploeterend door de sloot

de eerste keer en daarom hadden we wat aanloop moeilijkheden," aldus Ruud Luttik.
„Het is voor ons een uitputtingslag geworden," vult Hans
Konijn aan. „We begonnen 's
morgens om half zes het parcours uit te zetten en toen de
boel weer opgeruimd was, was
het zeven uur 's avonds. Maar

Foto Chi is Schutdnus

het was echt de moeite waard.
Hier en daar mankeerde er nog
wel wat aan, zoals de bewijzering, maar voor het overige waren de mensen erg enthousiast
en zeer positief."

nu al vast. Niet alleen zij maar
ook alle controleurs waren enthousiast wat mede door het
zeer fraaie weer kwam. „Het
weer was zo mooi, dat we op
een gegeven moment water
naar de posten hebben geDat het duo Konijn en Luttik bracht," gaat Konijn verder
volgend jaar weer borg staan „Gelukkig is alles goed verlovoor deze survival-run, staat pen en viel er slechts een deel-

nemer uit met een spierblessure. Volgend jaar gaan we zeker
weer zo'n run organiseren,
maar we moeten in de organisatie wel meer mensen hebben. Met twee man is het bijna
niet te doen. Nu was het een
recreatieve run maar misschien koppelen we er volgend
jaar een wedstrijd aan vast"

Fraaie zege Peter Furth in Sierra Cup

Willem Koning
gaat opnieuw
TZB trainen
ZANDVOORT - Na een jaar
er tussenuit te zijn geweest
wordt Willem Koning opnieuw
trainer van voetbalvereniging
TZB. Hij volgt Joop Blom, die
een succesvol jaar kende, op.
Blom heeft in overleg met
het bestuur van TZB besloten
er niet nog eenjaar aan vast te
plakken. De coach, die vorig
jaar het roer overnam nadat
Willem Koning door privé-ornstandigheden voortijdig zijn
trainerschap moest beéindigen, gaf aan dat hem met name
de beleving bij sommige spelers was tegengevallen.
TZB miste drie weken geleden in een geweldige sfeer
thuis het
kampioenschap,
maar heeft via de nacompetitie nog kansen op promotie
naar de zesde klasse Knvb.
Joop Blom, die zelf altijd een
zeer gedreven voetballer is geweest, denkt er nu over zelf
weer te gaan voetballen in het
derde elftal, waar hij vorig jaar
uit moest stappen, vanwege
zijn trainerschap.
Na een seizoen leider te zijn
geweest van TZB 4, keert Willem Koning terug als trainer
van de selectie. Gesteund door
de toezegging van zijn collega
Frans Post. voormalig speler
van Ajax en tot vorig jaar trainer van Khfc, die aangaf Koning met technische adviezen
ter zijde te willen staan, gaat
hij er weer met frisse zin tegenaan
„Ik ben van mening dat er
veel potentieel in de selectie
aanwezig is. hetgeen dit seizoen bijna resulteerde in het
kampioenschap. Jammer dat
het net niet gelukt is, speciaal
voor Joop, die er veel tijd en
energie heeft ingestoken. We
zijn nu bezig een gedegen plan
te ontwikkelen waarbij we een
goede mix tussen het conditionele en het technische aspect
zoeken, waarbij de technische
adviezen van mijn collega
Frans Post ons een extra toevoeging moet geven. We gaan
m ieder geval komend seizoen
opnieuw een gooi doen naar
het kampioenschap."

halverwege moest over een behoorlijke afstand een strandstoel worden versleept. Gelukkig met deze warmte lag een
gedeelte van het parcours door
de vijver bij Gran Dorado. De
deelnemers vonden het heerlijk om hier in af te koelen. Er
kan in de vijver gelopen worden, maar de afstand van vijfitg meter wordt zwemmend
overbrugd. „Dit is top," kraait
een deelnemer als hij, bij een
zich in de zon koesterende
controleur Chris Jongbloed,
het water uitstapt. „Ik geniet
hier. En de deelnemers vinden
het stukje in de vijver heerlijk.
Vooral nu het zo warm is vinden zij deze afkoeling even lekker," zegt Jongbloed.
Inmiddels zijn de jongste
deelnemers aan de finish verschenen. Derryl Bouman en
Wendy Luttik, beide elf jaar,
waren laaiend enthousiast en
gaan volgend
jaar opnieuw
meedoen.
„Het was wel
zwaar en het
stuk door de
sloot was erg
smerig," spreken zij in koor.
„Maar het was hartstikke leuk
om te doen en gelukkig konden
we bij elke post even water
drinken."
Deze recreatieve survivalrun werd door de een echt als
een recreatieve onderneming
gezien en dat kwam ook tot
uiting in de tijd. De langzaamste recreant deed er twee uur
en vijf minuten over. Ook waren er atleten die zich zelf wilden testen en er volop tegen
aan gingen. Zo scoorde Mike
Kalkman uit IJmuiden met 51
minuten en 47 seconden de
snelste tijd.

en ook dit keer won het team
van trainer Heesemans met 20. Op die tweede dag speelden
de Zandvoortse junioren heel
goed voetbal. Ook in de finale
was ZVM niet af te stoppen en
met 2-0 werd Meerlanden verslagen. „We hebben het laatste
seizoen onder Zandvoortmeeuwen prima afgesloten,"
stelde Alex Heesemans. „Over
het geheel genomen hebben de
jeugdteams van ZVM goed gepresteerd. Volgend jaar moeten we dat zien voort te zetten."

ZANDVOORT - Voor een
handjevol toeschouwers werden zondag clubraces gehouden op het Circuit Park
Zandvoort. De Zandvoorter
Peter Furth racete een geweldige wedstrijd, door de
strijd in de Vege Sierra Cup
winnend af te sluiten. Ronald
Vossen kwam door pech niet
aan de finish.
Peter Purth reed een goede
en bekeken race. De Zandvoorter kwam al snel aan kop
van het veld en stond die niet
meer af. Leider in het totaalklassement Cees Langeveld
drong wel aan maar kon Furth
niet in verwarring brengen en
moest genoegen nemen met
een tweede plaats.
Plaatsgenoot Ronald Vossen
verging het minder goed. Na
één ronde was de race voor
Vossen al ten einde. Zijn start
was goed maar door een flinke
aanvaring met Ab van Beek en
Alex Comes was de race afgelopen voor Vossen. De Zandvoorter haalde nog wel de pits,
waar naast de schade aan de
auto de uitlaat afgebroken
bleek te zijn. Comes werd door
zijn actie gediskwalificeerd.
De race in de Historische
Toerwagens & GT's werd gewonnen door Piet Provily. Met
zijn Falcon Carribean moest
Provily er alles aan doen de
concurrentie van zich af te
schudden. Vooral Niek van
Gils maakte het Provily erg
lastig. Van Gils volgde de gehele race op zeer korte afstand
maar slaagde er niet in een geslaagde inhaalmanoeuvre te
maken en bleef zodoende steken op de tweede plaats.
Zo'n twintig deelnemers
kwamen aan de start in de race

Magere oogst
leden visclub

Voor Ronald Vossen is de strijd al in de eerste ronde afgelopen, nadat hij door Comes aangereden werd
Foto Chi is Schotanus

van de Youngtimers. De Ford
Escort van Peter Mucke bleek
veel te snel voor de overige
deelnemers. Slechts Frits Kremer, die de tot nu toe verreden
races had gewonnen, bleef aardig in de buurt. De Duitser
Mucke liet Kremer alleen zijn
achterlichten zien en won
overtuigend. Op meer dan een

minuut achterstand werd
Escher derde.
Vanwege de te geringe startvelden werden de Trofeq Alfa
Romeo en het Squadra Bianca
bij elkaar gevoegd. Het overallklassement van de Trofeo Alfa
Romeo ging naar Harmen van
Putten en Michiel Smits was
de beste bij het Squadra Bian-

ca. Vanaf de start snelde Van
Putten weg. Zijn achtervolgers
werden op ruime achterstand
gezet. De strijd om de tweede
en derde plaats was nog wel
spannend. Van der Sluis en
Heida maakten het elkaar lastig, maar uiteindelijk hield Van
der Sluis een halve seconde
voorsprong.

ZANDVOORT - De visvangst was mager voor de leden van de Zeevis Vereniging
Zandvoort. Op de Pier werden
zo'n tien vissen gevangen maar
de wedstrijd op de Wadden
kon zelfs geen doorgang vinden vanwege de te harde wind.
Zaterdag was het goed toeven op een bijna verlaten Zuidpier. De wedstrijdvissers van
de ZVZ gooiden de lijnen uit en
vingen niet echt veel. Op deze
tot nu toe warmste dag van het
jaar ging de overwinning naar
Gas Al. Al ving twee palingen
en een tong. De uit ZuidScharwoude afkomstige Ton
Nientied haalde twee tongen
uit het zeewater en werd daarmee tweede. Met de vangst
van een schar legde Coen Mollenberg beslag op de derde
plaats.
Een dag later was het weer
geheel omgeslagen. De strijd
op de Wadden leverde niets
op. De windkracht zes uit het
noorden maakte het onmogelijk om geankerd te vissen. Ook
de vele krabben en het losgeslagen zeewier maakte het vissen niet tot een pretje. Bovendien zorgde de deining voor
zeeziekte op het schip en mede
een vroegtijdig einde aan deze
wedstrijd.

Voor 't eerst in historie pakken dames bridgetitel
ZANDVOORT - De slotzitting bij de Zandvoortse Bridgeclub is achter de rug. De
dames Van der Meulen en
Spiers werden uiteindelijk
kampioen van het seizoen
1998-1999.
De triomfantelijke winnaars
van de Zandvoortse bridgecompetitie, de dames Van der
Meulen en Spiers hadden een
punt voorsprong op nummer
twee, de heren Emmen en Van
der Meulen. Als derde eindigden de heren Groenewoud en
Smit. Volgens ingewijden is
het de eerste maal in de lange
geschiedenis van de Zandvoortse Bridgeclub dat twee
dames beslag legden op de
meest begeerde beker.
Het B-kampioenschap werd
een prooi voor mevrouw Van
Os en de heer Harmsen met
steun van mevrouw Lemmens,
die een groot aantal maten
moest invallen. De dames
Kleijn en Veldhuizen werden
C-kampioen.
Een ander evenement was
de viertallendrive. Hieraan
werd door negen teams deelgenomen, die het op drie zaterdagen tegen elkaar hebben opgenomen. De eerste plaats
werd behaald door het op papier sterkste viertal, bestaande uit het echtpaar Van der
Meulen en de heren Emmen en
Koning. Tweede werden het
echtpaar Groenewoud en het

echtpaar Hoogendijk en derde
de dames Boon en Koning en
mevrouw Visser met de heer
Van Leeuwen.

mes Meijer en Van Os werden
overtuigend eerste met 69 procent. De tweede plaats was
voor de dames Van der Meulen
en Spiers met 64 procent. DerDe heer Koning deed zijn de aankomenden met 61 pronaam eer aan door met me- cent waren de heren Van Leeuvrouw Molenaar de Konings- wen en Veldhuizen.
beker te veroveren. Met twee
punten minder pakten de heClubkampioen van de comren Emmen en Van der Meulen petitie op donderdagmiddag
de tweede plaats, terwijl de da- werden de dames Van der
mes Van Dillen en Heijendaal, Meulen en Boon met een royaeen B-paar, zeer goed pres- le voorsprong op nummer
teerden door derde te worden. twee. mevrouw Hoogendijk en
De overige paren speelden een de heer Huijbers. Als derde
topintegraal wedstrijd. De da- eindigden de heren Hogen-

doorn en Weijers. Mevrouw
Van der Meulen kan hiermee
worden gezien als de meest
succesrijke bridgester over het
afgelopen seizoen. Zij behaalde met drie verschillende partners maar liefst drie titels.
Is B-kampioenen kwamen de
dames Bruijn en Van Leeuwen
uit de bus. Voorafgaand aan de
huldiging van de kampioenen
werd er ook op de donderdagmiddag nog in twee lijnen gespeeld. In de A-lijn werden de
heren Hogendoorn en Van der
Moolen. een gelegenheidspaar,

eerste met 71 procent. Tweede
met ruim 63 procent werden
de heren Henrion Verpoorten
en Overzier.
In de B-lij n was de pverwmning voor de dames Hilverdink
en Voolstra met 62 procent, op
de tweede plaats gevolgd door
mevrouw Van Ede en de heer
Bakker, die 4 procent minder
scoorden. Gedurende de zomermaanden organiseert de
ZBC weer de gebruikelijke zomerdrive, waaraan iedereen op
de woensdagavonden kan
meedoen. Het aanvangstijdstip is uiterlijk 19.45 uur.

Kunstzwemsters halen limiet voor NK-strijd
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van De Zeeschuimers kwamen tijdens wedstrijden in de kring NoordHolland prima voor de dag.
Tijdens deze wedstrijden
stelden diverse kunstzwemsters deelname aan de Nederlandse kampioenschappen veilig.
In de eerste vier categorieën,
de jongste zwemsters, kwam in
groep IA Mariette Godschalkx
tot een prima vierde plaats.
Met een achtste plaats de,buteerde Claudia Borstel geweldig in het kunstzwemveld, terwijl Lindsey Verschoor goed

genoeg zwom voor de tiende
plaats. In de categorie 2A behaalde Rachel Botschuyver
een geweldige tweede plaats,
direct gevolgd door Kimberley
Buyen op de derde plaats,
strid Koomen zwon naar een
gouden plak in de categorie 3A
en liet de nummer twee op
ruim drie punten achter zich.
De achtste plaats van Kim
Borstel was bijzonder goed.
Met een vijfde plaats zwom Tamara Loos, in categorie 4A
haar limiet voor- de NJK.
Wietske Neerincx eindigde op
de achtste plaats, tevens goed
genoeg voor de limiet. Astrid
Koomen deed buiten mede-

dmging mee. maar scoorde wel
de limiet voor de NJK.
In categorie 5A behaalde Simone Sindorf de vierde plaats
en tevens de limiet voor deelname aan de strijd om de nationale titel. Die limiet was er
ook voor Nathalie Munnikes
met de negende plaats, op de
voet gevolgd met een tiende
plaats van Shanita Doerga. Esther Bartels eindigde als
twaalfde. Buiten mededinging
zwommen Astrid Koomen en
Wietske Neerincx naar hun Cdiploma.
e gouden medaille in categorie
6A ging naar Esther Koomen.
terwijl Wendy van den Broek

een vijfde plaats pakte Beide
zwemsters plaatsten zich voor
de NJK. In categorie 6B behaalde Sharon Kerkman met
eenvoorsprong van ruim vier
punten de gouden medaille.
Manel van der Meer zwom bmten mededinging. Op het hoogste niveau, categorie 7. zwom
Ditte Valk naar een schitterende tweede plaats, terwijl Tamara van Rhee de negende
plaats opeiste. Beiden kwalificeerden zich hiermee voor de
NK. Mariel van der Meer eindigde als zestiende en de buiten mededinging zwemmende
Wendy van den Broek behaalde de limiet voor de NK.
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Ik ben een jongen van 29 jaar
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ke dingen Heb jij zin om met
Onroerend goed
* aparte
mi] leuke dingen
te gaan onpasruirnle
en woonruimte
7
EEN ERKENDE VERHUIZER
•*- ruime
dernemen Mischien gaan
Kunst en antiek
sortering in
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.
te huur gevraagd
we
samen
een
fijne
toekomst
Koorwerken
tegemoet'
on pruiken
*Veilinggebouw Amstelveen* Boxnummer 741762
0U5 . . . maakt u voor
Heden inbreng voor veiling 46 jaar, lang donker haar, Werkende, jonge vrouw zoekt
optimaal advies even
een afspraak!
28 en 29 juni Spinnerij 33, grijs groene ogen, niet dik, zelfst. woning in Zandvoort
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dit je aanspreekt bel dan ge, appartement in Zandheren(maat]werl<en
even snel voor een leuke re- voort. Huur tot ±ƒ 800,reparatie,
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Weekmedia
STOP' Ik attente, 43 jarige,
MuziekMassage
Bel nu 023 - 5714534.
spontane vrouw Woonachtig
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m de omgeving van EindhoSig. magazijn Lissenberg
Haltestraat 9
Sportmassage, ontsp. mas- ven en in het rijke bezit van Bromfietsverzekenngen
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VAN KERKWIJK
BP Lehman bv
Van Lennepweg 4
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je van uw rubieksadvertentie beslist jong van hart Ik ben
een vlotte vrouw, charmant
onroerend goed
Grand Dorado Supermarkt
Vondellaan 60
en spontaan Ik zou graag in
Tabakkiosk
De
Vonk
Vondellaan
1A
te
koop
te
huur
contact willen komen met
Vakantiewerk gevraagd/aangeboden
nette heer tot circa 65 die
sportief en vlot is
AMSTELVEEN-kantoorunits
Boxnummer 377204.
OP ZOEK NAAR
t.h o.a. 43 m2. Uitstekende
PERSONEEL VOOR DE ZOMERMAANDEN?
• Reflectanten op adverten- locatie. Receptioniste en
De rubriek
ties onder nummer gelieven telefoniste Airco
ervoor te zorgen dat het num- Prima bereikbaar ook o v.
mer in de Imker-bovenhoek Info KCM 020-6008975
op de envelop staat vermeld
biedt u een GROOT AANBOD VAN
en dat de brief geadresseerd
(VAKANTIE)WERKZOEKENDE LEZERS
wordt aan Weekmedia, Post- • Wij behouden ons het
VAKANTIEWERK
bus 156, 1000 AD Amster- recht voor zonder opgave van
GEZOCHT?
dam Dit voorkomt vertraging redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
In de rubriek
in de behandelinq.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Winkelpersoneel gevraagd

Etos Drogisterij Amsterdam/IJmuiden
zoekt wegens uitbreiding spontane, enthousiaste
VERKOOPSTERS FT/PT en een 1e VERKOOPSTER
om ons team te versterken. Voor info over de selectiecriteria
bellen met D Tollenaar 020-6163216 of 0255-519834

Divers personeel gevraagd
AKERENDAM ASSESSMENT CENTERS zoekt

Junior Project Ondersteuning,
Junior Secretaresse.
Als jij beschikt over minimaal een afgeronde opleiding
MAVO, en bij voorkeur een secretaresse opleiding, ruime
ervaring hebt met Word of Windows, representatief bent,
mogelijkheden ziet waar anderen problemen zien en het leuk
vindt om allerhande werkzaamheden uit te voeren, bel dan
020-6709999, voor meer inzicht in \e mogelijkheden Werkervanng is niet vereist Voor beide functies geldt m/v
Akerendam Assessment Centers, de Lairessestraat 121,
1075 HH Amsterdam
Een jong, dynamisch confectiebedrijf zoekt per direct een
enthousiaste fulltime medewerker voor diverse werkzaamheden in het magazijn en chauffeurswerkzaamheden
Interesse m een leuke en afwisselende baan9 Bel Styles by
Sakkers op 020-6698697 en vraag naar Laura Koedijk
GEZOCHT MODELLEN M/V
My Way Models is op zoek naar allerlei verschillende type
mensen, dus ben je nu kort, lang, dik of dun, voor de selectie
van het presentatieboek t b v commercials, reclame en
modefotografie, tot figuranten bij film, modeshows en promotieteams Ervaring niet vereist Wij vragen geen inschrijfgeld
Dus bel voor een afspraak' Maandag t/m zondag van 07 00
tot 23 00 uur Tel 020 5708942, Wielingengebouw,
Wielingenstraat 24A, 1078 KL Amsterdam / Richting RAI /
Afslag S109 Centrum volg de borden RAI-P7
Kantoor R'dam 010-4113000

erhuizingen

ERKENDE

Zarjdvoorts
@i\§ieuwsblad

Monet Strijkservice

Ook verkrijgbaar bij:

Autoverzekering

Huishoudelijke hulp gevr
voor 1 ocht p w
Tel 023-5717905

Oproepen
Mededelingen
Feest as vrijdag 1500 uur
Onze ?us Mirella trouwt met
Danny Gefeliciteerd'
Tom en Ben

Er zal toch wel ergens een
vlotte meid rondlopen die ons
team 2 a 3 d p w wil komen
versterken m de bediening
Flexibel zelfstandig en erva
ren Te! 0206797366
Scheldestraat 105 A'dam

Felicitaties
Dennis is jarig' 5 juni alweer
21 jaar Van harte gefelici
teerd Manny -r Hax

DE
CONTACTLIJN

Er is een nieuwe elficientc manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
clc Contactlijn 0906501515.6 k u n t u anomcm luisteren naar talloze serieus mgesproken advertenties van
lexers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-liuisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
m te spreken.
Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnurnmer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
ll.OOgpm)

Vakantiewerk gevraagd/aangeboden

Vakantiewerk
gevr./aangeb.

Vakantie buitenland

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Intormeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Rest. Peter Pan

« Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

VERHUIZEN?

vind je zeker een leuke baan
KLAVERJASREIZEN DUITSLAND. 5 dgn naar het machtige
voor de zomermaanden
HIGH RISK FLIGHT AGENTS M/V GEZOCHT
Sauerland v a ƒ459,- (21/6, DHTZ536) of 5 dgn naar
Voor specialistische secunty-werkzaamheden op Schiphol
Hessische bergland v.a ƒ479,- (14/6, DHTZ507).
(zowel ft als pt) Werkzaamheden o a fouilleren van passaOpleidingen/cursussen
Incl busreis, hotel HP, excursies en elke avond klaverjassen
giers, visiteren van handbagage, het afnemen van veiligheids
(met leuke prijzen') De Harde's Tours 020-4707771
interviews, platform- en vliegtuigbewaking Functie-eisen' HAVO MBO niveau, Nederlands en Engels in woord en
Stacaravans te huur m de
geschrift,
dienstverlenende instelling, representatief uiterlijk,
MODE LYCEUM
ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
1
onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige
week all in Inl. 043-4591598.
1
diensten te werken ERVARING NIET VEREIST7 Geschikte
Opleidingen voor leidinggevende en
kandidaten worden door ons opgeleid Interesse Wij zien uw
middenkaderfuncties in
Vakantie Binnenland
schriftelijke reactie met pasfoto en CV graag tegemoet
het mode en kledingbedrijf
Seceurop Nederland B V , Afdeling Werving & Selectie,
Postbus 75589, 1118 ZP Schiphol
De afdeling contractonderwijs start in september weer met VALKENBURG 5 dgn naar het zuiden van Limburg met o.a.
de avondcursussen
Ardennen, Aken en Thorn v.a. ƒ498,- (28/6, DHTZ510)
• Patroontekenen dames en herenkleding voor beginners Incl busreis, hotel HP. De Harde's Tours 020-4707771
en gevorderden
Grote, luxe stacaravans te o De
advertentie-afdeling
• Vervaardigen dames- en herenkleding voor beginners en huur bij Valkenburg in
behoudt zich het recht voor
gevorderden
Limburg Tel. 0475-335981. advertenties, eventueel zono Graderen van patronen
NORG t h vrijst 4 pers. st. der opgave van redenen, te
o Cad-Cam
LEUK VAKANTIEWERKi
bungalow, rust en ruimte, uit- weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).
± ƒ 200,- p d i Bel snel
zicht op ven 0411-678261
Studieinformatie omtrent de avondcursussen en'of het
Horecapersoneel
De Nat
Vakantiewerklijn
aanvragen van documentatie
gevraagd
09002002005 (1 qpm )
Zeeburgerdijk 112, 1094 AJ Amsterdam, tel (020)4621414
Rijwielen,
Auto's en
op werkdagen tussen 900 en 1600 uur

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Een spannend
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)

Schoonheid en
verzorging

Astrologie opleiding Jupiter
Info 020 - 63841 48

motoren,
bromfietsen

auto-accessoires

Voor een perfecte SAAB
Te koop 2 jongensfietsen 1x SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep , onderhoud, APK.
Union 20 inch, ƒ 100,- en 1x
Eigen revisie-afdeling
24 inch, ƒ 100,-, i z g st
Motoren/versn bak
Tel 5281935
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Verkoop nw/gebr. ond.
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
ROYAL CLASS SAAB
Rijles auto's
Tel 023-5614097
7
Wat moet u doen
en motoren
1 Kies een leuke advertentie
« ANNULERINGEN van ad2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets m
vertentie-opdrachten kunt u
het hoofdmenu oen 4
Alblas Verkeersscholen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar do advertentie
richten aan Micro's Weekmevan uw keuze
dia, Postbus 156, 1000 AD
UW RIJBEWIJS
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Nieuwkoop. 0172-408361 Amsterdam.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899 85 99

Kennismaking

Hoera hoera hoera' Marja en
He Kanjer' Dit had je niet ver- Bert zijn 6 juni al 25 jaar een
wacht hè' Ik kom snel weer paar Van harte gefeliciteerd'
Fred, Sylvia Yoni en Tcrry
2 ARMEN EN EEN ZOEN DIE
thuis Je moppie
KUNNEN
WONDEREN
Hoera onze dochter Mirella Lieve Dennis gefeliciteeid DOEN Deze 26 jarige, 1 70
trouwt as vrijdag met Danny met je verjaardag en 21 kus lange 60 kg zwaar gespier
les van ie zusie Joyco
Liefs oa en ma
de vent zoekt JOU' Sponta
ne vlotte jongedame tot 27
jaar Voel jij je aangesproken
Markten/braderieen
Bel mij dan eens'
Boxnummer 778673
GIGANTISCHE VLOOIENMARKT IJ HALLEN
Beslist van goed niveau dat
A dam Noord 1 zaterdag 5 juni, live muziek, 1000 kramen111 ben JIJi Tussen de 49 en 55
A 10 ring Noord volg 3118, Noord 1 Inl /kraamh 020 6335754 •n een gezcllighoidstype
OPEN LUCHT VLO MARKT • Zie de colofon voor opga- Reageer jij op mijn boxnum
mer?lkben51 woonachtig in
AMSTERDAM OSDORP
<JQ van uw rubieksadvertentie Maastricht en benieuwd naai
Zon 6 juni, 10-17 uur,
jou reactie Dooi"
terr Sporthal Ookmeer,
Boxnummer 364050
Dr Meurelaan 4 (bij slecht
Uitgaan
weer binnen) Ir.l org buro
Hoi meisjes van Nederland' Ik
Midland bv Tel 0334751167
bon Norbort ben Antilliaan
donderdag dansen en 31 jaar, 1 70 gescheiden Ik
• Zie do colofon voor opga- Elke
v alleengaanden ben op zoek naar een leuk
ve van uw rubieksadvertentie ontmoeten
v a 30 jr De Ossestal Nieu- Nederlands meisje tot 30 jaai
« De advertentie-afdeling welaan 34, Osdorp, v a 20 u Ik hou van Salsadanson, lok
behoudt zich het recht voor Sportcafe Zandvoort voor ker knuffelen en soft muziek
advertenties, eventueel zon- bruiloften recepties, perso- Spreekt dit je aan bel dan
naar Boxnummer 717459
der opgave van redenen, te neelsfeesten
verjaardags
weigeren (art 16 Regelen feestjes
Zie de colofon voor opga
catering
voor het Advertentiewezen) 0235715619 0654616812
ve van uw rubieksadvertentie

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309 /16.

0

voor de particulier
Uw Micro-advertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5.425
exemplaren.
De advertentie wordt geplaatst onder een passende
rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de eoupon en
voor iedeie letter, punt. komma of cijfer één vakje
Laat na ieder woord, punt ot' komma een vakje vrij.
Schrijf per legel hele woorden of lettergrepen.
U kunt bij uw adveitemie een Eiuo-. Giro- of betaalchequc bijsluiten (beslist geen oveischrijvingskaarten
of u ontvangt van ons een ncccptgiiokauil.
Coupon uitknippen en opstuicn (frankeren als brief)
naar:
Micro's Weekmedia, Postbus 156. 1000 AD
Amsterdam.

in 5 dagen

BRIEVEN ONDER
Of afgeven bij (tot uiterlijk
NUMMER KOSTEN
maandag 16.00 uur):
F'J,99(ICL. BTW)
Kantoor Zandvooits
Nieuwsblad, Gasthuisplcin 12. EXTRA
(u dient er rekening
2041 JM Zandvoort.
mee (e houden dat bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... hur. v.d.
Micro's kunnen ook lelefoblad als l regel bij u«
nisch of per fax opgegeven
tekst gerekend wordt).
worden (tot uiterlijk dinsdag
12.00 uur), tel. 020-5626271. \Vij /ijn niet uanspmfax:020-6656321.
Uelijk M>or fouten ontsUmn door onduidelijk

Indien uw advcitentie ons op
tijd bereikt, volgt plaatsing in
dezelfde week op woensdag
(vanaf 18.00 uur op AT5 TXT)
Opdrachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen worden
automatisch een weck later
geplaatst/uitgezonden.

handschrift.

\Vij behouden ons het
recht voor /onder
opga*c van redenen
teksten te «ij/igen ol'
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

0906-Nummers

Huwelijk kennismaking of ge
woon con gezellige afspraak
zonder mschrijfkosten? Bel
direct met dc?e contactlijr
voor meer informatie en ad
vertenties van leuke manner
en vrouwen' Ik ben Manor
een gezellige vrouw van 35'
Boxnummer 285240

0906-9889 Rijpe Sjaan DD- Nieuwi Sleutelgatseks' De 1e
cup, zkt jgns 18 jr v liveseks seksafluisterlijn v Holland.
Grijp onder m'n rok' 99cpm 0906-9722. Secret! ggcpm
40 cpmi Binnen 5 seconden POSTCODE DATING'
vrouwen 30+, direct live aan Vrouwen zoeken snel contact. Bel 0906-1844 (80cpm)
de lijn! 0906-17 15
SBS-6 text pagina 745.
44 cpm1 Wijkdating vrouwen
**Seks alarmnummer**
uit
jouw
wijk
zoeken
een
afk 32 jaar, brunette leuk
Snelseks direct live 99cpm.
ogend interessant karakter spraaki 0906-17 11
en ontwikkeld brein wil ge
Afspreken in jouw
woon iemand ontmoeten met
postcode-gebied
wie het klikt Ik ga geen eisen
0906-50 222 04 (1 gpm)
SM-CONTACTLIJN. Hier zoenoemen waaraan je moet vol
ken vrouwen & stellen Slv
Beluister anoniem
doen De enige eis is ongecontact Og06-18.33 (SOcpm)
advertenties 18+
veer van dezelfde leeftijd en
0906-5015 156 (1 gpm)
geen kinderen
Spannende date7
Boxnummer 215751
0906-5015.156
Biseksi Buurvr en buurmeisje
Advertenties van
Ik ben een vrouw van 50 jaar, 18 hun spelletjes worden harvrouwen 18+. (1 gpm).
eerlijk spontaan netjes ver- der' ggcpm 0906 9526
zorgd en niet rokend Ik ben Dagelijks seksen hete meisVanavond al een
op ?oek naar een nette vriend jes op onze livelijn1 Alleen de
fijne afspraak7
tussen de 48 53 |aar Mijn heetste! ggcpm og06-0603
0906-50.222.04 (1 gpm).
hobby s /ijn dansen, fietsen
Vrouwen, 18-55 jr, geven
on wandelen Laat je snel jo
Direct contact met
telnr voor gratis contact'
telefoonnummer achter
stoute vrouwen
Bel 0906-1822 (1qpm)
Boxnummer 214997
09065022221 (1 gpm)

0906*0611

t/m 3 regels ƒ 5,82
t/m 4 regels ƒ 7,76
t/m 5 regels ƒ 9,59
t/m 6 regels ƒ 11,63
t/m 7 regels ƒ 13,57
t/m 8 regels ƒ 15.51

-

t/m 9 regels ƒ 17,45
t/m 10 regels ƒ 19,39

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prij/en /ijn incl. I7.57r BTW.
Naam.
Adics:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in iiibiiek:

. Plaats.

woensdag 2 juni 1999
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Fred Ootjers weet het: de benaming
Veenkoloniaal Museum doet stoffig aan.
Veen én koloniaal in één naam, dat is dubbel mis. 'Maar toch,' zegt hij, 'het geeft wel
exact aan waar het om draait.' Het
Veenkoloniaal Museum staat in Veendam.
Het hoge noorden, waar de wegen leeg zijn
en waar men zich niet kan voorstellen dat
het meer dan een half uur ('met de auto')
kost om de twintig kilometer van Uithoorn
naar Amsterdam te rijden. Fred Ootjers
hoefje daar niets van te vertellen. Hij heeft
jarenlang in Amsterdam gewoond voor hij
naar het ruime, stille Groningen trok.

£ A Is ik hier achter m' n
f-\ woning, een oude boer
A. JLderij, sta, kan ik tien
kilometer ver kijken.
Prachtige wolkenluchten zie
je dan.' Maar er wil wel eens
wat wind staan. 'Vandaar dat
we met het museum geen
fietsaiTangementen bieden.'
Hij doet er de public relations.
En richtte en passant een
expositie in over de jaren
1968-1973: Klas 68. Op de eerste etage van de vroegere
Rijks Hogere Burger School
waar het museum in hartje
Veendam zetelt, is een tienerkamer uit die tijd opgebouwd.
Met veel paars en rood. Visnet
aan het plafond. Melanie
zingt. Op de brede trap naar
deze expositie pronkt een
Puch. Met het befaamde hoge
stuur.

een ruime belangstelling trekkcn - zeker als het om bezoekers gaat die van betrekkelijk
ver moeten komen. Hoewel:
voor al die duizenden vakantiegangers die deze zomer in
Drenthe wandelen en fietsen,
ligt Veendam om de hoek. Nog
geen twintig kilometer van
Gieten of Gasselte. De hunebedden staan bij wijze van
spreken op steenworp afstand
van de veenkoloniën.
Natuurlijk toont het museum
hoe het steken, drogen en

Het Veenkoloniaal Museum zit in de vroegere Rijks Hogere Burger School
Foto Collectie Museum

keren van de turf gebeurde,
maar ook zie je er hoe hot vervoer ging naar steden en
fabrieken in het westen van
het land. Veendam was ooit
over de hele wereld beroemd,
schepon van deze stad voeren
op havens aan de Oostzee
maar ook ver daarbuiten. Het
was dan ook uitgerekend in
Veendam dat scheepsverzeke-

Nu vierhonderd jaar geleden,
op 21 juni 1599, zetten vier
mannen hun handtekening
onder een akte die de aankoop
en exploitatie regelt van de
Pekelvenen. Het begin van de
Veenkoloniën. Turf steken,
kanalen graven. Heren uit het
westen van het land die goed
geld hadden verdiend in de
Verenigde Oostindische
Compagnie, zagen in de
Groningse venen een rendabele belegging. In Veendam en
ommeland viert men deze
zomer dat met exposities,
muziek, een zomerfestival,
jaarmarkt en tal van speciale
(groeps)arrangementen, waarin ook een rit met de stoomtrein van de museumspoorlijn
kan zitten of een bezoek aan
het subtropisch zwembad.

raar Lloyds uit Londen het
eerste kantoor op het vastcland van Europa opende. Als
gevolg van het turfstekcn
bepaalde scheepsbouw geruimc tijd het leven in Veendam.
In het midden
«n
van de vorige
eeuw waren de
meeste
Nederlanders
plattelanders,
schrijft Harm
van der Veen in
de
Veenkoloniale
Volksalmanak
van 1990. 'Zij
woonden in een
vrijwel 'leeg'
land. waarin
spaarzame
bebouwing de
verlatenheid
eerder onderstreepte dan verbrak. Slechts
twee plattelandsgebieden
vormden een
uitzondering en
waren dichter
bevolkt: De
Zaanstreek en
de Groninger
Veenkoloniën, in
beide gevallen ,
met een bloeiende scheepsbouw.' De grote
klap voor de turfstekerij
kwam toen cokes, steenkool,
de rol van brandstof overnam.
Door dat turfsteken was het
Groninger land overigens ettelijke meters lager komen te
liggen. Landbouwgrond werd
het. 'Waar de turf verdwijnt,

treden heerlijke akkers en
weiden in hare plaats.'jubelde
men in 1893. Maar dat bctekendc niet dat er geen mest
bij moest. Niet zo'n beetje
ook. Zelfs uit Amsterdam,
Haarlem en
Alkmaar ging
het straatvuil
met scheepsladingen tegelijk naar de
veenkoloniën.
Mestveilingen
waren een
tijdje zo
belangrijk dat
ze in de kerk
van
Wildervank
zijn afgekondigd.
Strokarton en
aardappemeelindustrie ontwikkelden
zich tot de
nieuwe economische motor
van het weidse land rond
Veendam. 'In
dat jasje van
jou,' Fred
Ootjers grijpt
me bij m' n
kraag, 'zit
ongetwijfeld
aardappelmeel
verwerkt.'
Ook van deze industrie geeft
het museum een aardige
indruk. Het schetst immers de
ontwikkeling van de laatste
honderden jaren, tot aan de
dag van vandaag toe. Vandaar
de tijdelijke (tot 24 oktober)
expositie over Oost-Groninger

Oosterdiep in Veendam rond de 1900
Foto Collectie Museum

jeugdcultuur 1968-1973.
Behalve het karakteristieke
straatbeeld op enkele grote
foto's valt er overigens weinig
specifiek Oost-Gronings in
terug te vinden: de jongerencultuur was algemeen. Ik heb
er m elk geval met een glimlach van herkenning rondgclopen: daar staat zo'n onhandig rieten kuipstoeltje, en kijk
daar hangt zo' n vettige
Afghaanse jas. Natuurlijk de
poster van Che Guevara aan

de wand. Allemaal jeugdsentiment.
Over jeugd gesproken, het
museum is kindvnendehjk. Er
is heel wat waar je aan mag
zitten of' (het bolschip op de
binnenplaats, een tractor) op
mag klimmen. Met zo' n
Grunneger bolle werd van
alles vervoerd; grind, aardappclen, grond. Hoc groot het
ruim en hoe klein de leefruimte was, blijkt als je in het
schip klimt. Roclf Beuker die

Het was hard werken in het veen
Foto Collectie Museum

Je waant je terug in de tijd m
het ouderwetse snoepwinkeltje of in het donkere café In
het weekend zijn die. zegt
Fred Ootjers, geregeld open
Spitten in het verleden kan de
liefhebber in het uitgebreide
museumarchief. Actuele mformatie is Le vinden op Internet,
want anders dan de naam doet
vermoeden, is het
Veenkoloniaal Museum niet
saai en stoffig.
Dit is de eerste van een serie
van dertien afleveringen
Zomerland, steeds aan een
andere provincie gewijd.
Volgende week: Niet alleen jlaneren op het Vrijthof.

Museum viert
vierhonderd jaar
veenkoloniën

Je moet, betoogt Ootjers,
meer bieden dan de onvermijdelijk wat statische collectie
van het museum zelf. wil je

als kind op zo' n 'bolle'
heeft gevaren vertelt in de
Veenkoloniale Volksalmanak
over zijn moeder in het vooronder: 'Ze mos in dat klaainc
vrondertjc - as je der mi t vaar
man in zattcn. was c vol - de
etenspot koken. En de waske.
Dat dec ze op de kookkaggel.'

Het snoepwinkeltje in het museum
Foto J M Pekelharmg

Veenkoloniaal Museum, Winklcr
Prinbstraat 5, 9G41 AD Veendam,
tel. 0598-616393 (ook voor informatie over groepsarrangementcn e.d.l.
Op Internet: hltp//surf.to/vm.
Museum open van dinsdag tot en
met vrijdag van elf tot vijf. op
zater- en zondag van een tot vijf
uur. Entree volwassenen f 5,50, kinderen van twaalf tot zestien jaar
f l,-, museumjaarkaarthouders gratis. Veendam is per openbaar vervoer te bereiken met de bus uit
Assen (reistijd AmsterdamVeendam trein/bus drie uur) / O.a.
geraadpleegd: Veenkoloniale
Volksalmanak 2/1990, Veenkoloniaal
Museum/Staalboek Veendam.

van de samenleving

„Eigenlijk zouden er veel meer vrijwilligers bij dit
verhaal betrokken moeten worden, want wij zijn
echt niet de enigen die hier wat doen." Dat is de
mening van de vier vrijwilligers die namens de christelijke korfbalvereniging 'Vooruitgang zij ons doel',
kortweg Vzod genoemd, aan het woord komen. Het
viertal is echter zo intensief bij de club betrokken,
dat het voor de hand lag juist met dit kwartet eens
te praten over de werkzaamheden, die zoal moeten
worden verricht.
EEM NOU DE 'krullenjongen', zoals Jan
Venema, plagerig wordt
genoemd. „Eigenlijk is hij het
manusje-van-alles" melden de
drie gesprekspartners.
Venema is bijna net zo lang bij
de club betrokken als cle vercniging oud is. „Dat zal wel
zo'n 49 jaar zijn," stelt de
Kudelstaartcr, die vrijwel
dagelijks te vinden is op het
veld of in het clubgebouw. Met
een 'ach er is altijd wel iets te
doen' probeert hij zijn activiteit te omschrijven. Dat 'iets'
bestaat dan uit het herstellen
van vernielde spullen - zoals
onlangs toen een boze speler
een gat in één van de twee
kleedkamerdeuren trapte - tot
het in orde maken van het
spelmateriaal.
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Welk v/oord komt er in hef balkje?
HORIZONTAAL:
l knaagdier; 6 vloerbedekking: 11 zoogdier; 12 vogel: 14
Europeaan: 15 horige; 17 oosterse taal; 19 rustteken; 21 bloodaard; 22 nachtvogel: 23 vogelproduct; 24 slang: 26 zangnoot; 27
zeehond; 29 voordat; 30 gewicht: 32 hoofddeksel; 34 jong dier:
36 kot: 37 volksverhaal; 38 dam: 39 drinkgcrci; 41 ontvangen: 44
plank; 45 vrucht: 47 lokspijs; 49 legerafd.; 51 doodmoe; 53
walerpeil: 54 gulhartig; 56 groente: 58 mondwater; 59 omdraaien; 61 droogoven; 62 priester; 64 gevangenis; 65 keurig; 66
bestuurder; 67 coiffure.
VERTICAAL:
l vernielen: 2 vogel, 3 sticrendoder; 4 voor/..; 5 afgelegen; 7
klaar; 8 gevaarlijk; 9 vogel'. 10 spijl; 12 troep; 13 bouwland: 16
streling; 17 open bosplek; 18 adviesorgaan; 20 oevergewas; 25
Hink; 27 pook; 28 verhindering: 30 bezwaren; 31 zetel: 32 slee:
33 voorz.; 34 pi. o.d. Veluwc; 35 Eur. rivier: 40 kruiderij; 42
bchcepstrap: 43 militair; 45 verdragen: 46 drogistenuithangkop:
48 strijkmes; 50 lor: 51 mop; 52 enthousiasteling: 53 bijl; 55
naad; 57 onbep. vnw.; 60 gard; 63 voorz.; 65 achter.
Oplossing puzzel vorige week:
Mikrofilmopname

„Nou hij doet nog wel iets
meer. hoor. Na afloop van dit
zaalsei/oen kreeg hij van het
Knkv (Kortbalvcrbond) een
gouden fluit, omdat hij 42 jaar
als scheidsrechter was opgetreden." vullen de gesprekspartners aan. „Daar ben ik nu
echt mee gestopt." stelt
Venema, die ook de Grote
Clubactie coördineert en nog
betrokken is bij de vervaardiging van het clubblad. „Hij
zorgt er ook voor dat het matcnaal voor de zaalcompetitie in
de Proosdijhal komt en na
afloop alles weer terugkomt."
vult Adrie Vcrburg hem aan.
De Kudelstaartse staat in de
club bekend als Aad en is op
velerlei fronten al een kwart
eeuw actief binnen de club. Ze

speelt nog wel (in het derde),
maar de meeste tijd besteedt
ze aan promotie. „Voortdurend
reclame maken, scholen, kinderen en ouders benaderen
om ze al vanaf een jaar of vier
naur de club te halen." Het
coördineren van dat welpenkorfbal vereist veel inspanning en tijd, maar daarnaast
maakt ze ook nog tijd vrij om
twee keer per jaar zo'n zes
weken als interim-trainster
zelf met de wat oudere welpen
bezig te zijn.
De laatste acht maanden
kwam daar ook nog de voorbereiding van het jubileum bij.
„De opzet voor het programma, de uitnodigingen, het
regelen van het feest en de
loterij vergden wel veel tijd.
maar het laatste onderdeel het jubileumboekje - daar
moet nog aardig aan getrokken worden," meldt de
Kudelstaartse. die echter zoals enkele anderen - ook al
bezig is met de voorbereiding
van het nieuwe seizoen.
Bovendien ziet ze ook nog
kans om advertenties voor het
clubblad op te halen en door
de Nieuwsbrief en andere
berichten van de 'Samen op
Wég-kerk' te dupliceren, de
club in een wat financieler ruimcr jasje te helpen.
Daaraan heeft ook Jannie Bos
- samen met haar overleden
echtgenoot Jans - in ruim 47
jaar het nodige bijgedragen.
Het echtpaar was
klaverjas'fanaat' en omdat er
binnen de vereniging wel

belangstelling voor dit kaartspel was, organiseerden zij die
avonden in hun eigen huis.
„Er was geen clubhuis en
waar moetje dat dan anders
doen? Meestal waren er zo'n
twintig liefhebbers, waarvoor
dan de huiskamer werd
'omgebouwd' en tafels werden
aangesleept. Ze konden ook
drankjes krijgen, die we dan
inkochten maar waarvan de
'winst' in de clubkas verdween." vertelt Jannie. die
ook als 'wasvrouw' het nodige
verstouwt.
Die klaverjasavonden spreken overigens nog steeds tot
de verbeelding al worden ze
nu wel in het clubhuis gchouden en is de belangstelling
van de leden tanende. „De
deelnemers komen nu overal
vandaan, tot uit De Hoef en
Uithoorn. Mijn man deed dat
graag en daarom heb ik het
nu voortgezet, samen met
mijn dochters,'' vult Jannie
zichzelf aan. „En dan de
bedrijfscompetitic in de wmter. Daarvoor is grote belangstelling en bijna alle bedrijven
doen daaraan mee. De club
vaart er wel bij met een aardige barom/et."
„Als ze daarmee zou stoppen
zou de contributie waarschijnlijk drastisch omhoog moeten," meent Ina de Vos. die
haar bijdrage simpel
omschrijft. „Ik verzorg de
inkopen." Maar dat betekent
net iets meer dan voor een
gewoon huishouden Tijdens
het seizoen gaat er wekelijks
wel het een en ander over de
bar en de ingrediënten claarvoor moeten er dan wel zijn.
„Trouwens ze is er ook als er
extra activiteiten zijn." stellen
de anderen. „Ik vind dat de
inwendige mens niets te kort
mag komen. We hebben
natuurlijk in het voor- en
naseizoen normaal gesproken
maar zeven wedstrijddagen.
Vroeger ging de keuken al om
twaalf uur open, dat hebben
we nu naar vier uur verzet.
„Maar ook in het wintersei-

Dit viertal is vrij vaak op het
veld of in het clubhuis aan
het werk. V.l.n.r: Ina de Vos,
Jannie Bos en Jan Venema.
Voorop Adrie Verburg.
Fotoburo Luuk Gosewehr

zoen willen de leden na cle
zaalwedstrijden nog wel eens
naar het clubhuis komen Dan
moetje er ook zijn. vind ik."
Meestal gaat de bar om een
uur ol /even dicht, maar dat
kan \\c'l eens uitlopen. „Soms
is het /o gezellig en blijven de
mensen /.o lang hangen, dat
het ook wel tien uur kan worclcn. Maar dat geeft niet Ik
vind hot gewoon leuk en ik
heb de kans, want mijn man is
ook voel tijd kwijt aan de
club."
Hot kwartet 'erkent' dat de
clubaetiviteiten voorrang
genieten en het thuisfront
daar wel eens bij inschiet
Toch heeft dat nog nimmer tot
fricties geleid. „Je kunt dit
werk alleen doen als het ge/m
er achter staat. Je moet het
samen doen. Met elkaar zijn
we sterk." Dat zal ook straks
in de zomerperiode blijken.
Een aantal vrijwilligers is ook
dan in de weer o'm alles weer
piekfijn in orde te maken voor
het nieuwe seizoen.
Henk Fokkink

ADVERTENTIE

pak een
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Vedior zoekt talenten
voor onze eigen organisatie

Vedior
•***,

i Directiesecretaresse m/v

Vedior is een van de
grootste commerciële
dienstverleners op
het gebied van
flexibele arbeid.
In drie van de zeven
Europese landen

Antaris

waarin we actief zijn,

Op het hoofdkantoor te Amsterdam is bij de Directeur
Business Development de vacature voor een fulltime
directiesecretaresse. Deze dynamische regelfunctie vraagt
om een zelfstandige en sociaalvaardige persoonlijkheid
die het een uitdaging vindt om de rechterhand van de
Directeur Business Development te zijn door zich proactief op te stellen zowel naar hem als naar de Business
Development organisatie.

De divisie Somatische Zorg Leo Polakhuis is door de fusie,
verbouwing en een nieuwe methode van zorgverlening volop in
beweging. Deze situatie biedt voor medewerkers een uitdaging.
De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. Twee afdelingen in
het verzorgingshuis en twee in het verpleeghuis. De leiding over
de afdelingen ligt in handen van de afdelingsmanager Zorg.
Wij zijn ten behoeve van bewoners van het verzorgingshuis op
zoek naar een

Het Zorgcentrum Leo
Polakhuis, het
Centrum voor
senioren De Drie
Hoven en Joannes de
Deo zijn gefuseerd tot
de stichting
ANTARIS, een:
organisatie met ruim
6pp verzorgings- en
verpleeghuisplaatsen
.en ruim 700
medewerkers. Binnen
ANTARIS vindt de
multidisciplinaire '
'zorg-en
dienstverlening aan .
cliënten en bewoners
plaats in vier divisies
Zorg, t.w.: twee
.
divisies somatishe/
zórg, één'divisie
geestelijke .;•
: .
. gezondheidszorg en
één divisie semi- en
extramurale zorg.
Daarnaast zijn er een
drietal' . . .
ondersteunende
diensten.
' .

De werkzaamheden
Klankbord-en signaalfunctie; zelfstandig voorbereiden van
vergaderingen/bijeenkomsten; zelfstandig voeren van
algemene correspondentie (concipiëren brieven); tekstverwerking (lay-out); voorbereiden presentaties; telefoon-/
postbehandeling, actief agendabeheer; notuleren;
efficiënte behandeling van informatie (prioriteitstelling)
en bewaken van afspraken.

ZORGCOÖRDINATOR M/V
fulltime
De zorgcoördinator levert een belangrijke bijdrage aan een goede kwaliteit van de zorg voor de individuele bewoner door middel van het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire
zorgverlening.

HBO werk- en denkniveau; (Directie)secretaresse-opleiding; ruime aantoonbare werkervaring als (directie)secretaresse; computerkennis van Word for Windows en
Powerpoint; uitstekende mondelinge-en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid; accuratesse; flexibel; integer;
stressbestendig; initiatiefnemend; verantwoordelijkheidsgevoel en representatief.

Voor als u zelf niet veel belt en uitsluitend
in Nederland bereikbaar wilt zijn.
Het pakket bestaat uit een Bosch COM 738
Dual-band telefoon met maar liefst
85,- beltegoed. Standby-tijd: 80 uur.
Beltijd: 210 minuten.
U betaalt geen
^ft_
abonnementskosten.
dukhtone

Vedior is een
zelfstandige,
beursgenoteerde
onderneming met
meer dan
1200 vestigingen en
ruim
5000 medewerkers.
Met 160 vestigingen
in Nederland
behoort Vedior tot de

. van specialisten in
flexibel werk.

De tegenprestatie
U kunt rekenen op een uitdagende werkomgeving waarin
veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng. Verder kunt
u goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
tegemoet zien.

De procedure
Behalve uw c.v. ontvangen wij graag een korte en bondige
brief. Daarin vat u krachtig samen hoe u denkt uw talenten
in te zetten om van deze baan een succes te maken.
Stuur uw sollicitatie, uiterlijk binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie, naar Vedior Beheer B.V.,
Afdeling P&O, ter attentie van mevrouw S. Ploeg,
Postbus 77800,1070 MT Amsterdam.

FUNCTIEPROFIEL
U beschikt over kennis op minimaal Mbo-niveau (b.v. ziekenverzorgende), aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring in de
' zorgverlening. U bent bereid opleidingen te volgen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk geacht worden. Zorgcoördinatoren hebben zicht op de werkzaamheden van alle bij de
zorgverlening betrokken disciplines. Ook hebben zij kennis van,
en inzicht in het werken met disciplines die bij de zorgverlening
betrokken zijn. Verder hebben zij kennis van, en inzicht in het werken met zorgverlening vanuit een cliëntgerichte houding. U bent
zelfstandig, flexibel en uiteraard beschikt u over de benodigde
communicatieve en sociale vaardigheden. U werkt voornamelijk
dagdiensten en één weekend in de twee weken.

DUTCHTONE ALLIN prepay
i.c.m. BOSCH COM 738

top van de markt.

nationale top 3

De functie-eisen

KERNTAKEN
• Organiseren en coördineren van de individuele multidisciplinaire zorgverlening.
• Zorgdragen voor een juist gebruik van zorgdossier en zorgplan.
• Bewaken van de gestructureerde- en de incidentele evaluatie
van het zorgplan.
• Eerste contactpersoon zijn voor zowel de zorgvrager, diens
familie/relatie en de bij de zorgverlening betrokken disciplines.
• Participeren in de dagelijkse werkzaamheden in de zorgverlening.
• Planmatig begeleiden, stimuleren en/of assisteren bij dezorgverlening.

opereren wij in de

Werk maken van talent

SALARIËRING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen en salariëring volgens FWG 40, maximaal ƒ 4.300,-- bruto per maand.

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Leideritz, afdelingsmanager Zorg, tel.:
020-619 5272.
Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan Antaris, t.a.v. mevrouw A. Rensen, personeelsadviseur, Postbus
9225,1006 AE AMSTERDAM, onder vermelding van vacaturenummer 46-33-99.

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina V e r k a a i k 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 343
' • ' . ' • "

.

-

'

.

•.

• •

" '

-

-

•

•

'

.

•

•..

• . .. -

;. .

. .

• .

.

.

•.

• • . • - ' . -

. - : • • . • . . • • • . . . . . ' - '

• ' • ~ • ' - ~ ' . - . . - . -.' ^*r- •.-'•"•. , ';."*••:-•••••< '"^^N.^""^:-:.:1-1?^

UW VOORDELEN
QPÉEN W*

> *\85i- beltegbexi
'
«Wtra lange daluren _ .
; (yanaf17.OOuuren.nheV
gekend) 0,25 per mmuot
.geenabonriementskosten
> .qeenentreekôsten
C. losse oplaadkaarten,
*'• .';• yaik-25,V

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
'• Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
Chrysk-r V o y a y c r 2 . 4 i Luxe: v a n a f f 59.995,-. (Afcheckt: C h r y s l e r V o y a ^ c r 3 . 3 t V6 Li:, v a n a f f 96.280,-,) Prijzen incl. IJTW, af importeur, c x c l . kusten r t j k l a a r maken en v e r w i j d e r i n g s b i j d r a g e . Lease v a n a f

expert

f 1 . 2 2 9 , - per m a a n d ( c x c l . B T W ) . Hel voor m c L-r i n f o r m a t i e C h r y s l e r Lease: 0 3 4 7 - 3 6 78 50 of Chrysler Nederland 11.V.T 0 3 4 7 - 3 6 34 00. W i j z i W i n K e n voorbehouden. I n t e r n e t ; w w w . c b r y s l e r . n l

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ :

Haarlem**
Expert Van den Berg &
Televideo,.
Ged. Oude Gracht 5-9.

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN

'Audio, video, hifi, telefonie..

E X P E R T , D A A R WO R D
JE W I J Z E R V A M .

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT,
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Dfemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

Carglass
zoekt
monteurs!
Wij zijn op zoek naar service
monteurs voor de reparatie en
vervanging van autoruiten.

Heb je interesse?
Bel gratis 0800 - 04 06, zodat jij wellicht
volgende week al bij ons aan de slag kunt!
Liselotte
Toren: „Het
is mijn taak
ervoor te
zorgen dat
ze net hier
naar hun
zin hebben"

Kom jij ons team versterken?
CARGLASS

Foto Jaap Maars

*In een hotel is geen dag hetzelfde'

Grafisch IÏJR3TTÏ7 Amsterdam

OPEN HUIS
DONDERDAG 3 JUNI 1999

18.30

UUR - 21.30 UUR

C O N T A C T W E G 36
Amsterdam-Sloterdijk
Tijdens het open huis kun je op praktische wijze kennismaken met
de opleidingen en met leerlingen en docenten.
Er is nog plaats bij de volgende opleidingen:
- ICT Mediaservice (NIEUW!)
- Grafisch Intermediair
- Grafisch Management
- Grafische Technieken (deeltijd- en dagopleiding)
Wie zich inschrijft tijdens het open huis maakt kans op een ZlP-drive!
Je bent van harte welkom op donderdag 3 juni.
Voor meer informatie: 020 - 606 20 01. Bezoek onze website: www.gla.nl

Florens College

bedje is bijgeschoven. Al
met al heeft zij een zeer
afwisselende dagtaak,
vindt ze zelf. „Met als bijkomend voordeel dat ik
eigen baas ben en dus in
principe mijn eigen werktijden kan bepalen. Als het
prachtig mooi weer is, en
andere mensen moeten
werken, kan ik daar soms
heerlijk van genieten."

Daar staat tegenover dat
ze zelden een dag verstek
laat gaan in het driesterrenhotel. „In het algemeen
begin ik 's ochtends om elf
uur, waarna ik meestal om
een uur of vijf, zes naar
huis ga om er 's avonds
tussen elf en één nog een
paar uurtjes door te brengen. Maar echt werken is het

dan niet meer. Ik kijk dan
even of alles goed gaat, en
zit verder lekker met klanten te kletsen aan de bar.
Met het oog op de informele familie-uitstraling van
ons hotel is dat best
belangrijk, en het wordt
door de gasten ook duidelijk op prijs gesteld als je
een beetje persoonlijke
interesse voor ze toont."
Gemiddeld blijven de
logé's een nacht of drie in
het hotel. Het betreft vrijwel uitsluitend buitenlanders. „60 a 70 procent daarvan bestaat uit zakenlieden," schat mevrouw
Toren. „En de rest uit toeristen, die het leuk vinden
om midden in de stad in
een authentiek zeventiende eeuws grachtenpand
hun onderkomen te hebben." Met zoveel verschillende mensen onder één
dak is haar taak als gastvrouw vanzelfsprekend ook
weieens minder leuk.

Bijvoorbeeld als een dronken gast van de trap is
afgerold, of zij een einde
moet zien te maken aan
een slaande ruzie op één
van de kamers.
„Gelukkig komt dat niet
vaak voor," relativeert ze.
„In tegenstelling tot gasten
die hier overstuur terugkomen nadat ze in de stad
zijn beroofd of gezakkerold. Dat gebeurt helaas
zeker één keer per veertien
dagen. En wat ook nog weieens het geval wil zijn is
dat aan de bar een vrouw
hartstochtelijk zit te huilen, omdat haar man tijdens hun vakantie boos is
weggelopen. In zo'n geval
sla ik dan mijn arm om
haar heen, en troost ik door
te voorspellen dat hij heus
'wél terug zal komen. De
ervaring leert immers dat
dit in negen van tien gevallen ook werkelijk zo uitkomt."
Johan Schaaphok

LINNAEUS

INFORMATIEAVOND

SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V. ZOEKT:

BEROEPSOPLEIDINGEN
DEELTIJD (BBL)
DONDERDAG

H

de Amsterdamse binnenstad. En dat bevalt haar
opperbest. „Het aardige
van mijn beroep is dat werkelijk geen dag hetzelfde
is. Tenslotte heb je telkens
weer met andere gasten te
maken, die elk hun eigen
wensen en gewoontes hebben. En het is nu eenmaal
mijn taak om ervoor te zorgen dat ze het allemaal zo
goed mogelijk naar hun zin
hebben. Daarnaast onderhoud ik ook de contacten
met het personeel en de
reisbureau's, en controleer
ik de reserveringen."
Die laatstgenoemde activiteit bestaat eruit, dat zij
nagaat of de gasten ook
echt datgene krijgen waar
ze recht op hebben. Zo
dient er bij aankomst van
een pasgetrouwd bruidInmiddels is ze, samen
spaar champagne op de
met haar broer en moeder, kamer klaar te staan, en
alweer zes jaar mede-eige- moeten ouders met een
naar van het 43 kamers
klein kind erop kunnen
bevattende Hotel Toren in rekenen dat er een extra

oewel Lieselotte Toren
(37) het hotelvak met de
paplepel kreeg ingegoten,
was het voor haar geen
uitgemaakte zaak dat zij
ook daadwerkelijk in het
familiehotel aan de
Keizersgracht 164 zou
gaan meehelpen. Na de
Havo te hebben afgemaakt koos ze daarom
eerst voor een job als
secretaresse bij een bank.
„Maar ja, het bloed kruipt
waar het niet gaan kan,
hè," stelt ze inmiddels
nuchter vast. „Na een
jaar of vier, vijf was ik
toch echt uitgekeken op
die kantoorbaan. Het
hotel bleef aan me trekken, zodat ik alsnog
besloot om zelfstandig
hotelier te worden."

3 JUNI

19.OO-ÜOO UUR
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- HIGH RISK FLIGHT AGENTS M/V
Strandpav. 21
vraagt

Toiletdame
voor het gehele
seizoen
Tel. 5715524.

Florens College Linnaeus
Archimedesplantsoen 07
1090 JZ Amsterdam
Telefoon 020 - 692 90 60

Voor specialistische security-werkzaamheden op vluchten met een verhoogd
risico. Werkzaamheden vinden plaats op Schiphol en kunnen zowel fulltime
als parttime worden uitgevoerd! Werkzaamheden:
- het fouilleren en visiteren van passagiers en hun bagage
- het afnemen van.veiligheidsinterviews bij passagiers
- platform- en vliegtuigbewaking en Smart X-ray werkzaamheden.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Strandpav. 21
vraagt

Functie eisen: een hoge dosis energie en enthousiasme aangevuld met '
HAVO/MBO-niveau, uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift, een dienstverlenende instelling, een representatief
uiterlijk, "onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige diensten te
werken.

Stoelenjongen

- VISITEURS M/V

voor het gehele
seizoen
Tel. 5715524.

Voor security-werkzaamheden op vluchten vanaf Schiphol. De werkzaamheden bestaan uit:
- het fouilleren van vertrekkende passagiers
- de controle van handbagage d.m.v. X-ray apparatuur en visitatie.
Functie eisen: MAVO/LBO-niveau, een enthousiaste en dienstverlenende instelling, Nederlands in woord en geschrift, basiskennis Engels, "onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige diensten te werken.
ERVARING IS NIET VEREIST! Geschikte kandidaten zullen door ons worden opgeleid voor alle werkzaamheden! (q.a. ABM-dipjoma, basis opleiding
luchtvaart security aangevuld met diverse interne trainingen).

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

vooropleidingen in natu u r en groen

is dringend op zoek in Zandvoort Noord
naar

[Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

EEN BEZORG(ST)ER
Ben je 13 jaar of ouder, en heb je op woensdagmiddag l uurtje vrij om Het Zandvoorts
Nieuwsblad te bezorgen bel ons of kom even
langs.
We kunnen ook

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

bezorg (st)ers
gebruiken in de vakantieperiode.
Gasthuisplein 12

Tel. 5717166

BOO

De

pen

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappende doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft L.
Hansum uit Capelle a/d ussel
de eerste prijs gewonnen en
mag nu aan de slag met de
schitterende
zonnehemel
van Rising Sun.

MIKI'S RECEPT

Conimex geeft 10 BarbecuePakketten weg!

De winnaars van het handige
Rowenta Allegro Combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Groenteschotel
Kip-Kerrie
met banaan

Boodschappen

ingrediënten
(hoofdgerecht voor 3a 4
personen!:
• 1 pot HAK Groenteschotel
voor Kip-Kerrie (720 ml)
• 400 gr. kipfilet in blokjes
• 2 eetl. olie
• 1 grote ui, gesnipperd
• 2 of 3 lente-uities
• 2 (stevige) bananen
• 100 gr. ongezouten pinda's
• 150 gr. rijst
• peper, zout en sambal.

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
l. van Beek uit Zoetermeer
een schitterende 4.5 literïefal
Sensor snelkookpan op.

wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Maak kans op een Weber Barbecue gevuld met

een coraimex Saté-pakket t.w.v. f\. 250,-

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Met de zomer in aantocht, wordt
het weer eens tijd om lekker te
barbecuen.
Daarom
stelt
Conimex speciaal voor lezers van
De BoodschappenBeurs 10
gratis Weber barbecues met een
Conimex
Saté-pakket
ter
beschikking.

SUGGESTIE l

De barbecues zijn handig om
mee te nemen, ideaal voor op
vakantie of de camping. De barbecues zijn bovendien gevuld
met een Conimex Saté-pakket
bestaande uit: Ketjap Marinade,
Saté Marinade, Javaanse en
Maleise PindaSatésaus, Sambalen Ketjapsaus in vijf smaken en
natuurlijk Satéstokjes.

Geen salade
zonder
dressing
Een zomerse salade brengt u
op smaak met een frisse dressing. Zo'n sausje kunt u op
twee manieren maken: als
klassieke vinaigrette of op
roombasis.

Meedoen aan deze fantastische
actie is heel eenvoudig. Stuur
een briefkaart met uw favoriete
Saté-recept naar: Conimex Satéactie, Postbus 62, 1200 AB
Hilversum. De inzenders van de
10 beste Saté-recepten ontvangen voor 31 juni hun Weber barbecue met Conimex Saté-pakket
thuisgestuurd. U kunt inzenden
tot 25 juni 1999.

Een klassieke vinaigrette
maakt u door (voor 4 personen) 2 eetl. (wijn)azijn, 1 theel.
mosterd, zout, peper en een
mespuntje suiker door elkaar
te kloppen tot de suiker is
opgelost. Daarna klopt u er 6
eetl. olie naar smaak door.

Bereiding: Pel de bananen
en snijd deze in plakjes.
Bestrooi de kipblokjes met
peper en zout en bak deze in
een hapjespan samen met de
fjjngesnipperde ui in 2 eetlepels olie bruin. Schep de HAK
Groenteschotel voor KipKerrie erdoor en laat alles
onder af en toe omscheppen
goed warm worden. Voeg nu
de in stukjes gesneden banaan toe. Schep deze voorzichtig door het gerecht en
verwarm alles nog ca. 2 minuten. Breng het gerecht op
smaak met sambal.

RECEPT

Conimex Saté
Ajam Nanas
Benodigheden voor
a personen (8 stokjes):
• 500 gr. kipfilet
• Conimex Saté Marinade
• Conimex Javaanse
PindaSatésaus
• 1 blikje ananasstukjes
• Conimex Satéstokjes.
Bereiding: Leg de stokjes een
half uur van te voren in koud water, dit voorkomt verbranden.
Maak de Saté Marinade aan volgens de gebruiksaanwijzing op
het zakje. Snijd de kipfilet in kleine blokjes en leg deze in de marinade. Maak de Javaanse PindaSatésaus klaar volgens de gebruiksaanwijzing op het kuipje.
Rijg nu de kipfilet en de ananasblokjes om en om aan een stokje
en rooster deze gaar op de barbecue. Leg ze op een bord en doe
er dan de Javaanse Pinda Satésaus
overheen. Direct opdienen!

Serveren: bestrooi het gerecht met in ringetjes gesneden lente-uitjes, (gebroken)
pinda's en serveer er rijst bij.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Groenteschotel KipKerrie met banaan bereidt,
kijk dan naar De BoodschappenBeurs

Over de uitslag kan niet worden

gecorrespondeerd.

Een roomdressing maakt u
door (voor 4 personen) 2 eetl.
citroensap met zout, peper
en een snufje suiker door
elkaar te roeren tot de suiker
is opgelost. Daarna roert u er
1/8 liter zure room door.

Slamat Makan!

van Royai
sprinKlerZ:

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag-tussen 09.00 en 18.00 uur

••• B^F^H^ mf M UA

mf.^^. ___

4»

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Stappenplan voor het gazon

«WÏS.

Juni:

Kale plekken in het gazon kunnen
bijvoorbeeld ontstaan doordat er
onkruid of mos groeide, dat u
heeft verwijderd. Op de plaatsen
waar het mos of onkruid is afgestorven, blijven kale plekken achter. En die worden juist in deze
tijd van het jaar extra goed zichtbaar, omdat de rest van het gras
zo hard groeit.
Als er erg veel kale plekken zijn,
kunt u het beste het hele gazon
doorzaaien. Maar meestal is dat
niet nodig en kunt u volstaan met
het behandelen van alleen die
plekken die lelijk zijn geworden.
POKON

*i f.

«- *

*T*"*» voor
£W 9roenteschopapr (a
l
" ' sperziebonen,
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BioBalans GazonherstelMenu
van Pokon is hiervoor zeer geschikt. Het bestaat uit gazonzaad
en een organische bodemvoeding, die u door elkaar mengt en
uitstrooit over de kale plekken.
Vervolgens hoeft u het mengsel
alleen nog licht door de bovenste laag grond te werken. Na ongeveer twee weken ziet u de eerste jonge grassprietjes opkomen. De bodemvoeding zorgt
voor een voedzame ondergrond, zodat de kale plekken snel
helemaal zijn volgegroeid en uw
gazon er als nieuw uitziet.
Volgend maand: hoe u het gazon
de hele zomer mooi houdt.
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Deze tips worden u aangeboden door

"U moet de genten van HAK hebben-
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kale plekken
behandelen
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«K Groenteschotel
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woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Royal Clute
GrapaZ

H

Beide dressings kunt u verder
op smaak brengen door er
naar wens verse tuinkruiden,
specerijen en/of een fijngesnipperd uitje aan toe te voegen.
Probeer maar eens!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

POKON^fcHRYSAL

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

EST

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur
Voor dit kruiswoordraadsel worden
de omschrijvingen gegeven per
horizontale of verticale regel, leder
hokie in deze puzzel heeft daardoor
zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1
is het raakpunt van regel A verticaal
en regel 1 horizontaal, en is dus het
eerste hokje op de eerste regel.
Omschrijving horizontaal:
l.schaapkameel-munteenheid in
Joego-Slavië-liefkozing 2.vlaktemaat-deel van een bepaalde boomuitroep
3.rijschool-gewrongen
vorm 4.internationale organisatie
(afk.)-insect S.elasticiteit-weersgesteldheid-rustplaats S.dik-delfstofdeel van de hals 7.muzieknoottelegramtekst (afk.)-dandy-oude
lengtemaat-bijdehand
meisje
S.deel van het been-uitmuntend
9.bevlieging-rij soldaten 10.bakplaats-stad in Engeland-lndiaas
vrouwengewaad 11.soort bier-politieman (fam.)-kikker I2.titel (afk.)leeswerk-stad in Zuid-Frankrijklater is.bewijsstuk-steunpilaster
14.gedroogde zeevogelmest-rivier

in Engeland-bijna IS.boekhoudkundige term
Omschrijving verticaal:
A. verlichtingstoestel-zon der
schroom B.praatvogel-zoogdiernakomeling-klein kind C.oude
Franse dans-verlegenheid (fig.lfamilielid D.bouwland-omheiningbevreesd E.ik (lat.)-hoofdtelwoordgever (lat.) F.aanwijzend voornaamword-muzieknoot-gezang C.persoonlijk voornaamwoord-waardigheidsteken-ondiep water-muzieknoot
H.keürig-familielid-voegwoord-hoofddeksel
l.astatium
(afk.)-huidknobbeltie-oude literatuur-getü J.knaagdier-met name
(afk.)-rustteken (muz.) K.vaatwerkslok-opbrengst L.vismaag-deel van
het lichaam-loot M.richting-geluidtitel (afk.) N.profeet-deel van een
schip-staat in het Midden-Oostenboom O.familielid-gegadigde.
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de hokjes met de volgende nummers achter elkaar
plaatst: C9-A13-M-08-D1-F10

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

14 ^el1

Doe mee en win
Los snel de puzzel op en
spreek het antwoord in op

De BoodschappenLijn:
0909- 300.10.10
(80ct/m)
ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor
Snelkookpan.

Bij
WMvliegen in een klap!
bijna
Ideaalgewicht capsules van
opgenomen flg^ppverg
II:vangt u dus twee vliegen in
wicht. Gelukkiglzi|n*er-natuurlijl
klap, een ideaal gewichten een
|werkstoffen voor een normale stojll
...T.Je stoelgang. U kunt normaal
gang die tevens overgewicht teger|-t iljijven eten en toch afvallen!
gaan.
f$ •'"' ideaalgewicht, natuurlijk van Bional

Het BoodschappenSpel heeft
voor u leuke huishoudelijke
prijzen in petto. Want iedere
beller met de juiste antwoorden maakt kans op een f raai
blauwe, krachtige 1250 W
Rowenta Tonlxo sledestofzuiger met vljfvoudig
flltersysteem. drlenoekfge DELTA zuigmond met
drie zulgopeningen, soft
bumper en geïntegreerde ' > sche Rowenta Allegro
'meubelborstel.* t !^, > t v combi EF-100 kofflezetBovendien ligt er voor iedere»' apparaat voor heerlijke
honderdste beller, met^rjet^ espresso, 'cappucino of
- 'goede antwoord een praktk'' >koffle klaar! , -'
..'r^'^^

De kracht van de combinatie-:
Ideaalgewicht bevat een combinatie
van plantaardige extracten die de
darm reinigen en stimuleren. Verder
zorgen zij ervoor dat bepaalde kool,hydraten en vetten minder worden
opgenomen. Hierdoor neemt het
lichaam minder calorieën op.

Verkrijgbaar bij drogist,
reformhuis of apotheek.
Voor informatie, bel gratis:.
0800-0202020
40caps. f 11,45
100caps.f23,75

Zo lust je er nog wel eentje!

'^Ll.',^

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Met welk product kunt u sparen voor 15% korting op prachtige kampeerspullen van V&D?
2. Hoe heet de nieuwe frisse en prikkelende
frisdrank van Royal Club SprinklerZ?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken],
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

1

" ,U
'.i'-^'J'•'•
'„K-riarv
ien^V&Di'tórtingsbonsïSryüffl
ontvangt
dan:ee^
i^^_w„aefifelelfe

Smaken verschillen en Calumba
houdt daar rekening mee. Met
de drie exotische f ruitlikorettes Passion, Sunset en Tropical
biedt Calumba voor ieder wat
wils.
Zo sprankelt Calumba Passion
van exotische ingrediënten als
mango en passievrucht. Net zo
verleidelijk is Calumba Tropical
met haar tropische smaak van
sinaasappel, limoen, banaan en
mango. Weer heel anders is
Calumba Sunset. die haar lekkere frisse smaak dankt aan de
wilde Key-limoen.

Drink Calumba puur, met ijs
of in een mix
Calumba komt gekoeld of met
Os zeer goed tot haar recht.
Enthousiaste mixers kunnen
met Calumba alle kanten op,
want deze fruitlikorettes lenen
zich ook uitstekend voor het
gebruik in een mix met büvoorbeeld bronwater, jus d'orange of
een ander vruchtensap. Verras
uw vrienden eens met een
Calumba-drink. Gegarandeerd
dat u ze in zomerse sferen
brengt.

kontakt lenzen

6 paar maandlenzen

Nieuwsblad

slechts 190,- fe j aar)
Haltestraat 5, Zandvoort

Woensdag 9 juni 1999

Q

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

DaHW
07.34
13.21
22.40
tum
12.14
08.56
14.18
23.25
09 juni
00.56
09.44
15.16
23.54
10 juni
01.52
10.34
12.25
16.02
11 juni
11.44
13.30
02.47
16.52
12 juni
03.35
17.37
14.05
13 juni
04.22
00.56
18.25
14 juni
01.36
05.06
LW
15 juni
05.55
HW
20.30
16 juni
LW
21.40
Maandstand: NM zo 13 juni 21.03 uur.
HW: wo 16 juni 05.55 uur, + 118 cm NAP.
LW: wo 16 juni 01.36 uur, - 87 cm NAP.
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Dico laat
Zandvoorters
meezingen

f.. Tennissers
promoveren in
nieuw seizoen

C. l .T W
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Pinguïn
werpen
tussen
buien

ZANDVOORT - „Voor
Haarlem, IJmuMen en Zandvoort liggen de marktkansen
voor het oprapen. Het moment is aangebroken om
deze kansen te verzilveren."
Dat schrijft het bureau
Marktplan Adviesgroep in
het nieuwste toeristische
rapport 'Lokaal werk, samen
sterk'. Het adviesbureau
pleit vooral voor een andere
aanpak van de promotie, betere bereikbaarheid en meer
gastheerschap.

T

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

3

olgens mij staat het urinoir
op dezelfde plek waar het
•qeger ook stond. Alleen het
midige toilet geurt beter dan
iet oude gebouwtje en de aanchafkosten zijn nu veel hoger
lan destijds.
Voor degenen die niet weten
/aar het urinoir staat, volgt
üer de rondleiding. Men kan
iet vinden op de stoep voor
iet parkeerterrein van het
ueuwe raadhuis. Er staan nog
een verwijsbordjes (in huistijl) dus het zal voor de toeisten nog zoeken blijven. Het
oüet lijkt vanuit de verte op
en zoutvaatje. Uitgevoerd in
oestvrij staal en met een keuï puntdak. Dit is speciaal
atworpen voor mensen die
a een kroegbezoek de volgene dag met een punthoofd loen. 's Avonds is het dak van
et toilet als een vuurbaken
erlicht. U weet dat ik nieuwserig van aard ben en ik wilde
aarom niet alleen de buitenaar ook de binnenkant beonderen. Goede raad is duur
ant ik kan moeilijk als
euwsgierig aagje een urinoir
nnenstappen. Gelukkig
ond de deur wagenwijd
Pen. Ik moet zeggen dat ik na
et bezichtigen van de binenzijde diep onder de indruk
as. De heren kunnen na het
assen zelfs hun handen wasen en heel luxe, met een bloer hun handen drogen. Ik
ord er gewoon jaloers van.
Maar sinds kort is er ook een
amesurinoir op de markt geJacht. 'Lady P' is de naam.
Js ik de foto bekijk dan wordt
wel een gymnastische oening om goed te mikken. Onanks dat zou het een gewel'g idee zijn als naast het
outvaatje de 'P' van Peper'je geplaatst wordt. Dan is
dit 'stelletje' compleet.
'ant de tijden dat alleen hehoge nood hebben zijn
t voorbij.
Nel Kerman

Kroatische Andrea
over de oorlog
in haar hoofd
pagina 3

Deze week:
20 pagina's
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'Snellere lijnen naar
Amsterdam Beach'

Prinses' Daisy staat rillend
in haar roze jackje bij het
ringwerpen. Deze vijfjarige
ongedame had het geluk al
geschminkt te zijn, want
door de regen moest deze
activiteit even gestaakt
worden. De eerste
Zandvoortse straatspeeldag
in Oud Noord afgelopen
zaterdag begon nat, heel
nat. Maar het buurtfeest
eindigde droog.
IJDENS HET openingswoord van burgemeester
Van der Heijden regent
iet nog net niet. Zo kunnen
Vlattijs en Svén hun handtekelingenlijst voor een eigen voetoalveld bij de Van Lennepweg
•ceurig afleveren aan de bur*ervader. Vorige week verdeüigden ze hun plan al met vere in het Zandvoorts Nieuwsblad. Van der Heijden belooft
r serieus naar te kijken en ze
persoonlijk uit te nodigen voor
;en gesprek . als dat nodig
mocht zijn.
Maar dan komt het met bakcen naar beneden. De kindeen lijken geen last te'onderInden van de grote hoosbuin. Enthousiast werpen zij zich
p het blikgooien, pinguïnweren, muistrekken en alle andee orginele spelen die in de Niolaas Beetslaan staan opge-

Rocco had profvoetballer
kunnen worden als hij
zich aan de dwang van
het trainen en presteren
had onderworpen. Maar
hij koos voor zijn werk en
zijn jonge gezin. Zijn
zoontje wil hij echter wel
de liefde voor voetballen
bijbrengen.

En verder:

l
02
ui

Los nummer 2 gulden

De regen kan de kinderen niet 'deren, maar als de zon eenmaal gaat schijnen doen ze nog enthousiaster mee aan de spelletjes

steld. Ternauwernood kunnen
er nog krabbeltjes gezet worden op de doorweekte inschrijvingsformulieren. „Alles moet
nu wel even opdrogen, want
zelfs de schmink loopt door op
de gezichtjes," zegt buurtbewoonster Jolande, van top tot
teen in een. regenpak gehuld,
terwyl ze zichzelf warm
springt.
Totaal onverwacht breekt de
zon opeens door. Snel wordt er
een terrasje gemaakt bij het
drankjeskraampje. Er duikt

Foto André Lieberom

een clown op die hondjes en
zwaarden maakt van ballonnen. Een andere clown heeft
een hele wijde broek aan waar
zoveel mogelijk ballen in gegooid moeten worden. De immense houten sjoelbak droogt
pp en kan ook ingezet worden
in het spelletjesfestjjn. De
skippyballen glibberen niet
meer en er gaan steeds meer
jassen en lange broeken uit. De
streetdansers kunnen zelfs in
hun T-shirt swingen met
jeugdwerker Thierry. Aan het

onder een parasol droog moesten zien te blijven, maar uiteindelijk is het allemaal op zijn
pootjes terecht gekomen,"
lacht ze tervreden.
Dan beëindigt ze de dag met
de verloting van prijsjes onder
de deelriemertjes, terwijl de
ouders met een drankje nog
wat napraten op het geïmproviseerde terrasje. AUe kinderen krijgen een vaantje van het
eerste buurtfeest Oud Noord
mee naar huis.

ZANDVOORT - De gemeente heeft vorig jaar 811 duizend
gulden minder uitgegeven dan
begroot was. Dat blijkt uit de
jaarrekening die vorige week
openbaar gemaakt is.Het overschot gaat naar de algemene door een samenstel van allerlei
reserve. Dat de gemeente niet factoren.
precies hetzelfde bedrag heeft
Zo heeft Zandvoort bijvoorbegroot als uitgegeven, komt beeld meer geld van Den Haag

Gemeente
houdt acht
ton over

ADVERTENTIE

JEROEN VAN DER BOOM
veel succes met de opening van

"CLUB CHATEAU

einde van de middag nemen de
zonnebrillen het defintief over
van de regenkleding.
Uschi Rietkerk, een van de
initiatiefneemsters van het
buurtspektakel, kan opgelucht
ademhalen. „Er zijn ruim
tweehonderd kinderen die
hebben meegedaan. Het was
een gezellige en geslaagde dag.
We hebben er met een vaste
ploeg van zeven mensen zo'n
twee maanden aan gewerkt.
We baalden even toen we vanochtend bij elkaar kwamen en

99

Marktplan, dat het rapport
in opdracht van Haarlem, IJmuiden en Zandvoort gemaakt
heeft, "vindt dat elke plaats in
Zuid-Kennemerland zichzelf
beter moet verkopen.
Voor Zandvoort haalt het
adviesbureau uit Bussum een
oud idee van Wim Peeters en
Lou Koper uit de bus: Zandvoort moet zich afficheren als
'Amsterdam Beach', omdat er
nu al zoveel Amsterdammers
naar de kust gaan. Marktplan
wil ook een nieuwe doelgroep
aanboren: de toeristen die een
paar dagen in Amsterdam logeren. Zij hebben de kust volgens de onderzoekers nog onvoldoende ontdekt.
De promotie en marketing
kan beter in de eigen plaats
gebeuren dan via een regionale
WV, zoals nu. Het huidige
VW-kantoor moet zelfstandig
worden met de regionale WV

als koepelorganisatie. Het
VW-kantoor verdient bovendien een centrale plek in het
dorp.

Spaarnwoude en dan verder
met de Strandexpress. Die
Strandexpress moet niet alleen leuk beschilderd worden,
maar er moet ook zand in liggen om de zonaanbidders alvast in de stemming te brengen. „Vervoer is fun," stelt het
adviesbureau in modern marketingjargon.
Als de dagjesmensen Zandvoort eenmaal bereikt hebben,
moet de gemeente Zandvoort
meer ruimte voor parkeerplaatsen en voor vervoer vanaf
de trein bieden. Ondernemers
en parkeerwachten kunnen
een cursus gastheerschap gebruiken volgens het rapport.
Gran Dorado zou die cursus
kunnen geven.

Zolang al die Amsterdammers echter niet naar Zandvoort kunnen komen, omdat
de wegen verstopt zijn, heeft
meer promotie geen zin volgens het adviesbureau. Dat
werkt zelfs tegen Zandvoort,

Oud idee
opgebakken in
nieuw rapport

Marktplan ziet Gran Dorado
ook als generator van inkomsten en overlast. De gemeente
moet daarom afspraken gaan
maken met Gran Dorado over
een leuke looproute naar het
dorp, waarbij Gran Dorado de
overlast moet zien te beperken.

menen de onderzoekers.
Het adviesbureau stelt voor
om niet te wachten op lange
termijn oplossingen zoals lightrail en het omstreden Haringbuystracé (een tunnel bij de
viersprong in Aerdenhout). Er
moet bij de afrit van de A 9 op
zomerse dagen een elektronisch bord neergezet worden
met 'Zandvoort is vol'. Dit
bord zou ook moeten yermelden hoe lang de wachttijd naar
de kust bedraagt als mensen
per auto Zandvoort willen bereiken.
De alternatieven worden ter
plekke ook aangeboden: of
naar het Kennemerstrand bij
Umuiden of de auto parkeren
bij het station Haarlem-

gekregen uit het landelijke gemeentefonds. Bovendien hebben de inwoners meer legeskosten en onroerende-zaakbelasting betaald. Anderzijds
zijn er minder parkeerplaatsen
verhuurd (door het slechte
weer vermoedt de gemeente)
en is er ook minder toeristenbelasting ontvangen.

Verder kan Zandvoort opleven als er een congresgebouw
bijkomt, de boulevard meer
winkels en restaurants krijgt
en er een nachtclub toegestaan wordt. De opknapbeurt
van de Kerkstraat, het nieuwe
winkelcentrum Jupiter en het
toekomstige masterplan voor
de boulevard, ziet Marktplan
als een stap in de goede richting.

ADVERTENTIE

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

van ROB COHEN
en alle medewerkers van
Single Dance Soc. „DE MANEGE",

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

Joustra eist uitleg
over rel rond Bleijs

Politie houdt verkeersbordendief aan

ZANDVOORT - Pieter Joustra wil namens de WD-fractie
opheldering hebben over de beschuldigingen van architect
Coen Bleijs dat hij stelselmatig tegengewerkt wordt door
twee ambtenaren van de gemeente.
Bleijs heeft volgens het dag- Als de tegenwerking bewezen
blad Cobouw de Bond van Ne- wordt, wil Bleijs volgens Coderlandse Architecten inge- bouw een schadeclaim indieschakeld. Die heeft op haar nen tegen de gemeente.
beurt weer een brief aan minisWethouder Herben zei twee
ter Peper van Binnenlandse weken geleden al in een interZaken geschreven. Joustra wil view met het Zandvoorts
van het college van Burge- Nieuwsblad dat „er geen redemeester en Wethouders weten nen zijn om te twijfelen aan de
of Peper al een brief naar integriteit van de ambtenaZandvoort gestuurd heeft, zo- ren."
als aangekondigd wordt in CoHet nieuwe sectorhoofd Burbouw.
gers en Bedrijven, A. Knoops- De Kroatische studentes Marjana Matoric en Andrea Anic helpen ook mee op de straatspeeldag in Oud
Volgens Bleijs adviseren WUpshaar, zegt in een inter- Noord
Foto André Lieberom
twee Zandvoortse ambtenaren view met Cobouw dat er een
de aanvragers van bouwver- onderzoek is geweest waar
gunningen hem niet als archi- Bleijs niet aan mee heeft willen
tect te kiezen. In een geval be- werken. Volgens burgemeester
schikt Bleijs over één brief Van der Heijden moet dat onwaarin een cliënte dat aan hem derzoek nog ingesteld worden.
meedeelt, meldt Cobouw. Maar dat is volgens KnoopsDaarnaast heeft Bleijs het ver- Wilpshaar „een foutje van de
moeden dat hij door een ande- burgemeester".
re opdrachtgever aan de dijk
Tijd voor ontspanning is er
Joustra wil weten of er nu 4 TT" ADEREN ZIJN over- hun computerspelletjes zien.
gezet is nadat deze contact wel of geen onderzoek is ge1& al hetzelfde: een glirn- Wij toonden ze hoe ze origami- ook gedurende hun logeerparty -bij wethouder Marijke Hermet de gemeente heeft gehad. weest.
X m. lach doet wonderen.
figuurtjes konden vouwen.
Dat hebben we in Kroatië na- ben: zondag mochten ze naar
Eerst keken de Zandvoortse
Amsterdam. „Wat een leuke
melijk ook met kinderen gekinderen nieuwsgierig naar
ADVERTENTIE
ons, maar ze gaven zich al snel daan. Vooral de Zandvoortse stad en wat een leuke geveltjes. Volgende keer ga ik begewonnen. Ik heb wel het ge- meisjes vonden het leuk. De
voel dat Zandvoortse kinderen jongens gingen liever voetbal- slist een rondvaarttocht malevendiger zijn. Ze spelen met len, geloof ik." Ze lacht. „Ja, zo ken over de grachten," neemt
zijn jongens, hè."
Andrea zich voor.
meer zelfvertrouwen dan
Kroatische kinderen," vertelt
Voor haar vertrek naar huis
Zaterdag deelden ze limonade twintigjarige Andrea Anic
uit Osijek. Ze loopt samen met de en chips uit op de straat- op donderdag wil ze nog wel
haar even oude vriendin Mar- speeldag in Oud Noord. Maan- voldoen aan de wens van haar
dagavond kookten ze mee tij- vader. Die heeft haar de opjana Matoric stage in Zandvoort voor een speciaal Kroa- dens de kinderkookles. Het is dracht gegeven om in de
tisch jeugdproject. Zo helpen de bedoeling dat ze eveneens Noordzee te zwemmen. „Maar
het water is wel erg koud. Als
ze onder andere bij het Aktivi- een bezoek brengen aan het
ik normaalgesproken in KroaHaltbureau in Heemstede
teitencentrum Zandvoort.
tië in de zee zwem, is het wa(voor alternatieve straffen
Andrea en Marjana namen
ter minstens 22 graden."
al een kijkje bij de naschoolse voor jeugdige wetsovertreopvang. „Erg leuk," zegt An- ders) en de Haarlemse stads.Zandvoort -Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé
Zie ook pagina 3
drea. „De kinderen lieten ons wachten.

'Een glimlach doet net zo veel
wonderen in Kroatië als hier'

pVEBVEEN - Met maar liefst veertig verkeersborden en 129
joints in zijn auto is een 44-jarige man uit Velsen aangehouden.
De politie kwam de man zaterdag op het spoor toen hij bezig was
een bord op de Zeeweg los te schroeven. Hij is bij zijn huis
aangehouden, pp vele plaatsen in de regio, waaronder alleen al
op 24 plaatsen in Bloemendaal, heeft de politie lege palen aangetroffen. De politie onderzoekt nog waar de overige zestien borden thuishoren.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l

l l
l l

l l
l

l

l

l

l

l

l l
KW1899V

Giro/Banknn:

l l

l l

l

l l

l

l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

<ttoeral
Onze (Opa en (Oma

Vredig ia ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoecler en oma

Jan en

Dina Wardenier-Paap
weduwe van Johan Warclenier
* l december 1920
t Corrie en Roei

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

ré \7an

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

zijn op 15 juni

t G juni 1999

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

50 jaar

Joop en Ira
Engeline en Henk

Correspondentieadres:
Koningstraat 13
2042 VG Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 9 juni van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
Uitvaartcentrum, Poststraal te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatshebben donderdag 10 juni
om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

CENJET volop VAN IHET VOORJAAR

Een compleet verzorgde begrafenis

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Johannes Kinneging
Han
Uw aanwezigheid, bloemen, kaarten of telefoontjes waren voor ons een grote steun en zullen in dankbare herinnering blijven.
Uit aller naam:
E. L. Kinneging-Klaverstijn

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil j e toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Op 14 juni wordt onze fantastische moeder,
schoonmoeder, oma en omi

„^

voor meer informatie:

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op- deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid.
DE PORTEFEUILLEVERDELING IS
ALS VOLGT:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw MJ. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melder.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

DAMES- OF
HERENSLIPS

3 SLOGGI

SLIPS

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor .
het verzorgen van één begrafenis :
• •••/.. •.':.•".•'. of crematie.
.•';.-. .
Direct hulp bij een sterfgeval:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn:
- maandag 14 juni om 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
- dinsdag 15 juni om 20.00 uur, commissie
Organisatie, Toerisme en Verkeer
- woensdag 16 juni om 19.00 uur, commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
- woensdag 16 juni om 20.30 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn en Onderwijs
- donderdag 17 juni om 20.00 uur, commissie Financiën
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 31 mei vergaderd. De
besluiten|ijst van deze vergadering en van de
verdere in week 22 door B&W genomen
besluiten zal op maandag 14 juni worden vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstan tecommissie vergadert donderdag 17 juni om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort. Voor nadere informatie
over de agenda kunt u terecht bij de sector
Ruimte en Onderhoud, afdeling Ontwikkeling
en Beheer, telefoon (023) 574 01 00.

De genoemde verordeningen treden in werking op de eerste dag volgend op de dag van
deze publicatie.
De verordeningen liggen gedurende twee
weken ter inzage bij de Centrale Balie van het
gemeentehuis van Zandvoort.
AANPAK STANKOVERLAST ALS
GEVOLG VAN AANSLUITINGEN
STRANDRIOLERING
Met het bedrijf Hydrogas Holland b.v. is overeengekomen om gedurende de zomermaanden bij elke aansluiting van de strandriolering
op het gemeentelijk rioleringsstelsel het
Nutriox procédé te installeren.
Bij dit procédé zal aan het afvalwater calciumnitraat worden toegevoegd welke er voor zorg
draagt dat het afvalwater vrij is van zwavelwaterstof (rotte eierenlucht), de stof die nu nog
de stankklachten veroorzaakt. Installatie nu is
het vervolg op een in de laatste maanden van
de zomer van 1997 gehouden proef, bij één
van de aansluitingen, waarbij uit de metingen
is gebleken dat bij "juiste dosering het afvalwater vrij is van zwavelwaterstof.
Na afloop van dit strandseizoen zal één en
ander worden geëvalueerd, waarna eventueel,
tot definitieve installatie zal worden overgegaan.

GEEN EVENEMENTEN TIJDENS
HET EK VOETBAL 2000
In de periode van 3 juni tot en met 9 juli 2000
zal het EK Voetbal 2000 worden gehouden.
Tijdens het EK Voetbal 2000 heeft ook de politie van de basiseenheid Zandvoort een taak
toebedeeld gekregen. Hierdoor heeft zij niet
voldoende menskracht ter beschikking om tijdens grote evenementen in Zandvoort de
openbare orde en veiligheid te waarborgen.
Dit is van groot belang bij het houden van een
evenement. Dit in ogenschouw genomen is
het in Zandvoort niet toegestaan om evenementen te organiseren in de periode van 3 juni
tot en met 9 juli 2000 waarbij de inzet van de
politie onontbeerlijk is.
Natuurlijk zal er voor de gebruikelijke politietaken voldoende menskracht beschikbaar
blijven.
VOORBEREIDINGSBESLUIT

(ART. 22 WRO)
VERORDENING STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING
EN VERORDENING COMMISSIE
STRAATNAAMGEVING
VASTGESTELD
In zijn vergadering van 11 mei 1999 heeft de
gemeenteraad van Zandvoort de Verordening
straatnaamgeving en huisnummering alsmede
de Verordening voor de commissie straatnaamgeving vastgesteld. Deze vaststelling is
noodzakelijk geacht mede in verband met het
Integraal Veiligheidsbeleid, in het bijzonder het
vinden van de juiste straatnamen/huisnummers door hulpverleners. De artikelen 5.6.1 en
5.6.2 van de Algemene Plaatselijke Verorde-

GRATIS

De gemeenteraad heeft op 11 mei 1999 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Saxenrodeweg 101;
- het perceel Cort van de Lindenstraat 10.
Deze besluiten liggen met ingang van 11 juni
1999 met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijning het desbetreffende
gebied is aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie.
VRIJSTELLING EX ART. 19 VAN
DE WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het perceel Saxenrodeweg 101 in verband
met het oprichten van een drietal garages;

1 s te Prijs:
Diner voor 2 personen
van Rest. de ALBATROS
Haltestraat 26
2 t/m 5 prijs:
Kado's van Lissenberg Sig. Mag.,
Haltestraat, inhoudende 5 artikelen: Staatslot met jackpot, fles
wijn, wijnglas, kraslot, portomonnee.
Zaterdag 19 juni deelt ons promotieteam een vaderdag-attentieuit,
aangeboden door
Parf. Moerenburg, Haltestraat

uw SLOGGI dealer

KROON
MODE
Haltestraat 55
ZANDVOORT

Parklaari 36,2011 KW Haarlem.

ning Zandvoort zijn hierbij komen te vervallen.
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

en

Geldig voor olie modellen en kleuren
von l l/m 30 juni 1999.

De achterkleinkinderen:
Robert en Gilles
Zorgcentrum:
"Huis in de Duinen"
Herman Heijermansweg IA
2042 XN Zandvoort, kamer 215

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Deskundig advies.

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

De kinderen:
Jan, Pieteren Marguerite
De kleinkinderen:
Marie-Thérèse en Ben
Franco ise en Andy
Chantal en Mariëlle

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

of crematie voor een éénmalige

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man.

90 jaar.

ovz

MET bioEMEN EN plANTEN VAN:

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de aula van de begraafplaats.

Bentveld, juni 1999

zomerkrant
Nadere informatie bij
Margo Oosteryeld, tel. 023-5717166

*Hartelijk $efeLu>Cteerb.
en kLewkwberen

Rob en Wilma
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Op 3Ojuni en 28 juli verschijnt
bij het Zandvoorts Nieuwsblad
de

-het perceel Cort van de Lindenstraat 10 in
verband met het vergroten van een woning.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 11 juni 1999 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de teryisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergun-ning verleend voor:
- Lijsterstraat 20
- 1 boom
- Bramenlaan 11
- 4 bomen
- Bramenlaan 9
- 1 boom
- Mr. Troelstrastraat 10 - 1 boom
- Kostverlorenstraat 5 2 - 3 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een
derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar. Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Flemingstraat 26
- 2 bomen
- Math. Molenaarstraat 2 4 - 1 boom
- Tollenstraat 9 - 3 bomen
- Bentveldweg 12-1 boom
- Bentveldweg 11-1 boom
- Gasthuisplein
- 1 (gemeente)boom
- Hoek Celsiusstraat/
V.d. Waalstraat - 3 (gemeente)bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
WET MILIEUBEHEER
Melding Wet milieubeheer
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn in de maand mei 1999 ontvangen,
de navolgende meldingen op grond van artikel
8.40 van de Wet milieubeheer voor:
1. Het in werking hebben van een inrichting op
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grond van het Besluit Horeca-, Sport- en
Recreatie-inrichtingen Milieubeheer (restaurant) gelegen aan Zeestraat 38;
. Het in werking hebben van een inrichting op
grond van het Besluit Horeca-, Sport- en
Recreatie-inrichtingen Milieubeheer (sporthal en activiteitencentrum) gelegen aan de
Flemingstraat 9.
AANGEVRAAGDE

MILIEUVERGUNNING

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor:
1 .Een inrichting voor data-communicatie aan
het perceel Stationsplein 6 te Zandvoort.
De aanvraag,-het ontwerp van het besluit en
de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 11 juni tot
10 juli 1999 ter inzage bij de Centrale Balie.
De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.
Door een ieder kunnen tot 10 juli 1999 schrifteliike bedenkingen worden ingebracht bij het
college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom wordt verzocht zal er gelegenheid worden
gegeven tot een gedachtewisseling over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder
degenen die op de bovengenoemde wijze
bedenkingen heeft ingebracht en degenen die
bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij
het nemen van het besluit ten op7ichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Leefomgeving & Handhaving, tel. (023) 57401 00.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunninen en meldingen bouwvoornemen zijn
ij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
99-117M Boulevard Paulus veranderen en
Loot 57
•
vervangen windschermen/windkeringen
99-118B Boulevard
plaatsen windBarnaart 16
portaal
99-M9M Koninginne
plaatsen berging
weg 38
99-120M Cejsiusstraat 70 plaatsen uitbouw
99-121B Heimansstraat 19 plaatsen woonwagen
99-1228 Swaluëstraat 37 plaatsen dakopbouw
99-123B van Speijkstraat 25 plaatsen dakopbouw

E

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen

,en
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binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
VERLEENDE
BOUWVERGUNNING:
99-024B Kostverloren- bouwen van een
straat 107
serre (27-05-1999)
VERLEENDE MELDING
BOUWVOORNEMEN:
99-083M Ir. G. Friedhoff plaatsen betaalplein15
hokje (25-05-1999)
99-091M Kromboomsplaatsen tuinhuisveld 50
je (31-05-1999)
99-084M Witte Veld 46
plaatsen tuinhuisje (27-05-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

EVENEMENTEN

De volgende vergunning is door de Burgemeester c.q. het college van Burgemeester en
Wethouders verleend op grond van de Algemene Plaatselijke.Verordening Zandvoort:
99/1750 Internationaal Beacn Volleybal Toernooi op 12 en 13 juni op het strand t.h.v. de
strandpaviljoens 1C en 2
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en' Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste
te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van
uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde
laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u
tevens te vermelden de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven.
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Personalia

'Het moet wel een verantwoord zootje blijven'

• Gré (74 jaar) en Jan (73 jaar)
van der Ploeg zijn op 15 juni
vijftig jaar getrouwd. Zij zijn
beiden nog in goede gezondheid. Ze leerden elkaar kennen
toen Jan nog bij de marine zat.
,,Ik was samen met een vriendin. Ik vond Jan leuk en zo is
het gekomen. Oude liefde
roest niet. In elk gezin is er
weieens wat, maar Jan is nog
steeds een fijne man," aldus
Gré.
Ooit moest Dico van Pulten
• Tips voor deze rubriek: Re- kiezen tussen een loopbaan
U dactie Zandvoorts Nieuws- in de sport of in de muziek.
_ E blad, 023-571.8648.
Hel werd hel laalsle. „Dal
had je niet gedacht hé, dat
ik eens een sportman was,"
zegt hij, wijzend op zijn
Inschrijven voor
buikje. Hij roll een shaggie.
„Muziek is trouwens ook
Tennissportkamp
veel leuker, weet ik nu."
ZANDVOORT - Kinderen Inmiddels is hij enthousiast
van negen tot en met vijftien pianist/dirigenl van 'Music
jaar die een week lang willen All In'. Hel eerste officiële
kennismaken met allerlei spor- concerl van dil nieuwe
ten, kunnen meedoen aan het Zandvoorlse koor vindl
jaarlijkse
Tennissportkamp. plaats op 19 juni.
Het kamp vindt dit jaar plaats
van 26 tot en met 30 juli, de
eerste week van de zomervakantie. Changing Move Support (CMS) heeft de organisatie overgenomen van Rini Cappel, die het maar liefst zeven
jaar lang met een paar mensen
geregeld heeft.
Net als andere jaren begint
de inschrijving de dag nadat de
informatieboekjes uitgedeeld
K SPEEL HET liefst 's
zijn. Wie zich nog niet opgegenachts met een 'bakkie'
ven heeft voor dit informatieop," zegt Dico van Putten over pianospelen,
boekje, kan dat alsnog doen bij
de familie Drommel, Nicolaas zijn passie, 's Morgens moet hij
Beetslaan 38,2041 NP in Zand- dan ook nog een beetje op
voort (tel. 571.4318) of bij de gang komen.
familie Van Heijningen, BoedaDe pianist/dirigent richtte
peststraat 5 in Haarlem (tel.
540.1204).
het Zandvoorts Mannenkoor
en het Zandvoorts VrouwenWanneer de boekjes uitge- koor op in de jaren tachtig.
deeld worden, is nog niet be- Beide lijden ze een florerend
kend. Wel verzekert CMS dat bestaan, al hebben.ze inmidiedereen (ook nieuwelingen) dels een andere dirigent gekrenet zo veel kans als andere ja- gen. In 1997 ging S(w)ing Soren heeft om mee te mogen ciety van start. Omdat er
doen. Er is plaats voor zeventig steeds meer klassieke stukken
kinderen.
het repertoire binnenslopen, is
deze naam nu definitief veranderd in 'Music All In'.
Volleybal
Het veertigkoppige koor is
voor het eerst in het openbaar
op het strand
te zien op 19 juni in de Gebouw
ZANDVOORT - Dit week- De Krocht. Ze zingen liederen
end vinden de Liptonice Beach die variëren van Noenje SielVolleybal Series plaats op het joe, Porky and Bess, Tears in
strand bij Havanna. Daaraan Heaven van Clapton tot aan
kunnen deze keer ook ama- liedjes van Wim Sonneveld.
teurspelers meedoen. Zij spelen met zijn tienen tegen twee
profvolleyballers.. Wie zich nog
niet heeft opgegeven op telefoonnummer 070-347.8443, kan
zich ook zaterdag- of zondagmorgen om half negen melden
bij organisator Free Time Promotions.

I

Dico van Putten, moet 's
morgens een bctje op gang
komen

„Voor ieder wat wils dus. Ik
haal mijn muziek overal vandaan. Noenje Sieljoe en Dostojno Jest zijn bijvoorbeeld gezangen uit de Russische lithurgie. Ik arrangeer ze natuurlijk
zelf opnieuw, zodat het lekker
gaat klinken."
„Het optreden moet informeel blijven," vindt Dico. We
zetten dan ook tafeltjes tussen
de stoelen van het publiek, zodat je niet van die keurige
rechte rijen krijgt. De zangeressen en zangers mogen ook
zelf weten wat ze aantrekken.
Geen witte overhemden en
zwarte jurken dus. Maar we repeteren wel hard. Het moet
wel een verantwoord zootje
blijven."
Dico begon zijn studie aan
het Amsterdams conservatorium, maar maakte de opleiding
niet af. „Na .vier jaar zei de
thans in Zandvoort woonachtige directeur Jan Man: 'Je moet
het toch met je vingers waar-

maken, dus stop er maar mee.'
Ik gaf namelijk aan dat ik voornamelijk geïnteresseerd was in
de lichte muziek, de jazz. Ik zat
er niet op te wachten om leraar
te worden of Concertpianist."
„Maar goed, ik heb een brede basis opgedaan. Ik had natuurlijk veel meer kunnen bereiken dan wat ik nu doe, maar

ik een 'schnabbel' heb en het
publiek is niet geïnteresseerd
of zit er doorheen te wauwelen,
dat ik dan maar even aan het
geld ga zitten denken wat ik er
mee verdien," vertelt Dico aan
zijn vaste 'werktafel' in stamkroeg Hollandia.
Penningmeester en rechterhand Ellen Oosterveen is mee-

Nieuw koor van Dico van Putten op
19 juni voor het eerst te zien
ik ben niet zo'n streber. Ik
werk graag met mensen. Ik doe
graag verschillende soorten
muziek. Eigenlijk pak ik aan
wat ik tegen kom en waarvan
ik denk dat ik het met plezier
zal doen. Ik ben niet zo'n heftige planner. Ik ga nooit met tegenzin achter de piano zitten.
Al kan het voorkomen dat als

gekomen. Als Dico even naar
het toilet is vertelt ze over de
repetities van Music All In.
„Dico is verschrikkelijk muzikaal. Hij heeft de kracht om
dat over te brengen aan het
koor. Hij is een echte goede
leraar. Hij heeft de muzikale
touwtjes helemaal in handen.
De zakelijke kant komt geheel

4

De wedstrijden beginnen om
half tien. Na de middagpauze
kunnen toeschouwers ook genieten van demonstraties van
profspelers. Het toernooi
duurt beide dagen tot ongeveer zes uur. Veronica zorgt
voor de muziek. Er zijn ook diverse kledingverkopers aanwezig bij Havanna.

Duinwandeling
ZANDVOORT - Het WN organiseert op dinsdag 15 juni
een wandeling door de Zuidduinen. Deze duinen zijn interessant omdat ze een zogeheten 'zeedorpenlandschap' vormen. Wat dat is, legt een gids
van IVN uitgebreid uit. De
wandeling begint om zeven
uur bij het parkeerterrein Brederodestraat/Priedhoffplein.
De wandeling duurt ongeveer
twee uur. Vooraf aanmelden
hoeft niet.
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De beschietingen gingen
over het dak van ons huis'

Zolang de oorlog met Servië
voortduurt, bekijkl Andrea
Anic (20) uil Kroalië elk
Navo-vliegtuig met
gemengde gevoelens. „Nu er
weer bommen vallen, beleef
ik de Kroalische oorlog
opnieuw. Anderzijds snap ik
besl dal Milosevic niel
luisterl naar mooie
woorden. Soms bespeur ik
bij mezelf ook wel wal
leedvermaak, omdal de
Serven nu ook eens zelf
ervaren wal wij hebben
meegemaakl. Maar aan de
andere kanl voel ik ook mei
ze mee." AJidrea is alleen al
daarom blij dal ze de
Balkan een weekje achler
zich heefl gelalen vanwege
haar stage in Zandvoort
voor een inlernalionaal
jeugdprojecl.
NDREA Anic heeft geluk gehad, vindt ze.
Haar ouderlijk huis is
tijdens de Kroatische
oorlog niet verwoest en ze
heeft geen familieleden verloren. Maai- de oorlog heeft wel
sporen achtergelaten. „Als iemand de deur te hard dichtslaat, dan krimp ik in elkaar."
„Ons huis stond vlakbij de
rivier die Osijek en Blije van
elkaar scheidt in Oost-Slavonië. De Serven bestookten ons
vanaf de oever aan de kant van
Bilje, het dorp dat nu een samenwerkingsverband
met
Zandvoort heeft. Wij woonden
vlakbij de rivier. De beschietingen gingen over het dak van
ons huis heen. Het was daarom

A

levensgevaarlijk om op straat
te lopen." „Ik was zelf nog een
kind. Ik zat in de zesde klas.
Bijna anderhalf jaar lang kon
ik niet naar school. Daarna
moesten we in twee maanden
een heel schooljaar inhalen.
Dat betekende dat ik van sommige vakken, zoals scheikunde
en natuurkunde, alleen de basis heb gehad. Later, toen ik
medicijnen wilde gaan studeren, heeft mij dat opgebroken.
Ik studeer daarom nu Duits en
Engels."
Ze zit in haar tweede jaar. In
haar vrije tijd volgt ze een opleiding tot jeugdwerker bij
Proni, een instituut voor sociale studies.
„De
Proni-medewerkers
hebben me ook geleerd om
over mijn eigen oorlogservaringen te praten. Bovendien heb
ik de kans gekregen om met
Serven te discussiëren, want
Proni werkt ook met studenten uit Vukovar. Die zijn voornamelijk Servisch, al zijn ze
wel in Kroatië geboren."
„Ik wilde natuurlijk heel
graag weten wat zij in de oorlog deden. Maar ik besefte
toen ook dat ze net als wij nauwelijks enige schuld dragen. Ze
waren net zo jong als wij. Die
gesprekken waren heel intensief. We huilden ook samen. En
als ik thuiskwam, sprak ik met
mijn ouders erover. Hoe die tegen de Serven aankijken? We
zijn het niet altijd eens met elkaar. Dat komt ook doordatje
in Osijek nprmaalgesproken
als Kroaat weinig contact met
Serven hebt." Het zogeheten
Proni-uitwisselingsproject,

waar Andrea samen met haar
vriendin Marjana aan meedoet, staat eigenlijk los van de
samenwerking tussen. Zandvoort en Bilje. Toch is Andrea
al wel door verschillende
Zandvoorters de afgelopen dagen gevraagd naar wat de
mensen in Bilje nodig hebben.
Ze vindt het moeilijk om
daar op te antwoorden. „De
gewone mensen in Bilje weten
volgens mij zelf niet zo heel
goed hoe ze geholpen kunnen
worden. Ze willen het liefste
het leven dat ze voor de oorlog
leiden weer terug hebben.
Maar ze beseffen niet dat dit
niet zo makkelijk gaat. Ze moeten zich aanpassen aan de
nieuwe situatie. Daar komt
nog bij dat Kroaten tamelijk
trots zijn. Ze willen geen liefdadigheid. Ze willen wel even op
gang geholpen worden."
Een ander probleem dat Andrea signaleert, zijn de mijnen
die volop rond de huizen en in
het natuurgebied van Bilje liggen. „Daardoor kunnen veel
velden niet bewerkt worden en
het toerisme- ontwikkelen is
ook heel moeilijk. Het gevolg is
dat de werkloosheid enorm is."
Zij raadt behulpzame Zandvoorters aan om zich te richten
op de kinderen en jongeren.
„Leer hen om hun gevoelens te
uiten. Maar ook om zich te vermaken in hun vrije tijd. Ze hebben hun school en daarbuiten
is er weinig te doen voor ze.
Daarom is Bilje nu nog een
plek waar je als jongere zo snel
mogelijk weg wil."

-o:
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Hans van Pelt

Intussen is de dirigent weer
aan tafel geschoven. „Zonder
Ellen ben ik niks," roept hij gemeend, zonder dat hij weet dat
ze ook al lovende woorden over
hem heeft gesproken. „Maar
het is niet zo dat wij een stel
vormen, zoals er wel over ons
beweerd wordt. We zijn zeer
goede vrienden, we kunnen
lekker met elkaar ouwehoeren.
We zien elkaar ook buiten het

ZANDVOORT - Kiesgerechtigden kunnen vandaag op
straat aangesproken worden
door buitenlandse waarnemers. Deze waarnemers zijn
herkenbaar aan een witte taodywarmer met de tekst 'Otaservers European Parliament
Elections lOth and 13th of
June 1999.' Zij zijn afkomstig
uit Roemenië, Hongarije, Tjechië, Polen. Jordanië, Marokko, Oezbekistan, Slovenië of ze
zijn van allochtone afkomst en
wonen in Nederland.
De buitenlandse waarnemers houden video-straatinterviews met potentiële kiezers. Ze doen mee aan een project van het Institute for International Migration Issues uit
Haarlem. Ook op andere plaatsen in Noord-Holland houden
ze interviews. Op 12 juni zijn ze
in België en Duitsland, want
daar vinden de Europese verkiezingen op zondag plaats. In
Nederland zijn de verkiezingen
donderdag al.

Parkeerterrein
weer open
ZANDVOORT - De gemeente verwacht dat er nog voor de
zomervakantie weer op het
Zwarte Veld geparkeerd kan
worden. De waterkelder is namelijk bijna klaar. De aannemer is druk bezig de damwandplanken te verwijderen.
De plaatsing van twee pompen (op de hoek van de Willemstraat/Oosterstraat en op
de hoek van de Kostverlorenstraat/Koninginneweg) is uitgesteld tot september. Als
deze pompen aangesloten zijn
op de riolering, kan de waterbufferkelder in gebruik genomen worden.
Overigens komt de bestrating iets anders te liggen dan
voorheen. Bij het Gemeenschapshuis komt een verhoogd
plateau om de snelheid uit het
verkeer te halen.

koor om, maar verder niets."
benadrukt hij nog eens om die
roddels voor eens en altijd uit
de wereld te helpen.
Vandaag staat een uitstapje
naar De Haag gepland om een
van de laatste voorstellingen
van Miss Saigon bij te wonen.
„We hebben al heel wat schitterende nummers uit deze musical vertolkt met ons koor. We
hebben het er al vier jaar over
dat we er heen gaan. Nu gaan
we dan eindelijk, voordat het
te laat is," zegt Ellen.
„Ik ben niet zo'n type die
dan om zes uur gaat rijden om
gestressed bij zo'n voorstelling
binnen te schuiven. We maken
er meteen een gezellig dagje
van. Panorama Mesdag meepikken en dan een hapje eten,"
zegt de koorleider terwijl hij
naar zijn penningmeester Sleutelhangers
kijkt. Die knikt instemmend.
ZANDVOORT - De politie
Nelleke van Koningsveld heeft donderdag een dove
vrouw uit Wit-Rusland aangeMusic All In treedt op 19 juni op in houden op het Raadhuisplein.
Gebouw De Krocht. De voorstelling De vrouw benaderde mensen
begint om 20 uur.
met een kaartje en een sleutelhanger. Zij vroeg de mensen
om vijf gulden of meer. De politie heeft de sleutelhangers in
beslaggenomen om te onderzoeken of de vloeistof in de
sleutelhangers gevaarlijk is. De
vrouw is overgedragen aan de
vreemdelingendienst omdat
haar visum was verlopen.

Te veel op
ZANDVOORT - Een 33-jarige Zandvoortse is zondagnacht aangehouden, omdat ze
met drank op achter het stuur
zat. De vrouw reed op de dr.
Gerkestraat. Ze had een alcoholpromillage. van circa 2,30
promille. Haar rijbewijs is ingenomen en ze heeft een procesverbaal gekregen.
ADVERTENTIE

„Tweehonderd, 250, driehonderd, 325 gulden, wie biedt meer voor dit Ajax-shirt mei
handtekening van Johan Cruijff?" Jan Pieter Glerum drijfl de prijs in hoog tempo op. Maar
hel is dan ook voor een goed doel, vindl hij. De bekende veilingmeester wisl vrijdag tijdens
de Nacht van Nieuw Unicum in een pitsbox 8500 gulden bij elkaar Ie sprokkelen dankzij de
inzet van de Ronde Tafel, een groep jonge Rotary-leden.
Het evenement, georganiseerd om de bewoners van Nieuw Unicum op vaarvakanlie Ie
lalen gaan, leverde uiteindelijk 46 duizend gulden op. Dat is bijna Iwee keer zoveel als vorig
jaar.
. Riel van Leest, een van de organisatoren, is daar zeer levreden mee. „'s Middags vreesde
ik nog hel ergsle Ipen de regen en wind hel circuil teisterde. Hoe hou je lachlig vrijwilligers
dan loch enlhousiast? Maar gelukkig ging de zon schijnen. Bovendien bleef de sfeer heel
goed. Iedereen pepte elkaar op"

Foto Karin Schut

Meepraten over parkeren
mag wel wat geld kosten

voert terug naar het besluit ningen konden oplopen tot 240
Groot was de
van de gemeenteraad in april gulden per jaar. Later veranverontwaardiging toen
Monique van Hoogstraten weihouder Fheringa in 1996 1991 om het betaald parkeren derde dat in negentig. 190 en
in het centrum uit te breiden. 120 gulden per jaar. De tarieeen parkeerplan
presenteerde. De bevolking De uitwerkingsnota verdween ven gingen nog eens spoorvervolgens voorlopig in een la. slags omlaag toen er fel comstond op haar achterste
Pas in 1996 haalde Plieringa de mentaar vanuit de bevolking
benen. Een
nota weer tevoorschijn.
kwam. De bewoners zouden
inspraakbijeenkomst,
uiteindelijk nog maar negentig
waarop Flier de historische
Per buurt zou er een ander gulden moeten betalen.
woorden „eigenlijk is het in
parkeerregime gaan gelden. Zo
1991 al beslist" uitsprak,
Een parkeerreferendum verzou in de winkelstraten het tagooide nog eens extra olie
op liet vuur. De wethouder rief bij de parkeermeters met wees het voorstel naar de pruldreigde gelynchl Ie worden. 100 procent omhoog gaan om lenbak. Inmiddels is er een
Inmiddels is er een nieuwe het korter parkeren te bevor- nieuw idee, dat voorlopig alderen. In de Kostverloren- leen gaat gelden voor de bewpvvelhouder: Hans
straat, Koninginneweg en ners van de Zuidbuurt. Zij krijHogendoorn. Hij heefl hel
Prinsesseweg kwamen voor gen voor 240 gulden per jaar
oude plan uit de kast
het eerst parkeermeters te een vergunning. De buurt blijft
gehaald en de scherpe
staan. Daar moest voortaan open voor verkeer. De gemeenkantjes eraf gevijld. Het
per uur één gulden betaald te gaat elders parkeerplaatsen
parkeren wordt duurder
worden. De nieuwe parkeer- huren als er onvoldoende plek
dan destijds, maar de
bewoners van de Zuidbuurt meters in de Engelbertsstraat, is. Bedrijven krijgen ook een
zijn er blij mee. Wanl er is Thorbeckestraat, Zeestraat en vergunning en er is zelfs geHogeweg werden nog duurder: dacht aan pensiongasten.
eindelijk naar hen
1,50 gulden per uur.
geluislerd.
Als het nieuwe plan bevalt,
De Zuidbuurt en Noordbuurt moesten voor verkeer af- gaat de gemeente zich ook
ET DIKSTE dossier gesloten worden, wat veel over andere wijken buigen.
in het archief van het weerstand wekte. Alleen be- Voorlopig zijn de bewoners van
Zandvoorts Nieuws- woners mochten erin met een de Zuidbuurt in elk geval teblad is het niet, maar ontheffing. Aan het begin van vreden. Hun belangrijkste verhet heeft wel een respectabele de buurt zou een slagboom ko- worvenheid is dat ze mochten
omvang. Het gebrek aan par- men. In de buurt tussen de meepraten. Daar hebben ze
keerplaatsen en het betaald Kostverlorenstraat en de Prin- zelfs wel wat geld voor over, zo
parkeren lopen als een rode sesseweg mochten de bewo- blijkt, want de vergunning is
draad door de berichtgeving ners een vergunning aanschaf- tweeëneenhalf keer zo duur geworden.
van de afgelopen twee decen- fen.
De kosten voor abonnemennia.
Monique van Hoogstraten
Het huidige parkeervoorstel ten, ontheffingen en vergun-
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Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

voor mijn rekening, maar daarnaast regel ik nog veel meer.
We hebben samen ook het repertoire voor het concert samengesteld," zegt Ellen, die
zelf ook meezingt.
Ellen werd zo'n veertien jaar
geleden tijdens een feestje
naar het Zandvoorts Vrouwenkoor 'gelokt'. „Het bleek dat ik
zingen heel prettig vond en dat
ik wel een aardige stem had. Ik
ben toen ook zanglessen gaan
volgen en ik ben altijd blijven
zingen onder begeleiding van
Dico."

Interviews
met kiezers

Wie biedt meer?

Slagboom tijdens drukte?

Abonnementen (opgave, verhuizing etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2.-

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

zaterdag 9 december 2006

THE
MATRIX

woensdag 9 juni 1999

Weekmedia 17

Ooit kiest u voor
mooist
STICHTING AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT
Een organisatie voor sociaal cultureel werk en kinderopvang

STICHTING
AKTIVITEITENCENTRUM
CZANDVOORT

ZOMERACTIVITEITEN
VOOR

Mensen kijken televisie op alle uren van de dag en
onder heel verschillende omstandigheden.
Een ingebouwde sensor voorop elke BeoVision MX
televisie meet voortdurend het omgevingslicht in de
kamer. Doet u het licht aan, of breekt de zon door de
wolken, dan worden automatisch kleur, contrast en
helderheid aangepast.

Beweeg uw hand ernaartoe en de glazen deurtjes glijden
geluidloos opzij, terwijl een zacht licht zich verspreidt. Zo
heet de BeoSound Ouverture u welkom in de wereld
van muziek, ledere keer weer een mooi moment.

CELSIUSSTRAAT190 TEL. 571 7113

Met hun ingebouwde eindversterkers zijn de BeoLab 2500
actieve luidsprekers drie keer zo indrukwekkend als hun

Voor wie actief de zomer door wil zijn er voor weinig geld ruime mogelijkheden bil het Activiteitencentrum.
Een greep uit het aanbod:

omvang doet vermoeden. Voor deze speakers is altijd
plaats.

Bezoek aan museum Van speelklok tot Pierement in Utrecht.
Gezamenlijke treinreis, excursie door museum, lunch in Utrechts binnenstad, ƒ 10,- + treinreis.

Het idee van een wisselaar voor een aantal cd's is niet
nieuw. Bij de BeoSound 9000 zijn het echter niet de
6 cd's die bewegen, maar is het de cd-speler.

Wandeling met picknick op Koningshof.
Genieten van de natuur en de rust op een oud buiten ƒ 6,50 incl. picknick.

Stap maar heen en weer tussen cd's of individuele tracks.
Het is of u naar de radio luistert. Met dit verschil dat u zelf
de muziek kiest en dat niemand er tussendoor praat.

Mode van vroeger.
Een dagje terug in de tijd. Modeshow van bijzondere collectie kleding uit de 20e eeuw, daarna lezing met echte modellen over
kleding uit de 19e en 18e eeuw. ƒ 17,50 incl. lunch.

Mozaïeken maken.
Kunstgeschiedenis en zelfwerkzaamheid. Na informatie over mozaïeken door de eeuwen heen zelf aan de slag. ƒ 3,50.

Een royaal 1 6 : 9 beeldscherm, een ingebouwde
videorecorder en een indrukwekkend stereo- of surroundgeluid. Voeg daarbij een geraffineerde aanpassing aan elk
beeldformaat. Een anti-reflectie contrastscherm. Een
elektronisch bioscoopgordijn. Een op afstand bediende

Fietstocht naar Langevelderslag, de Zilk, Vogelenzang.
Een fijn middagje fietsen met elkaar door een fraai duin- en bosgebied. ƒ 6,50 incl. koffie/thee.

Liedjes van vroeger.
Meezingen met Leni van Schaik. Een unieke kans voor Zandvoort! Na afloop samen eten. ƒ 8,50.

gemotoriseerde voet.

Bezoek aan de Tweede Kamer.
Samen naar Den haag. Info over het werk van ons parlement. Bezoek aan publieke tribune.
Gesprek met Kamerlid, ƒ 15,- excl. treinreis, incl. lunch.

De BeoVision Avant brengt u wel heel dicht bij het
bioscooptheater in de huiskamer.

Bezoek gerestaureerde Oude Kerk Amsterdam.
Rondleiding in de kerk, wandeling in de omgeving met gids, lunch, ƒ 12,50 excl. treinreis.

BANG S.OLUFSEN

3 jaar garantie

Concert in NH Kerk.
Aangenaam klassiek met het Haarlems Kamermuziek Ensemble olv André Kaart, ƒ 7,50.

BANG & OLUFSEN CENTER

Kampvuur in de duinen met spookverhaal.
Een avondje romantisch griezelen, ƒ 1 ,Dit en nog veel meer vindt u in het Zomeractiviteitenprogramma.
Inlichtingen en inschrijving via telefoonnr. 571 71 13.
Activiteitencentrum, Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort.

Reageer snel, want vol is vol!

> 3000 m2 top electronica •

1

•The Plaza to be!

volop parkeergelegenheid •

B u i t e n v ë i d e r t s e l a a n 1 5 8 , A m s^te r d a m - B u i te n v e l d e r t

Welkom in onze nieuwe studio

mee m
Het SponsorBingo
; Theater is nu officieel
geopend. De afgelopen
twee weken hebt u de
nieuwe studio al uitgcbreid kunnen bekijken
in SponsorBingo, elke
zondag om 18.10 uur
op RTL 4. Maar als u
er eens in het echt bij
wilt zijn, kan dat ook.
Eén telefoontje kan

genoeg zijn! Als deelnemer aan de Grote
Sponsor Loterij ontvangt u uw eigen bingokaarten, waarmee u elke
weck meedoet met
SponsorBingo.
Bij een volle kaart wint
u één van de vele prijzcn, die oplopen tot
maar liefst 25.000 gul-

Geen volle kaart, wel
prijs!
Zelfs als u 12 van de 15
getallen goed hebt, kunt
u nog winnen. Bel dan
met de Bingolijn: 09090077 (95 cpm) en u
maakt kans op een verrassingsprijs of een uitnodiging voor de studio.

Een bezoek aan de
studio
Als u een uitnodiging
krijgt voor het bijwonen
van een opname van
SponsorBingo heeft u
altijd prijs! U gaat met
minimaal honderd
gulden weer naar huis.
Ook maakt u kans op de
Zaalbingo van 10.000
gulden of een geweldige
Volkswagen.

den!

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de irekking van de Grote Sponsor Loterij van mei
1999 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien
of u lot de winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort.

003818549
004272925

007853026
001376697
006549836
000391808

003182423

000277222
005667654
000391808
008942945

009909373 005667654
009651279 006128644
000243897
De dagprijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers
01 mei

02 mei
03 mei
04 mei

Dccc r.vf liisicvr «ulo kun voor
u zijn

Zclfuutcn voorbehouden

05
06
07
08
09

mei
mei
mei
mei
mei

10
11
l2
13
14
15

mei
mei
mei
mei
mei
mei

16 mei

000106560
000254079
000350071
000438862
000500100
001175207
001688494
002027464
002140497
002285917
002596034
002805090
002808824
003052178
003309773
004702076

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

004815444
004987066
005356891
005748459
006687011
006776693
006873461
006969466
007330697
007454330
007658203
008571080
008876359
009506436
009755044

U kunt zich voorstellen dat psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten, maar bijvoorbeeld ook daklozen, moeite hebben
om vrienden te maken. Daardoor missen ze veel contact en warm-

te.
De 'maatjes' van Humanitas zijn vrijwilligers die juist die mensen
vriendschap en begeleiding bieden. Humanitas brengt de maatjes
bij elkaar door bijvoorbeeld te kijken naar hobby's en interesses. De
hulpverleners worden dus niet betaald, maar zijn echte maatjes om
mee te winkelen en koffie te drinken.
Dat mensen elkaar zo willen helpen vind ik geweldig. Daarom ben
ik ook zo blij dat Humanitas één
van de goede doelen van de
Sponsor Loterij is. Want een club
die zo'n initiatief neemt is de steun
van ons allemaal meer dan waard.
Nietwaar?

U ziet het er valt een
hoop te winnen! En dan
heb ik het nog niet eens
gehad over de loterijU heeft altijd prijs in hel SponsorBingo Theater van de prijzen van de Sponsor
Loterij, zoals de weekGrote Sponsor Loterij!
en dagprijzen, die u
hiernaast ziet staan.

UITSLAGEN SPONSOSBINGO
6 JUNI

ƒ 1.000,- eindcijfers....66504 De wcckprijzcn rijn gevallen
ƒ 100,- eindcijfers
1705 op de volgende lotnummers
ƒ 10,- eindcijfers
......322 07 mei
001946057
14 mei
006363114
21 mei
006902212
28 mei
006728667

Een maatje van Humanitas

BINGO

YW Lapo

getal l t/m 22

009141822 in Hyketi

*

42 30 07 18 44

32

14 17 37

10 12

19 34 25 40 -21 29
28 20 36 16 15 *

GASTONS
SURPRISE
zondag 13 juni

Heeft u met deze getallen
een volk kaan, dan wint n de

18.10 uuc op RTL 4

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

, Kijk, bel en win een

BÏNGO

getal 23 t/m 36
38 ƒ10.000,- , 43

ƒ 20,-

24

ƒ 10,- •

ƒ1.000,- 45
ƒ100,-- 11

31
ƒ50,- 31
ƒ40,- 26

ƒ30,- ' 0 4
ƒ25,- 13

autotest
boeken
De Bingolijn
0909-0077(95 cpm)

Heb ik prijs?

En deze maand pakt
de Sponsor Loterij
extra uit: er worden
20 voetbalrcizen
verloot voor twee personen naar Barcclona,
inclusief een bezoek
aan een wedstrijd van
FC Barcelona!
Speel dus nu mee in de
gezelligste loterij van
Nederland! Vul deze

bon in en doe hem vandaag nog op de post.
Tol volgende week!
lel Bijman
Adjunct-directeur
Sponsor Loterij

PS: Wist u dat u met uw
ƒ9,-'
0909-0044 (60 cpm)
deelname niet alleen
ƒ8,vele fantastische prijzen
Meer informatie?
kunt winnen maar ook
0900-3001400 (35 c P m)
vele goede doelen
steunt? Een voorbeeld
ƒ6,"
Op werkdagen
hiervan vindt u bovenƒ5,van 9.00-21.00 uur.
aan deze pagina.

Een maatje van Humanitas om mee te wandelen.

, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op ticnduizcnclen Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot wedcropzcgging om
voor elke trekking (max. 13 .\ per jaar) de
inleg van ncvenstaande rekening af ie schrijven.
L I ƒ 40,I.-.I f 30,Tl /' 20,D ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.l>. uw I,H'U<('(Uiii/;»'ui.sfri en vn't/n' invullni
in bluhlettm, Urclmmir huiult in aanvaarding
van het reglement, op uiuivriiiig verkrijgbaar,
lel. 0900-300 1400 (35 cpm).'

D de heer

d mevrouw

150.99.06

Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:
(Post)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:
(clag-maand-jaar)

Tcl:

Datum:
Handtekening:

'
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100VG Amsterdam.

i
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Ik hou namelijk niet zo van doetjes'

^«frn

„De minuut dat ik betaald zou krijgen voor het voetballen,
zou ik er direct mee stoppen," zegt Rocco Termaat (32),
speler van Zandvoortmeeuwen, rustig maar gedecideerd.
Van een diashow over histori- „Dan wordt mijn hobby een verplichting, dan word ik
sche mode tot en met een
gedwongen dingen te doen en dan is de lol er voor mij af.
fietstocht naar Langeveldcr- Aanmoedigen of dwingen heeft een averechtse uitwerking
slag: het Aktiviteitencentrum op mij, dan ga ik niet de hakken in het zand."
Zandvoort schotelt de oudere
Zandvoorters deze zomer een
N ZIJN stralend wit ge- zaterdag en als ik dan op zonzeer gevarieerd programma
schilderde huis in Oud dag was blijven voetballen,
voor. Wie benieuwd is naar
Noord zit vader Rocco bleef er weinig tijd over om sahet complete seniorenzomermet zijn jongste aanwinst, men iets te ondernemen.
programiria of meer infprma- Idse, op de arm. Het zou zo een Laatst zijn we voor het eerst
tie over een workshop wil, kan snapshot uit de Privé of de Sto- met z'n vieren een dagje weg
het beste contact opnemen
ry kunnen zijn van een beken- geweest naar Burgers Bush in
met Ine Zantingh, gebouw 't de voetballer met zijn jonge Arnhem. Daar kan ik enorm
Stekkie, Celsiusstraat 190, te- baby. Een sportief uiterlijk, van genieten."
lefoonnummer 023-571.7113. klein van stuk, blauwe ogen en
Idse verslikt zich in zijn fles
De activiteiten vinden plaats asblond haar en daarbij de be- en met een verschrikte oogjes
in 't Stekkie, tenzij anders
dachtzame manier van spre- onder een zwart kuifje nestvermeld.
ken, maken dat Rocco zo voor haar wordt hij even in de vertieen aangekochte speler uit het cale stand geholpen door de
buitenland zou kunnen door- sterke armen van papa, om
Eten van vroeger
daarna weer geconcentreerd
gaan. Niets is minder waar.
ZANDVOORT - De magnehet recordtempo melkdrinken
tron heeft het petroleumstel
„Ik ben oerhollands. Mijn te verbreken.
Net als bij zijn vriend Torn
vervangen. Eetgewoonten zijn voornaam doet exotisch'aan,
nog nooit zo snel veranderd als maar mijn moeder komt oor- Groenendijk thuis, de hoofdin de afgelopen vijftig jaar. Het spronkelijk uit Amsterdam en perspon van het vorige BranAktiviteitencentrum
organi- mijn vader is een Zandyoorter. dinginterview, deelt Rocco de
seert op 22 juni een kookles Waarschijnlijk ben ik ver- zorg voor de kinderen en voor
met nieuwe en oude recepten. noemd naar de toendertijd be- het huishouden samen met
Kosten: 8,50 gulden. Tijd: van kende zanger Rocco Granada. zijn vrouw. Astrid werkt parttielf tot twee uur.
Mijn moeder vond die naam me als kapster en Rocco draait
mooi; ze was niet echt een fan wisselende diensten op Schiphol. Opa en oma springen bij
van deze artiest."
Wandeling
„Zelf hebben we onze kinde- als oppas.
ZANDVOORT - Wie be- ren echte Hollandse namen genieuwd is naar de flora en fau- geven. Wel hele aparte, zodat
„Ik denk dat ik een moderne
na van Koningshof, kan op 23 niet de hele straat omkijkt als vader ben. Ik doe alles in huis,
juni meedoen aan een excursie je je kind binnenroept voor het behalve strijken, dat lukt me
naar dit oude landgoed van de avondeten. Onze dochter van echt niet. Maar ik weet precies
familie Luden. Per fiets is Ko- bijna driejaar heet Renske en wat alle symbooltjes van het
ningshof makkelijk bereik- deze dus Idse," zegt hij terwijl wasvoorschrift op de ingenaaibaar, want het zit vlakbij de hij zijn zeven weken oude de labeltjes in kleding betekeuitgang van het Visserspad. zoontje de fles geeft.
nen," zegt hij ietwat trots. Ik
zal bijvoorbeeld niet het verKosten: 6,50 gulden inclusief
picknick. Tijd: verzamelen om
Voetballen doet de oerhol- keerde in de droger gooien, zokwart over elf bij de parkeer- landse Zandvoorter wel al van- dat je een piepklein truitje
plaats.
af zijn zesde jaar bij Zand- overhoudt."
„Met de kinderen vind ik het
voortmeeuwen. Vorige maand
mocht hij dan ook een speldje ook harstikke leuk. Het is preTweede Kamer
ontvangen van het bestuur van cies zoals ik gehoopt had. Ik
ZANDVOORT - Doen ze de voetbalclub, omdat hij er bij kan intens genieten van Rensmaar wat in Den Haag of is de Meeuwen al 25 jaar op de ke omdat ze zo'n stoere meid
politiek eigenlijk best interes- groene mat heeft opzitten.
sant? Op donderdag 24 juni is
Dat hij niet onverdienstelijk
er een rondleiding over het voetbalt, is op te maken uit het
Binnenhof, een gesprek met feit dat hij op zijn zestiende
een kamerlid en de mogelijk- werd uitverkoren voor het
heid om een vergadering bij te Haarlemse selectieteam. Nu
wonen. Kosten: vijftien gulden speelt hij al tijden in het eerste
exclusief treinkaartje, inclusief elftal van Zandvoort Meeulunch. Tijd: om tien uur verza- wen.
melen bij de Aerdenhoutse
kant van het station HeemsteHet gezinsleven staat bij de
de-Aerdenhout.
voetballende
vliegtuigmon- is. Je zou eerder zeggen dat het
teur voorop. Onlangs verruilde een jongen is, niet qua uiterlijk
hij daarom ook het zondagelf- maar dan heb ik het over de
Blauwe tram
tal voor het zaterdagelftal. streken die ze uithaalt. Ze
ZANDVOORT - Oudere „Mijn vrouw Astrid werkt op klimt overal in en is nergens
Zandvoorters herinneren zich
de blauwe tram nog wel. Deze
staat in het NZH-museum in
Haarlem. Op 28 juni bezoeken
de deelnemers aan de ouderenactiviteiten dit museum.
Kosten: drie gulden, exclusief
buskaart. Tijd: om kwart voor
tien verzamelen bij busstation
Zandvoort.
U ü
Zandvoort telt zo'n vijftig
verenigingen, grote en
Oude mode
kleine. De een krijgt soms
Ongeveer 40 jaar.
ZANDVOORT - Met een meer aandacht dan de
modeshow en dia's wordt op ander. In deze rubriek
29 juni getoond welke kleren hebben achter alle
Grootste succes:
Diverse kampioenschappen in
mensen vroeger droegen. Tus- verenigingen de kans om
ons nog korte bestaan.
sendoor is er een lunch. Kps- zichzelf voor te stellen.
ten: 17,50 gulden inclusief
Grootste teleurstelling:
lunch. Tijd: van half elf tot half
vier.
Moet nog komen.
Naam:
Hartenkreet:
Chess Society Zandvoort.
Bloemen en mozaïek
Meer thuisschakers. Meer
mannen en vrouwen zouden
ZANDBOORT - Titia Berla- Aantal leden:
lid moeten worden voor nog
ge gaat op 30 juni niet alleen 18.
met cursisten aan de slag om
meer gezelligheid.
zelf bloemstukken te maken, Opgericht:
Meer informatie:
maar toont ook aan de hand In 1991.
Hans Drost, telefoonnummer
van dia's hoe de bloemstille571.8430.
vens in het verleden eruit za- Gemiddelde leeftijd:
gen. Kosten: 7,50 gulden. Tijd:
van elf tot half vier. Op 2 juli
houdt Titia Berlage volgens
dezelfde opzet een workshop
over mozaïeken. Kosten: 3,50
gulden. Tijd: van twee tot half
vier.
ALARMNUMMER: 112.
Apotheek, 5713073.
POLITIE: 112, of bureau Hoge- HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
weg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne antwoordapparaat van uw arts
welke arts dienst heeft.
5740260.
AMBULANCE: 112. of 5319191
DIERENAMBULANCE:
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrij- 5246899.
DIERENTEdagavond de Zandvoortse KENNEMER
Apotheek, 5713185. Zaterdag,- HUIS: 5713888.
zondag en maandag- tot en VERMISTE/GEVONDEN
met vrijdagavond Zeestraat DIEREN: 5383361 en 5714561

Met

Voor ouderen

de badplaats
Momqite van Hoos

I

'Ik ken alle
symbooltjes van
wasvoorschrift'

'Meer schakers,
meer
gezelligheid'

eniqinq

Dar

„Ik ben een rustige jongen. Ik denk eerst na voordat ik wat doe of
zeg. Maar ik praat er niet omheen. Mensen weten gelijk waar ze aan
toe zijn met mij," zegt de 32-jarige Rocco Termaat, met zijn zoon
Idse op schoot
Foto Andrr I.h'berom

bang voor. Ze zit onder de
blauwe plekken. Geen glijbaan
is haar te hoog, ze gaat gerust
de achtbaan in en ze springt zo
in het diepe. Dat vind ik nou
prachtig. Ik hou niet zo van
doetjes."
Het is tijd voor een boertje.
Idse krijgt wat zachte klopjes
op de rug toegediend en al snel
volgt een oprispinkje, dat met
een complimentje van de ouders ontvangen wordt. Verbaasd en met een onvast
hoofdje kijkt het kleine hoopje
mens voorzichtig om zich
heen, zich vastklemmend aan
het T-shirt van papa.

ZANDVOORT

Gratis reclame
„Een rare gewaarwording om opeens een bord in de berm te zien
met de tekst 'U bent hier niet op Zandvoort. matig uw snelheid'." zegt Carla Kriek na afloop van een bezoek aan Weert. Z(
maakte er echter nog wel even een foto van. Al is het dar.
misschien niet zo positief bedoeld, in elk geval krijgt Zandvoort
ook buiten haar gemeentegrenzen gratis reclame.

Toch gezellig

'Moeder was niet
een echte fan van
Rocco Granada'

gint pas bij maat 23, dan zijn
kinderen ongeveer twee jaar.
Zou Rocco al voetbalschoe- Ik vind het leuk dat ik nu ook
nen voor hem gekocht hebben, een zoon heb. Ik zou het ook
was de vraag die Torn Groe- leuk vinden als hij zou gaan

Ulgen combineert
Kapadokya met
TNO-onderzoek
ZANDVOORT - Voorlopig
gaat Memet Ulgen nog op volle
kracht door met zijn in Turkse
menu's gespecialiseerde eethuisje Kapadokya aan de
Kerkstraat 26. Ofschoon hij
onlangs bij TNO een aanstelling kreeg als wetenschappelijk onderzoeker is hij niet van
plan om zijn restaurant zpmaar op te geven. „Uiteindelijk
zal ik het weieens verkopen,"
verwacht hij. .„Maar dat heeft
geen haast. Eerst wil ik er een
werkelijk uitstekende zaak van
maken."
Twee jaar geleden nam de
thans 28-jarige Ulgen het destijds in de Kerkstraat gevestigde shparmazaakje over om
daar zijn eethuis van te maken.
Met de opbrengst van de omzet bekostigde hij zijn studie
aan de technische universiteit,
waar hij zich richtte op zowel
elektrotechniek als telecommunicatie. „Het was natuurlijk
wel hard werken om die beide
activiteiten met elkaar te combineren." constateert hij laconiek. ..Maar daardoor is het me
wel gelukt om zonder ook
maar één cent studiefinanciering mijn doel te bereiken.
Want op 23 april heb ik mijn
studie afgerond, zodat ik me
nu officieel ingenieur mag noemen."

Rocco Tcrinaat vraagt
aan Anneke Polak:
- Ben je peuterjuf puur
uit liefhebberij of is het
echt werk voor je?

nendijk hem in het vorige voetballen, maar ik zou hem
Brandinginterview
stelde. absoluut niet dwingen. Ik weet
„Zelf heb ik daar nog niet aan uit ervaring dat dat absoluut
gedacht, maar mijn ouders niet werkt."
wel. Zijn maat blijkt niet te beDochter Renske moet van de
staan in voetballand. Dat be- peuterzaal gehaald worden.
Denkend aan zijn drukke Toos Tromp van de Stichting Zandvoort Promotie had het nop
dochter en dat dan maal veer- zo enthousiast voorspeld: zondag zou het mooi weer worden
tieri andere kinderen, komt hij want dan werd de voorjaarsmarkt gehouden. Echt mooi was het
op de vraag die hij zou willen niet, maar het plensde nu ook weer niet continu. Af en toe brak
stellen in deze serie aan haar de zon flink door. En gezellig was het sowieso op de braderie. De
peuterjuffrouw Anneke Polak Geinpiepers hielden de stemming erin met hun vrolijke muziek
van de Mariabasisschool. „An- en de steltloper beurde iedereen op. Met veel verve verkochten
neke, doe je dit werk puur uit ook de standwerkers hun waren.
liefhebberij of is het echt werk
voor je?"

m

Berichten
en tips voor
^.
deze rubriek met
11 <öl (Dl C
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e

cipatie. Ulgen, die in Turkije
geboren is en sinds zijn veertiende in Nederland woont,
was namelijk eerst acht jaar
lang in de kassen werkzaam,
totdat een allergie hem tot
stoppen dwong. Pas daarna
behaalde hij zijn mavo-diploma, om vervolgens steeds verder door te leren. Achteraf gezien is het dus een geluk voor
hem geweest dat hij niet voor
tomatenplukker in de wieg
bleek te zijn gelegd.

Papieren

Nelleke van Koningsveld
pit is voorlopig de laatste aflevering
in de serie De Branding. Na de zomervakantie wordt de draad weer
opgepakt.

Volgens Jaap Kerkman, voorzitter van het programmabeleidsorgaan van ZFM, heeft het bestuur van de lokale zender nu
toch eieren voor zijn geld gekozen. Het bestuur heeft de gewraakte informatie die de begeleidingscommissie van de omroep zo hard nodig had, toch verstuurd. Dat meldde Kerkman
vorige week nog even vlak voor zijn vakantie naar Rimini.

hun plaats fungeren Ronald en
Oscar Vos nu als de nieuwe exploitanten. „Mare en Nina wilden het wat rustiger aan gaan
doen," vertelt Oscar. „Vandaar
dat ze ons, als goede kennissen
en echte Zandvoorters, het
aanbod deden om de boel over
te kopen." Daarmee ging, zo
benadrukt hij geestdriftig,
voor zowel hemzelf als voor
zijn oudere broer een droomwens in vervulling.
„Want allebei zijn we als het
ware hier op het strand geboren," legt hij uit. „En al van
kindsbeen af zeer actief betrokken bij de reddingsbrigade. Nog steeds zijn we trouwens helemaal gek van de aantrekkingskracht van de zee.
Wat is dan mooier dan daar
vlakbij ook nog eens je werkplek te hebben?" Voor het duo
is het overigens wel een hele
overgang. Voorheen was Ronald Vos namelijk actief in de
autohandel, terwijl Oscar zijn
brood verdiende als sportleraar en organisator van evenementen. Daarnaast deed de
laatstgenoemde evenwel bij
Café Neuf de horeca-ervaring
op die hij thans in zijn nieuwe
vak uitstekend kan gebruiken.
In de keuken van Skyline
zwaait hij dan pok de scepter,
als er 'een serieuze maaltijd'
moet worden bereid.

Veel wandelaars
Het gaat erg goed met de inschrijvingen voor de Avondvierdaagse. Alleen al vierhonderd kinderen en ouders hebben zich opgegeven voor de wandelweek van 15 tot en met 18 juni. De aanmeldingen zijn nog steeds welkom bij Ankie Miezenbeek ivoor
individuele wandelaars: tel. 571.9532) of Floor Kerkman (voor
groepen: tel. 571.3959). Overigens is Floor samen met Klaas
Koper zelf ook al flink aan de wandel geweest. Zij hebben de
route helemaal nagelopen en gekeken waar eventuele knelpunten zitten. „Het zijn leuke routes,'.' vertelde Floor me, die om de
hoek van het redactiekantoor woont.

Muzikaal
Monique van der Werf heeft de Kunstbende gewonnen. Zij is
eerste van Noord-Holland geworden. Binnenkort doet deze muzikale Zandvoortse mee aan de landelijke finale.

Grap leidt tot gesprek

Ulgen verwacht dat zijn
nieuwe baan bij TNO hem wat
minder tijd zal kosten dan zijn
studie, zodat hij niet meer zoals voorheen 's winters de deuren van het eethuis hoeft te
sluiten. „Het is de bedoelingom nu gewoon het hele jaar
door elke dag van twaalf uur 's
Veel zullen de bezoekers
middags tot elf uur 's avonds overigens niet merken van de i
open te zijn." laat hij weten.
recente overname door de ge- j
broeders Vos. „Zo midden in i
het seizoen gaan we natuurlijk
niet opeens van alles verande- i
ren." geeft Oscar te verstaan, i
„Bovendien zijn we er nadrukkelijk op uit om hier precies
dezelfde gezellige en relaxte
ZANDVOORT - Sinds l juni sfeer te handhaven als anders.
wordt strandpaviljoen Skyline Hooguit zullen we proberen |
niet meer uitgebaat door Mare om ook een wat jonger publiek
Versteege en Nina Ojevaar. In aan te trekken."

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft woord
gehouden: de Beeldend Kunstenaars Groep Zandvoort heeft na
haar l april grap bij het mislukte kunstwerk voor het raadhuis
inderdaad onlangs een gesprek met wethouder Odcrkerk gehad.
Er zijn veel ideeën geopperd over een nieuw kunstwerk op die
plek (dat al eind 1995 klaar had moeten zijn). Voor zover bekend
heeft Oderkerk nog geen besluit genomen over wat hij nu precies met de Meeuwen en met het kale basin gaat doen. Oderkerk
heeft de kunstenaars wel beloofd dat hij ze bij nieuwe kunstobjecten vaker om advies gaat vragen.

ADVERTENTIE

Broertjes Vos
zijn nieuwe
eigenaar Skyline

Zondag 6 juni 10.30 uur pastor
van Polvliet, koor.
Vrijzinnige
geloorsg-emeenschap NPB: Zondag 6 juni
10_.30 uur geen dienst.
Nieuw Unicum: zaterdag 5 juni
10.45 uur pastor van Polvliet.

Gokkast gekraakt
ZANDVOORT - In Gebouw De Krocht is donderdagnacht een
gokkast opengebroken. De buit bedroeg ongeveer vierhonderd
gulden. De inbraak werd ontdekt doordat rond kwart over vijf
het alarm afging. De politie vermoedt dat de dader zich heeft
laten insluiten.

BENT HIER
NIET OP

In deze serie leggen
Zandvoorters elkaar vragen voor. In de branding
van
het
Zandvoorts
Nieuwsblad geven zij
antwoord.

KèrMënsten
Hervormde Kerk: Zondag 6
juni 10 uur ds Van de Vate.
Gereformeerde Kerk: Zondag
6 juni 10 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatlia Parochie: Zaterdag 5
juni 19 uur pastor Duijves.

U

Branding

Zijn aanstelling bij TNO.
waar hij vanaf september zal
deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek naar
x x
t
ï
'de geschiktheid van 94 gigahertz radiometrie voor atmosferische remote sensing'. is het
Getrouwd: Bastiaan Johannes opmerkelijke sluitstuk van een
Periode 29 mei - 4 juni 1999
Seldenthuis en Johanna Elisa- bewonderenswaardige emanGeboren: Barry Jordan Gaus, beth Maria Francisca Bos; Dazoon van Jeroen Robert Gaus niël Reijners en Mirella Krol.
en Bianca Eleonora Apollonia Overleden: Cornelis Kraan
(73); Christina Maria Verhorst
Worms.
Ondertrouwd:
Johannes (85): Geertruida Maria OldenDrommel en Odilia Johanna have-Sweers (78): Gerardus
Albertus Gerdina de Nijs (78).
Maria Ruckert.

startd

Dar is helemaal met de auto
vanuit Spanje gekomen om
vervolgens in het asiel te belanden. De eigenaar is toch
nog teruggekomen op het besluit om de hond weg te doen
en heeft met behulp van een
training geprobeerd om hem
onder controle te krijgen. Dar
kwam helaas na twee maanden weer terug naar het asiel.
Dar is een rode Engelse cocker spaniël, iets ouder dan
drie en heeft nog nooit ergens
naar hoeven luisteren. Hu is
dus een beetje verwend en
slecht opgevoed, maar dat zou
ook een uitdaging kunnen zijn.
Dar heeft een goed karakter:
hij is lief, aanhankelijk en kan
goed omgaan met andere houden. Meer informatie over Dar
of over een van de andere dieren die een nieuw thuis zoeken, is te krijgen bij het Kenneiner Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.
Yahri de boxer heeft ininiddels een nieuwe eigenaar.

Tom Groenendijk vroeg
aan Rocco Termaat:
- Heb je al voetbalschocnen
voor je
zoon
gekocht?

Mumet Ulgen (links) samen met zijn personeel voor zijn nieuwe
restaurant in de Kerkstraat

Club Chateau
gaat open

!

ZANDVOORT - SBS-presentator Jeroen van der Boom '
opent op 10 juni discotheek
Club Chateau in de voormalige
Dance Club Yanks in de Kos- <
terstraat. Het publiek (vanaf
achttien jaar) is op 11 juni weikom vanaf tien uur.
Van der Boom presenteert
bij SBS elke zaterdagavond de i
Barney's Dart Show. Barney is j
dan ook op 15 juni aanwezig ;
tijdens de dartwedstrijden in :
Club Chateau.
|
Verder is de presentator samen met zijn vriendien Willy ,
Koper van plan om veel bands j
en acts te programmeren. Elke j
donderdagavond treden er Ne- i
derlandse artiesten op ('Let's
go dutch'). Vrijdag is omgedoopt tot 'Club Friday' en zaterdag tot 'Club Saturday'.
Dance classics, oude disco en
motown is bestemd voor de
'Sundaynight Fever'.

l '2 koud ki et. 11 IL mliboisL s t i j l mei
gekonfijte tomaat, busilicum en olijfolie
Heilbot als pepersteak met saus van beaujolais
of

Krokante tarteletle van kalfs/.we/erik
niet truffel en l'oyotsaus
of
Lamskoteletten niet een "Beurre estraizon"
Kaas bord je
Vanillemousseline "Diplomate" met eonfiture
van kersen en aardbeien

Menu van ƒ 77.50 voor f 57.50
Tegen inlevering v;in de/e coupon in ons restaurant ontvangt u ikve
aantrekkelijke koning op het speciaal samengestelde le/etsincnu
Zaterdagavond Live-niusie niet aan de vleugel Miehael de Vries

Restaurant Qucenic
Kerkplein S - Zandvniirl
reserveren gewenst: 02.^-571.151J9
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
l)c (Uinhicilin,^ .[,'<"/<// \'(><>/• ruti.\irniiül r/tv [n'rMiiit'ii /v/' bi'n
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VERWEN VADER ALLEEN MET

Conne
35*

4-X

4«

10,
Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

A

PAUL BOCUSE CUVÉE GASTRONOMIQUE
ROUGE (rood) of BLANC (wit)

dienstregeling

«•,"

4VARKENSSCHNITZELS en
150 gram
ACHTERHAM

IP»..

Paul Bocuse is Frankrijks beroemdste meesterkok.
\ Aan zijn stand is hij verplicht uitsluitend hel beste
) van'het beste op talel te brengen. Hij selecteerde
/ dan ook hoogst persoonlijk de rode en witte
) Vin de table Frangais voor
zijn wijnkaan. Wij konden
beslag leggen op een grote
partij van deze wijnen.

HELELITER

1999-2OOQ

ELDERS&95CHATEAU COLLIN DU PIN
, BORDEAUX BLANC

Burgemeester en Wethouders van Haarlem hebben ingestemd met de dienstregeling voor het lokale en
overgedragen interlokale openbaar vervoer voor het jaar 1999-2000. Het betreft de lijnen 1-2-5-6-7-1415-70-71-72-73 (traject Schalkwijk-station Haarlem)-75 (traject Umuiden-Ringvaart Heemstede/Haarlemmermeer)-80 (traject Zandvoort-Haarlem Tempelierstraat) en 81. De dienstregeling is ingegaan op
zondag 30 mei 1999.

fes^
^1

Voortreffelijke frisse witte Bordeaux wijn van het
Chaleau Collin du Pin. In de neus heelt de wijn
\ lichte tonen van drop en vanille. De smaak laat
' zich voornamelijk kenmerken door kruisbessen
| en citrusvruchten. Deze wijn ^HH ^ *^.
Iaat zich uitstekend smaken
i in combinatie met o.a. yis) gerechten en als aperitief.

Lijn 4 is tussen het NS-station Haarlem en Spaarndam komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een
pendelbus tussen de halte Rijksstraatweg/Muiderslotweg en Spaarndam Westhoff gaan rijden.
Deze bus heeft het lijnnummer 14 gekregen. Lijn 70 rijdt niet meer naar het strand Umuiderslag.
Alle bussen van lijn 70 rijden in het vervolg naar het Kennemerstrand.
Lijn 10 (Haarlem NS-station-Waarderpolder) heeft lijnnummer 15 gekregen.

ë-Mpr*
'ifsf,*4
£:t fest
?>. ",.""

VACQUEYRAS VICOMTE DE LIGNAC
/ Naast het beroemde wijngebied Gigondas in hel zuiden
van de Rhône wijnstreek ligt het relatief onbekende
l Vacqueyras. De wijnen uil de Vacqueyras zijn te vergelijken met Rhône wijnen en beroemde Chateauneul du
Pape's. De Vicomte de Lignac heeft een donker paars)'ode kleur en een krachtig en ^^^ 4fe^fe *»<&• :
' kruidig aroma. Deze soepele ^^^M»»» \iSj>J'i' l
en volle wijn heeft een
l mooie lange afdronk.

Voor de overige lijnen zijn geen wijzigingen doorgevoerd.
Connexxion voert de dienstregeling uit. Bij Connexxion, postkantoren en diverse boek- en sigarenhandelaren kunt u voor ƒ 5,- de nieuwe dienstregeling kopen. De nieuwe dienstregeling ligt ter inzage bij de
centrale balie van het raadhuis, Swaluëwstraat 2 in Zandvoort.
Bij de diverse Connexxion-verkooppunten en in de bus is een folder verkrijgbaar, waarin de wijzigingen
zijn opgenomen. Ook kunt u informatie inwinnen bij het landelijk informatienummer voor het openbaar
vervoer: 06-9292 (75 cent per minuut).
Op grond van het bepaalde in de Wet Personenvervoer kunnen belanghebbenden tegen de door het
College vastgestelde dienstregeling schriftelijk beroep instellen bij de gemeenteraad van Haarlem, postbus 511,2003 PB te Haarlem. Beroep kan worden ingesteld tot uiterlijk 6 weken na deze publikatie.

PATA NEGRA GRAN RESERVA '91

'•oai*lc»l

kPASSOA LIKEUR
the passion drink
0,7 LITER

Een ultiem buitenkansje: deze 8 jaar oude Gran
Reserva Tinto van de Bodega Los Llanos. Deze
, bqdega is gelegen in de streek Valdepenas in het
a midden van Spanje. De wijn is gevinifieerd uit de
ïdruivensoort Cendbel. Zijn krachtige bouquel
i en fluweel zachte
afdronk maken deze
wijn tot een waar
[ meesterstuk.

ELDERS J££5~ l

HUIS
LChriStoffel

Op een prachtige plek in Zandvoort vlakbij het station

,

wordt in drie fasen het plan Park Duijnwijk gerealiseerd.

parl<

De Ie en 2e fase zijn reeds verkocht en men is volop aan

Duijnwijk
3e fase

het bouwen. De 3e fase gaat nu in verkoop en met de
UI1IL.I"-

bouw van deze laatste fase zal najaar 1999 gestart
.'

IU m ( \}ff

IRISTOFFEL BLOND
LIEFST
" -2-LITER
• -

l iiii**" • -.~

-'

CAVA CODORNIU BRUT
0.75LITER

-» ~~^f

L

'

COCKBURN'S
PORTRUBYofTAWNY

'™^|j|gk l MKI **'"

CHIVAS REGAL WHISKY f
0.7LITER
,'.

worden. Er komen 163 koopwoningen in diverse uitvoe"ltr^~-~-

Wm'!

ringen en prijsklassen.

Qso

V E R K O O P START 15 J U N I A.S.

de krant helpt
u op weg

MIJVH ^*rS*'

UAafèpê»si

O

I^Ü^^

heeft alle dranken!
HAARLEM: Califomiëplein 17 (naast D-reizen}
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heeft meer dar, 50 s/yfenj'en, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172- 447300
17': j Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 20 juni, zolang de voorraad strekt Druk-enzetfouJen voorbehouden! j GRATIS ^ + üsSJj p

STRAK(S) DEENS

14 woningen
Een twec-onder-één-kap woning met garage of berging, drie slaapkamers en een
grote studio. Prijzen vanaf circa ƒ 588.000.- v.o.n.

29 appartementen en 102 maisonnettes
29 appartementen en 102 maisonnettes

3 woningen
Zeer royale twee-onder-één-kap woning met garage of berging, drie slaapkamers en een
bijzonder fraaie ruimte op de tweede verdieping. Prijzen vanaf circa ƒ 649.000.- v.o.n.

15 woningen
Herenhuizen met een breedte van 6.00 m. Op de verdieping vier slaapkamers en een
grote ruimte op de tweede verdieping. Prijzen vanaf circa ƒ 398.000.- v.o.n.

29 appartementen: twee of drie kamer appartementen met een serre en berging op
de begane grond. Prijs ƒ 183.000.- v.o.n.
Subsidie mogelijk indien het (gezamenlijk) belastbaar inkomen over 1998 lager is dar
ƒ62.500.51 benedenwoningen: op de begane grond: tuin, de berging, twee slaapkamers en
badkamer. Op de verdieping woonkamer met terras en ruime eetkeuken.
Prijs vanaf circa ƒ 299.800.- v.o.n.
51 bovenwoningen: op de begane grond: de hal en de berging. Op de tweede verdieping drie slaapkamers en badkamer. Op de derde verdieping woonkamer, eetkeuken
en terras. Prijs vanaf circa ƒ 309.800,- v.o.n.

Bezoek de informatie-avond op dinsdag 15 juni van 18.30 uur tot 21.30 uur.
Golden Tulip Hotel, Burgemeester van Alphenstraat 63 te Zandvoort.
Toewijzing van de woningen geschiedt in overleg met de woningwinkel Haarlem, waarbij zij die een schaarse
woning van een woningcorporatie in de regio Zuid-Kennemerland achterlaten de voorkeur genieten.
Verhinderd?
Vanaf 16 juni is de documentatie verkrijgbaar bij: Van Schaik Makelaar o.g., Hogeweg 56a te Zandvoort of
Bouwfonds Woningbouw, Schipholpoort 64 te Haarlem. Sluiting inschrijving 25 juni 1999.

park

Duijnwijk

Industriecentrum
Legmeer, Smederij 12-14
(bij Westwijk),
Amstelveen/
tel. 020-503 50 30

Waarborg Installateur
SHOWROOM:
ma t/m vrij 9.00-17.30 u.
za 10.00-16.00 u.

Bouwfonds
DANSANI - MASTRI & MEASTRI - HOESCH - UCOSAN - SPHINX - V & B - DORNBRACHT - MOAB 80 - TULLIZUCCARI - GROHE
BOUWFONDS VANDAAG. RUIMTE VOOR MORGEN

••«jjp"* f*^*^v*

m^m m

m*mm

jm ^mr jm

FEEST BiJPLAZA
ii

Palectra Plaza is jarig. 1 Jaar geleden opende de deuren van europa's grootste electronics
megastore en dat vieren we met extra spectaculaire aanbiedingen. Hieronder ziet u slechts een greep
uit het totale aanbod. Kom naar Plaza, het is een ervaring van beleven en versteld staan. De prijzen
van Polectro en de sfeer van een Plaza....

,<

uit voorraad leverbaar!IBMAPTIVA272

r 400 MHz met 3D now'f

400 MHz processor mei 3D Now • 6<1Mb inlern • 512 Kb Giche
8 Gb HD • 32x s CD-rom • 8 Mb video • 56k modem •
infinily speakers - 1 5 " monitor • zeer uitgebreid software
pakket • proefabonnement internet • excl. 17,5% btw

%- BIJ PLAZA
(incl. btw 2348,82)J

Canon

CANON DV MV1 DIGITAL VIDEO
Digital Video voor professionele kwaliteit • steadyshot
• 44x zoom « 3 " LCD monitor • DV uitgang
• electronische beeldstabilisator • zeer compact • etc.
JPLAZA

l J ï ' i i J i ) ^- !v-:r"' ^ :

f995

SLARCH-

t 1

fcfU

BfJIDHTER
SIErVÏÈÏ\l"S'XPERT8520
Pentium III, 450 MHz MMX • 64 MB SDRAM • 8 Mb ATI Rage XL AGP kaart • 512 Kb
Cache • 8,4 Gb vaste schijf • 40x speed CD-rom •
56k6 fax/modem • 17" digitale monitor • startklaar
met uitgebreid software pakket • excl. 17,5% btw.

NU

BIJ PLAZA

\

.. (incl. btw 2936.321/

SIEMENS MOBILE360
Intel Pentium ll.233MHz • 12,1" TFT
• 4 Gb • 56k modem • 24x s CD-rom
• USB • • 2 Mb video • compleet
met software • excl. 17,5% btw

NU

DigitalS

GRATIS ACCESSOIRES
PAKKET t.w.v. 250,-

2999

GRATIS MONTAGE
SOFTWARE t.w.v.298,-

SONY digital 8

BIJ PLAZA

net zo klem als een \
pakje sigaretten |

6,5 cm LCD kleurenscherm • 80x zoom • Super steady
shot • digitaal PCM stereo • digitale effecten •
photomode • time+data code • Laserlink • l link •
stamina • afstandsbediening etc.

SHARP VL-PD3 DIGITAL VIDEO CAMERA

1,5 miljoen pixels

DIGITAL 8 BIJ POLECTRO AL VA.

Digital Video voor professionele kwaliteit • extreem compact en lichtgewicht • 6,2 cm LCD

TFT kleurenmonitor
FUJI MX700 DIGITALE FOTO CAMERA

kleurenmonitor • kleurenzoeker • 100x digital zoom • 6,5x playback zoom • foto mode •

digitale foto camera dus nooit meer wachten op het
afdrukken • 1,5 miljoen pixels -superieure kwaliteit
• SmartMedia kaart • 2x zoom- flits • JPEGATIFF
• 2" TFT LCD monitor •
max. 155 beelden

digital effecten • digtal PCM stereo • digitale steady shot • i-link computer aansluiting etc.

INTRODUCTIEPRIJS BIJ PLAZA

r
CANON IXUS240 APS/S

MINOLTA SOOsi + 28/80MM

APS • panorama, HD en Classic formaat
24-70mm • LCD display • flitser • zeer
compact en fraaie afwerking

spiegelreflex • P-A-M • belichtingsprogramma's • flitser • superieur zilver 28/80 zoomlens • info display * prettige bedienim

VERJAARDAGSPRIJS
BIJ PLAZA

;-• '...4uw opnames zijn
ï^>direct klaar voor: l

de kleinste & . | UIT VOORRAAD
de lichtste.!.:-', l
LEVERBAAR "

*•* internet
• E-mail
• kleurenprinter
• video

MOTOROLAV3688 DUALBAND
GSM 900/1800 • slechts 83 gram •
vibracall • Li-ion accu • 160 uur
compleet met lederen nolster
en portable headphone set

• CD-rom
OP VAKANTIE

COMPUTER MONTAGE MIDEAAL VOOR UW WERK
deze camera is compleet met een
montage software pakket. Met uw
computer kunt u zeer snel, professionele montages maken en plaatjes gebruiken voor b.v. E-mail

'

Beelden zeggen meer dan woorden. Met deze compacte camera kunt u zowel
bewegende als stilstaande beelden maken. Deze kunt u overal laten zien op de
monitor, een tv en zelfs versturen per E-mail. Het is dus een ideale oplossing
voor b.v. architecten, makelaars, schade experts, vertegenwoordigers, vormgevers, reis agenten, golf pro's, tennistrainers en noem maar op.

deze camera is zowel een video- als
foto camera. En hij is zo klein dat u
hem probleemloos altijd overal mee
naar toe neemt. En u kunt al uw
opnames gelijk bekijken.

• bellen v.a. 0,25 per minuut
• in binnen- en buitenland
• in combinatie met abonnement
excl. 17,5% btw BIJ PLAZA V.A.

649.

PHILIPS PW8504 100HZ BREEDBEELD TV
matchline • ultra platte breedbeelbuis • 100 Hertz • wide
screen plus • 70W incredible surround • dual screen •
easy txt met geheugens • afstandsbediening, etc.

PHILIPS CARIN SY222 COMPLEET MET 3 CD-ROMS

BIJPOLECTROALV.A.

Geen kaartlezen meer, Carin wijst u veilig de weg. De kortste of
de snelste route met alle info over tankstations, restaurants,
parkeergarages, hotels etc. NU met 3 CD-roms naar keuze

«g
|
B

VRAAG NAAR DE SPECIALE VERJAARDAGSPRIJS BIJ PLAZA

SONY KV14 tv-video combi
37 cm black trinitron • video • showview 4
pdc • longplay • NTSCplay • teletekst • AB

OT/ira

SHARP PORTABLE TV
37 cm getinte beeldbuis • afstandsbed.

ACCESSOIRES

Ë

SONY MINI HIFI COMPONENTEN SYSTEEM
200W versterker • DBFB • surround • equalizer • subwoofer
uitg. • RD5 tuner • 3 CD-wisselaar • dubbel cassettedeck •
4-weg speakers • electronisch frontpaneel • afst.bed. etc.

JVC GR DVL9000 DIGITAL VIDEO CAMERA V/H JAAR

V

VERJAARDAGSPRIJS BIJ PLAZA

Digital Video camera van het jaar voor professionele kwaliteit • digital still en DV full motion •
4 " LCD kleurenmonitor • 100x digital zoom • IEEE1394 aansluiting • digitale effecten • easy
edit PC software en capture-, producer- en paintsoftware voor professionele montages en trucages

5£9f£-VERJAARDAGSPRIJS BIJ PLAZA

FUJI QUICKSNAP
PANORAMA CAMERA
bij inlevering van deze bon

GRUNDIG HIFI STEREO VIDEORECORDER
6 kops • HiFi stereo • longplay • dubbele scart • On screen display^
• showview • pdc • luxe afstandsbediening etc.

UNIEK IN EUROPA
2

3000 m TOP electrönica apparatuur.
Gespecialiseerde full airconditioned afdelingen in

Po/ crro

een exclusieve ambiance en het trendy plaza café!

LAAGSTE PRIJS GARANTIE
PRIJSVERSCHILLEN WORDEN GECORRIGEERD!
Ziet u binnen 14 dagen uw aankoop elders voordeliger, dan

OPENINGSITOEIÜ
maandag
13.00
dinsdag t/m vrijdag
09.30
zaterdag
09.30
donderdag koopavond tot
.kpstenvrij" O,,^
via pin en visa

The plaza to be!
Buiteni/eldertseiaan 158,

TVV'HfFr» AV-pmfessianeel *High End • Digital • Video • Camera's • Foto • Montage •

- 18.00
- 18.00
- 17.00
21.00

VISA

RUIME PARKEERGELEGENHEID • B&O DEALER •
PRIJSGARANTIE • DESKUNDIGE ADVISEURS* DE
GROOTSTE KEUZE • GESPECIALISEERDE AFDELINGEN •
. TRENDY fflAZA CAFÉ • -ErMAIlt .1NFO@RQIECTRO.NL
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CLUB MARITIME
Strandpaviljoen 9
vraagt
gezellige TOILETDAME
voor 3 of 4 dagen per week
tel. 5732675

Iets voor u?
V e r p l e e g k u n d i g e m/v voor de pool
Binnen de klinische verplegingssector van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit (AZVU)
bestaat sinds kort de mogelijkheid om te werken als zgn. poolverpleegkundige.

Of u nu .iiiccn overdag wik wcikcn, vooi halve dagen
of juist in het weekend of de avonden, bij hei vu
behoort tut rot de mogelijkheden. U kunt /clls kie/en W3.3.1" u wilt weiken!

Als poolverpleegkundige levert u een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse verpleegkundige zorg op de

De sector Zuivenngsbeheer (ZB) is belast met de zorg voor de zuivering van
ajvalwateren met het beheer en onderhoud van riool-, polder- en eindgemalen.
Dit omvat planvorming, laten ontwerpen en uitvoeren van nieuwe werken, bedrijfsvoering en kwaliteitscontrole. Het beheersareaal omvat ondermeer 14 zuiveringsinstallattes, 60 eindgemalen, 250 rioolgemalen, 700 drukgemalen en 85 poldergemalen. De 147 medewerkers van de sector werken 'm & regio's en in een aantal
ondersteunende afdelingen. De sector hanteert daarbij de kernbegrippen integraal
waterbeheer, duurzaam gebruik van het milieu, aandacht voor arbeidsomstandigheden, gezondheidsbevordering, klantgericht en bedrijfsmatig werken. Binnen de
regio Noord is plaats voor een

verpleegeenheden.
De klinische verplegingssector is onderverdeeld in 4 sectoren:
SECTOR A: • algemeen inwendige geneeskunde • acute inwendige geneeskunde • longziekten • geneeskundige
oncologie • hematologie • dermatologie • nefrologie • gastro-enterologie • reumatologie • hemodialyse.
SECTOR B: • K.N.O. • mondziekten • kaakchirurgie • neurochirurgie • neurologie • oogheelkunde
• plastische chirurgie • urologie.

Zulveringstechnlcus B m/v

SECTOR C: • Kindergeneeskunde • kinderchirurgie • neonatologie • kinder l.C. • verloskunde • gynaecologie.
SECTOR D: • heelkunde met 5 subspecialismen: algemene heelkunde, ongevalschirurgie, vaatchirurgie,

Uw werkzaamheden
De regio Noord beheert de polder- en rioolgemalen in een regio van
Amsterdam. Binnen de regio werken veertien medewerkers. U verricht
onder meer revisie- en onderhoudswerkzaamheden aan mechanische
installatieonderdelen van de gemalen, maar ook op het gebied van de elektrotechniek. Zo nodig verricht u storings- en wachtdiensten. U werkt mobiel
binnen de regio met als kantooradres Zuiderzeeweg 10 te Amscerdam.

oncologische chirurgie, intensive care heelkunde.
• orthopedie • cardiochirurgie • cardiologie.

Voor al deze (soms gecombineerde) verpleegeenheden zijn wij op zoek naar verpleegkundigen met recente
werkervaring die graag willen werken. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw mogelijkheden.

Onze wensen
U heeft een werktuigbouwkundige opleiding op MBO-niveau. Daarnaast heeft
u kennis en ruime ervaring op elektrotechnisch gebied en bent u in het bezit
van het certificaat Bevoegd Persoon. U heeft meerdere jaren ervaring in een
vergelijkbare allround functie. Een flexibele instelling, zelfstandig kunnen
werken en eigen initiatief zijn belangrijke eigenschappen om te slagen als
Zuiveringstechnicus, evenals het bezit van een rijbewijs B. U bent bereid om
noodzakelijke cursussen te doorlopen.

Met andere woorden, als u bijvoorbeeld géén weekenden kunt werken, of juist alleen in het weekend, dan kan dat.
Het is dus mogelijk om geheel op maat een arbeidsovereenkomst aan te gaan met ons ziekenhuis.
Naast recente werkervaring vragen wij een geregistreerd diploma A-verpleegkundige of hbo-V en een flexibele
instelling t.a.v. de aangeboden werkzaamheden. U kunt n.l. op meerdere verpleegeenheden ingezet worden.
Wij bieden een fijne werkplek, waarbij wij rekening houden met uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Wat wij bieden
Een veelzijdige functie binnen een organisatie waarop de volgende steekwoorden van toepassing zijn: collegiaal, nuchter, zakelijk en innovatief. Het salaris
bedraagt maximaal ƒ 4.658,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek, eventueel aangevuld met een vergoeding voor storings/wachtdiensten.
Een toeslag voor werkomstandigheden wordt volgens de MRI-systematiek
vastgesteld. Verder kunt u rekenen op een uitgebreid, eigentijds pakket
arbeidsvoorwaarden.

U krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid dit -na wederzijds goedvindenom te zetten in een contract voor onbepaalde tijd en een salaris naar rato van de gewerkte uren, bij een dienstverband van 36 uur is dat ƒ 4.500,- bruto per maand, exclusief toeslagen voor onregelmatige diensten.
Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische
ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's.

Uw reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Anröchte,
regiohoofd, telefoon 020-462 18 n.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken sturen naar DWR,
stafafdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. de heer J. van der Vegt, Postbus
94370,1090 CJ Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer ZB/9936.

Voor meer informatie over de verschillende sectoren kunt u bellen met: Sector A, Guus Koot (020) 444 4500.
Sector B, Janine Boer (020) 444 3422. Sector C, Mieke Hollander (020 - 444 4444, oproep 98661). Sector D,
Joop Visser (020) 444 3420.
Indien bovenstaande u wat lijkt, schrijft u dan een korte brief waarin u kenbaar maakt wat uw mogelijkheden
zijn t.a.v. werktijden en de voorkeur die u heeft wat betreft het specialisme, wilt u tevens in deze brief uw

Dienst Waterbeheer en Riolering

werkervaring van de afgelopen twee jaar vermelden?
U kunt uw brief richten aan Carla Noom, dienst personele zaken, VU ziekenhuis, Postbus 7057,
1007 MB Amsterdam. Of via: c.noom@azvu.nl. Graag met vermelding van vacaturenummer E 22.186 op
brief en envelop of als onderwerp van de e-mail. Kijk voor meer informatie over het VU .ziekenhuis ook op
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

Oost Vlisterdijk 32 2855 AD Vlist

www.azvu nl.

VLIST

De Kruiswijk Groep uit Vlist is in haar 50-jarig bestaan uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende
bedrijven op het gebied van Sloopwerk, Grondverzet, Cultuurtechnische werken, Renovatiebouw en
Personeelsdiensten. Kruiswijk beschikt voor iedere discipline over vakbekwame enthousiaste mcdcwcrkcrs die constant streven naar kwaliteit, productiviteit en service.
Groene Hart Service BV is het onderdeel van de Kruiswijk Groep dat belast is met het uitlenen en dctachcren van personeel in de Bouwnijverheid, GWW-sector en Groenvoorziening. Groene Hart Service
stelt vanuit vier vestigingen m Nederland een pool van 250 vakbekwame medewerkers te werk bij collegu-aannemcrs. Bouwbedrijven. Loonbedrijven, Hovcmcrsbcdrijven. Overheidsinstellingen etc.
Voor een nieuwe vestiging in het achterland van Amsterdam zoekt Groene Hart Service een:

ÏNTERCEDENT/toekomstig VESTIGINGSMANAGER
Functie inhoud
# Het zelfstandig opstarten van een Groene Hart Service vestiging in regio A'dam
# Benaderen van bedrijven in de doen,- Grond- en Bouwsector ni.b.t. het leveren van personeelsdiensten. Zelfstandig relatiebeheer
# Het werven en selecteren van nieuw personeel en de dagelijkse planning hiervan
# Correcte administratieve afliandeling van de vestigingswei kzaaitilicdcn.
Functie vereisten

VALKENBERG

HOOGLAND
Caftf "Het Gedicht van 3e Zee"

zoekt

KAMERHULP M/V
(voor verzorgen en schoonhouden
van onze kamers)

RECEPTIONIST(E)
Werktijden in overleg - goede verdienste!

1

MBO opleiding (of niveau) Technisch of Agrarisch
Enige jaren werkervaring in de G WW. Grocnscctor of Bouw
1
Commercieel ingesteld zijn
1
Goede contactuele eigenschappen
1
Geen "9 tot 5" mentaliteit
' Ervaring m planning of uif/cndbranchc is een pre.
1

Wij bieden

1 of meerdere dagen per week
Boven 40 jaar van harte welkom.
Ervaring niet vereist.
U wordt intern opgeleid.

Voor informatie tel. 023-5715541

Bij de functie passende salariëring, afhankelijk van leeftijd en ervaring
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
' Prettige werksfeer m een jong team
' Auto van de zaak
Ben jij de pcrvxtn die bovenstaande informatie aanspreekt en iemand die graag de handen uit de inonwen steekt? Bel of schrijfdan snel naar:
Kruiswijk Groep BV
T.a.v. dhr. T. Nicmcijcr
Oost Vlisterdijk 32 '
2S55 AD Vlist
Tel. 0182-501133

VU
c ziekenhuis

ZOEKT
COMMERCIËLE
TALENTEN
PART-TIMERS PULL-TIMERS

f 500,- PREMIE PER MAAND!
Valkenberg zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de
consument op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel
vacatures voor part-timers van 13 tot 30 uur per week en voor f uil-timers van
36 uur per week voor onze filialen in Amsterdam. Onze interesse gaat uit naar
kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVO-niveau en enige verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio, grote en kleine
huishoudelijke apparaten.

WIJ stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen;
gemiddeld ƒ500,00 extra per maand aan premie
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heeft u Interesse In één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "Adam" aan:
Valkenberg, t a.v. Dhr S. van Wijnen, hoofd personeelszaken,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.

Westerparkstraat 5, 2042 AV Zandvoort

valkenberg
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

'Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?
Verpleeghuis en Reactiveingscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amste/huizen. Er zijn
owel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
n hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
omaar iets aan het
gebouw veranderen. ~?**t.

Da's mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
Mevrouw
Koelemeij:
„Het aardige van dit
werk is,
dat als
het rustig
is, ie zelf
ook eens

parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang.

kunt rond-

Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent.

kijken."

Bram de
Hollander

Fotografie

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

EE, VAN DIE hele gekke
dingen, zoals toen laatst
iemand in het Stedelijk
Museum een Picasso aan
flarden sneed, zijn mij
gelukkig nooit overkomen," stelt Els Koelemeij
tevreden vast. „Als suppopst van het
Rijksmuseum moet ik
natuurlijk wel regelmatig
bezoekers tot de orde roepen, als ze bijvoorbeeld de
schilderijen willen betasten, of tegen de regels in
toch gaan flitsen. Maar
meestal heeft het al wel
genoeg effect als ik ze dan
een beetje streng benader.
Want ik kan heel boos kijken, hoor."

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN
INFO-AVOND 24 JUNI
19.30-21.30 UUR
WEESPERPLEIN 8
020 5236311

HEAO DEELTIJDSTUDIES
»Bedrijfseconomie (BE)
• Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
• Economisch-Linguïstisch (EL)
• Management, Economie en Recht (MER)
«Internationaal Management (I M)
• International Managemcnt-English Stream (IM-ES)

Voor de 55-jarige mevrouw
Koelemeij was het vak van
zaalwachter of veiligheidsmedewerker, zoals het
tegenwoordig heet, een late

roeping. Pas nadat haar
kinderen het huis uit
waren besloot ze een
betaalde job te zoeken.
„Via via hoorde ik dat ze
hier in het Rijksmuseum
extra mensen nodig hadden voor de grote overzichtstentoonstelling van
Rembrandt, die in 1991
werd gehouden," vertelt ze.
„En toen heb ik meteen
gesolliciteerd. Qua publiek,
ambiance en natuurlijk de
kunst zelf leek het me hartstikke leuk werk. En dat
vind ik nu nog steeds."
Aanvankelijk kon
mevrouw Koelemeij haar
beroep zonder vooropleiding uitoefenen. Maar na
een paar jaar werd zij alsnog verplicht om het officiële diploma beveiligingsmedewerker te bemachtigen. „Op zich was die cursus wel interessant." kijkt
ze erop terug. „Ik leerde er
allemaal dingen over het

wetboek van strafrecht
enzo. Maar in grote lijnen
wist ik toen allang waar het
vak op neerkwam."
Behalve alert toezichthouden, acht zij het haar taak
om tevens een zekere mate
van dienstvaardigheid te
ontplooien.
„Zo word ik heel vaak
gevraagd om wat uitleg
over de kunstvoorwerpen

te geven. Officieel mag ik
dat niet doen, omdat het
mijn beveiligende functie
in de weg zou staan. En dat
is eigenlijk ook wel zo,
want als ik met iemand uitgebreid over een schilderij
sta te kletsen kan ik
natuurlijk niet goed op het
overige publiek letten.

Maar ja, als het even kan
probeer ik de mensen toch
zo goed mogelijk te woord
te staan. Dat vind ik er
gewoon bij horen."
In de loop der jaren heeft
zij in alle zalen van het uitgestrekte museum haar
dagelijkse rondgang
gemaakt. Toch zegt ze nog
lang niet uitgekeken te zijn
op de vaste collectie. „Het
aardige van dit werk is dat
je, als het een beetje rustig
is, alle tijd hebt om zelf
eens goed rond te kijken.
En wanneer je bepaalde
dingen dan vaker ziet
gebeurt het wel datje er
steeds meer in ontdekt. Dat
je dan dus op een gegeven
moment denkt: hé, het
heeft toch wel wat!"
„Nou zijn hier dingen die
ik gewoon lelijk blijf vinden, hoor. Maar daar staat
heel wat moois tegenover.
Mijn favoriet? Gut, dat is
moeilijk... Nou ja, ik denk

het middeleeuwse schilderij van Van Hecmskerck,
van een in gepeins over
een spinnewiel gebogen
juffrouw. Dat spreekt mij
bijzonder aan."
Hoewel zij in stille zalen
soms urenlang geen bezoekcr ziet is het op nadere
dagen juist weer behoorlijk
aanpoten voor mevrouw
Koelemeij en haar medesuppoosten. „Bijvoorbeeld
wanneer je bij de
Nachtwacht staat," geeft ze
aan. „Want dat is de allcrdrukste plek, waar vrijwel
alles dat binnenstroomt
vroeg of laat terechtkomt.
En als je tijdens de portierdienst de kaartjes controleert moetje ook een
instelling hebben van: kom
op jongens, ik lust jullie
rauw. Maar dat is wat dit
werk nu juist zo afwisselend maakt.''
Johan Schaaphok

De deeltijdopleidingen zijn opgebouwd uit modulen. U bepaalt uw
eigen studietempo, zodat het aansluit bij uw bezigheden overdag.
Bij een normaal studietempo volgt u twee lesavonden per week.
U kunt echter meer of minder modulen volgen gedurende een
lesperiode.

PCM Facilitaire Bedrijven bv is een divisie van
A M s

l'osi mis 295
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drukken en bezorgen van Algemeen Dagblad, de Volkskrant,

MEDEWERKERS

1000 AG AMS-ITKHAM
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PCM Uitgevers nv en onder meer verantwoordelijk voor het

Bloemenshop 'Lex' zoekt
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voor vrijdag (13 t/m 21 uur) en zaterdag.
Spreekt werken met bloemen en planten je aan?, bel even 023-5720042 of
kom langs,
Burg. Engelbertsstraat 21
(in Dirk van den Broek) Zandvoort.
Tot ziens.

NRC Handelsblad, Trouw, Rotterdams Dagblad,

FACILITAIRE BEDRIJVEN

Het Parool, De Dordtenaar en Rijn en Gouwe

Binnen PCM Facilitaire Bedrijven zorgt het Grafisch Bedrijf Amsterdam voor de productie van de Volkskrant, Trouw, Het Parool en de
Weekmedia-uitgaven. Vanaf het jaar 2000 zullen deze titels met de modernste technieken gedrukt worden op de nieuwe druklocatie op het
terrein van Amstel II. Mede in het kader van deze overgang wordt de organisatie van het Grafisch Bedrijf ingrijpend vernieuwd.
De productieafdelingen van het Grafisch Bedrijf worden ondersteund door het Stafbureau Grafisch Bedrijf. Binnen het Stafbureau zijn wij op
zoek naar een

Stuur de/e bon in een envclop-/on(lcrpost/c.t:el-naar Hogeschool voorKconoinKdieSlmlie-\mslci (lam. Aiilw ooi (limmnici 10751. 11)00 NA Anislculam (leloloon (ö> riÜülKlll)

DATABEHEER m/v
... die affiniteit heeft met het product krant..,

Sint

Ziekenhuis
Voor de verpleegkundige sector van ons ziekenhuis zijn wij op zoek naar
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is een
groot interconfessioneel ziekenhuis in

(Opi'oep)verpleegkundigen (m/v)

Amsterdam, dat is voortgekomen uit een
fusie tussen het Sint Lucas Ziekenhuis en

Functie-eisen: U bent geregistreerd in het BIG-register voor
verpleegkundigen en beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

het Andreas Ziekenhuis. Het is momenteel
nog gehuisvest op 2 locaties, maar zal na
de vernieuwbouw in het jaar 2001 op de
locatie Sint Lucas zijn geïntegreerd.

Arbeidsvoorwaarden: Afhankelijk van uw wensen, zult u werkzaam
zijn op basis van een nul-uren-contract, een min/max-contract of een
parttime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Samen wordt nu gewerkt aan een nieuwe
organisatie, die aan de patiënten topzorg
moet blijven bieden In al zijn facetten.
Daarbij zijn opleidingen en wetenschappelljk onderzoek belangrijke pijlers van

Informatie: Nadere informatie over de functie wordt u graag
verstrekt door de heer G.C. Zoet (hoofd Klinische Zorg), telefoon
(020) 510 89 11/sein 209, mevrouw M. de Vries (hoofd Klinische
Zorg), telefoon (020) 5 1 1 1 1 15/sein 386, of mevrouw F.M. Verburgh
(personeelsfunctionaris), telefoon (020) 510 82 81.

het beleid.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis beschikt
over vrijwel alle medisch specialismen en
telt ongeveer 2200 medewerkenden.

Sollicitatie: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Dienst Personeelszaken, ter attentie
van mevrouw F.M. Verburgh, personeelsfunctionaris, postbus 9243,
10006 AE Amsterdam.

De afdeling Planning & Databeheer ondersteunt de productieafdelingen en het management door de productie-informatie te beheren, kengetallen te ontwikkelen en deze in geschikt format beschlkbaar té stellen.
Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het planmatig
voorbereiden van producties binnen het Grafisch Bedrijf, opdat de
producties beheerst en efficiënt verlopen met behoud van de afgesproken servicegraad.
De medewerkers van de afdeling adviseren bovendien de redacties, het Advertentie Bedrijf, het Distributie Bedrijf en de eigen organisatie, het Grafisch Bedrijf, bij productievraagstukken.

Profiel van de geschikte kandidaat:
- opleiding op minimaal MBO-niveau,
- gedegen kennis van databeheer;
- kennis van SQL-databases is een pre,
- analytisch vermogen en cijfermatig inzicht,
- kennis van en ervaring met spreadsheet- en tekstverwerkingsprogramma's;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en
een klantgerichte instelling;
- bereidheid om interne en externe opleidingen te volgen,
- affiniteit met het product krant.

Taken en verantwoordelijkheden:
- het beheren, verwerken en documenteren van data over het productieverloop;
- het ontwikkelen van ken- en stuurgetallen ten behoeve van de lijnorganisatie en het management van het Grafisch Bedrijf;
- het vervaardigen van taakstellende productieplanningen binnen
bestaande kaders;
- het dagelijks vervaardigen van productiebesturingsprogramma's
ten behoeve van het productieproces;
- het tijdig en adequaat informeren van afdelingen over productieplanningen volgens afgesproken procedures;
- het adviseren van redacties, Advertentie Bedrijf, Distributie Bedrijf
en het Grafisch Bedrijf over de productiewijzen en daarbij horende consequenties.

PCM Facilitaire Bedrijven biedt zowel een werkomgeving met nieuwe kansen in een prachtig bedrijf als een uitstekend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de heer T van Hal, teamleider Planning & Databeheer, telefoonnummer 020 - 562 2476,
of de heer D van Hille, P&O-functionans, telefoonnummer
020 - 562.2365.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen l 4 dagen richten aan PCM
Facilitaire Bedrijven bv, ter attentie van de heer D van Hille, afdeling Personeel & Oiganisatie, Wibautstraat 150, 1091 GR
Amsterdam, onder vermelding van DvH/99.04.
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

•11-
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KLEIIMTJE

Donderdag, vrijdag
en zaterdag a.s.:
demo show bij Plaza

introduceert haar nieuwste en ongelooflijk kleine acoustimass systeem series III.

BOSE ACOUSTIMASS 5 SERIES III

En waar kan dat beter dan in Palertra Plaza, Europa's grootste Electronic Megastore met

Het beste, zo goed als onzichtbaar te plaatsen

3000 m2 top electronica. De -BUSJET' specialisten demonstreren u graag hoe perfect de

luidsprekersysteem. Voort bordurend op het

weergave is. Uw oren geloven uw oren niet! Want uit de vrijwel onzichtbare speakers komt een

geroemde systeem met een nog betere weer-

kwaliteit die u zelfs van de grootste speakers niet verwacht.

gave, nóg mooiere vormgeving en nóg kleinere cube speakers.

Setter sound through research®

Live uitvoering

Gewone luidsprekers

BASS MODULE
Deze module plaats u buiten het zicht/bij-/
voorbeeld onder de bank of achter de gordïjnen. Deze module zorgt vóór de krachtige,
diepe levensechte kaniervullende bass. ~ '
• 5 jaar overdraagbare garantie
*,~
i' -

Direct/Refïectmg

• voor versterkers tussen 10 en 2QOW p. kan

,Ster«p in uw hele kamer met ruimtelijke

':,': .we'e'rgavé, ' dankzij'" het

wpt l diepe JtóicfijtgeVjage < toneV-;^i

'

• in zwarte of arctisch witte uitvoering •

Bose* Direct/

>

. De~•~~•~:, \^

de acoustimass series III
• nog kleinere cubes (40% kleiner!)
• nog betere weergave
• nog mooiere vormgeving

UNIEK IN EUROPA

• afmeting cubes:: 7,8 -x 15,7 x 10,5 cm"

-

« afmeting module:~19 x 35,5 x "483 cm ,,
BOSEACOUSflMASS:'

iNTRODüCTIEPRUS BIJ

OPENINGSTIJDEN:
maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
donderdag koopavond

z

3000 m TOP electronica apparatuur.
Gespecialiseerde full airconditioned afdelingen in
een exclusieve ambiance en het trendy plaza café!

13.00 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 17.00
tot 21.00

BEREIKBAARHEID
met de auto:
eenvoudig te bereiken en
rondom parkeergelegenheid
via openbaar vervoer:
TRAM 5/51 v, boshuizenstraat

The plaza to be!
BuïtenveldErtsElaan 158, A'dam-BuitenveSclert

RUIME PARKEERGELEGENHEID • BSO DEALER •
PRIJSGARANTIE • DESKUNDIGE ADVISEURS' DE
GROOTSTE KEUZE • GESPECIALISEERDE AFDELINGEN •
TRENDY PLAZA CAFÉ •, E-MAIL: INFO@POLEQRO.NL

ook verkrijgbaar in ons filiaal Polectro Electronics, Bos en Lommerweg 373-375 Amsterdam-West

M

Weekmedia op microfiche.

WAT ETEN WE V A N A V O N D

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat131, 1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Adverteren? bel met: Antpinette Sch^vèigerv lel.: OiO V562 31 Si, Fax: 020 - 562 21 13
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Vorstelijke Kuurvakantie

11

Zomerprachtige Denemarken

Een zesdaagse zomervakantie in een
Een zesdaagse zomervakantie in een
eerste klasse hotel in Bad Arolsen/Duitsland eerste klasse hotel in Grena/Denemarken

Het prachtige Arolsen is een grootse
Delevenis. Arolsen is een weerspiegeing van de barokstijl en heeft deze
stijl ook bewaard met statige en
schaduwvolle alleeën. Hier ligt het
overdadig versierde barokslot van de
vorsten van Waldeck en een heleboel
idyllische duitse vakwerk-huizen.De
stad is prachtig gelegen aan de
Twistesee die zich 's zomers verandert in een waar badeldorado met
een massa behaaglijke vermakelijkheden. Waldecker. In de streek van het
oude vorstendom van Waldeck verlest u zich onvoorwaardelijk m het
romantische heuvellandschap, glooiende dalen, eindeloze wouden en
gezellige kleine sprookjesachtige
vakwerk-huizen.. U kunt een verblijf
doorbrengen in deze uitzonderlijke
omgeving. Het mooie Hotel
Residenzschloss Arolsen ligt in de
stad Arolsen in het midden van het
prachtige Waldecker Land In
Nordhessen.

belevenissen in de omgeving van de
stad. U kunt op ontdekkingstocht
gaan in de verscheidene kloosters,
kerken, burchten, kastelen en herenhuizen waar het in deze streek van
wemelt. U moet beslist het Waldeck
kasteel bezoeken dat een kopie is
van het kasteel van Versailles.

Het culturele Kassei
Een uitvlucht naar de culturele burcht
Kassei kunnen wij u ook absoluut

Avontuurlijk Arolsen
In Arolsen kunt u tot uzelf komen.
De kuurtradities worden trots
bewaard, de stad is vandaag een
staatserkend Heilbad (kuuroord). Het
ontbreekt ook niet aan culturele

aanbevelen. Om de 5 jaar is Kassei
het centrum voor heel de kunstgeïnteresseerde wereld. Velen reizen naar
Kassei om de Documenta tentoonstelling voor moderne kunst te
bezoeken. Overal in de stad zijn er
echter vele fascinerende kunstwerken
die getuigen van eerdere tentoonstellingen zoals bv. De grote Hakke in
Karlsaue en de 2 laserstralen tussen
het Documenta-gebouw,
Fridericianium en het

Prijs per persoon in een
f
tweepersoonskamer slechts l
Normale hotelprijs f 722,U krijgt: 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendiner of buffet

Herkulesmonument. Een van de
grootste en meest imponerende
Rembrandt verzamelingen vindt u in
het Wilhelmshöhe kasteel.
Kassels belangrijkste toeristische
attractie is Wilhelmshöhe Park waar
men 's woensdags en 's zondags de
meest fantastische waterkunst kan
beleven voor die tijd. Het was namelijk de bedoeling dat de vorst zijn
macht kon vertonen en zijn gasten
kon imponeren.

Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen van 2-14 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer.
In uw verblijf is selchts de eindreiniging inbegrepen.,U, _
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel.
Kuuronkosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
Kuuronkost bedraagt DEM 1,- per persoon en per dag.
Kinderen 0-14 jaar gratis.

Hotel Residenzschloss Arolsen
Het hotel heeft restaurant, lagunebad, whirlpool, sauna,
stoombad en solarium. U kan ook mountainbikes huren
bij het hotel.
Alle kamers hebben bad/douche/toilet,TV, video en telefoon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt f 198,.
Een extra bed kost f 328,-.

Aankomstdata:
Juni:
Juli:
Augustus:

Annuleringsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind.
Administratiekosten f 7,50.

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes.

4 * 14 * 19 * 24 * 29
4 * 9 * 14 * 19 * 24 * 29
3 ' 8 * 13 * 18 * 23 * 28

Wanneer de zomer begint is er geen
andere streek dan Djursland dat
geschikt is voor uw zomervakantie.
Hier vindt u een mooi landschap van
scherp afgetekende dalen, glooiende
met bos bekleedde heuvels, de
prachtig wiegende zee en kindervriendelijke zandstranden. Overal
ontmoet u een gastvrije stemming.
Overal in de buurt zijn er spannende
toeristische attracties.Vanaf de gezellige zomerstad GrenS in Jutland kunt
u het gerestaureerde vorstelijke schip
Fregatten Jylland, het familiepark
Djurs Sommerland en de enorme
haaien in het Kattegatcentret bezoeken,Vanaf Grena kunt u LEGOLAND(r) in Billund bezoeken op
slechts 2 uren rijden. Scandic Hotel
GrenS ligt, omringd door bo.s in de
oude handelsstad GrenS op slechts
een steenworp van de haven.

Een wereld in de diepte
van de zee
In het gezellige GrenJ is de zee een
deel van het alledaagse leven. U kunt
een wandeling maken langs de drukke haven. De haven dient als veer-,
visserij- en industriehaven. Deze
haven heeft een speciale aantrekkingskracht. Wanneer u deze kanten

bezoekt mag u beslist niet vergeten
Kattegatcentret te bezoeken. Hier
krijgt u een unieke gelegenheid om
inzicht te krijgen m het spannende en
fascinerende leven onder de zeespiegel. U kunt de verschillende aquariums bewonderen en zeebewoners
van dichtbij zien. U kunt een schol
aaien, de ontwikkeling volgen in de
verschillende stadia van het leven
van een vis.U kunt ook een beetje
griezelen wanneer de roltrap u naar
beneden voert onder het grote haaibassin.U kunt zien hoe deze 2,5m
lange tijgerhaaien gevoederd wor-

f 378,-

U krijgt: 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
Hotel Mercure Paris Gentilly
l Het hotel heeft restaurant "Le Saphir", bar en
l openluchtterras.
l Alle kamers beschikken over bad/douche/toilet,
l airconditioning, TV en telefoon.
| De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt
f 298,-. Een extra bed kost f 238,-.
l Annuleringsverzekering:
l f. 30,- per volwassene/f. 15,- per kind.

Scandic Hotel Grena
Het hotel heeft een sauna, biljart, tafeltennis, solarium
(DKK 25,-), speelruimte voor kinderen, salon, kiosken en
fietsverhuning (DKK 50,- pr. dag).
Alle kamers beschikken over bad/toilet/douche, TV met
parabool en intern TV-kanaal en telefoon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt f 198,Een extra bed kost f 328,Annuleringsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind.
Administratiekosten f 7,50.

Aankomstdata:
luni:
|uh:
ïugustus:

29
4*9*14*19*24*29
3*8*13*18*23

[Onder voorbehoud van uitverkochteperiodes.

1864. De restauratie van dit Fregat
heeft verscheidene jaren geduurd en
is beslist een spannende belevenis
Ebeltoft is m het algemeen een spannende stad U kunt een wandeling
maken in de oude wandelstraten en
het beroemde oude stadhuis zien
Uw kinderen zullen enthousiast zi|n
over een tocht naar Djurs
Sommerland (zomerland) circa. 25
km), waar meer dan 50 verschillende
vermakelijkheden u wachten B.v
nverrafting, Afnkaland een gigantisch
water- en lilliputland om maar enkele
mogelijkheden op te noemen.

Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen van 2-15 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer.
In uw verblijf is selchts de eindreiniging inbegrepen U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel
Aankomstdata:
Juni:
Juli
Augustus'
Sept:

9 * 14 * 19 * 24 • 29
4 » 9 . 14 * 19 • 24 - 29
3 " 8*13'18*23-28
2 * 7

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Van het Louyre tot
de Are de Triomphe
Men is niet in Parijs geweest als men niet over de
wereldberoemde Avenue Champs-Elysées gewandeld
heeft. Vanaf de Are de Triomphe op Place Charles de
Gaulle kunt u over de 71 m. brede wandelstraat lopen
in de richting van Place de la Concorde. Daarna kan
men verdergaan door de prachtige parken m de richtmg van het Louvre. Toen de Bastille bestormd en vernietigd werd in 1789, werden de bouwmaterialen
gebruikt voor het uitbouwen van de Place de la
Concorde Hier werd ook de guillotine neergezet. 1342
mensen werden op de Place de la Concorde onthoofd.
Als u de Seine oversteekt over de Pont de la Concorde
komt u bij de Assemblee Nationale. U kunt dan in
westelijke richting de Seine volgen helemaal tot
aan deEiffeltoren.

| Administratiekosten f. 7,50.
Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen van 2-15 jaar voor de
halve prijs bij de ouders op de kamer.

Djursland heeft een heleboel spannende attracties die u kunt bezoeken.
U kunt een uitstapje doen in Mols
bergen en van het unieke uitzicht
genieten vanuit Trehoje waar de
Arhusbaai en Samse in het gezichtsveld komen.U kunt ook Ebeltoft
bezoeken en het langste houten
schip ter wereld bezoeken "Fregatten
Jylland". Dit schip heeft aan de Slag
van Helgoland deelgenomen in

U krijgt: 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendiner

Een zesdaagse zomervakantie in een eerste klasse hotel in Gentilly/Frankrijk
Bezoek Parijs als de zon over de Seine en de vele
Parijse terrasjes schijnt. In de stad heerst een gezellige
sfeer, in de straten en op de pleinen. In het oude
gedeelte van het "Quartier Latin" kan men nog altijd
de bohémiensfeer en levenslust beleven uit de tijd dat
kunstenaars als Hemmingway en Picasso m deze levendige wijk werkten. De Eiffeltoren, Notre Dame,
Champs-Elysées, Are de Triomphe en de Place de la
Bastille en dames zoals de Mona-Lisa en Venus van
Milo zijn slechts enkele van de talrijke mogelijkheden
die m Parijs een bezoek waard zijn. Wat denkt u van
een bezoek aan het pretpark Disneyland Parijs. Dit ligt
30 km. ten oosten van Parijs. U logeert m een uitstekend hotel tegenover de binnenring van Parijs. 800 m.
van het hotel kunt u de sneltrein (RER) nemen en dan
bent u in 15 minuten in het hartje van Parijs.

Gezellige Djursland

Prijs per persoon in een
f
tweepersoonskamer slechts l

Parijs - Stad van de romantiek

Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts

den. Ga op onderwateravontuur in
Kattegatcentret.

De stad van de artiesten
Parijs heeft een heel eigen sfeer. Gedurende
vele generaties hebben studenten en kunstenaars hun stempel gedrukt op verscheidene
delen van de stad. Het "Quartier Latin",
Montparnasse en Montmartre hebben een
periode gekend dat bohémiens eenbelangrijk
deel van het stadsleven bepaalden. Bezoek b.v.
de café's en bistro's op de Boulevard de
Parnasse. Geniet van een prachtig uitzicht over
Parijs vanaf de trappen van de Sacré-Coeur en
bezoek een echte Franse markt in de rue
Mouffetard.

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
1. aankomstdalum

vertrekdatum

2. aankomstdatum

vertrekdatum

....Volwassenen ƒ

per persoon in

tweepersoonkamer(s)

Aantal eenpersoonskamer(s) (toeslag ƒ

)

Korting voor kinderen bij 2 betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen 2-15 jaar halve prijs bij ouders op de kamer:
Annuleringsverzekering volwassene ƒ 30,- / kind ƒ 15.-.
Adminstratiekosten ƒ 7,50.
Bon zenden naar:

Zandvoorts Nieuwsblad
t.a.v. Herti Stad,
postbus 507,
1000 AM Amsterdam
(Toren 10e etage)

Schrijf op de omslag Hotelvakantie
Informatie en reservering: DTF Travel a/s
telefoonnr. 0800 022 87 27 (gratis)
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wint de prijzen
van De Gaper?

urifo Onxlcn-clil (Xeniilvoiirix Nieuwsblad), Klaas Koper en Pii'lcrJouslm
De kleurplalenwcdslrijd van De Gaper Drugstore is een grool succes geworden.
De wedstrijd werd georganiseerd omdat de winkel 125 jaar bestaat. Heel veel kinderne stuurden een prachtige kleurplaat in. De jury had het daarom heel moeilijk
met uilkie/.en wie de mooiste drie tekeningen gemaakt hebben. Maar Klaas Koper.
Pieler Joustra en Margo Ooslerveld zijn er toch uit gekomen. Na uitvoerig beraad
heeft de jury eenstemmig besloten wie de prijswinnaars zijn:

Eerste prijs (O tot en met 3 jaar):
Eerste prijs (4 tot en met 7 jaar):
Eerste prijs (8 tot en met 12 jaar):

Jamie de Boer
Melanie Jane Lancaster
Ken Koeleman

Voor hen ligt bij De Gaper Drugstore (Kerkstraat 31) een cadeaubon van intertoys
en een entreekaart voor vier personen van Pony Park Slagharen klaar.
Ook alle andere inzenders kunnen een entreekaart voor vier personen van Pony Park
Slagharen ophalen. Bovendien hangen de tekeningen natuurlijk allemaal te pronken
bij De Gaper Drugslore.

HALTESTRAAT 23

HALTESTRAAT 23 A

PASSAGE 3/29

HAARLEMMERSTRAAT 45

In centrum dorp gelegen winkel; thans in ge
bruik als bakkerswinkel.

In centrum dorp gelegen winkel; staat thans
leeg; was in gebruik als friteszaak.

INDELING:
Winkel 50 m2 en dagverblijf met keukentje,
toilet, ruime kelder.

Oppervlak winkel 40 m2 met ongelegen keider van 20 m!.

Op de 6e etage gelegen ruim 2-kamerhoekappartement met balkon op het zuiden.
INDELING:
Entree/hal met toilet, royale keuken met apparatuur, woonkamer met aan twee zijden
uitzicht, ruime slaapkamer en een badkamer
met ligbad en wastafel, balkon op het zuiden
en het oosten.
• prachtig uitzicht over zee en duinen
• woonoppervlak 80 m!
• vraagprijs inclusief meubilair
• mag ook als 2e woning gebruikt worden

Uitstekend onderhouden, royaal woonhuis
met schuur en parkeerplaats.
INDELING:
begane grond:
Entree, hal, gang, kelder, toilet, L-vormige
woonkamer met open haard en serre, open
keuken.
1e verdieping:
gang, 4 slaapkamers waarvan 2 met balkon,
luxe badkamer met whirlpool, 2e toilet en
wastafel.
• Ruime stenen schuur.
• Bouwjaar circa 1910

Overname inventaris ƒ 50.000,- plus BTW

Overname inventaris ƒ 25.000,- plus BTW

iftlilï

Huurprijs: ƒ 36.000,- per jaar

Huurprijs: ƒ 36.000 per jaar

Vraagprijs: ƒ 298.000,-

?f&4ft'5v.Y\f •'.:'&?•:•...-:. ••''••'!•• .• -r-

CENSE & VAN LINGEN...
BOULEVARD PAULUS LOOT 81
Zonnige villa met fantastisch uitzicht over zee
en over de duinen.
INDELING:
soust: provisiekelder, stookruimte, wasruimte.
bea.grond: entree, vestibule, ruime hal met toilet, L-vormige woonkamer met schuifpui en erker (met zeer fraai zeezicht), eetkamer met
toegang tot terrassen (met fraai uitzicht over
de duinen), ruime woonkeuken, douche. Ie
verdieping: overloop, 2e toilet, 3 slaapkamers,
badkamer met ligbad, wastafel en toilet, 2 balkons.
2e verdieping: overloop met berging, 2 kamers.
• Veel vaste kasten
• Alle ramen van kunststof met dubbel glas
• De hele dag zon op diverse terrassen
• Oprit voor meer auto's
• Grondoppervlakte 688 m2.
Vraagprijs: ƒ 995.000,-

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
tel. 023 - 571 48 28

BURGEMEESTER
VAN FENEMAPLEIN 2/11A3
Gemeubileerd 3-kamerappartement met fabelachtig uitzicht over de Noordzee.
INDELING:
Entree, hal, keuken met inbouwapparatuur,
toilet, woonkamer, royale slaapkamer aan de
zeekant, badkamer en een 2e slaapkamer
aan de landzijde.
• Zeer net appartement om zo te betrekken
• Te bereiken via de servicelift
• Met GARAGE
• Oppervlakte 94 m2

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN:

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Giro 55055

• een 2-kamerappartement tot ƒ 200.000,-

WESTERPARKSTRAAT 9
Royale, goed onderhouden villa, centraal gelegen t.o.v. centrum en strand, thans in gebruik
als pensioen met 2 parkeerplaatsen.
INDELING:
soust.: provisiekelder.
begane grond: tochlportaal. gang met toilet,
woonkamer met open haard en schuifpui, ruime keuken, douche/toilet, eetkamer (voormalig garage).
1e verd.: overloop badkamer met douche, toilet en wastafel, slaapkamer, 2 kamers met eigen douche, toilet en wastafel, 2 balkons.
2e verd.: vaste trap naar zolderberging, 2 kamers met wastafel.
• Thans pension voor max. 4 personen; uitbfeiding in overleg met gemeente en brandweer
• Alle kamers voorzien van televisie- en telefoonaansluiting
• Op loopafstand van
strand en dorp
• Oppervlakte 160 m2.
Vraagprijs: ƒ 795.000,-

• een boven- of benedenwoning tot
ƒ200.000,-

een makelaar waar u op kunt bouwen!

• een 3-kamerappartement tot ƒ 300.000,• een woonhuis, een boven- of benedenwoning met 2 slaapkamers tot ƒ300.000,• een 3- of 4-kamerappartement met zeezicht tot ƒ 400.000-

CENSE&
NVM

MAKELAAR

• een ééngezinswoning tot ƒ 450.000,• een ééngezinswoning met tuin tot
ƒ 550.000-

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

• een hoekwoning of vrijstaande woning in
het groene hart of in de zuidbuurt van
ƒ 600.000-tot ƒ 1.500,000,-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

KWEKERIJ P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
G E E F JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.
Omdat u niét zonder kunt!

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN M ET UW R ETA l LERS.
;;i > - - • DAT MAC'WEL IN DE KRANT.

Zand voorts
s-Nieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

HET EINDE VAN ARMOEDE BEGINT OP SCHOOL

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

STEUN DE NOVIB METHODE
"••' . ' • ' • • ' . ' . " •

•

" "' '•?••. '.• '

'-

WORD NU NOVIB DONATEUR

.' •

• • • . ' . • •

;

VOOR ƒ 12/50 PER MAAND

BEL 070 - 34Z1777

^

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

«f»

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Herstart Afafa
metjeugcjjudo
ZANDVOORT - Sportyereniging Afafa is al zo'n 25 jaar
bezig met goede en verantwoorde sportlessen. Met vele
takken van sport is de vereniging actief, maar het jeugdjudo ontbrak een tijdje en dat
is nu weer opgepakt.
Tot een aantal jaren geleden
werd bij Afafa enthousiast lesgegeven in het jeugdjudo. Omdat de vereniging afhankelijk is
van deskundig vrijwillig kader
was het de afgelopen jaren een
enorm gezoek naar een geschikte kandidaat. Eindelijk
heeft de vereniging die gevonden in de persoon van Jan Hulscher. Vanaf dit monent kunnen kinderen van zes tot veertien jaar kennismaken met
judo bij Afafa.
De club is van mening dat
eenmaal per week onvoldoende is, wordt gestart met twee
lessen per week. De lessen
jeugdjudo vinden plaats op
dinsdag- en vrijdagmiddag van
vier tot vijf uur en zijn inmiddels op l juni begonnen. Per
drie maanden bedragen de
kosten vijftig gulden.
De komende maand gaat bij
Afafa de cursus FitnessStrenght-Conditioning
Instructeur van start. Het doel
van deze cursus is het verenigingskader kennis en vaardigheid aan te reiken voor het verantwoord en zelfstandig geven
van individuele fitnessbegeleiding en Strenght-Conditioning
lessen, zoals bijvoorbeeld circuittraining. De cursusomvang bedraagt zestig uur,
waarvan naast de vakken anatornie, fysiologie en traingsleer
vooral aandacht zal worden
besteed aan les- en leidinggeyen. De cusus is ook toegankelijk voor kaderleden van andere verenigingen.'
Informatie bij Sportvereniging Afafa, Brugstraat 17, telefoon 5717814 of bij Peter Koopman, telefoon 5713602.

Zware vluchten
Pleines-duiven
ZANDVOORT - Voor de
duiven van Postduiven Vereniging Pleines stonden twee
wedvluchten gepland. Tweemaal werd Frankrijk aangedaan, met als winnaars de
combinatie Koper-Koper en
de combinatie Koper-Twins.
Voor de vlucht vanuit het
Frans Peronne zag het weer er
niet erg" best uit. Toch werden
de 204 Zandvoortse ' duiven
vroeg in de morgen gelost voor
een vlucht over 295 kilometer.
Mede door de zuidwesten wind
had de vlucht een bijzonder
snel verloop. Nadat de duiven
om twaalf uur uit de manden
gingen vlogen zij met hoge
snelheid richting Zandvoort.
Om 14.56.35 uur klokte de
combinatie Koper-Koper de
eerste duif.
Ook de vlucht vanuit het
Franse Orleans verliep vrij
vlot. Pleines had voor deze
vlucht over 530 kilometer 129
duiven ingeschreven. Om tien
over half twaalf vertrokken de
duiven en de combinatie Koper-Twins begroette de winnende duif om 17.06.31 uur.
Ook voor deze vlucht waren de
omstandigheden verre van
ideaal. Een harde zuid-westen
wind en veel regen maakten de
vlucht lastig voor de duiven.
Toch lag de snelheid hoog en
keerden alle duiven terug op
het hok.
Uitslag Peronne: Combinatie Koper-Koper l, 12, 16, 18,
25. Combinatie
RomkesSpronk 2, 7, 9, 10, 11, 14, 19.
Combinatie KLoper-Twins 3,
20. Anneke van Bockhoven 4,8,
15, 21, 24. Rook Driehuizen 5.
Peter Bol 6, 17. Hans Heiligers
13. Combinatie KpopmanKnegt 22. Combinatie PaapPaap 23. Hans Gaus 33.
Uitslag Orleans: Combinatie
Koper-Twins l, 17, 21. Hans
Heiligers 2,4, 6,13,23,25. Peter
Bol 5,8,14. Combinatie KoperKoper 7. Hans Gaus 9, 10, 11,
15, 24. Combinatie RomkesSpronk 12, 19, 22. Combinatie
Paap-Paap 16, 18, 20. Combinatie Koopman-Knegt 27.
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Zaalvoetballers vermaken publiek in Korverhal
ZANDVOORT - Na de
schifting in de eerste ronde
zijn de teams in het zaalvoetbaltoernooi van ZVM op
ware sterkte ingedeeld. Dat
leverde de afgelopen week
spannende en spectaculaire
wedstrijden op. Vooral op
vrijdag en zaterdag wist het
publiek de weg naar de Korver Sporthal te vinden.
Een van de wedstrijden
waarin de spanning jammergenoeg ontbrak was die tussen
JS Consultancy en Williams
Pub. De Pub streed er wel voor
doch JS speelde te slim en
bouwde een ruime voorsprong
op. Williams Pub speler Peter
Post probeerde Jan Hein Carree van JS Consultancy aan
banden te leggen, maar kon
niet verhinderen dat Carree
met een fraai schot scoorde.
Eindstand 7-3.
De strijd tussen Peugeot Cobussen en Eichholz was niet
hoogstaand maar wel bijzonder spannend. Coach Fred
Kinneging van Peugeot Cobussen probeerde met alle middelen lijn in het spel te krijgen
maar dat lukte niet. Het moest
komen van de vrije trappen
van Jack Goedegebuure. Het
jeugdige Eichholz bood knap
tegenstand en leek in de slotfase met de winst te gaan strijken. Met nog een paar seconden te gaan stond Eichholz op
een 5-4 voorsprong. Zoals vermeld zorgde Goedegebuure,
met een knallende vrije trap
voor de gelijkmaker, 5-5.
Geel Wit en Basta zorgden
ook voor veel spanning aangezien beide teams volkomen
aan elkaar gewaagd waren.
Basta won uiteindelijk nipt
met 2-1. Een 2-1 eindstand
kwam ook op het scorebord in
de wedstrijd tussen Café De
Kater en YB Superphone. YB
bleef aan de goede kant van de
score. Sack Time maakte een
uitstekende indruk door Bakels/Jonker met 2-5 af te troeven.
In een doelpuntrijk en aantrekkelijk duel bleef Harocamo
met 6-4 De Wurf de baas. Minder moeite had Chin Chin met
Bakkerij Paap. De Chin won
eenvoudig met 6-1. Wel weer
sensationeel was de strijd tussen Lippies/Hong Kong en
Identico. Tot aan de laatste seconde bleef het onduidelijk wie
met de winst zou gaan strijken.
Uiteindelijk boekte Identico
een moeizame maar verdiende
5-4 overwinning. Sportshop
Elco ondervond weinig tegenstand van VSB Bank en won
met 6-2.
Het tweede team van Café
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ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag organiseert de handsbalvereniging ZVM-Rabobank voor
de 31e keer het schoolhanclbaltocrnooi. De zes
Zandvoortse basisscholen
gaan proberen de wisselbeker in de wacht te slepen.
Zowel de meisjes als de
jongens komen zaterdag
in actie op de verharde velden van de hanbalvereniging aan de Duintjesveldweg. Vanaf tien uur gaan
de teams van de scholen er
fanatiek maar altijd sportief tegen aan. De ZVMRabo staat altijd borg voor
een vlot lopende organsiatie en dat zal nu wederom
zo zijn. Zo rond kwart over
drie wordt de prijsuitreiking verwacht.
De winnende teams van
dit schooltoernooi kunnen
op ZG juni aanstaande
deelnemen aan de kampioenschappen van de afdeling. De winnaars daarvan,
zowel bij de jongens als de
meisjes, worden dan afgevaardig naar de Nederlandse
kampioenschappen. Een reden des te
meer om tot het uiterste te
gaan.

Bloem kiest
voorAjax

Harry Opheikens gaat het in de sprint afleggen tegen een jeugdige speler van Eichholz

De Kater was niet opgewassen
tegen Jacro en verloor met 3-1.
In de eerste ronde maakte
A.Eijckhoff veel indruk en het
goede spel kreeg een vervolg in
de tweede ronde. Eye Catcher
was niet opgewassen tegen het
soepele combinatie voetbal
van A.Eijckhoff en verloor met
7-2. De Corodex en Nautilus
hielden elkaar lang in evenwicht, maar de conditie van
Nautilus was beter waardoor
de 2-4 overwinning terecht
was. Heater "Inngier had vervolgens geen probleem met De
Klikspaan gezien de 5-0 zege.
De wedstrijden van maandagavond leverden het publiek

veel kijkplezier op. De wedstrijd tussen Basta en PSOVK
gaf twee gelijkwaardige ploegen te zien. PSOVK nam een 01 voorsprong en heeft deze minieme score tot het eind weten
te verdedigen. Autoboulevard
tegen Webers was eveneens
het aanzien meer dan waard.
Na veel spanning bleef Autoboulevard met 4-3 aan de winiiende hand. Café De Kater
speelde daarna tegen en met
De Stal en won met 6-1.
In de wedstrijd tussen DIO
en K en L waren de doelpunten
goedkoop. Beide teams speelden volop op de aanval waardoor vele en mooie doelpunten

Foto: Rob Knotter

werden gescoord. De kansen
op de overwinning wisselden
zich af, maar beide teams mogen tevreden zijn met het 6-6
gelijkespel. Spectaculair was
het duel tussen Bamboeseur
en HB Alarm. Bamboeseur
nam in de eerste helft met
goed zaalvoetbal een 2-0 voorsprong en leek op weg te zijn
naar een overwinning. In de
tweede helft verspeelde de
doelman van Bamboeseur
tweemaal de bal en daarvan
profiteerde HB Alarm, 2-2. Een
aangeslagen
Bamboeseur
moest vervolgens nog tweemaal buigen en verloor zodoende met 4-2.

Volgens de secretaris van de
nieuwe voetbalclub SV Zandvoort, Jan Bloem, verloopt het
toernooi op rolletjes. „Vooral
pp vrijdag- en zaterdagavond
is de belangstelling groot en
bovendien wordt er goed gevoetbald," aldus Jan Bloem.

Kong - De Wurf; 20.30 uur Chin
Chin - VSB Bank; 21.15 uur HB
Alarm - Tenson; 22.00 uur Peugeot Cobussen - Nautilus.
Vrijdagavond: 19.00 uur Café
de Kater 2 - Eye Catcher; 19.45
uur A.Eijckhoff - Jacro Montage; 21.15 uur Geel Wit - Bakels&Jonker; 22.00 uur Sack Time
Programma
woensdag- - Basta.
avond: 19.45 uur JS/ConsultanMaandagavond: 19.00 uur K
cy - De Klikspaan; 20.30 uur en L - Rabbel Boys; 19.45 uur
Heater Lingerie - Williams DIO - Plantinga Bouw 2; 20.30
Pub; 21.15 uur Corodex - Eich- uur Café Basta - Webers. Dinsholz; 22.00 uur Harocamo - dagavond 19.45 uur Autoboulevard - PSOVK; 21.15 uur De
Identico.
Donderdagavond: 19.00 uur Klikspaan - Williams Pub;
Sportshop Elco - Bakkerij 22.00 uur JS Consultancy - HePaap; 19.45 uur Lippies/Hong ater Lingerie.

ZANDVOORT - De 14jarige Geoffrey Bloem
komt komend seizoen in
actie voor de C-junioren
van de roemruchte Amsterdamse
voetbalclub
Ajax.
Het Zandvoortse talent
verdedigde enige jaren het
doel van de jeugdteams
van Zandvoort '75 en
Zandvoortmeeuwen. Zijn
niet geringe capaciteiten
bleven bij de scouts niet
onopgemerkt.
Geoffrey
speelde het afgelopen seizoen in de B l junioren van
Zandvoortmeeuwen en is
reeds twee jaar doelverdediger van het vertegenwoordigende elftal van de
KNVB district West II. De
Zandvoortse scholier gaat
viermaal in de week trainen in Amsterdam, maar
dat levert geen enkel prpbleem op met zijn studie
aan de Gertenbach Mavo.
Ajax haalt de jeugdige talenten op en brengt die
ook weer naar huis.

Interessante races op circuit
ZANDVOORT - Zondag 13
juni is het Circuit Park Zandvoort het toneel van een fraai
raceprogramma tijdens de
Panorama Trophy of the Dunes. Hoofdmoot zijn twee races in het Libertel Dutch
Touring Car Championship.
Daarnaast races in de Formule .Ford, Marlboro Renault Megane Trophy, Radio
538 Citroen Saxo Cup, Formule Arcobaleno en het debuut van de Marcos Mantis
Challenge.
Op vrijdag kan al een bezoek
worden gebracht aan het circuit. Dan worden de vrije trainingen gehouden, terwijl zaterdag de kwalificatietrainingen verreden worden. Zondag
barst het racegeweld al vroeg
los met om half elf de warm up
van de Libertel DTCC.
Bijzonder eneverend verloopt de strijd in deze klasse.
Na vier wedstrijden voert Cor
Euser (BMW) het Nederlands
kampioenschap aan. De Brabander scoorde twee overwinningen en twee vierde plaatsen. Plaatsgenoot en Mitsubishi-rijder Allard Kalff behaalde
eveneens twee zeges, notabene met het nieuwe Carisma
model. Vooral de strijd aan
kop, maar zeker ook daarachter, was zeer spannend. Verfrissend is de potentie van de
Honda's Integra en niet te vergeten de snelheid van het trio
Renaults Megane Coupe.

FIA-president vol
lof over circuit
ZANDVOORT - Vorige
week bezocht de FIA-president Max Mosley het vernieuwde Circuit Park Zandyoort waar hij de nieuwe faciliteiten bekeek en de vernieuwde baan inspecteerde.

Het succesvolle Zandvoortse tennisteam wordt geflankeerd door voorzitter Egbert Poster (links) en wethouder Oderkerk (rechts)

In de verschenen nieuwsbrief van de Federation Internationale de l'Automobile is de
heer Mosley vol lof over de verbeteringen aan het circuit.
Max Mosley was in het bijzonder tevreden over de moeite
die is gedaan om het circuit
aan de huidige Formule l veiügheidseisen aan te passen.
„Het is bijzonder bemoedigend om te zien dat er circuiteigenaren zijn die met passie
en hard werken hebben bewerkstelligd dat historische
autosportaccommodaties zijn
behouden, ondanks dat de omstandigheden soms moeilijk
zijn. Zandvoort heeft zeker een
voorbeeld gesteld," aldus Mosley.

ZANDVOORT - Het succesvolle tennisteam van TC
Zandvoort werd zaterdag in
het zonnetje gezet. Door besla'g te leggen op het kampioenschap in de hoofdklasse
mag het onder de naam van
Oolders/Omaco Zandvoort
uitkomende team volgend
seizoen acteren op het hoogste niveau, de eredivisie.

Foto: Kob Knottcr

TC Zandvoort huldigt kampioenen

De immer humoristische
voorzitter Egbert Poster neette de aanwezige leden, die niet
in al te groten getale waren opgekomen, hartelijk welkom.
Desondanks werd de bijeenkomst een sfeervol gebeuren.
Poster was erg blij met de aan-

wezigheid van wethouder
Oderkerk, die namens het gemeentebestuur de kampioenen kwam feliciteren.
Oderkerk memoreerde dat
het behalen van het kampioenschap geen eenvoudig klus
was, maar vond het prachtig
dat Zandvoort, eveneens middels de tennisclub, zich op
sportgebied goed manifesteerd. „Het eerste team kan nu
naar de eredivisie, maar ik zie
dat graag met eigen spelers gebeuren," stelde wethouder
Oderkerk in zijn speech. "Indien in de eredivisie wordt gespeeld dan hoop ik op handhaving".
Het team bestaande uit Kim
Kilsdonk, afwezig wegens toer-

nooi verplichtingen, Andrea
van den Hurk, Bas Wild en
Sander Hommel werd daarna
met coach Dick Suyk en fysiotherapeut Bert Lenselink in de
bloemen gezet. Voorzitter Poster roemde het team en was
trots op de geleverde prestaties.
Ook de Zandvoortse sportraad deed een duit in het zakje.
Vice-voorzitter Rinus Kok
sprak eveneens zijn waardering uit voor de successen van
het Zandvoortse tennisteam.
Hij overhandige, te zarnen met
raadslid Gerard Versteege, het
team een fraaie medaille en
een t-shirt. Tenslotte was het
coach Dick Suyk die stelde bijzonder blij te zijn met de titel,

die hij met het team behaalde.
Tevens werd het zaterdagteam in de huldiging betrokken. Dit team, bestaande uit
Noud Weijers, Edgar Schmidt,
Petra Janssen en Vera van
Veen legde beslag op de titel in
de eerste klasse en gaat nu
meedoen in de strijd om de nationale titel.
Voorzitter Egbert Poster wilde nog wel kwijt dat wat betreft het spelen in de eredivisie
er nog geen besluit is genomen. ,,We moeten voor die
klasse versterking aantrekken
en dat is echt niet zeker of we
dat doen. Dat kost veel geld en
daar moeten we het nog maar
eens over hebben," aldus Poster.

Tijdens deze Trophy of the
Dunes zal de gewichthandicap
een belangrijke rol spelen.
Vanuit de kans-gelijkschakeling ontvangen de beste drie
uit de voorgaande races een
extra gewichthandicap. Zo rijden Euser en Kalff met het
maximale extra gewicht van
zestig kilo. Marcel Alderden,
derde in de tussenstand rijdt
met veertig kilo extra. Kansen
derhalve voor Renault-rijders
Frans Verschuur en Donald
Molenaar, maar ook voor
Kalff s collega Tim Coronel.
Blijven de coureurs Rob
Karst en Toon van de Haterd,
met Honda Integra verschoond van pech, dan zijn podiumplaatsen voor hen beslist
niet uitgesloten. Het ereschavot heeft ook al van Pim van
Riet (Renault Megane) bezoek
gekregen.
Deze
Libertel
DTTC-debutant
verraste
vriend en vijand door een keurige derde plaats te behalen in

de laatste race op tweede
Pinksterdag. Toen zagen
19.000 toeschouwers Kalff
tweemaal zegevieren voor Alderden.
Het nationaal toerwagenkampipenschap is dit jaar
vooral in de breedte sterk gegroeid. Vier merken staan
hoog genoteerd in de poles
voor het Nederlands kampioenschap. BMW, Mitsubishi,
Renault en Honda rijden zich
al vier races in de kijker. Ook
zondag zal dat het geval zijn,
waarbij de onderlinge verschillen nog kleiner zullen worden.
Man of the match in de Radio 538 Citroen Saxo Cup tijdens de Pinksterraces was
Jaap van Lagen. Deze eerstejaars coureur won zeer overtuigend de tweede ronde van
deze Franse merkenserie. En
eenmaal de hoogste tree van
het erepodium geproefd, heeft
Van Lagen meteen zijn visitekaartje afgegeven voor de titel.

Weliswaar leidt Sandra van
der Sloot in het kampioenschap maar Van Lagen nadert
snel. De racingteams van
Kroon en Bleekemolen kijken
met argusogen naar de verrichtingen van de Stokvis-coureurs.
Drie rijders van dit team bezetten de eerste plaatsen in
het kampioenschap, met Pim
van Riet als kopman. Na de
warm-up van de Libertel
DTCC is de openingsrace om
elf uur. Dan is de strijd in de
Marcos Mantis Challenge.
Tien voor twaalf start de Libertel DTCC en om tien over half
een gaat de Formule Arcpbaleno beginnen. De strijd in de
Radio 538 Citroen Saxo Cup
begint om half twee, gevolgd
door de tweede race in de Libertel DTCC. Half vier is de
baan vrij voor de Formule Ford
en de racedag wordt besloten
om kwart over vier met de
Marlboro Renault Megane
Trophy.

ADVERTENTIE

Je- weet" niet watj&hoortl
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12 00
12.00-13.00
13.00-15.00
15,00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
OO.OO-OMO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocK
DeCocquereil
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00
21.00-24.00

ZFM Nonstop
Rulh (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM
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PC-Slide, gevestigd op het Trade park Zuid-Oost te
Amsterdam is een sterk

GommèrGieel verh uurtalent

groeiende verkoop- en
serviceorganisatie binnen
Presentation Products Europe

BV. PC-Slide verzorgt interactieve PowerPoint'
presentaties, en beschikt over een v"
uitdraaiservice voor presentaties en posters.
Daarnaast verkoopt PC-Slide datafyldeo
projecoren, kleurenprinters en supplfes.
Het personeelsbestand van PPE bestaat
uit een jonge en innovatieve
commerciële club die
binnen een zeer hecht
team van zo'n totaal tzo

SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V. ZOEKT:

mensen allemaal

- HIGH RISK FLIGHT AGENTS M/V

Functie eisen: een hoge dosis energie en enthousiasme aangevuld met
HAVO/MBO-niveau, uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift, een dienstverlenende instelling, een representatief
uiterlijk, "onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige diensten te
werken.

die de basis van succes verzekert tijdens presentaties,
:
beurzen en georganiseerde evenementen. Vanzelfsprekend;
wordt u ruimschoots op alle facetten getraind om in deze
baan succesvol te zijn.
Gevraagd:
• Nauwkeurige en commerciële planner die
resultaatgericht kan scoren bij klanten.
• De ambitie om een afdeling te runnen en uit te bouwen.
• MBO-niveau door opleiding en/of ervaring.
• PC vaardigheid. (MS Office)
• Leeftijd 23-35 ia^r-

Geboden:
• Een fulltime functie binnen een zeer professionele
werkomgeving met gemotiveerde collega's.
• De mogelijkheid om uw commerciële talenten aan te
wenden bij een zeer succesvolle onderneming.
• De gelegenheid om commerciële activiteiten te
combineren met een planningmatige aanpak.
• Een zeer competitieve salariëring en provisieregeling
met goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Commercieel ta
Na een professionele en intensieve interne
training bent verantwoordelijk voor de
dagelijkse opvolging van gekwalificeerde sales
leads die worden gegenereerd door
promotionele activiteiten. Als gesprekspartner
beantwoordt u de door klanten gestelde
commerciële vragen en u biedt hierop aansluitende maatgesneden oplossingen aan. Door
middel van deze verkoop zorgt u voor een actieve
bewerking van de Nederlandse markt. U verzorgt
demonstraties aan klanten in de showroom en u
vertegenwoordigt het bedrijf op vakbeurzen.

hetzelfde ttaet

Voor specialistische security-werkzaamheden op vluchten met een verhoogd
risico. Werkzaamheden vinden plaats op Schiphol en kunnen zowel fulltime
als parttime worden uitgevoerd! Werkzaamheden:
- het fouilleren en visiteren van passagiers en hun bagage
- het afnemen van veiligheidsinterviews bij passagiers
- platform- en vliegtuigbewaking en Smart X-ray werkzaamheden.

Wanneer u de capaciteiten
bezit om een afdeling te
runnen met veel gevarieerde en
commerciële activiteiten en u
heeft bovendien een gevoel voor
nauwkeurig plannen, dan is deze
baan iets voor u. Deze afdeling
heeft een enorme groeipotentie die u
gericht naar de toekomst uitbouwt.
U overlegt en onderhandelt met
bestaande en potentiële huurrelaties en
biedt oplossingen aan voor uw klanten

professioneel^
presteren, scoren, groet
fantastische carrière
team van PC-Sli
snelle groei toe
Heeft u datzelfde'aSetljrfJstèntU •
overtuigd deze verste]
kunnen bieden?Saür^ltan op

Gevraagd:
• Resultaatgericht persoon die wilt scoren bij klanten en
collega's
• Uitstekende onderhandelings- en spreekvaardigheid
• MBO niveau verkregen door opleiding en/of ervaring
• PC vaardigheid (MS Office)
• Leeftijd 20 - 30 jaar

De mogelijkheid om uw commerciële talenten aan te
wenden binnen een zeer succesvolle formule
De mogelijkheid om te switchen naar de buitendiensl
gebleken geschiktheid
Een fulltime functie met veel vrijheid en zelfstandighf
bij een groeiende onderneming
Een jong en enthouslasyeam met hoge mate van
collegialiteit

Geboden:
• Een zeer professionele werkomgeving
• Een gedegen inwerkperiode ondersteund door een
intensieve interne opleiding

een van de

openstaande vacai

Klantyriendelijke duizendpoot

- VISITEURS M/V
Voor security-werkzaamheden op vluchten vanaf Schiphol. De werkzaamheden bestaan uit:
- het fouilleren van vertrekkende passagiers
- de controle van handbagage d.m.v. X-ray apparatuur en visitatie.
Functie eisen: MAVO/LBO-niveau, een enthousiaste en dienstverlenende instelling, Nederlands in woord en geschrift, basiskennis Engels, "onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige diensten te werken.

biedt je
carrière volop

ERVARING IS NIET VEREIST! Geschikte kandidaten zullen door ons wqrden opgeleid voor alle werkzaamheden! (o.a. ABM-diploma, basis opleiding
luchtvaart security aangevuld met diverse interne trainingen).

Gevraagd:
Een middelbare schoolopleiding
Leeftijd circa 20 - 30 jaar
Goede typevaardigheid en kennis van MS Office
(Word en Excel)
Kennis van Exact software is een pré
Engelse spreekvaardigheid
Een enthousiaste en collegiale instelling
Snelle accurate werkwijze
Representatief voorkomen
Perfecte telefoonstem, ABN
Flexibel m.b.t. werktijden

Geboden
• Een uitdagé!8B,b^^W
• Een fulltime fundfemefvêel afwisseling en
zelfstandigheid
• Een jong en enthousiast team met hoge mate van
collegialiteit
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaar

jaarstukken voor de jaarlijkse accountantscontrole.
Bekendheid met voorraadadministratie is tevens een
vereiste. Kortom, als "het boekhouden" geen geheimen
meer voor u heeft bent u de nieuwe collega die we zoeken.

• Hoge mate van nauwkeurigheid
• Flexibel m.b.t. werktijden

Als we ergens de groei van PCSIide aan kunnen
herleiden, is dat wel aan de enorme toename van het
aantal telefoontjes, informatie aanvragen, orders en
offertes. Van de nieuwe collega die we in dit verband
zoeken verwachten we een efficiënte en nauwkeurige
afhandeling van deze administratieve taken.
Daarnaast verwachten wij een klantvriendelijke
verwerking van de binnenkomende telefoon gesprekken
en ter ondersteuning van de receptie draag je
zorg voor ontvangst en begeleiding
van bezoekers.

B;öfek.Höü
DIPLOMA
KREATIEVE
HANDVAARDIGHEID
De opleiding in het Amsterdamse Bedrijvencentrum
bereidt mensen voor op een funktie in het kreatief
werk of voor uw eigen kreatieve ontwikkeling.
Parttime opleiding, l ochtend, middag of avond per
week, gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 950,- per jaar, inkl. materialen.
Diverse materialen en technieken.
Vervolgmogelijkheden: parttime opleiding Bezigheidsbegeleiding en Ontwerpen & Vormgeven.
Bel voor een prospektus of de expositie-uitnodiging
voor Amsterdam, Almere en Hoofddorp.

Door toenemende activiteiten zijn wij
opzoek naar een
boekhouder/administrateur die in
staat moet zijn zelfstandig onze
boekhouding te kunnen verzorgen.
Daarnaast moet u in staat zijn
maand/kwartaal rapportage te kunnen
verzorgen voor het moederbedrijf. U verzorgt
onze aangiften omzetbelasting en
loonbelasting en draait uw hand niet om
voor het voorbereiden van de

Brossois Schoenen
Zandvoort
zoekt een
MEDEWERKER/STER

Gevraagd:
Minimaal MBA diploma
Kennis van Exact Software
Ruime kennis van MS Office, met name Excel
Leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
Ervaring op de afd. boekhouding van een handelsbedrijf

Geboden:
• Een fulltime functie bij een snelgroeiend dynamisch
bedrijf
• Een prima salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Werken in een jong team met gemotiveerde collega's
• Verantwoordelijk en zelfstandig werk

Ambieert u een van deze functies?

voor 4 a 5 avonden
per week

Schrijf dan een brief met CV voor 21 juni a.s. naar: Mw. J. Versendaal, Postbus 4057, 2980 GB Ridderkerk.
U kunt u brief ook emailen: versendaalj@ppe.nl

PCSLIDE

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen, tel: 0180-486786

Inl. telefoon 023-5712106
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STICHTING KREATIEVE E DU K ATI E
Tel. 6862405 Fax 6812602
Sekretariaat:
Ie Hugo de Groorstr. 9, 1052 KK A'dam

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

EINDEXAMEN EXPOSITIE
Zondag 27 juni en zondag 4 juli
van 12.00 tot 16.00 uur,
in de Volksuniversiteit
Rapenburgstraat 73 -Amsterdam.
92 kandidaten van alle drie de opleidingen
laten hun werk zien.

Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende.
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg:
waarom niet in Amstelhof? Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken -en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis.
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen in •
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen.

Zorg Balans

Thuiszorg
Een leuke vakantiebaan
en nog tijd overhouden
om van de zon te

üat

kan!

ZorgBalans Thuiszorg zoekt vakantiekrachten voor zowel huishoudelijke zorg als persoonlijke verzorging.
Daarbij werk je voornamelijk bij oudere mensen
thuis in de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Bennebroek.
De minimumleeftijd voor dit werk is 17 jaar; om
verzorgend werk te doen is ervaring in dat werk
vereist, dit mag ook stage-ervaring vanuit je
school zijn.
Je kunt zelf aangeven wanneer en hoeveel je
wilt werken. Het bruto uurloon vooreen 17-jarige is minimaal ƒ 13,96.
Voor verzorgend werk in de avonden en het
weekend wordt onregelmatigheidstoeslag betaald.
Ben je gemotiveerd om voor ons aan de slag te
gaan, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op.
Ons telefoonnummer is 023-5213421,
onse-mail-adreszorgbalansthuiszorg@wxs.nl.
Wij zijn ook te vinden op Internet:
http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg.

Amstelhof ligt in hartje
Amsterdam, vlakbij het
Waterlooplein en het
Theater Carré. Zo'n 400
medewerkers zorgen
voor 346 bewoners met
somatische of psychogeriatrische aandoeningen.

Kies voor een carrière in de ouderenzorg;
start nog dit jaar als

Postcode Loterij zet
uw Straat op Stelten!
Lucille Werner. Hierin trekt
Lucille elke uitzending drie
winnaars uit alle inzenders
van een Kaart voor een
Kind. Ook kunt u vanaf 3 juni
elke donderdag om 20.30 uur
op RTL 4 het nieuwe prog ra m ma Straat op Stelten
zien, gepresenteerd door
Fabienne de Vries. Hierin krijgen 2 straten de opdracht om
zoveel mogelijk geld bijeen te
spelen voor de actie Kaart
voor een Kind.

leerling verzorgende I.G.
Werken en leren in Amstelhof
Naast een salaris conform de CAO-Z biedt Amstelhof
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken
in een prachtig historisch pand, met vriendelijke collega's. Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
vervoer. Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
bij kinderopvang.
Meer weten over de opleiding?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rinus Barendrecht,
opleidingscoordinator.
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
is dringend op zoek in Zandvoort Noord
naar

EEN BEZORG(ST)ER
Ben je 13 jaar of ouder, en heb je op
woensdagmiddag l uurtje vrij om Het
Zandvoorts Nieuwsblad te bezorgen, bel
ons of kom even langs.
We kunnen ook

Beste lezers,
Dit jaar staat bij onze loterij
het kind centraal. Op 20
november van dit jaar
gedenkt de wereld dat de
Verenigde Naties 10 jaar
geleden het Verdrag van de
Rechten van het Kind aannam. Daarom organiseren
wij op die dag een extra
trekking waarvan de
opbrengst naar kinderprojecten in binnen- en buitenland
gaat. Met deze trekking
maakt u zelf kans op de fan-

tastische hoofprijs van
10O.OOO gulden per jaar,
uw leven lang!
Kaart voor een Kind
Door het insturen van uw
Kaart voor een Kind maakt u
kans op vele prijzen in onze
twee spetterende nieuwe
spelprogramma's. Met
ingang van 31 mei kunt u
elke werkdag tussen 18.35 en
19.30 uur kijken naar
Postcode Loterij Zomerkampioen, gepresenteerd
door Jo de Poortere en

Tevens wordt in de stad waar
de PostcodeStraatprijs die
week is gevallen een
opdracht uitgevoerd voor
onze actie. Een prominente
RTL 4-ster trekt 4 keer een
winnaar uit alle inzenders
van een Kaart voor een
Kind. En voor alle kijkers
thuis is er weer 4 x kans op
10.000 gulden per lottijdens het PostcodeBelSpel.
Doe mee met de Postcode
Loterij, stuur ook een Kaart
voor een Kind en speel zo
mee in beide programma's
voor onze actie!

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

KAART-VOOR-EEN-KIND
, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, Inclusief
de prijzen ir» de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee w goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
D t x ƒ 12,60 (één lotnummer}

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

gebruiken in de vakantieperiode.

Gasthuisplein 12

Speel samen met Fabienne de Vries geld bij elkaar voor de aktie
'Kaart voor een Kind'!

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
In blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 3001500I3S cpml

bezorg(st)ers

7572 Xi OOI
ir* Oidenzaal

Tel. 5717166

D de heer

o

•

•

e» voor

.

extra; een BMW':1
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3605 EL (1 loten)
in Maarssen (ƒ 20.000,-)

•

1066TK (1 loten)
in Amsterdam (ƒ 20.000,-)
5629 KV (2 loten)
in Eindhoven (ƒ30.000,-)

Kijk, bel
0909 OOB
en win:

ƒ 10.000,én
ƒ 10.000,- PER LOT!

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:

VOOR
UITSLAGEN:
\V ^ ^ v.*.. •. /! > ^ ^ "i. -i.,
^, "•• . \ >, ••
(

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

•!".

"•*&

••'<

Kijk:

NOS-Tekst pag. 550
(donderdag en vrijdag)

RTL-Tekst pag. 882

Tel

(elke dag)

Bel:

Ledenservice
0900-3001500
150.99.06

(35 cpm)

Postcode Loterij
oplokatie

NATIONALE
A d v e r t e r e n ? Bel met R l n a V e r k a a i k 020-562 2804 of Pleter Langereis 020-562 3436

LOTERIJ

' ;5 winnende toten i

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

9 juni
Renkum Bomvol
Renkum
Zetfouten voorbehouden

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

woensdag 9 juni 1999
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'Hoe zuurvlees smaakt?' De ober van The
Kings Head Inn (De Hoeskamer van het
Gulpdal) in Teuven lacht: 'Het is niet zuur
en het is niet zoet. Het smaakt een beetje als
haché. Een oud Limburgs gerecht.' Teuven
ligt pal onder de grens die Zuid-Limburg
naadloos aan de Voerstreek ritst. Je wandelt
er zo van Slenaken heen. Volg daar, of in de
buurt van Noorbeek, Epen of Vaals, een met
kleurige paaltjes gemarkeerde wandeling en
voor je het weet ben je in het buitenland.
O IS ER bijvoorbeeld
de wandeling die Pieter-Paul van Laake bij
het NS-station van
Maastricht laat beginnen. Je
moet de zestien kilometer lange (het lijkt meer door het
klimmen en dalen) wandeling
afleggen aan de hand van de
beschrijving in zijn boekje Natuurtochten in Nederland, deel
l, Limburg, want gekleurde
paaltjes slaat hij niet. Op een
gegeven moment daal je vanuit het Cannerbos via Kasteel
Neercanne af naar Kanne (B).
Langs het Commiezenpad
klim je dan weer naar D'n Observant (NL) van de Sint-Pietersberg. Binnen- of buitenland, je merkt het alleen aan
straatnaambordjes. Maar dat
realiseer je je niet wanneer je
opgewekt het station Maastricht uitwandelt. Omkijkend
op de brug over de Maas trekken de grijswitte rookpluimen
van brouwerij De Ridder in de
wijk Wijck (zeg: Wiek) de aandacht. Als de wind gunstig
staat, ruik je de wort. Ridderbier, Maastricht is er trots op.
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Hier komt ook de populaire
Wieckse Witte vandaan.
Van Laake en zijn natuurkenners hebben oog voor andere zaken. Zij geven de route
door de stad een eigen accent
door te melden waar de glanskop of de appelvink zich ophoudt, waar je in het snel stromende riviertje de Jeker vlottende waterranonkel kunt
aantreffen. Je gaat op van alles
letten. Een boom met wónderlijk gedraaide takken in het gazon even buiten de stadswallen valt op. Een bordje onthult:
Deze boom heeft op 18 augustus 1987 de naam gekregen van
Koelrueteria paniculata 'Rosseels'. lampionboom. Een eigen waarneming die niet eens
in de routebeschrijving staat.
Wanneer ik in een buitenwijk
van Maastricht even heen-enweer loop om het juiste pad te
vinden, informeert een echtpaar of ik verdwaald ben. Wandelen, ja dat deden zij vroeger
in de Alpen. Als je daar verkeerd liep, nou da's nie mis.
Hier wandelen? Neu, zij gaan
liever iets verderop in België,

*&•'*•**~* *•*• \*1* **"& ***Ê***:

> - -^^^^SSs^sï^É

/•-èöd»;4&%Nk*<aB3

K KOM NU achtendertig
jaar m hot Amsterdamse
Bos, al staat de perste keer m o
met meor zo bij omdat ik toen
nog niet over do rand van mijn
kinderwagen kon kijken Van
die achtendertig jaar heb ik 72
maanden in het Bos gewerkt
en deze maand is mijn laatste
Genoeg reden voor een afsrheid in twee delen, voor
twee luidruchtige liefdesbetuigingcn Deel een. het gebied

Entree van de Duivclssjrot in de Sint-Pietersberg

de omgeving van Moresnet (in deze Apostelhoeve, dat Van
het Duitstalige hoekje van de Laake wijst op wissels van vos
zuiderburen, bij Aken) en zij en das. In het prikkeldraad
lopen niet over 'die macadamwegen.' Daar, zegt de Maastrichtse, is het nog zoals het
vroeger hier was. Daar kan je
de afgedankte wasmachien onder de rots aantreffen waar het
huis op staat. Het is daar minder, hoe zal ze zeggen, minder
netjes dan 'hier, met al die tulpen en zo.' Het klinkt heel smerig.

kan je bruinrode haren van de
vos zien hangen, of zwart-witte
haren van de das. Schrijft hij.
Inderdaad: de das is hier geweest. Dat was me zonder deze
tip nooit opgevallen. Je gaat
prikkeldraad opeens met andere ogen bekijken en ik zie nu
meer plekken waar de das
heeft gekuierd. Na stevig klimwerk heb je vanaf D'n Observant een vergezicht over het
land rond Maas en Albertkanaal. Hier, aldus de natuurgids, sta je op de beste plek in
het land voor de koninginnepage, met name in de periode
half juli-augustus. Onwillekeurig banjer je minder nonchalant rond. Net als even tevoren,
toen ik zonnende hazelwormen op het zandpad had kunnen ontmoeten.

Modderig zijn de paadjes
aan de voet van de Sint-Pietersberg. De aarde is van regen
doordrenkt, maar op een heuvel ligt, midden in een wijngaard, een hoeve in de zon te
schitteren alsof we in Toscane
zijn. Hier groeien de druiven
waarmee de Apostelhoeve
Limburg faam heeft bezorgd.
Aan de
Sint-Pietersberg
Romeinen hebben ooit de
wordt geknaagd. Je loopt op
wijnstok hierheen meegenoeen dak boven honderden kilomen. Het zijn geen uitgestrekmeters gang. De Romeinen
te wijngaarden die Limburg
hakten er al blokken kalktoont. De familie Wiertz uit
steen. Nu vreet de cementinUbachsberg,
bijvoorbeeld,
dustrie lelijke open happen uit
heeft op de zuidflank van de
het groene dak. De berg is gePromberg (bij Wijlre - bekend
vormd uit resten van dieren
van Brand bier) slechts één
met een kalken schaal of skehectare ingeruimd voor de
let. Zeventig miljoen jaar terug
wijngaard. Op de steile helling
in de tijd, toen hier een binnengraaft de druivenstok zijn worzee golfde. Golfen kun je vertels diep in de zachte mergelderop bij Cottessen bijvoorgrond. Die ene hectare levert
beeld, waar je prachtige goltoch nog duizenden liters witte
vende banen ziet liggen. Net
wijn op: Riesling, Mller-Thurgau. Reichensteiner. 'Wijnboer' Wiertz vertelt dat hij, op
aandringen van zijn kinderen,
na meer dan veertig jaar akkerbouw op wijnbouw is overgestapt. Met succes, want ik mag
slechts bij wijze van gunst
twee flessen kopen. De voorraad is in het voorjaar vrijwel
uitgeput - Wiertz heeft niet te
klagen over belangstelling van
restauranthouders, aan winkels levert hij niet. Maar van de
Apostelhoeve heeft de slijter
('sjieke winkel' staat er) in
Maastricht nog voldoende in
voorraad.
Het is bij het lemen pad naar De das laat zijn haren hangen aan het prikkeldraad

Vlottende
waterranonkel
in de Jeker

Begroeide oude stadsmuren van Maastricht

De Joker kabbelt hings de watermolen

over de grens, daar waar de
Geul vandaan komt. Maar mtussen hebben we het wel over
een andere wandeling van Van
Laake, waarbij je de Heimansgroeve passeert. De natuurkenner weet daar een weiland
te liggen met de rijkste zinkvegetatie van het land. Met de
kijker kun je er met enig geluk
het bleekgele zinkviooltje zien
staan. Nog wel, want met het
afnemen van de zinkvervuiling
in België is dat viooltje op zijn
retour. Dankzij de Heimansgroeve weet men dat hier ooit
reusachtige wolfsklauw van
enkele tientallen meters hoogte heeft gestaan Inktvissen
hebben er gezwommen en omdat de fossiele bomen geen
jaarringen dragen, is bekend
dat Zuid-Limburg een (sub)tropisch klimaat had.

IMI'

Deze natuurrondwandehng
bij Epen. met een afstand van
twaalf kilometer (ook nu voelt
het a.ó iets meer aan), leidt,
behalve langs de Geul. Heimansgroeve en Cottessen
waar de zeldzame vuursalamander en - alweer - de das
zich thuis voelen, naar het
dichte Vijlenerbos. Veel spechten zie en hoor je er. Kleurige i
boomklevers trippelen langs
de stam naar beneden. Vanaf
een verweerde houten bank
kijk je neer op de hoogst gele- !
gen kerk van Nederland, die
van Vijlen. Een buizerd vliegt
krijsend over. Uit hel sparrenbos klinken piepgeluidjes van
het vuurgoudhaantje
Ik bedoel maar. Zuid-Limburg is niet alleen flaneren op >
het Vrijthof of koffie met vlaai
bij het Drielandenpunt. Het is
het land met kronkelende hol- |
Ie grensweggetjes, mooie vergezichten, eigen bieren als
Brand. Gulpener. Leeuw. Ridder, Alfa, eigen wijnen en zuurvlees. Het is er. zoals ze daar
zeggen. A gen graet - zoals je
het graag hebt
Volgende week: Zachtjes
meewiegen met boomkronen
Pieter-I'aul van Laake, Nutuiirlorhten in Nederland 1. uitgave Sun Ni.jinrgen, f 2fl,ôü (verkrijgbaar in de
boekhandel) / Wijnfjoed Kroniherg,
Breeclemvcg . Ubachsberg (vrijdastmiddag en zaterdag geopend) tel.
04.Ï-57Ö44G1 / The Kingï, Ilead Inn,
Dorpsstraat 9, Teuven-Voeren (B)

Ik lig bij de Kleine Vijver. Do
Heuvel in mijn rug. het water
met ver van mijn voeten, de
zon op mijn gezicht. Ogen
dicht.
Het eerste wat je hoort zijn
ruisende populieren Ratelpopulicren, voor puzzelaars: espen. De enige bomen die echt
kunnen ruisen. Van verder
weg komt een zachter geruis.
De auto's op de A9, die het
Bos al sinds mijn mensenheugenis doormidden hakt. Auto's en espen leggen de bodem
van het klanktapijt. Daarbovenop muzikaler geluiden: kwebbelende zwaluwen, ik zie ze
boven het water scheren, daar
hoef ik mijn ogen niet voor
open te doen. En kwebbelende waterfietsers. Zachtjes,
weemoedig gepraat met de
klepperende waterpedalen als
ritmische begeleiding. Geklepper en gekwebbel sterven weg.
even niets, dan geplas: het water m.
het water uit Dolle karpers9 Vrolijke fuut? Het geplas is te regelmatig, het moet
een eenzame kanovaarder
zijn. net als ik genietend van
de avondzon. Dan dichterbij
geluiden: geknerp. gezoem en
gesnuif. Het tegelijk optreden
van een trimmer, een hommel
en een nieuwsgierige hond. Ze
hoeven niet noodzakelijk bij
elkaar te horen. Dan knalt ineens vlak boven mij een tuinfluiter zijn lied eruit, als het
sein voor een plotselinge geluidsuitbarsting om mij heen.
Een overdonderend vliegtuig,
een roepende buizerd, roepende mensen: "niks beters te
|doen. Daalder?" Passerende
boswachters, kan niet missen.
'Ik heb niets beters te doen.
Dit hele orkest van auto's en
bomen, trimmers en hommels,
waterfietsers en futen, dit is
het Amsterdamse Bos. Geen
natuurgebied, geen stadspark,
geen sportterrein en zeker
geen attractiepark, maar gewoon, het Amsterdamse Bos
Daar is er maar eentje van en
daar zal er altijd maar eentje
van blijven

Remco Daalder

K fP.
jy
xoa

van de samenleving

De vouwploeg' van Sporting
Zuid zette vorige week het
laatste clubblad in elkaar.
Na tachtig jaar, een aantal
fusies en verhuizingen is een
einde gekomen aan het bestaan van deze club op het
Loopveld. Het samengaan
met het Anistelveense Sint
Martinus ziet de vomvploeg
'niet somber in'. Daar moet
toch ook een clubblad in elkaar worden gezet. „We kunnen ze wat dat betreft nog
wel wat leren."
IE GEDACHT HAD dat
W
de 'vouwploeg' nu met
pensioen zou gaan, heeft het

dus verkeerd. Het tiental Vut-

ters en gepensioneerden, dat
al jarenlang één keer in de
veertien dagen het clubblad in
elkaar zet, is nog lang niet aan
stoppen toe. Het was dan ook
een niet echt droefgeestige
stemming in de al bijna ontruimde kantine.
..Ongetwijfeld zal ik als ik
vanmiddag hier wegga wel
even denken 'nou dat was het
dan'. Het was een leuk ploegje
bejaarden bij elkaar." vertelt
Ernst van Santen, die zich
voornamelijk met het drukwerk bezighield. En aan het
einde van de rit de metmachine bediende. „Er valt natuurlijk wel wat weg en het is de
vraag of we dit zo door kunnen
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Welk winwoord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l smikkelen;
6 draaien: 12 bergplaats: 13
long dier; 15 streling: 16 neon;
17 drank: 19 steun; 22 schrobnet: 23 roe: 25 bijwoord: 26
hoop; 27 land bewerken; 29
bloeiwijze: 30 wijde: 31 zonnegod:
32 bewusteloosheid: 34
v
oorz.; 36 voegw.; 37 isl. boek;
38 lofspraak: 40 orgaan: 41 Eur.
taal: 43 tijdvak: 46 stijl: 49 bijb.
pl.; 51 stroperig: 52 bijb. man;
53 bevel; 54 schuin; 56 speelkaart: 58 ogen; 60 vleesgerecht:
61 fijnmaken: 63 nazaat: 64 indien; 65 vogel; 67 vogel; 68 nikkel; 69 bejaard; 70 hert: 72 familielid: 73 insekt: 74 dichtvorm.
VERTICAAL: l winkelbedrijf;
2 pl. in Spanje; 3 laatstleden: 4

verbinding: 5 loopvogel: 7 hemellichaam: 8 geldla; 9 vogel- ,
product: 10 kolossale; 11 nivers: 14 Sp. hertog; 18 hevig: 20
bijwoord: 21 hemellichaam; 22
steen: 24 versiering: 26 eenvoudig; 28 gewoon; 30 Eng. soldaat
(Z.-Afr.); 33 familielid: 35 oos- ,
terlengte: 37 bergrug: 39 lof; 42 >
voorbijganger: 44 achter; 45 vr. i
munt; 46 roeischip: 47 getij; 48 l l
barbaar: 50 Eur. land: 53 pl in
Zwitserland: 55 kunstwerk; 57
iedere: 59 keelgeluid; 61 larve:
62 wreed heerser: 65 ondergevel; 66 voorz.: 69 voorz.; 71 editie.
Oplossing vorige puzzel:
METAALBAROMETER

Op 7 juli verschijnt in een oplage van meer
dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage m alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt onder meer aandacht
besteed aan woninginrichting.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230

Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-3473434.

Op 4 augustus verschijnt opnieuw een
bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

zetten."
Pessimistisch over het vervolg van zijn werk is 'senior'
Frans Looije niet. De 85-jange
nestor van de ploeg heeft alle
fusies van Sporting meegemaakt, heeft in dertig jaar diverse bestuursfuncties bekleed en is al jaren erelid van
de nu ter ziele gegane veremging. „Nou zo zie ik het niet.
We hadden hier geen jeugd en
dus geen toekomst. Martinus
is een gelijkgezinde vereniging
met wel jeugd. De samenwerking wordt een succes, dat
weet ik zeker." meent de met
gouden spelden van de stad
Amsterdam, KNVB Amsterdam en NKS onderscheiden
Amsterdammer.
Zo kijken ook de andere leden van de vouwploeg er tegenaan. De dinsdag was hun
dag. Omstreeks half tien meidde de nu 83-jarige Anton Kinneging zich veelal als eerste.
..Eerst moest het drukwerk
worden gemaakt en ik mocht
de kopieermachine bedienen."
stelt de man die na zijn pensionering 'iets te doen wilde hebben'. Hij herinnert zich - zoals
velen uit de ploeg - nog de tijd
dat het krantje wekelijks verscheen. ..Maar toen de portikosten te hoog werden, isbesloten tot een twee-wekelijkse
uitgave."
..Daar zal nu wel verandering
in komen, want Martinus doet
het nog steeds wekelijks,"
overdenkt Cor Hendricks. Hij
maakt al een twintig jaar deel
uit van de vrijwilligersploeg.
maar had behalve het krantje
in elkaar zetten (en dat het bij
de PTT terechtkwam) nog wel
wat meer te doen. ..Je weet hoe
het gaat. Bij ons was het de
gewoonte dat ieder elftal drie
spelers leverde om de kleedkamers schoon te maken. Maar
vaak kwam daarvan weinig terecht.
Ook Jan Steenvoorden hielp
mee aan het onderhoud. De

/
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De vouw pioen \ a n Sportini; Zuid niet \ a n links naar rechts de lieren C'ees Leonders. Cor Hendriks.
Koos Oerlof. Han van Hlieenen. Gerard Looijen. Frans Looije. Gerard Stalenhoef. Anlon Kinne!>iii!>.
Ernst \ a n Santen. Staande mei \ i d e o . l a n Steen\ oorden
i u i u l i i muit M u i l i n l i i

laatste weken is hij echter druk
in de weer met het maken van
'een nostalgische film'
..Toen bekend werd dat wo
hier zouden vertrekken, ben ik
begonnen om alles wat met de
fusie te maken hoeft vast te
leggen." Ook de werkzaamheden van de laatste dag van de
vouwploeg en alles wat daaromheen gebeurde, worden zo
voor het nageslacht bewaard
Zoals wat Cees Leendcrs allemaal uitrichtte in de keuken
Hij zorgde elke dinsdag voor
de 'bik-bik' van de vouwploeg
Wat dat inhield? ..Nou, voor do
laatste dag heb ik patat, bitterballen en frikandellen op
het menu staan." kondigde hij
aan. Kijkende naar zijn apparatuur in de keuken: „Ik weet
niet weet wat er mee gaat gebeuren."
Na elf jaar gaat hij wel mee.
want hij noemt het een 'sociaal
gebeuren'. ..Ik zou sommigen
niet willen missen, zeker voor
de contacten " Maar of hii ook
nog met het schilderen van de
reclameborden doorgaat?
Wie zeker doorgaat met zijn
'werkzaamheden' is Gerard
Looijen. De 63-jarige. al vier
jaar Vutter zijnde 'junior' van
de ploeg, was ook leider van

het eerste elftal en mag die
functie straks ook bij Sporting
Martinus gaan vervullen ..Bi]
de oprichting van Sporting
Zuid werd ik jeugdtrainer,
speelde ook nog en was betrokkcn bij de start van het
zaalvootbal. Daarna ben i k j a ren leider geweest, ben er even
tussenuit geweest, maar vorig
jaar vroegen zo me weer terug
De meeste jongens kende ik
nog van vroegei " Dat hij veel
tijd aan zijn club besteedt, is
niet verwonderlijk ..Mi)n vadoi was voorzit ter van The
Unity on het is mij mol do paplepel ingegeven beter." vertelt
de man die zogenaamd door
een taallotage moes.t ahorens
bij de vouwploeg te mogen
aanschuiven ..We moeten zien
hoe dat verder gaat Maar we
moeten wol proberen do/o
ploeg bij elkaar to houden.
Misschien kunnen we er een
paar gepensioneerden en Vutters van Martinus bijhalen
Zou wel leuk zi]n. want als hot
krantje in elkaar is gezet,
wordt het echt gezellig. Beetje
eten en dan een potje klaverjassen of biljarten, want ons
biljart moet wel mee."
Gerard Stalenhoef maakt
ook al een jaar ot twintig deel

uit van het gezelschap. ..Precies weet ik het niet eens. maar
als ]c er plezier m hebt lellen
de iaren niet." stelt de oudtweede voorzitter van Amstolzwaluwen. die ook voor zijn
club de oud-papieractie opzette en zo'n twintig jaar het kantmobeheer onder zijn hoede
had Maar na de fusie heelt hl]
die laatste activiteit niet moer
voortgezet. .. Ik kon niet tegen
do patatlucht." vertelt hij „In
mijn tijd verkochten we vooral
snoep en ook wel gehaktballen "
Ook Han van Rheenen is nog
een man uit het oude Zwaluwennest Hij heelt altijd contact gehouden met de club.
ook in de jaren dat hij in Breda
woonde. „Dat kan niet anders
want vier van mijn dochters
zijn mot een Zwaluwenspeler
getrouwd." vertelt hij. Die binding. maar ook de ciubliefde
die het 'tiental' uitstraalt, lijkt
met do fusie niet verdwenen.
„De fusie is noodzakelijk. Maar
hoe goed ze het bij Martinus
ook georganiseerd hebben, dit
hebben wo beter." Dat woet de
vouwploeg. die op deze dag later dan anders naar huis ging.
zeker
Henk Fokkink

woensdag 9 juni 1999
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Het Walraven van Hall College biedt in
samenwerking met het arbeidsbureau enkele
succesvolle STARTKANStrajecten aan voor
werkzoekenden herintreders buitenlandseen
Nederlandse vrouwen/mannen die graag een baan
willen maar niet over de juiste kennis en
vaardigheden beschikken Ben je f uil time
beschikbaar en heb ye een opleiding op
vbo/mavo/havo niveau dan kun ye met behoud van
uitkering beginnen aan een van de volgende
opleidingen
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

PZA

B
B
B
B
B
B

Psychiatrisch
Ziekenhuis
Amsterdam

Secretariaatsmedewerkers
parttime, fulltime of oproepbaar
Voor de behandelafdelingen in Amsterdam Centrum/Oud
West en Amsterdam Noord Als secretariaatsmedewerker m
vaste dienst bereidt u vergaderingen voor en notuleert ze U
houdt agenda s bij verwerkt in en uitgaande corresponden
tie en stuurt het archief aan Ook verzorgt u de (cliënten)
administratie en verricht u zo nodig baliewerkzaamheden Tot
uw werkzaamheden behoren verder de telefoonbehandeling
voor cliënten en medewerkers dossiervorming en het uitwer
ken van verslagen en behandelplannen U werkt tussen de 20
en 36 uur per week De exacte werktijd wordt bij aanstelling in
overleg vastgesteld

llniunjih

Videotheek

Dprnbo

Speciale informatiebijeenkomsten op
ma 14/6 van 19 30-21 00 uuren dl
22/6 van 13 00-14 30 uur.
Walraven van Hall College tel 0205161616
Vraag naar Celia Lieuw of Klaas van den Henk
De school is gevestigd op de Schipluiden/aan
20 (naast het station Lelylaan) Ringlijn 50
tram l en 17 stoppen voor de deur

NIEUW IN ZANDVOORT!

;Öe nieuwste
dagfilms:
Perfect rriurder

2000

Saving private

het reg onaal ople d ngen centrum smsterdam ttt o
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Dynamisch knipselbureau Euroclip is op zoek naar

Administratieve duizendpoot m/v
fulltime (40 uur p/w)
VOORNAAMSTE TAAK
- ondersteuning directie
- zeer gevarieerde administratieve werkzaamheden
- taken op zowel financieel als op organisatorisch gebied
WAT VRAGEN WIJ
-leeftijd tussen de 18 en 65 jaar
- minimaal MAVO niveau
- teamspint
-computerervaring
-goede contactuele vaardigheden

Oproepen
Mededelingen

Talos the rhummy
'
'

the point of sport
OPENT DONDERDAG 10 JUNI

Snakeëyes

Monique het is hier heel leuk
maar ik mis je elke dag
Tot gauw je visser

alle Wpmerken aanwezig

Nieuwe ruitjesbroek7
O nee je viert het niet
Toch van harte gefeli enz

;;:whisperer
,.*** v ;

Pas op voor vliegende
golfballen want hij mag nu
overal slaan1

Uitgaan

WAT WIJ BIEDEN
-een zeer leuke baan in een sterk groeiend bedrijf
- goede bereikbaarheid openbaarvervoer (Sloterdijk)
-goede voortzichten
-goede beloning

Studenten m/v
parttime ('s avonds en in het weekend)
VOORNAAMSTE TAAK
-lezen van krantenartikelen m b v computers

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam en Riagg Cen
trum'Oud West en de Riagg Amsterdam Noord zijn onlangs
gefuseerd Op basis van ons ondernemingsplan zullen de
verschillende afdelingen intensiever gaan samenwerken zo
wel intern als extern (huisartsen politie maatschappelijk
werk) Het doel hiervan is een gezamenlijk aanbod te bieden
in de geestelijke gezondheidszorg zodat we de cliënt nog
beter van dienst kunnen zijn in haar of zijn omgeving De
behandelaars vervullen daarin een sleutelrol en de secreta
riaten op de behandelafdelingen ondersteunen hen daarbij
Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben wij de volgende
vacatures Daarvoor zoeken wij mensen die samen met ons
deze ambities willen realiseren

t

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll verzekerd 0206424800

Sportmassage ontsp mas
sage Shiatsu voetreflex ook
zonnebank Tel 023 5714092

volledig dagonderwijs
praktijkstage van 3 of 6 maanden
landelijk erkende diploma's
persoonlijke studiebegeleiding
weinig kosten
eenzekere baan m het verschiet
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Verhuizingen

Massage

( Leren voor een zekere baan? ; ; ' ;.;' Profiel van de opleidingen
i Ben je Maar voor dis Start(trajectén)? B opleidingsduur l of 2 jaar
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B Secretaresse, medisch of juridisch
B Assistent secretaresse
• Administratief medewerker
B Boekhoudkundig medewerker
B Bednjfsadministratief medewerker

16

WAT VRAGEN WIJ
- leeftijd tussen de 18 en 65 jaar
-minimaal MAVO niveau
- teamspint
- computerervaring

': (5legersstraat 2b
Dond
10 juni
GOUWE
OUWE JAREN 60/70 dans
ontmoetingsav v alleenst
v/a 30 jr De Ossestal Nieuwe
laan 34 Osdorp/A dam 20 u

.

Geopend dagelijks
%1i?.pO-21,ppiuir

DANSKIN

02&571 2070

Sportcafe Zandvoort voor
bruiloften recepties perso
neelsfeesten
verjaardags
feestjes
catering
0235715619 0654616812

Licht eiken secrétaire ƒ 275
ronde boeren tafel ƒ 125
mooie hoekkast ƒ 275 gras
Woningruil
maaimachme hand ƒ 20
elektrisch ƒ50
WAT WIJ BIEDEN
kinderlogeerbedje ƒ 30
DE KLUSSENBUS
-een zeer leuke baan in een sterk groeiend bedn,f
Aang MAISONNETTE A dam
Voor iedere klus bellen dus Tel 0235713002
- goede bereikbaarheid openbaarvervoer (Sloterdijk)
Z O 4 kamers huur ƒ 568
Tel 023 5713780
T k Dico stapelbed ook als Gevr woning liefst aan zee
Geïnteresseerd'"''
SCHILDER heeft nog tijd v lits jumeaux ƒ 275 In prima Br o nr 764 36001 v d blad
En wilt u meer informatie neem dan telefonisch contact op binnen en buitenwerk Vrijbl staat Tel 0235713068
Aangeb 4 k flat m
met de heer F Veldt of stuur dan binnen 7 dagen een prijsopgave
Zandvoort huur ƒ 748
sollicitatiebrief voorzien van C V naar
Bellen na 1800 uur 5719800
Gevr 3 k woning in Zand
Euroclip
Onroerend goed
voort Tel 5719768
T a v de heer F Veldt
en woonruimte
Postbus 1776
te huur gevraagd
1000 BT Amsterdam
Schoonheid en
Tel 0206815815

werk werk werk

verzorging

NAGELSTUDIO
M A G l C Nails
Gediplomeerd m Gel en Acryl
kunstnagels en manicure
Claudia Lohman Mr
Troelstrastr 36 Zandvoort
Tel 0235720311

Vr werkzaam m H lem zoekt
woning/kamer van 1/9 tot
31/12 in Zandvoort
Tel 0621507790
• ANNULERINGEN van ad
vertentie opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIRELIJK
richten aan Micro s Weekme
dia Postbus 156 1000 AD
Amsterdam

Videotheek
de best gesorteerde
Videotheek van •
Zandvoort .''.'•\iIn september worden
wijVIDEOLAND

Vakantiewerk gevraagd/aangeboden

Vakantiewerk
gevr /aangeb

Vrijwilligers gevraagd

U geeft secretariële ondersteuning aan het afdelingshoofd
vier personeelsconsulenten en twee stafmedewerkers die
gevestigd zijn op ons kantoor aan de Boelelaan Omdat u al
eerder als secretaresse heeft gewerkt bij voorkeur op een
afdeling Personeel & Organisatie weet u wat er van u wordt
verwacht U heeft veelvuldig contact met mensen binnen en
buiten de organisatie en coördineert activiteiten

Vrijwilligers gevraagd voor kinderdagkamp

Zoals gezegd heeft u al ervaring minimaal drie jaar opge
daan U vindt het prettig om zowel zelfstandig als m teamver
band te werken U beheerst softwareprogramma s als Word
en Excel bovendien spreekt het u aan on regelmatig uw
organisatietalent te moeten inzetten

zoekt enthousiaste leiders/sters v a 17 jr die een
of meerdere weken (26/7 t/m 13/8) kinderen van 4 12 jr
een onvergetelijke vakantie m de duinen willen bezorgen
Vergoeding ƒ 75 per week
Inl dhr A Tuinder tel 020 644 99 88 na 19 00 uur

Opleidingen/cursussen
Creatieve workshops Dans en muziek bij
Boerderij mini camping Wilhelmushoeve te Milheeze
Bel voor meer info 0493351838

VAKANTIEKAMP LICHT LUCHT
afd THOMAS VREDES BUITENVELDERT

Aanbod
Zij die met ons onze ambitie willen realiseren bieden wij een Markten/bradeneen
36 unge werkweek en een salaris conform de CAO Het
maximale salaris voor de poolmedewerker is ƒ 3 696 bruto
per maand en voor do secretariaatsmedewerkers en de OPENLUCHT VLO MARKT
AMSTERDAM/NOORD
secretaresse ƒ 3 996 bruto per maand bij een volledige
werkweek Wij kennen een interne scholingsregeling en door Zon 13 juni 10 17 uur
terr Sporthal De Weeren
gioe mogelijkheden
Beemsterstraat (bij slecht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een weer binnen) Inl org buro
personeelsconsulent van het Stafbureau Personeelszaken Midland bv Tel 0334751167
telefoon (020) 549 48 87 Uw schriftelijke reactie en curricu
lum vitae kunt u sturen naar het Psychiatrisch Ziekenhuis
Amsterdam Riagg Centrum Oud West en de Riagg Amster
dam Noord t a v Personeelsadministratie Postbus 75848
1070 AV Amsterdam Als u voorkeur heeft voor een specifie
ke vestiging of aantal uren en of dagen per week verzoeken
wii u dit te vermelden

UW

A:m s,t è r d a;m
In juli en augustus
Zomerprogramma
bij de
Volksuniversiteit
en de
Doe Zelf School
Vraag de folder1

Kunst en antiek
'Veilinggebouw Amstelveen*
Heden inbreng voor veiling
28 en 29 juni Spinnerij 33
Amstelveen Tel 020 6473004
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en'of telefoonnr
de colofon in deze krant

VALKENBURG 5 dgn naar het zuiden van Limburg met o a
Ardennen Aken en Thorn v a ƒ498 (28/6 DHTZ510)
Incl busreis hotel HP De Harde s Tours 020 4707771

Autoverzekering

Vakantie buitenland

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023 5714534

KLAVERJASREIZEN DUITSLAND 5 dgn naar het machtige
Sauerland v a ƒ459 (21/6 DHTZ536) of 5 dgn naar
Hessische bergland v a ƒ479 (14/6 DHTZ507)
Incl busreis hotel HP-excursies en elke avond klaverjassen
(met leuke prijzen1) De Harde s Tours 020 4707771
WANDELREIS WESTERWALD 5 dgn van pension naar
pension (VP bagageservice) door de mooiste delen van
Duitsland v a ƒ598 (28/6 DHTZ511) Incl busreis
De Harde s Tours 020 4707771

Videotheek

Sinco
Benidorm
juni-voordeel
12 19 en 26 juni vliegreis

15 dgn

ƒ795,-

26 juni vliegreis

8 dgn

ƒ595,-

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel 0235614097

0182-399399

Ppmbo
RUIMT OP
te gekke huurfilms
;
vanaf ƒ5,-

v a incl app o b v 2 pers
KEVER onderdelen
ook bus en bus/vliegreizen Diverse
en motoren 1300/1600
Bel voor een folder Lid SGR Tel
0235715212

; Corn.
Slegersstraat 2b
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

023-5712070

V W camper 1980 n w model
2 Itr benz Westfaliadak type
Stacaravans te huur in de
Joker met alles erop en
ARDENNEN vanaf ƒ 240 per eraan Vrpr ƒ9500
week all in Inl 0434591598 Tel 0235713002

voor de particulier

Uw Micro-ad\ ertentie wordt geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van 5 425
exemplaren
De advertentie woidt geplaatst ondei een passende
rubriek
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor ledeie lettei punt komma ol cijfer een vakje
Laat na ieder woord punt of komma een vakje \ n j
Schrijf per regel hele wooiden of lettergrepen

Coupon uitknippen en opstuien (fiankeien als bnef)
naar
MILIO s Weekmedia Postbus 156 1000 AD
Amstcidam

Astrologie opleiding Jupiter
Info 020 6384148

Auto's en
auto-accessoires

gezellig en voordelig

U kunt bij uw advcitentie een Euio Guo- ol betaalchcque bijsluitcn (beslist geen overschrijvingskaarten
ot u ontvangt van ons een acceptgirokaart

Informatie en inschrijven
Volksuniversiteit Amsterdam
Rapenburgerstraat 73 1011 VK
Tel 020 6261626 ma t/m vr 10 16 u

Financien en
handelszaken

Vakantie Binnenland

pcirnbo

ben je jong of jongdenkendm Promotiebureau heeft div
Als medewerker van onze pool doet u hetzelfde werk maar mog heden van commercieel tot distributie tot management
dan afwisselend op verschillende secretariaten U wordt voor
Vakantiewerk ook mogelijk
korte of langere duur ingezet bij verlof of ziekte van onze
Maak een afspraak bel RTF vraag naar Silvana
Vakantiewerk gevraagd/aangeboden
vaste secretariaatsmedewerkers of ondersteunt hen bij pro
• tot dan is ons adres
020-4636519/020-4636519
jecten In overleg werkt u gemiddeld een of meer dagen per
week gemeten per kwartaal
Corn. Slegersstraat 2b
OP
ZOEK
NAAR
LEUK VAKANTIEWERKi
PERSONEEL VOOR DE ZOMERMAANDEN?
±
ƒ
200
p
d
i
Bel
snel
Voor beide functies nodigen wij u graag uit als u
Geopend dagelijks
De rubriek
Winkelpersoneel
Vakantiewerkhjn
-ervaring heeft met tekstverwerkingsprogramma s als Word De Nat
' 13.00-21.00 uur ;
09002002005
(1
gpm)
gevraagd
en bij voorkeur bekend bent met geautomatiseerde clien
tenregistratiesystemen bij voorkeur in de gezondheids
023-5712Ö7Ö
biedt u een GROOT AANBOD VAN
zorg
(VAKANTIE)WERKZOEKENDE
LEZERS
Personeel
voor
- het prettig vindt zowel zelfstandig als in teamverband te
Slagerij Eetsalon Meester
werken
de kinderopvang
VAKANTIEWERK
vraagt medewerkers fulltime
-accuraat bent en denkt zich staande te kunnen houden m
• Uw particuliere Micro bon
GEZOCHT''
en
parttime
ervaring
niet
ver
de hectische wereld van de psychiatrie
In de rubriek
per post verstuurd bereikt
eist
Tevens
zoeken
wij
Gezocht ervaren flexibele
ons pas over 3 a 4 dagen
oppas voor 2 jongens 9 mnd ZATERDAGHULPEN die ook
Opdrachten die te laat
vakantiewerk
willen
doen
en 2'/2 jaar in ons gezellige Tel 0206968447 Wmkelcen
binnenkomen worden
huis 5 a 7 dagen p m
automatisch de week
trum
Amsterdamse
Poort
Inl 5731502
vind je zeker een leuke baan daarop geplaatst
voor de zomermaanden

Secretaresse
fulltime, voor de afdeling personeel
& organisatie

swlm and sportsweor

Winkelcentrum J U P I T E R
H a l t e s t r a a t 10e Zandvoort

Te koop
aangeboden
diversen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Uw bedrijfslogo/vignet
m uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel 020-5626271 Fax 020-6656321

NickeyNobel

Of afgeven bij (tot uiterlijk
maandag 16 00 uur)
Kantoor Zand\ooits
Nieuwsblad Gasthuisplcin 12
2041 JM Zandvoort
Micio s kunnen ook telefo
nisch ol per fax opgegeven
worden (tot uiterlijk dinsdag
12 00 uur) tel 0205626271
fax 0206656321
Indien u\\ advertentie ons op
tijd bcieikt volgt plaatsing m
dezelfde week op woensdag
(vanal 18 00 uur op ATS TXT)
Opdiachten die na sluitingstijd
bij ons binnenkomen \\oidcn
automatisch een week later
geplaatst/uitge/onden

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL BTW)
EXTRA
(u dient ur rikcnmg
mee tv houden dat bij
uw opgj\e de regtl
bro nr . hur. v d
blad als. l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij /ijn nut aansprakclijk \oor Touten ontM.i.in door onduidelijk
handsehrift

Wij behouden ons het
reent voor zonder
opga\c v.in redenen
teksten te «ij/igen ot
niet op te nemen

Zandvoorts Nieuwsblad

éd 17

RUGeenoriginal
MATRAS

r ia g g

t/m 3 regels ƒ 5 82
t/m 4 regels ƒ 7 76
t/m 5 regels ƒ 9 59
t/m 6 regels ƒ 11 63

AMSTERDAM

90 x 200 90
140x20080» 795,100x20070

NOORD

Divers personeel gevraagd

GEZOCHT MODELLEN M/V
My Way Models is op zoek naar verschillende type mensen
dus ben je nu kort lang dik of dun voor de selectie van het
presentatieboek t b v commercials reclame en
modefotoqrafie tot figuranten bij film modeshows en promo
tieteams Ervaring niet vereist Wij vragen geen inschrijfgeld
(Bus bel voor een afspraaki Ma t/m zo van 07 00 tot 23 00
uur Tel 0205708942 Wielmgenstraat 24A Adam / Richting
RAI Afslag S109 Centrum volg de borden RAI P7
Kantoor R dam 010 4113000

t/m 7 regels ƒ 13 57
t/m 8 regels ƒ 15 51
t/m 9 regels ƒ 1745

/

t/m 10 regels ƒ 1939

Wilt u ook naam adies woonplaats \ollcclig m \ u l l e n andeis kunnen wij uw jd'ieitcmic helaas niet opnemen
Alle pnj/cn/i]n incl P 5% BTW
Naam

Vraag onze 'GEMERAAL' om de
snelle leveringsmagelijkheden!

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulmdeweg 509
Van Woustraat 96
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsteidam-Oost
Amsterdam-Zuid
Amsterdam-Noord

tel
tel
tel
tel
tel

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049
020-6331329

Adies
Postcode
leleloon
S v p in iiibnek

Plaats

17

woensdaq 9 |uni 1999

Weekmedia 17

T\ /fT'^xH II V' 7 >c •} '"^* I "l
\ <\ /s'jt.öA
' ^ ' -r^ f f \ A '
r

<

• <

\an tv^yu k" / ; t a) i

Kennismaking

'

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER''
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen'?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

L "i
,'

Si/

/ *

L.^

5

'^^-"

l

'

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900 899 85 99
Ben je echt toe aan een nette
gemeende relatie of een fijne
vriendschap Op dit nummer
vind je het beslist' Ik zoek het
liefst een Joodse vriend om
kennis mee te maken' Mijn
naam is Mara en zou het fijn
vinden om meer van je te
horen Boxnummer 369380

Ik ben van het bouwjaar 48
en nog lang niet versleten1
Mijn naam is Janet ben vrij
sportief en zoek een fijne dito
vriend Ik zou met jou graag
oud willen worden dus graag
echte reacties van spontane
mannen die ook aan een
hechte relatie denken
Deze vrouw heeft een leuke Boxnummer 238824
advertentie ingesproken
Je moet beslist reageren als
speciaal voor jou' Eindelijk je uit Noord Holland komt Ik
heb ik alles behalve jou waar hou van een terrasje pikken
ben je nou1 Ik ben een vlotte dansen bioscoop en uit eten
meid van 32 en zou erg graag gaan Ikzelf ben 51 jaar en
m contact willen komen met zoek een man rond dezelfde
een humorvolle man rond de leeftijd die niet rookt en met
zelfde leeftijd Boxnummer brede interesses Reageer op
243249
m n box Boxnummer 207513
HBO contact
Charmante Luister snel voor details
vrouw 60+ zoekt via deze Janine is mijn naam ben
weg een leuke man Ik ben woonachtig in de randstad en
een weduwe slank en zie er z k m serieuze man voor rela
goed uit Ik zoek dito heer tie Ik ben 21 jaar en studente
voor vriendschap en gezellig verpleegkunde Ik hoop echt
' heid Je mag uit alle wind
dat je reageert Ik beloof je
streken van het land komen dat ik snel van me laat horen'
Luister je even naar me''
Boxnummer 377896
Boxnummer 381182
Ik ben een vrouw van 48 jaar Ook HBO contacten Mijn
en heb 2 kinderen Mijn hob naam is Leila ik ben 1 76
oy s zijn bloemen en planten groot bruine ogen en lang
Wat voor mij heel belangrijk donkerbruin haar en een licht
is dat is gezelligheid in huis getint huidje Heb veel inte
en leuke dingen ondernemen resses en hou van sporten
Ik zoek een leuke man voor muziek lezen en nog veel
vriendschap en als het klikt meer Als je meer over mij te
weten wilt komen dan kies je
voor een relatie
Boxnummer 311144
Boxnummer 365998
Ik ben een vrouw van 58 jaar
ben heel jong van uiterlijk en
innerlijk heb zwart haar brui
ne ogen en ben 1 75 lang Ik
zoek een man tussen de 50
60 jaar die van gezelligheid
houdt om samen te reizen of
leuke uitjes te gaan maken
Boxnummer 300154
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

Waar is die charmante heer
tussen de 58 62 jaar van
HBO niveau en met een rede
lijk inkomen' Ik zoek jou voor
een fijne relatie Ik ben zelf
een slanke actieve vrouw van
60 jaar een zakenvrouw en
wil graag met jou van het Ie
ven genieten Boxnummer
207352
Gezocht vriend vriendin reis
genote Vrouw vol levenslust
70+ wil graag nog zoveel on
dernemen en doen (bijv uit
stapjes) enz Spreekt u dit
ook aan reageer s v p dan
hierop Br o nr 75524109
v d blad

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD
cup zkt jgns 18 jr v liveseks
Grijp onder m n rok' 99cpm

Miss Flevoland' Lekker
erotisch * live * Bel Sharon
0906 1812 (105cpm)

40 cpm' Binnen 5 seconden Nieuw' De carrousel' De vrou
vrouwen 30+ direct live aan wen zijn direct bereikbaar op
de lijn' 0906 17 15
de lijn' 0906 9701 (SOcpm)
44 cpm' Wijkdating vrouwen Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
uit jouw wijk zoeken een af seksafluisterlyn v Holland
spraak' 0906 1711
0906 9722 Secret' 99cpm
Afspreken in jouw
postcode gebied
09065022204 (1 gpm)
Beluister anoniem
advertenties 18+
09065015156 (1 gpm)

POSTCODE DATING'
Vrouwen zoeken snel con
tact Bel 0906 1844 (SOcpm)
SBS 6 text pagina 745
**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611

Biseks' Buurvr en buurmeisje
18 hun spelletjes worden har
SM CONTACTLIJN Hier zoe
der' 99cpm 0906 9526
ken vrouwen & stellen SM
Dagelijks seksen hete meis contact 0906 18 33 (SOcpm)
jes op onze livelijn' Alleen de
Spannende date7
heetste' 99cpm 0906 0603
09065015156
Direct contact met
Advertenties van
stoute vrouwen
vrouwen 18+ (1 gpm)
09065022221 (1 gpm]
Vanavond al een
Direct contact met
fijne afspraak7
vrouwen thuis'
09065022204 (1 gpm)
0906 50 222 21 (1 gpm)
Vrouwen 18 55 jr geven
Doorgeschakeld
telnr voor gratis contact'
met vrouwen thuis
Bel 0906 1822 (1gpm)
09065022221 (1 gpm)
• Zie de colofon voor opga
Een spannend
ve van uw rubieksadvertentie
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)
Ik ga door waar anderen
stoppen' Schaam me ner
gens voor en wil harde SEKS'
Harriet' 99cpm 0906 9794
LIVE' Black beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwar
'e vrouwen 99cpm 0906 0601

Diverse clubs
DAMES GEZOCHT'
Voor 0906 lijn goede
verdiensten' Bel Joyce
06 50983098

*•''Vr3iiJ d-"V*"' ''V-^A
Santana Amsterdam gaat
verbouwen Dus u gaat

Poliface
In licht eiken en eiken antiek
Brecdstrook 15 jaar garantie

gigantisch profiteren Want
de hele collectie parket,

p m van y .

^fmr*

laminaat en kurk moet de

Lamett

deur uit Kom naar de uitverkoop en betaal een schijntje

Verkrijgbaar in mozaïek- en
marmerdessins Diverse kleuren
15 jaar garantie

voor uw droomvloer

p m nu

62;50

Quick Step Uniclic
100% verhuisbaar
In 10 dessins o a
merbau 3-strooks
p m vanaf

Ipowood Lamelparket
Afzelia 3-strooks Gelakt en gehard

DllK14m

Alloc clic systeem

™
p m' van J.-C/T: ."

100% verhuisbaar Laminaat met
aluminium verbinding
20 unieke dessins
15 jaar garantie

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Beuken 3 strooks Gelakt en gehard
Dikte 14 mm
10 jaar garantie
rf**^

van l09T-

p m van SP?5

89.

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Eiken 3-strooks Gelakt
en gehard Dikte 14 mm
10 jaar garantie

p m van

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Kersen 3-strooks Gelakt en gehard
Dikte 14 mm
10 jaar garantie
«arm, -i

p m van ItTT/" mm*tJ'•

3-Floor Fineerparket

p m van EK/T

3-Floor Fineerparket
Diverse dessins in 3-strooks
Gelakt en gehard
Dikte 7 mm

49.-

p m van

59.-

p m van

100% verhuisbaar Beuken naturel
2-strooks
Dikte 22 mm
p m vanaf

Junckers
Massief Parket

Expertfloor Design

In diverse dessins en kleuren
Dikte 4 mm

p m van *D'-x.

p m vanaf

95
70-95 2Q
ma *f 9

Expertfloor Promo

9

29.

Wicanders Lamel

Berken 2 strooks 15 jaar garantie
Actieprijs
>l ** 95

Gerookt en geborsteld
Gelakt en gehard Dikte 14 mm

Santana
Kurk

Ahorn 3-strooks

Poliface

100% verhuisbaar Liken plank
Dikte 21 mm

Deco-Marty
Eiken planken

p m nu

^rar.

Kurk met kersenhout en een
kunststof toplaag Dikte 4 mm
10 jaar garantie
QO/

p m \an -zsO.

5Q95

»J*J%

Beuken 3-strooks

129.-

3-Floor Fineerparket
Diverse dessins in breedstrook
Gelakt en gehard
Dikte 7 mm

Junckers Massief
Parket

Diverse dessins in 2-strooks
Gelakt en gehard
Dikte 7 mm

3 strooks
Gelakt en Gehard
Dikte 14 mm

p m van

Expertfloor Classic
Kersen breed- en 3-strooks
Of eiken plank met noest

Massief Parket

104T- 84.95

Junckers
Massief Parket
100% verhuisbaar door
uniek clipsysteem Merbau
plank Dikte 13 mm

139.-

95
21
4v I
.

p m van

Deco-Marty Maple
Esdoorn

p m van

100% verhuisbaar door uniek
clipsysteem Beuken lichtbruin
gestoomd 2-strooks Dikte 22 mm

p m van

29?5 24.95

Expertfloor Design
Ahorn rood groen
en blauw

i4c109.-

95
70-95 *?Q
«r 7.

p m van 0^7 .

Junckers
Massief Parket

Stroken en delen Dikte 8mm
15 jaar garantie

Verkrijgbaar in
grenen plank
of rood eiken
15 jaar garantie
Actieprijs

p m van \jy .

p m nu

Pergo Original Beuken

100% verhuisbaar
Beuken kersenrood
2-strooks
Dikte 22 mm
p m vanaf

69-95 uJ>
5995
u&9

Wicanders
Zwevend
kurk-lamel parket

Poliface

Diverse kleuren en dessins
Dikte 4 mm 10 jaar garantie

42.'95

p m vanaf

7Q95
m a^.

'A

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
A'dam, telefoon 020-6695823
OPENINGSTIJDEN

Vragen over
de bezorging?

dQ 95

vloeren
"

maandag van 11 00-18.00
dinsdag en woensdag van 9 00-18 00
donderdag en vnjdag van 9.00-21.00
zateidagvan900-1700

*&

T

T>

U

ï-w

^ f1

k

Aanbiedingen geldig t/m 20 juni 1999 en zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Bel Interlanden Spreigroep
0 9 0 0 - 8 9 9 8 2 0 0
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken adver-

tenties van lezers die een serieuze
partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van een van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de inge-

sproken advertenties door een leuke
reactie m te spreken
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook
zelf anoniem, een gratis contactadvertentic plaatsen. U krijgt nadat u de

advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van
de belcomputer Hiermee kunt u later
de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen m onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen een of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen, ( l 00 gpm)
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De r. o b uu s t c l i m o u s i n e

m e t e e n o n g e k e n d u i t r u s t i n g s n i v e a u : o n cl e r m e e r e e n l n l i n i t y n c l u i cl s i n s t a 1 1 a l i c m e t b c cl i e n i n g o p
het

stuur,

uitvoering

cruise

c o n t r o l,

bovendien

een

twee

airbags,

Dual

Zone

AUS

en

infrarood

elektrisch

verstelbare

klimaatsysteem

voor

stoelen.

In

individuele

cl e

L i m i t e cl

tempcratuur-

r e g e l i n g , b o o r cl c o m p u t e r en - o p t i o n e e l - e e n n i e u w o n t w i k k e l d e 4 . 7 - 1 i t e r V S m o t o r . Er z i j n m a a r
weinig

beltegoed,

l i m o u s i n e s cl i e

dat

bieden.

En

er

is

er

zelfs

maar

één

die

daar

Jeeps

legendarische

v i e r w i e l a a n d r i j v i n g a a n t o e v o e g t : de n i e u w e J e e p C r a n cl C h e r o k e e . Nu h i j cl e C h r y s l e r - J e c p d e a l e r .

Jeep
T H E R E ' S ON L Y . O N E

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
K-c-p Craiul Chc

a n a f t 1 0 6 . 8 3 0 , - . (AlKcbccIch Jeep Crand Qicn

:cd -t.7i vanal l I 2 ' l . 5 9 5 , - . ) l'ri|:cn intl BTW, .il impiineiir, exil. Uttc

Bel v.ior mtcr i n f o r m a t i e Chn

e: 0 3 4 7 . 36 78 50 nl Chryilcr Nederland B . V . ; 0 3 4 7 . 36 34 00. \Vi|z,,

heerlijke 8-/15-da,agse autovakanties W _8-/15-cTaag~se reizen naar Oostenrijk

BEIERSE WOUD l TIROL PER AUTO

OPEL •&•

%-, van Lent Autobedrijven B.V

Van Lent Zandvoort bestaat 25 jaar!
Deze zomer is het alweer vijfentwintig jaar geleden dat van Lent Zandvoort
zich vestigde.aan de Kam. Onnesstraat.
Een goede reden om dit jubileum samen met al onze relaties te vieren.
Niet met een starre receptie, maar met een uitnodiging om op vrijdag 11 juni
a.s. vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur dit alles met ons tot een feestelijke gebeurtenis te maken.
AANKOMSTDATA: elke lalerdag van 19/6 t/m 30/10

LIBERTEL iZi TOTAAL
Bij Expert kunt u nu direct bellen,
zonder, abonnement. Met dit Libertel iZi
Totaalpakket, bestaande uit een SIM-kaart
met mobiel telefoonnummer en een
beltegoed van maar liefst 100,- samen
met een Mitsubishi MT 30i GSM-telefoon
voor slechts

EEN ECHTE PRIJSKRAKER DEZE 8-/IS-DAAGSE
AUTOVAKANTIE NAAR HET BEIERSE WOUD!
WEGENS OVERWELDIGEND SUCCES organiseert
KRAS SterVakanties dit jaar opnieuw in nauwe samenwerking met de eigenaar van HOTEL KLOSTERHOF een aantal autoreizen naar het mooiste gebied van Duitsland, het
Beierse Woud. U kunt al mee voor de SPECIALE PRIJS
vanaf SLECHTS ƒ 37S,-. En...dat is inclusief HALFPENSION d.w.z. ontbijtbuffet en 3-gangen diner! U verblijft in het
nieuwe 3-sterren Klosterhof Hotel (met 4-sterren allure),
gelegen vlakbij het historische centrum van Neukirchen beim
Heiligen Blut. Uw kamer is uitstekend ingericht en voorzien
van douche, toilet, telefoon, radio en balkon. Het hotel
beschikt over sfeervolle restaurants, lift, bibliotheek, lounge
met bar, gezellige Biergarten en leuke kinderspeelruimte. Een
overdekt zwembad met sauna, whirlpool, stoombad, fitnessruimte en solarium maken het aanbod compleet. Vanuit het
hotel kunt u naar het beeldschone NATIONALE PARK
BAYRISCHER WALD, PASSAU en REGENSBURG, de
op één na oudste stad van Duitsland. Maar ook de GROSSER ARBER, het MUHLVIERTEL in Oostenrijk en de
Gouden Stad PRAAG in Tsjechië liggen vlakbij. INBEGREPEN: 8 dagen/7 nachten in ï-persoonskamer op basis van
halfpension. Niet inbegrepen: overige maaltijden, vervoer,
reis- en annuleringsverzekering, reserveringskosten.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 713.

KRAS

AANKOMSTDATA: elke laterdag van 12/6 t/m 16/10

HET SUCCES VAN 1998...de 8-en 15-daagse autovakanties
naar OOSTENRIJK/TIROL! Ook dit jaar hebben we HOTEL
EDELWEISS gereserveerd en zijn we weer in staat om u een
zeer voordelige aanbieding, te doen. U kunt boeken vanaf
slechts... (ja, echt waar) ƒ 199,- per persoon! Ook deze keer verwachten we weer een enorme belangstelling.Wilt u mee? Boek
dan vandaag nog want vol = vol. Het 3-sterren Hotel Edelweiss
ligt in het centrum van Hochfilzen, gelegen in de Kitzbüheler
Alpen. Het hotel beschikt over receptie, lift, gezellige stube,
restaurant, kinderspeelplaatsje, sauna en solarium. Alle kamers
beschikken over een badkamer met douche, toilet, televisie, radio
en deels balkon. De verzorging is logies en ontbijtbuffet.Voor een
toeslag van ƒ 100,- per persoon kunt u ook HALFPENSION
boeken. Hochfilzen ligt midden in de KITZBÜHELER ALPEN.
In en om dit idyllische dorp vindt u prachtige wandelwegen.
Hochfilzen is bovendien een uitstekend uitgangspunt voor
het maken van boeiende tochten. Zoals naar het BRIXENTAL
met het WILDER KAISERGEBERGTE, ZELLAM SEE,
KRIMML, SALZBURG, ST. JOHAN en GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE. Niet inbegrepen: vervoer,
reserveringskosten, reis - en annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 879.

BELANGRIJK: Vrijdag 11 juni staat gezelligheid - zonder verplichtingen - voorop. Maar bij een jubileum hoort nu eenmaal iets
extra's. Daarom ontvangt iedere koper van een nieuwe of gebruikte
Opel een gratis anti-slipcursus bij (hoe kan het ook anders) Rob
Slotemakers Anti:Slipschool.
Wij verwelkomen u graag in onze showroom, waar wij u bovendien met trots
de nieuwe ruimtewagen van Opel presenteren: de Zafira.

Noot: KRAS SterVakanties heeft nog veel
: ;
meer Oostenrijk aanbiedingen.
Vraag naar de speciale autovakantieskrant.

"/££
Se nieuwe öfsei lafire

INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 2O 30 40 off 073 - 5 999 999
bereikbaar: ma t/m vr: 09.00-21.00 uur, za: 10.00-16.00 uur
j Ook reisbureaus in: Alkmaar, Alphen a/d Rijn. Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Breda. Delft. Den Bosch, Den Haag,
• Eindhoven. Haarlem. Heerenveen. Hoorn. Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Steenwijk. Tegelen, Tilburg, Utrecht, Venlo. Winterswijk, Zwolle

Met vriendelijke groeten namens het team van van Lent Zandvoort.
ER IS AL EEN LIBERTEL
OPLAADKAART VANAF

Kam. Onnesstraat 15 Zandvoort. Tel. 023-5715346

40,-

ZorgBalans

/i

Thuiszorg

ZorgBalans Thuiszorg is een zorgaanbieder in de gemeenten • Bennebroeic, Bloemenaaal, Heemstede en
Zandvoort. 900 Medewerkers werken wekelijks bij
ongeveer 2.500 cliënten. Met verpleeg- en verzorgingshuizen maakt de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

Wil je een leuke
(belastingvrije)
va kan tiet >aani

ZOEK JIJ EEN LEUKE JOB?
ij zoeken met spoed
part-time en full-iime
medewerkers.

Nieuwe Astra's voor Slotemakers Anti Slipschool

Lijkt het je wat? Pak de telefoon.

Dat kan als je gaat werken als

Alphamedewerker m/v

v LIBERTEL
Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

expert
Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
*Audio, video, hifi, telefonie.

E X P E R T,
JE

DA A R

WIJZER

.

in de vakantieperiode.
Een ajpalirnedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf
kunnen doen. Als alphamedewerker ben je in dienst
van de klant en werk je minimaal 3 uur per 14 dagen
en maximaal 30 uur per week.
Op dit moment zijn er voor de vakantieperiode plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij zoeken:
Gemotiveerde scholieren of studenten met enige ervaring in huishoudelijk werk. Het salaris is afhankelijk
van je leeftijd minimaal 7,20 netto per uur en loopt op
tot maximaal 15,83 netto per uur bij 23 jaar en ouder.
Er geldteen minimum leeftijd van 18 jaar.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met
de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en
12.30 uur.
Van Lennepweg 1, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023-521 34 21, Fax 023-521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/-zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgba!ansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk
„•„...
Kwaliteit van de Landelijke Vereniging voor /—-\
Thuiszorg.
i 11 /

WO R D

VAN.'

WIE NU LEEFT, WIE NU ZORGT

Celiiuiilrool 194 • W.C. Nieuw-Noord - landvoor!

tel. 023 - 572 01 09

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

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

Op dinsdag 3 juni maakten 6 nieuwe Opeis van het model Astra hun opwachting om
door de befaamde Slotemaker Anti Slipschool in gebruikte worden genomen. Neerlands
meest bekende, dit jaar alweer 41 -jarige Anti Slipschool vertrouwt voor hun instructie al
meer dan 14 jaar op Opel.
De sleutels van de nieuwe Astra's werden door Coen van der Vorm van Opeldealer van
Lent aan Tonny Zwaanenburg overhandigd.

Weekmedia 17
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.

Oplage 80.600 exemplaren

Auto Toertochten

Toyota Yaris: Vernuftig en leuk
B

ij Toyota staat een nieuwe ster in de showroom. Dat is de
Yaris. Dit bijzonder geinige model heeft verrassend veel in
zijn mars. Wie de meest luxe versie neemt, waant zich zelfs
in een luxe auto van de top. Deze Toyota toont aan dat de compacte klasse vandaag de dag heel volwassen kan zijn.

De Yaris staat te boek als opvolger
van de Toyota Starlet. In weinig lijkt
hij op zijn voorganger. De
Japanners hebben het bij de nieuweling over een totaal andere boeg
gegooid. Een Griek, Sotiris Kovos, is
in de arm genomen voor het ontwerp. Met een beetje fantasie valt
daarin iets van een Zuid-Europese
sfeer te ontdekken.
Van buiten lijkt hij compact en

Luxe topmodel
van Skoda
Het nieuwe , topmodel van
Skoda heet pctavia Laurin &
Klement. De auto maakte zijn
debuut op de AütöRai en is nu
leverbaar. Met dè.type-aanduiding herdenkt hét Tsjechische
merk enkele grondleggers,
Véclav, Laurin en Vaclac
Klement, die van 1906 tot 1928
in Praag hoogwaardige automobielen bouwden. Daarom
heeft de Octavia Laurin &
Klement een exclusieve uitrusting. De veiligheidsuitrusb'rig is
van topniveau en omvat ABS,
twee airbags en twee sidebags.
De inzittenden worden verwend
met klimaatcóntrole. een elektrisch faedienbaar schuif-/kanteldak en verwarmde vöorstoelen. Skoda levert de auto als vijfdeurs sedan en vijfdeurs Combi.
Er is bovendien keuze uit een
1,8-liter 20V turbomotor (150
pk) of een 1,9-liter "turbodiesel
(110 pk). Dé dealer levert de
Octavia Laurin & Klement voor
de zeer scherpe prijs van
ƒ 59.945,-. : .

De Toyota Yaris trekt onmiddellijk
de aandacht met zijn frisse ontwerp.

gedrongen. Open je het portier en
neem je plaats op de goed en vooral veel zijdelingse steun gevende
stoel, dan valt direct de enorme
ruimte op. Er zijn tal van doordachte, praktische zaken. Eén daarvan is
de handige achterbank. De laat
zich over een flinke bandbreedte
verschuiven, waardoor de bagageruimte groter wordt. Voor wie nog
meer wenst, laat de bank zich in
twee delen omvouwen.
De Yaris voelt goed. Je blikt net iets
hoger dan gebruikelijk op de weg
en met de digitale high-tech meters
midden op het frisse dashboard
biedt deze Toyota iets wat andere
auto's niet hebben. Snelheid en
toerental zijn af te lezen achter een
middenop het dashboard geplaatst
ovaal venster. Door zogenaamde
driedimensionale projectie lijkt het
of de cijfers ver in de diepte staan,
ongeveer een meter voor je ergens
ter hoogte van de rechterkoplamp.
Het effect is te vergelijken met het
effect van een hologram, zoals dat
bijvoorbeeld is te vinden op de
doorsnee pinpas. Het display van
de radio vermeldt buitentemperatuur en desgewenst brandstofverbruik, gemiddelde snelheid en
bereik.
Dit display doet tevens dienst voor
een als optie leverbaar navigatiesysteem. Dan wordt hier de routegeprojecteerd, terwijl uit de luidsprekers van de radio de stem klinkt
van een vriendelijke juffrouw, die
aanwijzingen geeft. Toyota levert
dit navigatiesysteem voor een best
wel vriendelijke meerprijs van
2.495 gulden.
De 1,0-liter van dé Yaris levert een
royale 68 pk, ruim voldoende om

TIen mooie autotochten staan
beschreven in het zojuist uitgekomen
boek
'Auto
Toertochten'. Auteur
Tom
Boüdewijns heeft de routes uitgestippeld in Nederland en
omringende landen.
De toertochten zijn tussen de
150 en 300 km. lang en gaan
over kleine wegen en langs tal
van bezienswaardigheden. Het
boek is uitermate handig opgezet, omdat elke route tot in
detail wordt aangegeven. Het is
bij wijze van spreken niet eens
nodig een kaart mee te nemen.
Drie routes gaan naar het buitenland, zeven voeren langs
mooie plekjes in Nederland. De
routebeschrijving wordt aangevuld met tips voor leuke eethuisjes,
streekproducten,
musea, parken en overnachtingsmogelijkheden. 'Auto toertochten' telt 160 bladzijden, is
een uitgave van Uitgeverij De
Alk en kost 24,90 gulden.

Lotussen met pit

de driedeurs-versie van 805 kilo
met een stevige gang over het
asfalt te jagen. Het vernuft zit hem
in een systeem dat de Japanse
autofabrikant ook toepast in een
topauto als de Lexus IS200. Het
heet VVT-i en zorgt voor variabele
kleptiming. Souplesse en een laag
verbruik zijn het gevolg. Gemiddeld
verstookten we in de Yaris niet

meer dan één liter op zestien kilometer.

de als een wagen voor meer algemeen, jazelfs zakelijk gebruik.

Het summum van sportiviteit biedt
de auto niet, maar lekker opschieten doet hij best. De vering is stevig
genoeg om hem vlot door de bocht
te jagen. De Yari:;; ontstijgt de kleinerende status vel n boodschappenauto en krijgt een volwassen waar-

De Yaris Linea Sol is de meest luxe
variant met onder meer zaken als
centrale vergrendeling, stuurbekrachtiging, twee airbags en elek-

SPECIFICATIES: Toyota Yaris

Prijs:

Motor: yiercilinder met 16 kleppen
en variabele;kleptiming <WT-i) - -~
Cilinderinhoud: "•• 998 cm3:- Max. vermogen: 50 kW/68 pk bij
6.000 tpm
Max. koppel:
90 Nm bij
4.100 tpm: ,
Acceleratie
0-100km/h
Topsnelheid:
•Gem. verbruik:

in 13,6 sec
155 km/h
6,4ltr/100km

trische bedienbare spiegels en zijruiten.
Die kost 27.987 gulden, bijna vijf
mille meer dan de versie Base van
22.996 gulden. Hier zijn onder
andere een bestuurdersairbag,
startblokkering een wis/wasinstal-

latie achter en een in hoogte verstelbaar stuur standaard. De tussenversie Linea Terra kost 25.497
gulden. Nu komt deze Toyota nog
uit Japan, maar in 2001 nemen de
Japanners hem in productie in het
Noord-Franse Valenciennes.

Zomerse Hyundai Atos Tropic

i ƒ22.996,--

BUZONDERHEDIE-N UITRUSTING
Bestuurdersairbajj
Informatiedisplay •
Radio getntegreeird In hoogte verste'lbare
bestuurdersstoel'
Interessante opties:
navigatiesysteem' en airco.

D

e zomer staat garant
voor plezierige tijden.
Met dat voor ogen heeft
Hyundai de Atos Tropic in de
showroom gezet. Deze uitvoering heeft extra's zonder meerprijs. Dat maakt hem dit handige en opvallende ruime model
heel aantrekkelijk. Vooral
omdat hij voor een bescheiden
bedrag van slechts 17.495 gulden te koop is.
Hyundai's Atos is een supercompacte auto die dankzij zijn slimme
interieurindeling enorm veel ruimte
en gebruiksmogelijkheden biedt.
Door de achterbank neer te klappen ontstaat een laadruimte van
ruim duizend liter. Kenmerkend
zijn, naast een opvallende styling,
het riante zitcomfort en de zuinige
1,0-liter motor met vier cilinders. In
nauwelijks een jaar tijd zijn er al
enkele duizenden Atossen verkocht.
De Tropic is een exclusieve versie
van de kleurrijke Atos en wordt
beperkt leverbaar. De bumpers
voor en achter, de stootstrips en de

Elise is niet alleen meisjesnaam,
maar ook die van een auto. Het
Engelse Lotus heeft deze
geschonken aan een compacte,
open tweezitter, die van top tot
teen voor een sportieve rijstijl is
ontworpen. Dankzij de lichtvoetige carrosserie en een pittige
motor trekt hij als een speer en
neemt hij elke bocht met speels
gemak. Echt een heerlijke pretauto, voor wie wat geld achter
de hand heeft. Maar Lotus heeft
de Elise nog meer pit gegeven.
Bij de speciale versie 111S levert
de motor nu 143 pk in plaats
van 120. De vierpitter stamt van
het Britse Rover: een zogenaamde K-series krachtbron die
deze fabrikant zelf gebruikt voor
zijn sportieve modellen. De
111S van Lotus valt te betitelen
als een specialiteit en dat geldt
helemaal voor een nog fellere
uitvoering die later dit jaar verschijnt: de 340 R. Met zijn 170
pk motor trekt die in 4,4 seconden van nul naar honderd. Het
gewicht van slechts zo'n 600
kilo draagt hieraan, bij.

Hypertronic

De Tropic versie is met talrijke extra's op zomers smaakt gebracht.
Daarbij is de Hyundai Atos vooral een handige auto.
deurgrepen zijn allemaal in de carrosseriekleur uitgevoerd. Ook de
buitenspiegels en zelfs het kapje
van de kentekenplaatverlichting
zijn in de carrosseriekleur gespoten.
Hierdoor oogt de Atos Tropic bijzonder vrolijk en chic. Glimmende
lichtmetalen 13-inch wielen en een

zonnige Tropic-badge maken de
auto compleet.
De Atos Tropic is leverbaar in de
kleuren Tropical Red, Ebony Black,
Mari Gold en Atlantic Blue. Het
pakket zomerse extra's is gratis,
maar de aanbieding geldt zolang
de Tropic-voorraad strekt.

Nissan heeft de continu variabele transmissie (CVT-automaat)
verder geperfectioneerd. Onder
dé naam Hypertronic wil de
Japanse fabrikant deze traploze
en dus absoluut schokvrij schakelende versnellingsbak later dit
jaar presenteren in een nieuw
model. Volgens Nissan is de
Hypertronic zelfs zuiniger dan
een gewone handbak, omdat
een elektronisch brein altijd
zorgt dat de motor zo efficiënt
mogelijk toerental aanhoudt.
Ook de geringe interne wrijving
draagt bij aan de zuinigheid.
Zelfs met de hand schakelen
wordt mogelijk, waarbij de
bestuurder handmatig uit zes
overbrengingsverhoudingen
kan kiezen door de pook naar
voren of naar achteren te bewegen. Lekker sportief en handig
in de bergen als er op de motor
moet worden afgeremd.

BMW 60 jaar in topklasse
B

AAW nam zestig jaar geleden
een
vruchtbare
beslissing. Als fabrikant
van motorfietsen en louter
kleinere auto's opende het
merk de aanval op de topklasse, toen het terrein van
Mercedes-Benz. De eerste
grote BMW met een 3,5 liter
zescilinder motor verscheen in
1939. Deze 335 is de voorloper
van een model dat we nu kennen als de 7-serie.

IJ 6 Li 110 JVlcIX. Standaard open dak en radio-cd-speler.
De Clio Max van Renault, niet alleen aantrekkelijk vanwege de verleidelijke vormen en de fraaie

Aanvankelijk
kreeg
de
Münchenaren letterlijk de kous op
de kop. De 335 verkocht slecht,
mede doordat de oorlog de vraag
naar auto's verminderde. Aan banden was bijvoorbeeld niet of nauwelijks te komen. Wie deze dikke
BMW kocht, diende er zelf voor te
zorgen en dan daalt de animo.

bumpers die in de carrosseriekleur zijn meegespoten, maar ook vanwege het standaard open dak en de
radio-cd-speler. Met maar liefst zes speakers. En de Clio Max is tevens voorzien van mistlampen en elektrisch bedienbare ramen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het uitstekende rijcomfort van
deze auto. We kunnen dus gerust stellen dat het hier een auto van formaat betreft.

De Clio Max al vanaf 11. 23.995,-/€10.888,46.

RENAULT

Hij staat voor u klaar bij:

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

;
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Pas tegen de jaren vijftig leefde de
belangstelling voor grote, dure
auto's op. BMW signaleerde vraag
naar de 335, maar productie van
dit model liet zich door de vérwoestingen van de Tweede
Wereldoorlog moeilijk hervatten.
Vandaar dat de BMW 501 in '51
ten tonele verscheen die de bijnaam 'Barokengel' kreeg. De
vormgeving van zijn voorganger
was erin te herkennen, alleen bood
de nieuweling veel meer ruimte. De
achterportieren zwaaide opvallend
genoeg achterwaarts open en in de
langs de carrosserie blazende wind

Na aanvankelijke startproblemen bereikte BMW met een reeks klassieke meesterstukjes de topklasse, waarin
het merk nu een voorname rol speelt met de 7-serie.
zich vooral op kleine auto's als de met een 3,3 liter zescilinder motor
Isetta en de 600.
van 190 pk doorbrak de voor die
Maar juist via deze compacte jaren magische grens van tweehonDe 502, in '54, werd de eerste wagentjes voor iedereen krabbelde derd kilometer per uur. In '77 verBMW met een achtcilinder motor. . BMW uit het dal. Door het accent scheen de 7-serie, welke tot op de
13.000 zijn hiervan verkocht. Dat te leggen op sportiviteit lukte het dag van vandaag zorgt voor een
exclusieve glans bij BMW. De huiklinkt heel aardig, maar toen was om de aandacht van meer dynamisch ingestelde kopers te trekken. dige topper is de 750i met een
dat al te weinig om met deze duur
De geboorte in '68 van de 2500 twaalfcilinder krachtbron van 300
te produceren auto het hoofd
vloeide daaruit voort en daarmee pk, die technisch gezien tot de
boven water te houden. In '63
pakten de Duitsers de draad van de beste grote motoren ter wereld
stopte de productie van dit model
en concentreerde de Münchenaren grote klasse weer op. Een versie gerekend kan worden.
produceerde een markante fluittoon.

VERBOUWINGS-OPRUIMING
Bij Van Til in Alkmaar vindt u een van de meest complete
interieurcoJIecties van Europa. Nagenoeg alle grote
topmerken zijn vertegenwoordigd op onze gespecialiseerde
afdelingen modern design, eigentijds klassiek en slaapkamercomfort. Op dit moment voeren wij in ons pand diverse

verbouwingen uit. Daarom ruimen wij een deel van de
bestaande collecties in hoog tempo op. Zoals u ziet op deze
pagina zijn de kortingen ronduit sensationeel! Bovendien kunt
u profiteren van diverse extra aanbiedingen. Reageer snel.
Het prijsvoordeel geldt uitsluitend zolang ide voorraad strekt!

VAN TIL

EXTRA A A N B I E D I N G E N
IN D E S I G N S P E C I A L S

EXTRA A A N B I E D I N G E N
IN D E S I G N S P E C I A L S

HENNIE DE JONG

LEOLUX

Fauteuil Amphora, design Frans Schrofer

Kastenserie Cabinet, design Jos Baijens
Poten en bovenblad van massief hout
(beuken, eiken of esdoorn). Front in lak.
AANBIEDING, met front in zwart lak
sideboard
2-deurs (124 cm)
van 2750,- nu 1295,3-deurs (179 cm)
van 3450,- nu 1895.4-deurs (234 cm)
van 4550,- nu 1995,highboard 2-deurs (124 cm)
van 3950,- nu 2195,-

TEAM BY WELLIS
Cornice/Girotondo
slaapkamer van 31.793,-

POLIFORM
Titania ledikant + nachtkastjes
3995,van 6859,-

TRECA DE PARIS
Voila boxspring
van 6405,-

nu 3995,-

HULSTA
Silhouette bed/ombouw/bergt _.
van 17.819,nu 9995,-

CASCADE
Veratic waterbed
(verstelbaar) van 12.073,nu 8495,-

De voetenbank wordt heel slim onder de zitting van
de fauteuil opgeborgen!
AANBIEDING, in topleer Saiga
f-,
(div. kleuren) fauteuil (71 cm)
+ voetenbank
van 3270,-

nu 2195,-

MUSTERRING
Impresso, wandmeubel
van 12.598,-

nu 6995!,
l

VIANN
PASTOE
, designbank Hoffmann
Paspartoe, scheidings2.290,nu 6995,- bergmeubel
van 6099,- nu 2495,
.****. i
mxsL-m*^ .~*am -----

HENNIE DE JONG

Eettafel TM30, design Gerard Vollenbrock

INDOOR

LEOLUX
Hobbit, fauteuil
van 2640,- nul 495,-

Italiaans lampje Medusa,
Giuiaro Design
Verlichting in voet én
kapje, met dubbele
bedieningsschakelaar.
AANBIEDING, in mat
wit kunststof 018 cm,
32 cm hoog

YOUNG INT.
Scudo, relaxfauteuil geel leer
van 3395,nu 1995,-

LABEL
l
Tunica, 2x fauteuil leder
van 4070,nu 2495,

MONTIS
Meander, bank + hoeker

van 7525,-

nu 4495,'

WK
Punto, verstelbare
fauteuil

Een fraaie eyecatcher in huis! Ovaal esdoorn blad met
gelakte middencirkel. Buispoten van mat chroom.
AANBIEDING, esdoorn met zwart lak
eettafel 120x170 cm
van 2195,- nu 995,-

van 5250,- nu 2495,

van 195,- nu 95,designstoel leder
24,nu 2295,

Zelda,
'fauteuil leder

van 4951,- nu 2695,

ARX / GELDERLAND

DESEDE
Fauteuil DS-23, design
Franz-Josef Schulte
Comfortabel, tijdloos
ontwerp. Bekleding
afgewerkt met sierbies.
.AANBIEDING, in soepel
leder Living (div. kleuren)
fauteuil (80 cm)
van 5880,- nu 3995,-

Bank Zola, design Henk Vos
Eigenzinnig, uitnodigend en breed! Met afneembare
bekleding en bolpootjes in kersenkleur.
AANBIEDING, in stof Jive of Veneto (div. kleuren)
2-zits (200 cm)
van 4140,-. nu 1995,GELDERLAND
Model 5460,
fauteuil leder
_„_
van 3055,- nu 1795,

HÜLSTA
ARX
Model 8000, 3-zits + fauteuil
Spectrum, hoekkast kersen
van 7065,nu 3995,-

GEKA
Model 1009,
bergkast
„,,-.van 5490,- nu 3495,-

KOEKOEK
Balmoral, bank
van 6265,-

BANZBORD
Bèta E, wandkast

THONET'
Fine Forms, tafel met
6x eetstoel van 18.215,-

nu 9995,-

PARKER KNOLL

Zitmeubel Fitzgerald

Ruime driezitter met veel losse kussens in een
romp van handgevlochten pitriet.
AANBIEDING, in stof Barragan (kleur naar keuze)
3-zits (210 cm)
van 3184,- nu 2495,-

LABEL

GEDELUX
GRANGE
GASPARUCCI
PU 172, salontafel kersen
l Memoires, eetset 7-delig
Model 985-1,
van 2365,nu 1395,- van 14.260,nu 8495,- fauteuil leder
van 4231,- nu 2495,

Eetfauteuil Aletta,
design Gerard van
den "Berg
Organisch gevormd
kuipje op slanke
metalen pootjes.
AANBIEDING, in
diverse kleuren leer
eetfauteuil (64 cm)
van 1295,nu 795,-

ROLF BENZ
Fouteuil 390

Luchtige bijzet-, eetkamer- of vergaderfauteuil in de bekende
kwaliteit van deze
Duitse topfabrikant.
AANBIEDING, in Rolf
Benz leder '34' (div.
kleuren) bijzetfauteuil
(70 cm)
van 2578,nu 1885,-

ARX
Model 8140,
fauteuil leder
van 2255,- nu 1325,

ROLF BENZ
Model 2000,
2x fauteuil leder
van 6176,-

iHELDENSE
Model 84-180,
7-deligé eetset taxus

BW
BW 274, hoekbank
van 13.932,-

PERIDA
Furore,
waterfauteuil
van 4170,- nu 2495,-

H l E R B O V E N V l NOT U E N K Et E V O O R B E E L D EN U l T O N Z E
U I T V E R K O O P ; IN ONZE^f:hjK|t^Q-6--V|il;-^|iKV-Kteï
LEOLUX

ARX / GELDERLAND

Bank Santorini, design Jan des Bouvrie

Bank Mincio, design Hugo de Ruiter

Nonchalante kussenbank met romp van handgevlochten pitriet.
Hoezen afritsbaar.
AANBIEDING, in stof Veneto (kleur naar keuze)
3-zits (240 cm)
van 5335,- nu 2795,-

Aparte vormgeving voor Leolux-comfort en - kwaliteit.
AANBIEDING, met originele Alcantara bekleding (div. kleuren)
2-zits (158 cm)
van 3925,- HU 3495,2,5-zits (178 cm)
van 4205,- nu 3779,-

HF STYLE
Zitgroep Mistral, design B. van Mourik
Plintvrije kubusbanken met afritsbare, deels
donsgevulde zit- en rugkussens.
AANBIEDING, in dik Bull-leder (div. voorraad
kleuren) 2,5-zits (180 cm) + 3-zits (210 cm)
van 9950,- nu 5695,-

LABEL

Draaifauteuil Foxx,
design Gerard van
den Berg
Tijdloos ontwerp op
elegante aluminium
kleurige metalen voet.
AANBIEDING, in
zwart leder Merano
draaifauteuil (64 cm)
van 2845,nu 1995,-

NEW BATAVIA

Salontafel, design exclusief voor Van Til
Tafel met lade, gemaakt van massief plantage-teak.
Pootjes gepolijst aluminium.
Salontafel (107x107 cm) van 2725,- nu 1995,-

BEROEMDE TOPMERKEN IN ONZE VERBOUWINGSOPRUIMING ZIJN O.A.
- ARCO - ARX - ARTIFORT - ARFLEX - BANZ-BORD - ROLF BENZ - BAXTER - BW - BELGO CHROM
- COR - CLASSICON - DESEDE - DURESTA - FLEXFORM - GALOTTI - GASPARUCCI - HARVINK
- HERMA -HEIDENSE - HENNIE DE JONG -HF STYLE - HÜLSTA - JORI - KOEKOEK - LABEL
- LEOLUX - LINTELOO - METAFORM - MÖLLER DESIGN - MONTIS - MINOTTI - MUSTERRING
- OMNIA - PASTOE - POLIFORM - TEAM BY WELLIS - TECTA - THONET - TONON
- THÖRMER - WK - YOUNG INTERNATIONAL

Ons adres:
Noorderkade 1038 ,
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
Q Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

van
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DaHW
LW
HW
LW
turn
05.55
01.36
14.05
18.25
16 juni
06.41 02.28
19.15
15.04
17 juni
07.31 03.15
20.10
15.54
18 juni
08.26
04.06
21.05
16.45
19 juni
09.25
05.06
22.00
17.50
23.00
18.55
20 juni
10.36 06.05
21 juni
11.46 06.56
19.45
12.50
20.46
22 juni
00.15 07.45
23 juni
Maanstand: EK zo 20 juni 20.13 uur.
HW: do 17 juni 06.41 uur, + 117 cm NAP.
LW: za 19 juni 04.06 uur, - - 98 cm NAP.

Wie bezoekt
welk paviljoen
op hel strand?

l
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Politiek juicht
parkeerproef
Zuidbuurt toe
auto aanvragen. Die kost tien
gulden per maand meer. Voor
bezoekers, die twee uur mogen
parkeren, kan voor 25 gulden
per jaar een vergunning gekocht worden. Pensions krijgen per twee kamers een vergunning. Dat kost veertig gulden per maand. Een dagvergunning gaat 25 gulden kosten.
Ook komen er twee laad- en
losplaatsen voor de ondernemers in de wijk. 's Avonds verIn de Zuidbuurt kunnen de vallen die plaatsen aan de verbewoners daardoor nog dit gunninghouders. De politie
jaar een parkeervergunning gaat extra controleren op overkopen voor
treders.
Voorlopig
twintig gulden
per
gaat het om
maand. De
een proef in
gemeente gade Zuidbuurt
randeert een
tot 31 decemplek. Zijn er te
ber. Als het
betaald parweinig parkeerplaatsen,
keren
daar
dan huurt de ~~"~~~~"~~~™ -^---^ bevalt, wordt
gemeente parkeerplaatsen el- het uitgebreid. Wel wordt er
per wijk gekeken naar het besders.
Het is nog niet definitief be- te systeem, belooft wethouder
kend of dat op het Watertoren- Hogendoorn. Na 31 december
plein is, zoals de bewoners is het voor hem makkelijker
graag willen. Omdat de ge- om parkeerplaatsen buiten de
meente uitgaat van maximaal wijken te garanderen, want
30 te huren plaatsen, vreest de dan lopen de contracten met
pachter van het Watertoren- de pachters van de parkeerterplein dat hij daar niet aan kan reinen af.
voldoen. De gemeente kijkt nu
naar het Favaugeplein, het
Op de afwezige Han van
Zwarte Veld en de Frans Leeuwen van D66 na, waren
Zwaanstraat. De bewoners zelf alle politici gisteravond enverwachten dat er hooguit 15 thousiast. Fred Paap (WD) en
extra plaatsen gehuurd moe- Piet Keur (GBZ) maakten nog
ten worden.'
wel enige kritische kanttekeDe bewoners mogen ook een ningen. Het stuit Paap tegen
vergunning voor een tweede de borst om een deel van
Zandvoort af te sluiten en om
parkeerplaatsen te huren op
terreinen van de gemeente.
Keur viel over de prijs van de
vergunningen. Hij wees op de
kritiek die de andere partijen
een paar jaar geleden hadden
op de prijzen die zijn partijgenoot Flieringa voorstelde.

Zo mooi is
Zandvoort op
de fiets

Taxichauffeurs
voelen zich
onveilig
pagina 3
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Deze week
22 pagina's

Duur (wild) plasje

ZANDVOORT - Voor het
eerst zijn zowel de Zandvoortse politici als een groep
buurtbewoners het met elkaar eens over parkeren. Zo
is gisteravond gebleken tjjdens de commissievergadering Organisatie, Toerisme
en Verkeer. De gemeenteraad zal het parkeervoorstel
dan ook waarschijnlijk wel
goedkeuren op 6 juli.

Buurtbewoners
ook blij met
vergunning

y

olgens mij heb ik mijn vaVdagcadeau
der nog nooit een vadergegeven. Hij hield

niet van die onzin. Zijn stelregel was: doe maar gewoon dan
doe je gek genoeg. Ook zyn
hobby's waren gewoon, namelijk: zingen in een koor en vissen.
Dat laatste deed hij altijd in
de vijver van de Vijverhut
waar we dichtbij woonden. Hij
heeft menig karper gevangen
en mee naar huis genomen.
Die lagen later in een zinken
teil in onze tuin bij te komen
van de schrik. Soms bracht hij
een aal mee en die werd door
tnijn moeder eerst met een
nijptang gevild en daarna gebakken. Sindsdien eet ik geen
aal meer, zelfs niet gestoofd
want in mijn gedachten zie ik
nog steeds kronkelende stukjes vis in een koekenpan.
Als ons gezin op vakantie
ging, moest er altijd wel ergens viswater in de buurt zijn.
Mijn vader kon niet zwemmen
en ik ging dan mee als eventuele redder want stel je voor
dat hij in het. water viel. Ik heb
één keer geprobeerd om zelf
een vis aan de haak te slaan
maar toen ik de worm moest
vastpinnen aan het martelWerktuigje, was de lol er gauw
af.
Want ik vind een worm niet
leuk, zelfs niet als je op de wc
zit en je tot de conclusie komt
dat het wormenbakje, dat in
de hoek van het toilet staat, is
omgevallen en je overal ongedierte over de grond ziet kruiPen.
Mijn vader was een type vader die zich nergens mee be'iioeide - niet met de opvoeding en niet met het huishouden - maar o wee als je het té
bont gemaakt had dan zwaaide er wat. Als mijn vader nog
'eefde, zou ik tegen hem zeg";en: 'Vaderdag onzin? Heleiaal niet. Want het mooiste
cadeau dat ik voor je heb, zijn
de.
fijne herinneringen die we
s
amen delen.'
NelKerkman

Normaal maken
journalisten de krant,
maar voor deze ene
keer hebben de
kinderen van de
Mariaschool een
eigen pagina
gemaakt. Over roken
en drinken, want dat
vinden ze maar vieze
gewoontes.

En verder:

i
&
UI

Los nummer 2 gulden

Bavinck vraagt om rust
op Oranje Nassauschool
ZANDVOpRT - „Het belangrijkste is nu dat er rust
komt, vooral voor de kinderen," zegt Ton Bavinck, directeur van de Oranje Nassauschool. Op zijn school is
veel commotie ontstaan nadat uitlekte dat een zesjarig
jongetje vergaande seksuele
spelletjes zou hebben gespeeld met drie kleuters. Het
jongetje gaat inmiddels naar
een andere school om een
nieuwe start te maken volgens Bavinck. J. van Bavel
van de Riagg en vertrouwensarts Jagtenberg begeleiden het gezin verder.

Riagg erbij gehaald," vertelt
Bavinck.
„Het was veel beter geweest
als het verder in alle rust afgehandeld zou zijn, maar mensen
uit de omgeving van de betrokkenen reageerden nogal emotioneel. Dat leidde weer tot
emoties bij anderen. Zo ont-

Twee weken geleden werd
Bavinck gebeld door de ouders
van één van de betrokken
meisjes. Een dag later vond er
een gesprek plaats tussen de
ouders, Jagtenberg en Bavinck. „Daaruit bleek dat het
gedrag van het jongetje niet
binnen de grenzen viel van normale doktersspelletjes zoals
kinderen die op die leeftijd
spelen. We hebben daarom
ook een gesprek met de ouders
van het jongetje gehad en de

stonden allerlei indianenverhalen."
Het bestuur en de directeur
van de Oranje Nassauschool
zagen zich volgens Bavinck genoodzaakt om een briefte sturen naar de ouders van de
kleutergroep 1/2A en een informatie-avond te houden. „Die
bijeenkomst is donderdagavond heel ordentelijk verlopen. Het was een nuttige
avond en er is goed geluisterd.
De geruchten dat er gevochten

zou zijn, zijn ook helemaal niet
waar." Inmiddels is er ook een
brief naar de ouders van de
kinderen uit andere klassen
gestuurd.
„De ouderavond heeft veel
duidelijkheid gegeven," zegt
een van de ouders van een kind
uit de kleuterklas, die anoniem
wil blijven. „De ongerustheid is
bij mij, en ik denk bij meer ouders, weggenomen. Niemand
heeft meer fel gereageerd. We
hebben nu het gevoel dat we
het moeten overlaten aan de
hulpverlenende instanties. We
voelen wel allemaal erg mee
met de ouders van het jongetje
en de ouders van de drie meisjes. Het is natuurlijk allemaal
heel triest."
Volgens politiewoordvoerder Jaap Hage is er geen aangifte gedaan van seksueel misbruik. Wel is de politie op de
hoogte gesteld. „Een zesjarig
jongetje vervolgen heeft niet
zo veel zin. We zien het jongetje eerder als slachtoffer," zegt
Hage. Onderzoek naar de oorzaak van zijn gedrag laat de
politie over aan de hulpverleners.

Seksspelletjes
leiden tot
veel commotie

Vervolg op pagina 3

ADVERTENTIE

Raadsleden krijgen
voortaan meer macht

strandpacht vonden de raadsleden immers dat ze voor spek
en bonen meepraatten.
Het college had er wel oren
Café
naar om de eigen macht iets in
te perken en de gemeenteraad
restaurant
meer vrijheid te geven.
Op initiatief van Han van
Leeuwen (D66) besloot de
raad unaniem dat een nieuwe
gemeenteraad voortaan na
vier maanden een nieuw beWildpiassen, spiegels kapot trappen, lallen op straat en andere kleine vergrijpen kosten sinds dit
Formeel gesproken was dat sluit neemt over welke zaken
weekend honderd in plaats van zestig gulden. De politie let er deze zomer extra op. Maar 'de jeugd
tot nog toe het college van het college wel en welke niet
wordt wel gewaarschuwd: overal in het dorp komen deze exclusief voor Zandvoort gemaakte posters Burgemeester en Wethouders. zelfstandig mag afwerken.
van Hein de Kort te hangen. Burgemeester Van der Heijden, die de campagne van harte ondersteunt, Maar de gemeenteraad wilde
heeft het eerste exemplaar donderdag uitgereikt aan Carlo Cramer van Café Neuf. Zie ook pagina 5 dat liever anders zien. Bij zulke
ADVERTENTIE
(Oog en Oor)
belangrijke contracten moet
ook de democratie zegevieren.
Illustratie Hein de Kort/Frank Bark Bij de perikelen rondom de
ZANDVOORT - Het ging
om de macht, woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wie bepaalt hoe hoog bijvoorbeeld
de tarieven voor de strandpachters worden? Wie stelt
de hoogte van de erfpacht
voor het circuit of de slipschool vast?

ONTBIJTJE

on the

BEACH

'Ik floreer het beste zonder een baas boven me'
'I

K HEB al zoveel meegemaakt. Ik zou met gemak
wel 2000 Beach Magazines kunnen vullen met eigen
verhalen," zegt de 25-jarige
Martijn Meyer, de man achter
het gratis strandblad 'Beach'.
Binnenkort kunnen strandliefhebbers het blad weer openslaan tijdens het zonnen.
Beach is een boekje in pocketformaat dat vol staat met
gossip (roddel), art (kunst),
sport, uitgaanstips en de romige reisverhalen van Martijn
zelf, gelardeerd met foto's van
mooie modellen en kinky reclames. Vorig jaar zomer kónden de badgasten voor het
eerst al kennismaken met het
zogenaamde lifestyJe-magazine.
Martijn werkte tot vorig jaar
5 juni als advertentieyerkoper
bij een grote uitgeverij. „Ik zatvlak naast de opmaakafdeling
en zo kon ik de kunst afldjken.
Toen ik geen auto van de zaak
kreeg, heb ik besloten voor
mezelf te gaan beginnen. Een
maand later was de eerste uitgave van Beach klaar."
,;Ik kan me echt vastbijten
in een plan. Elke dag was'ik'
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aan het bellen om advertenties te regelen. Ik hoorde achthonderd keer 'nee', maar tien
keer 'ja'. Dat is genoeg om te
beginnen." vertelt de jonge
uitgever enthousiast.
Zijn achtergrond ligt ook in
het zakenleven. Na het ondernemerscollege trok Martijn de
wijde wereld in. Hij richtte
met een club vrienden een
schildersbedrijf op dat liep als
een trein. Zodra er geld was,
ging de jonge ondernemer direct weer op reis naar verre
oorden om te gaan scuba-diven (duiken), te surfen of 'ge
woon' in Nederland te bungyjumpen.
„Ik floreer het best als ik
geen baas boven me heb. Als
ik vrijgelaten word, dan kan ik
alles waar ik me voor wil inzetten. Schilderen had ik voorheen ook nog nooit gedaan,"
lacht de overbeweeglijke duizendpoot. „Ik heb vijfjaar in
verschillende strandpaviljoens
gewerkt in Zandvoort, ik heb
strandbedden verhuurd in Israël en ik ben zelfs met schilderijen langs de deur geweest
in België en Duitsland. Als ik
met'die'söhilderyen liep te

Martijn Meyer

zeulen in de regen, dan had ik
soms wel eens een dipje, maar
als ik dan weer aan het verkopen was, dan stond ik weer te
kicken."
Op een heel eigen wijze
schrijft Martijn vele stukjes
voor zijn Ujfblad Beach. „Ik
krijg er complimenten over

twee dagen over een halve A4,
maar dat gaat nu beter. Ik heb
zelfvertrouwen, maar ik ben
ook heel kritisch naar mezelf.
Ik zet eerst de lijn uit en later
ga ik het helemaal yerbeteren," zegt hij, terwijl tüj met
een fax zwaait van de in Zandvoort opgegroeide soapster
Tim Immers. „Tim schrijft een
column voor het nieuwe nummer van 24 juni, want ik kan
natuurlijk niet alles zelf gaan
schrijven."
Na een korte aanloopperiode gaat het nu goed met Beach, maar wie denkt dat dat
het laatste project zal zijn van
Martijn, heeft het mis. „Ik sta
open voor alles. Ik heb al verschillende aanbiedingen gehad, maar het moet me wel
enorm aanspreken. Ik ben inderdaad trots dat het me héleFoto Karin Schut maal op eigen kracht gelukt is
van professionele schrijvers.
met Beach. Ik hou van aandacht en erkenning. Dat de leZe vinden het de schrijfstijl
van een nieuwe generatie,
raren van vroeger, die altijd
spreektaal eigenüjk, gemixed zeiden 'hou je mond nou eens
met Engelse uitdrukkingen.
even', en mijn ouders, die zich
Voor een krachtige uitdrukvaak zorgen over mijn toeking is het makkelijker Engels komst maken, nu kunnen dente gebruiken," vindt Martin. ken: is het toch nog goed ge„In het begin deed ik wel
komen met die jongen."

_,

Zie onze advertentie m oeze
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MEER ACHTERGRONDEN

BIJ HET NIEUWS

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

l Nieuwsblad
Naam: (m/v)

ADVERTENTIE
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CENSE&
NVM
I1AKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747
VERKRIJGBAAR
IN 12 KLEUREN

' Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronje

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12
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Corn. Slegersstraat 2b
TeL 023-5712070
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M
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35.40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 16 juni 1999
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FAMILIEBERICHTEN
Na een arbeidzaam luwn, vol zorjj c.'n liefde voor
zijn gezin is geheel onverwacht overleden mijn
liefhebbende man. on/e lieve vader, schoonvader

en opa

Benno Waterdrinker
op de leelüjd van (ü jaar
Rietje WaU rdnnker-l'aap
Jacqueline en Wim

Max, Sam
Caroline
Mandy
Canterbury (Kngel,ind),7juni 1999
Sopliiaweg39
2()42IT2anclvoorl
De crematieplecluiglieicl heeft op dinsdag 15 juni
Ie Drieluiis-Westei veld plaalsgevonden.

Zeer verdrietig vernamen wij het bericht van het
onverwachte overlijden van onze lieve broer, zwa-

ger en oom

Benno Waterdrinker
7 juni 1999
Zandvoort
A. van der Sloot-Waterdrinker
W. P. Ch. van der Sloot
J. Waterdrinker
I. Waterdrinker-Komp
Wim en Minoeska
Moskou:
Pieter en Julia
Haarlem.
Richard, Jacqueline en Iris
Zandvoort:
Monika en Harde

LAVERTU steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wi] al uw grafwerk naar ons of uw eigen ontwerp,
bijschri)ving van namen en teksten,
vernieuwing en alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tusen 10 00 en U 00 tel en
Iax023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC 7andvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 iax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

café

WXM

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereik,baar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

(Awb)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 14 juni vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van

donderdag 24 juni van 08.30 tot 09.30 uur
geopend voor aangifte van geboorte en
overlijden.

de verdere in week 22 en 23 door B&W
genomen besluiten zijn op maandag 14 juni
vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Ondanks dat het Raadhuis gesloten is,
wordt het huisvuil deze dag gewoon
opgehaald.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, sloopvergunningen en woonvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
99-124B Zandvoortselaan 313 veranderen/
vergroten woning
99-1255 Kostverlorenstraat 95 slopen woon
gebouw
99-126B Kostverlorenstraat 95 uitbreiden
med Kinderhuis fase l
99-127B Kostverlorenstraat 95 uitbreiden
med Kinderhuis fase II
99-128W Boulevard Barnaart 16 wijzigen van
de bestemming

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben, ruimtelijke ontwikkeling & milieu
-de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoom organisatie, toensme & verkeer

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

De eerstvolgende vergadering van de Seniprenraad is op vrijdag 25 juni om 10.00 uur in
de Commissiekamer van het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

Verleende bouwvergunning:
99-027B Koningstraat 30 vergroten hobbyruimte (02-06-1999)

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de opemngstyden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

DONDERDAG 24 JUNI RAADHUIS GESLOTEN VANWEGE
SECTORENSPEKTAKEL
In verband met het sectorenspektakel, dejaarlijks terugkerende sportdag voor ambtenaren,
is het Raadhuis op donderdag 24 juni 1999 de
hele dag gesloten
Het bureau van de Burgerlijke Stand is op

GEMEENTE

Woensdag
16 juni a.s.
Enige en algemene kennisgeving
Hiermede geven wij kennis van het plotselinge
overlijden van onze vader en opa

Jan Maas
in de leeftijd van 75 jaar.
Zandvoort:
Michel en Toetie
Denise

Robert Leroy
Vaderdag verrassing

uitvaartverzorging
kennemeriand bv

Toegang GRATIS

Giant Track

Jan
Zandvoort:
Nico en Irene
Brenda
Ilona
14 juni 1999
Correspondentieadres
N. Maas
Marünus Nijhoffstraat 56
2041 NW Zandvoort
Vader is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te
Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid vindt plaats pp vrijdag 18
juni in het crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 9.15 uur.

16-6-1998

Haltestraat 56a
www.shooters.nl

Voor de liefste
PAPA
Bloemen!!!
BLOEMSIERKUNST

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

16-6-1999

JölujjS

de énige échte drukkerij in Zandvoort

Anneke Velker-Koeree
Het is een wonderbaar iets
een moeder.
Anderen mogen je liefliebben
je moeder alleen begrijpt je
ze werkt voor je
begrijpt je
bemint je
vergeeft je alles watje doet
en het enige verdriet wat ze je ooit aandoet
is te sterven en je te verlaten.
Sandra

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken, die op welke wijze ook,
van onb
50'jarig huwelijksfeest
een fantabtische dag
hebben gemaakt.
Hans en Coby Scholten

Coiffures Bernard
By de~c' wil ik iedereen bedanken
voor tic' leuke reacties m
voor- en tegem>poed.
En vooral mijn dochters.

Dernard

DOfflGEl'

OORD
Namens de bew.organisatie
"Oud Noord" danken wij van harte
alle sponsors, die onze
straatspeelmiddaq van 5 juni j l. tot
een onvergetelijke happening
hebben gemaakt.

Sponsors:

van Petegem

Bennebroëken Heemstede samen met
ïïïtwartcèntmmïïaartem.
:
Waarom met Uitmartèentrum
Haarlem? Wel, omdat men daar
beschikt over een enorme ervaring op
het gebied van uitvaartverzorging.
Niet voor niets bestaat dit
uitvaartcentrum al ruim een eeuw.
De mogelijkheden zijn daar onbeperkt,
omdat het uitvaartcentrum ook nog
deel uitmaakt van de UZ-groep
(Uitvaart Zorgcentra Nederland).
Onze UZ-groep beschikt over de juist
opgeleide mensen, moderne
uitvaartcentra, 24-uurs dagen nacht
uitvaartzorg-alarmdienst,
eigen wagenpark, eigen uitvaartkistenfabriek, eigen drukkerij en ga
zo maar door.
Tot de UZ-groep behoren ook 2
uitvaartverzekeringsmaatschappijen
(NIVO en UZET) met uiterst lage
premies.
En wat natuurlijk ook heel belangrijk
is, wij verzorgen begrafenissen en
crematies tegen zeer redelijke tarieven.

Dag en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Lichtgewicht ATB met 24 versnellingen

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Van ƒ 1.199,- voor ƒ 899,Vaderdag verrassing

SINGER EN
LEWENSTEIN

Zeestraat 48
.Tel. 5720072

Giant Planet X
ATB met 21 versnellingen

NAAIMACHINES
bVERLÖCKMACHINES
^
FOURNITUREN
Reparatie^HANDWERKEN
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

Van ƒ 699,- voor ƒ 499,PETER
ZANDVOORT
Haltestraat 31
tel: 023-5714499

Kerkpad 6
Tel./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

VflDERDfïG
AANBIEDING
Uw Zonnebril op sterkte

van +6.00 tot -6.00 max cyl 200

139,-

VIDEOTHEEK DOMBO'S
SUPER VADERDAG AANBIEDING

DE NIEUWSTE DAGFILMS
Eig.Cor Geugies
Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel.: (023) 571 21 74

Komputer oogmeting
Oogdrukmeting

Mask of Zorró,Out óf Sight, The Mighty, Perfect Murder,
Saving Private Ryai\ The Negoliator

BRILLEN - KONTfïKTLENZEN
;

WELK VOETTYPE HEEFT U?

023 - 532 87 50

EM M

Circus Zandvoort
ING Bank (Passage)
VSB Bank (Grote Krocht)
Bakker Paap
Snackbar "de Oude Halt"
VW Strijder
Zvrt Meeuwen voetbal (stoelen)

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Hierbij ziet u afbeeldingen van de Platvoet,
Holvoet en de Normale voet. En de houding die
daarbij hoort.
Sommige voettypes kunnen klachten veroorzaken
als: voorvoet- en gelengpijn, hielpijn, zwikken
en lage rugklachten.
Komende week kunt u een afspraak maken voor
een gratis voetonderzoek-advies.
Bel voor een afspraak 023-5715449.

Pedologisch Centrum
Zandvoort
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

;
'••':•'••\ •.

:

VIDEOTHEEK DOMBO
: Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21:00 uur
Déze aanbieding is geldig t/m25/7

^
. ^

BIJ

BIJ

BIJ

INLEVERING
VAN DEZE

INLEVERING
VAN DEZE

INLEVERING
VAN DEZE

BON

BON

BON

KINDERFILMS
HELE WEEK

WEEKFILMS

dagfilms

van ƒ 17,voor slechts

j Zandvoorts
Nieuwsblad
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We hebben nooit
iets bijzonders
aan hem ontdekt'
Vervolg van voorpagina

Zandvoort tot nog
toe legionellavrij

woensdag 16 juni 1999

Swingende opening

Gedragsregels
voor ambtenaren

Ook Bavinck wil zich niet
over een eventueel onderzoek
naar het gedrag van het jongetje uitspreken. „Het is niet aan
mij om te oordelen of om dat
soort zaken uit te zoeken. Het
gaat mij om de kinderen. Het
longetje waar het om gaat, is
een heel aardig, vrolijk kind.
We hebben nooit iets bijzonclers aan hem gemerkt."

ZANDVOORT - Tot nog kend gemaakt worden. Voortoe is er geen legionella aan- alsnog zijn die er niet.
getroffen in Zandvoortse
Beautycenter De Zamster is
sauna's, zwembaden of bejaardenhuizen.
Zekerheid een van de sauna's die bezoek
komt daarover pas op 18 juni van een door de provincie ingeals de provincie de uitslagen schakeld bureau hebben gevan controles in zestig badin- had. Volgens R. Bruynzeel van
richtingen in Noord-Holland de Zamster is de controle zeer
bekend maakt. Er zijn pas 35 goed verlopen en is er geen leuitslagen van de controles gionella aangetroffen. De ZamDat het jongetje inmiddels binnen bij de provincie.
ster heeft direct na de problenaar een andere school gaat, is
men bij de Westfriese Bloevolgens Bavinck vooral ter beOnder druk van de publici- menflora al strenge maatregescherming. „Het heeft niets teit heeft de provincie woens- len getroffen. Ook Nieuw Unimet schuld te maken, maar dagavond een persbericht ver- cum en verzorgingstehuis Huis
met de commotie die ontstaan stuurd over drie besmettingen. in de Duinen lieten ruim een
is." Met de drie meisjes gaat De legionella werd op 25 mei maand geleden weten dat zij
het goed. „Ze hebben er geluk- gevonden in verzorgingshuis de leidingen goed doorspoelen
kig geen trauma aan overge- Reigersdaal in Heerhugo- en de temperatuur van het wahouden. Maar ik hoop wel, spe- waard, op 4
ter tot boven
naal voor hen, dat de rust snel juni in sauna
de
kritieke
weerkeert."
De Meer in
vijftig graden
Definitieve
Hoofddorp en
houden. Kopop 8 juni in
penol heeft
zekerheid
pas
PvdA houdt
sportschool
het predikaat
De Gors in
'legionellavrij'
op 18 juni
verkeersdebat
van de NederPurmerend.
ZANDV9ORT - Op dinsdag De drie zwemla'ndse Sauna29 juni discussieren de wet- gelegenheden
vereniging gehouders van Zandvoort, Haar- zijn direct gesloten. Zij hebben kregen. De puoliciteit rondom
lem, Heemstede, Bloemen- behalve een provinciaal ook de legionella heeft de saunabeclaal, een PvdA-statenlid en een eigen onderzoek laten ver- drijven wel een klap gegeven.
een voormalig FNV-bestuur- richten.
„We merken het aan onze omder met elkaar over de bereikzet. Sommige klanten hebben
baarheid van de kust en een
Provinciewoordvoerder K. afgezegd. Bovendien krijgen
mogelijke lightrailverbinding. van Rijn belooft dat besmet- we er veel vragen over," aldus
Zij praten op uitnodiging tingen in Zandvoort direct be- Bruynzeel.
van de PvdA. De gasten hebben echter zeer uiteenlopende
politieke achtergronden. Wie
mee wil praten onder leiding
van gedeputeerde Enno Neef,
is welkom vanaf acht uur in het
Gemeenschapshuis.

De swingende opening van Club Chateau trok donderdagavond veel fotografen en gasten (zoals Gerard .Toling). De nieuwe disco van SBSpresentator Jeroen van der Boom en zijn vriendin Willy Koper zit in de oude zaal van Yanks. De gebroeders Van der Moot wilden bet wat
rustiger aan gaan doen, daarom verkochten ze een deel van hun zaak.
Rustig is het geenszins voor Jeroen en Willy. „We hebben in totaal ruim 1500 gasten gehad dit weckend. Bovendien had ik ook nog tvopnames. Dus druk was het zeker. Maar de reacties zijn ongelofelijk enthousiast en dat is erg leuk. Ik kijk ook uit naar vrijdag, want dan
hebben we een gast discjockey," aldus Jeroen maandag
Toto Menno Goi tel

Taxichauffeur: 'Je krijgt zo 'n klap voor je kop'

Onderzoek
voorvrouwen

ZANDVOORT - De GGD
houdt een onderzoek naar
baarmoederhalskanker. Alle
vrouwen tussen de dertig en
zestig jaar ontvangen eens in
de vijfjaar een uitnodiging van
de huisarts voor een uitstrijkje.
Als baarmoederhalskanker op
'tijd ontdekt wordt, is de kans
op genezing volgens de GGD
100 procent.
, Veel vrouwen doen daarom
jmee aan het onderzoek (vorig
laar 60 procent). Sinds de start
van het bevolkingsonderzoek
is het aantal vrouwen dat overlijdt aan baarmoederhalskanker dan ook sterk teruggedrongen (nog maar driehonderd per jaar). Meer informatie
s verkrijgbaar bij de GGD, 's
morgens tussen negen en tien
uur: tel. 515.1184.

Adopteer
een hok

ZANDVOORT - Zwerfdieren
hebben ook recht op opvang,
vinden de dierenasielen van
Zandvoort en Haarlem. De die•enbescherming start op initiatief van de Zandvoortse asielbeheerder Marcel Carels daarom de actie 'Adopteer een
hok'.
Een hondenhok kost 275 gulden, een kattenhok 150 gulden.
Wie langer dan een jaar een
hok bekostigt, krijgt korting.
~ ezamenlijk adopteren kan
ook. De naam van de gulle gever(s) komt bij het hok te
staan. De bordjes worden op 2
en 3 oktober tijdens de open
dagen onthuld. Meer informae is verkrijgbaar bij Marcel
arels, Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.
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Een ogenschijnlijk
harmonieus stel stapt in een
taxi. Maar al snel krijgen de
twee ruzie, slaande ruzie
zelfs. De taxichauffeur
protesteert nog. „Zo ga je
toch niet met vrouwen om,"
roept hij. De man geeft ook
de taxichauffeur een hengst
voor zijn kop. Het is een van
zijn persoonlijke ervaringen
die de Zandvoortse
taxichauffeur André van
Huystee deed besluiten om
samen met werkgevers,
werknemers en de politie
het Platform Integrale
Veiligheid Taxi op te
richten. Onlangs
publiceerde het Platform
zijn eerste onderzoek. Bijna
eenderde van de
taxichauffeurs in en rond
Haarlem voelt zich (wel
eens) onveilig.
A LS EEN cafébaas
/» van zijn lastige
/•^V dronken klant afwil,
.4. JBL belt 'hij de taxi. Als
de nachtbus vanuit Zandvoort
niet rijdt omdat de chauffeurs
weigeren slachtoffer te worden

van agressief uitgaanspubliek,
trekken wij het dorp leeg. Maar
we worden nooit ergens bij betrokken. We zitten in geen enkel overleg. Dat moet dus gaan
veranderen," zegt Van Huystee.
Hij heeft vooral hoop gevestigd op de provincie, die het
rapport van
het Platform

Wat onwennig kom ik
binnen. Ik zie allerlei
'martelwerktuigen' die
vastzitten aan leren banken.
Ogenschijnlijk is het
onduidelijk wat nu precies
het nut is van dit
surrealistische tafereeltje
van bewegende armen en
benen. Andere mensen
hebben er minder moeite
mee. Ze liggen gezellig bij
elkaar. Pas als ik me
overgeef aan het apparaat,
merk ik dat het meevalt. Het
lijkt of de auto stationair
draait. Mijn onderrug begint
te gloeien, te tintelen en ik
begin langzaam weg te
soezen.

Fit zonder bloed, zweet of tranen

4

bestuurders en horeca moeten
ook de taxi-ondernemers uitnodigen. Dat moet eigenlijk
een automatisme zijn."
Van Huystee wil daarom ook
de taxi-ondernemers en de
taxichauffeurs ervan doordringen dat veiligheid een belangrijk onderwerp is. Volgens de

'Als de nachtbus niet rijdt,
trekken wij Zandvoort leeg'

S SS
SSfden,de
omdat

den in ontvangst nam.
__^___^________^_^^_^^_^^_^^ taxi-onderDe provincie
nemer het te
heeft toegezegd volgens Van CAO hebben de chauffeurs duur vindt om hem te laten
Huystee om pilotprojecten op recht op een opleiding waar ze maken. Hoe veilig is zo'n camete gaan zetten. „Dat betekent geleerd wordt hoe ze met ra dan?"
dat de provincie geld en men- agressieve klanten moeten
sen inzet," concludeert de omgaan.
Wel pleit hij voor een verbetaxichauffeur.
terde registratie bij de politie.
„De provincie moet haar stu„Dan is het wel van belang Nu worden ernstige incidenten
rende rol serieuzer nemen. Als dat de ondernemers die CAO slechts af en toe gemeld aan de
in 2001 taxi's in het hele land naleven en dat de chauffeurs politie. Ze verdwijnen in het
mensen mogen t oppikken, hun CAO ook lezen. De hou- grote geheel van meldingen.
wordt de veiligheid nog be- ding" van de' chauffeurs moet „Je moet het inzichtelijk malangrijker. Wij moeten meer dus een beetje veranderen. ken. Dan kun je op een gegebetrokken worden bij overleg- Een taxichauffeur bagatelli- ven moment zeggen dat een
structuren. Politie, gemeente- seert alles. Hij zegt: 'Ach, het bepaalde klant niet meer mee

stonden, werken nu vooral
dames op een ontspannen
manier aan hun figuur. De
levensmiddelen in de
voormalige supermarkt aan de
Bentveldweg op de grens van
Bentveld en Aerdenhout,
hebben plaats gemaakt voor
een zestal bewegingsbanken
waarmee moeiteloos
centimeters kwijt zijn te
raken. Slenderen heet dat op
z'n Amerikaans.

Zonder bloed, zweet of
tranen fit worden en een beter
LENDER YOU IS voor figuur verkrijgen, moet
mensen die wel kunnen menigeen als muziek in de
oren klinken. Zeker als de
sporten, maar niet
willen en voor mensen die wel zomer voor de deur staat en
de zwembroek of het badpak
willen sporten, maar niet
van vorig jaar niet meer dreigt
kunnen," zegt Zandvoorter
te passen.
Cees de Groot met een
glimlach. Samen met zijn
Een slendersessie duurt een
vrouw Ria van der Meij leidt
uur, tien minuten per bank
Cees een bedrijf dat zich
dus. Op de 'sandbagtable'
hierin gespecialiseerd heeft.
bijvoorbeeld worden de
Cees en Ria zijn officiële
onderrug en de buikspieren
slenderinstructeurs en
versterkt, door enkel en alleen
iedereen krijgt een
te liggen op een snel
persoonlijke begeleiding.
bewegend rechthoekige
Waar eens pakken
kussen. De zogenaamde
paneermeel, bierflesjes of
kruidenpotjes in de schappen 'legtable' neemt de voeten

)c martelwerkiuigeivveroorzaKen een aangenaam gloeiencfgevoel
in de onderrug

mag rijden. Bij niet-betalende
klanten is dat lastiger, want
die kun je strafrechtelijk niet
aanpakken. Wij hebben namelijk de plicht om mensen te
vervoeren. Tegen wanbetalers
kun je alleen een civiele procedure voeren."
Van Huystee, die nog steeds
10 procent van zijn werktijd in
de taxi zit, ondervindt de problemen aan den lijve. Toen hij
nog fulltime reed, was hij jaarlijks vierhonderd gulden kwijt
aan wanbetalers. „Je kunt ervoor kiezen om een klap voor je
kop te krijgen, maar daar had
ik geen zin in. Dus liet ik het
geld maar schieten."
Toch is het niet alleen maar
kommer en kwel, benadrukt
hij. „Het vak heeft ook hele leuke kanten. Ik heb twee keer
een hoogzwangere vrouw vervoerd die bijna een baby in
mijn taxi kreeg. De vliezen waren al gebroken. Dan is het
prachtig om het toch voor elkaar te krijgen dat de vrouw op
tijd in het ziekenhuis belandt."
Monique van Hoogstraten

het in eerste instantie af als
suggestie. Maar na een tijdje
zag ik dat het echt waar was.
Deze manier van bewegen
komt oorspronkelijk uit de
medische wereld, waarbij deze
banken gebruikt worden om
te revalideren of om mensen
met een spierziekte sterker te
maken. Een bijkomend
positief effect was dat mensen
er een mooiere huid van
kregen en een mooier figuur.
Je valt er niet mee af, maai- je
verliest wel centimeters op de
moeilijke plaatsen, zoals de
buik, de heupen en de taille.
Doordat er afvalstoffen uit het
lichaam verdwijnen en de
spieren sterker worden, voel je
je op den duur een stuk fitter,"
onthult Cees het geheim van
het slenderen.

Met gepaste trots loopt hij
door de grote ruimte waar de
banken per drie tegenover
vast in een soort verticale
drie kilometer. Kortom, een
skischoen en slingert de benen uur slenderen staat gelijk aan elkaar staan opgesteld. Er ligt
zeven uur grondoefeningen.
in een rondje. De 'sporter'
tapijt op de grond en de
doet hier ook weer niets
„Mijn vrouw Ria slenderde geruite gord/jnen en houten
zelf in Haarlem. Ze vertelde
wandkasten geven de zaak
anders dan liggen, maar
intussen verrichten de spieren me dat ze niets hoefde te doen een gezellige bijna huiselijke
hetzelfde werk in tien minuten en toch een beter figuur kreeg atmosfeer. Veel glas in de
als tijdens een wandeling van en zich fitter voelde. Ik deed achterwand geeft uitzicht op
Foto Kaï in Schut

Legionellavrij

bonnementen (opgave, verhuizing, etc)•30) 562 6211
bonnementspri|zen ƒ 19,60 per kwartaal;
1
35,40 per half |aar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
per kwartaal, voor postabonnees
andere tarieven. Losse nummers ƒ

NIET
IM :z A N D VOORT!

pezorging: Vragen over bezorging donder;
ag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

De cijfers
Uit een onderzoek van
Eysink Smeets en Etman
in opdracht van het Platform Integrale Veiligheid
blijkt dat ruim een kwart
van de taxichauffeurs in
Haarlem en omstreken één
of twee keer bedreigd is of
een niet-betalende klant
heeft gehad.
Eenderde voelt zich bovendien onveilig. 10 procent heeft zich a^s gevolg
van onveiligheidsgevoelens weieens ziek gemeld.
80 procent is ontevreden
over het veiligheidsbeleid
van het bedrijf.
Eenderde meldde het
laatste incident niet,
meestal omdat men het
nut er niet van in zag of
men heeft het idee dat er
niets met de meldingen gedaan wordt. 33 procent
meent dat incidenten inherent aan het vak zijn.

Weinig stemmers
bij verkiezingen

ZANDVOORT - Slechts een
kwart (25,7 procent) van de
Zandvoortse kiesgerechtigden
heeft gestemd tijdens de Europese verkiezingen. Dit is de
laagste opkomst aller tijden in
Zandvoort. Bij de vorige verkiezingen (provinciaal) ging
42,7 procent naar de stembus
en bij de Europese verkiezingen van 1994 was 32,8 procent
bereid een stem uit te brengen.
De WD kreeg donderdag de
meeste stemmen (41,7 procent). Dat is meer dan bij de
gemeenteraadsverkiezingen
(34,8 procent) en minder dan
bij de provinciale verkiezingen
(45,3 procent). De PvdA kreeg
19,6 procent, CDA 12,9 procent, GroenLinks 10,3 procent,
D66 6,5 procent, Socialistische
Partij
5,1
procent,
SGP/GPV/RPP 1,4 procent,
Europees Verkiezingsplatform
Nederland 0,9 procent, CD 0,5
procent, Europese Partij 0,7
procent en Sala 0,4 procent.

Molens in zee

ZANDVOORT - Wethouder
Oderkerk gaat op 21 juni praten met ambtenaren van Verkeer en Waterstaat en een
communicatiebureau over een
windmolenpark in zee. De
windmolens zouden volgens
wethouder Andries van Marie
op minimaal twaalf mijl uit de
kust (ongeveer twintig kilometer) gepland zijn. De plannen
een achterhofje met terras.
verkeren nog in een pril staZijn vrouw Ria geeft
dium. Eerder al wees de meerderheid van de politieke partijondertussen instructies aan
een nieuwe gast, die zich nog en een windmolenpark op het
circuit van de hand.
een beetje onwennig op de
sandbagtable hijst. Na een
tijdje ligt ze met haar ogen
Europees geld
dicht te 'fitnessen'. „ledere
nieuwkomer mag eerst een
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden is op zoek
gratis proefles volgen. Onze
ervaring is dat 98 procent van naar een derde gemeente in
deze mensen ook werkelijk
een ander Europees land om
doorgaat, maar de les is geheel samen met Zandvoort en Blanvrijblijvend," benadrukt Cees. kenberge (een badplaats in
„Dan worden de maten
België) Europese subsidies te
opgemeten en besproken wat verwerven voor een toeristisch
de wensen zijn van de klant. project. Het is nog niet duideZo kan ieder zijn eigen
lijk om wat voor project het
gaat. Van der Heijden heeft inresultaten zwart op wit
nakijken."
middels wel gesproken met
zijn collega uit Blankenberge,
L. Monset.
De 'nieuwe' gaste is
aanbeland bij de laatste bank,
de 'relax-table', die garant
staat voor een algehele
ADVERTENTIE
lichaamsmassage. Tien
minuten later zit ze nog een
beetje slaperig aan een
geurend kopje koffie. En na
het maken van een volgende
afspraak verlaat ze
ontspannen het pand.
„Heerlijk, je hoeft niets te
doen en het helpt toch," zegt
ze monter.
Nelleke van Koningsveld
Voor meer informatie: tel. 0235244732

17 juni t/m 23 juni

Veel Aerdenhouts verzet
tegen Haringbuystunnel
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Een
deel van de inwoners van Aerdenhout en
Heemstede is tegen de door Zandvoort zo
vurig gewenste tunnel of weg bij de Haringbuys. De omwonenden van de Haringbuys
willen de groene buffer tussen Haarlem,
Heemstede en Aerdenhout behouden.

Advertentieverkoop: H van Zanten (maer), M Oosterveld. Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Heesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571.7166.
Tax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
jAdvertentie-orderafdelmg Postbus 122,
B'OOO AC Amsterdam Tel. (020) 562 6278.
lpax 5626283
licro advertenties (020) 562.6271 Fax
te 6321

•andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange3ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

hoort erbij.' Maar ondertussen
neemt het ziekteverzuim wel
toe, want na een vervelende ervaring melden veel mensen
zich de volgende dag ziek."
Een camera in de auto kan
de veiligheid wel wat vergroten, maar Van Huystee is er
zelf geen voorstander van. „Ik
ken taxi's
die al een

ZANDVOORT - Het college
van Burgemeester en Wethouders pleit volgens wethouder
Andries van Marie voor gedragsregels voor ambtenaren
Daarmee wil het college voorkomen dat ambtenaren ongeoorloofd taijklussen of negatieve adviezen over derden geven.
De aanleiding hiervoor is de
rel die ontstaan is naar aanleidmg van beschuldigingen van
architect Coen Bleijs. Hij zegt
dat hij tonnen misgelopen is
doordat twee Zandvoortse
ambtenaren klanten geadviseerd heeft niet met hem m zee
te gaan.
Volgens Van Marie heeft een
hoofdambtenaar gesproken
met de twee ambtenaren,
maar is de ongeoorloofde handelswijze niet vast komen te
staan. Een van de twee ambtenaren is overigens al twee jaar
weg bij de gemeente Zandvoort.
Minister Peper heeft een
paar maanden geleden de
VNG opdracht gegeven volgens Van Marie om bij meerdere gemeenten het gedrag van
ambtenaren te onderzoeken.
In maart heeft Zandvoort aan
de VNG gerapporteerd wat de
uitkomst was van het interne
onderzoek. Een extern onderzoek vindt het college niet nodig.

De omwonenden van de Haringbuys. die ook
tegen woningbouw op die plek zijn, hebben zich
inmiddels verenigd in een gelijknamige werkgroep. Volgens woordvoerder M. Spoor vertegenwoordigt de werkgroep vierhonderd gezinnen uit het Rijnegomkwartier en omgeving.
De werkgroep heeft onlangs een brief naar de
gemeente Bloemendaal gestuurd om het standpunt van de omwonenden duidelijk te maken.
'De stelling dat een Haringbuystracé de Leidsevaart en de Zandvoortselaan ontlast, is onjuist.
Immers, de nieuwe verbinding van de Westelijke Randweg naar de Haringbuys zal onmiddellijk vastlopen bij de aansluiting van de Haringbuys/Zandvoortselaan.' schrijft de werkgroep.
'Ook de Randweg komt vol te staan en zal
niet meer functioneren als verdeelweg ten westen van de agglomeratie. Sluipverkeer zal het

gevolg zijn in Haarlem. De ontlasting van de
Leidsevaart en de Zandvoortselaan zal binnen
een half uur teniet gedaan worden, gelet op de
verkeersintensiteiten. Als er al ooit sprake is
van een tunnel, komt ook die vol te staan met
wachtende auto's met draaiende motor, hetgeen niet bijdraagt aan een verbeterde verkeersafwikkeling en een schoon milieu.'
Woordvoerder en buurtbewoner M Spoor
signaleert ook nu dagelijks files op de wegen die
op de viersprong bij de Haringbuys uitkomen.
„De wegen zijn compleet verstopt. Een tunnel
lost dat probleem niet op. Het verschuift alleen
het probleem. Een alternatief voor de Haringbuystunnel? Het is niet aan ons om een alternatief te verzinnen, maar persoonlijk denk ik dat
de lightrail de druk op de wegen wel wat kan
verminderen."
De gemeente Zandvoort is vooral een voorstander van een tunnel en ijvert daar al een
paar jaar voor. De gemeente Bloemendaal ligt
echter dwars. De omwonenden van de Haringbuys hebben zich bij dat protest aangesloten.
Ook de provincie is niet voor. De provincie heeft
volgens voorlichter R. van der Veen de Haringbuystunnel uit het streekplan geschrapt.
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STATIONSPLEIN 15/1 ZANDVOORT

VAN SPEYKSTRAAT 23 ZANDVOORT
Nabij strand en station gelegen goed onderhouden
vrijstaande woning met carport en fraai aangelegde tuin op het westen. Ind.: entree, hal, toilet, ruime woonkamer met half open moderne keuken,
ruime uitbouw met bijkeuken en toegang tot de
tuin, 1e etage; drie slaapkamers en een moderne
badkamer met ligbad/dubbele wastafel en tweede
toilet.

TJERK HIDDESSTRAAT 7 ZANDVOORT

Royaal modern driekamer appartement op de 1 e
woonlaag van Residence Monopole II met vaste
parkeerplaats en berging in de onderbouw. Ind.:
riante living ca. 55 m2 met zonneterras van ca.
25 m2, open keuken incl. inbouwapparatuur, bijkeuken. 2 slaapkamers, toilet, badkamer met
hoekbad, douchecabine en dubbele wastafel.
Gebouw voorzien van video indoorsysteem.

Parterre appartement met ruim zonneterras en afgesloten parkeerterrein, gelegen bij de boulevard.
Ind.: entree met meterkast, toilet met fonteintje,
woonkamer met open keuken en toegang tot het
zonneterras, badkamer met ligbad en wastafel,
slaapkamer, eigen berging in de onderbouw van
het gebouw, lage servicekosten.

HEEMSKERKSTRAAT 69 ZANDVOORT
Ruim appartement met balkon op het zuid-westen, gelegen op de vierde tevens hoogste woonlaag met riant uitzicht over zee en bouelvard, nabij strand, station en winkels. Ind.: vestibule, L-vormige woonkamer met parketvloer en toegang tot
het uitgebouwde balkon met riant uitzicht, twee
slaapkamers, keuken, toilet, badkamer met ligbad
en wastafel, berging in de onderbouw.

VRAAGPRIJS ƒ 495.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 525.000,- k.k

VRAAGPRIJS ƒ 225.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 365.000,- k.k.

Reifden Makelaardij o.g.
Omdat u zelf ook mee moet.

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.

SCHUITENGAT 3/5 ZANDVOORT
Luxe dubbel hoekappartemenl, eigen entree op de parterre. gelegen op de eerste woonlaag hoek boulevard de
Favauge. met uitzicht op zee, nabij winkels en openbaar
vervoer. Ind.: entree, royale hal met garderoberuimte,
ruime woonkamer met direkt uitzicht op zee, ruime hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad/wastatel en
toilet, bergkamer, slaapkamer, moderne keuken met diverse inbouwapparatuur, tweede badkamer met douche/toilet en wastafel. Luxe uitgevoerd apparatement met
travertin vloeren.

Passage 36-4O, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

VRAAGPRIJS ƒ 895.000,- k.k.

NVM

IR. J. G. FRIEDHOFPLEIN 12 ZANDVOORT

tel. 023 571 5531
faxO23 5719127

Goed onderhouden vrijstaande villa met dubbele garage,
rondom fraai aangelegde tuin, gelegen op steenworp afstand van het strand en vrij uitzicht over de zuidduinen.
Ind.: hal met garderobe, douche/toilet, woonkamer met
openhaard en serre, open woonkeuken, kantoor, kelder
toegankelijk vanuit de tuin. 1e etage; ruime ouderslaapkamer (voorheen twee kamers), toilet, slaapkamer, badkamer met ligbad, mogelijkheid tot aanleg van zonneterras, via vlizotrap naar bergzolder.

dus als u zakelijk of privé het nodige te

VRAAGPRIJS ƒ 985.000,- k.k.

vervoeren hebt.

Hij is er. De nieuwe Golf Variant. En hij is

kreukeb.ones. ABS met elektronische remkracht-

nog ruimer dan zijn voorganger. De ideale auto

verdeling, airbags en zij-airbags voor bestuurder
en voorpassagier en gordelspanners. De
nieuwe Golf Variant heeft het allemaal. Standaard.

Maar u moet natuurlijk zelf ook
mee. Daarom is al die ruimte precies

dwarsbalken in de portieren en ingebouwde

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

VOOR

maken van een proefrit.

DE GOLF VARIANT IS VERKRIJGBAAR VANAF Fl. 37390,- l€ 16.966,841. DE PRIJS IS EEN VANAF'-PRIJS, INCLUSIEF BTW EN BPM,
EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN.

2649.-

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

dat

U bent dan ook van harte welkom voor het

rie is bijvoorbeeld voorzien van verstevigende

Neem daarom geen risico, maar laat het

uiterst comfortabel. Maar

kunt u natuurlijk het beste zelf ervaren.

bent: veilig en betrouwbaar. De carrosse-

DS HWSUNG RUCH CHAUENGSR

Verhuizen is vakwerk l

En behalve veilig is ie ook nog
eens

zoals u dat van Volkswagen gewend

VADER, voor je eigen DAG !!!

VERHUIZEN?

éoif Variant.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

Ci6 WJt Verhuizingen

LUKON TWEEWIELERS
WEKELIJKS EUROPA

ERKENDE
VERHUIZERS

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

Kochstraat 8 Zandvoort NIEUW-NOORD
JjËL.' S7I6SO4 dagelijks geopend zondag en maandag gehele dag gesloten

SLIMME MOEDERS, DOCHTERS EN ZOONS KOPEN HUN
VADERDAGKADO'S BIJ DE GAPER

DAMES- OF
HERENSLIPS
Geldig voor alle modellen en kleuren
van l t/m 30 juni 1999.

Lekker rustig, autovrij, winkelen in de Kerkstraat

3 SLOGGI

VAN GILS KADOSET
After shave spray 50 ml + douchegel
Eau de toilette spray 50 ml + douchegel

Extra voordelige aanbiedingen:
PACO RABANNE
After shave 75 ml
Aftershave spray 100 ml
Eau de toilette spray 50 ml

KROON
MODE
Haltestraat 55
ZANDVOORT
Glazenwasser

'i

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

van 42,40 nu
van 65,00 nu
van 59,00 nu

34,95
42,95
42,95

HUGO BOSS
Hugo eau de toilette spray 100 ml
van 91,00 nu
Hugo eau de toilette spray 40 ml
eenmalig
Elements aqua eau de toilette spray 50 ml van 81,00 nu

81,90
42,00
72,90

ROMA UOMO
After shave 75 ml
Eau de toilette spray 40 ml
PACO RABANNE XS
Eau de toilette spray 30 ml

van 56,00 nu
eenmalig
van 42,50 nu

50,40
42,00
33,95

Schoonmaak van luxaflex

^ Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

£ \

Thuis in hef buitenland

(B v N)

.

35,90
51,30

AZZARO KADOSET
Eau de toilette spray 50 ml, after shave balsam, deostick en zeep
van 115,00 nu

79,00

HOLLYWOOD MEN KADOSET
Eau de toilette spray 50 ml, after shave balsam en douchegel + gratis design horloge
van 112,50 nu
79,50
PACO RABANNE XS KADOSET
After shave spray 100 ml, deostick, douchegel en after shave balsam
van 89,00 nu
59,75
SHISEIDO BASALA TOILETTAS MET INHOUD
Eau de toilette spray 50 ml + douchegel, facewash en after shave balsam
van 109,00 nu
85,00
Bij aankoop van 2 BIOTHERM mannenprodukten
Biotherm homme deo spray t.w.v. 32,50 kado

Verhuur tapijtreinigers

!

van 59,00 nu
van 72,00 nu

NIEUW

CHIEMSEE voor de jonge sportieve vader

POLO SPORT KADOSET
Eau de toilette spray 75 ml + gratis originele Polo sportcap nu

80,00

JOOP WHAT ABOUT ADAM KADOSET
Eau de toilelte spray 75 ml, afler shave balsam plus douchegel
van 136,00 nu

79,00

OPIUM POUR HOMME KADOSET
Eau de toilette spray 100 ml, after shave balsam en douchegel
van 124,50 nu

89,50

KOUROS KADOSET
Eau de toilette spray 50 ml, after shave balsam en douchegel
van 103,00 nu

69,50

CALVIN KLEIN ESCAPE KADOSET
Eau de toilette spray 30 ml en douchegel
van 92,00 nu

Is het vakantie? Die prachtbaan? Of misschien liefde?
Er zijn talloze redenen om naar het buitenland te
vertrekken. Maar de behoefte om thuis te 'proeven'
blijft. Dat kan met de programma's van BVN-T-V.
U ontvangt onze televisieprogramma's in heel Europa
via de ASTRA-satelliet.
Kijk op NOS-Teletekst 210, surf naar www.bvn.nl

v..

of bel 035 672 43 33.

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

BVN-TV Nieuws onder de zon

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513- SPAAR ONZE KASSABONNEN

72,00

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Maskers kijken je angstaanjagend aan
Voor ouderen
Van een diashow over historische mode tot en met een
fietstocht naar Langevelderslag: het Activiteitencentrum
Zandvoort schotelt de oudere
Zandvoorters deze zomer een
zeer gevarieerd programma
voor. Wie benieuwd is naar
het complete seniorenzomerprogramma of meer infprmatie over een workshop wil, kan
het beste contact opnemen
met Ine Zantingh, gebouw 't
Stekkie, Celsiusstraat 190, telefoonnummer 023-571.7113.
De activiteiten vinden plaats
in 't Stekkie, tenzij anders
vermeld.

Blauwe tram

ZANDVOORT - Oudere
Zandvoorters herinneren zich
de blauwe tram nog wel. Deze
staat in het NZH-museum in
Haarlem. Op 28 juni bezoeken
de deelnemers aan de ouderenactiviteiten dit museum.
Kosten: drie gulden, exclusief
buskaart. Tijd: om kwart voor
tien verzamelen bij busstation
Zandvoort.

Oude mode

ZANDVOORT - Met een
modeshow en dia's wordt op
29 juni getoond welke kleren
mensen vroeger droegen. Tussendoor is er een lunch. Kosten: 17,50 gulden inclusief
lunch. Tijd: van half elf tot half
vier.
Bloemen en mozaïek
ZANDVOORT - Titia Berlage gaat op 30 juni niet alleen
met cursisten aan de slag om
zelf bloemstukken te maken,
maar toont ook aan de hand
van dia's hoe de bloemstillevens in het verleden eruit zagen. Kosten: 7,50 gulden. Tijd:
van elf tot half vier. Op 2 juli
houdt Titia Berlage volgens
dezelfde opzet een workshop
over mozaïeken. Kosten: 3,50
gulden. Tijd: van twee tot half
vier.
Oude Kerk
l ZANDVOORT - De Oude
Kerk in Amsterdam is onlangs
gerestaureerd. Tijdens een
rondleiding door de kerk op 5
juli valt de opknapbeurt te bewonderen. Aansluitend lunchen en misschien.winkelen in
de "binnenstad. Kosten: 12,50
gulden inclusief lunch. Tijd:
om tien uur verzamelen bij station Zandvoort.

gaan de wc's schuil en daarnaast een winkeltje met strandartikelen. Hadden vroeger
toiletdames een witte jasschort aan en liepen ze bedrijvig met een doekje te zwaaien,
deze dame is alleen gehuld in
een turkoise slipje. Donkerbruin gebrand door de zon zit
ze in een luie stoel en neemt
vriendelijk de muntstukjes in
ontvangst.
Menno van Schagen, eigenaar van het winkeltje ernaast,
vertelt dat Sandy Hill van
oudsher het paviljoen voor de
surfers is. „Vandaag is er te
weinig wind, dus zijn er weinig
surfers. Dit is echt weekendpubliek, want surfers komen ook
doordeweeks," vertelt hij.
Menno verhuurt surfplanken
en vroeger deed hij zelf aan het
zogenaamde 'skimsurfen' (zijwaarts over de golven heen).
„Daar ben ik mee gestopt,
want ik vond het voor mezelf te
gevaarlijk worden. Ik ben ook
geen achttien meer," zegt de
nog jonge ex-surfer met een
lach.

Oase van rust
in het echte
familiepaviljoen

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alle paviljoens die de
badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

O

P DEZE warme zaterdag doet paviljoen
Summertime
op
strand Noord zijn
naam eer aan. Een groepje verstandelijk gehandicapten met
hun begeleiders waagt de
schuine helling vanaf de boulevard naar beneden. Een jonge
vrouw dreigt af te dwalen van
het clubje en zorgt zo voor versperring vo.. r de andere
strandganger;. die sneller naar
beneden
gaan. „Kom
even aan de
kant Fenneke," roept
een
begeleidster.
Fenneke
kijkt
even
verbaasd om
en vervolgt
dan
weer
voetje voor
voetje haar
weg. De rood met wit gestreepte strandstoelen zijn behoorlijk bezet en de rode parasols
wapperen de bezoekers vrolijk
tegemoet. Even later strijkt.
het groepje neer naast de witgeschilderde houten keet, afgebiesd met lichtgroene palen.
Gordijnen hangen als vaUetjes
langs de ramen. Het middelgrote paviljoen doet nog het
meest denken aan een uitvergroot kampeerhuisje, zoals
van de naastgelegen kampeervereniging Helios.
Bediend wordt er door jonge

Lezend op reis
ZANDVOORT - Wel tijd
maar geen kans om op reis te
gaan? De provinciale bibliotheekcentrale begeleidt een
workshop over reisboeken op 7
juli. Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd. Kosten: 7,50 Zandvoort telt zo'n vijftig
gulden inclusief maaltijd. Tijd: verenigingen, grote en
half elf.
kleine. De een krijgt soms
meer aandacht dan de
ander. In deze rubriek
Samen zingen
hebben achter alle
ZANDVOORT - 'Het karre- verenigingen de kans om
tje dat langs de zandweg reed' zichzelf voor te stellen.
is maar een voorbeeld, maar er
zijn zoveel liedjes van vroeger
die in de vergetelheid dreigen Naam:
te raken. Leni van Schaik heeft Historische Modelbouw Vereze'uit de oude doos gehaald en niging Bomschuit Bouwclub.
iedere 55-plusser mag nïeezin- Leeftijd:
gen op 8 juli. Na afloop is er een Opgericht op 27 november
glaasje drinken om de kelen te 1977.
smeren en een maaltijd. Kos- Aantal leden:
ten: 8,50 gulden inclusief maal- Zeventien.
tijd. Tijd: half vier.
Gemiddelde leeftijd:
45 jaar.

jongens in bedrukte T-shirts
met Summertime. Door de
plotselinge drukte kunnen ze
de dorstige kelen nu even niet
aan. Binnen staat daarom een
rij voor het bescheiden barretje. Binnen ziet het eenvoudige
interieur met de rieten stoel er
licht en tropisch uit. Een jongeman balanceert met een
stokbroodje op en bordje in de
ene hand en een glas frisdrank
in de andere, terwijl hij naar
buiten loopt. Een jonge vrouw

volgt hem op de voet en beiden
schuiven ze aan een tafeltje in
de zon. Het zijn Erik en Vanessa Dwarswaard uit Nieuwegein
die een weekendje Zandvoort
doen. „We zijn vandaag precies
één jaar getrouwd, dus heb ik
Vanessa met dit weekendje
verrast. We zitten hier tegenover in het hotel en we zijn hier
meteen op het terras neergeploft," vertelt Erik.
Het stel is nogal te spreken
over de atmosfeer in onze badplaats. „We hadden een vooroordeel over Zandvoort. Patse-

'Geef ons meer expositieruimte'

Elmo

besloten. Erik knikt instemmend. In het naastgelegen
Sandy Hill gaat het er iets steviger aan toe. Een opzwepende
salsa swingt uit de boxen. De
muziek past uitstekend bij de
inrichting van het paviljoen,
dat het midden houdt tussen
Afrikaanse stijl en Copacabana. Het is een beetje schemerig
binnen. Het plafond lijkt opgebouwd uit kleurige surfboards
gestut door totempalen, waarop angstaanjagende maskers
je star aankijken. Achter, naast
de bar, hangen twee kooien
met papagaaien erin. Onopvallend in een hoek hangt een
kleurentelevisie.
Vanaf de boulevard is te zien
dat het dak van Sandy Hill
Windsurf-Sail Centre uit golf-

platen bestaat. Tel daarbij de
rieten parasols, het witte zand
en de hitte op en al gauw denk
je in een voorbeeld van een
Zuid-Afrikaans township te
zitten.
Vanaf de zanderige heuvel
. word je ontvangen door een legertje glimmende motoren, die
staan te blinken in de zon. Op
het volle terras praat een gespierde jongen met zwarte
zonnebril door zijn mobiele telefoon. Jongens in 'piraten-

look' (korte broek, ontbloot
bovenlijf en een om het hoofd
geknoopte doek) lopen rond
met zwaar beladen dienbladen
met drankjes.
Een meisje in korte broek, de
borsten ontbloot, slingert zich
om haar vriendje en begint
hem uitgebreid te kussen. Een
ouder, hip uitziend stel geeft
openlijk een lange tongzoen
ten beste. Een gebruinde grote
man staat op. Hij heeft een lange zwarte rok aan en een oorbel in. Hij lijkt op een slavendrijver op een galeischip. Later,
blijkt de rok een wijde broek te
zijn. Twee naakte bleke kindjes rennen over het terras naar
het achtergelegen speeltuintje
met een ping-pqngtafel.
Onder een rieten afdakje

in het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum.
Grootste teleurstelling:
Het gebrek aan expositieruimte.
Verenigingsmotto:
Het bewaren van de volkscultuur en historie van Zandvoort.
Hartenkreet:
Meer expositieruimte.
Meer informatie:
Secretaris H.C. Bakker, Keesomstraat 26, 2041 XW in
Zandvoort.

Periode 5 - 11 juni 1999

Maria Jacobus Versteege en
Silyana Francisca Natascha
Philippo.
Getrouwd: Frederik Tamboer
en Mascha Barbara Haverkamp; Petrus Josephus Gerrit
Maria van der Velden en Saskia Stevens.
Overleden: Anna Christine
Pool (76); Dirk Sistermans
(80):
Antonius Johannes
Markhof (92); Dina WardenierPaap (78), Neeltje Adriana van
den Berg-De Jong (81).

HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbescherming).

10.30 uur, P. v.d. Smaal en M.
Wassenaar, koor.
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: zondag 20 juni,
10.30 uur, geen dienst.
Nieuw Unicum: zaterdag 19
juni, 10.45 uur, ds. C. v.d. Vate.

ZANDVOORT - Een paar
jaar lang zat er een omstreden
koffieshop in de Brugstraat,
maar de bewoners van dit
straatje kunnen nu gerust zijn:
volgende week opent fietsverhuurder Orange Bike zijn deuren op nummer 10.
De dertigjarige Robin van
der Hart wil deze zomer dertig
heren- en damesfietsen aan
toeristen aanbieden. In de toekomst wil hij ook fietskarretjes
voor kleine kinderen kopen en
misschien zelfs een rolstoelfiets.
Voorlopig zullen zijn fietsen
nog niet oranje zijn, maar dat
is wel de bedoeling. „Het was
bijna rond met de leverancier,
maar helaas is de levering niet
doorgegaan," vertelt Robin.
„Oranje heeft voor mij eenspeciale betekenis, want ik heb vijf
jaar in Londen gewoond. Bovendien is oranje een opvallende kleur," zegt hij.
Klantgerichtheid vindt hij
naast degelijke fietsen het belangrijkste van zijn nieuwe
zaak. Robin, die dagelijks in
het WV-kantoor werkt, merkt
dat toeristen dat erg prettig
vinden. Orange Bike zal dan
ook dagelijks van acht uur 's
morgens tot acht uur 's avonds
geopend zijn. Robin wil daarvoor een medewerker aantrekken om hem bij te staan.
Fietsen verhuren is volgens
hem een gat in de markt. „Het
geeft een extra toeristische
waarde. Zandvoort is niet alleen strand. Je kunt ook heerlijk in de duinen fietsen. Dat is
nog gezond ook. Zelf vind ik
het leuk om deze zaak op te
zetten, omdat ik vrijetijdswetenschappen heb gestudeerd
en daar nog iets mee wilde
doen. Ik zag in de krant dat dit
pand te huur was. Zo kwamen
er allerlei omstandigheden bij
elkaar."
Orange Bike is bereikbaar via
tel. 06-225.432.25.

Foto Focus
zoekt mooiste
stoeptekeningen

ZANDVOORT - Voor creatieve kinderen is er deze
maand alle reden om even bij
Foto Focus l Uur Service langs
te gaan, in de Haltestraat 37a.
Daar liggen namelijk de deel-

Op een rechthoekig schoolbord omgeven door slingers
nepklimop boven de bar prijkt
de menukaart, waarop veel vis.
Daaronder slaan Kevin en tante Henny handjeklap met elkaar. Op de manier waarop
donkere Amerikanen uit Harlem elkaar begroeten. Misschien een goede fooi gekregen?

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Folo Karin Schut

Lichtpuntje
Mevrouw en meneer Pendaving hebben er twee jaar op moeten
wachten: verlichting bij de garages naast De Schelp. Sinds kort
branden de lantaarnpalen weer. Ook heeft de gemeente de
straat laten maken. Helaas is mevrouw Pendaving vlak daarvoor
toch nog gevallen over een losliggende tegel.

Op weg naar de top
De toneelcarrière van Zakaria El Bouzrute en Mariecke Fransen
komt in een stroomversnelling. Beiden zijn namelijk aangenomen bij de toneelacademie in Amsterdam. Dat is erg bijzonder,
want er doen nogal veel mensen mee aan de selectieprocedure.
Zakaria en Mariecke beginnen in september. Zakaria viert deze
week trouwens dubbel feest, want hij is gisteren geslaagd voor
zijn mavo-examen op de Gertenbach Mavo in Zandvoort. In
totaal zijn er achttien leerlingen geslaagd, twee gezakt en vijf
moeten er herexamen doen. Zij maken echter een zeer goede
kans om alsnog te slagen. Of Mariecke ook geslaagd is of dat zij
overstapt van een andere opleiding, is niet bekend. Mariecke zit
op een andere school dan Zakaria en was gistermiddag niet
thuis.

Wat wel kan en wat niet
„De tijd van 'alles kan in Zandvoort' is voorbij," zei burgemeester Van der Heijden vorige week toen hij een poster van Hein de
Kort ontving. Die poster moet het Lik-op-stuk-beleid ondersteunen. Als je op straat tegen een muur plast, een vlag steelt, te
veel bier drinkt of met een sleutel een -auto bekrast, krijg je
voortaan meteen een dagvaarding om bij de rechter te verschijnen. Betaal je een boete van honderd gulden, dan ben je er
meteen vanaf. Vorig jaar zijn er zo tweehonderd mensen bekeurd. De poster van Hein de Kort is echter zó leuk dat het bijna
een klein delictje waard is. Frank Bark van de Zandvoortse
politie waarschuwt echter dat ook het stelen van een poster
strafbaar is. Maar wie een van de zevenhonderd exemplaren
echt wil hebben, mag deze gratis ophalen op het politiebureau.
Dat kan wel in Zandvoort.

Op eigen kracht

Nelleke van Koningsveld Er komt voorlopig geen aparte dienstauto voor de wethouders
en de burgemeester. Zij hebben volgens Andries van Marie
afgesproken dat ze gewoon zelf hun auto blijven besturen. „We
kunnen allemaal auto rijden. Als we een keer naar een receptie
gaan en wat willen drinken, kunnen we ook een taxi nemen of
onze vrouw vragen of ze de auto wil besturen. Dat scheelt ook
ZANDVOORT - „Nee hoor, een hoop geld," aldus de wethouder van Financiën.
het is lang niet zo pijnlijk als
veel mensen denken," benadrukt Coral Andrews van Coral's Tattooshop. „En over hun Het was een spannende strijd, maar het is toch gelukt. Twee
gezondheid hoeft men zich al paarden van Joop van Dam zijn dit weekend eerste geworden op
helemaal geen zorgen te maTenminste, dat meldt een betrouwbare bron, paarken, want in mijn hygiënische Duindigt.
denliefhebber Arie Bos. Even natrekken bij Joop blijkt lastig,
werkruimte werk ik gegaran- want
die is hard aan het trainen in de duinen voor nieuwe
deerd 100 procent steriel." overwinningen.
Sinds 12 mei helpt de in Kaapstad geboren kunstenares in
haar winkeltje aan de Stationstraat 12 haar klanten aan elke
door hen gewenste huidschildering. Volgens Carol haakt zij Stel dat ZFM inderdaad vanaf september gaat uitzenden en stel
daarmee in op een groeiende dat de radiomakers dan ook nog een lichtkrant voor het raam
plaatsen, dan zou het des te leuker zijn als het publiek daar naar
behoefte.
„Want het zijn allang niet zou kunnen kijken. De lokale omroep heeft daarom aan de
meer alleen bepaalde types die gemeente gevraagd of er een bank op het Gasthuisplein neergezich een tatoeage laten aanme- zet zou kunnen worden. ZFM wordt op haar wenken bediend:
ten," weet zij uit ondervinding. volgende week wordt de bank geplaatst, een paar maanden voor
In principe kan zij de inpren- de eerste uitzending. Voorlopig is het schouwspel voor de nieutingen in elke tint en op elk we bankzitters trouwens ook best interessant. Men kan'regelmatig Lou Koper zien zweten tijdens de verbouwing van het
formaat leveren.
„Het leukste is voor mij als ik pand.
er echt iets moois van mag maken," geeft Coral te kennen.
„Ik beschouw tatoeëren nameADVERTENTIE
lijk de leukste kunstrichting.
Allereerst omdat een afbeelding op de huid van nature
leeft, in tegenstelling tot een
statisch schilderij. Maar ook
omdat een tattoo meestal door
veel meer mensen wordt gezien dan iets wat in een galerie
of museum hangt."
1/2 koud kreeftje "antiboise stijl" met
Om zich door haar van een
gekonfijte tomaat, basilicum en olijfolie
inktschildering te laten voorzien moet men wel minimaal
achttien jaar zijn. Die miniHeilbot als pepersteak met saus van beaujolais
mumleeftijd geldt ook voor het
of
laten aanbrengen van een bodypiercing. Deze activiteit
Krokantc tarteletle van kalfszwezerik
hoopt Carol over pakweg een
met truffel en foyotsaus
maand eveneens te gaan ontof
plooien, wanneer de daarvoor
Lamskotelettcn met een "Beurrc cstraaon"
bestemde behandelruimte voltooid is. Wie een vrijblijvend
kijkje in de Tattooshop wil nemen, is daarvoor overigens van
Kaasbordje
harte welkom. Behalve op
dinsdag is de zaak de hele
week geopend tussen tien en
Vanillemousseline "Diplomate" met confiture
acht.
van kersen en aardbeien

Tatoeëren
is een kunst

Hasj maakt
plaats voor
huurfiets

Thuisbasis:
Tolweg.
Grootste succes:
meerdere tentoonstellingen

Geboren: MikaHubertus Nicolaas Klaassens, zoon van Franciscus Hubertus Maria Klaassens en Conny Wilhelmina
Henrica Florentina Vreeswijk;
Koen Johannes Martinus van
Dam, zoon Martinus Florentius Gerardus van Dam en Elisabeth Maria Raymunda Huissen.
Ondertrouwd: Klaas de Vries
Elmo hoort tot één van de en Jasperina Weber; Gerardus
grootste rassen: de Pyrenese
Berghond. De grootte is te vergelijken met die van de Sint
Bernard. Elmo is op 8 april
tloor een dierentehuis in Amsterdam bij het Kenemmer ALARMNUMMER: 112.
Dierentehuis gebracht; men POLITIE: 112, of bureau Hogehoopte dat de adoptiekansen weg 5745111.
voor Elmo hier veel groter zou- BRANDWEER: 112, of kazerne
tien zijn dan in de hoofdstad. 5740260.
Elmo, binnengebracht als AMBULANCE: 112, of 5319191
zwerfhond, was al sinds begin (CPA).
januari te gast in het Amster- APOTHEEK: Tot en met vrijdamse asiel. Het is nog niet dagavond Zeestraat Apoduidelijk hoe je als eigenaar theek, Zeestraat 71, tel.
zo'n hond kan verliezen.
5713073. Zaterdag, zondag en
Elmo is iets ouder dan drie maandag- tot en met vrijdagJaar, is lief en aanhankelijk avond Zandvoortse Apotheek,
voor de eigen mensen, be- Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
schermermt ze zelfs. Hij kan
fcdelijk opschieten met teefjcs, met reuen iets minder. TeBenover katten is zijn gedrag
goed. Gezien zijn grootte mag
Elmo geen trap lopen en dient
hij beter uit de buurt van klei- Hervormde Kerk: zondag 20
he kinderen gehouden te vvor- juni, 10 uur, SOW in Ger. Kerk.
flen.
Gereformeerde Kerk: zondag
Informatie over Elmo of ande- 20 juni, 10 uur, SOW, afscheid
''e dieren kunt u krijgen onder ds. C. vd Vate.
nummer 023-571.3888 van het Agatha Parochie: zaterdag 19
Kennemer Dierentehuis in juni, 19 uur, P. v.d. Smaal en M.
Wassenaar. Zondag 20 juni,
Zandvoort.

rige figuren en ongure types
dachten wij hier aan te treffen,
maar daar hebben we nog
niets van gemerkt," zegt hij
terwijl hij naar de gemoedelijke bezoekers om hem heen
kijkt.
„Het dorp vinden we ook
heel gezellig en knus met al die
leuke winkeltjes," vervolgt zijn
vrouw Vanessa. „Voorheen
gingen we altijd naar Noordwijk, maar dat wordt nu definitief Zandvoort," zegt ze vast-

Bij paviljoen Kerkman op
nummer 24 bestaat een gedeelte van de vaste klantenkring ook uit surfers. Dat vertelt de zeventienjarige Kevin
Kerkman tenminste, zoon van
de eigenaars. Het is niet overdreven druk in het echte familiepaviljoen. Er heerst een oase
van rust. Alleen in de tent zelf
staat zachtjes een radio aan.
„Alle medewerkers komen
hier al van kleins af aan. We
kennen elkaar door en door,"
zegt de middelbare scholier,
die zijn vader en moeder in de
vrije uurtjes meehelpt. Ook
'tante Henny' met een vrolijk
gebloemde
jurk en wit
schortje voor
is een bekende figuur bij
Kerkman.
„De strandtent
was
vroeger van
haar, maar
ze komt hier
nog
altijd
graag." Er
wordt Duits
gemompeld, Amsterdams getetterd en een jongetje met
kiepauto wordt in onvervalst
Limburgs teruggefloten. Een
gemêleerd publiek dus. Binnen draaien ventilatoren in de
sobere, vrij kleine, maar heldere wit geschilderde ruimte.
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Berichten
en tips voor
,,
deze rubriek met
$->*• <£& ^UL *_/
zake'nnieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

nameformulieren klaar voor de
nationale stoepkrijtwedstrijd,
die door Kodak Express in samenwerking met de jeugdtelevisiezender KinrterN'et en Disneyland Paris wordt georganiseerd. Wie aan deze kleurrijke
wedstrijd meedoet, maakt
kans op allerlei aansprekende
prijzen, met als klapper bij uitstek een vierdaags bezoek aan
het Franse pretpark rond de
familie Duck.
Bij het gratis af te halen deelnameformulier zit ook een
voorbeeldtekening van de
nieuwste attractie van Disneyland, die 'Honey, I shrunk the
audience' heet. Het is de bedoeling dat deze tekening, uiteraard royaal voorzien van eigen invulling en versiering, ergens op een zelfgekozen stuk
trottoir met behulp van stoepkrijt wordt aangebracht. Vervolgens dient van het eindresultaat een zo duidelijk mogelijke foto te worden gemaakt,
waarvan een afdrukje tezamen
met het formulier wordt ingeleverd bij de plaatselijke winkelier in kwestie.
Een deskundige jury buigt
zich vervolgens over alle inzendingen uit het hele land, om
daar de fraaiste voorbeelden
van jeugdige kunstnijverheid
uit te pikken. De makers daarvan kunnen doorstromen naar
de wedstrijdfinale in september. In een grote hal, waar
plaats is voor wel honderd
stoeptekeningen, mogen de finalisten dan nogmaals hun
kunsten vertonen.
De allermooiste krijtschildëring wordt dan beloond met
een 'droomverblijf voor vier
personen in het Parijse Disneyhotel, inclusief vrij toegang tot
het bijbehorende pretpark.
Verder zijn er ook vijf eenvoudigere arrangementen naar
Disneyland te winnen en ook
tal van camera's zoals de
gloednieuwe Kodak Advantix
T 50.

Snelle paardenhoeven

Schouwspel

Millenniumcadeau

ZANDVOORT - De ABN/Amro exposeert de voorlopige inrichting van het nieuwe
documentatie- en informatiecentrum dat het Millenniumcomité wil oprichten. Het comité is overigens ook nog op
zoek naar mensen die hierover
willen meedenken. Aanmelden
bij de Stichting Viering Millennium Zandvoort, Postbus l,
2040 AA Zandvoort.

Menu van f 77.50 voor f 57.50
Tegen inlevering van de/e coupon in ons restaurant ontvangt u de/e
aantrekkelijke korting op het speciaal samengestelde Ic/ersmcmi
Zaterdagavond Livc-music niet aan de vleugel iVlichacl de Vries

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 1 2.00 tot 22.00 uur
üc aanbieding uckll voor maximaal vier personen /«'/• bon

woensdag 16 juni 1999

Weekmedia 17

Speciaal voor vaderdag
hebben uiij de allernieuwste geuren
in ons assortiment.
Schitterende kadosets met
veel graÜS extra's

Exclusieve actie, bij aankoop vanaf
75 ml eau de toilette ontvangt u een
origineel Dolce & GabbanaT-shirt
CADEAU

Tempore-Laura Biagiotti

Obsession-Calvm Klein
Opium-Yves Saint Laurent ,*"
Déclaration-Cartier

Lanvin L'homme-Lanvin

Masculme-Dolce & Gabbana
Contradiction-Calvm Klein

Pi-Givenchy

Dune-Christian Dior

OIVZH INFO

KWEKERIJ P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN

tadememers Vereniging Zandvoort

JBL..A.

^1

MM

A*Men-Thierry Mugier
Sander for men-Jill Sander

SLAAP LEKKER

^^^^

Stichting Zandvoort promotie
Presenteert

ZOMERAANBIEDING:

10

EVENEMENTEN IN JUNI 1999 Voor info: 023-5713738
Strand Bridge Drive bridgen in circa 30 strandpaviljoens
Aanvang 10.30 'uur
at the beach - am Strand - sur la plage

20

Italia a Zandvoort op het cicuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

28

Zwcmvierdaagse 1999 met aqua-disco in het zwembad van Gran Dorado
Park van 28 juni tot en met 2 juli 1999
4-days swimming - 4-Tagen schwimmcn - 4-jour nager

3 maanden onbeperkt: Cardio fitness, Fitness, Sauna, Tut ksstoombad en begeleiding:

*fL 225,* AFSLANK PROGRAMMA:

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPEC1AA

van MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag.

04

Donderdag koopavond.

EVENEMENTEN IN JULI
Nationale autoraces op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

Een uitgekiend verantwoordt programma voor een optimaal resultaat.

09-10 Tropicanafestival in het centrum van Zandvoort
open-air festival - Frcilichttestival - Festival en plein air

* TOTAALFITNESS:
Het ideale oewegingsprogramma met lichaam en geest in balans.

15

25e Korte Baan Draverij in het centrum van Zandvoort
Horses-races - Trabrcnncn - course au trot

. BEGELEIDING (top)sportcrs

17

. ZONNESTUDIO
. VOEDINGSADVIEZEN
, VOEDINGSSUPPL.

N.K. Masterseries Beachvolleybal op het strand van Zandvoort
at the beach - am Strand - sur la plage

25

Porsche Club Schwaben races op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

VERDER:

. FITNESS DAMES & HEREN
. RUGPROGRAMMA
. ONTSPANNINGSOEFENINGEN
. FITNESS 50 plus
. CALLANETICS, AEROBICS

. KONDITIETRAINING

. SPECIFIEKE SPORTPROGR. (tcnms,%octbalcn Z .)
Alle activiteiten zijn onder professionele gediplomeerde begeleiding
* W ij zijn 7 dagen per week geopend

HEALTHIMPROVEMENT:.

Pulsar
polariteitsbehandelingen
. QRS
magneetveldbehandelingen
. AclivAir gezuiverde geïoniseerde luchtbeh.

voor meer informatie :

FITNESS PARADISE

HEALTH

IMPROVEMENT

Paradijsv,eg l (t o. Politiebureau)
Zandvoort
TEL. 023 - 5717742

TEL. 023 - S73183S (gaarne op afspraak)

GEEFT U MEER ENERGIE!

30-31 Jazz Bchind The Beach in het centrum van Zandvoort en op het strand
01
Life-music in the centre on stages and on the beach - Bühne Musik im
Dorf unci am Strand - Festival de musique dans Ie centre et sur la plage

ZANDVOORT
Meer dan strand alleen

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
G E E F JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
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Goede vangsten
visvereniging
in Denemarken
ZANDVOORT - Tijdens de
zevendaagse trip naar Denemarken van de leden van de
Zeevis Vereniging Zandvoort
werd enorm veel vis gevangen. Opvallend was vooral de
vangsten van grote kabeljauwen.
Vanuit Helsingor, gelegen
boven Kopenhagen, werd vijf
dagen gevist op kabeljauw.
Doordat het water van de Oresund, tussen Denemarken en
Zweden, nog koud was blijft
het mogelijk om het hele jaar
deze vissoort te vangen. Vooral
in de winter wordt er veel en
grote kabeljauw gevangen. De
leden van de visvereniging vingen in totaal twaalf verschillende vissoorten.
Willem Bakkenhoven ving
een paling van 59 centimeter
en Jos Kaarman haalde de
grootste kabeljauw van 72 centimeter uit het water. Verder
werd er bot, schol, schar, geep,
forel, pollak, koolvis, grauwe
poon, makreel en kliplipvis gevangen.
De vijftien leden van de visclub verbleven tijdens deze vistrip in het Sobakkehus in
Hornbaek, reeds jaren het vetrouwde onderkomen in Denemarken. Teams van twee personen visten een koppelwedstrijd om de Frans Lammerstrofee. De meeste vis werd gevangen door het koppel Nico
Ruijgt en Jan van Gooi, die
daarmee de beker in ontvangst
namen. Dit team scoorde 23
gulletjes en een geep met een
totale lengte van 11,46 meter.
De Denemarken trofee ging
dit jaar naar Frans Castien
met een gul van 67 centimeter.
Jan Terol was de meest ongelukkige visser. Hij had namelijk bij het vertrek uit Zandvoort zijn tas met kleding thuis
op de galerij laten staan. Spontaan werd er een kledinginzameling op touw gezet. Nadien
verloor hij ook nog zijn hengel
omdat deze in twee stukken
brak. Ook in een andere hengel
werd snel voorzien.
Dat er nog steeds grote kabeljauwen in de Oresund zaten, bleek uit de vangst door
een ander visteam van een
exemplaar van 17 kilo en een
lengte van 110 centimeter. Reden genoeg voor Eli Paap om
zich met dit beest te laten vereeuwigen op de foto.
Doodat de wind de hele week
uit het zuid tot zuidoosten
kwam was het niet mogelijk
om met kleine bootjes te gaan
vissen. Hiermee had de visclub
de laatste jaren veel succes.
Als alternatief werd toen maar
vanaf de grote boot gevist met
als resultaat wederom veel vis.
Voor het eind van deze
maand en begin juli staan nog
twee vistrips op het programma. Er wordt dan gevist tussen
Denemarken en Noorwegen op
het Gele Rif. Voor zaterdag
staat voor de visieden een forellendag in Julianadorp op
het programma.

Veel animo voor
de Zandvoortse
wandelvierdaagse
ZANDVOORT - De eerste
Zandvoortse
wandelvierdaagse is voordat er een pas
is gezet al een groot succes.
Zo'n 450 deelnemers gaan
viermaal de vijf of tien kilometer in de omgeving van
Zandvoort afleggen.
De avondvierdaagse is gisteravond begonnen en zal op
vrijdagavond eindigen. De eerste drie avonden is het vertrekpunt bij het Activiteiten Centrum Zandvoort aan de Celsiusstraat en op de laatste feestelijke avond, de vrijdagavond,
wordt vertrokken vanaf het
Kerkplein waarook de finish is.
Elke avond wordt vanaf zes
uur gestart en initiatiefneemster Ankie Miezenbeek, lijkt
een nieuw evement op de
Zandvoortse zomerkalender
geplaats te hebben. „Ik ben vorig jaar begonnen met de
zwemvierdaagse," vertelt Ankie Miezenbeek. „Dat werd
meteen een groot succes en
deze avondwandelvierdaagse
wordt dat ook. Het aantal
deelnemers is enorm groot en
ik ben er best wel trots op dat
er zo'n grote belangstelling is."
De eerste editie organiseert
Ankie Miezenbeek in samenwerking met de Noordhollandse Wandel Bond en met het
sportorganisatieburo Changing Move Support. Bekende
Zandvoorters als Klaas Koper
en Floor Kerkman hebben de
routes uitgezet en de deelnemers kunnen er van verzekerd
zijn fraai wandelgebied aan te
treffen in Zandvoort en omgeving.
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Verzwaarde Kalff wordt twee keer achtste
ZANDVOORT - Allard
Kalff kon het kunststukje
van drie weken geleden niet
herhalen. Toen won de Zandvoorter de twee races in het
Libertel Dutch Touring Car
Championship. Met een nu
met zestig kilo verzwaarde
wagen reikte Kalff toch nog
tweemaal naar een nette
achtste plaats.

Teleurgesteld bekijkt Dillon Koster zijn beschadigde wagen
ven netjes op de baan. Tim Coronel boekt met minimale
voorsprong zijn eerste overwinnmg, terwijl Molenaar naar
de tweede plaats werd verwezen. Derde werd Rob Karst.
Voor Dillon Koster werd het
een teleurstellende race in de
Radio 538 Citroen Saxo Cup.
De Zandvoorter trainde een

keurige achtste plaats en was
in de race goed weg. Lang heeft
Koster niet gereden want in de
eerste ronde was het tijdens
een gevecht in een bocht al
raak. Dillon Koster vloog de
baan uit en zag een mogelijke
goede klassering in rook opgaan.
Danny van Dongen bleef wel

Poto ChiisSüiotanus

Zandvoorter kon geen potten
breken en moest genoegen nemen met een twintigste plek.
Beter verging het Sebastiaan
Visser. Visser had een goede
start en hield zich keurig in de
voorste gelederen. Zonder grote nsico's te nemen reed Sebastiaan Visser naar een mooie
zevende plek. De strijd om de
zege ging tussen de Brit Peter
Walsh en de Bloemendaler PaIn de Formula Ford kwam de tnck Koel. Met een voorsprong
broer van Danny van Dongen, van bijna twee seconden ging
Jean Paul, aan de start. De de Brit als eerste over de eind-

op de baan en reikte naar een
dertiende positie. De strijd om
de zege ging tussen Jaap van
Lagen en Roei van der Scheer.
Deze coureurs hielden tot aan
de finish de spanning erin
maar uiteindelijk drukte Van
Lagen zijn auto als eerste over
de meet. Op afstand reed Sandra van der Sloot zeer bekeken
naar een derde plaats

streep.
Voor de race in de Marlboro
Renault Megane Trophy bestond vooraf veel belangstelling van fans voor de schaatskampioen Rintje Ritsma en acteur Riek Engelkes. Beiden
konden die belangstelling in de
race niet echt waarmaken
Ritsma boekte een zestiende
plaats terwijl Engelkes als negentiende finishte De overwinning was hier voor John de
Vos met als goede tweede Phil
Bastiaans.

Zaalstrijd in beslissende fase

De Lola-ford van Lammers, Kox en Coronel is hier nog in actie
Foto ChiibSchotanus

Lammers haalt finish niet
ZANDVOORT - Na een
weekend vol motorische problemen moest het team van
Jan Lammers, in de 24 uur
van Le Mans, na zeventien
uur opgeven. Van de LolaFord, die al vele problemen
kende, begaf de versnellingsbak.
Ook de training verliep niet
altijd even soepel. De wagen
van het team Jan Lammers,
Peter Kox en Tom Coronel liep
niet erg soepel. Een behoorlij-

ke trainingstijd was niet tot
stand gekomen door het vele
en noodzakelijke sleutelwerk.
Tijdens de race verging het de
Hollanders ook al niet beter.
Na een half uur werd voor het
eerst de pits opgezocht met
een probleem. Het team van
Lammers zakte van een negentiende plaats naar de 44ste positie.
Nadat Peter Kox het stuur
had overgegeven aan Tom Coronel ging het weer mis. Coronel kwam snel de pits binnen

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag'
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-11 00 De Watertoren
1 1 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag'
00 00-OffOO ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddock
1900-2000 DeCocquerell
2000-2400 De Kustwacht
Zondag.
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijK programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HnP://SURF.TO/ZFM

met een loszittend achterwiel,
terwijl ook de remmen niet
goed functioneerden Na ook
nog wat problemen met de
koppeling en een uitlaat te
hebben opgelost leek het wat
beter te gaan.
De wagen reed weer maar
toch moest nog een paar keer
de pits worden opgezocht Na
middernacht leken de problemen weg te zijn en begon de
Lola-Ford soepel te draaien.
De Toyata's vielen uit en ook
de Mercedessen hadden problemen zodat er steeds meer
ruimte op het circuit kwam.
Met knappe racewerk rukten
de Nederlanders op naar een
keurige zeventiende plaats Er
leek nog meer in te zitten totdat pp zondagmorgen, na zeventien uur rijden, de versnellingsbak verder medewerking
weigerde.

EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?
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ZANDVOORT - Met nog
ruim een week te gaan wordt
de spanning in het ZVMzaalvoetbaltoernooi
naar
grote hoogte opgevoerd. In
de meeste poules zijn de beslissingen nog steeds niet gevallen. Alle plaatsen, voor
een halve finale of finale,
staan nog open, maar in de
komende dagen wordt daar
verandering ingebracht.
Ook de wedstrijden van de
afgelopen week waren in de
meeste gevallen bijzonder
spannend. Erg veel krachtsverschil bestaat er niet tussen
de teams. Zo kwamen Corodex
en Eichholz tot een boeiend
gevecht. Beide teams knokten
voor de overwinning doch
meer dan een 1-1 gelijkspel zat
er niet in. JS Consultancy verzamelt constant de punten. Nu
werd Khkspaan met 4-2 teruggewezen. Harocamo boekte
een nuttige en gemakkelijke 62 overwinning op Identico
De wedstrijd tussen Chin
Chin en de VSB Bank stond
bol van de spanning. Lang
bleef het ongewis wie met de
winst zou gaan strijken. Uiteindelijk wist Chin Chin met 4-3 te
zegevieren. Eenvoudig waren
de overwinning van Peugeot
Cobussen op Nautilus (7-1),
van Sportshop Elco op Bakke-

rij Paap (8-2) en van De Wurf
op Lippies HongKong (6-3). In
de Forza klasse boekte HB
Alarm een 6-2 overwinning op
Tenson, maar het krachtsverschil was beduidend minder
dan de uitslag doet vermoeden.
Geel Wit en Bakels&Jonker
speelden een boeiende, spannende maar wel verdedigende
partij zaalvoetbal. Een doelpunt van Bakels&Jonker was
voldoende voor de overwinning. A.Eijckhoff maakte ook
deze week indruk door met 6-1
te winnen van Jacro, terwijl
Sack Time ongeslagen bleef
door met 3-1 te winnen van
Basta.
Op maandagavond werd er
veel gescoord. In een doelpuntrijk duel verloor Rabbel
Boys nipt van K en L. Ondanks
een voortrekkersrol van Eric
Lefferts verloor Rabbel met 65. Nog meer doelpunten waren
er te zien in de wedstrijd tussen DIO en het tweede team
van Plantinga Bouw. Het favoriete DIO deed het nog rustig
aan maar won wel met 13-6.
HB Alarm leek op een nederlaag af te stevenen tegen Bamboesseur. Met nog twee minuten te gaan stond Bamboesseur met 2-3 voor. In de spectaculaire slotfase trok HB Alarm
alsnog de overwinning naar
zich toe, 4-3. Tegen al dit doel-

puntengeweld stak de magere
1-1 gelijke stand van Café Basta en Webers schnl af. Toch
werd het een spannend gevecht. Vlak voor de pauze nam
Café Basta een 1-0 voorsporng.
Op slag van het emdsignaal
bezorgde een Basta-speler
met een fraai eigen doelpunt
Webers het niet meer verwachte gelijkespel.
Sporthal beheerder Cock
Zwemmer vindt dat het toernooi best wsl aardig verloopt.
„Het gaat zijn gangetje. Er
wordt gespeeld in een sportieve sfeer, maar het mag wel wat
drukker worden. Sommige
avonden gaat het wel maar er
zijn ook stille avonden bij."
Programma vanavond 19 00
uur De Klikspaan - Williams
Pub, 19 45 uur JS Consultancy
- Heater Ling, 20 30 uur Harocamo - Lippies Hong Kong,
21.15 uur Identico - De Wurf,
22.00 uur Bakkerij Paap - VSB
Bank,
Donderdagavond: 19.45 uur
Chin Chin - Sportshop Elco.
20.30 uur Eye Catcher - Jacro.
21 15 uur Café de Kater 2 A.Eijckhoff. 22.00 uur Bamboesseur - Plantinga Bouw
Op vrijdagavond, maandagavond en dinsdagavond worden eveneens, vanaf zeven tot
elf uur, wedstrijden gespeeld.
Het programma daarvoor is
nog niet bekend.

Oranje Nassauschool wint toernooi
ZANDVOORT - De wisselbeker van het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi is dit
jaar gewonnen door de Oranje Nassauschool. De Beatrixschool won bij de jongens en
de Oranje Nassauschool zegevierde bij de meisjes. De
winnaars doen mee aan de
provinciale kampioenschappen, die ook door de handbalvereniging
ZVM-Rabobank georganiseerd worden.
Op het zonnige complex van
de handbalveremging werd zaterdag de 31e editie van het
schoolhandbal
afgewerkt.
Hieraan doet de bovenbouw
van de Zandvoortse basisscholen mee In een aparte competitie voor de jongens en de
meisjes wordt er gestreden om
de eerste plaats, die recht
geeft op deelname aan het
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RECHTS
BUITEN
Italiaans
racefeest

Veel toeschouwers waren er
niet afgekomen op de races op
het Circuit Park Zandvoort. De
toeschouwers die wegbleven
hebben toch wel spectaculaire
racesport gemist. In vrijwel
alle 'races werd de gaskraan
volledig opengedraaid en vlogen de vonken er af. Dat een
overwinning in de DTCC niet
altijd voordelig is ondervond
Allard Kalff. Drie weken geleden winnaar en als straf zestig
kilo lood. Dat ondervond ook
Cor Euser die in de eerste race
zegevierde en zijn wagen verzwaard zag.
Kwam Euser in het geheel
niet aan de bak, Kalff deed nog
aardig mee in de voorste gelederen. Om de overwinning kon
de Zandvoorter niet meestrijden, maar tweemaal een achtste plaats was onder deze omstandigheden niet verkeerd. In
de eerste race ging het gevecht
om de overwinning tussen Donald Molenaar, Pim van Riet
en Frans Verschuur. Deze coureurs deden nauwelijks voor elkaar onder. In de slipstream
rijdend werd gepoogd een
voorganger te passeren. Molenaar hie'd echter zijn hoofd er
goed bij en won nipt voor Van
Riet en Verschuur.
Tim Coronel, die in de eerste
race een mooie vijfde plaats
scoorde was gebrand op een
betere prestatie in de tweede
race van de DTCC. Coronel en
ook weer Doanld Molenaar gaven elkaar geen duimbreed
toe. De wagens raakten elkaar
bijna doch beide coureurs ble-

7

MEUBELBOULEVARD
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Amsterdam

kampioenschap van NoordHolland. De wisselbeker is
voor de school waarbij de jongens en de meisjes samen de
meeste punten behalen.
Om het geheel feestelijk te
omlijsten had de hoofdsponsor
van de handbalveremging, de
Rabobank, een heuse klimmuur beschikbaar gesteld.
Hierop konden de deelnemers
hun klimkunsten laten zien.
Als de top bereikt was werd
een oorkonde als bewijs uitgereikt.
Wat het handbal betrof, was
het jammer dat de Duinroos
afzag van deelname, hetgeen
de organisatie zeer betreurde.
Bij de meisjes was de vijfde
plaats met nul punten weggelegd voor de Nicolaasschool en
werd de Hannie Schaftschool
vierde met twee punten. De
Beatrixschool eindigde op de
derde plaats, terwijl nummer
twee werd de Mariaschool.
Overduidelijk werd de Oranje
Nassauschool met een totaal
score van acht punten de kampioen.
Bij de jongens ging de vijfde
plaats naar de Mariaschool
met als goede vierde de Hannie Schaftschool. De beker
voor de derde plaats was voor
de Nicolaasschool en tweede
werd de Oranje Nassauschool.
Ongeslagen en met goed handbal werd de Beatrixschool eerste. De totaalprijs ging naar de
Oranje Nassauschool.
ZVM-Rabobank heeft de
winnaar bij de meisjes, de

ZANDVOORT - Het Circuit Park Zandvoort staat
zaterdag en zondag in hel
teken van een Italiaans racefeest. Het is alweer voor
de negende maal in successie dat Italia a Zandvoort wordt georganiseerd
op en rond het duinencircuit.
liet zijn ook dit keer
weer vele races met de diverse Italiaanse automerken. Bijna twintig verenigingen welke het Italiaanse automobiel hoog in hun
vaandel dragen zijn komend weekend present pp
Zandvoort. Zij tonen niet
enkel de fraai gelijnde automobielen maar vertellen
de toeschouwer ook graagde achtergronden van hun
bezit. Merken als Fiat, Maserati, Lancia, Alfa Roineo, Lamborghini, Moretti, Intermaccanica, ASA,
Bizzarrini, De Tomaso en
Iso Ravolta verhogen het
gerecht tijdens Italia a
Zandvoort.
Het adrenaline verhogend spektakel komt ongetwijfeld van de diverse
races die worden verreden. Van historisch tot
modern. Met als hoogtepunt een ronde in de Ferrari Chaüenge Europe.
Ook de rijders in de Pearle
Alfa 156 Challenge hebben
de laatste races laten zien
dat spektakel ook hen niet
vreemd is. Close racen, felle uitrem manoeuvres, gebruik makend van ieder
gaatje dat de concurrent
laat vallen, maken van
deze serie een puur kijkgenot. Veel actie wordt er
ook venvacht in de race
Formule Arcobaleno met
over het algemeen jonge
coureurs. De Italiaanse
historische automobielen
en de Trofeo Alfa Romeo
completeren het fraaie raceprogramma.
Naast het raceprogramma worden op en naast de
baan allerlei activiteiten
georganiseerd. In de vele
stalletjes in het rennerskwartier en langs de toevoerweg vinden de bezoekers alles wat maar met
Italië te maken heeft. Automagazines, zeefdrukken, zeldzame automobielonderdelen en alle mogelijke informatie over de
historische en moderne
Italiaanse automobielgeneraties.
Fiat Nederland toont
haar modellengamma ondermeer via_ rondritten op
de baan en in het rennerskwartier. De rallyrijders in
de Fiat Seicento Trofeo
verzorgen zondag een
fraaie demonstratie. Verder staan in de rennerskwartieren de mooie Italiaanse automobielen opgesteld welke een onderdeel zijn van het Concours
d'Elegance.

Gymnastiek
bij Sporting

ZANDVOORT - Zaterdag organiseert de gymnastiek vereniging Sporting OSS de jaarlijkse
kampioenswedstrijden.
Op diverse onderdelen komcn de jeugdige gymnasten, in de Van Pageehal, in
actie.
Elk jaar zijn de onclerlinge wedstrijden het hoogtepunt van het seizoen. Na
vele trainingsuren is nu
het moment daar om zo
goed mogelijk de oefeningen uit te voeren. Een deskundige jury zal de oefeningen beoordelen waarna
de prijsuitreiking zal
plaastsvinden. Van 's morgens negen uur tot 's middags twee uur zal de spanning te snijden zijn in de
hal aan de Flemingstraat.

Vlucht vanaf
Peronne

Tussen de wedstrijden door werd de klinimuur beklommen
Oranje Nassauschool en de
winnaar bij jongens, de Beatrixschool, Lütgenodigd voor de
provinciale kampioenschap-

pen Deze worden op 26 juni
aanstaande op de handbalvelden aan de Duintjesveldweg
gehouden.

ZANDVOORT - Dit keer
stond er voor de duiven
van Postduiven Vereniging Pleines een vlucht
vanuit het Franse Peronne
op het programma. De
duif van de combinatie
Romkes-Spronk volbracht
de 295 kilometer lange
vlucht het snelst.
De manden met duiven
werden om 's morgens half
tien geopend voor naar later zou blijken rappe
vlucht. Het luchtruim was
schoon en met een zuidwesten wind verliep de
vlucht voorspoedig voor
de 196 Zandvoortse duiven. De eerste duif van
combinatie
RomkesSpronk werd om 12.55.03
uur geklokt.
Uitslag:
Combinatie
Romkes-Spronk l, 3,4,7. 8,
10,11,16. Hans Heiligers 2,
12,13,14, 20, 23, 24. Combinatie Koper-Koper 5, 15,
25. Combinatie Paap-Paap
6, 9. Koper Twins combinatie 17, 19, 21. Peter Bol
18. Combinatie KoopmanKncgt 22. Rook Drieliuizcn
36. Anncke van Bockhoven
44. Hans Gans 51.

Onze zomeropruiming

Corleoni. Boucié tapijt.
Op action-back rug. In bruin/
zwart. Breedte 400 cm.

JS begonnen. Sla UW

slag en ga daarna pas

Per strel kende mete
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uw koffers pakken!
; Tapijt, vinyl, laminaat,
parket, gordijnstof:
zo voordelig zie je het nergens!
Gegarandeerd! Ontdek een overweldigende
keus in topkwaliteit voor absolute weggeef...

....

.

.
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prijzen. Wees er snel bij want iedereen kan er
met uw koopje van door gaan!

Ipsy. Vinyl met figuurdessin.
Sterk en sprekend! In diverse
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Tromso. Gordijnstof met
printmotieven.
Zeer actuele kleurstelling.
55% polyester en 45% katoen.
Breedte 140 cm. Per meter

|( Karpetten
Avanti. Modern karpet.
In twee uitvoeringen.
Afmeting 160 x 240.

ORTING
\ORKU l M
/KORTING

|mpHmé. Velours tapijt.
°Pfoam rug-ln diverse kleuren. Breedte 400 cm.

per strekkende meter

Denmark. Graniet dessin.
In verschillende kleurstellingen.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Cosmo. Karpet in effen
fondkleur. In oker of leverkleur.
Afmeting 160 x 230.
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Twist. Frisé tapijt.

Opfoamrug. in

diverse kleuren

Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
-

-

,

.1' J'öjr» *»

Lion. Naaldvilt.
Op foam rug. In blauw.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Cassandra. Boucié tapijt.
Op action-back rug. In lichtbeige.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
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Burgos. Cut & Loop.
Op action-back rug. In diverse
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Parket/Laminaat
Alesund. Beuken laminaat.
Dikte 7,2 mm.Voor zwaar
woongebruik. 5 jaar garantie.
Perm2

\OPRUI M |

Green Special. Grastapijt.
Op latex-rug. In groen.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
\OPRUIM

Crecendo.Bouclé tapijt.
Klasse tapijt op action-back
rug. Nu een fantastische aanbieding! In donkerblauw.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
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Gordijnen

Vinyl
Artico. Gedessineerd vinyl.
In zonnige gele kleur.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
XOPRUI rf l
/KORTING

Arosa. Boucié tapijt met
print. Op foam rug. In blauw.
Breedte 400 cm.
Perstrekkende meter

Crime. Boucié tapijt.
Mooie kwaliteit op jute rug.
In mais-geel. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

^

Impuls. Parket dessin.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Gordijnrestanten!
OP = OP! Diverse dessins,
kleuren en materialen.

Z.3 P

Metro. Noppen vinyl.
In diverse kleuren.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
•jy't -•,'••"_-

Gedessineerd vinyl.
Ijzersterke prijs én kwaliteit.
In verschillende kleuren.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
^êl
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Ahoi. Gordijnstof voor de
kinderkamer. 100% katoen.
In vier blauwe dessins.
Breedte 140 cm. Per meter
\ORKUI M
/KORTING
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Swing. Koeiendessin.
Uiteraard in zwart/wit.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
\OPRUIM
/KORTING

Narvik. Grenen laminaat.
Dikte 7,2 mm.Voor zwaar
woongebruik. 5 jaar garantie.
Perm2

Frymoedt. Plavuis dessin.
In vele kleuren verkrijgbaar.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
XOPRUI pi
/KORTING

Haparanda. Eiken/Beuken
fineerparket.
Dikte 7 mm. Gelakt en gehard.
3 jaar garantie.
Perm2
\OPRUIM B7
/KORTING **
t

G tJ

1
1
1

OPRUIM
^KORTING

fe-J

r!" ^*srv

,*C a[Q*S*r

Carezza. Frisé tapijt.
Op verende viltrug. In diverse
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

KORTING

Anma. Decoratieve gordijnstof. 100% katoen. In de kleurcombinaties blauw/ lichtbeige
en lever/lichtbeige.
Breedte 140 cm. Per meter

Tonsberg.
Zeer mooi merbau lamelparket.
Dikte 14 mm.
Perm2
« p i
\OPRUIM

^KORTING

A//e vermelde prijzen z/j'n exclusief diensten zoo/s stofferen, p/ootsen, confect/oneren en festonneren. Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt, doch u/'ter/j/k tot 30.08.1999.

Bij u in de buurt:

Openingstijden:
Koopavonden:

Amstelveen/Uithoorn* * Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg* * * (020) 61761 19, Haarlemmerweg 337* (020) 688 10 00,
Klaprozenweg40* (020) 636 85 75, Spaklerweg 44b* (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93* (020) 662 51 51
Almere* * Winkelcentrum DoeMere, (036) 537 06 60
maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag/woensdag van 09.00-18.00 uur,
donderdag/vrijdag van 09.00-18.00 uur of 09.00-21.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur.
A
sk ste
3fc sfc %•
donderdag vrijdag
donderdag en vrijdag
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Winkelcentrum
Noord
'

BASDV

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-•'

s

* "t

'

"'

[ABC

•,*

'

C

P M]

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van advertenties in
Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw.
De in Amsterdam gevestigde Advertentie Orderafdeling werkt eveneens voor Het Parool en Weekmedia.
Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij, voorlopig voor de periode van één jaar

MEDEWERKERS
ADVERTENTIE ORDERVERWERKING M/V

TON GOOSSENS
Geneesmiddelen

~+- Herenkapsalon

Homeopathie
Vitamines

«->- Tabaksartikelen
_>- Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

i > Stomerij

± 40 Soorten drop , > Fotowerk

ROB TAN

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Algemeen Dagblad, de Volkskrant,
NRC Handelsblad en Trouw

cffogisterij

WINKELCENTRUM NOORD

PCM Uitgevers nv en is uitgever van

LANDELIJKE DAGBLADEN

-CA r t-

*

PCM Landelijke Dagbladen bv is een divisie van

De werkzaamheden bestaan uit het verwerken van advertentieorders, alsmede het vergelijken van ordergegevens met in de
krant geplaatste advertenties, de aanname van onder andere
familieberichten en het informeren van klanten. De verwerking
van de gegevens is in belangrijke mate geautomatiseerd.

De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur.
Het aanvangssalaris voor deze functie bedraagt (vanaf de leeftijd
van 21 jaar) minimaal ƒ 3.097,- bruto per maand.
Meer informatie over deze vacature wordt u graag verstrekt
door de groepsleiders van de Advertentie Orderafdeling,
de heer J. Smitter, telefoon: 020-562.3242, of mevrouw
W. de Boer 020-562.3340..

De functie-eisen zijn:
- een afgeronde MEAO-opleiding (BE- of CE-richting);
- een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
- een goed handschrift en type-ervaring;
- administratief inzicht en accuratesse;
- een goede service-gerichtheid.
Werktijden:
De werkzaamheden worden verricht op maandag tot en met
vrijdag tussen 08.30-17.00 uur.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling P & O
van PCM Landelijke Dagbladen bv, Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw G. de Waard,
onder vermelding van GdW/99.23.
De sollicitatietermijn sluit op 1 juli 1999.

*Ruime
parkeergelegenheid

eti

GRATIS PARKEREN
Bel voor
een afspraak!

ÜJ

KWAUTARIA

MEENEEM-MENU
MET
Pasteurstraat 12
2041 VA Zandvoort
Tel 023-5714866

<

I

KWALITARIA-TOETJE!

«iSCHNITZEL

P•
w- ><,„ \ «pr<Cé»M "*"W* eehaktschmtzel
dges
l ?> „ "i> 8VJ v - '* '~•i -K^ -3S1 met pindasaus, spicy wed
\!.,•-*-^
<<,*/*• '*^ ^*'''V^len rauwkost met dressinig
\mr> ~> . -?-,,.:%„. ' . -•, ,
••!

ovz

Nieuweblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

Wat ü doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant de sterren en plaats
de gevonden letter op de aangegeven plaats.

Iprenkapsalon
SAVING PRIVATE RYAN
SNAKEEYES

MÖösëënë

Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 27 juni a.s. naar het
kantoor van

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ28,50

ABELTJE

Zand voorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

pok voor de nieuwste Play Station games!

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel.: 5712305
ELKE DAG GEOPEND VAN 15.00 TOT 22.00 UUR
WINKELCENTRUM NIEUW - NOORD
Pasteurstraat 4 - Zandvoort - tel. 023 - 573 19 57

ôÖÖëiSèrtS herenkapsalón

123456789101112

131415161718

1920212223

242526

Ruime gratis parkeergelegenheid
27 28 29 30 31 32

33 34

35 36 37.

Deze oplossing inleveren vóór 27 juni a.s.
Naam:
Adres:

HOOFDPRIJS:

li^

^

Diner voor 2 pers. van
r

Restaurant ALBATROS

ïistai^glot^

Haltestraat 26, Zandvoort
Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo3'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

i^:@^fi&£$^

Ons promotieteam deelt zaterdag 19 juni
aan alle winkelende vaders een leuke attentie uit,
beschikbaar gesteld door

Paaf.
Haltestraat Zandvoort

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

;

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

woensdag 16 juni 1999

Weekmedia 17

10

VADERDAG TIP
BOVENFREES / LAMELLENFREES
nu met gratis
extra batterij

2045
imnmuul .ctmogcn

HALTESTRAAT 23 A ZANDVOORT

WESTERPARKSTRAAT 9 ZANDVOORT

In centrum dorp gelegen winkel; thans in gebruik als bakkerswinkel.

In centrum dorp gelegen winkel; staat thans
leeg; was in gebruik als friteszaak.

Royaal, goed onderhouden villa, centraal gelegen t.o.v. cenIrum en strand, thans in gebruik als pension mei 2 parkeerplaatsen.
INDELING:
soust.: provisiekelder,
begane grond: tochtportaal, gang met toilet, woonkamer met
open haard en schuifpui, ruime keuken, douche/toilet, eetkamer (voormalig garage).
1e verd.: overloop, badkamer met douche, toilet en wastafel.
slaapkamer, 2 kamers met eigen douche, toilet en wastafel,
2 balkons.
2e verd.: vaste trap naar zolderberging, 2 kamers met waslafel.
• Thans pension voor max. 4 personen; uitbreiding in overleg met gemeente en brandweer.
• Alle kamer voorzien van televisie- en telefoonaansluiting.
• Op loopafstand van strand en dorp.
• Oppervlakte 160 m'.

tal I? Nm

• ZelK0onfwr.de booikop l O mm mei dubbrlc l

throel-t

1I

Standaard totbrkortn

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL

HALTESTRAAT 23 ZANDVOORT

• <} t V Suprf Po*C' Pok
• Onlaodapporon'

2

Oppervlak winkel 40 m met ongelegen kelder
van 20 m'.

INDELING:
Winkel 50 m! en dagverblijf met keukentje, toilet, ruime kelder.

Overname inventaris ƒ 50.000.- plus BTW

Overname inventaris ƒ 25.000.- plus BTW

Huurprijs: ƒ 36.000..- per jaar

Huurprijs: ƒ 36.000.- per jaar

Vraagprijs-

BURGEMEESTERVAN FENEMAPLEIN
2/11/A3
Gemeubileerd 3-kamerappartement met fabelachtig uitzicht over de Noordzee.
INDELING:
entree, hal, keuken met inbouwapparatuur,
toilet, woonkamer, royale slaapkamer aan de
zeekant, badkamer en een 2e slaapkamer
aan de landzijde.
• Zeer net appartement om zo te betrekken,
• Te bereiken via de servicelift.
• Met GARAGE.
• Oppervlakte 94 m2.
Vraagprijs

ƒ 795.000.-

ƒ 339.000,-

NIEUW:

Méditerraans Restaurant

vaderdag Dinerbuffet
op 19 & 20 juni 1999
Heerlijke Italiaanse specialiteiten
voor de hele familie!

kinderkortingen tot 12 jaar!

BOULEVARD PAULUS LOOT 81
ZANDVOORT

HAARLEMMERSTRAAT 45 ZANDVOORT
Uitstekend onderhouden, royaal woonhuis
met schuur en parkeerplaats.
INDELING:
Begane grond: entree, hal, gang, kelder, toilet, L-vormige woonkamer met open haard en
serre, open keuken.
1e verdieping: gang 4 slaapkamers waarvan
2 met balkon, luxe badkamer met whirlpool,
2e toilet en wastafel.

Zonnige villa met fantastisch uitzicht over zee en over de duinen.

INDELING:
soust.: provisiekelder, stookruimte. wasruimte.
beg. grond: entree, vestibule, ruime hal met toilet, L-vormige
woonkamer met schuifpui en erker (met zeer fraai zeezicht),
eetkamer met toegang tot terrassen (met fraai uitzicht over de
duinen), ruime woonkeuken. douche.
1 e verdieping: overloop, 2e toilet, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad. wastafel en toilet. 2 balkons.
2e verdieping: overloop met berging. 2 kamers.

* Ruime stenen schuur.
* Bouwjaar circa 1910

Veel vaste kasten
Alle ramen van kunststof met dubbel glas
De hele dag zon op diverse terrassen
Oprit voor meer auto's ;
Grondoppervlakte 688 m .
Vraagprijs:

Vraagprijs:

<i '

€ 2i755p. p.
INLG 47,50Ip.p).

'TETHYS' ligt in Golden Tulip Zandvoort, Burg. v. Alphenstr.63
2041 KG in Zandvoort, TEL: 023 5713234 FAX: 023 5719094

DAT ZIE IE 20.
Da's geëfi fefeine jongeti

ƒ 579.000,--

ƒ 995.000.-

WONING
(VER)KOPEN
IN DE REGIO
ZANDVOORT?

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN:
• een 2-kamerappartement tot ƒ 200.000,-

uw meerwaard(e)-makelaar!

• een boven- of benedenwoning tot
ƒ200.000o een 3-kamerappartement tot ƒ300.000,• een woonhuis, een boven- of benedenwoning met 2 slaapkamers tot ƒ300.000.-

bel
CENSE &
VAN LINGEN,

CENSE
&
v
LINGEN

NVM

A
N

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

023-5715715

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 0 2 3 - 5 715715 • FAX 0 2 3 - 5 715 747

• een 3- of 4-kamerappartement met zeezicht tot ƒ 400.000• een ééngezinswoning tot ƒ 450.000,• een ééngezinswoning met tuin tot
ƒ 550.000,• een hoekwoning of vrijstaande woning in
het groene hart of in de zuidbuurt van
ƒ 600.000,-tot ƒ 1.500,000,-

BESTE ZANDVOORTERS,
GROTE H. U LZJi<JN, KLEINE

("DUIJWWIJK"),

Vaderdag
Barbecuepakket

SCHIPPER

KOZIJNEN

ALUMINIUM°KUNSTSTOF

•4-,-

bestaande uit
karbonade, spiesjes,
hamburger, worstje
en reuze saté

BEZOEK ONZE SHOWROOM

ƒ10,

LANDHUIZEN, HERENHUIZEN,
APPARTEMENTEN,

HET BETERE REGELEN DOET U VOORTAAN BIJ....

HBR Hypotheken b v

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

ij Vreeburg

BESTAANDE HUIZEN,
KLEURIJKE HUIZEN, ECO HUIZEN,
STENEN HUIZEN, HOUTENHUIZEN,

HET KIEZEN VAN PASSENDE WOONRUIMTE IS VAAK AL MOEILIJK GENOEG.
EEN PASSENDE HYPOTHEEK VINDEN IS EEN STUK MAKKELIJKER .

Kozijnen - Schuifpuien - Dakkapellen
OPMEER Middelweg 11-13
% 0226 -35 1252 :' "V ' . ' • •.' ;; -..;•"•
AMSTELVEEN Binderij i/s
020-441 81 95
; ' • ' : : • • • : \ • . ' • ; • . - V , "':•.•" ' '
GRONINGEN Oostcrhamriblaan 53
050-573 67 57
• . -. . . ' . • • . '. : -:. '

PAKHUIZEN,
STRANDHUIZEN,
LUXE HUIZEN,
PREFABHUIZEN,
BUITENHUIZEN EN

HUIZEN, NIEUWBOUW HUIZEN

Uw adviseur: Ruud Mol

«„

HBR Hypotheken BV, Passage 36-40, 2042 KV Zandvoort, Tel.: 023-5720024

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451
Hypotheek:
a adviseur

VVeekmedia 17
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ien- en opleidingenkrant van Weekmedia
ti^Arnsterdarris Stadsblad
'-*•'
SDiemert X Courant
!
** M V *

'

Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant

<

Uithoornse Courant

b»|\lièuwèblad Gaasperdam
"Buiteiweldertse Courant

Een leven lang leren - eindelijk studeren

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

;

Hoger Onderwijs Voor Ouderen
september - december 1999

,'-'••„ '.;'-•>:-;

Keuze uit korte cursussen (10 weken) •"
op het gebied van geschiedenis,
kunstgeschiedenis, archeolo-V r
gie, theqïogie,.natuurwetenr .
schappen, sociologie,: ,„'
voor iedereen
van 50 jaar en ouder

filoSOfïe.TnUZiek- \ / ' -":'
geschiedenis, en

letteren,

,;

Vraag de folder aan:
HOVO-Vrije Universiteit
de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Erik de
Jong: „Ik
ben verplicht om
een pak
plus
stropdas
te dragen
om er
representatief uit
te zien
Bram de
Hollander
Fotografie

een fooi zal ik nooit zeuren'

020 - 444 5669

amsterdam

vrije Universiteit

Landelijk kappersbedrijf
HAIR CALL COLOURS
zoekt

KAPSTERS
vanaf 23 jaar, voor een leuke baan in de regio
waar men woont.
Men mag ook herintreder zijn in het kappersvak.
Contract tussen de 10 en 25 uur per week.
Werkdagen in overleg.
Voor info 036-5305600

Secon Group B.V. is een groep van
mode-ondernemingen die zelfstandig
werken binnen een aantal segmenten
van de confectiemarkt: van jeans tot
klassiek, voor mannen en vrouwen, in
GROUP
binnen- en buitenland.Het bedrijf heeft
zich snel ontwikkeld en neemt inmiddels een vooraanstaande positie in met
toonaangevende merken als G-star, TurnOver, Arrow, Gentiluomo, Anotherwoman, Performen's, A-rticles, Book's l^ouis Féraud, Yarell en Fink.

SECOX

Secon Fashion Service B. V., een zelfstandige onderneming binnen Secon Group,
verleent haar diensten aan de mode-ondernemingen, onder andere op het gebied
van financiële administratie, logistiek en automatisering.
De werkomgeving is creatief, inspirerend, dynamisch en informeel. Er werken
overwegend jonge mensen (25 tot 35 jaar).
Secon Fashion Service B.V. is per direct op zoek naar een

MEDEWERKER VOORRAADSHOWROOM M/V
op fulltime basis
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verkopen van voorraaclartikelen en je verzorgt de administratieve afhandeling van deze verkoop. Je beantwoordt vragen van onze klanten en zorgt er voor dat de voorraadshowroom op
orde blijft. Je onderhoudt contacten met de reconditioneringsbedrijven en
coördineert de goederenstromen tussen het verkoopmagazijn en overige magazijnen. Verder ben je verantwoordelijk voor het controleren van binnenkomende voorraadartikelen en het verzamelen, inpakken, en verzendklaar maken
van orders.
Profiel
Wij zijn voor deze veelzijdige functie op zoek naar een commerciële, representatieve, logistieke duizendpoot die niet terugschrikt voor fysieke arbeid. Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau en over een flexibele, clienstverlenende instelling. Ervaring als showroomverkoper is een pre. Je hebt geen negen tot vijf mentaliteit en beheerst zowel Engels als Duits met name in woord.
Tevens zijn we op zoek naar een

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
op parttime basis

In deze functie houd je je bezig met het bedienen van de telefooncentrale, het
ontvangen van bezoekers en deze doorverwijzen naarde gewenste afdeling, het
verzorgen van de inkomende & uitgaande post en overig voorkomende werkzaamheden.
Profiel
Wij zijn voor deze functie op zoek naar representatieve kandidaten die beschikken over een MBO werk- en denkniveau, een aantal jaren relevante ervaring en een prettige telefoonstem. Je hebt een dienstverlenende, klanlvrienclelijke instelling en geen negen tol vijf mentaliteit. Verder beheers je Engels en
Duits met name in woord.

Amsterdam en elders. In
tegenstelling tot de
chauffeurs van zogenaamde straattaxi's, is zijn vaste
standplaats namelijk
Schiphol. Daar krijgt hij
zijn ritten toebedeeld door
de ter plekke gevestigde
taxicentrale. „Het komt er
in feite op neer, dat ik op
Schiphol een consessie heb
op een stukje asfalt," legt
De Jong uit. „Zodat de
klanten recht vanuit de
aankomsthal in mijn
wagen kunnen stappen."
Zelf hoort hij sinds een
halfjaar tot de eigen rijders,'die in tegenstelling ,
tot de 'loonchauffeurs' hun
eigen baas zijn. Net als zijn
250 Schipholcollega's,
wordt hij niettemin geacht
om zich aan de voorgeschreven gedragsregels te
In zijn luxe limousine
houden. „Zo ben ik onder
brengt de 46-jarige
Amstelvener dagelijks heel meer verplicht om een pak
wat klanten van de natio- plus stropdas te dragen om
er representatief uit te
nale luchthaven naar

4 rri JA, ALS JE je aan alle
l regeltjes houdt kom je
-*- natuurlijk nergens,"
schetst taxichauffeur
Erik de Jong zijn rijgedrag. „Dat is gewoon niet
meer te doen, ook niet
voor de klant. Het verkeersbeeld is de laatste
jaren zo druk geworden,
dat naast een enorme rijvaardigheid een zekere
assertiviteit in mijn vak
absoluut vereist is. Laat
ik zeggen dat ik soms
wat meer dan andere
bestuurders gebruik
maak van de marges en
uitwijkmogelijkheden die
zich voordoen. Zij het
altijd strikt binnen de
veiligheidsgrenzen,
hoor."

zien," vertelt De Jong.
„Ook moetje op zijn minst
vloeiend Engels spreken
om hier te mogen werken.
En verder maken we, voor
de uniformiteit, uitsluitend
gebruik van Mercedessen
van de E-klasse."
Dat van hem een onberispelijke houding wordt verwacht, vindt De Jong niet
meer dan logisch. „Het
aanbod van klanten is hier
immers van duidelijk
hoger allooi dan wanneer je
in een straattaxi rijdt. Het
gaat vaak om zakenmensen, die zich rechtstreeks
naar hun plek van bestemming laten rijden. Dat kan
in Amsterdam zijn, maar
ook in bijvoorbeeld België
of Duitsland. Ik voel het
daarbij als mijn verantwoordelijkheid dat de mensen zich onderweg prettig
voelen, want ik heb tenslotte toch een soort van

„Als ie werkt met mensen met een verstandelijke beperking, geef je iets van
jezelf en daar krijg je heel veel voor terug."

dienstverlenend bedrijf.
Bovendien is het de kunst
om jezelf een beetje te verkopen."
Om een fooi lopen zeuren
zal hij echter nooit doen, zo
verzekert hij plechtig.
„Kijk, als ik een goede fooi
krijg is dat natuurlijk best
leuk. Ik zie dat als een uitdrukking van waardering
in de vorm van een financiële tegemoetkoming.
Maar als ze het nalaten
denk ik alleen maar: dan
niet. Zelfs als ik me net
heb sufgesjouwd met al
hun koffers, wat je met
Aziaten nog weieens overkomt. Die vinden vaak
alles vanzelfsprekend,
omdat ze je kennelijk als
niets meer beschouwen
dan datgene waarvoor ze je
hebben ingehuurd. Wat dat
betreft zijn Amerikanen
veel amicaler. En Italianen,
daar kan ik ook wel wat
mee."

j| g,

Ofschoon de klanten van
De Jong over het algemeen
dus van niveau zijn, krijgt
hij toch weieens vreemde
gasten in zijn limousine.
Bijvoorbeeld mensen die
zich in het vliegtuig vol
hebben laten lopen, of
waarbij de jetlag in alle
hevigheid heeft toegeslagen. „Je moet dan wel over
een bepaalde dosis psychologische kennis beschikken
om zo'n situatie op een
diplomatieke manier aan te
pakken," weet De Jong uit
ervaring. „Al heb ik helaas
weieens gehad dat het uit
de hand liep, en ik 'en nou
snel wegwezen' moest roepen. Want als ze handtastelijk gaan worden is voor
mij de grens bereikt. Maar
ach, in de elf'jaar dat ik nu
taxichauffeur ben is me dat
nog maar twee keer
gebeurd.'
Johan Schaaphok

Friture d'Anvers
Kerkplein

Jeanef, leerling Verpleegkundige
STICHTING WERKGEMEENSCHAP
ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG

SWOZ is momenteel op zoek naar

vraagt

MEDEWERKERS

LEERLINGEN Verpleegkundige (niveau 4)

voor de weekenden of de zomermaanden.

(vac.nr. 65/0102) en

Sollicitaties iedere dag vanaf 13.00 uur.

LEERLINGEN Verzorgende (niveau 3)
(vac.nr. 64/0102)
De opleiding
In deze MBO-opleidingen, die starten in september 1999, leer je hoe je op professionele
wijze ondersteuning en zorg biedt.
In de opleiding tot Verpleegkundige doe je kennis en vaardigheden op die er voor zorgen
dat je in staaf tent verpleeg processen voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.
De opleiding Verzorgende Teert je vooral hoe je cliënten dagelijks ondersteunt in hun praktisch handelen.
In de opleiding voor niveau 4 ga je eerst negen maanden naar school. Daarna ga je drie
jaar de praktijk in en volg je tevens theorielessen. Tijdens deze jaren werk je op drie locaties van de SWOZ en gedurende een periode van een half jaar in een ander werkveld van
de gezondheidszorg (een algemeen ziekenhuis).
In de opleiding voor niveau 3 ga je eerst zeven maanden naar school. Ook dan volgt een
periode van praktijk en theorie. De opleiding duurt in totaal drie jaar.

Voor wie?
Je kunt worden toegelaten tot de opleiding als je tenminste 17 jaar bent en in het bezit van
een van de volgende diploma's of getuigschriften.

Opleiding tot Verpleegkundige:
- MAVO met alle vakken op D-niveau
-een driejarige middelbare beroepsopleiding
- ziekenverzorging
- een ander diploma of getuigschrift van een gelijkwaardige opleiding.
Als je 23 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de bovenvermelde eisen, kun je tot de opleiding worden toegelaten als blijkt dat je in staat bent om de opleiding met succes af te
ronden.

Opleiding tot Verzorgende:
- VBO/MAVO-diploma op C-niveau
- een bewijs van onvoorwaardelijke overgang naar de 4e klas HAVO.

Salariëring en orbeidsvoorwaarden
Aan het begin van de opleiding, als je naar school gaat, krijg je een zakgeld van ƒ 750
bruto per maand. Daarna krijg je een salaris oplopend van ƒ l .683 bruto per maand in
het eerste tot ƒ 2.566 in het derde jaar (Verpleegkundige niveau 4) of van ƒ l .483 tot
ƒ l .906 (Verzorgend niveau 3).
Voor leerlingen van 23 jaar of ouder geldt het minimumloon.
De opleiding is gratis: deze wordt betaald door de SWOZ.

SWOZ biedt
ondersteuning aan
mensen met
verstandelijke
beperkingen in Amsterdam. Deze ondersteuning bestaat uit
begsleiding,
verzorging en huisvesting. Dit kan individueel
plaatsvinden, maar ook
groepsgewijs.
Uitgangspunt is dat de
mogelijkheden van elke
cliënt zoveel mogelijk
worden benut. Voor
kinderen met
verstandelijke beperkingen is er ook
dagopvang. Het aantal
cliënten bedraagt
ongeveer l .000. Er
werken ongeveer 750
medewerkjstjers op verschillende locaties.

DIPLOMA
KREATIEVE
HANDVAARDIGHEID
De opleiding in het Amsterdamse Bedrijvencentrum
bereidt mensen voor op een funktie in het kreatief
werk of voor uw eigen kreatieve ontwikkeling.
Parttime opleiding, l ochtend, middag of avond per
week, gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 950,- per jaar, inkl. materialen.
Diverse materialen en technieken.
Vervolgmogelijkheden: parttime opleiding Bezigheidsbegeleiding en Ontwerpen & Vormgeven.
Bel voor een prospektus of de expositie-uitnodiging
voor Amsterdam, Almere en Hoofddorp.

STICHTING KREATIEVE EDUKATIE
Tel. 6862405 Fax 6812602
Sekretariaat:
Ie Hugo de Grootstr. 9, 1052 KK A'dam

EINDEXAMEN EXPOSITIE
Zondag 27 juni en zondag 4 juli
van l 2.00 tot ló.OOuur,
in de Volksuniversiteit
Rapenburgstraat 73 - Amsterdam.
92 kandidaten van alle drie de opleidingen
laten hun werk zien.

Belangstelling?
Voor meer informatie kun je bellen met de afdeling Personeelszaken van de SWOZ,
tel. 020-5816816.
Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan: SWOZ,. P &O, Einstein-gebouw, Postbus l 103,
1000 BC AMSTERDAM, o.v.v. het vacaturenummer.

Jouw schriftelijke reactie, inclusief curriculum vitae, kun je binnen 10 dagen
sturen naar Secon Fashion Service B.V., t.a.v. Mw. H. van Westen, Postbus
90049,1006 BA Amsterdam.

Betrouwbare zelfstandige

hulp in de huishouding
gezocht, v.a. 40 jaar, voor 5 dagen per week,
van 12.00 tot 14.30 uur.

Adverteren? Bel : met R i na Verkaa i k '• 0 2 0 - 5 6 2 2 8 0 4

f 15,- per uur.
Telefoon 5713023.

over

M vakantieplannen? Wordt het zon, zee en strand of lekker bijverdienen? Doe het slim, word Koploper. Elke
dag een uurtje goed betaald de krant bezorgen en voor de rest gewoon doen waar jij zin in hebt. Beter toch?

WORD KRANTENBEZDRGER l N JE VAKANTIE
. BEL 08DO O230351

Zij nemen de tijd voor een
goed hypotheekadvies!
Zandvoorters zijn nuchter genoeg om zich niet meteen vast te leggen
op een standaardhypotheek. Want zoals bij elke financiële overeenkomst zijn bij een hypotheek meer aspecten van belang dan alleen een
laag rentepercentage;
ook uw carrièreverloop, uw huidige en toekomstige financiële situatie
en fistaföa||rek spelen een rol. Komt u daarom eens vrijblijvend praten met Cerise & Van Lingen. Wij nemen graag de tijd voor u, waarbij
de volgende onderwerpen zeker ter sprake zullen komen:
FINANCIEEL PLAN
Voor welke kosten kom ik te staan bij de aankoop van een woning?
Hoe hoog wordt mijn maandlast? Heb ik dubbele woonlasten tijdens de
bouwperiode? Kan ik de hypotheeklast nu en in de toekomst dragen?

't Komt in de tri

Een monument voor Gerrit Rietveld

Grote Sponsor Loterij
helpt Utrechts museum!
SPONSOHBÏNGO

WAARDEBEPALING
Wat is het belang van een waardebepaling van mijn huidige woning?
Is deze waardebepaling vrijblijvend en zonder kosten?

,-;, getal l t/m 22 ; ; ;
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; 01,103

'

v

•*™^ï *

, - 29.105
f *;

Tot volgende week!

Elke 0.1% te hoge rente is er één te veel!
Een zeer lage rente.
Voor Cense & van Lingen is dat geen loze belofte, maar een absolute
zekerheid. Dat kunt u aan den lijve ondervinden door een afspraak te
maken met Hans Boot, onze hypotheek-adviseur.
In een vrijblijvend gesprek vertelt hij u er graag meer over.
U kunt hem bereiken op telefoon (023) 5715715.

NVM
MAKELAAR

Als u meespeelt in de
Sponsor Loterij helpt u het
werk van grote Hollandse
kunstenaars te bewaren.
Niet alleen in het Centraal
Museum, maar ook in vier
Rijksmusea.
En... u kunt natuurlijk
met uw deelname ook fantastische prijzen winnen!
Zoals de wekelijkse ton en
elke dag kans op ƒ 25.000,Doe de bon daarom vandaag nog op de bus.

S. vt ^S 1 -^"
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. : Heeft a met deze getallen •
«*n Volle kaart, dan vrtat a de

VOLSTREKT ONAFHANKELIJK
Worden alle mogelijkheden en tarieven objectief vergeleken?
Krijg ik wel de scherpste tarieven?

V
A
N

Utrecht heeft een grote verzameling voorwerpen die
gemaakt zijn door Rietveld.
En het museum wil al heel
lang een speciale vleugel
openen voor deze
Utrechtenaar. Dankzij
Stichting DOEN komt die

-; *l 06-'; 13 i 351 22 n 36

> I 44?23|41S21

CENSE&
LINGEN

Gerrit Rietveld is één van
Nederlands grootste kunstenaars van deze eeuw. Het
leuke vind ik dat hij kunst
maakte om te gebruiken,
zoals stoelen en huizen. Hij
was eigenlijk meer een
architect en meubelontwer-
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in Capelle a/d IJssel

tfi'Ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
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een toegangskaartje i
voor de Megafestatie
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Jhr. R N. Quarles van Uffordlaan 2,2042 PR Zandvoort

De Bingolijn

Wilt u ook een zeer lage rente?
Bel (023) 5715715

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zetfoulcn voorbehouden'

wens nu uit. Stichting
DOEN helpt het Centraal
Museum met geld van de
Sponsor Loterij. Want de
Grote Sponsor Loterij is
er voor sport, welzijn en
cultuur.

let Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

M IKrBITSfGO-MEE-BON

MstdNS;
suBprasË
>

per, maar wel een hele bijzondere. De Sponsor
Loterij helpt die moderne
kunstenaar nu aan een
levend monument.
Het Centraal Museum in

.Volkswagen Lupp

s^

Het Rietveldhuis in Utrecht is een van de belangrijkste nagelaten gebouwen
van de grote architect Gerrit Rietveld.

•• \

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
Molilcllcrs. Deelname houdt in aanvaarding van hel
rcglemcnl, op aanvraag verkrijgbaar, lel. 0900-300
1400 (35 cpm)

D de heer

D mevrouw

150.99.06

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(PosObanknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tel:

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Sommige kinderen lezen het
Zandvoorts Nieuwsblad wel eens
thuis. Maar dat is toch nog wat anders
dan zelf aan de slag gaan voor de
krant. De kinderen van groep zes en
zeven van de Mariaschool hebben die
kans onlangs gekregen. Ze mochten
meehelpen om een krantenpagina te
maken over roken en drinken, omdat
er op school voorlichting over deze
onderwerpen gegeven is. Ze
interviewden elkaar of de juf en ze
maakten de illustraties bij de
verhalen. Een groepje bedacht onder
andere een leuke reclamecampagne
voor het Zandvoorts Nieuwsblad en
een ander groepje verzon zelf een
stevige anti-rokenslogan: Doof je
peuk, dat vindt een ander ook leuk.

is vies en het
Kinderen ontdekken verslavingsgevaren is'Roken
ook heel ongezond'

ZANDVOORT - Waarom is roken slecht? Wat gebeurt er
als je alcohol drinkt? Waaraan merk je dat je verslaafd bent
aan gokken en wat is hasj eigenlijk precies? De kinderen uit
de hoogste twee groepen van de zes Zandvoortse basisscholen kunnen voortaan zelf antwoord geven op deze vragen. Zij
hebben namelijk net een project achter de rug over
verslavingen.

Het scholenproject heeft in deel van dit project."
het hele land plaatsgevonden.
„Over het algemeen was er
De regio Zuid-Kennemerland een duidelijk verschil in reacwas een van de laatste regio's ties tussen groep zeven en
die eraan meedeed. Het mate- groep acht. Dat zag ik op bijna
riaal voor het project is ont- elke school. Voor groep zeven
wikkeld door het Trimbos In- is roken en drinken de verre
stituut. Volgens Joke Hilbers, grote mensenwereld. Maar in
die in Zandvoort de voorlich- groep acht zitten ook kinderen
ting heeft gegeven, werkt de die weieens stiekem een sigamethode van het Trimbos In- retje gerookt hebben. Die
stituut heel goed. De kinderen schuifelden wat onrustig en
moeten zelf opdrachten ma- prompt verlinkte er een zijn
ken. In groep zeven kregen de vriendje."
kinderen les over roken en
Een van de scholen, de Maridrinken en in groep acht werd aschool, heeft het project een
de lesstof uitpaar weken
geleden afgegebreid met
gokken
en
sloten
met
drugs. „Het
een ouderaproject begon
vond. Daarop
heel
algepresenteermeen," verden de leerlintelt Hilbers.
gen van groep
„We verdiepacht middels
ten ons in ~""~"~~•™~~""~ """~~~"~~""~• toneelstukjes
goede en slechte gewoontes en de gevaren van allerlei verslaik legde ze steeds meer uit. Bij- vingen.
voorbeeld over wat nicotine
met je lichaam kan doen. UitDe resultaten van het proeindelijk vroeg ik ze wat zij ject zijn landelijk gezien volzouden doen als er een sigaret gens Hilbers heel goed. „Naof drankje aangeboden wordt. tuuriyk is de prikkel er nog niet
Geen enkele keer heb ik ge- af, maar de meeste kinderen
zegd: 'Je moet niet gaan roken zijn zich nu wel bewuster ge- Met veel enthousiasme buigen de kinderen van de Mariaschool zich over een krantenpagina die gewijd is aan het project Roken en
of drinken'. Nee, het besef kan worden van de gevaren van Drinken
Foto Karin Schut
beter bij henzelf komen dat verslavingen."
het slecht voor je is om te róken of drinken. Dat is het voorMonique van Hoogstraten
ADVERTENTIE

niet drinkt. Seb vindt het ergHier vraag ik aan mijn
klasgenootjes of hun ouders ste dat ze rookt. Seb vindt dat
zyn vader altijd actief is. Seb
verslaafd zijn aan iets.
vindt zijn vader grappig, omdat hij onder de douche zingt.
EN MEISJE in mijn klas Seb vindt het erg dat zijn vavindt dat haar ouders qu- der drinkt.
Ramon vindt het roken vies,
ders gezond zijn. Ze roken niet
om gezond te blijven. Ze vindt omdat het heel ongezond is.
Cliff vindt roken ook vies en
het het ergste als ze gedronken
hebben en dan stinken ze uit ongezond.
Ken vindt roken ook vies en
hun mond.
Seb vindt het de beste ge- ongezond.
Kaj Zwemmer
woonte van zijn moeder dat ze

E

'Voor groep 7 is

roken en drinken
nog ver weg'

De kater van onze juf

'Zo af en toe een
glaasje mag wel'

Malboro is de beste en lekkerste sigaret van Nederland.
Mevrouw Schreuder was 22 jaar toen ze begon met drinken. Er zitten 25 sigaretten in en voor die prijs is het best
Haar lievelingsdranken zijn wijn, port en champagne.
goedkoop.
Ze heeft een kater, maar niet van de drank. Het is haar kat. Een pakje kost maar 6,25 gulden!
Veel mensen hebben Malboro.
Jeroen van den Rijst Daar doen ze goed aan.
Je hebt ook Malboro lignt.
ZANDVOORT - Juf Astrid
Ook lekker natuurlijk.
Schroeder heeft 9ok een inVeel succes met Malboro namens Daniëlle en Jeroen
terview met Bibi, Stephan,
Nanda en Lesley gehouden
Zandvoorts
over het project 'Roken en
Drinken'.
Nieuwsblad

(bijzonder project)
Gelegenheidsredactie:
Priscilla Bakker, Seb van
Berge Henegouwen, Nienke de Boer, Anton Bol,
Mark Boot, Ken Dorissen,
Kimberley van Gemert,
Jqlien van der Hoff, Ramon
Kinneging, Dave Rubeling,
Martina Rutgers, Dennis
van der Sloot, Justin Tukker, Cliff Waredenier, Boyd
Zuidam en Kaj Zwemmer
(groep 6 van de Mariaschool).
Darryl Bouman, Sanne van
Dam, Lesley Dorissen, Daniëlle van Hoek, Stephan
Hüleman, Joy de Hoop,
Carlo Kramer, Terry van
Loenen Martinet, Nanda
Meijer, Bibi Overakker,
Tessa Overakker, Nicolas
Ravestijn, Jeroen van der
Rijst, Terry Schaasberg,
Jeroen van Soest, Hilmar
van der Veen en Pauline
Zwemmer (groep 7 van de
Mariaschool).

Juf Astrid
rookt niet
Bibi, Nanda, Stephan en
Lesley hebben juf Astrid
geïnterviewd over roken.
Rookt u?
Juf: Nee.

,- Hoe oud was u toen u uw
eerste sigaret uitprobeerde?
Juf: 22 jaar.
- Waarom bent u begonnen
met roken?
Juf: Uit verveling op een
feestje.
- Hebt u weieens geprobeerd
om te stoppen?
Juf: Ik ben er nooit echt mee
begonnen, dus ik hoefde ook
niet te stoppen.
- Waarom rookt u niet?
Juf: Ik vind het niet lekker.

ol

familie geïnterviewd. Het is belangrük dat ouders bijvoorbeeld proberen te stoppen met
roken."
Juf: „Drinken je ouders weieens?"
Kinderen: „Sommige ouders
drinken 's avonds een biertje."

r\JLsir\j(*

Het Zandvoorts Nieuwsblad is leuk voor jong en oud.
De foto's passen ook altijd bij de verhalen.
Wat er ook gebeurt in Zandvoort, het staat altijd in het
Zandvoorts Nieuwsblad.
Het Zandvoorts Nieuwsblad weet altijd de beste nieuwtjes, feestjes en frutsels te vinden in Zandvoort.
Wat er ook gebeurt in Zandvoort, het staat altijd in het

Juf: „Hoe vond je het project?"
Juf: „Wat is jullie conclusie na
Kinderen: „Leuk, leerzaam." dit project?"
Kinderen: „Te veel drinken is
Juf: „Wat vind je ervan om je niet goed. Af en toe een glaasje
familie hierover in te lichten?" mag wel. Rode wijn kan ook
Kinderen: „We hebben onze gezond zyn."

Het Zandvoorts Nieuwsblad is de beste krant van alle kranten
in Nederland.

Boyd vindt drank slecht
Boyd houdt niet van drank, omdat luj het niet lust.
Boyd vindt het ook slecht dat anderen drinken.
Hij vindt het slecht voor het lichaam en voor de geest.
Martina Rutgers
Justin Tukker

(Deze reclame is gemaakt
door Terry van Loenen Martinet en Tessa Overakker. De
bovenste tekening is van
Darryl Bouman.)

Wilt u lid worden van dit geweldige blad?
Een abonnement kost tot l
januari 2000 maar f 35,40
Naam:
Adres: .......................................
Postcode

Met dank aan: Juf Astrid
Schreuder

woonplaats:

Telefoonnummer:

Organisatie en idee: Monique van Hoogstraten
Redactie-adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort, telefoonnummer
571.8648.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA Zandvoort.

en

Giro/bahknummer:

Het Zandvoorts Nieuwsblad is
niet duur voor al die nieuwtjes
die erin staan.
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Vorstelijke Kuurvakantie

Zomerprachtige

Denemarken

Een zesdaagse zomervakantie in een
Een zesdaagse zomervakantie in een
eerste klasse hotel in Bad Arolsen/Duitsland eerste klasse hotel in Grena/Denemarken

Het prachtige Arolsen is een grootse
belevenis Arolsen is een weerspiegeling van de barokstijl en heeft deze
stijl ook bewaard met statige en
schaduwvolle alleeen Hier ligt het
overdadig versierde barokslot van de
vorsten van Waldeck en een heleboel
idyllische duitse vakwerk-huizen De
stad is prachtig gelegen aan de
Twistesee die zich 's zomers verandert in een waar badeldorado met
een massa behaaglijke vermakelijkheden Waldecker In de streek van het
oude vorstendom van Waldeck verliest u zich onvoorwaarderlijk in het
romantische heuvellandschap, glooiende dalen, eindeloze wouden en
gezellige kleine sprookjesachtige
vakwerk-huizen U kunt een verblijf
doorbrengen m deze uitzonderlijke
omgeving Het mooie Hotel
Residenzschloss Arolsen ligt in de
stad Arolsen in het midden van het
prachtige Waldecker Land In
Nordhessen

belevenissen m de omgeving van de
stad U kunt op ontdekkingstocht
gaan m de verscheidene kloosters,
kerken, burchten, kastelen en herenhuizen waar het in deze streek van
wemelt U moet beslist het Waldeck
kasteel bezoeken dat een kopie is
van het kasteel van Versailles

Het culturele Kassei
Een uitvlucht naar de culturele burcht
Kassei kunnen wij u ook absoluut

Avontuurlijk Arolsen
In Arolsen kunt u tot uzelf komen
De kuurtradities worden trots
bewaard, de stad is vandaag een
staatserkend Heilbad (kuuroord) Het
ontbreekt ook niet aan culturele

Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts
Normale hotelprijs f 722,-

aanbevelen Om de 5 jaar is Kassei
het centrum voor heel de kunstgemteresseerde wereld Velen reizen naar
Kassei om de Documenta tentoonstelling voor moderne kunst te
bezoeken Overal m de stad zijn er
echter vele fascinerende kunstwerken
die getuigen van eerdere tentoonstellmgen zoals bv De grote Hakke m
Karlsaue en de 2 laserstralen tussen
het Documenta-gebouw,
Fndericianium en het

f
l

U krijgt 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendmer of buffet
Hotel Residenzschloss Arolsen
Het hotel heeft restaurant, lagunebad, whirlpool, sauna,
stoombad en solarium U kan ook mountambikes huren
bij het hotel
Alle kamers hebben bad/douche/toilet,TV, video en telefoon
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 198,
Een extra bed kost f 328,Annuleringsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind
Administratiekosten f 7,50

Herkulesmonument Een van de
grootste en meest imponerende
Rembrandt verzamelingen vindt u in
het Wilhelmshohe kasteel.
Kassels belangrijkste toeristische
attractie is Wilhelmshohe Park waar
men 's woensdags en 's zondags de
meest fantastische waterkunst kan
beleven voor die tijd. Het was namelijk de bedoeling dat de vorst zijn
macht kon vertonen en zijn gasten
kon imponeren

Korting bij twee betalende volwassenen:
Max 2 kinderen van 2-14 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer
In uw verblijf is selchts de eindremiging inbegrepen U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel
Kuuronkosten zijn niet m de prijs inbegrepen
Kuuronkost bedraagt DEM 1,- per persoon en per dag
Kinderen 0-14 jaar gratis
Aankomstdata:
Juni
Juli
Augustus

4 * 14 * 19 * 24 * 29
4 * 9 * 14 ' 19 * 24 * 29
3 * 8 * 13 * 18 * 23 * 28

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes

Wanneer de zomer begint is er geen
andere streek dan Djursland dat
geschikt is voor uw zomervakantie
Hier vindt u een mooi landschap van
scherp afgetekende dalen, glooiende
met bos bekleedde heuvels, de
prachtig wiegende zee en kmdervnendehjke zandstranden Overal
ontmoet u een gastvrije stemming
Overal in de buurt zijn er spannende
toeristische attracties Vanaf de gezellige zomerstad Grena m Jutland kunt
u het gerestaureerde vorstelijke schip
Fregatten Jylland, het familiepark
Djurs Sommerland en de enorme
haaien in het Kattegatcentret bezoeken Vanaf Grena kunt u LEGOLAND(r) m Billund bezoeken op
slechts 2 uren rijden. Scandic Hotel
Grena ligt, omringd door bo,s m de
oude handelsstad Grena op slechts
een steenworp van de haven

Een wereld in de diepte
van de zee
In het gezellige Grena is de zee een
deel van het alledaagse leven U kunt
een wandeling maken langs de drukke haven De haven dient als veer-,
visserij- en industriehaven Deze
haven heeft een speciale aantrekkingskracht Wanneer u deze kanten

bezoekt mag u beslist niet vergeten
Kattegatcentret te bezoeken Hier
krijgt u een unieke gelegenheid om
inzicht te krijgen m het spannende en
fascinerende leven onder de zeespiegel U kunt de verschillende aquanums bewonderen en zeebewoners
van dichtbij zien U kunt een schol
aaien, de ontwikkeling volgen in de
verschillende stadia van het leven
van een vis U kunt ook een beetje
griezelen wanneer de roltrap u naar
beneden voert onder het grote haaibassm U kunt zien hoe deze 2,5m
lange tijgerhaaien gevoederd wor-

f

U krijgt 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
Hotel Mercure Paris Centilly
Het hotel heeft restaurant "Le Saphir", bar en
openluchttenas
Alle kamers beschikken over bad/douche/toilet,
airconditioning, TV en telefoon
De toeslag voor een cenpersoonskamer bedraagt
f 298,- Een extra bed kost f 238 Annuleringsverzekering:
f 30,- pei volwassene/f 15, -per kind

Scandic Hotel Grena
Het hotel heeft een sauna, biljart, tafeltennis, solarium
(DKK 25,-), speelruimte voor kinderen, salon, kiosken en
fietsverhunmg (DKK 50,- pr dag)
Alle kamers beschikken over bad/toilet/douche, TV met
parabool en intern TV-kanaal en telefoon
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 198,Een extra bed kost f 328,Annulenngsverzekering:
f 30,- per volwassene/f 15,- per kind
Administratiekosten f 7,50

Aankomstdata:
juni
juli
augustus

29
4'9'14'19"24'29
3'8'13'18'23

Onder vooibehoud van uitverkochteperiodes

1864 De restauratie van dit Fregat
heeft verscheidene jaren geduurd en
is beslist een spannende belevenis
Ebeltoft is in het algemeen een span
nende stad U kunt een wandeling
maken m de oude wandelstraten en
het beroemde oude stadhuis zien
Uw kinderen zullen enthousiast zijn
over een tocht naar Djurs
Sommerland (zomerland) circa 25
km), waar meer dan 50 verschillende
vermakelijkheden u wachten B v
riverraftmg, Afrikaland een gigantiscl
water- en lilliputland om maar enkele
mogelijkheden op te noemen

Korting bij twee betalende volwassenen:
Max 2 kinderen van 2-15 jaar voor de halve prijs bij de
ouders op de kamer.
In uw verblijf is selchts de eindremiging inbegrepen U
kan bijkomende reiniging tijdens uw verblijf, mit een
prijstoeslag, bestellen bij DTF travel of op het hotel
Aankomstdata:
Juni
Juli
Augustus
Sept

9
4
3
2

* 14 * 19 * 24 * 29
* 9 * 14 * 19 * 24 * 29
* 8 * 13 * 18 * 23 * 28
* 7

Met voorbehoud voor uitverkochte periodes

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Van het Louyre tot
de Are de Triomphe
Men is niet m Parijs geweest als men niet over de
wereldberoemde Avenue Champs-Elysees gewandeld
heeft Vanaf de Are de Triomphe op Place Charles de
Gaulle kunt u over de 71 m brede wandelstraat lopen
m de richting van Place de la Concorde Daarna kan
men verdergaan door de prachtige parken m de nchting van het Louvre Toen de Bastille bestormd en vernietigd werd m 1789, werden de bouwmaterialen
gebruikt voor het uitbouwen van de Place de la
Concorde Hier werd ook de guillotine neergezet 1342
mensen werden op de Place de la Concorde onthoofd
Als u de Seme oversteekt over de Pont de la Concorde
komt u bij de Assemblee Nationale U kunt dan m
westelijke richting de Seme volgen helemaal tot
aan deEiffeltoren

Administratiekosten f 7,50
Korting bij twee betalende volwassenen:
Max 2 kinderen van 2-15 jaar voor de
hiilve prijs bi] de oudeis op de kamer

Djursland heeft een heleboel spannende attracties die u kunt bezoeken
U kunt een uitstapje doen in Mols
bergen en van het unieke uitzicht
genieten vanuit Trehoje waar de
Arhusbaai en Samso in het gezichtsveld komen U kunt ook Ebeltoft
bezoeken en het langste houten
schip ter wereld bezoeken "Fregatten
Jylland" Dit schip heeft aan de Slag
van Helgoland deelgenomen in

U krijgt. 5 overnachtingen, 5 maal een ontbijtbuffet
5 maal een tweegangendmer

Een zesdaagse zomervakantie in een eerste klasse hotel in Gentilly/Frankrijk
Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts

Gezellige Djursland

£
Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts l

Parijs - Stad van de romantiek
Bezoek Parijs als de zon over de Seme en de vele
Parijse terrasjes schijnt In de stad heerst een gezellige
sfeer, in de straten en op de pleinen In het oude
gedeelte van het "Quartier Latin" kan men nog altijd
de bohemiensfeer en levenslust beleven uit de tijd dat
kunstenaars als Hemmmgway en Picasso m deze levendige wijk werkten De Eiffeltoren, Notre Dame,
Champs-Elysees, Are de Triomphe en de Place de la
Bastille en dames zoals de Mona-Lisa en Venus van
Milo zijn slechts enkele van de talrijke mogelijkheden
die m Parijs een bezoek waard zijn Wat denkt u van
een bezoek aan het pretpark Disneyland Parijs Dit ligt
30 km ten oosten van Parijs U logeert in een uitstekcnd hotel tegenover de binnenring van Parijs 800 in
van het hotel kunt u de sneltrein (RER) nemen en dan
bent u m 15 minuten in hel hartje van Parijs

den. Ga op onderwateravontuur m
Kattegatcentret

De stad van de artiesten
Parijs heeft een heel eigen sfeer Gedurende
vele generaties hebben studenten en kunstenaars hun stempel gedrukt op verscheidene
delen van de stad Het "Quartier Latin",
Montparnasse en Montmartre hebben een
periode gekend dat bohémiens eenbelangrijk
deel van het stadsleven bepaalden Bezoek b v
de café's en bistro's op de Boulevard de
Parnasse Geniet van een prachtig uitzicht over
Parijs vanaf de trappen van de Sacré-Coeur en
bezoek een echte Franse markt m de rue
Mouffetard

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
1. aankomstdatum

vertrekdatum

2. aankomstdatum

vertrekdatum

....Volwassenen ƒ

per persoon m

Aantal eenpersoonskamer(s) (toeslag ƒ

tweepersoonkamer(s)
)

Korting voor kinderen bij 2 betalende volwassenen:
Max. 2 kinderen 2-15 jaar halve prijs bij ouders op de kamer
Annuleringsverzekering volwassene ƒ 30,- / kind ƒ 15,-.
Adminstratiekosten ƒ 7,50.

Bon zenden naar:

Zandvoorts Nieuwsblad
t.a.v. Hert Stad,
postbus 507,
1000 AM Amsterdam
(Toren 10e etage)

l Schrijf op de omslag Hotelvakantie
Informatie en reservering: DTF Travel a/s
l telefoonnr. 0800 022 87 27 (gratis)

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

woensdag 16 juni 1999

7

'Het is zo mooi/ dat moeten anderen zien
Uitgekeken op de ANWBletsroutes? De Stichting
Recreatief Fietsen heeft qnangs een nieuw boekje uitgegeven met negen routes
vanuit Zandvoqrt. Die voeren over de kleinste paadjes
en langs de schattigsle plek]es, waar zelfs de eigen inworiers van Zuid-Kennemer!and vaak nog nooit geweest
lijn. Alle routes beginnen in
iet dorp, op loopafstand van
iet station. Wie geen fiets
heeft, kan op meerdere
plaatsen in Zandvoort een
Iets huren.

zegt: 'We fietsen nog even
door'. Terwijl de vrouw haar
blaas al voelt. Die gaan dus
nooit meer samen fietsen.
Jammer."
Langs hel, schelpenpad door
de duinen groeien slangekruid
(paarsblauwe bloemetjes en
stekelige blaadjes) en Salomonstengel (steel met blaadjes waar witte kelkjes onder
hangen). Bij Langevelderslag
openbaart zich de Noordzee.
En dan gaat het in een ruk
door naar Zandvoort. Bij elke
meter verandert het uitzicht.
Het ene moment is alleen het
topje van het Palacegebouw en
de watertoren te zien, het volgende moment spiegelt het
hele dorp zich in de zon.
Rechts liggen de Amsterdamse Waterleidingduinen, een ongerepte kolonie waar de meeste Amsterdammers geen weet
van hebben. Toch kun je er
heerlijk wandelen en wegdromen.

P

IJN IN MIJN billen,
zweet onder mijn oksels. Ik ben geen
fietsliefhebber. Even
naar het centrum, dat gaat
nog wel. Maar een echte
fietstocht maken lijkt me
meer iets voor mensen met
veel conditie of een masohistische inborst.
Toch stap ik op een doordeweekse dag op mijn flets, al
hangen er boven mijn hoofd
dreigende donkere wolken en
waait er een stevige Zuidwes;enwind. Gehuld in een fletsbroek met zeemleer om zadelpijn te voorkomen (het werkt
ïcht) en gewapend met een
lesje water, chocolade, boterlammen, regenpak, zonnebrand (je weet nooit) en bandenplakspullen.
Gelukkig begrijpt Wim van
Biezen mijn huiver. „In Nederand regent het zelden een hele
dag lang achter elkaar. Je kunt Wim van Biezen: „In Nederland regent het zelden een hele dag lang achter elkaar. Je kunt dus rustig
dus rustig tussen de buien
door fietsen. We wippen gewoon een restaurant of een tes (de kortste is 14.9 kilome- den passeren we prachtige vil- van de weg staan twee oude
museum binnen, als het begint ter, de langste 86.1 kilometer) la's in een mooi loofbos. Bij de boerderijtjes, die ongetwijfeld
Boekenrodeweg
blokkeren vroeger beschermd werden
;e regenen," stelt hij me 's och- kenmerken het boekje.
Dat betekent wel dat er wei- pvc-pijpen de weg en het fiets- door hun adellijke overburen.
tends gerust.
nig informatie over de beziens- pad. Voor een fietser al lastig, We passeren een oud kerkpad
Van Biezen is de uitgever van waardigheden vermeld zijn. maar voor een bromfietser een dat naar de kerk van Vogeleneen nieuw boekwerkje met ne- „Jammer? Tja, we moesten onmogelijke hindernis. Daar- zang leidt.
Via De Zilk en de Leidsejen fietsroutes vanuit Zand- concessies doen. In de praktijk om tillen we de bromfiets van
vaart (officieel Haarlemse
voort. In dezelfde reeks zijn in- is het heel lastig om te fietsen een mevrouw over een pijp.
Het landschap verandert Trekvaart) belanden we in
middels ook routes vanuit en uitgebreide teksten te leKatwijk, Noordwijk, Hillegom, zen. Bovendien zijn de pagi- drastisch bij Huis Te Vogelen- Noordwijkerhout. Tussendoor
,isse, Haarlem, Leiden en na's anders snel vol en moet je zang. Een pittoresk Ruysdael- zien we het bos van de KeuNoordwijkerhout verschenen. zo vaak stoppen om de bladzij- schilderij ontvouwt zich. Een kenhof, het vroegere jachtterDe boekjes hebben als voor- de om te slaan," legt Van Bie- paar schaapjes schuilen onder rein van Jacoba van Beieren.
een boom voor de zon, die in- Erachter ligt ook het bekende
deel dat vrijwilligers van de zen uit.
Hij pikt me op bij het VW- middels tussen de witte park.
Stichting Recreatief Fietsen
Vooral begin april moet dit
en de fietsersbond ENFB de kantoor voor de Leeuwenhor- bloemkoolwolken tevoorschijn
routes uitgezet en nagereden stroute van 42.6 kilometer. We gepiept is. Het vroegere kas- deel van de tocht prachtig zijn,
nebben. Zij kijken dan ook met fietsen naar Aerdenhout via de teeltje is mooi, maar het nabij want dan staan er langs de
een fïetserblik. Qyerzichtelij- oude trambaan, waar tot 1957 gelegen witte herenhuis doet vaart veel bollenvelden in
ke, heldere aanwijzingen en ge- de beroemde Blauwe Tram eigenlijk nog meer verlangen bloei. Nu genieten we vooral
varieerde lengtes van de rou- reed. Afzakkend naar het zui- naar tijden van weleer. Links van het romantische kanaal,
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tussen de buien door fietsen
AichicffoloWM

Ontdekking
vanuit Zandvoort
per fiets
dat enige eeuwen geleden gegraven is om zand voor de
stadsuitbreiding van Amsterdam te vervoeren. De bollenboeren, die tot die tijd een
armzalig bestaan leidden, zijn
behoorlijk rijk van dat zand geworden. De afgravingen heb-

ben er ook voor gezorgd dat
het land nu wat lager ligt in
vergelijking met de duinwallen
in de verte.
Na Noordwijk en de Leeuwenhorst, als we al kletsend
per ongeluk een afslag voorbij
rijden, fietsen we precies op de
rand van de oeroude wal. In
vliegende vaart gaat het naar
beneden. We weten de route
weer op te pakken dankzij een
schematisch kaartje in het
boekje.
Van Biezen haalt een banaan
tevoorschijn die hij tegen het
kneuzen in een theedoek heeft
gewikkeld. „Als je fietst, verbrandje ook energie. Regelmatig stoppen om te eten en te
plassen maakt de tocht aangenamer. Vaak zie je dat de man

Op een doordeweekse dag,
met de wmd in de rug, is het
fietspad Noordwijk-Zandvoort
heel prettig. Op zondag kun je
het beter vermijden, want dan
is het er te druk. Maar dan
biedt het boekje nog acht andere mooie routes. Ik neem me
dan ook in stilte voor om bij
thuiskomst meteen een van
mijn vrienden te bellen voor
een fietsafspraak.
Het zal Van Biezen ongetwijfeld plezieren „Ik een beetje
idealistisch. Daarom geef ik
met veel plezier deze fïetsrouteboekjes uit. Vaak denk ik:
Het is hier zo mooi, dat zouden
anderen ook moeten zien,"
heeft hij immers al bij de eerste
stop gezegd. En zadelpijn?
„Ach, dat is een kwestie van
veel fietsen. Dan heb je er vanzelf steeds minder last van,"
voorspelt ervaringsdeskundige Van Biezen opgewekt.
Monique van Hoogstraten
'Fietsroutes vanuit Zandvoort' van
de Stichting Recreatief Fietsen
(ISBN90-8043G3-2-1) is voor 8,95 gulden in Zandvoort te koop bij de VW
(Schoolplcin 1), Bruna Balkenende
(Grote Krocht 18) en bij Versteege
(Haltcstraat 31) en fietsvcrhuurder
Orange Bike (Brugstraat 10. tel. OG22543225). Fietsen zijn ook te huur
bij Rijwielverhuur Taxicentrale (Stationsplein Ga, tel. 5712600) en Rent a
Bike Center (Passage 20, tel.
5713343). Meer informatie over fietsrouteboekjes geeft Uitgever Hiro
(Wim van Biezen, tel. 0252-515737).

RPII,^'
Klassieke
platenhoezen
paul huf

Eigenlijk zijn al z'n foto's klassiek,
maar de serie die Paul Huf m de
laren vijftig m opdracht van Philips
maakte, springt er toch wel uit Een
fotograaf, één model en één muzikaal genre is een unicum, dat tot op
heden nooit meer herhaald is
Voor een reeks voordelig geprijsde,
klassieke langspeelplaten benaderde de platenmaatschappij Paul Huf
Het uitgangspunt moet zi|n één
vrouw, die op alle hoezen zou voorkomen m steeds wisselende en bij
de muziek passende scènes De
fotograaf koos het Engelse fotomodel Ann Pickford om te figureren op
uiteindelijk meer dan vijftig verschillende hoezen, vanerend van
Sheherazade tot Madame Butterfly
Een overzicht van deze klassiek
geworden platenhoezen is te zien m
het Amstelveense Museum Jan van
derTogt
Lezers van deze krant kunnen op
zondag 27 juni tegen inlevering van
onderstaande bon gratis toegang
krijgen tot het museum Normaal
geldt een toegangsprijs van vijf gulden

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL PERSONEN
Museum Jan van der Togt is van
donderdag tot en met zondag geopend van 13 tot 17 uur. Het adres is
Dorpsstraat 50 in Amstelveen. Per
openbaar vervoer te bereiken met
bus 63, sneltram 51 tot Oranjebaan
en dan bus 174.

Zachtjes meewiegen met boomkronen
S

Drenthe denkt niemand meer aan armoedige plaggenhutten. Drenthe heeft het imago van 'achterdocht, turf en jenever' van zich af weten te schudden. Het is de provincie van
de Rijwielvierdaagse geworden, van de lange wandelroutes.
In de Groningse Veenkoloniën kijkt men met enige bewondering naar de buren, die er toch maar in geslaagd zijn honderdduizenden toeristen te lokken. Nestel je op een mooie
zomerse dag op het terras in het hart van Ruinen en probeer bij te houden hoeveel fietsers langs komen toeren, je
raakt de tel kwijt. Drenthe is in trek bij jong en oud. Het is
niet ver van huis, je hebt er veel pannenkoekenrestaurants,
gezellige dorpjes, en er is van alles te zien en, zeker 's zomers, ook te beleven. De belangrijkste attractie: natuur.
Bossen, vennetjes, heidevelden.

TAATSBOSBEHEER
WEET daar alles van.
Neem het Boomkroonpad. In boswachterij Gieten/Borger is
drie jaar geleden een wandeling langs de toppen van de
bomen uitgezet. Niet zoals je
uit het buitenland wel kent
door langs een steile afgrond
met hoge bomen te lopen,
maar door een trap naar
boomtoppen te laten wentelen en wandelaars over een
loopbrug langs het hoge groen
te leiden. Simpel maar aantrekkelijk, want het loopt
storm in hartje zomer. Een enkeling wil dan wel eens schrikken van de rij voor het Houtvester Kuhn Huis, waar de
wandeling begint.
De dame achter de kassa
kan het zich voorstellen. In juli
en augustus is het Boomkroonpad tot een vakantietopper uitgegroeid. Zijn er
geen dagen waarop het wat
rustiger is? „Ja, de vrijdag.
Dan heeft iedereen het druk
met het wisselen van de bungalows en zo." Buiten de vakantiepiek valt het ook mee
met de drukte in het Houtvester Kuhn Huis.

want het pad langs de boomtoppen doe je in, pakweg,
twintig minuten. Het is een
hele klim van de bosgrond
naar bijna acht meter hoog,
alsof de lift in de flat is uitgevallen. En dan te bedenken
dat de boom uit z'n 25 kilometer lang wortelnetwerk sappen
net zo hoog weet te zuigen.
Omgekeerd gaan suikers die
in het gebladerte worden aangemaakt naar beneden, naar
de wortels, om daar voor energie te zorgen. De boom is een
complexe machinerie. Duizenden jaren staan in Nederland
al eiken, beuken en berken,
maar de Douglas spar is een
soort illegale immigrant, zo
leert de wandeling. Een tuinman heeft een zaadje dat hij
bij een maaltijd in Amerika
kreeg opgediend, stiekem in
z'n zak gestoken en na terugkeer in de tuin van Paleis 't
Loo geplant. In 1857. En met
succes.

Het pad langs de boomtoppen wordt bekroond met een
toren van ruim twintig meter
hoog. Daar heb je als een vogel
zicht op Drentse bosland. Indien het niet zo grauw is als
vandaag, vallen de kerktorens
van de omliggende dorpen te
Daar is een informatiecenherkennen. Het wiegt een
trum ingericht over het bos.
beetje op de hoge toren, zoals
Op een paneel kan je lampjes
de serieuze wandelaars ligt er het pad tussen de boomtopeen van de drie uitgezette
wandelroutes laten illustreren. een beschrijving van een tocht pen af en toe ook iets meeDit zijn geen lange afstanden: van iets meer dan zestien kilo- deint met de wind en met
stampende bezoekers. „Dat is
een paar kilometer, maar voor meter. Dat komt goed uit,
nog niks,' zegt de informatrice
in het Houtvester Kuhn Huis
ADVERTENTIE
,,Moet je komen als er echt
harde wind staat.' Nooit geweten dat het boven in de bomen
zo heen en weer kon zwiepen,
reageert een bezoekster verbaasd.

Hoog klimmen in
boswachterij
Borger
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Welk winwoord komt in het balkje?
HORIZONTAAL: l stijf; 4
spierpijn; 7 best; 10 vreemd; 11
slotwoord; 12 plaats; 14 walkant; 17 vr. munt; 19 vr. munt;
20 kansbriefje; 21 visgerei; 23
lidw.; 24 godsdeinst; 25 gevolg;
28 hetzelfde; 29 verlangen; 31
aanw. vnw.; 32 romp; 35 loon;
37 garde; 40 projectieplaatje;
41 vogelproduct; 42 Ouderraad; 43 boom; 44 motief; 47
els; 49 vr. munt; 50 familielid;
52 droogoven; 54 reeds; 55 antoniem; 58 Rijksgrens; 60 mak;
62 geldla; 63 nachtvogel; 64 bitter vocht; 65 aardkleur; 67
kaartenboek; 69 familielid; 70
theorie; 71 gelijk; 72 halfaap; 73
stekel; 74 godin.

VERTICAAL: l rails; 2 slede; 3
wiel; 4 waterplantje: 5 arbeidstijdyerkorting; 6 verstoteling: 7
schil; 8 verbond; 9 vruchtje; 13
walvis; 15 oefenstuk: 16 scheik.
verb.; 18 tocht; 20 kledingstuk;
?.2 werktuigen: 25 hert; 26 vr.
maat; 27 lor; 30 gewichtige; 33
pi. in Frankrijk: 34 lofdicht; 36
compagnie; 38 handvat; 39
schop; 45 Europeaan; 46 ijverig; 47 pi. in Italië; 48 drank; 49
schijf; 51 met name; 53 vervoermiddel; 54 kleinste deeltje; 56 hof: 57 vorderen: 59
schijnsel; 61 zuivel; 64 vogel; 66
koor; 68 jongensnaam; 69
maand.
Oplossing vorige puzzel:
VERKEERSSIGNAAL

l

" Voor reserveringen:
.
.
Nationale Pathé Bloscdopreserveringsllln 0900.202 53 50 socVpm

Voor meer informatie, (filmaanbod, aanvangstijden en betreffende
bioscoop) kunt u de plaatselijke bioscoopagenda raadplegen..
.
. ' • ' ' '" . " U vindt alle adressen van Pathé Cin'imas In de GOUDEN GIDS,
Toegangsprijs In combinatie met andere icties, kortingen en/or speciale tarieven niet mogelijk.
. '.
* Gtldli In Antsttntam:TuschinsW. City, Bellevue Clherama /Calypso; Rotttrdam: Pathé Schouwburgplein, .
Lumiere, Cinerama; Den Haag: Juschihski; Graningm: Pattié fironingen en Elmthmn: Palhé Eindhoven.

Ver kijken o\ er de groene boonikruincn

Dat is zeker geen opzet, vertelt de informatrice van
Staatsbosbeheer, gewoon een
kwestie van even wachten tot
de takken verder zijn uitgegroeid. Bij de aanleg van deze
attractie moest namelijk het
een en ander worden gekapt.
Zodoende. Het boomkroonpad dateert ook pas van augustus 1996. Maar er komt wel
elk jaar iets nieuws bij. Deze
zomer is het thema alternatief
vervoer, onder andere met
elektrowagentjes. Bovendien
bestaan er plannen om 'groene fietsen' neer te zetten, want
m de boswachterij valt niet alleen veel te wandelen Elk jaar
iets nieuws, net een attractiepark. Dat had ik niet moeten
zeggen. Een attractiepark.. Ze
geeft me nog maar een folder
mee van een wandeling langs
stille vennen en een kronkelende beek.

Het is goed wandelen in de
bossen rond het Boomkroonpad. Neem bijvoorbeeld de
route (van vier kilometer)
langs heide en vennen en je
passeert de grafheuvels van de
Vrakselbergjes. Hier hebben
voorouders ettelijke duizenden jaren geleden hun doden
begraven onder zand en plaggen. Je wandelt ongemerkt op
historische grond. De zachte
regen bezorgt het glanzende
oppervlak van een vennetje
kippenvel. Het groengelige
mostapijt voelt aan als een
spons.

Daar komt de wind op de top van de uitkijktoren vandaan

Dat er vennetjes zijn, is te
danken aan een grondlaag die
geen water doorlaat. Zou je
die afgraven, dan loopt de plas
letterlijk leeg. Het is ook een
complexe zaak, de waterhuishouding. De greppels die je in
het bos van Borger ziet, hebben gediend om de pas aangeplante bomen niet te laten
verzuipen. De oudste delen

van de boswachterij dateren
uit de jaren twintig (van deze
eeuw), vroeger lag hier een
uitgestrekt heideveld, niet her
en der boompjes en een vennetje. Intussen zuigen de volwassen bomen zoveel water
uit de grond dat de greppels
droog zijn komen te staan.

Mocht men alle bomen kappen. dan vullen de greppels
zich weer.
Deze dorstige bomen hier,
op de begane grond, kan je
aanraken. Dat gaat, tot teleurstelling van een bezoekster, op
het pad langs de toppen moeilijker. Ze staan buiten bereik.

Volgende week: Fietsen over
hoge dijken van Maas en Waal
Drents Booinkrooupacl ligt in Bpswacliterü Gieten/Borger, te bereiken
via de weg- Rotdc-Borgcr, afslag
Staatsbossen, dan twee kilometer de
\yeg volgen. Bus van station Assen,
lijn 24, lialte Mcindcrsvcpn, maar
dan HOR wel twee kilometer lopen.
Open van Pasen tot november dagelijks van tien tot vijf uur; in juli en
augustus tot /even uur. Entree
Boomkroonpad f .>.-, kinderen tot en
met twaalf jaar I'S,-, Informatie: Ielefoon 0592-241<i93.
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Vakantiewerk gevraagd/aangeboden

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

SG
25

Maaien
dikte

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Wioro-ndverluntios kunnen worden gezot ovor 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

SG

SG

180,- 275.-

350.-

30

35

99.-

125.-

140.-

160.-

80x200x14

105.-

130.-

150.-

165.-

190.- 280.-

355.-

270.-

90x190x14

110.-

140.-

155,-

175.-

200.- 285,-

360.-

290.-

90x200x14

115.-

150,-

165.-

185.-

215.- 290,-

365.-

320.-

120x190x14 155.-

190,-

215,-

225.-

255.- 375,-

425.-

390,-

130x190x14 165.-

200,-

230,-

245.-

280.- 395.-

430,-

425.-

140x190x14 180.-

225,-

245,-

265.-

300.- 425,-

525,-

465,-

140x200x14 190.-

230,-

255.-

270.-

315.- 450.-

550,-

499,-

160x200x14 200.-

255,-

290,-

305,-

345,- 495,-

570,-

605,-

180x200x14 230.-

290,-

325.-

350,-

380.- 525,-

625,-

699,-

200x200x14 255.-

330.-

3S5.-

390,-

425.- 540,-

640,-

790,-

Zandvoorts Niüuwsblad.
F 0,55 per miHimotor. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

SPECIALE AKTIE

Ed. 1 t/m 10:

pocket pockel Latex
damast badstof 14 cm

80x190x14

Ed. 17:

6 odtties van hot Amsterdams Stadsblad + Dinmer
Courant, de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam en
Buiterwelderse Courant.
F 4.1 1 por millimeter. Sluitingstijd: maandag 15,00 uur.

SG
45

SG
40

260.-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE

Alle prijzen excl. 17.5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
{Ook voor reacties met briefnummer)

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

(Para)medisch personeel gevraagd

Stichting Bejaardenzorg Amstelveen
jxploiteert twee verzorgingshuizen in Amstelveen, te weten:
't HUIS AAN DE POEL met 150 bewoners
en DE OLMENHOF voor 97 bewoners.
Voor T HUIS AAN DE POEL zoeken wij z.s.m. een

activiteitenbegeleider m/v
(36 uur per week)
FUNCTIE-EISEN:
- aantoonbare kennis van activiteitenbegeleiding;
- organisatorische kennis van grootschalige activiteiten;
- recente werkervaring in de ouderenzorg;
- bereidheid tot het werken op afwijkende uren.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het organiseren en
begeleiden van activiteiten in groepsverband en individueel.

Albert Heijn, nieuwmarkt 18,
min. van CS, vraagt
'AKANTIEMEDEWERKERS
/oor alle afdelingen, tijden in
werleg. Bel en vraag naar
mevr. Blaauw en dhr. Bostel, 020-6232461.

Een pruik als het
nodig is!

VAKANTIEWERK
GEZOCHT?
In de rubriek

Vakantiewerk
gevr./aangeb.

* aparte

ind je zeker een leuke baan
voor de zomermaanden.

pasruimte

* ruime
sortering in

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Postjesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049

Aantrekkelijke bijverdienste aangeboden

* bezoek aan
huis of in

(iet
ziekenhuis

* ziekenfondsleverancier

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
20% KORTING OPTEMPUR MATRASSEN

' Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6.50 in rekening gebracht.

biedt u een GROOT AANBOD VAN
(VAKANTIE)WERKZOEKENDE LEZERS.

Fabriekswinkel

Ed. 11 t/m 15:

Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad. Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6.32 por millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Vakantiewerk gevraagd/aangeboden

haarwerken
en pruiken

Amstülveens Weekblad. Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1.90 por millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:

OP ZOEK NAAR
PERSONEEL VOOR DE ZOMERMAANDEN?
De rubriek

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in

Hulp gevraagd voor 1
ochtend in de week. 5717905.

Uitgaan

heren/mqaf/werfcen

Heemsledeslraal 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Elke donderdag dansen en Tel. 020-6157107
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u. Markten /braderieën

Sportcafé Zandvoort voor
•Het Distributiebedrijf van PCM zoekt voor haar ochtendbla- bruiloften, recepties, persoOPENLUCHT
verjaardagsden de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad en voor haar neelsfeesten,
VLOOIENMARKT
catering.
middagkranten Het Parool en NRG Handelblad voor de stad eestjes,
AMSTELVEEN CENTRUM
Amsterdam en directe omgeving voor vast en voor de vakan- 023-5715619; 06-54616812.
Zon. 20 juni, 10-17 uur, terrein
tieperiode
BURG. HASPELSLAAN
(t.o. V&D). Inl. org.buro
Oproepen
Midland bv. Tel. 033-4751167.
Mededelingen

LOSSE VERKOOPRITRIJDERS

die in het bezit zijn van een (personen-)auto en deze kranten
Felicitaties
bij de klanten bezorgen. Tevens zoeken wij voor dezelfde * Ellen Cats hondenkapsalon
perioden
Achterweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5730068.
Lisa van harte gefeliciteerd
Volgens afspraak.
met je vierde verjaardag.
ezocht: voor diverse markt- Papa en mama.
die de kranten van een bijlage voorzien en deze verzendklaar onderzoeken in A'dam/Hilvermaken voor verder transport. Minimum leeftijd voor deze sum, juni/juli, dames en heren
Kunst en antiek
ussen 20 en 55 jaar, tegen
reelancemedewerkers is 18 jaar.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen met de heer vergoeding uiteraard. Uw mening
telt!
Bel
Probitas
Peter Klare tijdens kantooruren: 020-5622924.
020-4622000.
ANTIEKE EN NIEUWE
KLOKKEN.
Mimi ik hou zoveel van je.
Juwelier Post, 150 antieke en
kusjes xxx Nunu.
nieuwe KLOKKEN, o.a. 15 an• Uw particuliere Micro bon tieke Engelse staande
per post verstuurd bereikt horloges. In- en verkoop
3ns pas over 3 a 4 dagen. en restauratie.
Pa Verkuyllaan 25 (vraag 1e
VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, gespe- Dpdrachten die te laat
etage), Badhoevedorp.
cialiseerd in het detacheren van o.a. receptionistes/telefonis- binnenkomen worden
020-6594092/6593825.
:es en huismeesters. Onze klanten zijn gerenommeerde (in- automatisch de week
ternationale) bedrijven en instellingen die representativiteit en daarop geplaatst.
*Veilinggebouw Amstelveen*
Drofessionaliteit belangrijk vinden.
* Wij behouden ons het Heden inbreng voor veiling
•echt voor zonder opgave van 28 en 29 juni. Spinnerij 33,
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij in de regio redenen teksten te wijzigen Amstelveen. Tel. 020-6473004
Amsterdam/Haarlem/Hoofddorp op zoek naar een:
of niet op te nemen.

INSTEKERS/BUNDELAARS

fulltime

Mode

HUISMEESTER/RECEPTIONIST (m/v)

Monet Strijkservice

UW PROFIEL
- u heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
Vondellaan 7
vaardigheden
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
u
bent
in
het
bezit
van
het
rijbewijs
B
INLICHTINGEN: op werkdagen tussen 14.00 - 16.00 uur bij
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
mevrouw Oudshoorn, assistent hoofd bewonerszorg, tele- - u bent diplomatiek en in staat om zelfstandig te functione- weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkren
foon:020 - 641 9351.
-u heeft een opleiding op ten minste LTS niveau/technische zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
BRIEVEN vóór 1 juli a.s. richten aan de directie van Stichting werkervaring
Bejaardenzorg Amstelveen, Populierenlaan 21, 1185 SE - u heeft een flexibele instelling ten aanzien van de werktij- Dameskleding te koop 34-52.
Amstelveen.
den en de werlkocatie
Bekende merken. Ook inkoop
Verhuizingen
mooie kleding. 023-5731165.
WIJ BIEDEN
Divers personeel gevraagd
- een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
- een aantrekkelijke werkomgeving
Onderhoud,
kamerverhuizingen/ transport
- een salaris dat overeenkomt met de functie
reparatie,
Voll. verzekerd, 020-6424800
- een uitgebreide inwerkperiode
Salaris conform de CAO-verzorgingshuizen.

Assistent m/v
verpleegeenheid
Het VU ziekenhuis heeft 34 verpleegeenheden waar
patiënten met alle voorkomende aandoeningen worden
verpleegd. Op elke verpleegeenheid werkt een team van
verpleegkundigen nauw samen met een team assistenten
verpleegeenheden om de dagelijkse zorg voor de patiënten
zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een zelfstandige baan voor iemand die het
huishOLldsn volledig in de vingers heeft. Je hebt
contact met patiënten, OnderStGUnt d0
Verpleegkundigen, werkt nauw samen in een

DAPHNE is mijn naam en ik
oek een leuke vriend. Ik ben
.68 groot met volslank filuur. Heb leuke baan en
voon in de Randstad. Heb
ilond haar en blauwe ogen.
Hou van reizen, dieren, biocoop en paardrijden. Ik ben
7 en wacht op je. Boxnummer 354980.

A L R A V B N VAN HALL C O L L E G E

Startkansopleidingen
Wat doe jij in 2000?

• Secretaresse, medisch of juridisch
• Assistent secretaresse
B Administratief medewerker
• Boekhoudkundig medewerker
• Bedrijfsadministratief medewerker

.
Profiel van de opleidingen
H opleidingsduur l of 2 jaar
n volledig dagonderwijs
/•
• praktijkstage van 3 of 6 maanden
n landelijk erkende diploma's
B persoonlijke studiebegeleiding
• weinig kosten
• een zekere baan in het verschiet

Leren voor een zekere baan?
Ben je klaar voorde Start(trajecten)?

Gezellige, moderne jongeman, 1.90 lang met kort haar
en 36 jr. Hobbies, zwemmen,
'akanties, tennis, lekker eten.
/Verk zelfstandig en heb geen
baard, bril of snor en rook
liet. Ik zoek een vaste, serieuze relatie. Kind geen probleem. Boxnummer 740890.

Dan is dit je kans! \
Het Walraven van Hall College biedt in
samenwerking met het arbeidsbureau enkele
succesvolle STARTKANStrajecten aan voor
werkzoekenden, herintreders, buitenlandse en
Nederlandse vrouwen/mannen die graag een baan
willen maar niet over de juiste kennis en
vaardigheden beschikken, Ben je full-time
beschikbaar en heb je een opleiding op
vbo/mavo/havo niveau, dan kun je met behoud van
uitkering beginnen aan een van de volgende
opleidingen;

Hoi meisjes van Nederland! Ik
ben Norbert, Antilliaan, 31
aar, 1.70, gescheiden. Ik ben
op zoek naar een leuk Nederands meisje tot 30 jaar. Ik hou
'an Salsa dansen, lekker
snuffelen en soft muziek.
ipreekt dit je aan bel dan
naar: Boxnummer 717459.
ben Maria uit Brazilië, 36
aar. Ik heb kort, blond haar
en bruine ogen. Ik hou van
eizen, uit eten en dieren. Wat
< zoek is een lieve man tussen de 40-50 jaar om samen
een serieuze relatie op te
Douwen. Bel me snel voor een
Boxnummer
afspraak.
355237.

Speciale informatiebijeenkomsten op
ma. 14/6 van 19.30-21.00 uur en di.
22/6 van 13.00-14.30 uur.
Walraven van Hall College, tel 020-5161616.
Vraag naar Celia Lieuwof Klaas van den Herik.
De school is gevestigd op de Schipluidenlaan
20 (naast het station Lelylaan) Ringlijn 50,
tram l en 17 stoppen voor de deur.

het regionaat opleidingen centrum amslerdim en omlbetten

Nee lees nu niet meteen verder! Ik ben een exotische
Onroerend goed
Te koop
dame uit Suriname en zoek
en woonruimte
aangeboden
een fijne vriendschap! Ik zoek
te huur gevraagd
een charmante en energieke
diversen
man die van kinderen houdt.
< ben een vrouw van 58 jaar, Ik ben 41 en ik laat echt ietsDen heel jong van uiterlijk en van me horen als je durft te
Werkend stel zkt woonr. in
Te koop mijn verz. magiennerlijk, heb zwart haar, brui- reageren.
Boxnummer kaarten + map. K. Zwemmer, Zandvoort. Tel. 023-5736955.
ne ogen en ben 1.75 lang. Ik 354614.
tel. 5715775.
Woonruimte
gezocht, tot
zoek een man tussen de 50 50 jaar die van gezelligheid Rustige vrouw van 61 jaar zou T.k. elektr. invalidewagen, ƒ 800,- incl., voor fulltime horemet eigen
loudt om samen te reizen of graag in contact willen komen scooter model. Tel. 5715812. camedewerker
k.d.t. Omg. Haarlem/Zandeuke uitjes te gaan maken. met dito man tussen 55 en 65
jaar. Eerst vriendschap en als
voort. Huisdier: hondje toegeBoxnummer 300154.
Woningruil
de vonk overspringt misstaan. Tel. 06-22053783.
k ben ERIC, ik hou van gezel- schien meer. Ben jij rond de
ig uitgaan, discotheken en 1.80 lang reageer dan. Ik ben
heb een leuke advertentie ge- niet onknap, gezellig, trouw Aangeb.: 3-kamerflat Van
Financiën en
plaatst! Ik zou het op prijs en heb 'n warm en lief karak- Lennepweg 14/3, Zandvoort.
handelszaken
stellen als je een reactie voor ter. Boxnummer 279108.
Gez.: benedenwoning, liefst 2
me zou willen inspreken. Ik
kamers omg. V. Lennepweg.
beloof je dat ik alle vrouwen Vrouwen uit Randstad mogen Tel: 5717431 na 17.00 uur.
een gratis advertentie plaateen leuke reactie terug c
sturen! Boxnummer 784633 sen of reageren via 0800V.A. ƒ75 - DORSMAN
4140! Ik ben Margo, soms
blijft toch goedkoper!
Auto's en
k ben een jongen van 29 jaar donker vaak rood kort haar.
Bel nu: 023 - 5714534.
en heb een club van jongelui Ben klein, 45, 55 kg, kieskeuauto-accessoires
van 22-33 jaar. Dit is een op- rig ga voor vriendschap en
oepje voor degene die eens veel gezelligheid. Jij bent
Vakantie
een weekendje of dagje iets geestig en romantisch. LuisVoor een perfecte SAAB
Binnenland
euks wil gaan doen. Als jij ter: Boxnummer 378414.
SAAB SERVICE MOLENAAR
meer wilt weten laat dan sne
Rep., onderhoud, APK.
een reactie achter en je hoort Wat wil de vrouw van de
Eigen revisie-afdeling
T.h. in Spier/Drenthe 4-pers.
van mij! Boxnummer 739046. man? Nou dat weet ik wel...
Motoren/versn.bak
bung. op 860 m2 omheinde
Maar wat wil de man van een
Verkoop
nw/gebr.
ond.
grond. Rustig park, veel fiets-/
k zoek eigenlijk gewoon een vrouw? Ik denk dat ik dat ook
ROYAL CLASS SAAB
wandelmog. Dieren welkom.
•ijne vrouw die ook mijn maat- wel weet. Ik ben een leuke
Tel. 023-5614097.
020-6710649/0593-562293.
e kan zijn! Ik ben een man kreeftvrouw en kan het jou
van 39 met 2 kleine kindjes " zeker naar de zin maken als
en 4 jaar. Ik zie er goed uit het klikt tussen ons. Reactie
Vakantie buitenland
maar vindt mezelf van binnen van nette heren graag. Boxnog veel mooier. Zou jij dil nummer 265686.
willen ervaren, besluit te reaWANDELREIS WESTERWALD. 5 dgn van pension naar :
geren. Boxnummer 886920.
pension (VP, bagageservice) door de mooiste delen van
46 jaar, lang donker haar, • Reflectanten op adverten- Duitsland v.a. ƒ598,- (28/6, DHTZ511). Incl. busreis.
•
grijs-groene ogen, niet dik ties onder nummer gelieven De Harde's Tours 020-4707771.
niet dun, houdt van gek doen ervoor te zorgen dat het numen van kinderen. Deze vrouw mer in de linker-bovenhoek Stacaravans te huur in de
ben ik! Mijn naam is Joke. Al op de envelop staat vermeld ARDENNEN vanaf ƒ 240 per
Diverse clubs
dit je aanspreekt, bel dan en dat de brief geadresseerd week all in. inl. 043-4591598.
wen snel voor een leuke re- wordt aan: Weekmedia, Postactie terug! Je krijgt er zeker bus 156, 1000 AD AmsterRijles auto's
• Wij behouden ons het
geen spijt van. Boxnummer dam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.
reöht voor zonder opgave van
264575.
en motoren
redenen teksten te wijzigen
• Uw rubrieksadvertentie
of niet op te nemen.
kunt u zowel schriftelijk als
Alblas Verkeersscholen
telefonisch opgeven. Zie voor
• Rubrieksadvertentie ophet adres en/of telefoonnumgeven? Zie voor adres en/of
mer de colofon op de adverUW RIJBEWIJS
telefoonnummer de colofon
tentiepagina van deze krant.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
in deze krant.

Autoverzekering

in 5 dagen

doe-het-zelf

'ast u in bovenstaand profiel en voelt u zicht aangetrokken
:ot het werken in de zakelijke dienstverlening? Stuur dan
Dinnen 10 dagen uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan
VNV Services B.V., Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam,
t.a.v. mevrouw G. Govers.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
OP ZOEK NAAR
PERSONEEL VOOR DE ZOMERMAANDEN?
De rubriek

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

PIANO SPELEN
SCHILDER heeft nog tijd v. U kunt bij ons al v.a. ƒ270,binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
voor het eerste half jaar
prijsopgave.
een goede piano huren.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
« ANNULERINGEN van adAMSTELVEEN
vertentie-opdrachten kunt u
020 • 6413187
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.
Boeken

Dpleidingen/
cursussen

Boek
'HUURVERHOGING
WEIGEREN !!' 150 pagina'
géén ambtenarentaal: uitleg
JEZELF LEREN OPMAKEN brieven huurcommissie; voor
o.l.y. ervaren visagiste. Work- beeldbrieven; praktische tip:
shop 19.00-22.00 u. incl. ma- kosten advocaat en meer
teriaal ƒ 45. 020-6201914.
Bestel bij Ram Key Publ., 3e
Oosterparkstr. 61D 1091 JV
NAILART/MANICURE
in professionele nagelstudio. A'dam. Giro 7943634. ƒ 23,90
incl. verz.kst. KvK 33301113
Workshop 19.00-22.00 u. Incl,
materiaal ƒ95. 020-6201914.

Albert Heijn, nieuwmarkt 18,
LEUK VAKANTIEWERK!
team, en je hebt flexibele
5 min. van CS, vraagt
± ƒ200,- p.d.! Bel snel
VAKANTIEMEDEWERKERS
De
Nat. Vakantiewerklijn
Voor alle afdelingen, tijden in 0900-2002005 (1 gpm.).
overleg. Bel en vraag naar
Als assistent verpleegeenheid heb je afwisselende taken. Je mevr, Blaauw en dhr. Bosverzorgt de voeding en drank, adviseert de patiënt en helpt boom, tel. 020-6232461.
Schoonmaakhem of haar keuzes te maken. Afwijkingen in eet- en
VAKANTIEWERK
personeel
d'inkgedrag geef je door aan de verpleegkundigen. Ook
GEZOCHT?
gevraagd
verricht je schoonmaaktaken: dagelijkse hygiëne van de
In de rubriek
patiëntenkamers, het sanitair, de keuken en de gangen.
Massage
Opleiding nagelstyliste, vak
Verder ondersteun je de verpleegkundigen met klusjes als
met toekomst! 020-6201914,
Gevr. voor discotheek
bedden opmaken en voorraden aanvullen. Zo mogelijk help je
Chin Chin:
De
advertentie-afdeling Hammerstraat 20 A, A'dam-N
patiënten door bijvoorbeeld een stukje met ze te wandelen of
SCHOONMAKER (STER).
behoudt zich het recht voor Salon ANIMÉ, nwe leiding/
een boodschap voor ze te doen.
vind je zeker een leuke baan Tel. 06.53344660 of
advertenties, eventueel zon- nwe masseuses 020-334091
Als assistent verpleegeenheid werk je 6 uur per dag. De
voor de zomermaanden.
06-51613795.
der opgave van redenen, te Sportmassage, ontsp. ma:
werktijden variëren per verpleegeenheid. Bijvoorbeeld van
weigeren (art. 16 Regelen sage Shiatsu, voetreflex, ook
7.30 tot 14 uur, of van 8.30 tot 15 uur of van 13.30 tot 20 uur.
voor het Advertentiewezen). zonnebank. Tel. 023-571409"
Winkelpersoneel gevraagd
Op een verpleegeenheid werk je met 3 of 4 collega's in
roosterdienst, dus ook in het weekeind. De functie is
beschikbaar voor minimaal 18 uur; 24 of 30 uur werken kan
Slagerij Eetsalon Meester
Kennismaking
dus ook. We vragen interesse in de huishoudelijke-,
VAN DAM
vraagt medewerkers, fulltime
voedings- en overige taken zoals hierboven genoemd. Een
SLAGERIJ
en parttime, ervaring niet veropleiding binnen deze gebieden is in je voordeel, maar niet eist. Tevens zoeken wij
vraagt VERKOOPSTERS
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
perse noodzakelijk, want je krijgt een korte interne opleiding. ZATERDAGHULPEN die ook voor de vleeswarenafdeling. Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Werktijden in overleg.
Je vindt het leuk om op een vriendelijke en zorgzame wijze vakantiewerk willen doen.
met patiënten om te gaan. Gezien je contacten met patiënten, Tel. 020-6968447. Winkelcen- Tev. verkoopster v. zaterdag, Wat moet u doen?
A'dam-Z. Concertgeb.buurt. 1. Kies een leuke advertentie.
familie en collega's is het belangrijk dat je goed Nederlands trum Amsterdamse Poort.
020-6441363/06-54653005.
spreekt. Samen met je collega's ben jij verantwoordelijk voor
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
het huishouden van de verpleegeenheid, zelfstandig kunnen
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertenti
werken is dan ook een vereiste.
Horecapersoneel gevraagd
van uw keuze.
Voor meer informatie kun je bellen met Maaike Derksen,
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
hoofd servicemanagement van het facilitair bedrijf, telefoon
Het Wapen van Zandvoort
(020) 444 3153 of met Ellen de Tho'uars, servicemanager Gez. meisje voor de
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u belle
zoekt
bediening, jongen voor de
telefoon (020) 444 4657.
met 0900-899.85.99.
' MEDEWERKER M/V
Je brief met motivatie en werkervaring is welkom bij Carla afwas en keukenwerkzagmBAR/RESTAURANT
heden + 18 jaar.
Noom, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057
weduwyrou
Ik ben Janine, ben student- Charmante
' KOK (full- of parttime).
Restaurant Brasserie
1007
MB Amsterdam. Graag op de brief en envelop
verpleegkundige en woon- zoekt in eerste instantie ge
Tevens oproepkrachten/
HAROCAMA
vacaturenummer E 22.181 vermelden. Het VU ziekenhuis Kerkstraat 14 Tel. 5712102.
achtig in het Westen van het zelligheid, vriendschap. Ho
parttimers.
werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote
Voor info: tel. 023-5731607. land. Ik zoek een leuke, se- van bossen, dansen en bow
rieuze jongeman rond de 30 len en voel me nog erg jonr.
aandacht voor een betrokken, menselijke omgang me • De advertentie-afdeling
't Strandcafé
jaar. Misschien ben jij wel iets Ik heb zwarte haren, groen
patiënten en collega's. Voor meer informatie over het VL behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon- vraagt met spoed kelders voor mij. Reageer dan op mijn ogen en ben op HBO niveau
ziekenhuis, kijk op Internet: www.azvu.nl.
der opgave van redenen, te keukenhulpen en serveer boxnummer! Tot dan! Doei! Ik zou graag kennismake
met 'n man die dit aan
weigeren (art. 16 Regelen sters. Tel. 023-5733030,
Boxnummer 377896.
spreekt. Boxnummer 222480
voor het Advertentie.vezenV Strandwep, 1.

werkdagen van 6 uur.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .

Tijdschriften

Vakantiewerk gevraagd/aangeboden
. biedt u een GROOT AANBOD VAN
(VAKANTIE)WERKZOEKENDE LEZERS.

Muziekinstrumenten

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Vakantiewerk
gevr./aangeb.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
l/m 3 regels

1 5,82

l/m 4 regels

f 7.76

t/m 5 regels

f 9.69

t/m 6 regels

f

t/m 7 regels

f 13,57

t/m B regels
t'm 9 regels

1 1 ,63

l 15,51
1

t/m 10 regels f

17,45

•

19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Weekmedia
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AFSTANDSBEDIENING
UNIVERSEEL 37.95 HU 29.-

PARKEER TIMER 8.95

RU l./

FIETSPOMP MET MANOMETER 32.95 Ril 25

DUTCHTONE ALLIN
Dit pakket is prima geschikt als u zelf weinig belt en voornamelijk
bereikbaar wilt zijn, ook in het buitenland. U profiteert een jaar lang
van een gratis abonnement. En... elke maand krijgt u maar liefst
20 gratis belminuten. Tevens krijgt u grote korting op gesprekskosten
in de maanden juli t/m september 1999. U heeft keus uit 2 toestellen,
mcl. 1-jarig abonnement.

VERREKIJKER 65.- HU 49.-

dufctitone

TONDEUSE 49.95 nÜ 39-

BATTERIJLADER INCL. 4 BATTERIJEN
19.95 PU 17.-

"OPRUIMING"
Desa koloniale en klassieke meubelen
Vaderdag tip: Dressboy
Batavia stoel
Tolweg 14, Zandvoort
Open: zat. 10.00 - 17.00 uur
Ma t/m vrij op afspraak
Tel 023-5715719 / 06-50516084

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Te!. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

L^U

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

van der Kuijl:

Tel.(023)5366088
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

lidO.N.T.

SLUIT NU EEIU DUTCHTOniE-ABONNEMElUT AF BIJ

expert

Praktijk gerichte opleidingen tot
Nagelstyliste bij:

A.B.Nails

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9

( A l w a y s Beautiful Nails)

Bij Sanders Meubelstad!
Amsterdam • Eigen parkeergarage • Overtoom 557 • (020) 618 47 33

Audio, video, hifi, telefonie.

1

E X P E RT,

DAAR

W O R D JE

Wl J ZER VAM

Bel voor meer informatie naar:
A.B. Nails Opleidingen en Groothandel
Pijlslaan 110 Haarlem
023-5 24 5005

MEUBELSTAD
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0906-Nummers
1906-9889 Rijpe Sjaan DD- Lesbi TienerSex (18) Live.
;up, zkt igns 18 jr v. liveseks. Wij zijn lekker BI en als je belt
ôri|p onder m'n rok! 99cpm. hoor je ons live bezig. Meedoen! 0906-9691 pm99c.
iO cpm! Binnen 5 seconden
/rouwen 30+, direct live aan LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarie li]n! 0906-17.15.
te vrouwen 99cpm 0906.0601 .
1-1 cpm! Wijkdaling: vrouwen
i:l IOLIW wijk zoeken een af- Miss Flevoland! Lekker
erotisch • live ' Bel Sharon
siraak! 0906-17.11.
0906-1812 (105cprn).
Afspreken in jouw
Nieuw! De carrousel! De vroupostcode-gebied:
wen zijn direct bereikbaar op
0906-50.222.04 (1 gprn)
de lijn! 0906-9701 (SOcpm).
Beluister anoniem
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
advertenties 18 +
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-50:15.15.6 (1 gpm).
0906-9722. Secret! 99cpm.
3 soks! Buurvr. en buurmeisje
13 hun spelletjes worden har- POSTCODE DATING!
r
Vrouwen zoeken snel con!-;r' 99cpm 0906,9526.
tact. Bel 0906-18.44 (SOcpm).
Dagelijks seksen hete meis- SBS-6 text pagina 745.
os op onze livelijn! Alleen de
"Seks alarmnummer"
3Ctste! 99cpm. 0906-0603.
Snelseks direct live 99cpm.
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
SM-CONTACTLIJN. Hier zoe-

0906*0611

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222,04 (1 gpm).
k ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99cpm 0906-9794.

ken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
t Lekkerste treknummertje nu
LIVE met hete meiden 18. Ze
liggen naakt te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.

NU KOPEN... IN 200

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

® Rubrieksadvertentie? Zie Vrouwen, 18-55 jr, geven
voor adres en/of telefoonnr. telnr. voor gratis contact!
Bel: 0906-18.22 (Igpm).
de colofon in deze krant.

Luxe moderne witte keuken met afgeronde zijden
Afmeting 270 cm.
Met gratis inbouwapparatuur t.w.v. 1.500,-

VOOR 1.500,- GRATIS

Actieprijs

AEG

INBOUWAPPARATUUR!

til l

l ''

'

i

Stijlvolle complete witte badkamer. Inclusief hoekbad, greeploos
meubel 130 cm breed met dubbele wastafel, wandcloset en
kranen. Meerprijs kleur pergamon 450,-. Met gratis whirlpoolsysteem t.w.v. 1.500,-

'

<l

l

11 ',

t- i a

Ir U kiest tijdens de actie 3-daagse voor een complete**; > ' (j ^l
)feBrusmarilceuken?Dankriietuvoor f >' ^* J,.'/, /'' 'itiïj'ifi fWmsk

Gediplomeerd in Gel en Acryl K
Kunstnasels en Manicure ^_J \^1

Claudia Lohman A/-4
Mr. Troelstrastr. 36, Zandvoort V

EEN GRATIS WHIRLPOOLSYSTEEM T.W.V. I.JOOr!
/ , } U kiesttijdens de actie 3-daagse vo^r een complete^*, „ ^»'r'
fe.^Brugman badkamer? Dan krijgt \ '^fi ffr'* /L'^*/, • ^^É>|

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
PSJïeuwsblad

«•**M
> K^&WC

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestfaat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Badtneub
7^^WmA'&^'^tt

Eigentijdse/moderne keuken met softline deur. Leverbaar in
ahorn of berken, ook te combineren met fronten in diverse
kleuren. Afmeting 210 x 240 cm. Met gratis inbouwapparatuur

t--1.500,,

Actieprijs ^^i

KLEURWEDSTRHD
VOOR DEKLEINTJES

Modern en functioneel meubel, 90 cm breed, wit hoogglans.
Met ruime onderkast, wastafelblad met luxe wastafel, planchet
en praktische spiegelkast. Uit voorraad leverbaar.

KOOKDEMONSTRATIES

Tijdens de actie 3-daagse wordt gedemonstreerd wat u v
% , allemaal in een handomdraai op tafel kunJ: toveren.;
;
*V
*ij
,'s.opr vnidagmiddas
-j •< -JJ en< -avond'
^Vi"""'
•\
.Kookdemo
•••
!Sëi(«iüw<,,rf*''*,r'-,"y,:^?'' ^ 'r-,^.^ .Jcs*.

UOZENOISEL
ANTIEK
IN- EN VERKOOP

Multifunctionele douchecabine
met zijdouche, hoofddouche, nek-, schouder- en voetmassage.
Met Turks stoombad, kruidenstoombad, hetelucht functie,
verlichting, radio- en computerbedieningspaneel. Incl. plaatsing

ANTIEK - CURIOSA - DECORATIES

Voor kasten, salon- en eettafels
in grenen, kersen, teakhout en
grootm oederstijd.

Een keuken met een moderne uitstraling. Leverbaar in de
kleuren vanille en maïsgeel. Als afgebeeld 24.995,-.
Bijvoorbeeld afmeting 280 x 215 cm.

T

Gasthuisplein 6 - Zandvoort
tel. 023 -5731787
Dagelijks geopend van 12.30-17.30 uur

BESTE ADVIES

Actieprijs
• Vraag naar

Diverse leuke, kleine antieke
spullen, oude en nieuwe
verlichting, schilderijen en
decoratie-artikelen.
7e,

' |

Leas
lnbomvapparutmir
'

•-o

Brugman
installatieplan
voorde
complete
installatie van
uw keuken en
badkamer

A L L E S

Hoofddorp
Kruisweg y85/c

KEUKENS & BADKAMERS

KAN

M E T

B R U G M A N .

Telefoon Keukens 020-6^^^462
JJJ
^
Telefoon Badkamers 020-6533482

ERKEND

., titti,.-

Kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Met deze actie vervalt het rechl op andtrc lopcmlc nanbicdin^L'ii. Aclie yeldt niet bij aankoop van nprui mingsmodeUen
*Insamcmvcrkingniet PrinioLitie, zonder kotten of rente. BKR toetsing en ropistratic.
**Vraag naar de actievoonvaarden in de showroom. Druk- en zeifoutcn voorbehouden.

ir.,. •:ra

Alle bekende merken zoals Leolux, Rolf Benz,
Harvink, H.F. Style, Gelderland, Hülsta.

____________
Van Reeuwijk, Sniep 7, 1112 AG Diemen. Telefoon (020) 699 41 11. Fax (020) 690 38 81. Donderdag koopavo
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Total Quality Award
voor Volvo S80
Het Amerikaanse onderzoeksbureau Strategie Vision Inc.
heeft, na een enquête onder
33.000 automobilisten, de
'1999 Total Quality Award' toegekend aan Volvo's topmodel.

Volkswagen Bora TDI (110 pk)

Bora bewijst zich

De beoordeling betrof met
name het koopproces, het bezitten en het rijden van de auto. In
het segment van de grote
sedans verzamelde de S80 922
van de 1.000 punten en verdiende daarmee de eerste
plaats. Volgens het onderzoeksrapport van Strategie Vision
werden vooral het comfort, de
distinctie, het innovatieniveau
en de binnenruimte op waarde
geschat. Hans-Olov Olsson,
President van Volvo Noord
Amerika, is zeer verheugd over
de Total Quality Award: "De
S80 is ontworpen om Volvo's
reputatie als klassemerk wereldwijd te onderstrepen. Gezien de
erkenning die de auto inmiddels
overal heeft gekregen, kunnen
we zeggen dat dat doel in elk
geval is bereikt."

V

Luidt de AAondeo ST200 een nieuwe periode van sportieve Fords in?

SportFord ST200:
de ultieme Mondeo

D

e Ford AAondeo heeft in
de loop der jaren met
zijn
betrouwbaarheid,
comfort en ruimte een sterke
reputatie opgebouwd. De splinternieuwe Mondeo ST200
voegt aan die eigenschappen
ook nog eens een flinke dosis
sportiviteittoe. Deze SportFord
biedt zijn bestuurder meer dan
200 pk en een geniaal onderstel. Bovendien maken zijn
subtiele spoilers en skirts hem
in één klap tot de mooiste
Mondeo ooit.
Eindelijk kunnen liefhebbers van
sportieve automobielen weer bij
Ford terecht. Na het verdwijnen
van auto's als de Sierra Cosworth
en de Escort RS2000 heeft er op
dat gebied immers een tijdlang
windstilte geheerst bij het merk. De
Mondeo ST200 doorbreekt die stilte en zou best eens de eerste van
een nieuwe reeks snelle Fords kunnen worden. Op de afgelopen
autoshow van Genève. prijkte op
de stand van Ford al een prototype
van de Focus Cosworth, een auto
die volgens de Nederlandse importeur daadwerkelijk de showroom
gaat halen. En ook de komst van
een supersportieve Puma en
Cougar is niet uitgesloten.
De Mondeo ST200 "doet wat dat
betreft al een. flinke duit in het
zakje. Alleen al met-zijn flitsende
uiterlijk weet hij de adrenalinestroom op gang te brengen. De
ontwerpers hebben prachtig werk
afgeleverd: de ST200 ziet er snel
uit, zonder schreeuwerig te zijn. De
voorspoiler met geïntegreerde
mistlampjes, de chromen grille, de
zijskirts en de spoiler op de kofferbak, het is allemaal even subtiel in
het - voor Ford-begrippen toch vrij
conservatieve - lijnenspel van de
Mondeo verwerkt. Ook de 17 inch
lichtmetalen wielen met kamerbreed rubber staan de auto lekker.
Net als de kleur 'Ford Racing Blue',
waarmee Ford verwijst naar de
kleur blauw die bekend is uit het
BTCC
(British Touring
Car
Championship).

Onder de blauwe motorkap ligt
een motor die alleen al op papier
rode oortjes veroorzaakt. Het is de
van de Mondeo en Cougar bekende 2.5 V6, die voor de gelegenheid
echter grondig gekieteld is. Op de
lange lijst van aanpassingen vinden
we onder meer lichtgewicht zuigers, holle nokkenassen, grotere
luchtinlaat en verhoogde compressieverhouding. Allemaal technisch
lekkers dat het vermogen opkrikt
tot 205 briesende paardenkrachten. Over het feit dat de ST200 er
desgewenst als een pijl uit een
boog vandoor gaat hoeven we niet
uit te wijden. De cijfers zeggen al
genoeg: van O naar 100 in 7,9
seconden en een topsnelheid van
231 kilometer per uur. Minstens zo
belangrijk, en niet in getallen uit te
drukken, is het geluid dat de zescilinder daarbij voortbrengt. De inzittenden en omstanders worden
voortdurend getrakteerd op een
prachtige brul, die nauwelijks met
andere motoren vergelijkbaar is.
Ook in het onderstel heeft Ford
veel noeste arbeid gestoken.
Dankzij tal van wijzigingen ligt de
ST200 als een dijk op de weg, zo
ondervonden we zowel op de
gloednieuwe testbaan van Bosch,
waar enkele uitwijkproeven op het
programma stonden, als op de
wegen rond Frankfurt. De wagen
blijft in bochten erg lang neutraal.
En wanneer uiteindelijk de voorwielen weg beginnen te glijden is
dat prima op te vangen door even
gas los te laten. Om dit alles mogelijk te maken heeft de ST200 qua
comfort iets moeten inleveren op
de 'gewone' Mondeo (iets wat
Ford zelf overigens ook ruiterlijk
toegeeft), maar wie zich daar aan
stoort heeft er niets van begrepen.
Want voor de echte enthousiast
benadert dit onderstel de perfectie.
Elke carrosserievariant van de
Mondeo (Sedan, vijfdeurs en
Wagon) komt rond september als
ST200 in de showroom te staan.
De importeur verwacht de auto
dan vanaf ongeveer 75.000 gulden
te kunnen leveren.

oor iedereen die nu weieens wat anders wil dan
een Golf is er Bora.
Minachtend doen sommigen
de auto af als 'Golf met kont'.
De Vento, voorganger van de
Bora, kreeg dat verwijt ook al
eens voor z'n kiezen. Deze
sedan is echter veel meer. De
fraaie koets verdient dan ook
eerder het predikaat kleine
Passat dan ruime Golf. De Bora
verdient een eigen plek in de
drukke Volkswagen-stal.
De Golf is hét succesnummer van
de producent uit het Duitse
Wolfsburg. Al jaren geldt het model
als voorbeeld voor veel autofabrikanten die in deze klasse een auto
op de markt willen brengen.
Daardoor wijzigt VW ook maar
weinig aan dit model. Bij de Bora
konden de ontwerpers deze
schroom laten varen. De Vento
bleek in de verkoop geen hoogvlieger, dus zijn opvolger mocht best
afwijken van zijn voorganger. Het
resultaat heeft ons hart gestolen.
De Bora is fraai om te zien en verfrissend anders dan de Golf. De
auto heeft echt een eigen gezicht.
Zijn mooiste zijde is de achterkant.
In die positie oogt de Bora lekker
breed. Vooral met iets bredere banden dan de fabriek standaard monteert, is de VW een lust voor het
oog. De Bora toont als een gespierde sportman die alleen met opperste controle zijn kracht weet te
beheersen.
De Bora rijdt ronduit geweldig. We
verwachten ook niet anders van
een VW. Het testexemplaar heeft
in het vooronder de zeer potente
1,9 liter turbodieselmotor met
directe brandstofinspuiting. De 110
pk maken van de Bora een- projec-

Mercedes-Benz
vraagt personeel

De Bora heeft een uitgesproken eigen vormgeving maar is onmiskenbaar familie van de Golf en de Passat.
tiel dat de wind, waarna die
genoemd is, met gemak achter zich
kan laten. In iets minder dan elf tellen holt de Bora naar de honderd
kilometer per uur. Zijn topsnelheid
bedraagt zo'n 195 kilometer per
uur. Dat zijn prima waarden, zeker
voor een diesel. Daarbij komt het
gemiddelde verbruik tijdens onze
rij-impressie uit op 5,9 liter per
honderd kilometer. De rustige VW
TDI-rijder kan deze score beslist
verscherpen, i- • . . .

Audi met krachtige V8 diesel
De achtcilinder diesel rukt op. Na BMW presenteert Audi nu een dergelijke krachtbron. Hij heefteen cilinderinhoud van 3,3 en levert dankzij een turbo en directe (common rail) inspuiting een vermogen van 225
pk: Audi levert de krachtbron in de loop van volgend jaar in de AS, die
als V8 TDI het gamma uitbreidt. Volgens de Duitsers verbruikt deze
versie zo'n dertig procent minder dan de benzineversies. Zonder echt al
te veel verlies aan prestaties. De trekkracht (480 Nm) blijkt nog flink
hoger dan die van de dikke 4,2 liter benzine-achtpitter in de A8.

Citroen heeft het aantal uitvoeringen van de Xsara van 52 naar veertig
teruggebracht. Wie bijvoorbeeld een flitsende Coupé wil, kan voortaan
een keuze maken tussen een sportief of een'luxe uitrustingsniveau. En
wikken en wegen over wat meer veiligheid of juist een autoradio is ook
niet meer nodig. Alle uitvoeringen hebben voortaan standaard abs en
vier airbags. Er is al een Xsara Coupé met 1,4 liter motor voor 31.550.

aewoo heeft de Nubira
in 't nieuw gestoken. Op
meer dan honderd punten is de auto veranderd. De
Nubira
II
beleefde
zijn
Nederlandse debuut vorige
week in Alphen. De importeur
was daarvoor neergestreken bij
Alfred's Diner. Vandaar dat
deze nieuwe Daewoo in deze
omgeving al in flinke aantallen
werden
gesignaleerd.
De
Nubira II oogt niet alleen dynamischer maar is ook stiller en
comfortabeler geworden.
Het Koreaanse Daewoo houdt de
vaart erin. Na de guitige Matiz van
vorig jaar, de recentelijk gepresenteerde Leganza2.2 verschijnt nu de
Nubira II bij de dealer in de
showroom. De prijs is nog even
scherp. Voor ƒ 32.995,- staat er al
een vijfdeurs. De Sedan is tweeduizend gulden hoger geprijsd en voor
de Staionwagen moet er nog duizend gulden bij.

De Nubira II kijkt vrolijk de wereld
in met zijn grote koplampen.' Ze
omklemmen de nieuwe Daewoogrille, die we ook kennen van de
Lanos en de Leganza. Het is een
pure Daewoo. De achterkant van

De Nubira II beleefde zijn Nederlandse première in Alphen bij Alfred's Diner. Journalisten en vertegenwoordigers van grote wagenparkbeheerders, zoals leasemaatschappijen, maakten hier kennis met Daewoo's nieuwste.

De pittige 1,6-liter motor (SE en
SX) en de 2,0-liter motor (CDX)
leveren nog steeds respectievelijk
106 en 133 pk. Maar door een volledig nieuw Powernomics elektronisch management en een variabel
inlaatspruitstuk zijn ze zo'n tien
procent zuiniger geworden.
De versie SE heeft zelfs al centrale
vergrendeling, airco, twee airbags

Motortype:
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

1,9 liter TDI
1.896 cm3
81 kW/110 pk
bij 4.150 t.p.m.
235 Nm bij
1.900t.p.m.
10,9 sec van
0-100 km/uur.
193 km/uur.
5,0 ltr./100 km.
ƒ 51.745,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten rondom
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
4 Airbags

Voor meer informatie (ook voor
wie er op 19 juni niet bij kan
zijn) kunnen geïnteresseerden
terecht bij de Mercedes-dealer,
het algemeen informatienummer: 020-3128118 of het
internet: www.mercedes.nl.

Renault ontwikkelt nieuwe
generatie veiligheidssystemen

H

et Franse Renault heeft
veiligheid hoog in het
vaandel. Voor het merk
bestaan
beschermengeltjes
niet. Dat dit z'n vruchten
afwerpt, blijkt wel uit een
onlangs gehouden Euro NCAP
crashtest. De Renault Mégane
nam het tijdens de test op
tegen een aantal concurrerende
modellen in de middenklasse
en kwam als veiligste auto uit
de bus. Het Franse merk gaat
vol goede moed verder. In de
nabije toekomst introduceert
het een aantal veiligheidsvoorzieningen dat op termijn op
alle modellen
beschikbaar
komt.
Vanaf 2000 rusten de Fransen hun
nieuwe auto's uit met bijvoorbeeld
airbags die zich aanpassen aan de
kracht waarmee een botsing
plaatsvindt. Deze airbags hebben
een variabele inhoud (tussen de
veertig en zestig liter aan de
bestuurderszijde). Bij een botsing
met lage snelheid blaast de plofzak
zich slechts gedeeltelijk op om het
hoofd op te vangen, terwijl hij tot
z'n volle omvang opzwelt om de
automobilist optimaal te beschermen bij een hardere klap.

de Sedan krijgt zelfs een sportief
accent door de in de kofferklep
geïntegreerde spoiler en de nieuwe
hooggeplaatste achterlichten.

SPECIFICATIES:
VW Bora TDI
(110 pk) Comfortline

Minder versies Xsara

Koreaanse nieuwe in Alphen
D

Gezien het succes van de vorige
Nubira biedt deze middenklasser
veel waar voor zijn geld. Van de
eerste zijn er in twee jaar tijd 5 150
exemplaren verkocht. De Nubira II
zal daar ongetwijfeld nog een flinke schep bovenop doen. De auto
rijdt opvallend goed en kan qua
comfort, uitrusting en prestaties
moeiteloos de vergelijking met
auto's aan de top van de middenklasse aan.

Het interieur van de Bora is keurig
afgewerkt. We verwachten eigenlijk ook niet anders. VW bouwt met
hoge kwaliteitszorg. De prijs is daar
echter ook naar. De door ons gereden versie met Comfortline komt
op 51.745 gulden.
De toevoeging Comfortline staat
voor een regensensor, een automatisch dimmende achteruitkijkspiegel en een met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook. Zonder
dit comfortpakket kost de Bora
TDI(110 pk) 48.595 gulden.

Mercedes-Benz draait op volle
toeren en om dat zo te houden
zijn de dealers hard op zoek
naar nieuwe medewerkers.
Daarom organiseert het Duiste
merk op zaterdag 19 juni van
10.00 tot 16.00 een Job Info
Dag bij alle Mercedes-Benz personen- er. bedrijfswagendealers.
Een rondleiding en een uitgebreid informatiepakket staan op
het programma. Er zijn divers
vacatures beschikbaar zoals:
diagnose-, 1e-, 2e- en leerlingmonteur, receptionist, verkoopadviseur, administrateur, magazijn-medewerker en telefonist.

en een in twee delen neerklapbare
achterbank.
De SX valt onmiddellijk op door het
dashboard met aluminium look.
Een uiterlijk dat ook het bedieningspaneel voor elektrisch bediende
ramen en buitenspiegels in de vergrote portierarmsteunen siert.
Verder heeft deze uitvoering nu
een middenarmsteun achter en
ABS.
Een dashboard met houtaccenten
geeft de inzittenden een weldadig
gevoel van luxe in de CDX. Bij de

Nubira II heeft deze versie zelfs
standaard een klimaatcontrolesysteem net zoals de Leganza.
De extra geluidsisolatie bewijst zich
in de praktijk. De Nubira II rijdt
fluisterstil. Wat we ontdekken op
de klinkerwegen en polderwegen
in Alphen en omgeving. Bij deze
testrit door het Groene Hart blijkt
dat geluiden van banden, de langs
de carrosserie strijkende wind en
van de motor dringen nauwelijks
doordringen in het interieur. De
Nubira II ontpopt zich als een reisauto pur sang.

De airbags worden ondersteund
door veiligheidsgordels met gordelspanners die in twee etappes werken. Direct na de schok schakelt de
computer die de kracht van de
schok berekent, de eerste gordelspanner in. Gaat het om een zware
schok, dan treedt ook de tweede
gordelspanner in werking om de

Airbags met een variabele inhoud passen zich aan aan de kracht van een botsing.
inzittende krachtiger in zijn of haar
stoel te drukken. Renault verricht
momenteel bovendien onderzoek
naar airbags voor passagiers achterin. In de buikriem van de veiligheidsgordels zitten airbags die in
geval van een botsing worden
opgeblazen' door een drukgenerator op de vloer van de auto.
Renault introduceert bovendien
tussen nu en vijf jaar ESP (elektronische stabiliteitscontrole) en ASR
(een systeem dat het doorslippen
van de wielen tegengaat) zodat de
modellen nog meer actieve veiligheid bieden. Daarenboven verschijnt op toekomstige modellen

een controlesysteem voor de bandenspanning.
Bandenfabrikant
Michelin heeft met Renault samengewerkt bij het ontwikkelen hiervan. In een vroeg stadium detecteert de bestuurder bijvoorbeeld
een lekke band dankzij deze voorziening. Ook het ABS (anti-blokkeer remsysteem) is onder de loep
genomen. Begin volgende eeuw
heeft het ABS-systeem van Renault
een apparaatje dat de snelheid
waarmee het rempedaal wordt
ingetrapt meet. Het 'weet' dus
wanneer zich een noodsituatie
voordoet. Vervolgens verleent een
remdrukverhoger de berijder assistentie bij het remmen. Zolang de

WIK A AUTOGLAS
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

*s Leveren/monteren alle merken
1
Autoruiten origineel
s* Kentekenplaten
s» Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

automobilist het rempedaal niet
loslaat, zorgt het systeem' dat de
remdruk maximaal blijft en dat het
ABS optimaal blijft werken.
Op de langere termijn kunnen we
op veiligheidsgebied van Renault
nog veel meer verwachten. Het
Franse merk experimenteert ook
met auto's die met besturingsondersteunende systemen zij uitgerust. Toepassing van radarapparatuur stelt auto's in staat te communiceren met de weginfrastructuur
en andere voertuigen. Toekomstige
auto's van Renault zijn in staat zelf
hindernissen op de weg op te sporen en eventueel de bestuurder te
waarschuwen voor een dreigende
botsing. Uit onderzoek blijkt dat
het rijgedrag van de bestuurder in
negentig procent van de gevallen
verantwoordelijk is voor een ongeval. Renault ziet het als zijn taak
met behulp van de modernste
technologieën menselijke tekortkomingen te compenseren. De
Fransen hebben bovendien het lofwaardige streven alle modellen met
de nieuwe vindingen uit te rusten
zodat iedere automobilist kan profiteren van Renaults veiligheidsuitrustingen.
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SONY MZR 55 PORTABLE MIIUIDISC
NIEUW! 's Werelds kleinste MiniDisc walkman voor afspelen
én

°P nemen ' 40 5I
Afstandsbediening

' SONY MZR 37
l PORTABLE MINIDISC
n^Vo'or digitaal opnemen en
1
afspelen met CD-kwahteit
'
Diverse edit-en afspeelmogehjkheden
y , Incl, Fontopia hoofdtelefoon '$ "f

'

SONY
MINIDISC HOMEDECK
NIEUW! Full size (43 cm) MiniDisc deck voor
opname en weergave met CD-kwaliteit.
Diverse editfuncties. Incl. afstandsbediening.

Voor Expert ' ,
gaat niets te ver.
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AutpStrijder by
|$|g'fen;^te
!f;fltfe|J ;'-l

••• De^Lupö, een Volkswagen die een iiiterst lovende jDers kreeg!

)ëzefzieer;;geavanceerdeauto laat zieni hoecompleet 'compact' kan^zi]n,. ;;
3|f! &! 'Een verrassende: aanvulling op hetgevaHeerde assortiment.
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Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie. '
l
'
'
A
•
Vakkundige en snelle service.
< *'

^ '
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Gratis Omruilgarantie.

"
*-/

expert

NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64TC
Ged. Oude Gracht 5-9a

4/

'/Qv Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.
o '_
lj-=) www.expert.nl

ER ZIJIU RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL

.

® = ALLEEN BRUINGOED

® = ALLEEN WITGOED

© = OOK VERKOOP PC
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® = GEEN MOBIELE TELEFONIE

V A W
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ll|lÉURÖ:jvip;BiL: DE!VËrlHUURORGANISATIE VAN^VOLKSVVAGEN- EN AÜDIDEALERS
Uw Euromobil partner

Auto Strijder bv

Auôi

Ware stijl ontstijgt de seizoenen.

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoorr

tel.: (023) 571 45 65, Fax: (023) 573 02 24
Maak nu een
proefrit met een
open einde.
Kom nu langs bij Auto Horch
en maak een afspraak voor

GROENTE EN FRUIT

een eindeloze proefrit .in de
stijlvolle Audi Cabriolet.

Voor Vaderdag
Geniet nu nog van

Hollandse Asperges
(gratis geschild)
het seizoen is bijna voorbij
Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Zondags geopend
van 11.00-17.00 uur
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

'Afgebeelde velgen

Rijden in een Audi Cabriolet is niet

u natuurlijk het hele jaar genieten.

een Audi Cabriolet. Geniet van zijn

zomaar reizen van bestemming

Mocht het weer even tegen zitten,

rijke standaarduitrusting,

naar bestemming. Het is genieten

dan

met airbags, ABS en een sportonder-

kunt

u met

de elektrisch-

compleet

van veiligheid en het gevoel van

hydraulische

comfort. En natuurlijk

van 'open

simpel handgebaar de kap opzetten.

keuze uit verschillende motoren; van

rijden' met een stralende hemel

Voor optimaal comfort dat echt de

de 1.8 liter 92 kW (125 pk) en de twee

boven u als u de kap achter u hebt

seizoenen ontstijgt is er ook een

V6 motoren van 2.6 liter 110 kW (150

laten zakken. De Audi Cabriolet

speciale hardtop - in carrosserie-

pk) en 2.8 liter 128 kW (174 pk) tot

biedt u de unieke combinatie van

kleur - voor uw Cabriolet leverbaar.

de net zo snelle als zuinige 1.9 liter

vrijheid en eindeloos rijplezier.Van

Kom eens langs voor een proefrit en

TDI motor 66 kW (90 pk).

deze

ervaar zelf het gevoel van rijden in

stijlvolle

Cabriolet

kunt

bediening

en een

n Nederland leverbaai

stel. Voor de krachtbron hebt u de

Auto Strijder B.V
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
Telefoon: 023 T 571 45 65

NIEUW.

NIEUW

JSSSl

Méditerraans Restaurant

vaderdag Dinerbuffet
op 19 & 20 juni 1999

Op 3O juni en 28 juli verschijnt
bij het Zandvoorts Nieuwsblad
de

zomerkrant
Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Heerlijke Italiaanse specialiteiten
OP VAKANTIE IN HET HOOGSEIZOEN? EN NOG
NIETS GEBOEKT? LET DAN OP want dan volgt hier uw
aanbieding...KRAS STERVAKANTIES biedt u diverse 8-/ISdnagsc autovakanties aan naar ITALIË, SPANJE en FRANKRIJK voor hele lage prijzen. We hebben hier prima accommodaties voor u gereserveerd aan het Gardameer. de Franse Alpen.
Andorra en nabij Rome aan deTireense Zee. Boek nu en profiteer
van deze VOORDELIGE REIZEN naar prachtige gebieden in
EUROPA.
.: GARDAMEER
Aankomstdata: 26/6. 3-10/7.28/8.4-1 l -18/9
EEN UITSTEKEND 3-STERREN HOTEL DIRECT AAN
HET GARDAMEER GELEGEN! U kunt dit nu boeken vanaf
SLECHTS ƒ 398,-, INCLUSIEF HALFPENSION. Er zijn bij
het GARDAMEER talloze watersportmogelijkheden en, uiteraard. volop zon. Voor de cultuurliefhebbers is het Gardameer een
uitstekend uitgangspunt naar o.a VERONA, MILAAN en
VENETIË. Rcisnummer:HZ886
FRANSE ALPEN

ANDORRA

voor de hele familie!

Aankomstdata: 3-10-17-24-3117.7-14-21 -28/8.4-1 l -18-25/9

kinderkortingen tot 12 jaar!

Een prachtig 3-STERREN APARTHOTEL in ANDORRA!
Wij bieden u deze vakantie aan vanaf SLECHTS ƒ 298,-! En dit
is INCLUSIEF HALFPENSION! Hotansa Arcs. is gelegen in
het centrum van SOLDEU en beschikt over een restaurant, bar,
fitnessruimte. jacuzzi. sauna en een Turks bad. Uw appartement is
voorzien van tv, telefoon, een complete keuken en badkamer mee
douche/toilet. Excursiemogelijkheden zijn o.a. de PYRENEEËN,
TOULOUSE en LOURDES. Reisnummer: HZ 865.

M 21;55p,P.
(NLG 47,50 p.p).

ROME AAN ZEE

TETHYS' ligt in Golden Tulip Zandvoort, I3urg. v. Alplienstr.63
2041 KG in Zandvoort, TEL: Ü23 5713234 FAX: 023 5719094

Aankomstdata: 3-10-17-24-3 117. 7-14-21 -28/8
NAAR DE BADPLAATS VAN ROME! Boek nu Hotel Villa
Margahorita in LADISPOLI voor een reissom (inclusief halfpension) VANAF SLECHTS ƒ 398,-! De ligging van Villa
Margaherita is perfect en het hotel is voorzien van receptie, restaurant en lift. Ook hier kunt u schitterende excursies maken naar
natuurlijk ROME, de pausenstad ORVIETO. het antieke TARQUINIA en het Etruskische VITERBO. Reisnummer: HZ 887.

Aankomstdata: elke zaterdag vanaf 26/6 t/m 3/9
IN HET HOOGSEIZOEN een comfortabele studio/appartcment in VALTHORENS of ISOLA 2000. gelegen in de Franse
Alpen. U betaalt hiervoor een prijs VANAF SLECHTS ƒ 99,p.p. (bij bezetting van 4 personen in studio). Ter plaatse zijn veel
recreatiemogelijkheden, bijv. overdekt zwembad, tennisbanen en
winkels.Vanuit Isola 2000 kunt u heerlijke uitstapjes maken naar de
Cóte d'Azur. Vanuit Val Thorens kunt u naar het MEER VAN
ANNECY en GENÈVE. Reisnummer:TANZ 670/671.

voor alle reizen geldt;

Mat «abnnrtsknnrtjss v?in UiMlCfF halpi ,11

INBEGREPEN: 8 dagen/7 nachten met verblijf in bovengenoemde accommodatie, halfpension (Behalve in de Franse Alpen)
Niet inbegrepen: vervoer, reis- en annuleringsverzekering, reserveringskosten. Let op: per vertrekdatum is de reissom verschillend.

Idndaran (=L ovarïrl-fcar wanald
^

VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING
HZ 86S/886/887/TANZ 670/671

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
tel. 023-571 4828

INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 20 30 4O of 073 - 5 999 999
b e r e i k b a a r : ma t/m vr: 0 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 uur, za: 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 uur
3'tfïJ
Ool( reisbureaus in: Alkmaar. Alphen a/d Rijn. Amersfoort, Amsterdam. Apeldoorn, Arnhem. Baarn, Breda, Dellt. Den Bosch, Den Haag.
(
--- Eindhoven. Haarlem. Heerenveen. Hoorn. Leeuwarden, Nijmegen. Rotterdam. Steenwijk, Tegelen, Tilburg, Utrecht, Venlo. Winterswijk. Zwolle "

y
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De temperatuur gaat weer omhoog, De zonnige dagen staan voor de deur.
En wie krijgt er dan niet een vakantiegevoel? Dromen van witte stranden,
hoge bergen, of misschien wel van terrasjes in een gezellige, boeiende stad.
Gewoon fijn er op uit.
Over enkele maanden is het zover!
Maar vakantie kost extra geld. En dat kun je verdienen met
het bezorgen van kranten. Eén keer per week, een paar
uurtjes op woensdag, brengt toch een leuk centje op.
Het kan in je eigen omgeving, je hoeft er niet vroeg voor
uit je bed en straks geniet je van een
welverdiende vakantie.
Wil je ook kranten bezorgen?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

Bel nu: 020-613.8444
INTERLANDEN SPREIGROEP

Of schriftelijk: Antwoordnummer
46304, 1060 VD Amsterdam
(postzegel hoeft niet)

«, 1998 Hein de Kort

Postcode Loterij elke werkdag op tv!

Zomerkampioen

Gabbers
Na een langdurig verblijf in hét Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ),ontstaan,de mooiste vriendschappen. Want de kinderen in. het
WKZ liggen samen met andere kinderen "en leeftijd-genoten op een afdeling. Nooit: mét volwassenen. Sterker nog, het WKZ hééft een
eigen qëbrjuw: waarin alles is 'gericht op hétkind. Vari zorg én behandeling tot en-met de medewerkers en faciliteiten. Want ziek
zijn is geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt Dus proberen we van het ziekenhuis een ziekénthuis te maken. Daarom hebben
V/e ruimtes waar alleen gespeeld niag worden. Ruimtes waar dus .geen tijd en plaats is voorbehandelingen. Verder is -op de meeste:
afdelingen- ieder uur een bezoekuur en: heeft het hele ziekenhuis een kindvriéndelijk infrastructuur. En juist die kindvriendelijkheid
is voor ons een wezenlijk onderdeel van dé behandeling. Want iedereen die hier komt is éérst kind én dan patiënt.
Wilt u het WKZ steunen? Dat kan dbb^
6141 ten gunste van hét AZU inzake;"WiUemirt^iè:l|trec|it:iO krijgt het;beeldjié dan zo snel;mogelijk thuisbezorgd. .
De opbrengst komt:yplledig%en goede aan:d
één
kindertheatercaFé^ kindertélwisiëVspw^
^ons:opnemehJtefeFd(>ri:p90p^

--'

Beste lezers,
U heeft het al gemerkt, de
Postcode Loterij is sinds
kort elke werkdag van
18.35 tot 19.30 uur op
RTL 4 te zien met het
spelprogramma
Postcode Loterij

gespeeld bedrag. En dat
kan tot tienduizenden guldens oplopen! Ook u kunt
puzzelkandidaat in
Zomerkampioen worden.
Jo de Poortere vertelt u in
het programma wat u
daarvoor moet doen.

•
.
,: • ;
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Jo de Poortere en Lucille Werner: 'Stuur uw Kaart voor een Kind op
en win uw leven lang een ton per jaar!'

Zomerkampioen. In dit
programma speelt presentator Jo de Poortere een
spannend puzzelspel met
een aantal deelnemers. De
winnaar gaat naar huis
met een bij'elkaar

Kaart voor een Kind
Naast het puzzelspel trekt
presentatrice Lucille
Werner in Postcode Loterij
Zomerkampioen elke dag
3 winnaars uit alle
inzenders van een

Kaart voor een Kind. U
kunt elke kaart inzenden
die u wilt en dan kans
maken op onder meer een
Video Handycam of een
Sony Playstation. Daarbij
speelt u meteen mee met
de extra trekking op 20
november dit jaar, in het
kader van onze aktie Kaart
voor een Kind. De fantastische hoofdprijs die u in
deze trekking kunt winnen
is 100.000 gulden elk
jaar, uw leven lang! En
het enige dat u daarvoor
hoeft te doen is een kaartje inzenden met daarop
uw naam, adres, handtekening en de vermelding
dat u mee wilt doen met
de aktie Kaart voor een
Kind. Om het u nóg makkelijker te maken vindt u
uiteraard een Kaart voor
een Kind in deze advertentie. Vul hem in, stuur
hem op, speel mee en
win!

7572 XE 001
in Oldenzaal

' in Den Helder ,
3 winnende loten
ƒ 25.0OO,- PER'JLOTT
" v en voor \'•• * \
1781 SK002
extra: een BMW t

6102CP(1lot)
in Echt (/ 20.000,-)
6137 CR (4 loten)
in Sittard (ƒ 50.000,-)
6122 CC (6 loten)
in Buchten (/ 70.000,-)
1096 CZ (2 loten)
in Amsterdam (/ 30.000,-

Kijk, bel
0909 0300195 <*"«)
en win:
ƒ 10.000,-

Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

+

ƒ 10.000,-PER LOT!

KAART-VOOR-EEN-KIND
UÏ5 Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
tn de Nationale Postcode Loterij, Inclusief
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 {drie lotnummers}
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A u 6 uw kauze aankruisen en verder invullen
In blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bil
Ledensennce, tel 0900 - 300 JSOO f35 cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van navenstaande
rekening af te schrijven.

D de heer

D mevrouw

NaamAdres
Postcode

VOOR UITSLAGEN:

Plaats

Kijk:
NOS-Tekst pag. 550

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,Geboortedatum'
(dag-maand-jaar)

(donderdag en vrijdag)

RTL-Text pag. 882
(elke dag)

Of bel:
Ledenservice

0900 - 300 1500

Datum
Handtekening

(35cpm)

150.99.06

Postcode Loterij
oplokatië

NATIONALE
LOTERIJ

Bon uitknippen en in eert envelop (zonder postzegel) opsturen naar;
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

l
i

20 juni
Oldtimerdag Batavia Werf
Lelystad
Zetfouten voorbehouden <
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Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft J.
Meuzer uit Arnhem de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met de schitterende
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.

Alles wat u wilt weten om ;goed en Voordelig
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

HAK Groenteschotel
voor Spaghetti

De winnaars van het handige
Rowenta Allegro Combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Avitco Indiase
Aardappelschotel

Boodschappen
Riszzel
De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
L Panka uit Amsterdam een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor Snelkookpan op.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

SUGGESTIE
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Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

HAK Croenteschotel biedt u een heerlijke
basis voor bekende 'wereldse' gerechten die u
naar eigen smaak kunt afmaken. De producten zitten boordevol verse groenten en zijn
afgemaakt met een lekkere saus. Het enige
wat u er zelf nog aan hoeft toe te voegen is
wat vlees en rijst of pasta. Met HAK
Croenteschotel zet u snel voor het hele
gezin een verantwoorde maaltijd op tafel.

OMROEP,

SUGGESTIE
»*.,.

Bijvoorbeeld: HAK Croenteschotel voor
Spaghetti. Dat is een heerlijke melange van
ui, rode en gele paprika, courgette, broccoli,
champignons en artisjok afgemaakt met een
mild gekruide Italiaanse tomatensaus. Niet
alleen de ideale basis voor uw spaghettischotel, maar ook voor macaroni, risotto, lasagne
of pizza.
HAK Groenteschotel is verkrijgbaar in een
pot voor 102 personen (370 ml) en in een pot
voor 2 a 3 personen (720 ml). U vindt HAK
Groenteschotel voor Spaghetti naast de
andere vijf smaken van HAK Croenteschotel in
het groenteconservenschap.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

"U moet de groenten van HAK hebben"
A B C D E F G H
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MIKPS RECEPT

Indiase Aardappelschotel met
gepaneerde Kipfilet

ingrediënten
(voor 3 a 4 personen):
• 450 gr. Aviko Indiase
Aardappelschotel
• 4kipfilets
• 4 eetl. paneermeel
• 4 eetl. gedroogde
gemalen kokos
• 2 eetl. gemberpoeder
• 1 losgeslagen ei
• zout en peper.
Bereiding: Meng paneermeel,
gedroogde gemalen kokos en
gemberpoeder door elkaar.
Snijd de kipfilets door zodat er
2 helften per persoon ontstaan.
Haal de kipfilets door het losgeslagen ei en door de paneermeelmix. Druk het goed aan.
Bak vervolgens de kipfilets in
wat boter gaar.Bereid ondertussen de Indiase Aardappelschotel
volgens de gebruiksaanwijzing.
Leg de kipfilets op een bord en
schep rondom de Indiase Aardappelschotel. Naar smaak zout
en peper toevoegen.

Voor dit kruiswoordraadsel worden
de omschrijvingen gegeven per
horizontale of verticale regel, leder
hokje in deze puzzel heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A
verticaal en regel 1 horizontaal, en
is dus het eerste hokje op de eerste
regel.
Omschrijving horizontaal:
1.filosoof - werknemersvereniging
2.gemene streek - Europeaan
3.beroep - bijbels figuur - korte tijd
4.deel van een schoen - geluid van
kippen - uiterste punt S.oude lengtemaat - vinger - leuk - bordspel
6.glad - uitgebouwd venster
7.voorzetsel - vogel S.aan boven
een brief (afk.) - nikkel (afk.)
9.onbepaald voornaamwoord toestand van rust lO.schande kleur H.muzieknoot - vuurkoord stand - water in Noord-Brabant
12.deel van de week - wild schaap precies 13.vertrager - rechterlijk
ambtenaar (hist.) - deel van een

gebouw 14.soort stof - tijdmaat
15.het hoger worden - hondenras
Omschrijving verticaal:
A.persoonlijk voornaamwoord driftig mens - rund Bjong zoogdier
- akelig C.teug - dun bladmetaal vloed D.waagstuk - schildersgerei insect E.water in Friesland - nakomeling - dichte menigte - Chinese
maat F.voornaamwoordlijk bijwoord - behoeften C.bouwland vlasverwerker H.vreemde munt zeil l.rokend zwavelzuur - plaats in
Limburg J.plaats in Drente - plukje
K.boksterm (afk.) - orgaan - voedsel
- slee L.been - afsluiter - insect
M.deel van het hoofd (mv.) - orgaan
- beursterm N.theaterrang treffend O.lidwoord - militaire rang
- stad in de oudheid
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de hokjes met de volgende nummers achter elkaar
plaatst: F1-06-D14-L5-D2-I6-E9N13-013-K5-D5-J14-H4

Doe mee en win
Los snel de puzzel op en
spreek het antwoord in op

Wilt u zelf zien hoe gemakkelijk onze kok Miki Aviko
Indiase Aardappelschotel
met gepaneerde Kipfilet
bereidt, kijk dan naar De
BoodschappenBeurs

De Boodschappenüjn:
0909- 300.10.10
isoct/ml

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4,5 liter Tefal sensor
Snelkookpan.

Ook zo'n hekel
aan onkruid?

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Elders goedkoper, dan GRATIS

Het is weer zover: het onkruid
schiet de grond uit. Of het nu in
de tuin, inde border of op het terras is, niemand is er blij mee. Onkruid groeit overal en verspreidt
zich snel. Handmatig is het moeilijk te verwijderen. De wortels blijven vaak in de grond zitten, waardoor het weer snel aangroeit. Ook
door te schoffelen bereikt u niet
het gewenste resultaat. U schoffelt namelijk onkruidzaadjes naar
boven, waardoor ze licht krijgen
en ontkiemen. Of u beschadigt
wortelstokken, waardoor hardnekkig onkruid zich juist vermeerdert. Met pokon onkruid
totaal STOP kunt u echter op een
eenvoudige manier een einde
maken aan uw onkruidprobleem.
Even spuiten... en na twee weken
is het onkruid afgestorven en
kunt u het met wortel en al uit de
grond trekken.

• adviesprijs ƒ 3495,- b'ij ons ƒ 995,• Geschikt voor elke vloer (ook hout)
• 90 Dagen Niet Goed, Geld
terug-garantie
• Ook inbouw in bestaand ledikant
mogelijk

• Zie SBS6-tekst pag. 323 of
www.waterbed.nu

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

de
waterbeddenconcurrent
Amsterdam - Rotterdam - Utrecht - Arnhem - Eindhoven
TV RIJ'NMOND

In het algemeen boekt men goede resultaten als Pokon onkruid
totaal STOP meteen in het voorjaar gebruikt wordt. Sommige onkruiden zijn echter zo hardnekkig,
dat men ze het best in het najaar
kan bespuiten. De plant gebruikt
dan namelijk geen energie meer
om te groeien. De meeste stoffen
die zij opneemt, worden dus niet
meer naar de bladeren getransporteerd, maar naar de wortels,
waardoor de kans op afsterven
nog groter wordt dan in het voorjaar. Pokon onkruid totaal STOP
is niet geschikt voor het verwijderen van onkruid uit gazons. Het is
verkrijgbaar als concentraat in
flesjes van 125 en 250 ml, maar
ook als gebruiksklare oplossing in
en handige 500 ml spuitfles.
Deze tips worden u aangeboden door

woensdag 16.00'uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

ij j* ,, \'
~ -j "« /0f f/
Sisi heeft spea'aal voor kin'de ^ * *

'

ï ar*- ?!£'

POP owr
14 da

verrassend frisse
smaak. Bovendien
a^textraviïaminec1'
waardoor het zowel een ver
f-nssende verwendrank
Jre als PPH

ÏS!ï^*
^S
Kinaeren is Sisi Shaky is verdrie verpakt zijn

JSS

' 'S Per

Takeiteasy.takeasisi.

ze smelten het goud!
De makers van Goudkuipje en Zilverkuipje 20+ bestaan dit jaar maar liefst
175 jaar: ERU kaasfabriek, een oer-Hollands bedrijf dat al tientallen jaren de
lekkerste smeerkaas maakt.
Graag vieren wij samen met u ons jubileum. De Nederlandse Munt heeft speciaal voor deze gelegenheid 1.000
gouden guldens geslagen. Massief
goud,18karaatsen11 gram zwaar. De
eerste keer in de Nederlandse geschiedenis maakt u kans op zo'n kleinood. Een waar collectors item dus,
dat nu al een forse waarde vertegenwoordigt, laat staan over enige
jaren als de gulden niet meer in om-

KNORR TasteBreaks

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke

W Rising Sün".Ur.\qr&895
'

'^ U n' ft..wW...SMMvi...

'

Echt eten voor tussendoor
Carrière, studie, sport, vrije tijd:
vaak hebben we het er zo druk
mee, dat er nauwelijks tijd over
blijft voor eten. Traditionele
maaltijdmomenten maken plaats
voor korte breaks. KNORR introduceert nu de ideale oplossing:
KNORR TasteBreaks, een gemakkelijk klaarte maken kleine maaltijd, écht eten voor tussendoor.
Kortom: de ideale hongerstiller voor thuis, kantoor, school,
vakantie en bij het sporten.
KNORR TasteBreaks zijn verpakt in
een handige cup met daarin een
•apart zakje knapperige croütons.
De bereiding van KNORR TasteBreaks is eenvoudig en snel.
Kokend water toevoegen, goed

roeren, even laten staan, croütons erbij, klaar!
KNORR TasteBreaks zijn er in drie
lekkere trendy smaken: Tomato-Mozzarella Pasta, Carbonara Pasta en Bacon & Onion
Potato.
U vindt KNORR TasteBreaks in de
supermarkt in het kant-en-klare
maaltijdenschap.

no break
like a TasteBreak

Deelname aan Het BoodschappenSpel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

wat moet
u doen?
Feliciteer ERU op een zo'n origineel mogelijke manier met het
175 jarig jubileum. Hoeorigineler, hoe meer kans natuurlijk.
Stuur uw felicitatie, samen met
5 streepjescodes van Goudkuipje (Naturel, Sambal, Rookvlees en/of Salami) op naar:
Beleg met Goudkuipje,
postbus 42,3417 ZG Montfoort.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

• Medisch Erkend en de oplossing
voor rugklachten

POKONlfCHRYSAL

Io0pis

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

•\. Hoe heet de nieuwe snel te bereiden
aardappelschotel van Aviko?
2. in hoeveel lekkere trendy smaken zijn
KNORR Tastebreaks verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:
• JMT»'HM,( ".; •'" v\".V^r '.-•'•;,•,'•nW£:^'\^'i<K''^.»^£X -V-«:*Ku

De 500 origineelste inzendingen ontvangen een unieke gouden gulden.

De BoodschappenLijn

0909 - 500.10.1(80 ct/mln)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

STENGS & PARTNERS
uw erkend hypotheek-adviseur
voor deskundig advies voor alle
hypotheekvormen

Nieuwsblad

Tel. 023-5730768

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 25, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 23 juni 1999
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Datum
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

i
£
ui

l

HW

00.15
01.15
02.09
03.00
03.39

04.16
04.49
05.21

LW
07.45
08.56
09^44
11.00
11.45
00.16
00.34
01.04

HW

12.50
13.50
14.39

15.26
16.06
16.40
17.11

17.45

LW
20.46

Geslaagden
krijgen
blits bezoek

21.45
22.46
23.35
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Dat blijkt uit de politiemonitor, het onderzoek naar de mening van de Zandvoorters over
ie politie. Het onderzoek is
rerricht in opdracht van de poitie. Er zijn 250 mensen vanaf
rijftien jaar geënquêteerd in
iecember '98 en januari '99.
Politiechef Ab van Deventer
s blij met de uitkomsten. „Het
s mooi dat de mensen positie/er over ons worden. We wercen er dan ook hard aan.
Maar," waarschuwt hij, „dat
Detekent nu niet dat we lui
ichterover gaan leunen."
Zo drukt hij zijn agenten op
iet hart vaker op de flets of te
roet het dorp in te gaan. Ook
iet alleen surveilleren bevoriert volgens Van Deventer het
:ontact tussen de burgers en
3e politie. „Als je een praatje
ilt maken, moet je dat wel
net iemand anders dan een
:ollega doen," constateert hij
Jroog.
Bezorgd maakt hij zich over
3e
onveiligheidsgevoelens.
Weliswaar voelt slechts 5 pro:ent zich echt onveilig, toch
maakt 16 procent (7 procent
meer dan twee jaar geleden)
liever een omweg om onveilige
plekken te vermijden. Ook
toet 's avonds 27 procent niet

U

[7 olgens mij is er tijdens mijn
V vakantie veel veranderd in
Sandvoort. Met mijn bril op
nijn neus heb ik 'een dorpje
gepikt' om weer een beetje op
de hoogte te. zijn. Het is voor
mij weer wennen aan de druke na veertien dagen rust te
lebben gehad. Waar ik ook
aan moet wennen, en niet al'een ik, is de veranderde rijichting in de Grote Krocht.
Het is, zelfs op de fiets, opetten want menig weggebrui:er neemt nog de verkeerde
'oute. Je moet nu via de Grote
'ocht het dorp in en via de
'ranjestraat eruit rijden.
ommige automobilisten den:en slim te zijn en gaan via de
ornelis Slegersstraat. De
aatste vijf meter schieten ze
'oor de Grote Krocht tegen
.et verkeer in. Chaos dus.
Wat mij ook opvalt, zijn de
fleurige bloempotten aan de
antarenpalen en de nieuwe
verwysborden die in en rondhet dorp staan. Er is zelfs
schuin tegenover mijn huis
een duideüjk bord neergezet
2odat men nu het WV-kanmakkelijker kan vinden.
Souden de ambtenaren mijn
-olumn over de onvindbaarleid van het toeristengebouw
Jan toch gelezen hebben?
Als afsluiting van de tocht
il ik nog een mooi uitzicht
ver het dorp hebben en stel
>or om een hapje te eten in
e watertoren. Dat had ik geacht: het restaurant is ter
iele en de deur is potdicht. Ik
om me heen en het valt
ie nu op dat de watertoren er
roosteloos uitziet. Geen vlag
P de toren en geen blauw en
ïele verlichting meer. 'De uitichttoren is te bezichtigen'
taat te lezen op een bord.
Wanneer en óf dat nog kan,
taat niet vermeld.
Teleurgesteld ga ik naar
luis. Plotseling komt de zon
er een dikke wolk tevoorchijn om te laten zien dat
elfs het weer veranderlijk is.
Nel Kerkman

open als er gebeld wordt. In
1997 was dat 24 procent en in
1995 18 procent. „Ik vraag me
af hoe dat komt. Eigenlijk zou
dat nader onderzocht moeten
worden, maar onderzoek is
duur. De gemeente heeft hierin
ook een verantwoordelijkheid," zegt Van Deventer.
Dat 31 procent geen aangifte
wil doen, baart hem eveneens
zorgen. Dat percentage is iets
gestegen. „Komt het door ons,
omdat wij de burger niet goed
benaderen, of is het een maatschappelijke trend om zelf de
zaakjes wel te regelen," vraagt
de politiechef zich af.
Bij inbraken reageren de
Zandvoorters wel erg alert. 90
procent grijpt naar de telefoon
om de politie te bellen. In 1997
was dat 64 procent. De Zandvoorters zijn ook meer aan inbraakpreventie gaan doen.
Sinds het project Veilig Wonen
loopt heeft 15 procent een inbraakalarm en 72 procent
grendels. De ondervraagden
hebben ook minder te maken
gehad met inbraken in hun eigen huis.
66 procent van de Zandvoorters klaagt over hondenpoep.
In andere gemeenten is dat ongeveer 45 procent. Ook wordt
er relatief veel doorgereden na
een aanrijding (5 procent) in
vergelijking met de andere gemeenten in de regio. In Zandvoort worden daarentegen
juist weer wel veel auto's beschadigd, al is dat de afgelopen
twee jaar verminderd (van 30
naar 22 procent).
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Ieder jaar wordt de Kunstbende georganiseerd. Een
wedstrijd waarbij jongeren
tussen de dertien en negentien jaar zich kunnen inschrijven op elk gebied van kunst,
zoals dans, muziek, ontwerp,
theater, fotografie, enzovoort.
Vorig jaar won de zestienjarige
Monique al de publieksprijs

Menno Buch parkeerde zijn bus zaterdag in Zandvoort. Hij heeft zijn
seksprogramma even achter zich gelaten. Vanaf 2 juli is hij wekelijks
om half elf bij Veronica te zien met 'Buch in de branding', een
vakantieprogramma vanuit allerlei plaatsen langs de kust. De eerste

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
vrijdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - De Raad
van Toezicht van woningbouwvereniging EMM is opgestapt. De drie commissarissen, Ad Hendrikse, Ide Aukema en Jacques Versteege,
hebben een meningsverschil
met het bestuur van EMM.
Volgens de commissarissen
wil het bestuur niet praten
over de consequenties van het
rapport 'Professioneel Toezicht' over de organisatie-

In 1988 is de regionale WV
ontstaan omdat de Zandvoortse WV failliet was en de Haarlemse WV eveneens niet zo
best meer draaide. „Het was
gewoon een centenkwestie,"
uitzending is in Zandvoort opgenomen. Buch heeft zaterdag onder zegt Sips. „Nu komt de kritiek
andere een Zandvoorts stel gevolgd dat net besloten had om te gaan vanuit de lokale ondernemers
trouwen
dat ze te weinig zeggenschap
Foto Karin Schut hebben over het werk van de
WV en ze willen hun eigen

Commissarissen
EMM boos weg

zijn de heren opgestapt. Er is
wat ons betreft geen conflict.
Wij betreuren dat ze weggegaan zijn."

structuur. „Er is wel aangeboden om met een accountant te
De ledenraad van EMM, het
praten maar dat zou niet over hoogste orgaan van de woningde organisatiestructuur gaan," bouwvereniging, heeft donderdag het bestuur opdracht gezegt Hendrikse.
geven de sollicitatieprocedure
Bestuursvoorzitter Maaike voor een nieuwe Raad van
Koper ontkent dat. „Deze win- Toezicht voor te bereiden. Koter zijn er al afspraken ge- per verwacht dat er pas tegen
maakt dat we in mei zouden het einde van het jaar nieuwe
gaan praten. Maar eind april commissarissen zullen zijn.

met een zelfgemaakte dans,
maar dit jaar won ze écht, samen met haar leeftijdgenote
Lilia.

„We kennen elkaar van ballet, dat doen we al vanaf ons
zesde jaar bij Connie Lodewijks," zegt Monique. „We deden ook mee op Koninginnedag. Ik op het Raadhuisplein
en wij beiden als witgeschminkte poppen op het Gasthuisplein," vertelt Lilia.
„Het leuke is dat we deze
dans helemaal zelf gemaakt
hebben. We waren pas de dag
voordat we moesten optreden
klaar. We hebben op mijn kamertje gerepeteerd. Niemand
had er ooit nog iets van gezien,
^ft!^$^&'.ttyiWf&X^&Wl*^f&K-t*i&ïy£W.yKf
dus mijn moeder was stomverbaasd toen we het voor haar
Lilia Boutouta en Monique van der Werff laten een stukje zien van
nog even voordansten," vult
hun winnende dans
Foto Karin Schut
Monique aan.
Dennis, de vriend van Lüia,
werd gecharterd om de oude
poppenmaker te spelen. Ook
mocht hij de jongedames naar
Alkmaar rijden, waar het festival in schouwburg De Vest
plaatsvond. „We hadden een
lichtplan ingeleverd en natuurfijk de muziek bij technicus. Maar toen we begonnen
werd het begin met het speel-

Kortingen

op
eenzame

hoogte
"M

"

doosje overgeslagen. Daar sta
je dan. Ik keek vanuit mijn
ooghoeken naar Monique van
zullen we dan maar. Het licht
sloeg ook nergens op. Het was
heel anders dan we hadden
voorgesteld. Een modeshow
mocht over omdat de kleding
niet zichtbaar was door foute
belichting. Toen hebben we
gevraagd of onze dans ook

Het is zomeropruiming in ons wooncentrum. Met topkortingen tot maar liefst 65% (!)
op befaamde interieurmerken als Leolux, Gelderland, Cassina, Molteni, Montis enzovoort.
Maar ook op verlichting, karpetten en accessoires.

Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot 13.00 uur
gesloten. Donderdag koopavond.

CO van der

horst

over mocht."
„We waren al half afgeschminkt en uitgekleed toen we
hoorden dat we onze act over
mochten doen. We hebben ons
razendsnel voorbereid en toen
ging het helemaal perfect,"
zegt Monique mét een tevreden glimlachje.
„Ik geloofde bijna niet dat ik
onze namen hoorde bij de uit-

reiking," zegt Lilia nog onder
de indruk als ze aan dat moment denkt. „Ik hoorde eerst
niet dat wij gewonnen hadden,
zo verbaasd was ik," vult Monique haar weer aan.
Ze mochten het erepodium
beklimmen en kregen een
groot kartonnen bord met 'Ik
ben de winnaar' en 'Wie ik?' en
'Ja jij' in hun handen gedrukt,
want het thema van het festival was dit jaar 'IK'. Voorts
heeft het dansduo, behalve
theaterbonnen een workshop
in Lunteren gewonnen, waar
ze onder professionele begeleiding verder kunnen werken
aan hun dans voor de grote finale op 19 juni in Utrecht en
een optreden op het Artquake
Festival in Hoofddorp op 10
juni, waar onder andere
Anouk en Green Lizard zullen
optreden.
In Utrecht gaan Monique en
Lilia voor het 'gouden ratje' en
voor Monique zou het wel eens
een opstapje kunnen zijn voor
haar carrière. Zij zou namelijk
graag een musicalster worden.
Wie weet, Trijntje Oosterhuis
van de inmiddels beroemde
Nederlandse popband Total
Touch heeft per slot van rekening ook ooit de Kunstbende
gewonnen.

Meer straten van Park Duijnwijk
krijgen namen van Zandvoorters
ZANDVOORT
- Park
Duijnwyk krijgt meer straten
die naar personen vernoemd
zijn en minder naar velden.
Zo krijgen drie drukkers van
illegale kranten en drie gesneuvelde strijders nu O9k
een eigen straatnaambordje.

We ruimen de lopmerken op

Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio B.A.D..
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Reni ArïGallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
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Sips ziet het wel zitten als de
regionale WV meer als koepelorganisatie gaat werken en de
lokale WV-kantoren meer taken krijgen. „Maar, zoals wéthouder Hogendoorn ook al
heeft gezegd, dat heeft wel
consequenties voor het bedrijfsleven. De gemeente stopt
er ruim twee ton in en Marktplan heeft begroot dat er vijf
ton nodig is. Dat betekent dat
de ondernemers ook moeten
meebetalen."

ADVERTENTIE

<r^^

Nu nog de
parkeergarage
in het centrum
Pagina 3

ZANDVOORT - Een grótere rol voor de Zandvoortse
VVV staat of valt met de bereidheid van de ondernemers
om geld te investeren. Dat
zegt Peer Sips, directeur van
de regionale VVV Zuid-Kennemerland. Sips reageert
hiermee op een idee uit de
jongste toerismenota van adviesbureau Marktplan uit
Bussum.

Zandvoortse poppen dansen naar Kunstbende-zege
H
ET ZOETE geklingel
van een speeldoosje
weerklinkt door de
ruimte. Twee frêle meisjes in
tutu's staan stokstijf op het
podium. Een man in pak
draait met een sleutel om zijn
'poppen' aan het dansen te
krijgen, maar ogenschijnlijk
gebeurt er niks. Pas als hij het
podium verlaat, barst de hel
los. De tutu's gaan uit en er
verschenen zwarte lange gewaden afgezet met bloedrode
punten. Lange haren wapperen op de muziek van 'Interview with the vampire' van de
soundtrack van de gelijknamige film. 'Libera me' oftewel
'bevrijd mij' heet het dansduo,
Monique van der Werff en Lilia
Boutouta, dat met deze performance 'Interview' onlangs
de voorronde van de regionale
Kunstbende Noord-Holland
won.

En verder:

Wim Gertenbach, IJsbrand
de Jong en Pieter Paap (drie
drukkers van het Parool) worden apart vermeld. Dat geldt
ook voor de soldaten Sally Bartels, Jan Koper en Peterus de
Block. zy zyn in de eerste meidagen van de Tweede Wereldoorlog overleden.
Er komt daarnaast een bord
voor de vijfhonderd gedeporteerde Zandvoortse joden in

de oorlog. Daarop staan straks
de namen van de jongste (Ronald Benjamin Ketellapper)
en de oudste (Sara Roos) jood
die weggevoerd is. Voor het
Verzetsplein is een plaquette
in de maak met namen van
verzetsstrijders.
De Zandvoortse Indiëgangers en soldaten uit de Koreaanse oorlog moeten het zonder bord doen. Uit naspeuringen van een speciaal daarvoor
aangestelde commissie blijkt
dat zy niet door oorlogshandelingen maar door ziekte om het
leven gekomen zijn.
De nieuwe straatnaamborden zyn anders dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het
vorige college van Burgemeester en Wethouders wilde de

Dapper stapten
vijfhonderd kinderen
en volwassenen vier
avonden lang door
de omgeving van
Zandvoort. De paden
op, de lanen in. De
nieuwe
Avondvierdaagse is
meteen een succes
geworden.

Pagina 9

Sips hamert ook op
meebetalen aan WV

'Buch in de branding'

Tevredenheid
over politie
neemt toe
ZANDVOORT - De Zandvoorters zijn steeds enthousiaster over de politie. 56 procent vindt dat de politie in de
eigen buurt goed functioneert en 71 procent van de
mensen die aangifte gedaan
hebben, is tevreden over de
politie. Beide percentages
iggen hoger dan twee jaar
geleden. Wel vindt de helft
van de burgers dat de politie
meer moet surveilleren en
vaker uit de auto moet komen.

Sfeer
proeven op
het strand

12.30
12.50
13.15

Maanstand: VM ma 28 juni 23.37 uur.
HW: wo 30 juni 05.21 uur, + 104 cm NAP.
LW: wo 30 juni 01.04 uur, - 86 cm NAP.

Los nummer 2 gulden

helft van de wijk vernoemen
naar velden. Daar kwam echter veel kritiek op van burgers.
Zij vonden dat de laatste
nieuwbouwwük van Zandvoort
een 'verzets- en veteranenwijk'
moest worden.
Het nieuwe college besloot
een commissie te benoemen
die op zoek ging naar geschikte namen uit de oorlog. In die
commissie zaten Maarten Weber, Arie Citroen, Jo Voolstra,
Arend Bos, burgemeester Van
der Heijden en Cees Wester. Zij
konden niet voorkomen dat er
toch drie straten naar velden
zijn vernoemd. Het Kromboomsveld, Oosterveld en Witteveld waren al vastgesteld
voordat de commissie aan het
werk ging.

ADVERTENTIE

BQRCHLANDHAL
AMSTERDAM
(NABIJ A ' D A M A R E N A )

25-26-27]uni

dorp meer gepromoot zien.
Maar ja, dat is de consequentie
als regionalisering op deze manier plaatsvindt."
Als de lokale WV's meer taken krijgen, stelt Sips als voorwaarde dat „alles via de WV
loopt. Dus geen eigen promotiestichtingen meer, want dan
krijg je alleen maar een competentiestrijd en dat schiet niet
op. Je ziet veel dat ondernemers denken 'wij kunnen onze
activiteiten ook wel zelf promoten' en dus maken ze snel
een foldertje. Maar ze vergeten
dat die folders ook gelezen
moeten worden. Wij weten hoe
doelgroepen bereikt moeten
worden en waar vraag naar is."
Volgens Sips vinden de komende maanden volop gesprekken plaats met toerismewethouder Hogendoorn en het
Ondernemers Platform Zandvoort over het veranderen van
de WV-organisatie.

Formule I
ZANDVOOET - Het circuit
krijgt binnenkort een formule I-testlicentie.
Daarvoor
moeten nog wel in diverse
bochten extra bandenstapels
voor de vangrail geplaatst worden. pok moet de vangrail bij
de Nissanbocht verschoven
worden en er moeten andere
kerbstones komen bij de Gerlachbocht. Dat heeft Charlie
Whiting van de PIA maandag
bekend gemaakt.
Hans Ernst is van plan de
maatregelen nog deze zomer
uit te voeren. Voor de Grand
Prix is echter nog meer nodig.
Daarvoor moet de slipschool
van Slotemakers verplaatst
worden volgens Ernst.

Exhibitionist

Keuze uit meer dan 200
gebruikte wagens van alle ^
.•.;• merken & types : Gratis parkeren; gratis entree

OVERVEEN - Een 32-jarige
Belg heeft vorige week een negentienjarige trimster en een
zeventigjarige wandelaarster
laten schrikken naast de Zeeweg. Hij liet zijn geslachtsdeel
aan het tweetal zien en maakte
masturberende bewegingen.
Hij is opgepakt.

KOOKAI
in div. kleuren

69,95

Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

ü IMieuwsbBad
Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats: l i l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l l l
Giro/Banknr:
l l l l l l l

KW1899 V

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 G halQaar/35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA „
Amsterdam. U hoeft geen postogel te plakken. 8

woensdag 23 juni 1999

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Wij willen iedereen hartelijk bedanken,

De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

vooral de kinderen en de kleinkinderen,
die op welke wijze ook, van ons

50-jarig huwelijksfeest
een fantastische dag hebben gemaakt.
Jan en Greet van der Ploeg

DOKTERSBERICHTEN

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid.

Dr. H.A. Scipio-BSume
Pasteurstraat 10
Zandvoort

AFWEZIG VAN 23/6 T/M 6/7

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw MJ. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer

Voor waarneming
Dr. B.V. Bergen
tel. 023-5719507
Dr. J. Anderson
tel. 5712058

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

Na 17.00 en op vrijdag na 16.30 uur
hoort u via tel. 5730500 wie de
dienstdoende huisarts is.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

ADVERTENTIES

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 14 juni vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 24 door B&W genomen
besluiten zijn pp maandag 21 juni vastgesteld. De besluitenlijst is tijdens openingstijden
in te zien bij de Centrale Balie.

U J] uitvaartverzorging
kennemerland bv

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART. 22 WRO)

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

De gemeenteraad heeft op 9 juni 1999 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
- het gebied gelegen tussen de Thorbeckestraat, Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat,
Jac. van Heemskerckstraat en de Zeereep
(Midden Boulevard);
- het gebied gelegen tussen de Koninginneweg, Haarlemmerstraat, Zandvoortselaan,
Blinkertweg, fietspad v.m. trambaan, Jhr. P.N.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Quarles van Uffordlaan, Kostverlorenstraat,
Max Euwestraat, Spoorlijn en verlengde Haltestraat.
De besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen waarop met een rode omlijning de
betreffende gebieden zijn aangegeven, ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ARTIKEL 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 9 juni 1999 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het perceel Teunisbloemlaan 24.
Deze besluiten liggen met ingang van 25 juni
1999 met de bijbehorende tekeningen,
waarop met een rode omlijning het desbetreffende gebied is aangegeven, ter inzage bij
de Centrale Balie.

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.
De eerstvolgende vergadering van de Seniprenraad is pp vrijdag 25 juni om 10.00 uur in
de Commissiekamer van het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar.

DONDERDAG 24 JUNI RAADHUIS GESLOTEN VANWEGE SECTORENSPEKTAKEL
In verband met het sectorenspektakel, de jaarlijks terugkerende sportdag voor ambtenaren,
is het Raadhuis op donderdag 24 juni 1999 de
hele dag gesloten.
Het bureau van de Burgerlijke Stand is op
donderdag 24 juni van 08.30 tot 09.30 uur
geopend voor aangifte van geboorte en
overlijden.
Ondanks dat het Raadhuis gesloten is,
wordt het huisvuil deze dag gewoon
opgehaald.

VRIJSTELLING ARTIKEL 19 VAN
DE WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Teunisbloemlaan 24.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 25
juni 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de teryisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ARTIKEL 19 WRO JUNCTO 50 LID
5 WONINGWET
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
juncto 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling
en bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichting van 7 villa's op het perceel van het
v.m. Pompstation Bentveld, gelegen op de
hoek van de Zandvoortselaan met de Wïkkelaan/Duindoornlaan.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
25 juni 1999 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de terinzageligging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

GEMEENTE
Edward yan.de Pol

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 15
WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van, artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het bouwen van een serre en een garage op
het perceel Kostverlorenstraat 52.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 25
juni 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de teryisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ARTIKEL 50 LID 5 VAN DE
WONINGWET
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning
te verlenen voor:
- het perceel Boulevard Paulus Loot 67 in verband met een wijziging in een reeds verleende bouwvergunning (98-142 B).
Voormeld bouwplan met bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 25 juni 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie.
Gedurende de termijn van de teryisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag om bouwvergunning, is
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
99-129B Gasthuisstraat 1+3 oprichten van
een verbindingsgang
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

kilo Diepvries Varkenshaas

l

voor ƒ 17,98

Buureweg 1-3 Tel. 5715736

Shoarma Pakket
voor ƒ

10,0°

750 gram Shoarma, 5 broodjes
en een bakje saus naar keuze

100 gram Boerenbeenham
100 gram Salami

Wegens vakantie gesloten
van 29 juni t/m 3 juli

r

M

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

samen J Ó^

- Kostverlorenstraat 5 4 - 2 bomen
- Parnassialaan 4 - 1 boom
- Dr. Kuyperstraat 3 - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een
derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en, de
gronden van bezwaar. Indien men zich.laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld..
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijl-de spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Jaarrekening 1998
Op 8 juli 1999 vergadert het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap over de vaststelling van de jaarrekening over 1998. Het dagelijks
bestuur legt daarmee verantwoording af aan het algemeen bestuur over
het financiële beheer van het begrotingsjaar 1998
Inzien van de rekening
U kunt de jaarrekening, de accountantsverklaring en het verslag van
het dagelijks bestuur over het gevoerde financiële beheer, inzien
van dinsdag 22 juni tot en met maandag 5 juli a.s. op de kantoren
van het hoogheemraadschap aan de Larcnseweg 30 te Hilversum
en de Spaklcrweg 18 te Amsterdam. Als u zelf over een exemplaar
van de jaarrekening wilt beschikken dan kunt u dit aanvragen bij de
heer A.R.S. Zijl, tel. (020) 460 24 40. De jaarrekening kost ƒ 50,-.
Inspraak
U kunt tot en met maandag 5 juli a.s. uw schriftelijke bedenkingen
indienen bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
Postbus 1061,1200 BB Hilversum.

GARAGES EN PARKEERPLAATS
IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat 43a, huur f 105,00 per maand,
garage Keesomstraat OOOOOH, huur ƒ 100,00 per maand,
garage SophiawegY, huur ƒ 100,00 per maand en
parkeerplaats Mr.Troelstrastraat F, huur ƒ 26,50 per maand.

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 43a hebben huurders
van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOOH hebben huurders van de woningen 149 t/m 395 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Sophiaweg Y hebben huurders van de
woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.
Bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr. Troelstrastraat F hebben
huurders van en de omgeving van Mr.Troelstrastraat de voorkeur.

Tjerk Hiddesstraat 4/2
Driekamerappartement (vh 4) op de 1e etage
met vrij uitzicht over boulevar en zee. Ind. hal;
toilet; royale L-vorm. living met balkon (zuidwest); badkamer met wastafel en ligbad; keuken met app.; 2 slaapkamers; balkon (noordoost).
Vr.pr. ƒ 295.000,-k.k.

Hilversum, 21 juni 1999
Jj^-jH H

De inschrijftermijn sluit op woensdag 30 juni 1999.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ü

woningbouwvereniging E M M

Het is van groot belang om uw huid
in topconditie te houden. Daarom
hebben we goed nieuws voor u!
Binnenkort is een Shiseidoadviseuse bij ons te gast voor een
analyse van uw huid met behulp
van de Shiseido Multi Micro <
Sensor. Daarmee worden snel
en nauwkeurig structuur, conditie en de door UV-stralen ontstane schade aan uw huid in
beeld gebracht. Met een speciale haarlens kan bovendien uw
haar en hoofdhuid nauwkeurig
worden onderzocht.
Deze analyses stellen de
Shiseido-adviseuse in staat om
" ,'
samen met u de meest geschikte V '
huidverzorgingsproducten te ad- i> '
viseren. Gun uzelf zo'n gratis
analyse met de Shiseido Multi V
Micro Sensor van uw gezichtshuid, hoofdhuid en haar. Maar
reageer snel, want als u zeker wilt
zijn van deze huidanalyse en het
verzorgingsadvies, is het maken van
een afspraak aan te bevelen.

De S h i s e i d o - a d v i s e u s e

Uw S h i s e i d o

DKUCSTORE

,

DROGISTERÜ& PARFUMERIE SPECIAAIZAAK "~^-;
KERKSTRAAT31 - 2042 JDZANDVOORTTEL. 023-5712513.
SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

SLAGEN IS ONS VAK

20 tot 40%
KORTING
van MEEUWEN

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

Een compleet verzorgde begrafenis

Zaterdag 26 juni van 11.00-13.00 uur. Op prima lokatie gesitueerde winkelruimte, thans in
gebruik als brood- en banketwinkel. Het pand
is in 1997 volledig gerenoveerd met behulp
van duurzame materialen. Totale vloeroppervlakte ca. 145 m2. Indeling: entree; winkel;
dagverblijf; magazijn; pantry; kelder. Tevens
ingang via achterzijde. C.v. gas.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR Ö.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

of crematie vóór een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.665,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

" Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

Telefoon 023-5712944 */Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

De toewijzing van de garages en parkeerplaats vindt plaats aan leden.
De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste
woonduur is de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.

SENSOR

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECI

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheerin het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd /s in Amsterdam en Hilversum,

HUIDANALYSE

S H I S E I D O MULTI MICRO

GEN

OPEN HUIS
Grote Krocht 21
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

PERFECTE

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:

•o

S
m

HET GEHEIM VAN EEN

VERLEENDE KAPVERGUNNIN-

Marktslagerij

Weèkaanbïeding

face to face

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
.het verzorgen van één begrafenis
.of crematie. .
Direct hulp bij .een sterfgeval. .
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Giro 55055

Parldaan36,2011 KW Haarlem.
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Jaren zestig
groet aan
examenkandidaten

Uitleeiunagazijn
blijft wel open
ZANDVOORT - Het Zandvoortse uitleenmagazijn van
de Kennemer Thuiszorg (gevestigd in het Gezondheidscentrum op het Beatrixplantsoen) blijft open. Ook de filialen in Haarlem op de Zijlweg
en de Lieven de Keylaan blijven bestaan. De andere vier
uitleenmagazijnen van de
Kennemer Thuiszorg gaan wel
dicht.
De thuiszorgorganisatie wil
onderzoeken of de overgebleven filialen langer open kunnen blijven. Over een halfjaar
moet dat onderzoek afgerond
zijn. Het uitleenmagazijn in
Zandvoort is nu van maandag
tot en met vrijdag van een uur
tot half drie open. Het is telefonisch bereikbaar op 0900-8806
(22 cent per minuut).

In een luxe bolidc van Jaap
Kroon, verkleed als rockers uit
de jaren zestig en met swingende
muziek, hebben Gcrard Hokke
en Gijs Molanus de cxamcnkandidaten van de Gerlenbach Mavo
vorige week persoonlijk het goedc of slechte nieuws gebracht.
Geslaagd zijn Randy van Aacken, Denise Aardewerk, Nathalic Botschuijver, Tamar Corper,
Linda Daas, Romena Daniels,
Zakaria El Bouzrute, Youra Hogeman, Michael Kilburg, Kelly
Koene, Tonio Nahar, Jordy
Nieuwenhuis, .Tessica Nijssen,
Ramon Sebregts, Bert Spolders,
Ilse Teunissen, Linda de Vries
van Leeuwen en Angola Winkel.
Vijf leerlingen hebben gisteren
een herkansing gekregen. De
vcrwachtig is dat ook zij zullen
slagen voor hun mavo-diploma.

Fietsenstalling
ZANDVOORT - Vanaf l juli
kunnen fietsers hun rijwiel
voor één gulden in een fietsenklem plaatsen bij het busstation. De fiets mag 24 uur blijven staan. Het frame wordt
vastgeklemd, zodat de fiets
onwrikbaar blijft staan. De eigenaar van de fiets krijgt de
sleutel van de klem mee.

NewWave
ZANDVOORT - Wie benieuwd is of vioolspelen moeilijk is of hoe hard je kunt timmeren op een drumstel, kan
terecht op de open dag van
muziekschool New Wave op
zaterdag 26 juni. Van drie tot
vijf uur is de kennismakingsronde met docenten en instrumenten. Vanaf zeven uur spelen de leerlingen voor. De open
dag vindt plaats in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17.

Fancyfair
ZANDVOORT - Bij de fancyfair pp de Mariaschool zijn veel
mooie prijzen gewonnen in de
loterij. De winnaars zijn: mevrouw Van Dam (lot 0169), de
familie Van Es (lot 0189), meneer/mevrouw Meijer (lot
0598), mevrouw Jansen (1647),
meneer/mevrouw Bracke (lot
0826), meneer/mevrouw Kok
(lot 0117). Thpmans Wiersma
en Ellen Bluijs hebben de
meeste loten verkocht.

Kostverlorenpark

ZANDVOORT - Verscholen
achter de huizen ligt het meest
opmerkelijke park van Zandyoort, het Kostverlorenpark.
Op donderdag 2*4 juni organiseert het IVNreën natuurwandeling in het park, dat niet alleen door de vegetatie maar
ook door de bunkers een kijkje
waard is. De ingang zit bij de
Quarles van Uffordlaan 1. Aanvang: 19 uur. De excursie duurt
anderhalf uur. Van tevoren
aanmelden is niet nodig,en er
zijn geen kosten aan verbonden.

Lesgeven

'Eerste stap is gezet, nu 'n
Zandvoort krijgt eindelijk
een parkeersysteem waar
burgers ook blij mee zijn. In
de Zuidbuurt begint
binnenkort een proef met
parkeervergunningen. Dat is
grotendeels te danken aan
Jphan Derr en Hein Blokker,
die als leeuwen
tweeëneenhalf jaar lang
gevochten hebben om ander
parkeerbeleid te krijgen. Ze
zijn blij dat de politiek
vorige week de knoop heeft
doorgehakt. Maar,
waarschuwen ze, de
gemeente mag nu niet lui
achterover gaan leunen. De
druk op parkeerplaatsen
neemt alleen maar toe. Een
parkeergarage onder het
Watertorenplein of
Favaugeplein is volgens hen
de enige goede oplossing.

H

ET WAS wethouder
Flieringa zelf eigenlijk
die
tweeëneenhalf
jaar geleden de kiem
legde voor het referendum
over het parkeren. Hein Blokker en Johan Derr, beiden eigenaar van een pension op de
Hogeweg, voelden de verontwaardiging in hen opkomen
toen Flieringa zei dat „alles al
beslist was". Ze vonden dat ze
buitenspel gezet waren door
de politiek.
„We hebben hem nog een
paar keer de kans geboden om
met ons te praten, maar hij
ging ons uit de weg. Als hij
meer naar de bevolking had
geluisterd, had het referendum er nooit hoeven te ko-

ZANDVOORT - Unicef
zoekt vrijwilligers die kinderen
op basisscholen en middelbare
scholen willen uitleggen wat
voor onderwijsprojecten deze
organisatie in het buitenland
opzet, zoals in Oeganda en India. Bovendien zijn er vrijwüligers nodig die de kaarten en
cadeautjes van Unicef verkopen op braderieën, in supermarkten, ziekenhuizen en beZANDVOORT - Hoe gaan
jaardenhuizen. Meer informa- de 118 nieuwe buurhuizen in
tie is verkrijgbaar bij S. Hooge- Park Duijnwijk eruit zien?
land, tel. 539.2059.
Waarom heeft
architect
Hans Wagner bepaalde keuzes gemaakt bij zijn ontwerpen? Wie komt voor de huiZandvoorts
zen in aanmerking? Het antNieuwsblad
woord op die vragen geeft
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, woningbouwvereniging EenBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
dracht Maakt Macht op 12
| woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
juli. EMM houdt pp die dag
Hoofdredacteur: D. Piet .
een
informatiebijeenkomst
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.
van drie tot acht uur op het
kantoor in de ThomsonRedactie: Robbert Wortel (chef), Frank
straat.
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharing, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, André Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.

De huizen worden in septernber, november, december
en januari opgeleverd. Er zijn
48 eengezinswoningen, acht
maisonnettes, zestien bene-

Informatie
over nieuwe
huizen EMM
denwoningen en 54 appartementen. De appartementen
hebben drie of vier kamers. Op
het Stationsplein komt een
van de appartementengebouwen met maisonnettes. Dit
complex is vijf lagen (vier verdiepingen) hoog en heeft een
lift. Bij de bouw van de eengezinswoningen is speciaal gelet
op de zon. De woningen op het
zuiden hebben een kleine voortuin, de huizen op het noorden

val wel dat de bewoners nu een
garantie op een plek hebben,
omdat de gemeente parkeerplaatsen gaat inhuren. Bovendien is ook geregeld dat parkeerwachters gaan controleren of er geen auto's zonder
vergunning in de buurt parkeren."
Niettemin zadelt de gemeente zich door de parkeerplekgarantie wel met een nieuw probleem op, vreest het tweetal.
„Alle andere buurten zullen
die garantie ook eisen. Dat betekent dat de druk op de parkeerplaats op het Watertoren-

'Meer geld
voor gemeente'

arage'

liefste riemen ze hem mee hun
kamer in," vertelt Derr. „Bovendien zullen ze alleen geld
voor een parkeerplaats over
hebben als ze weten dat hun
auto goed bewaakt wordt."
De twee 'parkeerstrijders'
pleiten dan ook hartstochtelijk
voor een parkeergarage 'onder
de grond op het Watertorenplein en Favaugeplein. De kosten om een ondergrondse parkeergarage te bouwen variëren
sterk. Het adviesbureau Okkema spreekt volgens Blokker en
Derr over 25 duizend gulden
per parkeerlaag per auto.

'Alle andere buurten zullen ook
gegarandeerde parkeerplaats willen'
plein en het Favaugeplein toenemen," voorspelt Derr.
„Je kunt wel zeggen dat de
bewoners geen vergunning
voor hun tweede auto mogen
aanvragen, maar dan sluit je je
ogen voor de werkelijkheid.
Vaak werken man en vrouw en
hebben ze elk een auto," zegt
hij. Blokker: „Ja, of je zoon en
dochter kopen op een gegeven
ogenblik een oud barrel. Dan
komt er weer een auto bij."
Ook de auto's van pensionen hotelgasten en van bezoekers van de strandpaviljoens in
het centrum moeten op de
twee parkeerterreinen gestald
worden. „Duitsers willen hun
auto niet te ver weg parkeren,
dus niet op parkeerterrein
Zuid. Ze hebben een emotionele band met hun wagen. Het

ZANDVOORT - De politiek
voelt er weinig voor om het
raadhuis in de millenniumnacht open te stellen voor een
bruiloft. De meerderheid van
de partijen wil de bodes niet
verplichten om te werken tijdens die feestelijke nacht. Bovendien is het gevaarlijk,
vreest onder andere het CDAraadslid Gerard Versteege.
„Stel dat er een rotje onder de
rok van de bruid gegooid
wordt."
Er had zich al een stel aangemeld voor de millenriiumbruiloft. Burgemeester Van der
Heijden wilde hen 3500 gulden
laten betalen, veel meer dan
het gebruikelijke tarief. De politieke partijen voelen wel wat
voor alternatieve trouwlocaties, bijvoorbeeld op het circuit of in het Zandvoorts Museum. Strandpaviljoens liggen
wat gevoeliger vanwege de
commerciële belangen.

ZANDVOORT - Volgens
CDA'er Gerard Versteege kan
de gemeente minimaal drie
ton verdienen door een belastingtruc toe te passen bij de
verkoop van de grond voor het
villaparkje bij het oude pompstation in Bentveld. Als de
aannemer de bestaande gebouwen op het terrein zelf
sloopt, hoeft er geen BTW betaald te worden maar over-^
drachtsbelasting. Dat scheelt
Foto Karin Schut ruim 11 procent van de verkoopsom voor de aannemer.
Wethouder Marijke Herben,
die deze truc vorige week voorstelde, vindt dat de aannemer
een ton ter compensatie aan
de gemeente moet betalen.-,,
Versteege vindt dat dit meer
moet zijn. Herben heeft vol-.'
zoals het ministerie van Ver- gens Versteege beloofd nog de
keer en Waterstaat en het zaak nog eens uit te zoeken.
hoogheemraadschap Rijnland.
Een nieuwe inrichting van
het Watertorenplein staat in Bloemengroet
elk geval wel op de planning
ZANDVOORT - De gemeen-,
van de gemeente. Twee archi- te gaat toch een bloemengroet''
tecten/stedebouwkundigen
naar Canada sturen voor de 55- '
zijn deze zomer bezig met een e verjaardag van de bevrijding/
plan voor de middenboule- In eerste instantie wees het
vard. Het Watertorenplein valt college van Burgemeester en
daar officieel buiten, maar Wethouders dit af, maar onder
wordt wel meegenomen in de druk van de gemeenteraad is';
plannen.
het college hierop teruggekp-ï
„We zijn wel bang dat er wp- men. In oktober gaan er dui-!
ningen op het Watertorenplein zend tulpenbollen naar een?
komen. Dat betekent dat er plaats in Canada die wethou-i
nog meer parkeerplaatsen no- der Van Marie tijdens zijn va-,
dig zijn in deze buurt en dat de kantie deze zomer uitzoekt. De?
huidige parkeerplaats mis- bloemen zullen dan in het;
schien verdwijnt," zegt Derr. voorjaar bloeien. De bloemen-;
Zijn zorg wordt overigens ge- groet kost vijfhonderd gulden.deeld door Ronald Weilers,
voorzitter van het Hotel en
Zelfde tuinhuisjes .j
Pension Platform;
ZANDVOORT - Wethouder
Blokker en Derr hameren Marijke Herben wil dat de
dan ook flink op de parkeerga- nieuwe bewoners van Park
rages. De kosten hoeven vpl- Duijnwijk vanaf volgend jaar
gens hen geen probleem te zijn makkelijker een bouwvergunals de gemeente er nu voor ning voor een tuinhuisje kungaat sparen. Bijvoorbeeld door nen aanvragen. Als zij kiezen
een percentage van de inkom- voor een paar standaard tuinsten van de vergunningen, par- huisjes moeten ze binnen twee
keermeters en boetes in het weken hun vergunning kunnen
parkeerfonds te stoppen. Zelfs krijgen. Herben wil dit laten ineen deel van de toeristenbelas- gaan als de huizen van de
ting, die volgend jaar omhoog tweede fase in het voorjaar van
gaat, zou daarvoor gereser- 2000 worden opgeleverd.
veerd kunnen worden. „Dan
begrijpen de mensen 'tenminste waar ze voor betalen," Leeftijd kiezen
vindt Derr.
ZANDVOORT - Als partners
Blokker: ,',Maar eigenlijk had verschillende leeftijden hebZandvoort dat al moeten doen ben mogen ze, als het aan wétvanaf 1969." Hij beschikt dan houder Marijke Herben ligt,
ook over een krantenpagina voortaan een keer kiezen weluit 1981 waarop staat dat er al ke leeftijd telt bij het inschrijdertig jaar nagedacht wordt yen op huurwoningen. Herben
over oplossingen voor het par- is van plan dit met haar collekeren.
ga's in Zuid-Kennemerland en
de woningcorporaties af te
Monique van Hoogstraten spreken. Sinds l mei geldt er
een nieuw toewijzingssysteem
dat uitgaat van leeftijdscategorieën.

Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de
Grond-, Water- en Wegenbouw
(Croe) uit Ede meldt andere
bedragen in een rapport uit
1995. Op de begane grond kost
een parkeerplaats 2500 tot
3500 gulden, bij de eerste kelderlaag loopt dit op naai' vijftot achtduizend gulden en bij
de tweede laag naar 28 duizend tot veertigduizend gulden. Een medewerkster van
het Croe bevestigt dat deze bedragen nog steeds gelden, al
zijn ze inmiddels wel opgetrokken naar het huidige prijspeil.
De goedkoopste versie en
het meest milieuvriendelijk is
een 'mechanische' parkeergarage volgens haar. Daarbij zet
de automobilist zijn auto in
een lift en zorgt een computer
dat de auto op een lege plek
neergezet wordt. Dure ventilaeen grote achtertuin.
tiesystemen zijn in dat geval
De huren variëren van 705 niet nodig.
tot en met 845 gulden per
Derr en Blokker zijn ervan
maand. De woningen zijn ver- overtuigd dat de parkeergaradeeld over verschillende leeftijdscategorieën.
Wie een
schaars buurhuis achterlaat,
heeft de meeste kans op een
nieuwe EMM-woning. Inwoners uit Zuid-Kennemerland
krijgen ook voorrang. Het inkomen telt eveneens mee.
Belangstellenden
moeten
letten op de woningkrant die
elke twee weken uitgegeven
wordt. Op 7 juli worden 48 vierkamer-eengezinswoningen en
acht driekamer-benedenwoningen (waarvan drie voor senioren) en acht vierkamermaisonnettes
aangeboden.
Daarna volgen de overige huizen.

ge rendabel te maken is. De
diepste laag willen zij bestemmen voor bewoners uit de
buurt die een parkeergarage
willen huren of kopen.
Blokker: „Uit gegevens van
de makelaars uit Zandvoort
weten we dat daar erg veel behoefte aan is." Ook uit een enquête in de Zuidbuurt komt
volgens het tweetal naar voren
dat 74 procent hier veel voor
voelt. „Al was het alleen al omdat je auto hier onder je kont
wegroest. Zo heb ik ook mijn
oogappel, mijn Jaguar, in een
paar jaar tijd verloren."
De tussenlaag is bestemd
voor voor verblijfstoeristen en
overdekte evenementen. Blokker ziet daar graag een Pasar
Malam plaatsvinden. Dit kan
niet als het een 'mechanische'
parkeergarage is volgens het
Croe. De begane grond kan
opengesteld worden voor dagtoeristen.
Een zelfde soort plan (voor
duizend tot 1500 parkeerplaatsen onder Park Duijnwijk) presenteerden Derr en Blokker al
anderhalf jaar geleden, toen
over de nieuwbouwwijk beslist
werd. „Dat is destijds afgeschoten, maar nu hoor ik in de
wandelgangen dat dit een
goed idee was geweest," constateert Blokker een beetje
zuur.
Derr en Blokker hebben in
elk geval nu wel wethouder
Hans Hogendoorn op hun
hand. Hij zei vorige week in een
openbare vergadering dat hij
persoonlijk voorstander van
een parkeergarage onder het
Watertorenplein of Favaugeplein is. Lastige bijkomstigheid is dat daarvoor in de zeereep geboord moet worden en
dat ligt erg gevoelig bij andere
overheden die verantwoordelijk zijn voor de kustbewaking,
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Marga Lissenberg en Charles Moerenburg tussen het Promotieteam OVZ en Zandvoorts Nieuwsblad.

Zaterdag deelde het team aan alle
winkelende vaders met het oog op vaderdag
een leuke attentie uit.
Deze attentie werd beschikbaar gesteld door
Parf. Moerenburg.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
/ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
'9,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ

De hoofdprijs was
een diner voor 2 pers. van
Rest. Albatros en van

2,.
Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aanges
'oten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

men," vertelt Derr. Met een
overweldigende meerderheid
werd het parkeerbeleid in mei
1997 weggestemd door de bevolking.
Dat dwong Flieringa om een
stuurgroep op te richten om
een nieuw plan op te zetten,
waarin behalve Derr en Blokker ook de wethouder van Financiën (Van Marie), een externe deskundige (van het bureau Okkema) en verkeersambtenaar Möllers zaten.
„Flieringa pakte het heel positief op. Echt verbazingwekkend. De gesprekken die we
met hem hadden in de stuurgroep, verliepen prima," vervolgt Derr. „Flieringa is erg to
the point. Een beetje het type
Bullebak, maar niet onaardig,"
meent Blokker.
De verkiezingen brachten
een nieuwe verkeerswethouder, Hans Hpgendoorn. Derr
en Blokker zijn over hem allebei erg te spreken. Ze vinden
dat hij erg openstaat voor hun
ideeën. „Al hebben we wel pittige discussies," voegt Blokker
eraan toe.
Een van die discussies ging
over de prijs van de parkeervergunning voor de bewoners
van de Zuidbuurt. Het water
stond hen zó aan de lippen dat
ze met 25 gulden per maand
(360 gulden per jaar) akkoord
gingen. Derr en Blokker, die
beseften dat dit tarief wel eens
voor heel Zandvoort zou kunnen gaan gelden, wilden dat
bedrag omlaag krijgen. Het
werd twintig gulden per
maand.
Derr: „Belangrijk is in elk ge-

Niet trouwen in
millenniumnacht

Hans van Pelt

Sig. Magazijn Lissenberg
4 vaderdagpakketten.

THE
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BEZORGER VAN DE MAAND
-©

Paul koopt straks een scooter dank zij het Zandvoorts Nieuwsblad
Hij spaart voor een scooter
en cd's. Daarom loopt Paul
Smit (13 jaar) het Zandvoorts
Nieuwblad. Het kost hem
maar een uurtje per week en
vaak helpt zijn moeder ook
nog mee. Die haalt trouwens
sowieso de kranten voor hem
op bij het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Paul
woont in de Van Speijkstraat.
Hij bezorgt de kranten in zijn
eigen wijk. Lekker handig
dus.

KWAÜTARIA;

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ
KWALITARIA-TOETJE!

SCHNITZEL
Heerlijke gehüktschnitzol
met pindasaus, spicy wedges
en rouwkost niet dressing.

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

Paul fietst elke dag naar het
Kennemer Lyceum. Hij zit in
2 Havo/VWO. Het gaat goed
op school, vertelt hij. „Ik ga
zeker over. Het kost me niet
zoveel moeite. Ik zit elke dag
hooguit een uur aan mijn
huiswerk. Dat is wel prettig,
want ik heb dan tenminste
nog tijd om te voetballen met
mijn vrienden." Paul is keeper.
Nu nog in C1 van Zandvoortmeeuwen, maar volgend jaar in de B van Sportvereniging Zandvoort. „Het leukste is om een
mooie redding te maken. Een penalty tegenhouden of zo."

5736957
5712865
5731967

Heerlijk zomers l
1,35 per stuk

Winkelcentrum
Nw Noord
2014 TR Zandvoort
Tel. 023 - 572 01 09

4 voor 5,00

Wat hij later wil worden, weet hij nog niet. „Misschien piloot, want dan verdien je veel geld." Dat laatste vindt hij belangrijk.
Hij is dan ook bezorger geworden nadat hij vorig jaar met een bevriende bezorger was meegelopen die nieuwjaarsfooien
ophaalde. „Om in een supermarkt te werken moet je 15 zijn, maar het Zandvoorts Nieuwsblad mag je óók op je dertiende
al bezorgen."

Opruiming en bouw distributiecentrum bij B CC gestart

Voordeelmarkt
PAARDEN
BIEFSTUK
l kilo 15,98

Alleen op zaterdag
HARING Hollandse Nieuwe

JONAGOLD
APPELS
2 kilo 2,98

4 stuks (vers schoongemaakt)
•

3145 SG
in Maassluis
27 winnende loten

Beste lezers,
Elke donderdagavond
om 20.30 uur op RTL 4
is het programma Straat
op Stelten van de
Nationale Postcode
Loterij te zien. Dit spetterende spelprogramma,
gepresenteerd door
Fabienne de Vries, wordt
live uitgezonden vanaf
de plaats waar die
week de PostcodeStraatprijs is gevallen. Alle inwoners
van die plaats spelen »
zoveel mogelijk geld
bij elkaar voor de
actie Kaart voor een
Kind. Dit gebeurt door
het uitvoeren van
bijzondere opdrachten. Zo
verzamelden
zich in

Gennep zoveel mogelijk
bruidsparen voor de uitzending. En in Maassluis verkleedden zich afgelopen
donderdag zoveel mogelijk
mensen als Lee Towers.
Ook strijden twee straten
elders in Nederland met
elkaar om geld in te
zamelen voor de
actie Kaart
voor een
Kind. Zo
verzamelde een
- straat in
, Noordwijk
^ zoveel
l, mogelijk
> mensen
voor een
lenteduik in de
Noordzee en
werd door een
straat in Buren
,_ de langst
*•'- gedekte ont;»,,\ bijttafel

gemaakt. Natuurlijk zijn aan
dit programma prachtige
Postcode Loterijprijzen
verbonden. Tijdens de uitzending wordt elke week
een BMW verloot onder de
PostcodeStraatprijswinnaars en kan in het
PostcodeBelSpel iedereen (deelnemer of niet) bellen met 0909 - 0300 (99
cpm) om kans te maken op
10.000 gulden én extra
10.000 gulden per
Postcodelot als u deelnemer bent! Ook wordt
tijdens elke uitzending
4 keer een prijswinnaar
getrokken uit alle inzenders
van een Kaart voor een
Kind. Daarmee maakt u kans
op een Breedbeeld TV, een
TV/Video-combi, een scooter en vele andere prijzen.
Kijk dus elke donderdagavond naar Straat op
Stelten en maak kans op
alle prijzen, inclusief de
extra trekking met als
hoofdprijs 100.000 gulden elk jaar, de rest van
uw leven! Stuur daarom
vandaag nog onderstaande
bon in en speel ook mee!

Fabienne de Vries: 'Speel mee met het PostcodeBelSpel in Straat op
Stelten en win 10.000 gulden én 10.000 gulden per lot extra!'

ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor
3145 SG 019

extra: een BMW!

1 505
3938

DE S T R A A T K L I N K T
OORVERDOVEND,
D O O R DE STILTE DIE IK V O E L .

1447 RL (2 loten)
in Purmerend (/ 30.000,-}
1945TD (2 loten)
in Beverwijk (ƒ 30.000,-)
5702 RW (1 lot)
in Helmond (ƒ 20.000,-)
5803 BT (2 loten)
in Venray (ƒ 30.000,-)

I
f
I

l
l
l

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 {één totnummer}
A.u.b. uw keuze aankruisen an verder invullen
in btokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservlce, tel. 0000-300 1SOO(3Scpml.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Postcode:

l

Dmevrouw

S L Ö T E R IJ

kun je een hek-boel dingen niet meer en wordt je wereld steeds
kleiner. Het gevoel in een isolement terecht te komen, er héle-

van het Rode Kruis doen dal. CM'hel nu gaal om een wandeling
maken met iemand die in een rolstoel /.it, hel begeleiden van
c m

0909 0300'" P '

een chronisch y.ieke tijdens een vakantie op de Henri Dunant ol'

ƒ 10.000,+ ƒ 10.000,-PER LOT!

gewoon even bellen ol' langskomen voor een praatje. On/e vrij-

en win:

willigers /.ellen /ich in voor mensen die op wal voor manier dan
ook eenzaam zijn. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. Zoals
voor vluchtelingen uil Kosovo bijvoorbeeld, die door hel Koele
Kruis worden opgevangen en geholpen bij hel terugvinden van

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bel voor informatie:
Ledenservice
0900 - 300 1500
(35 cpm)

hun familieleden. Overal Ier wereld willen wij mensen blijven
helpen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Dal kunnen
we alleen samen met u. Als je om mensen geeft, geel je aan het
Nederlandse Kade Kruis. Giro (>8(>H.

150.99.06

26-27 juni

Fun Beach Event
Panheel

B NATIONALE

L

raakl ol'wordt geconfronteerd niet een chronische /iekte. Ineens

Adres:

l
ï

heel plotseling, als je door een ongeluk gehandicapt

Naam:

l
l

•W'<|

lijn als er iemand is die /ich om jou bekommert. De vrijwilligers

Kijk, bel

i Vf Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
In de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.

Ken/.aamheid kent veel vormen. Soms overkomt hel je .

maal alleen voor te staan, kan gewoon teveel worden. Dan is het

Bes Posl
Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

KAART-VOOR-EEN-KIND

BCC, de grootste en goedkoopste elektrosuper van de Randstad, heeft deze week twee belangrijke gebeurtenissen vrijwel tegelijkertijd van start laten gaan. Zoals elk jaar om deze tijd begon bij BCC de halfjaarlijkse opruiming. Vele honderden aanbiedingen van audio- of videoapparatuur, kleurentelevisies, gsm-toestellen, was- en droogapparatuur, koelen en vriezen, enz. enz. voor een prijsniveau wat zelfs voor BCC-begrippen ongekend laag is. De spectaculaire aanbiedingen worden gedaan om wat ruimte te creëren in de
overvolle en inmiddels veel te klein geworden magazijnen. Het nijpend ruimtegebrek is ontstaan door de
succesvolle formule „BCC Beter en Goedkoper", die in de loop van de jaren een almaar groeiend aantal fïlialen en steeds maar groter wordende stroom trouwe en tevreden BCC-klanten heeft opgeleverd.
Dit geeft tevens aan waarom BCC deze week een tweede gebeurtenis van start liet gaan.
De eerste paal werd geslagen voor de bouw van een ultramodern distributiecentrum annex hoofdkantoor
met een totaaloppervlakte van ca. 21000 nv, waarvan de opening zal plaatsvinden medio 2000. Voor dit nieuwe onderkomen worden meer dan 1700 heipalen gebruikt en neemt het volledige magazijn- en eXpeditiegedeelte alleen al 18000 nv voor haar rekening. In het aangebouwde nieuwe hoofdkantoor komen o.a. het
eigen BCC-opleidingscentrum, een bedrijfsrestaurant, een gecombineerde service balie voor het afhalen van
goederen en bezoekers voor de eigen technische dienst, en het eigen BCC Call Center. Dit alles om ook in
2000 en later de BCC-klant zoals altijd optimaal van dienst te kunnen zijn met vakkundige verkopers, thuis
bezorgen met gevoel voor service, (de meeste grote artikelen gratis) en dat alles tegen gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Zodat ook in de volgende eeuw geldt: BCC uw beste keus!

Bon uitknippen on In een envelop (zondar postzegel) opsturen naar: :
: l
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam, t

27 juni
Dolfinarium
Harderwijk
^Zetfouten voorbehouden

EENZAAMHEID KOM JE OVERAL TEGEN. ONS GELUKKIG OOK.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND
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Hij zou 't liefst op strand

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
Voor ouderen
weg te spoelen, de ander
Van een diashow over
verpoost er om te zien en
historische mode tot en met gezien te worden. Sommige
een fietstocht naar
gasten kiezen altijd voor dat
Langevelderslag: het
ene, bijzondere paviljoen,
Activiteitencentrum
anderen hoppen van de ene
Zandvoort schotelt de
naar de andere tent. Niet
oudere Zandvoorters deze
verwonderlijk, want de
zomer een zeer gevarieerd
atmosfeer van elk paviljoen
programma voor. Wie
is anders. In deze serie
benieuwd is naar het
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
complete
seniorenzomerprogramma
alle paviljoens die de
of meer informatie over een badplaats rijk is, om de
workshop wil, kan het beste sfeer te proeven.
contact opnemen met Ine
Zantingh, gebouw 't Stekkie,
Celsiusstraat 190,
telefoonnummer 023EN ZATERDAGMID571.7113. De activiteiten
DAG op strand Noord.
vinden plaats in 't Stekkie,
Een bezoekje aan een
tenzij anders vermeld.
drietal paviljoenen laat zien
Deelnemers dienen zich tien dat er geleidelijk aan steeds
dagen van tevoren op te
meer strandgangers neerstrijgeven.
ken op-de terrassen. Rond de
klok van vijf is het overal druk
en lijkt het alsof de koude ochOude Kerk
tend niet bestaan heeft.
ZANDVOORT - De Oude
Aan het begin van de middag
Kerk in Amsterdam is onlangs ademt het brede terras van pagerestaureerd. Tijdens een viljoen Driehuizen door het
rondleiding door de kerk op 5 heldere licht en de brede woljuli valt de opknapbeurt te be- kenband boven land de atmowonderen. Aansluitend lun- sfeer uit van een restaurant erchen en misschien winkelen in gens in Zwitserland. De wolde binnenstad. Kosten: 12,50 ken lijken bergen en door de
gulden inclusief lunch. Tijd: ophoging van het strand kijken
om tien uur verzamelen bij sta- de gasten vanachter de houten
tion Zandvoort.
balustrade over het water, dat
met een beetje fantasie voor
dit moment een helder meer
Lezend op reis
zou kunnen zijn.
ZANDVOORT - Wel tijd
De lucht is schoon en de temaar geen kans om op reis te gels
aangegaan? De provinciale biblio- veegd. De eertheekcentrale begeleidt een ste rij tafeltjes
workshop over reisboeken op 7 is bijna volledig
juli. Na afloop is er een geza- bezet. Sommimenlijke maaltijd. Kosten: 7,50 ge mensen zitgulden inclusief maaltijd. Tijd: ten aan de
lunch, anderen
half elf.
drinken enkel
iets. Onder hen
Samen zingen
veel vaste klanZANDVOORT - 'Het karre- ten.
tje dat langs de zandweg reed'
Eigenaresse
is maar een voorbeeld, maar er Rietje Driehuizijn zoveel liedjes van vroeger zen bedient en
die in de vergetelheid dreigen schuift bedrijvig stoelen weer
te raken. Leni van Schalk heeft in het gelid. Schoondochter
ze uit de oude doos gehaald en Yolande zit in de zon met haar
iedere 55-plusser mag meezin- zesjarige dochtertje Rachel op
gen op 8 juli. Na afloop is er een schoot en vertelt over de onglaasje drinken om de kelen te heilstij ding die een schaduw
smeren en een maaltijd. Kos- wierp over het leven van de faten: 8,50 gulden inclusief maal- milie.
tijd. Tijd: half vier.
„Op 13 februari dit jaar kreeg
mijn man Adri ontzettende
spierpijn. Een griepje, dacht de
dokter. De volgende dag werd
het zo erg dat hij in het ziekenhuis terechtkwam. Aan het
eind van de dag lag hij op InPeriode 12 - 18 juni 1999
Geboren: Jesse van den Heu- tensive Care om er de eerste
vel, zoon van Henk Philip van veertien dagen niet meer weg
den Heuvel en Esther Adriana te komen," vertelt Yolande
Haverkórt; Christa Zwemmer, aangedaan. •,
dochter van Paul Zwemmer en
„Adri blijkt een zeldzame
Anita Cornelia Killestijn; Ilse ziekte te hebben opgelopen,
van den Boogaard; dochter waarbij er in hoog tempo spiervan Peter George van den Bqo- weefsel wordt afgebroken en
gaard en Hilda Janbroers; Kim waardoor vitale organen uitLisa Brune, dochter van Pieter vielen. Hij heeft zes weken in
Michiel Simon Brune en Gitte het AMC te Amsterdam gelegen en daarna drie maanden
Ariadne Regeer.
Ondertrouwd: Marcel Kleine •intern in een revalidatiecenen Sabrine Dijks; Thomas Flp- trum. Hij is sinds kort weer
ris van Dam en Nancy Angeli- thuis en heeft het juist nu erg
que Wesselsz; Aaron Loos en
Suzanne Alice Bijl.
Getrouwd: Robert Adrianus
Maria Vermolen en Maria Johanna Moolenaar; Norman
Veenman en Natascha Claudia Zandyoprt telt zo'n vijftig
Bruijnzeel; Daniël Maria Toen- verenigingen, grote en
breker en Krisztina Batu.
kleine. De een krijgt soms
Overleden: Bernhard Water- meer aandacht dan de
drinker (62), Alida Petronella ander. In deze rubriek
Jansen (88); Johannes Jose- hebben achter alle
phus Maas (75).
verenigingen de kans om
zichzelf voor te stellen.

Tim Klijn peinst dan ook niet
over uitbreiding. „Het is prima
zoals het nu is. Dit is een sportcentrum voor mensen die actief willen zijn of die naar sport
willen kijken. Er zijn geen ligbedjes."

E

Yolanda Driehuizen en haar kinderen Rachel en Remi

moeilijk met het verwerken
van wat hem overkomen is. Hij
kan nog geen honderd meter
achter elkaar lopen. Zijn leven
heeft aan een zijden draadje
gehangen."
Schoonmoeder
Rietje
brengt haar een cola en kleinkind Rachel wordt meegenomen voor een ijsje. Een blinde
oude man schuifelt aan de arm

Naam:
The Zandvoort Boys.
Leeftijd:

Opgericht op
1950.

22 augustus

Aantal leden:
Circa 150.
Gemiddelde leeftijd:
Van 5 tot ?
Thuisbasis:

Kennemersportpark.
Grootste succes:
Kampioenschap 1983 met het
eerste team en de heroprichting van de jeugd na vele jaren
zonder jeugd.
Boris de Boef. Niets op zijn
kerfstok en toch veroordeeld
tot een celstraf. Weliswaar
met kans op vervroegde vrijlating, maar dan zullen de verzorgers eerst een nieuw baasje
voor hem moeten zoeken. Lekker jong en ondeugend, maar
goed luisterend. Boris, een anderhalf oude Mechelse Herder
reu. Boris is goed sociaal met
sportgenootjes, alhoewel hij
zich niet op zijn kop laat zitten. Kan redelijk goed alleen
zijn en is netjes opgevoed. Boris is al met al een leuke, vrolijke en probleemloze hond. Oké,
soms is ie oostindisch doof. En
ja, af en toe vindt hij het leuk
om achter een kat aan te rennen, maar da's meer voor de
sport. Zwemmen doet Boris
niet echt.
Boris logeert in het Kennemer Dierentehuis Zandvoort
en zoekt, net als alle andere
loges een nieuw thuis. Voor
meer informatie: Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5
te Zandvoort, tel. 571.3888.

Foto Kiirin Schut

Ingenieur Joep Kievits bestudeert zijn schema en houdt intussen zijn jongste telg in de
gaten, die in haar wandelwagen diep in dromenland verzeild is geraakt. Moeder is in
de weer aan de vloedlijn met
kleuter Eefje en de dreumes
Koen.
„Dit is een sportief personeelsfeestje van de KLM," vertelt Joep. We konden de kinde-

van binnen nog het meest weg
van een chalet uit een skigebied. Veel hout en eenvoudige
meubels. Maar de safarihoedjes boven de bar, die dienst
doen als lampenkapjes, en de
grote witte surfplank boven de
bar, waarop de kaart valt te
lezen, verbreken die illusie.
Het gehele complex heeft
iets romantisch. De entree van
lange houten loopplanken van-

i*iSii»,««a^^!ÖS&«i«fe
'

van zijn vrouw al tikkend met
zijn stok over het terras naar
een vrij tafeltje.
„Hij heeft altijd zo hard gewerkt, 's Nachts in het Casino
en overdag vaak nog hier. En
dan hebben we nog twee kleine
kinderen. Door wat hem overkomen is, begrijp ik dat mijn
gezin het belangrijkste is. Dat
we bij elkaar kunnen zijn en
van elkaar kunnen genieten.
Geld of carrière hebben niets
met geluk te maken. En alles is
betrekkelijk in het leven, dat
hebben wij aan den lijve ondervonden."
N DAN NA een korte
pauze vervolgt ze mijmerend:,, Zijn leven is het
strand. Hij zou het liefst op het
strand zelf wonen. Hij moet
ook elke dag even naar de zee
kijken."
Intussen zit de blinde man
en hij keert zijn gezicht naar de
zon.
In schril contrast met het relaas van Yolanda staan de volleybalwedstrijden bij watersportcentrum van Tim Klijn.

E

ren natuurlijk niet bij een oppas achterlaten als ze weten
dat je naar het strand gaat.
Dat zou echt een beetje sadistisch zijn," lacht de uit het
Gooi afkomstige vader.
Intussen klinkt er een vrolijk
reggaenummer over de drie
volleybalyeldjes. Het bescheiden paviljoen, dat vanaf de
boulevard niet te zien is, heeft

i
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af de zandheuvel met ingegraven pastelkleurige surfboards
en de kleinschaligheid van het
geheel doen een beetje aan de
jaren vijftig denken. De boze
buitenwereld en de keiharde
commercie lijken hier nog niet
te zijn geweest.
Surfheld - vorig jaar nog stak
hij in acht uur de Noordzee
over op zijn plank - en eigenaar

Magie Nails-studio
haakt in op
laatste nageltrends

ZANDVOORT - „Ja, natuurlijk is het in de meeste gevallen
luxe," erkent de Zandvoortse
nagelstyliste Claudia Lphman
grif, „om van mijn specialiteit
gebruik te maken. Maar er zijn
ook mensen met brokkelige of
anderszins zwakke nagels,
waarvoor extra harde kunstexemplaren in feite pure
noodzaak zijn." Sinds dit voorjaar mag Claudia zich op dit
gebied een expert noemen, na
het voltooien van een maandenlange opleiding bij AB
Nails te Haarlem. Haar opgedane kennis brengt zij reeds
vanaf half mei in de praktijk in
haar Magie Nails-studio aan
huis in de Meester Trpelstrastraat 36, waar ze pp dinsdag,
donderdag en vrijdag haar
voor het merendeel vrouwelijke clientèle ontvangt.
Volgens Claudia, die aanvanU
U kelijk
als kapster werkzaam
was, is haar huidige beroep een
Grootste teleurstelling:
kolfje naar haar hand. „In de
twee beslissingswedstrijden eerste plaats vanwege het cpnvan. het eerste team voor. het tact met de klant, want ik vind
kampioenschap tegen Spaar- het gewoon heerlijk om tegenevogels en laatst tegen Arse- lijk lekker te werken en te kletnal verloren.
sen. Maar wat het ook zo leuk
en bevredigend maakt is dat ik
in dit vak telkens van niets iets
Verenigingsmotto:
moois maak. En daar komt bij
Tot ziens bij TZB.
dat ik ook een zekere verantwoording kan uitdragen, door
Hartenkreet:
Wij hopen dat de gemeente mijn klanten allerlei tips op het
Zandvoort alles in het werk zal vlak van verzorging mee te gestellen om onze velden be- ven."
Wie'alle tien de vingers van
speelbaar te houden. Het stijgende
grondwaterniveau kunstnagels wil laten voorzien,
dreigde er onlangs voor te zor- is bij Magie Nails de standgen dat er roeiwedstrijden ge- daardprijs van 110 gulden
houden kunnen worden op kwijt. Men kan daarbij kiezen
tussen nagels van gel of van
onze velden. •
Meer informatie: tel. 571.8409 acryl en tussen transparante
dan wel gekleurde oppervlak(secretaris).
tes. Maar desgewenst kan

'Hou onze velden bespeelbaar'

Boris

woensdag 23 juni 1999

Hft

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e
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Claudia ook inhaken op de
nieuwste trends. „Zoals de
French Manicure," geeft zij ten
voorbeeld. „Waarbij alleen het
topje van de verder doorzichtige nagel witgekleurd is. Of het
aanbrengen van kleine, goudkleurige sieraadjes op de nagels, wat een bijzonder aardig
effect geeft. En ook voor nagelpiercingkunje bij mij terecht."
Zij benadrukt overigens dat
het in haar studio strikt hygiënisch toegaat, zodat schimmelinfecties en andere enge ongemakken bij voorbaat kansloos
zijn.

Van de Pols wagen
is 'complete slagerij
op wieltjes'

ZANDVOORT - Als een 'mobiele kraam' mag de nieuwe
verkoopwagen, waarmee Edward van de Pol sinds 2 juni
elke woensdag op de markt
van Zandvoort staat, beslist
niet worden gepresenteerd.
„Nee, dat is niet echt de term
voor waarmee ik tegenwoordig
mee aan kom zetten," vindt
hij. „Ik zou het eerder een compïete slagerij pp wieltjes noemen. In mijn nieuwe kar heb ik
namelijk twee strekkende meter meer ruimte dan voorheen
om mijn complete assortiment

IJ DE buren zijn er ligstoelen in overvloed. Ze
staan uitnodigend te
wachten op de zonaanbidders
die de sprong vandaag nog niet
hebben durven wagen. Club
Nautique baadt in zijn heldere
wit met blauwe kleuren. Op
het terras is het nog stil. Een
Duitse familie zit onder een
parasol. Haar hond met grijze
snorharen ligt hijgend op de
koele stenen.
Een oudere man met ontbloot bovenlijf, zijn rug naar de
zon gedraaid, klokt, puffend
van de hitte een biertje naar
binnen. Een zeilbootje glijdt
langs de horizon. Vandaag is
het zicht optimaal.
„Gisteren hadden we hier
nog een barbecue voor wel vijftig man," vertelt serveerster
Charlotte. De gevarieerde menukaart bij Club Nautique
trekt iedere avond steevast
vele bezoekers aan. Tegen borreltijd druppelt het terras
langzaam vol.
Iemand bestelt een Chocomel. De accountant-studente
Charlotte neemt de bestelling
op en komt even later terug
met de mededeling dat er vanwege het dioxyne-gevaar er
momenteel geen chocolademelk te verkrijgen is. En alhoewel het toch haar tweede seizoen is bij het paviljoen, is ze er
grandioos ingestonken. Geintjevanhaarcollega's, want de
chocolademelkmachine
had het plotsklaps begeven.
Sowieso geen
chocolademelk
dus voor de
dorstige klant.
Maar goed, dat
combineerde
toch al niet
goed met bijvoorbeeld 'een
lauwwarme palingfilet op een
krop sla met romige bieslooksaus'...

Monique van Hoogstraten

Avondvierdaagse 1
Prachtig al die glunderende koppies na afloop van de Avondvierdaagse. Dat heeft iedereen toch maar weer mooi gehaald. Twee
deelneemsters stuurden zelfs een reactie naar de krant. Marion
Wijngaard schrijft dat ze in eerste instantie zo haar bedenkingen
had toen haar dochter aankondigde mee te willen doen aan de
Avondvierdaagse. Maar ze is nu helemaal enthousiast. „Wat was
het gezellig op het Kerkplein. En wat was alles tot in de puntjes
geregeld, de drumband die ons kwam ophalen, al die mensen
met bloemen langs de kant om ons feestelijk in te halen. Wij
willen de organisatie hartelijk bedanken voor vier hele leuke
avonden en hopelijk tot volgend jaar, want dit evenement mag
niet meer ontbreken op de zomeragenda van Zandvoort."

Avondvierdaagse 2
Ook mevrouw Alie Castien wil het organisatiecomité hartelijk
bedanken. Zij is vrijdagavond helaas onwel geworden toen ze
met haar dochtertje de laatste kilometers liep. Op de Frans
Zwaanstraat zakte ze al even in elkaar op een bankje. Haar
buren hebben haar weer overeind geholpen. Vanaf dat moment
herinnert ze zich echter niets meer. Op het Kerkplein viel ze
opnieuw flauw. Het zag er allemaal nogal ernstig uit, maar
gelukkig viel het uiteindelijk mee. Dankzij de ambulance is ze
weer thuisgekomen. Inmiddels gaat het redelijk met haar. Ze is
nog niet de oude, maar daar wordt hard aan gewerkt. Ze wil heel
graag een heleboel mensen bedanken die haar en haar familie
opgevangen hebben: het Rode Kruis, de politie, de Ehbo'ers, het
ambulancepersoneel, de familie Drommel, de familie Reurts, de
familie Harteveld, de familie Sebregts, Ankie Miezenbeek en
dokter Jagtenberg.

Succesvolle oproep
De oproep in het Zandvoorts Nieuwsblad voor vrijwilligers bij
Tafeltje Dekje heeft succes gehad. Mini de Wolf is heel blij dat
zich drie nieuwe vrijwilligers aangemeld hebben. Bovendien zijn
er zeven nieuwelingen 'geronseld' op de markt. „We zijn dus
aardig uit de brand geholpen deze zomer," vertelt Mini. „Ik durf
het bijna niet te vragen, maar we hopen dat er opnieuw mensen
reageren, want we zoeken nog twee reserve-chauffeurs voor de
Belbus. Deze week zijn er namelijk vier chauffeurs op vakantie.
De kandidaten hoeven geen speciaal rijbewijs te hebben. Een
gewoon rijbewijs, enige rij-ervaring, geduld, gevoel voor service
en zelfstandigheid is voldoende." Belangstellenden kunnen.zich
aanmelden bij het Welzijnscentrum, telefoonnummer 571.5878.

Straatnamen

Er wordt druk gewerkt aan het Straatnamenboek bij het Genootschap Oud Zandvoort. Gisteravond is er al een informatieNelleke van koningsveld bijeenkomst geweest over het boek. Volgens Ger Cense, voorzitter van het Genootschap, komen er zowel nieuwe als bestaande
Dit is de tweede aflevering in de serie en verdwenen straatnamen in te staan.

Strandpaviljoens. Het eerste deel
verscheen op 10 juni.

Afscheid
vlees en vleeswaren uit te stallen. En bovendien verkoop ik
nu pok lamsvlees."
Hij zegt al heel wat positieve
reacties op zijn nieuwe onderkomen te hebben gehad. Niet
alleen van zijn klanten in
Zandvoort, maar ook van de
bezoekers van de andere
markten in ondermeer Nieuwegein, De Bilt en Amersfoort
waar hij wekelijks zijn opwachting maakt. Inmiddels is de
dertigjarige bewoner van Nijkerk alweer eenjaar of vier actief als rondreizende slager, na
eerst zes jaar lang winkelervaring te hebben opgedaan. Spijt
van zijn besluit om zelfstandig
zijn klanten op te zoeken heeft
hij nooit gehad. „Al was het in
het begin voor mij bepaald niet
eenvoudig," tekent Edward
daarbij aan.
„Omdat ik nu eenmaal een
vers product aanbiedt, duurde
het wel even voordat ik een zeker wantrouwen kon wegnemen en men bij mij regelmatig
een stukje vlees ging kopen. Ik
heb de mensen letterlijk met
mijn kwaliteit moeten overtuigen. Daarom ben ik er ook heel
trots op dat ik nu goed van
mijn beroep kan leven." In
Zandvoort heeft hij het tegenwoordig zelfs zo druk dat hij er
nimmer alleen in zijn verkoopwagen staat. Als hij zich niet
laat vergezellen door zijn
vriendin Ilonka is het wel zijn
medewerkster Marieke die
met hem achter de toonbank
staat.
Een flink deel van zijn publiek komt wekelijks af op zijn
vaste succesaanbieding van
drie kogelbiefstukjes voor een
tientje. ..Maar niet alleen daarmee ben ik beslist goedkoper
dan een gewone winkel," benadrukt Van de Pol. „Al ben ik
nou niet echt watje noemt een
stuntslager. Want qua kwaliteitsniveau zit ik wel zo'n beetje aan de top."

Met veel speeches en planten is dominee Van de Vate zondag
uitgeluid in de Gereformeerde Kerk. Hij is voortaan predikant in
Noordeloos. Zondag wordt hij daar bevestigd, zoals dat heet in
protestantse kringen.

Verlopen rijbewijs
Wie kijkt er dagelijks in zijn rijbewijs? Niemand waarschijnlijk.
Daarom, zo meldt Hilly Jansen van de gemeente, gebeurt het
nogal eens dat rijbewijzen verlopen zijn zonder dat mensen het
in de gaten hebben. „Je moet er zelf op letten tegenwoordig. Er
is pok nogal wat verwarring over. Op het rijbewijs staan namelijk
drie data: van afgifte, beëindiging (als men zeventig wordt) en
administratieve vernieuwing. Om die laatste datum gaat het.
Mocht het rijbewijs verlopen zijn, dan is er geen man over boord.
Opnieuw afrijden hoeft niet. Even naar de gemeente gaan met
70.50 gulden en twee pasfoto's is voldoende." Hilly en haar
collega's helpen u graag.
ADVERTENTIE

1/2 koud kreeftje "antiboise stijl" niet
gekonfijte tomaat, basilicum en olijfolie
Heilbot als pepersteak met saus van beaujolais
of

Krokante tartelette van kalfszwezerik
met truffel en foyotsaus
of
Lamskoteletten met een "Beurre estragon"

Hervormde Kerk: zondag 27 juni, 10 uur, SOW, dr. M.E. Brinkman uit De Bilt.
Gereformeerde Kerk: zondag 27 juni, 10 uur, SOW in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 26 juni, 19 uur, pastor Duijves. Zondag 27 juni, 10.30 uur, pastor Duijves, koor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 27 juni, 10.30 uur,
Marije ten Hoeve uit Haarlem.
Nieuw Unicum: zaterdag 19 juni, 10.45 uur: geen dienst.

Kaasbordje
# :j; :|:

Vanillemousseline "Diplomatc" met confiture
van kersen en aardbeien

Menu van f 77.50 voor f 57.50
met vrijdagavond Zeestraat
POLITIE: 112, of bureau Hoge- Apotheek, .5713073.
weg 5745111.
HUISARTSEN: In het weekBRANDWEER: 112, of kazerne end en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
(CPA).
5246899.
APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
DIERENTEdagavond de Zandvoortse HUIS: 5713888.
Apotheek, 5713185. Zaterdag, VERMISTE/GEVONDEN
zondag en maandag- tot en DIEREN: 5383361 en 5714561.
ALARMNUMMER: 112.

Tegen inlevering van de/e coupon in ons restaurant ontvangt u de/e
aantrekkelijke koning op liet speciaal samengestelde le/.crsmcnu
Zaterdagavond Live-niusie niet aan de vleugel Micliacl de Vries

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zundvoort
reserveren gewenst: 023-57135^9
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
ï)c aanbieding geldt \-twr maximaal riet' personen pet' bon
De kompletc „slagerij op wieltjes" van Edward van de Pol
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VAKANTIEGANGERS OPGELET!

PRACHTIGE 8-DAAGSE RONDREIZEN

ONTDEK ITALIË
KIJ K EN

&*l$è

i''! 11

998,-

si r

Van onze huislpverancier Charles de
Cassignac brengen w | al vele jaren
mei succes de Cuvee du Mailre
Recent is de kwalilei! verder verbe
lerd zo ook de etiketering aangepast
De soepele en Iru t ge rode Vin de
Pays komt uit de streek Pont du / Lici~—-*-**.l
Gard Beide witte w jnen deins UjELE L./TFR
droge en de ets zoetere fruitige
—•— "
komen uit de Gascogne Allen
p achtige toegankelijke landwijnen

WEGENS GROOT SUCCES EXTRA REIZEN NAAR HET MOOISTE DEEL VAN
ITALIË' Dit jaar organ seert KRAS StcrVakan
ucs (al jarenlang dé specialist voor lolie vakan
ties) een groot aantal excursie en rondreizen
naar Bella Italia Door de enorme belangstelling
ziin deze reizen inmiddels VOLLEDIG UITVER
KOCHT' Reden om in nauwe samenwerking met
TRANSAVIA in de maanden september en oktober wekelijks een extra vlucht naar ROME te
reserveren En wederom is deze vlucht EXCLU
SIEF voor KRAS SterVakanues' Samen met onze
plaatselijke vertegenwoordiging hebben we een
2 tal prachtige ontdek Italië reizen samenge
steld de uitermate popuia re HARTVAN ITALIË
RONDREIS (met bezoeken aan o a ROME
PERUGIA, ASSISI en SIENA) en de bekende
TOSCANE, UMBRIË EN ROME reis met bezoe
ken aan o a ROME ORVIETO TARQUINIA en
PERUGIA/ASSISI Beide reizen b eden wij u voor
een de ongelooflijk LAGE REISSOM vanaf
slechts ƒ 998,- en dat is toch bijna voor niets'
HART VAN ITALIË

In het hart van de Gasgogne liggen
de wijngaarden van Buzet Hier
vinden we een zachl golvend
landschap wat grenst aan de
Garonne Wij hebben daar de
Rose l Excellence voor u gese ««
lecteerd Deze wijn is zeer fruitig fa
en Iris in de aldronk en is goed
te combineren met salades
l BUZtT
visgerechten en lichte kazen
' i. «ocAn<-

*Dubbele
Graan

De eerste reis waarvoor u kunt kiezen is een
heerlijke 8 daagse excursiereis die we nu af de
topper van 1999 kunnen noemen Vele klanten
gingen u voor dit jaar en van iedereen krijgen wij
zeer positieve reacties' Dit is dus echt een
vakantie d e wij u van harte durven aan te beve
len U verblijft m het aangename 3 sterren fami
hehotel G ardmo dat beschikt over een receptie
lift, televisieruimte leesruimte restaurant en een
leuk terras Uw 2 persoonskamer is voorzen
van bad of douche en toilet, telefoon en tv
Abbadia San Salvatore is een levendig en karak
tenstiek dorpje en een prima vertrekpunt voor
een aantal prachtige excurs es De Ie dag vliegt
u van Amsterdam naar Rome waarna de trans

Gnanam

fer volgt naar het hotel Tijdens het complete
excursieprogramma bezoeken we een aantal
prachtige historische Italiaanse steden zoals
SIENA. met het mooiste middeleeuwse stads
plein van Toscane en (indien de tijd het toelaat)
SAN GIMIGNANO stad van honderd torens In
de voetsporen van de ETRUSKEN bezoeken we
SORANO SOVANA en PITIGLIANO En dan
gaan we natuurlijk naar ROME de Eeuwige Stad
met het prachtige de S nt Pieter de Spaanse
Trappen het COLOSSEUM en het Forum
Romanum Bovenden rijden we via een prachti
geWIJNROUTE langs de uitgestrekte wijnvelden
van Montalcmo en Montepulciano Daarnaast
kunt u ter plaatse boeken voor excursies naar
PERUGIA, ASSISI en de koninklijke ZILVEREN
KUST HZ 891
TOSCANE-UMBRIE-ROME
Een prachoge 8 daagse excursiereis door de rijk
ste historie van Italië voert u langs vele h stort
sche culturele en architecten sche hoogtepun
ten Ook het glooiende heuvellandschap van
TOSCANE en het groene hart UMBRIË ztjn
meer dan de moeite waard Deze kans op een
kennismaking mee la bella Icalia mag u eigenfijk
niet laten l ggen want ook deze re s bieden wij u
aan vanaf SLECHTS f 998- U verblijft m hotel
Altavilla & Rondmella dat beschikt over restau
rant da Pancino Itft, televisiekamer en wijnkelder
waar u de meest heerl jke wijnen kunt proeven
Uw nette en elegant ingerichte 2 persoonskamer
is uitgerust met badkamer met douche en toilet,
telefoon en televisie D t prima hotel ligt op een
mooie en rustige locatie even buiten hec centrum
van het karakteristieke middeleeuwse wijnstadje
Montefiascone Een ideale thuisbasis voor een
prachtig excursieprogramma Dat u brengt m
SIENA, het grote openluchtmuseum van Ital e

met haar fameuze Campo We gaan uiteraard
naar de EEUWIGE STAD ROME We bezoeken
de vele bezienswaard gheden zoals de SL Pieter
Vaticaanstad het Colosseum het Forum Romanum en de romantische Trevifontem Verder
rijden we naar de hoofdstad van de provincie
Umbrie PERUGIA, met zijn schitterende Palazzo
dei Priori de Dom en de indrukwekkende fon
tem ASSISI de stad van SL Franciscus en TAR
QUINIA met het beroemde Etruskenmuseum
zijn meer dan de moeite waard Facultatief staat
de pauselijke stad Orvieto op het programma U
ziet het niet alleen de PRIJS is sensationeel ook
het EXCURSIEPROGRAMMA is werkel jk prach
tig' HZ 892
VERTREKDATA HZ:I»I/HZ t»2
September 8-15-22-29
Oktober
6-13

ƒ998,ƒ998,-

Toeslagen per persoon
l-persoonskamer
LHB/PSC-tax

ƒ 150,ƒ 49,-

Heerenveen Dracht 22

Helpdeskmedewerksters
Telefonisch ifhindelen vin khüitcn en vrigcn inforimtic verstrekken iin tk k i m
ten
Bel instelling'

Stuur Uu schriftelijke rcietic voorzien \ in een e v t i v R Subr iniinnni G n i n i m
rcleeoineenters J i\ istmt 84 Amsterdim Voor tclefonisehe inliehtingen k u n t U
eonnet opnemen met de heer R Subrimini im (020/4633155)

met

Breda. Hugd jk l Ia

Hoom Veemarkt 4S-47

Amersfoort, Stadinng 2

Ammerzoden Bemsweg 22i • Amsterdam Wdlemsparkweg 26

Delft Markt 25 * Den Bosch Tolbrugstrui 12b • Den Haag. Pldn 17a

Leeuwarden Schram l I7a

Nijmegen Blocmeratnat 79

Baangarantie

Start: september 1999
Vooropleiding: van MAVO-D t/m HBO
Bel voor informatie:

073n S 99 99 99t071 - S 2O

Alphen a/d Rijn Hoofutrut 112

Satlonsple n 13 • Burn Br nlutrut 17

U bent knntgeni.hr. represent Hief en flexibel Ervrmg is KL wenst nu ir niet nood
zikclijk

Volg één van onze korte opleidingen

of kom naar ons reisbureau m
Alkmaar Rruovoon 52

Vertegenwoordigers

VRAAG UITGEBREIDE
REISBESCHRIJVING HZ 891/892

KR
telefonisch:

Wcf,cns t\plosic\c «roei zijn \MJ voor 011:1. \ i_stigmg in Amstcrd im op :ock m ir en
thousi istc

Inbegrepen 8 dagen/7 nachten verblijf m
Hotel Giardmo of Hotel AJtavilla &
Rondmella verzorg ng op basis van 6 x half
pension en l x logies en ontbijt, beschreven
excursieprogramma deskundige reisleidmg
Niet inbegrepen overige maaltijden
entrees facultatieve excursies fooien luchthavenbelastingen re s en annulenngsverze
kering Mm aantal deelnemers 30 Uiterste
ann termijn 2 weken voor vertrek. U reist
onder ANVR-Reisvoorwaarden Noot. m de
bus ter plaatse mag niet gerookt worden

UITSLUITEND te boeken bij

De Medoc is wellicht het belangrijkste
district van de gehele Bordeauxstreek
Wy selecteerden bij het Chateau
de l Isle deze mooie donkerrode
wijn De wijn is gevmideerd uit
de druivensoorten Cabernei
Sauvignon en Merlot En heeft in
de smaak tonen van bosvruchten
met een vleugje vanille
Deze Medoc is nu op dronk

teleco@

Apeldoorn Karualitruc 36 • Arnhem

Eindhoven Stationsplein 28

Haarlem Schagchclitraat l a

ƒ
*o.O

Rotterdam Hoogstraat 47a • Rotterdam Wetibbik 130 • Steenwijk.Oostentraat 3 •

Tegelen G rot «trut 54 TUburgJuliana van Stolb«rgttr 25b • UtrechtVoontrut 98 Venlo Parade 84 • Winterswijk. Weurden 9 Zwolle Mdkmartt 911

SIC!
STICHTING VOOR
INFORMATICA OPLEIDINGEN EN
COMPUTERGEBRUIK
AMSTERDAM

SUNNY BAY RUM
wit of bruin
0,7 LITER

Deze Petit Chablis van het Domame
Lorol is voor 2 n prijs werkelijk een
meesterwerk De wijnen uit de
Chablis kenmerken zich door een
droog karakter en worden voor
100%gevinifieerduitde
Chardonnaydruif Een heerlijke
witte wijn welke u uitstekend
kunt serveren bij wit vlees en
visgerechten

SPA & FRUIT

orange, appel of citron
0,5 LITER

AUOB

De toekomst van autorijden is nu al zichtbaar.

Ontdek de A-lijn
van Audi in onze
showroom.

HAARLEM Calitormeplein 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (B j D rk v/d Broek Supermarkt)
a

; he^ ree danSOs \\ i°i bel voor cme over ge vestgrgentjden*kano*ru er C!~2 •*-.

A e aanb ed neen;: ji geld g m 4 ju olang de voo ra d s e1* D i^ oruetfou er voo behouden

KWEKERIJ P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN

De toekomst van autorijden
is uitgebreid te bewonderen
in onze showroom Kom
langs voor een kennismaking
met de A lijn van Audi Een
in elk opzicht vooruitstrevende
collectie die garant staat voor
hoogwaardig en verantwoord
njplezier

De verwachtingen en eisen waar
auto s aan moeten voldoen worden
steeds strenger Maar welke veran
deringen ook zullen plaatsvinden
Audi blijft z n tijd ver vooruit
Al generaties lang staan innovatief
design en toekomstgerichte teen
niek centraal De A lijn zet deze
aansprekende traditie voort
Met een gevarieerd aanbod van
hightech motoren van de TDI diesel

motoren tot de unieke vijfkleppen
techniek in de benzinemotoren
Met modellen zoals de compacte
Audi A3, met de klasse en het
comfort van veel grotere limousines
De sportieve Audi A4 die meteen
na zijn introductie werd uitgeroepen
tot Zakenauto van het Jaar De gedistmgeerde Audi A6 die met z,'n
rijke uitrusting als trendsetter binnen
het topsegment wordt gezien De

Audi A8 die met zijn revolutionaire
aluminium carrosserie elke ver
gelijking doorstaat En natuurlijk de
Audi Cabriolet volmaakte vrijheid
op basis van de vooruitstrevende
Audi-technologie en dus m alle
opzichten veel meer dan een mooi
weerauto De toekomst van
autorijden is nu al zichtbaar Als u
wilt zien waar het naartoe gaat
kom dan langs m onze showroom
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
delëfobn: 023^ 571 45 65; V i H -T';. {.^' ]s^:
.Vraag rüiar onziaantrekkalijki.ltasatariay

VAN
Alle bekende merken zoals Leolux, Rolf Benz,
Harvmk, H F Style, Gelderland, Hulsta

OPHEFFINGSUITVERKOOP vanReciiiviik
Van Reeuwijk Sniep 7,1112 AG Diemen Telefoon (020) 69941 11 Fax (020) 69038 81 Donderdag koopavond
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Grafisch HJ/«M!ln Amsterdam

Wil je een baan
bij een grafisch bedrijf?
Kom dan naar de informatiemiddag op

't FAMILIE RESTAURANT
is op zoek naar

llario
Fontanel
la: 'Mijn
eigen
favoriete
smaken
zijn
vanille
en walnoot.'

GEZELLIGE MEDEWERKERS
voor de bediening
part/fulltime
variabele werktijden
Interesse bel: 5712537

WOENSDAG 30 JUNI OM 14.00 UUR

m

i'iV^"

'Elke iismaker heeft zijn
eigen stijl van werken'

Strandpav.21
vraagt { ;

C O N T A C T W E G 36
Amsterdam-Sloterdijk

«F

TOILETDAME

Er is volop werk voor leerling drukkers en leerling nabewerkers.
Het Grafisch Lyceum Amsterdam heeft goede contacten met
bedrijven. Wij kunnen dus een baan of een stage voor je regelen

Geef je snel op voor de informatiemiddag!

voorvhet gehele
seizoen

Bel: (020) 606 20 01 en vraag naar de heer M. Barlag.
Bezoek onze website: www.gla.nl.

tel. 5715524

VER EEN DING verstrekt
llario Fontanella absoluut
details Hoe precies het
§een
asisrecept luidt van het
Italiaanse ijs dat hrj nu al
twintig jaar in tientallen vaneteiten aan zijn gasten serveert
wenst hij onder geen beding te
onthullen „Dat is een famüieeheim dat ik van mijn opa
eb meegekregen, en dat geef
ik aan niemand weg," verklaart hij stellig „Want net als
bijvoorbeeld in de koffiebranderij heeft elke ijsmaker zijn
eigen stijl van wei ken, en dus
OOK een neel persoonlijk, specifiek product"

O

f

DIPLOMA
KREATIEVE
HANDVAARDIGHEID
VFRPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Verpleeghuis en
Reactivenngscentrum
Amstelhof is een
van de grootste
verpleeghuizen in
Amsterdam en
maakt onderdeel
uit van de
Stichting
Amstelhuizen
Amstelhof ligt m
het hartje van
Amsterdam,
vlakbij het
Waterlooplein en
het Theater Carré

De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas teamleiders tekort
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening9
Da's mooi, want wij zoeken ter versterking
twee enthousiaste

TEAMLEIDERS M/V (fui.t,me)
(werkend volgens rooster in wisselende diensten)
Zowel afdeling 15, waar somatische zorg geboden
wordt, onder meer aan bewoners met een CVA, als
afdeling 22, met 35 psycho-genatrische bewoners, zijn
op zoek naar een nieuwe teamleider
Wij zoeken teamleiders die:
- Een voltooide opleiding voor verzorgende of
verplegende op MBO-niveau hebben, aangevuld
met een relevante management- of kaderopleidmg
- In staat zijn tot het coachen en enthousiasmeren
van medewerkers
- Beschikken over een probleemoplossend
vermogen
- Zelfstandig kunnen werken binnen vastgestelde
richtlijnen en prioriteiten kunnen stellen
- Een cliëntgerichte houding hebben
Flink wat te bieden:
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
volgens FWG functiegroep 40, minimaal ƒ 2905,- en
maximaal ƒ 4300,-, prima secundaire
arbeidsvoorwaarden
Amstelhof is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer en kan bemiddelen bij kinderopvang
Meer weten over deze functies?
Informatie wordt graag verstrekt door Astrid van Roon,
afdelingshoofd van de betreffende somatische
afdeling, telefoon 020-6225151, PZI *99670 en Nel
Terzool, afdelingshoofd van de betreffende PGafdehng, telefoon 020-6225151, toestel 771 of PZI
'99764
Meteen solliciteren:
Vraag naar een sollicitatieformulier bij de afdeling
Personeel & Organisatie, telefoon (020) 5550799 of
(020) 5550716, ma t/m vr van 9 00 uur tot 16 00 uur
Het ingevulde sollicitatieformulier graag binnen 14
dagen na verschijning van dit blad opsturen naar
Amstelhof, afdeling P&O, antwoordnummer 10774,
1000 RA Amsterdam

«Jr

De opleiding in het Amsterdamse Bedri|vencentrum
bereidt mensen voor op een funktie in het kreatief
werk of voor uw eigen kreatieve ontwikkeling
Parttime opleiding, l ochtend, middag of avond per
week, gedurende 2 schooljaren
Kosten ƒ 950,- per |aar, mkl materialen
Diverse materialen en technieken
Vervolgmogeli|kheden parttime opleiding Bezigheidsbegeleidmg en Ontwerpen & Vormgeven
Bel voor een prospektus of de expositie-uitnodiging
voor Amsterdam, Almere en Hoofddorp

Al op zijn achttiende jaar nam
Fontanella de ruim vijftig jaar
geleden door zijn opa in de
Kalverstraat 173 geopende ijssalon over Hij groeide mm of meer
in de zaak en de daarboven gelegen woning op „Al heb ik m
Italië op school gezeten," vertelt
hij „En daai heb ik ook een
boekhoudopleidmg gevolgd,
voor ik hier ging werken "
Sindsdien brengt hij met zijn
vrouw Lidiana beurtelings een
halfjaar m Nederland en m zijn
Italiaanse geboortedorp door „In
de winter heeft het voor ons
immei s weinig zin om de zaak
open te houden," verduidelijkt
hij

STICHTING KREATIEVE EDUKATIE
Tel. 6862405 Fax 6812602
Sekretariaat:
Ie Hugo de Grootsrr. 9, 1052 KK A'dam
EINDEXAMEN EXPOSITIE
Zondag 27 |um en zondag 4 |uh
van 12 00 tot 16 00 uur,
in de Volksuniversiteit
Rapenburgstraat 73 - Amsterdam
92 kandidaten van alle drie de opleidingen
laten hun werk zien

Van apnl tol en met september
werkt hij daai entegen onafgcbroken in de ijssalon, die dagelijks tussen elfen half tien uui
geopend is Elke ochtend begint
hij met het veivaaidigen van een
verse poitie melkijs, dat in
tegenstelling tot roomijs vi ij wei
mg vet bevat „Waar het bij het
draaien van ijs op aan komt is
het juiste mengsel van melk, suikei en veisc eieien," doceert hij
„Plus wat ei dan nog bijkomt om
de smaak te bepalen, /oals pistachepasta, of koffie voor het
mokka-ijs Nee, essences of
kleiustoifen heb ik daarbij absoluut met nodig Ik piobeer altijd
juist /oveel mogelijk met
natuurpioducten te werken, zonder allei lei vreemde toevoegingen "
Momenteel heeft hij 23 smaken
m zijn lepeitoire Bij het aanmaken van nieuwe voonaad is hij
wel verplicht om die allemaal
voor te proeven Niet altijd heeft
hij daar evenveel zin in „Ei zijn
mensen die kaneehjs lekker vinden," oordeelt hij over de meest
lecente aanwinst op zijn menukaart „Maar persoonlijk hou ik
daar dus helemaal niet van Mijn
eigen favoriete smaken zijn
vanille en walnoot, terwijl ik
amandelijs ook ontzettend lekker vindt " In zijn ijssalon, waar
behalve schepijs tevens softijs,
koffie en frisdrank geconsumeerd kan worden, is een

bescheiden ijsje al vooi een gul
den te koop
Maai wie /ich/elf vorstelijk wil
tractci en op een delicatesse van
jewelste bestelt uiteiaaid iets alb
de imposante coupe Romeo &
Juliette, waai in allerlei sooitcn
ijs op subtiele wij/e verenigd
zijn Voor Fontanella voi mt het
telkens weer een genoegen om
/ijn clientèle met kennelijke verzaligdheid /o'n kleumjke bokaal
leeg te /ien lepelen „Ja, dat is
/ekei een van de leuke kanten
van mijn beroep," benadiukt hij
„Omdat ik trots ben op mijn
weik is het altijd aardig om mijn
gasten er dan ook van te zien
genieten "
Als een minder leuk aspect van
zijn vak ervaart hij het feit dat
hij 's zomers /elden of nooit vrije
tijd overheeft „Mijn viouw en ik
moeten dan heel haid wei ken,
om het hier draaiende te houden " Zij mogen 7ich echter
gelukkig pi ijzen met een door
de jaren heen onverminderde
populariteit Volgens Fontanella
is zijn ijssalon geliefd bij buurtbewoners en dagjesmensen, en
bij zowel jong en oud „Ik heb
zelfs vaste klanten die hiei al
heel vroeger, meer dan een halve
eeuw geleden, met hun ouders
ijs kwamen eten "
Johan Schaaphok

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant
C U S T O M

[ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN
SECRETARIAAT B E D R I J F S A D M I N I S T R A T I E
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING
J U R I D I S C H E DIENSTVERLENING LOGISTIEK
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

Geslaagd? Proficiat!
Je hebt je diploma gehaald en de vraag njst wat wil ik gaan doen5
Uiteraard eerst een welverdiende vakante en dan een stap op weg naar een
nieuwe carrière Begin in september met een praktijkgerichte
beroepsopleiding
• op diverse niveaus, van i tot 4 jaar
• volgens verschillende leerwegen (werken & leren, school & stage)

B U I L T

L U X U R Y

Y A C I I T S

De Vries Scheepsbouw te Aalsmeer vervaardigt uiterst Iuxueii7e meegaande jachten
onder de naam Feadship Elk Feadship jacht wordt volledig overeenkomstig
de wensen van de toekomstige eigenaar ontworpen en gebouwd
Kenmerkend voor onze schepen is absolute perfectie tot in het kleinste detail
Daarin slaag je alleen als je met mensen werkt die hun vak als geen ander verstaan
In verband mei onze groeiende orderportefeuille zoeken wij ter versterking
van ons team de volgende vakmensen
LOODGIETERS
Voor het monteren van kopeicn en kunststof leidingen ten behoeve van
o a drinkwater- airconditioning- en toilet systemen alsmede het plaatsen
van diverse apparatuur
Aankomende loodgieters worden ook uitgenodigd om te reagcten
PIJPFITTERS
Vooi het aanleggen/monteren van o a brandstof- koelwatet- on
lenssystcmen aan boord Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogvvaai digc
materialen Enige ervaring als pijpfittei is gewenst

• dag- en avondopleidingen
• bedrijfsopleidingen en cursussen
• voor schoolverlaters en volwassenen

RECEPTIONISTE/
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

• tweejarige spnntrrajecten voor havisten en VWO'ers

MONTEURS
Aankomend scheepsmonteuis die bij ons het vak willen leien
U begint ondci begeleiding \an een «-varen inonteui en wetkt aan de meest
gcavanceeidc scheepsmstallaties U gtocit door naai een schecpsmonteut
die zelfstandig diveise installaties kan inbouwen
ROESTVRIJSTAAL JACHTBESLAG MAKER
Een fijnbankweiker chc naat de wens van on/e klanten /ellstandig
hoogwaardige rvs schccpsondcidclcn (hang en sluitwerk) kan maken

DINSDAC^ 29 TUNI 1999,19.00-^1:30üür
Secretariaat

Roelof Ha rtstraat r,

Wij zijn een makelaarskantoor, al meer dan 30 jaar m Zandvoort
en zoeken op korte termijn ondersteuning van de binnendienst
Wij denken aan een representatieve jonge dame, woonachtig in
Zandvoort, tussen de 18 en 25 jaar. Ervaring met werken met een
pc is een pre.

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Admiraal de Ruijtervveg 410,

Juridische dienstverlening
Logistiek
Automatisering

Schipluidenlaanzo,

Indien u interesse hebt, ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief
met c v gericht aan de directie.

1071 VF Amsterdam
tel 020 662 77 98
j 12 20 en 24 sloppen voor dcdcur

1055 ND Amsterdam
tel 020 682 98 55
tram 12 uitte bitHin i j t n ib sloppen voor de deur

MEUBELMAKERS / INTERIEUR BOUWERS
De mtcneurs van on/e jachten /ijn vervaardigd uit e\clusie\ o houtsoot Ion
Wij /oeken meubelmakers met crvaung in massief hout en finec >
JACHTSCHILDERS
Riet moderne technieken een jacht glad cnstiak kunnen schildcien is e i n \ c u i s t c
ALUMINIUMBEWERKER
Voor hel vervaardigen van aluminium consliucties

1062 H n Amsterdam
tel 020 516 16 16
station Ltlylaan is vlakbij tram i stopt daar ooi

Voor alle functies -vragen wij LI S- M TS niveau / enige en ai ing

Beveiliging (ook opludm^ui \oor

CENSE&
\LlNGEN

politie landmachtennurcchaubbt)
WALRAVEN VAN HALL COLLEGE
POSTBUS 9006 1006 AA AMSTERDAM
CENTRAAL I N F O R M A T I E N U M M E R 020 516 16 16

MAKELAARS O.G • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
maakt deel uit vin {^ regionaal opleidingen centrum amstfrdam en omstreken

Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan;2, 2042 PR Zandvoort

Aan vakkennis en de juiste mentaliteit om m teamverband
samen te werken stellen wij hoge eisen
Voor uw sollicitatie nodigen \vij u uit te schrrjven naai
De Vues Scheepsbouw B V, Postbus 258, 1430 AG Aalsmeer
Ol e-mail naai )oost@viiesyaid leadship nl IJ kunt ook bellen \\aaiua u ij aan u
een solhcitatieloiniuliei /uilen sluien Peleloon 0297 32151)!
()j) on/o mlemelsiU vindt u n i e e r inloimalic o\oi on/i p i o d i u k n
vvwvv. f eadship. n l.

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436

de vries scheepsbouw b.v.
U is

l n i

1 1 ) i i\ j i s | |,i) \(, \ i K i m i i l l u i m ( o ) ' i ).l

JVC MINISET
MET DOLBY
SURROUND
PRO-LOGIC

1 DEURS KOELKAST
Tafelmodel koelkast met vriesvak, varia
bele indeling en ruime groentelade
Adviesprijs *499.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61cmBI Line S,
stereo, teletekst Adv '2095 -

999.-

D701;
kompleet
audiosysteem met
CD-wisselaar, afstandsbediening,
front-, center-, en
surroundspeakers.
Adviesprijs *1099.-

CAMCORDER STUNT!
32x molorzoom Adv "1099 -

589.-

SONY TRAVELLER
TR401.HiFigeluid Adv '1330

789.-

PHILIPS BREEDBEELD
|70CM KLEUREN-TV
PW6301, Stereo, teletekst
CANON V8 TOPKLASSE
met geheugen Adv '2795 UC6000, camcorder met
Flexizpne, HiFi geluid "1599,-

1299.-

70CM 100 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT !
Grootbeeld HiFi-stereo,
TXT Adviesprijs'3659 -

"1649.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
l Topklasse1 Grootbeeld
Black-lmeS, lOOHzdigital
scan stereo, TXT Adv '2695 -

SONY BREEDBEELD
[ 24WS1, 61cmSuperTnnitron stereo teletekst Adv'2440 -

SONY BREEDBEELD
|71CM KLEUREN TV
KV28W1, Super Trinitron,
stereo, TXT Adv '2990 -

1279.-

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28W, 71 cm Super Trimtron stereo. TXT Adv '2440 -

1779.-

S O N Y 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3, HiFistereo.TXT
l met geheugen Adv "3495 -

AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren vol elektronische
monoknop bediening en
censor geregelde water
dosering Adviesprijs '2199 -

799.HhSCAMCORDERSTUNT!
16 x zoom, 5 standen programAE.mcl accessoires
en afst bed Adv "1499 -

BOSCH WASAUTOM.
1 200toeren, vrije temperatuur
en programmakeuze Waterniveau automaat "1699-

SONY STEADY SHOT !
TR620, 15x zoom, 3 proramAE Adviesprijs" 1890 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. Adv'1449.-

1069.1599.-

SONY DIGITAL8 TOP!
TR7000; super steady shot, nd
accessoires en afstbed. "2420-

PHILIPS DVD SPELER
DV0705; studiokwaliteit.
Adviesprijs-1499,-

899.-

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, 10bit,
afst.bed. Adviesprijs*1770.'-

999.-

849.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820,63cmBlack-lmeS,
| stereo teletekst Adv "2795 -

1579.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501,Teletekst Adv'1645

949.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs'1595-

749.TV/VIDEO COMBI'S

SAMSUNG KLEURENPRINTER/
FAX/SCANNER EN COPIER
SMARTJET; All in One, 4 in 1 multifunctioneel, 7 pag. per minuut printen,
faxen zonder PC, 300 DPI resolutie voor
scannen en kopieren, max. 80 pag.
geheugen. Adviesprijs *999.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

BOSCHWASAUTOMAAT
1000 toeren, energieklasse
B, waterbeveiligmg en
spoelstop Adviespnjs*1349.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
1200 toeren centrifuge Met
spoelstop, belading en
spoelstop Adviespnjs*1399 -

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l O2O - 6474939

PHILIPS MATCH-LINE
VF!768,Turbo-Dnve1stefBO,rnontage, Jog& Shuttle, TXT "1495-

569.-

675.-

849.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435 -

SONY HIFI STEREO
E720, SuperTrilogic, 4 koppen, Showview+PDC "1100-

WASOROOGCOMBINATE
JVC STEREO VIDEO
HRJ6,4k,Hi-SpecDnve "989-

SIEMENS INBOUWl*
VAATWASSER
>P^
Volledig intergreerbaar,
6 programma's en aquaBOSCH KOELKAST
Dubbel deurs met 54 liter
vnesvak.Zuinigenstl Adv."985-

SAMSUNG KOELKAST
155 liter inhoud, energieklasse A. Adviesprijs'899 -

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' RVS trommel. Adviespnjs*1499.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165.+PDC, afst bed *745 -

V I D E O - T A P E 4 STUKS
HB«P!BBKTa

BOSCH
CONDENSDROGER
Wasdroger met ruime vulopening. Stil enzumig. "1 449.-

!BHMBK£i

AUDIO-TAPE 10 STUKS
*«••*««••BrTTI

ARISTONA VIDEOREC.
SB100, 2 koppen, scart,
afstbed Adviespnjs*495 -

^S»

MUZIEKCD-R 5 STUK^^5üjUJ{i!<^fffffif5S

STUNT! VHS-HQ VIDEO
M e t a f stand b e d lening

4 programma's, 2 temper l <
raturen en aquastop *1599.-1 V

1299.-

INBOUW VAATWASS'ER l*

425.-

gramma s en dqusstop. "299.-,

849.-

^RUSJ^^IIp'rPRlJSjy^l

OOK!IN

PREPAib

BAUKNECHTDROGER
Instelbaartot 140 minuten
Kreukbeschermmg Adv*949.-

Jpl^&$ïfF PRIJS!

^J^ci^^i^i^^pjE^

.«'a td

-ji

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649 -

5KG WASDROGER
Met tijdklok en pluizen
filter Adviespnjs"495.-

IBM APTIVA-242 PC!
Topklasse PC, 350Mhz, 64mb,
8GBHD, 15"mon Adv "3079 -

CENTRIFUGE
2800
toeren,
RVS
trommel. Adviesprijs*249 -

.Ü149.-

ATAG RVS INBOUW *
GAS K O O K P L A A T *
60cm breed, met vonk- jL
ontsteking. Ady.*899.- K

iNBOUWGASKCOKPLAAT ^
Metyonkontsteking.T499.- _£

AEG

SONYVIDEORECORDER
E120;Tnlcgcplus.afst.bed "610-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD220, Showview +
PDC Adviesprijs'629 -

1799.-*

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER
.

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv.*1799.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter mhoud,CFK-vrij.Adv."729.

429.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv."699 -

199.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT :
Met restwarmte indicatie *899.-

ETNA K O O K P L A A T !

379.-

4-pits gaskookplaatmethandigevonkonlstekmg '448 - l

349.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-deligepannendragersen
sierdeksel Adviesprijs*490-

279.-

4 pits met 2 delige branders

WHIRLPOOL KAST
130 liter, metvriesvak. '699.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoenng met vriesvak

ETNA K O O K P L A A T !

178.-

12-VOLTS KOELBOX
Ideaal voor m de auto en
camping. Geschikt voor
6 flessen van 1,5 liter ATAG
FORNUIS
F1 O,
Gasfomuis met
elektnsche oven,
mcl grill en
sierdeksel
Adv."1450-

948.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
90 LITER VRIESKAST EL34, Gas-elektrofornuis,
3 vakken Adviesprijs "698. grill, draaispit, thermostaat
en sierdeksel Adv'1199-

1495.-

345.-

798.-

445.-

498.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik, ETNA FORNUIS
capaciteit, CFK-vnj. Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

51 CM KTV TELETEKST
70voort<euzezenders,Off Ned
Philips garantie Adv "695 HP INKJETPRINTER
DJ420, Incl sheetfeeder
Adviespnjs '499 -

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3 laden, 11 kg mvnescapaciteit Adv."848

175.CANON PRINTER
BJC220, Bubblejet kleurenpnnter Adviesprns'249 -

475.-

174LITERVRIESKAST
6 vriesvakken, 15 kg invriescapaciteit Adv.*899.-

145.H P A 4 SCANNER
SCJ3200C 300x600 Dpi,
SObits Adviespms'311,-

KTV37CM+ TELETEKST

INBOUW

2-DEURS KOELKAST
200litermhoud,CFK-vnj Deuren omwisselbaar. "849.-

INLINE/PHILIPS PC!
!nte!333Mhz, 32MB. 4 3GB,
56kf/m, l jr On-Site Adv "2298 -

375.

WHIRLPOOL COMBI
Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill Dus
ontdooien, koken, bakken, bra- l
den en gratineren Adv "999-

465.

2195 . •

PORTABLE KTV 37cm
OH Ned Philipsgarantie '495-

219.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vefe kookfunkties Adviesprijs'699 -

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooung. Adviesprijs'749 -

SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandsbed Adv "550 -

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm alst bed "595 -

DAEWOO MAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18litermhoud,800wattvenmogen,automatech programma's Adv '349 -

DAEWOO COMBI
900 watt magnetron, met
grill en hete lucht, digitaal
bedieningspaneel, "599 -

Wassen en drogen in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs "1549 -

575.-

465.-

149.-

578.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeeltemetautomatische
ontdoonng. Vnesgedeelte met
2 vakken en •«• sterren mvnescapacrteit AoViespnjs'999 -

SONY HIFI STEREO
E830,4 koppen Super Tnlogic
montage videorecorder *1200-

SONY55CMTELETEKST
M21 Hi-BlackTnnitron "990-

375,.-

598.-

WHIRLPOOLKOEUVRIES SAMSUNG
ARG647; 156 liter koelen MAGNETRON OVEN
en 60 litervnezen. Adv "949 - M736, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplaleau Adviespnjs"279 -

BOVENLADER
1 000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk
Water-

895.- ~~
575.-

525.-

AEG

SONY MONTAGE TOP!
E920, 7 koppen Super Tnlogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo Adv *1650-

Philips garantie. Adv*995.-

SONY 55CM STEREO
X2101, T r i n i t r o n , TXT
Aoviespnjs'1440 -

848.-

799.-

PRIJS j
*ISÖNY COMBO 37CM
^ftKV14V4; Showview, PDC.
iW!|Adviéspriis*122Ó:- •",

PANASONIC KTV TXT
21S1,55cmFSQ Adv "849-

675.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR675, Showview+PDC, 4 koppen. FollowTV, longplay "1045-

^•|TR426; Showview, PDC, SAMSUNG STEREO!
ii l TXT; 2 timers.- Adv'1395;- SV600; Videorecorder met
PDC Adviespnjs'699 -

PANASONICSTEREOKTV
XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv "1499 -

878.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud INDESITVAATWASSER
CFK-en HFK-vnj. Adv.'1399 - 3 programma's, 12couverts
Adviesprijs"899 -

INDESIT WASAUTOM.
Vrije temperatuur keuze en
lading toets. Adviespnjs"799.-

ARISTONA

549,-

845.-

BAUKNECHTVAAFWASSER
GSF341, 3 programma's
NOFROSTKOELVRIES Variabele indeling Adv "1099Noot meer onfdooieni Koeknes- rwfr
T7C
combmatie met 3 vnesladen
LQK7 l /O."
en maar liefst 280 liter inhoud
BOSCH AFWASAUTOM.
Zuinig en stil Adv' 1499SMS1012, RVS interieur
4 sproemiveaus Adv "1179 -

ZANUSSI WASAUTOM.
Hoog toerig Vrije temperatuur keuze, kort programma Adviespnjs'1199.-

549.-

*IKTV/VIDEO COMBI

1248.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
700 WAH MAGNETRON
170 liter koel, 60 liter vries.
17 liter, 30 minuten timer,
Adviespnjs *899.6 standen. Adviesprijs "299 -

ARISTONA STEREO
B605,4 koppen, SHOWVIEW
•<• PDC, long play Adv.*945 -

BCCWtf KM'
11 PRIJS JHi Tol

1175.-

748.-

949.-

~ 1149.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100, Digitaal, geschei- SIEMENS AFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en laden regelbaar Maar liefst
iverbruikswaarden Adv'1348280 liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vnj Adv'1849-

GASFORNUIS
Gasoven met braadslede, dubbele glas
deur en geëmailleerde sierdeksel
Adviesprijs *549.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviesprijs" 1595 -

| SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron, teletekst afst bed Adv "1399 -

MIELE VAATWASSER
TcpWasse 6 Programma's \AfateronttTarder en waterstop '2099-

SIEMENS KOEL/VRIES
220 netto inhoud, 2 vriesladen Adviesprijs "1248 -

JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV, Prijsdoorbraaki,
100x zoom Adv "3849 -

1979.SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespnjs"1880 -

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse 1300toeren,Novotronic besturing, energie- en
wasklasse Al Adv '2499 -

128.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er ETNA WASEMKAP
ÏMKAP
is al een vrieskist vanaf AVANCE,3-slanden
tenAdv"135Adv* 135-

PORTABLE KTV 37CM

295.-

265.Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

198.-

PELGRIM WASEMKAP
3 standen en vetdlter
retfilterAdv'260Adv'260 -

225.

KLANTENKAART

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering '398 -

ALKMAAR
.
Huiswaarderplein 11
(Vtammoetstore 1500 m:

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m'2

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerpleln 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

BEVERWIJK
BreestraatGS
Mammoetstore 1500 m:

HAARLEM
Rivièradreef 37
.
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995 ,
Winkelcentrum "A'damse Poort"

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
'

I

ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEOORP • BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT - HAARLEM • HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK - UTRECHT
VEENENDAAL - ZAANDAM • ZEIST
ZOETERMEER • ZOETERWOUDE

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . .
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag. . . . . ... .:. .'
KOOPAVÖNDEN
donderdag

78.,13.00 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 18.00 uur.
09.30 tot 17;00 uur

19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad

Drie vluchten
Pleines-duiven

SPORT
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Deelnemers genieten vaïi wandelvierdaagse

ZANDVOORT - Voor de
duiven van Postduiven VereZANDVOORT - De eerste
niging Pleines stonden drie wandelvierdaagse in Zandwedvluchten op het pro- V9ort werd meteen een grangramma.
dioos succes. Maar liefst 500
wandelaars hadden zich inIn de vlucht vanuit het Frans geschreven voor dit nieuwe
Peronne over 295 kilometer sportieve evenement in de
hadden de duiven van Hans badplaats en genoten van de
Heiligers er zin in. De wedstrijd fraaie omgeving.
vanuit het Franse La Ferte
Bernard ging over een afstand
Klaas Koper en Floor Kerkvan 545 kilometer. De duif van man hadden gezorgd voor zeer
de combinatie Paap-Paap ging fraaie en afwisselende parde concurrentie vooraf. Ook coursen in Zandvoort en omstond er een lange vlucht op geving. De deelnemers konden
het programma. Vanuit het kiezen tussen wandeltochten
plaatsje St. Vincent vertrok- over een afstand van vijf of tien
ken de duiven al op vrijdag- kilometer. Nadat de eerste
middag voor deze 1065 kilome- drie avonden start en finish
ter lange vlucht. De duif van R. waren
vanuit
Zandvoort
en Th. Sinnige werd als eerste Noord bij het Stekkie werd de
geklokt net voor de tweede slotavond een feestelijk gebeuduif, die eigendom is van Hans ren op het Kerkplein. Hier werGaus.
den de deelnemers na het afUitslag Peronne: Hans Heili- leggen van de vijf of tien kilogers l, 2, 3, 5, l, 8, 9, 13, 14. meter door de muziekkapel
Combinatie Romkes-Spronk 4, HHK uit Haarlem begeleid.
6,10,12,16, 17, 22, 23, 25. Peter
Naast de verwelkoming door
Bol 11. Combinatie Koper-Ko- een groot aantal familieleden
per 15-18-20-21. Koper-Twins werden de wandelaars opgecombinatie 19, 24. Combinatie vangen door burgemeester
Paap-Paap 26. Uitslag La Ferte Van der Heijden en de wethouBernard: Combinatie Paap- ders Hogendoorn en Herben.
Paap l, 18, 25. Hans Gaus 2, 8, Burgemeester Van der Heijden
14,20. Hans Heiligers 3,4,9,10, reikte de eerste medailles uit
13,17,21. Combinatie Romkes- aan Wesley Miezenbeek en
Spronk 5, 12, 22. Koper-Twins Debby Drommel. Bovendien
combinatie 6,15,16. Peter Bol zorgden de ondernemers van
7, 24. Combinatie Koopman- het Kerkplein er voor dat iedeKnegt 11, 19, 23.
re deelnemer een mooie roos
kreeg aangereikt.
„Wat een fijne avonden waren dit," sprak menig deelnemer na afloop. „We hadden
niet gedacht dat er zoveel
mooie plekjes waren in ZandZANDVOORT - Voor de voort. Nu kwamen we op plaatliefhebbers van Italiaanse sen waar je anders nooit komt.
automerken was het smullen Ook zo'n wandeling door de
geblazen op Circuit Park duinen en langs de boulevard
Zandvoort. Niet alleen het is hartstikke mooi. Je geniet
Concours d'Elegance was dan van de omgeving maar ook
fraai ook de races waren de van de rust die duinen en
moeite waard.
strand uitstralen. We hopen
dat volgend jaar opnieuw een
De wedstrijd in de Pearle vierdaagse
georganiseerd
Alfa 156 Challenge werd een wordt want dan zijn we zeker
mooi gevecht tussen Marcel weer van de partij," roept een
van Vliet, Gaby Uljee en Frank groep weandelaars m koor.
Kerseboom. Door de hevige regenval was het cirucit spekglad geworden, doch het trio
zorgde voor een prachtige
strijd. Uljee, die de snelste trainingstijd had gerealiseerd,
startte wat behoudend en zag
Van Vliet meteen in de eerste
bocht voorbij snellen. Van
Vliet behield de eerste plaats.
Frank Kersebpom werd tweeZANDVOORT - Het ZVMde, Uljee eindigde als derde.
zaalvoetbaltoernooi zit er
Dillon Koster, normaal rij- bijna op. Zaterdagavond zijn
dend in de Citroen Saxo Cup de finales in de Korver Sportkreeg voor een race in deze hal en die beloven een waar
klasse de beschikking over de spektakel te worden. Op dit
wagen van Schaafsma en moment wordt nog fel gekwam goed uit de voeten. De streden voor een plaatsje in
Zandvoorter debuteerde in die finales in de diverse klasdeze klasse met een verdien- sen.
stelijke dertiende plaats. In de
Formula Arcobaleno ging de
Voor de Williams Pub is het
overwinning naar Van Toren. gedaan. Dit team werd met 8-3
geklopt door De Khkspaan en
kreeg ook nog eens een 7-1 nederlaag te slikken tegen
PSOVK. Dit politieteam doet
nog volop mee in de strijd voor
een finale plaats en kan dat
ZANDVOORT - Het ge- bewerkstelligen door morgennootschap "De 144" organi- avond te winnen van Rabbel
seerde afgelopen zaterdag Boys. Of dat zover komt is nog
voor de tweede maal in suc- onduidelijk want Rabbel Boys
cessie een tennistoernooi op werkte aan het zelfvertrouwen
het tennispark De Glee aan door Nautilus met 7-4 te verde Kennemerweg.
slaan.
Coach Peter Versteege zal
Wedstrijdleider Cor de Buy, het moeilijk krijgen zijn team
die voor aanvang van het toer- weer op het juiste spoor te zetnooi in het zonnetje werd gezet ten. Zijn tactische ingrepen
voor zijn uitverkiezing als ta- bleken onvoldoende in de
feltenniser van de eeuw, zorg- strijd van zijn Lippies/Hong
de voor een vlot wedstnjd ver- Kong team tegen Harocamo.
loop. In twee poules werd op Harocamo was techisch beter
een ontspannen en gezellige en won gedecideerd met 6-3.
wijze gespeeld. De echtparen De strijd tussen het jeugdige
Thea en Hans Muller, Joke en De Wurf en het geroutineerde
Rob van Bose, Shery en Eise Indentico leverde een aardig
Borgers lieten zien dat tennis kijkspel op. De Wurf probeerde
op een leuke en ontspannen het met veel snelheid terwijl
manier kan worden beoefend. Identico meer uitgekookt
Door hun goede prestaties voetbalde en daarmee suces
zullen Marianne Thomas, Ka- had. Identico won met 5-2.
tusha Esser en Ria Racke zeBakkerij Paap zal waarker opgenomen worden in de schijnlijk niet op zaterdagvond
selectiepoloeg van "De 144". aanwezig zijn. De nederlaag
De eerste prijs ging naar het van 5-1 tegen VSB Bank is daar
koppel Patncia Boeree en de oorzaak van. VSB Bank
Jaap Methorst.
heeft de kans in eigen hand om

Indeling van
voetbalclubs

Italiaanse auto's
de moeite waard

Jeugdige vierdaagsedeelnemers paraderen langs oudere bankzitters

Ook Ankie Miezenbeek, die
deze wandelvierdaagse in samenwerking met de Noordhollandse Wandel Bond en met
ondersteuning van sportorganisatieburo Changing Move
Support organiseerde, was
laaiend enthousiast. „Ik ben
hier heel erg blij mee," aldus de
Zandvoortse die maandagavond de volgende vierdaagse

organiseert,
namelijk
de
zwemvierdaagse.
„We hebben het niet voor
niets gedaan. Als iedereen had
ingeschreven, vele ouders liepen zomaar met hun kinderen
mee, dan hadden we ruim zeshonderd deelnemers gehad.
Het was echt heel mooi Het
weer werkte mee en van de
deelnemers kregen we hele

Foto Chi is Schotdnus

leuke reacties Dat maakt het
leuk om te doen. Vele wandelaars hebben zo het dorp en de
omgeving leren kennen."
De deelnemers waren m alle
leeftijdsklassen te vinden.
Wandelaars van vijfjaar tot 76
jaar liepen vrolijk mee. Zo liep
kind, moeder en oma de vierdagen zonder problemen uit.
Hier en daar moest een blaar

Zaterdag finales van
zaalvoetbaltoernooi

Tweede toernooi
van "De 144"

Sportacademie Nauwelaerts de Age uit Overveen organiseert m samenwerking met deze krant een aantal avonden proeflessen voor

Inline
skaten op
circuit
Zandvoort
De lessen worden gegeven op maandag 28 en dinsdag 29 |um en maandag 5 en dinsdag 6 juli Aanvang 21 uur Verzamelen bij de pits
Op vrijdag 2 en 9 juli worden er proeflessen gegeven m Spaarnwoude
Verzamelen bij hotel Buitenhuis Aanvang van deze lessen is om 19 en

om 20 uur.
Tegen inlevering van de volledig ingevulde bon kost oen proefles tien
gulden (dit is inclusief het huren van de skates) Wie eigen skates meeneemt of gewoon een free-nde wil betaalt 7,50 gulden

NAAM
PLAATS
AANTAL
Voor meer informatie
en telefonisch reserveren:
023-525.3256.

RECHTS
BUITEN

tot de finale te reiken. Sportshop Elco haalde een streep
door de rekening van Chin
Chin. Chin verloor met 2-5. In
een spannend duel hielden
Café de Kater en A. Eijckhoff
elkaar in evenwicht, 3-3.
Café Basta deed goede zaken door De Klikspaan met 8-1
te kloppen en het team van
Peugeot Cobussen kan de
shirts voorlopig ook in de kast
opbergen. Peugeot verloor met
5-2 van het tweede team Plantinga. Sensationeel was de
strijd tussen Autoboulevard
en JS Consultancy. Beide
teams speelden volop op de
aanval wat m de score tot uitdrukking kwam. JS Consultancy deelde uiteindelijk de beslissende klap uit en won met
8-7.
Veel spannning en best wel
aardig zaalvoetbal was er te
zien in de duels tussen Eichholtz en K & L en tussen Heater en Webers. Eichholtz blijft
kans houden op een finale
plaats door met 4-3 te,winnen
en dat geldt ook voor Webers
dat met 3-5 won.
Vrijdagavond staan de halve
fianles op het programma en
zaterdagavond worden de finales afgewerkt. Beide avonden beginnen om zeven uur en
eindigen zo rond elf uur.
Programma
woensdagavond: 19.00 uur Sack Time Chin Chin, 19.45 uur Identico A.Eickhoff, 20.30 uur HB
Alarm - Plantinga. 21.15 uur
Elco - Basta!, 22.00 uur Harocamo - Jacro.
Programma
donderdagavond: 19.00 uur Plantinga 2 Café Basta, 19.45 uur Rabbel
Boys - PSOVK, 20.30 uur DIO JS Consultancy, 21.15 uur YB
Superphone - Dennis, 22.00 Bij de uitvoering van haar oefening wordt een jeugdig turntalcnt
handje geholpen
foto UinsSchoumus
uur Eichholtz - Webers.

Veel belangstelling voor
bridgen op het strand
ZANDVOORT - Het vierde
door de Zandvoortse Bridgeclub georganiseerde strandtoernooi mocht er ook dit
keer zijn. In en rondom 22
strandpaviljoens
speelden
430 paren voor de hoofdpnjzen maar ook voor de goede
doelen.

schillen waren aan het eind
van de dag miniem Het paar
Heemskerk-Kok won uiteindelijk met een score van 68,75
procent, op de voet gevolgd
door het paar Fons-Weely met
67.19 procent. De derde plaats
met 67.13 procent ging naar
het echtpaar Gorsman. Als

wen „We hadden 540 paien die
inschreven en we moesten
daarom, omdat we niet meer
dan 430 paren konden bergen,
ruim honderd paren teleurstellen Het toernooi trekt altijd
veel mensen mede door het
sfeertje van het bridgen aan
het strand Het toernooi heeft
inmiddels een bepaalde populainteit en m korte tijd is het
vol geboekt Ook dit jaar verliep alles perfect, maar zondei
de leden van de ZBC en de vele
vrijwilligers is zo'n evenement
organiseren met mogelijk Volbeste geklasseerd Zandvoort- gend jaar gaan we zeker door "
se bridgepaar kwam het echtpaar Groenewoud uit de bus.
Voor de ZBC is de zomerstop
De Zandvoorters kwamen tot wat competities betreft al een
een acceptabele score van paar weken geleden mgetre- j
66,13 procent hetgeen ai de al- den Op woensdagavond staat j
gehele klassering goed was echter het Gemeenschapshuis
voor een fraaie achtste plek.
open voor liefhebbers van de
De heer Van Leeuwen van de bndgesport De ZBC oiganiorganiserende Zandvoortse seert m het GemeenschapsBridgeclub sprak na afloop huis vnjbli)vende bndgeavonvan een prachtig evenement. den Vanaf hall acht kan men
„Het was een grandioos groots terecht voor een bedrag van
gebeuren, stelde Van Leeu- drie gulden per persoon.

De bedragen die de goede
doelen bijgeschreven krijgen
op de rekening zijn nog niet
bekend, doch de Stichting
Hart voor Polen, het Weizijnscentrum Zandvoort en Nieuw
Unicum kunnen rekenen op
een aardig bedrag. De sfeer
was enorm op het Zandvoortse
strand. Maar liefst 860 liefhebbers en liefhebsters van de
bndgesport waren uit alle
windstreken neergedaald op
het Zandvoortse strand. De
gevormde bridgeparen speelden 32 spellen in acht verschillende paviljoens.
De strijd om de overwinning
werd zeer spannend. De ver-

Toernooi trekt
430 paren

doorgeprikt worden, maar
voor het overige verliep het
vlotjes.
„Ik reken erop dat volgend
jaar nog meer deelnemers inschnjven. Nu waren er veel
leerlingen van scholen aanwezig, maar ik reken dan op meer
leerkrachten en ik hoop dat
burgemeester en wethouders
ook zullen meedoen. Ik heb in

ieder geval al wel de toezegging van wethouder Marijke
Herben Ja, het is echt fantastisch geweest Het was grote
klasse. Ik ga proberen om in
Zandvoort viermaal een vierdaagse, van verschillende
sporten, te organsieren. Het is
heel erg leuk om te doen vooral
als ja na afloop veel respons
krijgt."

Turnsters van OSS
verantwoordelijk
voor fraaie show
ZANDVOORT - De onderlinge wedstrijden van gymnastiekveremging OSS waren weer een lust voor het
oog. Op deze zeer geslaagde
en sportieve dag schotelden
de turnsters het vele publiek
een fraaie show voor.

een spectaculaire demonstratie kast en mmi-tramp springen In de middag streed de
wedstrijdgroep om de punten.
Was het vorig jaar, in de groep
oudste meisjes van elf jaar en
ouder, nog Dayenne Breedveld
die de show stal, nu was het
Marrit van Zanten die de sterren van de hemel turnde. De
uitslag was dan ook niet verrassend Marrit van Zanten
werd clubkampioen met een
mooie score van 35,0 punten.
Op twee punten achterstand
legde Dayenne Breedveld beslag op de tweede plaats en de
derde plaats was voor Laura
Jongejan

De zenuwen stonden niet alleen bij de deelneemsters strak
gespannen ook de aanwezige
ouders trokken wit om de neus
weg bij de opkomst van hun
kind. De gymnasten van zeven
en acht jaar turnden een uur
lang en deden dat met volle
overgave. Shiela Hendriks
bleef met 28,8 punten Kelly
De jongeren van de wedKiekens eentiende punt voor
en won in deze leeftijdsklasse. strijd-groep van tien jaar en
De derde plaats ging naar Ma- jonger turnden eveneens zeer
spannende wedstrijden. Iedercha Plantmga
een ging er van uit dat DominiIn de tweede groep meisjes que Koper wel zou winnen,
tussen negen en tien jaar was maar op de evenwichtsbalk
er volop strijd Na vier onder- leek zij de overwinning bijna te
delen bleek Nathahe Plantinga vergooien. Gelukkig voor haar
de hoogste score te hebben af- viel ook de concurrentie meergeleverd. Met 30,9 punten ver- dere malen van de tien centiwees zij Samya Echchrif naar meter brede balk waardoor
de tweede plaats. Een fraaie Domimque Koper toch eerste
derde plaats was er voor Deb- werd met 43,0 punten. Met 31,1
punten werd Kirsten van Zanbie Bakkenhoven.
ten tweede en de derde plaatas
De meisjes van elf jaar en ou- ging naar Tessa de Boer.
der turnden in groep drie en
De
gymnastiekvereniging
lieten eveneens mooie oefemngen zien Hier ging de overwin- OSS wil volgend jaar starten
ning naar Melame Uit den Boo- met een jongens-afdeling op
gaaid met 30.0 punten. Kort de maandagavond van 18.00
daarachter eindigde Emeta uur tot 20 00 uur. De jongste
Dautovic op de tweede plek en groep traint van 18.00 uur tot
goede derde werd Linda Cas- 19 00 uur. Aanmelden kan geschieden bij Rob Blom teletien
Tussen de wedstrijden door foon 5311553 of bij Yvonne
gaf de wedstrijdgroep van OSS Keur telefoon 5718910
ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
00 00 07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00 11 00 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00 13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorhchter)
13 00 15 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00 20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2 2 0 0 2 4 0 0 BPM
Zaterdag
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00 19 00 Tussen Pils & PaddocK
19002000 DeCocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000 1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
19 00-24 00 De Kustwacht
21 00 24 00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

ZANDVOORT - De voetbalcompetitie is nauweIjjks afgesloten of de incleling voor het seizoen 19992000 is reeds bekend gemaakt door de diverse districten van de KNVB. De
door de fusie tussen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 ontstane voctbalclub SV Zandvoort zal op
zaterdag in de derde klasse en op zondag in de vierde klasse uitkomen. En
dat de nieuwe club er zin
in heeft blijkt wel uit het
feit dat voor beide teams
al een uitgebreid oefenpramma in elkaar is gezet.
Het zaterdagteain, dat
onder leiding van Wessel
Colijn staat, komt een aantal oude bekende tegen in
de derde klasse. De zondagtak gaat, onder leiding
van Gerard Nijkamp proberen, de degradatie naar
de vierde klasse ongedaan
te maken. Ook in deze
klasse
vele
bekende
teams.
De indeling van de derde
klasse B (zaterdagsectie)
ziet er als volgt uit: AFC,
DCG, Hoofddorp, NAS,
Overbos, RCH, SCW,
SIZO, VEW, Vlug en Vaardig, IJmuiden, SV Zandvport. De indeling van de
vierde klasse D (zondagsectie) biedt de voltencle
aanblik: BSM, Concordia,
DIO, DSOV, DSS, Geel
Wit, Hillegom, Van Nispen, Pancratius, TYBB,
United/DAVO, SV Zandyoort. Op vrijdagavond 30
juli begint het zondagteam
met de eerste training.
Tussen de vele trainingen
door staat ook een aantal
oefenwedstrijden en bekenvedstrijden op het programma.
Op zaterdagavond 7 augustus'om zes uur is de
eerste oefenpartij en wel
tegen SCW. Verder staan
er oefenwedstrijden op
stapel tegen Terrasvogels,
Spaannvoude, EHS, SRC
Schagen. Daarbij volgen
ook nog districtsbeker
wedstrijden en het team
van Nijkamp moet klaar
zijn voor de eerste competitiekraker op 5 september.
De zaterdagselectie van
Colijn pakt de draad op op
zaterdag 31 juli. Ook voor
dit team een aantal oefenen bekerwedstrijden dat
moet resulteren in een
goede vorm voor de start
van de competitie op 4
september. De eerste oefenpartij staat gepland op
dinsdagavond 10 augustus. Dan wordt een bezoek
gebracht aan Waterloo.
De kennismaking voor
het Zandvoortse publiek
met dit team is pas op
woensdagavond 18 augustus als om acht uur tegen
Alliance wordt gespeeld.
Voor het overige zijn er
wedstrijden tegen onder
andere: RCH, De Germaan, JOS/Watersgraafmeer en nog enige bekerwedstrijden.

Vierdaagse in
De Duinpan
ZANDVOORT - De wandelvierdaagse zit er amper
op of de volgende vierdaagse staat alweer op stapel. Vanaf maandagavond
wordt in zwembad De
Duinpan de tweede zwemvierdaagse gehouden.
Ankie Miezenbeek, zorgt
in samenwerking met de
zwemvereniging De Zeeschuimers voor de organisatie. Tot en met vrijdagavond 2 juli kan er gezwommen worden over afstanmden van 250 en 500
meter. Vier van de vijf geplande avonden moet er
gezwommen worden om in
aanmerking te komen
voor een medaille.
In zwembad de Duinpan, ingang Vondellaan,
kan gestart worden tussen
zes en negen uur. Om deel
te nemen inoet zeven gulden en vijftig cent inschrijfgeld worden betaald. Vorig jaar telde de
zwemvierdaagse 260 cleelnemers en daar rekent de
organisatie zeker weer op.
„In verband met de veiligheid gaan we niet verder
dan 400 deelnemers. Vol is
vol," zegt Ankie Miezenbeek.
Tijdens de zwemavonden vindt er een loterij
plaats met mooie prijzen
en de deelnemerskaart is
goed voor een grote verloting. Hier is de hoofdprijs
een midweek naar een
park van Gran Dorado. De
zwemvierdaagse wordt op
vrijdagavond afgesloten
met een aqua-discofeest.
Opgave kan gedaan worden bij Ankie Miezenbeek,
Haarlemmerstraat 12, telefoon 5719532, Dietrich
Sport in de Haltestraat en
FIAT Zandvoort aan de K.
Onnesstraat in ZandvoortNoord.
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Koninklijke Saan B.V.,
specialist in bedrijfs- en industriële verhuizingen, horizontaal en
vertikaal transport en archiefbeheer zoekt

technisch administratief medewerker m/v

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-üdveilonties kunnen worden gt:zet over l ot 2
kolonimun broodte in diverso lollorgrooltün, eventueel met
budfijfHlogo/vicjiiot.
Plaatsmy is mocji-lijk in do volgende oditiecombinatics:

Ed. 17:
Znndvuorts Nieuwsblad.
F 0,05 p«f nnlliniiitur. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
G edities van heit Amsterdams Stadsblad -f Dienier
Cour.uit. du Niuuw« Bijlrner. Nieuwsblad Gaasperdam on
Buitonveldoisü Couiiint.
F '1.1 1 pur millimeter. Sluitingstijd; maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
ArmUelvütins Weekblad, Uithootnse Courant, Aalsmeerder
Couranl, de Ronde Vener.
F 1,90 por millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2,00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie ! t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, do Ronde Vcner en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
' Voor briüvnn onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied ét:n bewijsnummer verstuurd.
Hicr-oor wordt f 6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bczorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kuiit uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbur, 156,1000 AD Amsterdam
(Ock voor reacties met briefnummer)
of afgeven btj:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12. Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Verantwoordelijk voor o.a. telefonische afhandeling van vragen, onderhoudsregistratie, facturatie, voorraadbeheer, kandidaten met opleiding op mbo-nivo (administratief-technisch) met
enige relevante werkervaring, een zelfstandige en flexibele
werkinstelling, affiniteit met transport.
Wij bieden een afwisselende en zelfstandig baan binnen een.
dynamische, professionele en groeiende organisatie. Goede
toekomstperspectieven en voldoende mogelijkheden om kwaiteiten en initiatieven te ontplooien. Salaris overeenkomstig
eeftijd en ervaring. Prima aanvullende arbeidsvoorwaarden
(o.a. studiekostenregeling).
Schriftelijke reactie naar Koninklijke Saan B.V., Postbus 70,
1110 AB. T.a.v. mw. C. Pelder. Voor tel.info. 020-6606060
De opleiding tot rij-instructeur Theatergezelschap Opus One
of vrachtautochauffeur start zoekt assistent PR-medemaandelijks in Amsterdam. werker, 32 u.p.w., minimaal 2
Tevens opleidingen voor alle jaar werkloos. Bel:
rijbewijzen.
(020) 6125034 (kantooruren).
Vraag gratis info-brochure:
SAN Verkeersopleidingen
Amsterdam. 020 - 69 22 223.
Grote bloemenstal in de Pijp
LEUKVAKANTIEWERK!
zoekt bloembinder/verkoper
±ƒ 200,-p.d.! Bel snel
De
Nat. Vakantiewerklijn m/v voor 2 a 3 dgn p. w. Ervaring vereist. Tel. 020-6460577.
0900-2002005 (1 gpm.).

Ik ben een vrouw van 58 jaar.
zie.er jong uit, heb donkerbruine ogen, zwarte haren en
kom uit Curacao. Ik hou van
wandelen, dansen, reizen en
alles wat gezellig is. Ik zoek
een man van rond mijn leeftijd. Welke man geeft een
leuke reactie? Boxnummer
204669.
Vrouwen uit Randstad mogen
een gratis advertentie plaatsen of reageren via 08004140! Ik ben Margo, soms
donker vaak rood kort haar.
Ben klein, 45, 55 kg, kieskeurig, ga voor vriendschap en
veel gezelligheid. Jij bent
geestig en romantisch. Luister: boxnummer 378414.
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Ik ben Janine, studentBuitenland
yerpleegkundige en woonachtig in het Westen van het land.
Ik zoek een leuke, serieuze Stacaravans te huur in de
Uw rubrieksadvertentie kunt u
jongeman rond de 30 jaar. ARDENNEN vanaf:/ 240 per
telefonisch opgeven.
Misschien ben jij wel iets voor week all in. Inl. 043-4591598.
Tel.:020-5626271.
mij. Reageer dan op mijn
boxnummer! Tot dan! Doei!
Boxnummer 377896,
Toerisme algemeen
Vrouwen bellen gratis naar
0800-4140! Ik ben Roy, 32
jaar, blond haar, blauwe ogen,
1.88. heb en eigen huis, een
goede baan, hou van wintersport, stappen, uit eten en ben
erg open minded! Ik ben soms
een tikkeltje arrogant! Boxnummer 729983.

Oproepen

Reflectanten op advertenties
onder nummer gelieven ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek op
de envelop staat vermeld en
dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.

Personeel gevraagd
Advocatenkantoor SEEGERS, MEUERING, FICQ & VAN
KLEEF - gespecialiseerd in strafrecht - zoekt:
;

ENTHOUSIASTE SECRETARESSE
(m/v)

zoekt enthousiaste leiders/sters v.a. 17 jr die één
of meerdere weken (26/7 t/m 13/8) kinderen van 4-12 jr
een onvergetelijke vakantie in de duinen willen bezorgen.
Vergoeding ƒ 75,- per week.
Inl. dhr A. Tuinder, tel. 020-644 99 88 na 19.00 uur.

Winkelpersoneel

Gevraagd in onze noten, wijn, Slagerij/eetsalon Meester
bonbon cadeauwinkel en- vraagt medewerkers fulltime
thousiaste fulltime verkoop- en parttime, tevens ZATERmedewerker, parttime ver- PAGHULPEN die ook vakankoopmedewerker, voor de tiewerk willen doen.
zaterdag. Kassa-ervaring is Tel. 020-6968447.
een pré. Voor de juiste persoon juist salaris! Bel voor een Scharrelslagerij Veldt vraagt
afspraak Bert Tabak, RijnWij bieden een afwisselende baan met veel zelfstandigheid in straat 133, 1079 HB Amster- winkelslager voor 2 dagen per
week. Reinstraat 46 Amstereen levendige en informele werkomgeving.
dam. Tel. 020-6445484.
dam, tel. 020-6623454.
OP ZOEK NAAR
Reacties s.v.p. binnen tien dagen aan
PERSONEEL VOOR DE ZOMERMAANDEN?
mr. Jacqueline Kuijper, Vondelstraat 89,1054GM Amsterdam
De rubriek
(telefoonnummer: 020-6166676).
DETAC Uitzendbureau zoekt
Vakantiewerk gevraagd/aangeboden
voor een bedrijf in luxe kanShowroom medewerker
DETAC Uitzendbureau zoekt toorartikelen te Amstelveen
biedt u een GROOT AANBOD VAN
voor een bedrijf in luxe kan- een SHOWROOM MEDE(VAKANTIE)WERKZOEKENDE LEZERS.
VAlVMMIItVVtHrS
toorartikelen te Amstelveen WERKER Wat vragen wij?
GEZOCHT?
een SHOWROOM MEDE- MA/, MBO-niveau, adminiSnel een Micro-advertentie
in de rubriek
WERKER. Wat vragen wij? stratieve werkervaring, kennis
opgeven?
MA/, MBO-niveau, admini- van Word en Excel. De werkBel
020-5626271
Vakantiewerk
stratieve werkervaring, kennis zaamheden bestaan o.a. uit:
of fax uw tekst
maken
van
offervan Word en Excel. De werk- het
naar 020-6656321.
gevr./aangeb.
zaamheden bestaan o.a. uit:tes/facturen, assisteren van
Het
maken
van
offer- de verkoopafdeling. De baan
vind je zeker een leuke baan
tes/facturen, assisteren van is fulltime en voor langere tijd.
voor de zomermaanden.
de verkoopafdeling. De baan Bel voor meer informatie:
is fulltime en voor langere tijd. Detac 020-6267776,
Kennismaking
Bel voor meer informatie: Email info@dectac.nl
Detac 020-6267776. E-mail Fruytier advocaten zoekt met
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
info@detac.nl
spoed fulltime secretaresse Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
(met en/, advocatuur).
Wat moet u doen?
020-6272088, Krook.
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
Algemeen
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
uw keuze.
Aantrekkelijke bijverdienste aangeboden 4. van
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Functie-eisen:
minimaal HAVO-niveau
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
kennis van de Spaanse taal strekt tot aanbeveling
bekend met Word
goede typevaardigheid
flexibel en accuraat

Het Distributiebedrijf van PCM zoekt voor haar ochtendbladen
de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad en voor haar
middagkranten Het Parool en NRC Handelblad voor de stad
Amsterdam en directe omgeving voor vast en voor de vakantieperiode

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.
Flinke, mollige vrouw van 47 Deze jonge vrouw met een
jaar zoekt een man die groter dochter van 15 is op zoek
is dan 1.75. Zelf ben ik 1.75. naar lieve jongeman. Ik wil
Vind jij het leuk om met een leuke dingen met je doen en
flinke vrouw op stap te gaan of proberen een relatie op te
LOSSE VERKOOPRITRIJDERS
om en leuk contact te heb- bouwen. Ben jij tot circa 45,
ben? Reageer dan snel pp lengte van 1.80 en liefst een
die in het bezil zijn van een (personen-)auto en deze kranten mijn boxnummer. Ik bel je vlot uiterlijk met donkere habij de klanten bezorgen. Tevens zoeken wij voor dezelfde peri- zeker terug! Boxnummer ren, reageer dan. Boxnummer
oden
207747.
354083.
Ik ben een leuke jongeman
van 40 jaar. Ik zi er als volgt
uit: 1.65 lang, ben brildragend,
die de kranten van een bijlage voorzien en deze verzendklaar heb donker haar, donkere
maken voor verder transport. Minimum leeftijd voor deze free- ogen en draag een snor. Ik
heb een baan maar het enige
lancemedewerkers is 18 jaar.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen met de heer wat ik mis is een vrouw, met of
zonder kinderen. Laat eens
Peter Klare tijdens kantooruren: 020-5622924.
van je horen. Boxnummer
PDZ UITZENDBUREAU AMSTERDAM 726832.
SCHOONMAAKPERSONEEL/HUISHOUDELIJK m/v
Ik zoek eigenlijk gewoon een
MEDEWERKERS VOOR DE THUISZORG m/v
fijne vrouw die ook mijn
(zowel fulltime als partime)
maatje kan zijn! Ik ben een
man van 39 met 2 kleine
Je geeft je beschikbaarheid aan, wij kijken welke projecten
kindjes 2 en 4 jaar. Ik zie er
geschikt zijn voor jou. Het betreft zowel functies voor langere
goed uit maar vind mezelf van
tijd als tijdelijke. Er zijn o.a. projecten in Amsterdam Zuidoost, binnen nog veel mooier. Zou
Centrum, Amstelveen en Amsterdam Noord.
jij dit willen ervaren, besluit te
reageren.
Boxnummer
886920.
PRODUCTIEMEDEWERKERS EN

INSTEKERS/ BUNDELAARS

MAGAZIJNMEDEWERKERS

Dol op een goed gesprek,
dansen, lachen, muziek en
natuur. Z[.k.m. vriend een echt
Voor alle functies vragen wij beheersing van de Nederlandse
maatje voor opbouwen van
taal. Voor de productiefuncties moet u bereid zijn om in ploegendiensten te werken. Het is een pre als u ervaringheeft met iets nieuws. Ik heb 2 inwooen heftruck of palletlaadtruck. Ook hebben wij diverse admini- nende kinderen en wil eventueel relatie als de vriendstratieve functies openstaan. Bel of kom langs voor meer inschap leuk blijft, ik wacht op
formatie bij PDZ Amsterdam. Jan Evertsenstraat 32,
jouw reactie! Boxnummer
020-4123878.
341869.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
opgeven van uw Micro-advertentie.

Dit ïs uw kans

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Hier
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e SM-CONTACTLIJN.
seksafluisterlijn v. Holland. zoeken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
0906-9722. Secret! 99cpm.

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
Miss Flevoland! Lekker
erotisch * live * Bel Sharon
0906-181 2 (105cpm).
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6(1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601 .

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.
t Lekkerste treknummertje nu
LIVE met hete meiden 18. Ze
liggen naakt te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 1 8+. (1 gpm).
Lesbi TienerSex (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig. Meedoen! 0906-9691 pm99c.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel 0906-18.44 (80cpm).
SBS-6 text pagina 745.

Clubs en
privéhuizen

**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.

Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel
0906*0611
dan 020-6322452 (24 hpd.)
Tevens dames en echtparen
De Gay-Carrousel! hier hoor vanaf 18 jaar gevraagd.
je mannen die direkt bereikbaar zijn. 0906-97.87 (60cpm) Wij behouden ons het recht
voor zonder opgave van reNieuw! De carrousel! deze denen teksten te wijzigen of
vrouwen zijn direkt bereikbaar niet op te nemen.
op de lijn! 0906-9701 (80cpm)

Kunst en antiek

Vrijwilligers gevraagd voor kinderdagkamp
VAKANTIEKAMP LICHT-LUCHT
afd. THOMAS-VREDES-BUITENVELDERT

40 cpm! Binnen 5 seconden Dagelijks seksen hete meisjes
vrouwen 30+ direkt live aan op onze livelijn! Alleen de
heetste! 99cpm. 0906-0603.
.de lijn! 0906-1 7.1 5

Direct contact met
T.k.a. st.- recreatiebung. nabij Lelystad. Ind: woonk., keuken,
stoute vrouwen
douche/toilet, 1 slaapk. Voorzien v. combiketel, dubbele begla0906-50.222.21 (1 gpm.)
zing en inventaris.:Staangeld ƒ 850 p.j., geen huisd. Vr.pr. ƒ
59.000. Tel. 0299-367654 of 0299-654621.
Vrouwen, 18-55 jr, geven
telnr. voor gratis contact!
Bel: 0906-1 8.22(1 gpm).
Diversen

Noveen St. Clara. vraag alleen positieve dingen. Bid 9
dagen het weesgegroet bij
een brandende kaars. Vraag 2
dingen die onmogelijk lijken
om verhoord te worden en iets
om voor een droomkeuken te kiezen!
wat u erg ter harte gaat. Laat
Keulen Keukens heeft een steeds wisselende collectie
de 9e dag de kaars opbran- Van
den en publiceer dit bericht. U :opkeukens van bekende merken. Enkele van onze showmodellen moeten per direct plaats maken voor onze nieuwe lijn.
krijgt wat u vroeg. F. K.A.
Pak deze unieke kans, en bespaar duizenden guldens. Bel
Ik ben Anja, 35 jaar, 1.70, 55
kg, heb kort haar en blauwe Uw particuliere Micro bon per snel en informeer meteen naar onze aanbiedingen of korn
Horecapersoneel
ogen. Ik ben op zoek naar een post verstuurd bereikt ons pas vandaag nog lang.
grote, brede, sterke man die over 3 a 4 dagen. Opdrachten
stevig in zijn schoenen staat die te laat
FEBO Zandvoort vraagt met spoed:
en die weet wat hij wil. Blank binnenkomen worden
Telefoon: 020-460.43.43
Buffet-medewerkers m/v 18 a 23 jr.
of donker van huidskleur, als automatisch de week
Ervaring niet vereist. Part/fulltime (mogelijk vaste baan)
daarop geplaatst.
hij
maar
een
goed
lijf
heeft.
Kerkplein 5, 023-5720342
Boxnummer 276145.
Café/rest. Queenie
vragen naar hr Broekema of hr Twiller.
zoekt voor haar terras
Van Keulen Keukens BV
FRUYTIER zoekt met spoed Ik ben een jongen van 29 jaar
parttime medewerkers
Huishoudelijk/
interieurverzorgster voor 20 en heb een club van jongelui Voor reactie vraag naar mevr. Zeeburgerpad 5
uur per week. Tel./info: 020- van 22-23 jaar. Dit is een op- Helleman tel. 023-5713599.
schoonmaakroepje voor degene die eens
6272088, Krook.
een weekendje of dagje iets Wij behouden ons het recht 1018 AH AMSTERDAM
personeel
Gevr. hulp in de huishouding, leuks wil gaan doen. Als jij voor zonder opgave van re1x per week. Tel. 5712260 meer wilt weten, laat dan snel denen teksten te wijzigen of
Gevr. flinke, aardige huish. b.g.g. 06-22095374.
een reactie achter je hoort van niet op te nemen.
Onze openingstijden zijn:
hulp tegen goede betaling
mij! Boxnummer 739046.
voor onze lieve moeder in
Mededelingen
Maandag t/m vrijdag 09.00-20.00 uur
Huize Bodaan te Bentveld. 2x Oppas en au-pair Wilt u reageren op een adp.w. 3 uur. Tel. 0255-541047
vertentie onder nummer, zend Lieve Jannie, al 10 jaar geLieve, betrouwbare oppas. uw brief dan aan: Micro's
Zaterdag
10.00-17.00 uur
of 020-6796296.
Liefst oppasmoeder voor Weekmedia, Postbus 156, trouwd en het heeft me nog
geen
dag
benauwd,
ik
hou
meisje van 6 jaar voor na- 1000 AD Amsterdam.
Elke eerste zondag van de maand open.
Snel een Micro-advertentie
schoolse opvang en vakan- De inzendtermijn bedraagt van je xxx Jan.
opgeven? Bel 020-5626271
ties, liefst bij mij thuis. Tel. maximaal 8 weken na plaatGratis parkeren!
of fax uw tekst naar 0205720304
Felicitaties
6656321.
sing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een enWAT EEN PRET NA 50
velop met in de linkerbovenTechnisch personeel
hoek vermelding van het JAAR WEER IN DE KRANT
GEZET.
briefnummer.
D.I.T. Interim Techniek,
een snelgroeiend technisch servicebureau, zoekt:
29 JUNI
ELEKTROMONTEURS EN
Micro-advertenties opgegeven
ONZE ZUS
TELECOM MONTEURS
voor maandag 15.00 uur,
50 JAAR!
op LBO/MBO-niv. met relevante ervaring. D.I.T. biedt goed
worden al in dezelfde week op
salaris en opleidingsmogelijkheden. Interesse? Belt u met
HIEP HIEP HOERA
woensdag geplaatst.
D.I.T. Interim Techniek.: 020-6817787.
LENIE 50 JAAR

Vrijwilligers

0906-lijnen

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
JUNI-VEILING
o.a. 2x 18e-eeuws Hollands kabinet, Amsterdams staand
horloge, meubelen, klokken, tapijten, schilderijen, .veel kleingoed enz. enz. op maandag 28 en dinsdag 29 juni, aanvang
19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 25 juni 14-21 uur, zaterdag 26 en
zondag 27 juni 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen. 020-6473004,

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Reparatie en
onderhoud
ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK richten aan Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave. Bellen na 18.00
uur: 5719800.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Dieren en
-benodigdheden

Bel,voor meer informatie over succesvolle personeelswerving met
i

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

1

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Sportief
WELZIJNSBEHANDELING
Bel Marael: 020-6966644

Opleidingen en
cursussen
JEZELF LEREN OPMAKEN
o.l.v. ervaren visagiste. Workshop 19.00-22.00 u. incl. materiaal ƒ 45.020-6201914.
NAILART/MANICURE
in professionele nagelstudio.
Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
materiaal ƒ 95. 020-6201914.
Opleiding nagelstyliste, vak
met toekomst! 020-6201914.

MICRONS
?G O ED

Uitgaan

Spprtcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, persoyerjaardagsDameskleding te koop 34-52. neelsfeesten,
Bekende merken. Ook inkoop feestjes,
catering. 023mooie kleding. 023-5731165. 5715619:06-54616812.
Micro-advertenties opgegeven Elke donderdag dansen en
voor maandag 15.00 uur,ontmoeten v. alleengaanden
worden al in dezelfde week op v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwoensdag geplaatst.
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.

Woonruimte te koop gevraagd
Te koop gevraagd
winkel met woning

Ik ben op zoek naar een donkere dame, liefst van Surinaamse of Afrikaanse afWoonruimte te
Personenauto's
komst. Ik ben Eric, 35 jaar,
blond, groot en heb blauwe
huur
gevraagd
te koop
ogen. Ik zoek een vaste relatie. Dus ik hoof echt dat er
aangeboden
dames gaan reageren! ik bel
je zeker terug. Boxnummer Woonruimte gezocht tot ƒ800
Voor een perfecte SAAB
797381.
incl. voor fulltime horecame- SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Deze dame van 63 is in alle dewerker met eigen k., d., t.
Eigen revisie-afdeling
omgeving
Haarlem/Zandvoort.
eer en deugd pp zoek naar
Motoren/versn.bak
Huisdier:
hondje
toegestaan.
een nieuwe relatie. Ik ben een
Verkoop nw/gebr. ond.
Tel.
06-22053783.
veelzijdige, creatieve dame
ROYALCLASSSAAB
met een mooie tuin en een
Tel. 023-5614097.
goed huis. Ik hou van natuur,
zon. zee en strand en ben
Rijlessen
inventief. Ik heb alles op een
Verhuizingen
rijtje maar er ontbreekt nog
Alblas Verkeersscholen
iets. Boxnummer 238688.

B;E K EK E N;

Voor de particulier

Lichaamsverzorging

Ellen Cats Hondenkapsalon
Sportmassage, ontsp. masAchterweg 1, Zandvoort.
sage Shiatsu, voetreflex, ook
Tel. 023-5730068.
zonnebank. Tel. 023-5714092
Volgens afspraak.

Mode en
accessoires

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

020-6794726

in 5 dagen

Nee, lees nu niet meteen verder! Ik ben een exotische
dame uit Suriname en zoek
een fijne vriendschap! ik zoek
een charmante en energieke
man die van kinderen houdt.
Ik ben 41 en ik laat echt iets
van me horen als je durft te
reageren.
Boxnummer
354614.
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhpek vermelding van het
briefnummer.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

Vakantie
Camping het Vossenhol Ermelo heeft voor uw tourcaravan nog mooie vakantie- engedeelte seizoenplaatsen. Wij
bieden u een verw. zwembad
+ kinderbad met grote waterglijbaan en leuke speeltuin.
Goede verzorgde san. voórz:
Recreatieteam hoogseiz. aan
wezig. Honden niet toegestaan en kindvriendelijk. Folderop aanvr., 0341-552101.
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Liefde 2
OMEN, WATER, heuvelB
tje, grasvelden. Dat is het
theater Amsterdamse Bos.

Elke dag voeren mensen en
dieren van allerlei vorm en
grootte er prachtige toneelstukken op, uit het leven gegrepen. Picknicken, voetballen, met de hond in de kano.
Achter de coulissen staan de
mensen die het theater onderhouden. Vrijwel onzichtbaar,
absoluut onmisbaar. Sommigen zijn er niet meer. Hun portretten hangen in de galerij
der geschiedschrijving. De
grote regisseur Jac P. Thijsse,
zonder wie het Bos er nooit
zou zijn gekomen. Hij zag rond
de eeuwwisseling de overbevolkte Amsterdamse arbeiderswijken, hij concludeerde
dat er dichtbij de stad een
groot groengebied moest komen, waar iedereen de natuur
kon ervaren.
De architecten Van Eesteren en Mulder, geniale decorbouwers die vrijwel zonder
voorbeelden het theater
bouwden en inrichtten: de
kronkelende waterpartijen, de
rondlopende taosranden, de
wegdraaiende Heuvel. Dood
zijn zij, maar niet vergeten. De
mensen die nu in de coulissen
staan houden hen in ere.
De boswerkers van nu bewaken hun erfernis. Zij zijn de toneelknechten die zorgen dat
de bankjes geschilderd wor-

den, dat de fietspaden en
bruggen onderhouden worden, dat de bomen onbekommerd omhoog kunnen schieten, dat jonge bomen voldoende licht krijgen. Zij zijn de portiers, die erop toezien dat de
bezoekers annex toneelspelers
geen anderen lastig vallen, die
ze zonodig de weg wijzen, naar
hun plaatsen brengen. Zij zijn
de administrateurs en de marketeers, zij kijken of er iets in
de opzet van het decor gewijzigd moet worden. Of misschien een kleine aanbouw,
een uitbreiding.
Na zes jaar verhuis ik van de
werkers in de coulissen naar
de gewone bezoekers. Het Bos
zal ik niet missen, daar fiets ik
op zondag wel naar toe. Maar
de mensen, die zal ik missen.
De wandelingen door het begrazingsgebied, samen met
dierenverzorger Preek kijken
welke planten dit jaar weer
profiteren van de aanwezigheid van de Schotse Hooglanders. Buiten voorbereiden van
de dunningen met Henk en Jeroen: welke bomen moeten
sneuvelen om anderen juist
een goede groeikans te geven?
Op kantoor, met z'n allen
gebogen over de plattegrond:
hoe gaan de wandelroutes lopen, waar kunnen we natuuroevers aanleggen? Verhitte
discussies over bakstenen en
soorten asfalt. De verhalen
van de boswachters, die je
achter je bureau vandaan
meesleuren naar de zeldzame
roofvogel die ze net hebben
gezien. Trouwe steun en toeverlaat Nijs, de zwaar-Amsterdamse telefoonstem van het
Amsterdamse Bos. Ik mis ze
nu al, die onzichtbare boswerkers, met hun bevlogenheid en
betrokkenheid.
Gelukkig voor het Bos ben
ik de enige die weggaat en blijven zij er gewoon met zijn vijftigen werken. Die hebben tenmiste hart voor de zaak.

woensdag 23 juni 1999

Fietsen over hoge dijken
Het Land van Maas en Waal is meer dan een liedje.
Dit vergeten lu>ekje van Gelderland gaat schuil
achter brede rivieren en hoge dijken. Dreumel,
Wamel, Maasbommel, Afferden - namen die doen
denken aan Vlaanderen. Zoals Vlassenbroek,
Moerzeke of Ouden Briel. Deze laatste drie
dorpjes, bij het Belgische Dendermonde, hebben
inderdaad iets gemeen met het Land van Maas en
Waal. In beide streken staan hoge populieren
langs de brede rivier te ritselen. Van de dijk af heb
je er mooi zicht op. Rivieren als Schelde en Waal
kunnen in kwade tijden over de dijk heengolven.

I

N LEEUWEN WETEN ze
er alles van. Een gedenknaald laat weten dat het
dorp Koning Willem den
Derde en hoogst deszelfs Broeder Prins Hendrik dankbaar is:
Een traan in 't manlijk oog/Een
troostwoord in den mond/Stond Neerlands vorst ons bij/In dezen hangen stond. Die
ramp voltrok zich op l februari
1861. 37 slachtoffers eiste de
vloed. Een meisje van acht
dobberde zes dagen op de golven, maar bleef gespaard; het
staat in steen gehouwen. Enkele jaren geleden stond de
steenfabriek aan de overkant
onder water. De rivier ligt nu
laag, maar de lange palen waar
woonboten aan zijn geknoopt,
geven een indruk hoe hoog het
peil kan stijgen.
Bij Beneden Leeuwen registreren een onbemande radarpost en deze eenzame fietser
hoe de Levanta soepel stroomafwaarts glijdt. Een zwaar met
steenkool beladen schip onder
Friese vlag ploegt moeizaam
de Waal op. De ANWB/WV
heeft 58 kilometer fietstocht
uitgezet langs Maas en Waal.
Een rit, belooft de van oorRemco Daalder sprong wielrijdersbond, door
een van de boeiendste stukjes
Nederland. Dat is juist, maar
zelfs met matige wind heb ik
ADVERTENTIE
soms het gevoel achteruit te
fietsen. Ook boeiend.
Bij Maas en Waal denk je aan
zonnebadende aalscholvers,
schichtende boerenzwaluwen
en een bloementapijt op de dijen van de dijk. Klopt. Maar je
ziet ook borden waar de verontwaardiging van af druipt:
Kaliwaal chemisch afvaldepot? Stortplaats voor slib dat
gepromoveerd is tot vervuilingsklasse 4, wat neerkomt op
hoge concentraties lood, kwik,
cadmium, pcb's, oliën en meer
van dat spul, dat naar de actiegroep vreest in het grondwater
doorsijpelt. 'Je kunt er geen
auto mee winnen, maar hang
alsjeblieft deze poster voor het
raam.' De protestbijeenkomst
in het Dorpshuis is al geweest,
maar de zorg blijft, want de
stortput voor vijf miljoen kuub
ligt pal naast Boven Leeuwen,
maar net in de gemeente Druten. Juridische procedures lopen nog. In Boven Leeuwen en
op het gemeentehuis van West
Maas en Waal blijft men alert.
Een bejaarde staat te kijken
naar het omstreden gebied.
Adverteren? bel met: Aritoinejte Schweigery;.
Actievoerder? Hij gaat er even
:TeL: 020 - 5Ö2;30 48, Fax: 020 ^5(52 2113;
goed voor staan: 'Het komt
van al die welvaart. Toen ik
kind was, gooide je de schoe-

nen als ze helemaal versleten
waren in de kachel. Dat was
brandstof. Plastic bestond
niet. Je kleren droeg je tot ze
op de draad versleten waren.
Die vervuiling, je zal het toch
ergens moeten laten. En ik
vind, al dat negatieve van tegenwoordig... Wat zal ik zeggen. De heren die ons begeleiTot veertig
jaar geleden
moest je water
halen bij de
pomp in het
oudste stadje

van
Gelderland

den zullen moeten afwegen of
het verantwoord is, of niet.'
Een eind verder, bij Dreumel,
roept een groot bord onder
aan de dijk: 'Wat natuurgebied. Het is gifslib wat je hier
ziet.'

Het polderland mag vredig
groen ogen, ondergronds is er
van alles gaande. Bovendien is
hier bloedig historie geschreven sinds in de oertijd de eerste bewoners op de hogere
plekken tussen de rivieren
klommen. In de Middeleeuwen
galoppeerden er krijgslustige
ridders rond. Bijna een millennium geleden kreeg Batenburg
stadsrechten en is daarmee
het oudste stadje van Gelderland. De eerste fundamenten
van het kasteel zijn honderden
jaren ouder. Vermoedelijk
heeft er voordien een Romeinse tempel gestaan.
Dit stadje aan de Maas is
slachtoffer geweest van menige strijd: Gelre contra Brabant
en later Spanje tegen Oranje.
In 1600 heeft Prins Maurits het
in puin geschoten. Na de verwoesting van het kasteel in
1794 door de Franse sansculotten is alleen de ruïne gebleven.
Wandel door de paar straten
van het stadje (zo'n zeshon-

WAT
N

VANAVOMD

Een ruïne herinnert aan het imposante slot van de Heren van
Batenburg
Foto's:.in
.IMP

'Stralende kindergezichten,
daar doe je het toch voor'
De grote vakantie is in aantocht en dat betekent dat
door een aantal instanties
weer veel werk is verzet om
de Amsterdamse 'bleekneusjes' een paar leuke vakantieweken te bezorgen.
Zes organisaties in Amsterdam zijn immers al maanden bezig met de voorbereiding van de 'jeugdvakantiedagkampen', waarbij de kinderen drie of vier weken
lang de dag elders in de provincie doorbrengen.
IE KAMPEN STAMMEN eigenlijk uit de
jaren twintig. Toen
zorgden de katholieke kerken
er voor dat kinderen van behoeftige parochianen in de vakantie toch nog een paai- weken op vakantie konden. Dat
wil zeggen dat ze van de straat
werden gehouden. Soms gingen ze naar de rand van de
stad om daar de dag door te
brengen, vaak ook op loopafstand van de parochie. Een
enkele keer ook wel wat verder
weg. Maar in de zestiger jaren
heeft de gemeente dat initiatief min of meer overgenomen.
Ook qua subsidiëring," vertelt
A. Tuinder.
Tuinder is bestuurslid van
'Licht en Lucht', afdeling Thomas-Vredes-Buitenveldert. De
naam geeft al aan uit welke
oorspronkelijk (katholieke)
kerken de afdeling is ontstaan.
„Vroeger werden de gelden
voor die kampen door parochianen bij elkaar gebracht en
bestemd voor de kinderen uit
die parochie. Nu is de binding
met 'het geloof losgelaten en
kan elk schoolkind mee, ongeacht religie of huidskleur.
In een folder staan de zes
mogelijkheden waaruit de ouders een keus kunnen maken.
Tuinder vindt het jammer, dat
die folder, die meestal rond

'D

van de samenleving

Pascal de Loor (links) en A.Tuinder bekijken de foto's in het boek,
dat een overzicht geeft van de vorige vakanties
Foto Jaap Maars

Pasen op de scholen wordt bezorgd, niet altijd op tijd wordt
uitgedeeld. „Soms wordt gewacht tot het einde van het
schooljaar. Ja, en dan is men
te laat. Meestal zijn er dan al
zoveel aanmeldingen binnen,
dat we vol zitten en dat is sneu
voor de kinderen."
Tuinder en alle vrijwilligers
die meehelpen om die vakanties mogelijk te maken, beginnen al in januari met de voorbereidingen. „Niet alleen de
organisatie van de dagelijkse
reizen vereist veel werk. Er
gaan bij ons dagelijks 250 kinderen in vijf bussen naar de
Kennemerduinen. Vroegtijdig
worden de indeling gemaakt.
Daarom is het ook nodig dat
de mensen op tijd inschrijven," stelt Tuinder.
Voor zijn afdeling was dat
dit jaar eind mei. „Ik zeg wel
eens, dat als de kinderen op
vakantie gaan, heb ik ai een
natte rug." En dan te bedenken dat Tuinder zelf niet meegaat met de kampen. Hij omschrijft zichzelf als 'de regelaar
achter de schermen'. „Ik zorg
voor al de boodschappen, zo-

als bijvoorbeeld de kraaltjes,
de schmink of het fïguurzaaghout."
Dat zijn slechts enkele van
de ingrediënten die de vrijwilligers, die de werkgroepen bemannen, denken nodig te hebben. „Het bestuur gaat over
alles wat met de financiën te
maken heeft, maar de werkgroepen inventariseren wat
nodig is om de kampen tot een
succes te maken," stelt Pascal
de Loor, één van de yrijwilligers die niet alleen 'lid' is van
een werkgroep, maar ook al
zo'n dertien jaar meegaat als
leider.
Hij weet maar al te goed wat
zo'n kamp voor de kinderen
betekent. „Ik ben zelf zo'n zes
jaar meegegaan als kind. Dat
was een belevenis. Ik kan me
dan ook goed inleven in de
kinderen, in hun verwachtingen," aldus De Loor.
Maar hij doet nog iets meer
dan als leider optreden. „We
weiyen met de werkgroep ook
leidinggevenden, geven voorlichting aan belangstellenden
en screenen eventuele kandidaten. Want je moet zeker zijn

van degenen die met de kinderen meegaan," is het uitgangspunt.
Nieuwe vrijwilligers zijn jaarlijks nodig. „Meestal zijn
Pabo-studenten. Het werk
geldt ook als stageplaats, die
punten kan opleveren," vertelt
Tuinder, die zelf de stagebeoordeling geeft. „We hebben
echt wel vrijwilligers die jarenlang meegaan, maar als ze
eenmaal aan het werk zijn en
zeker in het onderwijs, hoor je
toch vaak dat ze in de vakanties graag iets anders doen
dan met kinderen op stap
gaan."
„Er gaan echter ook wel
moeders mee. We hebben in
principe een leeftijd voor de
leiding tussen de achttien en
drie-, vierentwintig, maar als
ouderen nog gewoon goed
mee kunnen hebben we geen
enkel probleem. Er zijn ook
oma's die meegaan, fantastisch toch."
Van de vrijwilligers die zich
als leiding opgeven wordt verwacht dat ze minimaal één
week meegaan. „Maar drie weken mag natuurlijk ook," stelt
De Loor. „Het is echt ontzettend leuk werk. Als leider heb
je ontzettend veel eer van je
werk, vooral als je na zo'n dag
die stralende kindergezichten
ziet. De enthousiaste verhalen
waarmee ze thuis komen.
Daarvoor doe je het uiteindelijk."
Henk Fokkink
Het vakantiekamp is wal bctrclt kinderen dit jaar al weer 'volgeboekt'.
Maar vrijwilligers die leiding willen
geven, kunnen zich nog altijd aanniclden bij A. Tuinder, die lelcfonisch bereikbaar is onder nummer
(020} G44 99 88.

derd inwoners) en het is of je
een andere tijd binnenstapt.
Nog tot veertig jaar geleden
was de dorpspomp hier de enige watervoorziening. Batenburg mag op een doordeweekse dag een uitgestorven indruk
maken, zelfs de uitbater is vandaag dicht, een autochtone
tiener heeft niet te klagen:
'Mooi hier, hè?' Zo is het.
De fietstocht voert ook langs
het veertiende eeuwse kasteel
Hernen, dat momenteel wordt
gerestaureerd. Hernen ligt in
de gemeente Wijchen, die bij
de grens aankondigt dat hier
het
strooigebied
begint.
Strooigebied?
Geconditioneerd door mestperikelen denk je aan gieren. Inderdaad is men zo te ruiken bezig
mest uit te rijden. Op het gemeentehuis van Wijchen moet
men er om lachen. Mest? Weinee, tot de borden wordt gestrooid als het glad is. Verder
niet. Tja, daar denk je in de
zomer niet aan.
Het is overigens opvallend
hoe internationaal dit verscholen Land van Maas en Waal is.
In Maasbommel komen twee
Duitsers meelunchen, op de
werf ligt een jacht uit Vancouver. Op hoge hijskranen in
Druten wapperen een Belgische en Duitse vlag. De parkeerplaats van de jachtwerf bij
Dreumel staat aangegeven
met bordjes Guests.
Gifput of niet, zorg voor het
milieu blijkt uit de waarschuwing voor overstekende padden op de dijk naar Puiflijk. En
polderdistrict Groot Maas en
Waal meldt op een paneel over
verbetering van de dijk trots:
'Ook met landschappelijke en
natuurhistorische waarden is
optimaal rekening gehouden.'
Laten we het hopen, want het
Land van Maas en Waal heeft
teveel mooie hoekjes om het te

laten vernielen, boven- en ondergronds. Het polderland
mag wat verscholen liggen, het
is goed bereikbaar. Vroeger
kon je het trammetje van Nijmegen naar Wamel nemen, getuige de Stationsstraat in Wamel. Nu race je met de auto
over de Prins Alexanderbrug,
of stap je op de fietspont uit
Tiel. Met een stevige bries
waan je je op de smalle dijk de
eenzame fietser - ook een liedje

dat past bij het Land van Maas
en Waal.
ANWB/WV Fietsgids Gelders Rivierengebied, voor leden f 13,95. De
Maas en Waal-route is bewegwijzerd.
Goed te bereiken van station Tic! en
vervolgens niet fietspont naar Wamel. Veer vaart elke dag: tot 20.20 uur
en op zon- en feestdagen tot 15 september van 10 tot 20.20 uur.

Volgende week: Binnendieze
kabbelt vredig door Den
Bosch.
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Welk win woord komt in het balkje?

Paul Hufs hoezenpoes
maakte plafenhisforie
Miljoenen worden er
jaarlijks van verkocht,
cd's, en voor iedere
uitgave moet bedacht
worden wat er op de
omslag: moet staan. Philips
schakelde in de jaren
vijftig Paul Huf daarvoor
in. Een overzicht van zijn
klassieke hoezen is in het
Ainstelveense Museum
Jan van der Togt te zien.
E TECHNIEK MAG
D
dan intussen verder
voortgeschreden zijn. de

combinatie van één fotograaf, één model en één muzikaal genre is nooit meer
herhaald in de Nederlandse
platenwereld. De serie die
Paul Huf voor Philips in de
jaren vijftig maakte is dus in
menig opzicht uniek.
Niet dat Huf nu zo'n liefhebber van klassieke muziek
was, al dachten ze dat bij
Philips overigens wel. De
eerste commerciële fotograaf verstond gewoon de
kunst muziek op een of andere wijze te visualiseren. Bij
'Scènes Pittoresques' van
Massenet gebruikte hij allerlei spullen die hij bij vrienden, een antiquariaat en een
muziekwinkel dat weggehaald. Bij muziek van De
Falla koos hij voor een gezicht op een kasteel, ook al
stond dat in Baarn.
Het succes van de voordelig geprijsde serie zat ook in
het fotomodel, de 21-jarige
Ann Pickford, een van Hufs
favorieten. Ze was een mix
van een arcadische schoonheid en de girl-next-door en
groeide uit tot een nationale
figuur door een liedje van
Annie M.G. Schmidt. 'De
hoezenpoes' nam de nieuwe
hoezenaanpak van de platenindustrie op de hak en
Philips was niet te beroerd er

een single van uit te brengen.
Met name de muziekrecensenten waren niet te
spreken over de combinatie
van één fotomodel met klassieke muziek. „Het werkt
vervelend om haar op iedere
hoes tegen te komen en de
uiteindelijke reactie zal zijn
als die van Ochs von Lerchenau in 'Der Rosenkavalier';
Hab' schon g'nug von dem
Gesicht," vond iemand. Als
de verpakking een rol zou
spelen bij de verkoop kon
ook wel een kruiswoordpuzzel of een spannend verhaal
op de hoes staan, zei een ander. Eén platenverkoper
vond het helemaal niks en
stuurde alles terug.
De foto's van Huf zorgden
in die tijd voor een omslag in
de manier waarop tegen platenhoezen
aangekeken
werd. Het tijdperk van de 78toeren plaat in standaardhoes was weliswaar voorbij,
maar verder dan wat zwartwit portretten van kunstenaars portretten kwam men
nog niet. Mede door Huf werden alle hoezen voortaan in
full colour gemaakt.
Een lang leven was de serie
overigens niet beschoren, de
hoezen van Paul Huf ten
spijt. Het is niet denkbeeldig
dat juist de enorme commotie die de hoezen hebben teweeggebracht tot de relatief
snelle dood van de reeks
hebben bijgedragen, concludeert men in de bijbehorende catalogus.
Eduarcl Hcrkes
Tot en niet 2!) augustus is een overzicht te zien van de platenhoezen
die Paul Hul' voor Philips maakte
in hel Museum Jan van der Togt.
liet Anislelvcense museum aan de
Dorpsstraat 50 is geopend van
donderdag: tot en met zondag van
13 tot 17 uur. Op zondag 27 juni
kunnen lezers van deze krant, op
vertoon van de bon op deze pagina,
gratis de collectie van Huf zien.

HORIZONTAAL: l zindelijk; 7
wildpad; 13 hetzelfde; 14woonboot; 16 dwaze; 17 strandwal;
18 herbergier; 20 levensonderhoud; 21 neon: 22 individu; 24
bijtaeldeel: 26 woest; 28 stip; 31
rund; 33 hetzelfde: 34 sporeplant; 36 vogel; 37 bordspel; 38
lichtpunt: 40 troon; 42 zacht;
44 kruik; 45 erfelijkheidsdrager; 46 sluis: 47 onderricht: 48
melkklier; 50 sleepnet: 52 krat;
53 grondtoon: 54 getij; 56 water
in Utrecht; 57 zangnoot; 58 titanium; 59 vogel; 61 wand; 63
titel; 64 verdrietig; 67 voorz.; 69
dikwijls: 71 brandstof: 72 lichtsoort: 74 mondeling; 76 Eur. rivier; 77 haaksteek: 78 bordspel: 79 kledingstuk.
VERTICAAL: l schil; 2 zuiver;
3 beneden; 4 voor: 5 water in

pau! huf

Friesland; 6 gokkans; 8 hetzelfde: 9 kledingstuk; 10 greppel;
11 pi. i.d. Betuwe; 12 Europeaan; 14 bloeiwijze; 15 omroep:
18 straat; 19 deksel; 22 kern; 23
gril; 25 gestalte: 27 voprz.; 29
vochtig; 30 koningin; 32
brandslang: 34 grondverf; 35
trop. gewas; 37 spook; 39 uitroep: 40 schaakterm; 41 verbinding; 43 priester; 49 loop; 51
billijk: 52 speelstok; 55 slaapplaats; 57 achterkant; 59
markttent; 60 vssersplaats; 61
voedster: 62 oxydatie: 63
knaagdier: b5 handvat; 66 heidemeer: 68 houding; 69 lor; 70
bergrug: 72 kloosterlinge; 73
speelkaart; 75 Frans lidw.; 77
bergplaats.
Oplossing vorige week:
PRODUCTIEKOSTEN

Klassieke

Eigenlijk zijn al z'n foto's klassiek,
maar de serie die Paul Huf in de
jaren vijftig in opdracht van Philips
maakte, springt er toch wel uit. Eén
fotograaf, één model en één muzikaal genre is een unicum, dat tot op
heden nooit meer herhaald is.
Voor een reeks voordelig geprijsde,
klassieke langspeelplaten benaclerde de platenmaatschappij Paul Huf. Het uitgangspunt moet zijn één vrouw»
die op alle hoezen zou voorkomen in steeds wisselende en bij de muziek
passende scènes. De fotograaf koos het Engelse fotomodel Ann Pickford
om te figureren op uiteindelijk meer dan vijftig verschillende hoezen, variërend van Slieherazade tot Madame Butterfly.
Een overzicht van deze klassiek geworden platenhoezen is te zien in het
Amstelveense Museum Jan van der Togt.
Lezers van deze krant kunnen op zondag 27 juni tegen inlevering van
onderstaande bon gratis toegang krijgen tot het museum. Normaal geldt
een toegangsprijs van vijf gulden.

NAAM
PLAATS
AANTAL
Museum Jan van dor Togt is van domlcidag tot en met zondag geopend van 13 tot
17 uur. Hot adres is Dorpsstraat 50 in
Amstelveen. Per openbaar vervoer te bereiken mei bus 63, sneltram 51 tot Oranjebaan
en dan Inis 174.
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ruiming bij Oase
Slaapkamer

Schuifdeurkast 150 cm breed

in buiikciiAvit ut kersen/crème
incl. 2 naclilkiisl.jc.s

Alpine uil. liiii>ük- ~* i-m. dk-pk' d<> au
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iKlKlchrmllc.FI.. 8').V
InrliisliT levering rn mniiui)»>.
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.Vdt'iirs 225 dl
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Elektrisch verstelbare Lattenbodem
+ schuimrubbermatras

Bpxspring incl.
Binnenveringmatras

80/2 cm

llxcl. linnlil- L-II \tn:llniril

°°
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'KI/2IK) cm Nu: 1395,MiHilil-eiiMieieneiiule
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Latex
matras

Showroomkeukens en -badkamers

Mceiuvmprijs

Tot 70% korting!
Ongekende koning, maar wél een witste-

de deur uit. Honderden keukens en bad-

kend advies? Uw droom zeer voordelig

kamers uit ons uitgebreide assortiment,

waargemaakt en tóch met gebruikma-

Met koningen die kunnen oplopen tot

kingvan de beste materialen? Tol en met

maar liefst jo%. Ontdek 't zelf dat alles

11 juli gaan weer vele showroommodellen

kan met Brugman.

Halflioogslaper
COC
90/200 cm incl. lattenbodem 3.73

Polyether
matras
'Jl 1/2(111 un
SO 411

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen Rotterdam Woonmall - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Showroömmodellen 30 - 50% korting

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

KAN

MET

B R U G M A N .

BESTE ADVIES '---_?
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 1QQ% BESTE GARANTIE

NOKIA 5110
LUXE CSM-TELEFOON
Modern design. Superklein en -licht.
Beltijd tot 300 minuten, standbytijd
tot 270 uur. Met makkelijke ééntoetsmenubediening. Bij Expert in combinatie
met een 1-jarig Mobiline-abonnement
voor slechts 19,95 per maand. NU

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956.
HOOFDDORP*, Kruisweg 785 C. 020-6533462.
ZAANDAM*, Pieter Ghijsenlaan n/Provintialeweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE*. Hoge Rijndijkigs, 071-5892086.
*ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Of kijk voor méér informatie op internet: vmnv.brugman.nl
Actie geldt van 14 juni t/m il juli 1999. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Te huur aangeboden
nabij het strand voor de zomermaanden

Luxe 3-kamerappartement met
garage en ruim balkon.

Speel ook mee met de Grote Sponsor Loterij

SponsorBingo een tv-spel
voor jong en oud!
!SFONSÖHBINGÖ

, y r 20 -JUNI •;•••:"

Elke zondagavond om 18.10
uur op RTL 4 spelen Gaston
Starreveld en Stella Gommans
samen met honderdduizenden
mensen voor de vele bingoprijzen in SponsorBingo. Die

één van de verrassingsprijzen. En u maakt als deelnemer aan de Sponsor Loterij
natuurlijk ook kans op de
prijzen in de trekking, zoals
de wekelijks ton en elke dag
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Info:
Allround vastgoed advies
023-5732630 / 06-51415974
l!

*. . . . . ."

^

'

16; 02 ho 2 4 : 4 3 '

Speelt u nog niet mee?
Met deze bon kunt u daar
binnen vijf minuten iets aan
veranderen. Vul hem in en
stuur hem op. Doe het vandaag nog.

: :

' "' Heefe' a met deze getallen
«en volle ikaari, dan wint u de

jvan ƒ .25:00,

'

geldt ook voor de goede
doelen die de Sponsor Loterij
steunt. Zo helpt de Sponsor
Loterij Humanitas om oude-,
ren in onze samenleving een
prettiger bestaan te geven. En
maakt Stichting DOEN met
geld van de Sponsor Loterij
Planet Tolerance mogelijk,
een jongerenproject van
Stichting MIXT tijdens de
Megafestatie in Utrecht van
10 tot 18 juli.

Tot volgende week.

i|eöpap>^,,^,:;,,v,,;,,,i;
;:; v vgetal 23 t/m 36

Shiseido Face to face bij
De Gaper Drop. Parf. Speciaalzaak
Het geheim van een perfecte huidanalyse
Het Mobiele Netwerk'

debitel'
'•' Aanbieding is geldig t/m 3 juli 1999.
Neemt u a.u.b. legitimatiebewijs en een kopie
bankafschrift mee voor een snelle afhandeling.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Shiseido Multi Micro Sensor
Het is van groot belang uw huid, hoofdhuid en haar in topconditie te houden.
Daarom heeft De Gaper goed nieuws voor u! Op dinsdag 29 en woensdag
30 juni a.s. staat daar voor u een Shiseido-adviseuse klaar om uw huid te analyseren met behulp van de Shiseido Multi Micro Sensor.
De Multi Micro Sensor van Shiseido is een geavanceerd apparaat waarmee
zowel het oppervlak van uw huid als de onderliggende huidlagen in beeld kunnen worden gebracht. Hiertoe wordt de huid binnen een minuut geanalyseerd.
Naast de structuur en de conditie geven de opnamen een duidelijk beeld van
door UV-stralen veroorzaakte schade aan de huid, het verouderingsproces en
onderhuidse melanine-ophopingen. Daarnaast kunnen met de Multi Micro
Sensor ook uw hoofdhuid en haar worden geanalyseerd. Op basis van deze
gegevens kan de Shiseido-adviseuse een persoonlijk advies geven: zowel
voor de verzorging van uw huid als voor uw haar.

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
'Audio, video, hifi, telefonie.

Gun uzelf ook zo'n gratis analyse met de Shiseido Multi Micro Sensor. Maar
maak dan snel een afspraak met De Gaper Drog. Parf. Speciaalzaak,
Kerkstraat 31 te Zandvoort, tel. 023-5712513. Gezien de verwachte belangstelling, is het hebben van een afspraak namelijk beslist aan te bevelen, tenminste, als u zeker wilt zijn van zo'n gratis huidanalyse en het bijbehorende
huidverzorgingsadvies.
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Volkswagen Xupo
-'! 003319T7J' :
in Sciesterberg

GASTONS
SURPRISE
SPONSÖRBINGO
, zondag 27 juni
18,10 uut op RTL 4
Kijk, bel en win:

NS dagkaarten *f
Kentex vouwfietsen!

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zetfouicn voorbehouden

Stella Gommans en Gaston Starrcvcld staan fclaar met het prijzengeld
voor de volgende ajïevering van SponsorBingo.
prijzen kunnen oplopen tot
maar liefst 25.000 gulden bij
een volle bingokaart. Maar
zelfs met 12 getallen goed op
uw kaart kunt u winnen,
zoals een uitnodiging voor
een bezoek aan de studio of

25.000 gulden. U ziet er valt
veel te winnen bij de Sponsor
Loterij!

Een spel voor iedereen!

Cö'J 3, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij tot wcderopzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

let Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

SponsorBingo is echt een
spel voor jong en oud. En dat

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw lit'UtC fuuihnii.sfn en verder invuKcn in
MülilciiiTS. Deelname houdt in aanvaarding van hel
reglement, op aanvraag verfcrijgbaai; lel. 0900-300
H00(35cpm)

D de heer

D :

150.99.06

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Gcboortcdatum:
(dag-maimd-juar)

Tel:

Daium:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amslcrdam.

woensdag 23 juni 1999
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Sony WEGA nu 1999;
m
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ie- .

SONY KV 28 FX 20
WÉGA
[ BREEDBEELD-TV
IN E I G E N HOTEL V A N K RA S Sf E R V A K A N T I E S
SPORTHOTEL BOHEMIA Het 5 jaar oude hotel is het grootste hotel in Rokytnice en beschikt over een ruime lounge met receptie én kleine kristalshop. Er is een lift, een restaurant met 2 kleinere salons ernaast, die plaats bieden aan 100

gasten, Kellerbar met dansvloer, Bierstube, fitnessruimte en sauna. UwVuime goed ingerichte kamer Is voorzien van moderne badkamer met bad of douche en toilet, telefoon en televisie met satellietaansluiting. / • • • ' • . . • • • . • - . ' • ' , •
'

1 O - D AA GS E B U S E X C U R S l E R E IS

8 - D A A G S E AUT O R E l S

Vertrekdata wekelijks: 16 juni c/m 10 september

Aankomstdata wekelijks: 17 juli t/m 28 augustus

VOORDELIG MET KRAS SterVakanties NAAR HET MOOISTE DEEL VAN
TSJECHIË! Vanuit het prachtige SPORTHOTEL BOHEMIA in het Tsjechische
Reuzengebergte maken we interessante uitstapjes en uw verblijf midden in het
Nationale Park Reuzengebergte voegt daar nog eens een extra dimensie toe! En
de prijs? Omdat het hier ons EIGEN hotel betreft, zijn wij in staat om deze
EXTRA LAAG te houden, KRAS SterVakanties biedt u deze reis ai aan voor
SLECHTS 698 GULDEN! Als dat geen voordeel is...En u maakt ook nog kans
om volledig GRATIS op vakantie te gaan, want elke week verloten wij een GRATIS reis onder de deelnemers. Op weg naar Rokytnice brengen we een bezoek
aan het kuuroord Karlovy Varv. Vanuit uw vakantieplaats voeren we een beeldschoon excursieprogramma uit We rijden naar het prachtige BOHEEMSE PARADIJS. Dichte bossen,grillige rotsformaties en tot wel 70 m hoge loodrechte zandsteenkolossen bepalen het landschap. Wat niet mag ontbreken is natuurlijk het
unieke PRAAG, de Gouden Stad, Bezienswaardig zijn o.a. het Wenceslasplein, de
Praagse Burcht, het Stadhuis.de StVituskathedraal en natuurlijk het Gouden
Straatje. MELNIK, het centrum van het wijngebied en THERESIËNSTADT.
de stad die zon droevige rol in de Tweede Wereldoorlog speelde, staan ook op
het programma. We maken bij voldoende belangstelling facultatieve excursies
naar het pittoreske STARE SPLAVY aan het heldere MACHAMEER. het
onbekende, maar o zo mooie KOKORINDAL en het buurland POLEN.Via
het prachtige kuuroord Marinbad en een overnachting in Zuid-Duitsland rijden
we terug naar Nederland. Inbegrepen: reis perTourist Class touringcar, ervaren chauffeur/reisleider, 2-persoonskamer met douche en toilet, overnachtingen
op heen- en terugreis op basis van logies en ontbijt, hotelverzorging in Rokytnice
op basis van halfpension, excursieprogramma en afscheidskoffietafel.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 855

MAAK KANS OP EEN GRATIS VAK A NT l E NAAR HET REUZENGEBERGTE.
KRAS SterVakanties biedt u een unieke mogelijkheid om op eigen gelegenheid
kennis te maken met het onbekende, maar prachtige REUZENGEBERGTE. U
kunt nu boeken voor een B-daagse AUTOVAKANTIE naar ons eigen KRAS
SterVakanties-hotel SPORTHOTEL BOHEMIA. U kunt nu al boeken voor een
SENSATIONEEL LAGE PRIJS vanaf SLECHTS 299 GULDEN! En dat is
INCLUSIEF HALFPENSION, dat wil zeggen LOGIES, ONTBIJT EN
DINER. Elke week trekken we tijdens een gezellige dansavond 'n winnaar die
zijn reissom VOLLEDIG terug krijgt en dus GRATIS op vakantie gaat. Zeg nou
zelf voor zo'n lage reissom hoeft toch niemand meer thuis te blijven deze
zomer? Dus boek snel, want VOL = VOL! In en om het Reuzengebergte zijn er
vele schitterende excursies te maken. Wat dacht u van een tochtje naar de
GOUDEN STAD PRAAG met de vele bezienswaardigheden? Een absolute
must! Stare Splavy is een leuk vakantieplaatsje aan het Machameer waar u
heerlijk kunt wandelen of zwemmen. In het noorden ligt de prachtige bergstreek JIZERSKEHORY, evenals in de andere delen van het BOHEEMSE
WOUD vindt u hier prachtige bossen, grillige rotsformaties en loodrechte
zandsteenkolossen. MELNIK is een van de plaatsen die op rijafstand ligt van
Rokytnice en een bezoek meer dan waard is. Het plaatsje is het centrum van
het wijngebied. Op de plaats waar de Elbe en de Moldau samenstromen staat
een prachtig kasteel. Onderweg naar Rokytnice, uw vakantieplaats, kunt u ook
de prachtige kuursteden KARLOVY VARY en MARIENBAD bezoeken. U
ziet het: in het Reuzengebergte hoeft u zich geen moment te vervelen.
Inbegrepen: 8 dagen/7 nachten verblijf in 2-persoonskamer in Sporthotel
Bohemia en verzorging op basis van halfpension.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 854

\ 71 cm (ef f. 67 cm)
hoO%'vlakke Trinitron
breedbeeldbuis, dus geen
beeldveryorming of'
i reflecties. U gelooft uw
j ogen niet. Hifi-stereo met
ingebouwde subwoofer.
• Ind.' Teletekst en
, 'afstandsbediening.
' PRIJSDOORBRAAK
(

i

>' >

Voor
Expert gaat
niets te ver.

expert

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 20 30 4O of 073 - 5 999 999
bereikbaar: ma t/m vr: 0 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 uur,

za: 10.00-16.00 uur

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64
Ged. Oude Gracht 5-9 @

Ook reisbureaus in: Alkmaar, Alphen a/d Rijn. Amersfoort. Amsterdam, Apeldoorn. Arnhem. Baarn. Breda, Delft. Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven. Haarlem. Heerenveen, Hoorn. Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam. Steenwijk. Tegelen, Tilburg. Utrecht. Venlo. Winterswijk. Zwolle

© = OOK VERKOOP PC

E X PE
Binnen de sector Oplage van
Het Parool/Weekmedia zoeken wij op korte
termijn versterking op de afdeling Planning &
Uitvoering. U bent cijfermatig ingesteld,
nauwkeurig en stressbestendig. Zaken helder en
strak organiseren zit u in het bloed. Enige jaren
ervaring in een binnendienstfunctie met een
planmatig karakter helpen u een succesvol
resultaat te behalen.

fePAROOD

Gezien onze nieuwe plannen met betrekking tot
oplage en distributie van
Het Parool/Weekmedia, zoeken wij een

'FF
JCC

A A R

© = ALLEEN WITGOED
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® = ALLEEN BRUINGOED

J E

nieuwsbladen van

Senior
Medewerker
Oplage (m/v)

Weekmedia.

36 uur per week

Het Parool/Weekmedia

Op de afdeling houdt men zich onder meer bezig
met actieve (administratieve) ondersteuning van
diverse commerciële activiteiten die op de
lezersmarkt worden ontplooid; alle voorkomende
werkzaamheden aangaande oplage en distributie
van huis-aan-huisnieuwsbladen in en rond
Amsterdam; aannemen, registreren en oplossen
van bezorgklachten; onderhouden van
uiteenlopende contacten intern zowel als extern
m.b.t. distributieaangelegenheden, service,
telemarketing enz.; uitvoering van
wervingsactiviteiten voor Het Parool.

dagblad Het Parool

.

en verschillende
edities van
huis-aan-huis

maakt onderdeel uit van
PCM Uitgevers NV.
PCM Uitgevers is actief
met landelijke en
regionale dagbladen,
algemene boeken en
educatieve uitgaven,
regionale televisie,
tijdschriften en
e/ectronische
uitgeefproducten in het
Nederlands taal- en
cultuurgebied.

© = GEEN MOBIELE TELEFONIE

WIJZE

VAN

STENGS & PARTNERS
uw erkend hypotheek-adviseur

500 gram magere

Hef Parool/Weekmedia
is uitgever van

@©

HUIS GEKOCHT,
HYPOTHEEK NODIG

RUNDERLAPPEN

"maar u ziet door de bomen het huis niet meer'7

en 150 gram SNIJWORST

Bel ons dan voor een vrijblijvend onafhankelijk en deskundig advies voor alle hypotheekvormen.
Met een rente vanaf 3,4%

samen f

Brederodestraat 65
2042 BC Zandvoort
Tel. 023.57 307 68
Fax 023.57 307 65

l öj

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Hypotheek

:'•:•® adviséiïr

Stag® rij Vreeborg

Waar u kunt rekenen op service en persoonlijkheid!

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

U maakt deel uit van een team, werkend op het
hoofdkantoor in Amsterdam. Gevoel voor cijfers,
stressbestendigheid en communicatieve
vaardigheden behoren tot uw sterke punten.
Ervaring in een commerciële omgeving, werken
met Microsoft Office, een opleiding minimaal op
MBO-niveau, strekken tot aanbeveling.

Nieuwe tijden, nieuwe huizen!!!

Is uw interesse gewekt, maar wilt u nog meer
informatie? Belt u dan met Theo Meijer, manager
Oplage Het Parool/Weekmedia, te bereiken onder
telefoonnummer 020-5623472
Uw schriftelijke reactie kunt u vóór 1 juli richten
aan de afdeling P&O, ter attentie van de heer
A. Schermer, Hoofd P&O Het Parool/Weekmedia,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder
vermelding van nummer AS/99.06

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 42 ZANDVOORT
Gezellige hoekwoning met plaats op zuidoosten, aangebouwde stenen berging, gelegen op steenworp afstand van het strand, station en centrum van het dorp,
Ind.: gang met trapkast, badk. niet toilet, douche en
wastafel, woonk. mei open haard en half open keuken
mei div. inbouwapparatuur, aangebouwde stenen berging. eerste etage; slaapk. met wastafel, slaapk. met
wastafel en balkon, moderne badk. met ligbad/toilet en
wastafel met ombouw, keuken met wasmachine-aansluiting, tweede etage: twee slaapk. en bergruimte.
Vraagprijs ƒ 435.000.- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/3 ZANDVOORT
Modern en verzorgd hoekappartement bij de boulevard
gelegen op de eerste etage met twee balkons en afgesloten parkeerterrein bij het gebouw. Ind.: entree, gang met
toilet met fonteintje, ruime logeerkamer, keuken met diverse inbouwapparatuur. badkamer met ligbad en wastafelmeubel, bergkast met wasmachine-aansluiting, hoofdslaapkamer met schuifpui naar balkon, ruime woonkamer,
eigen berging in de onderbouw. Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing.

BREDERODESTRAAT 8 D ZANDVOORT
Nabij centrum, slrand en duinen gesitueerd modern, luxe
uitgevoerd, driekamer hoekappartement op de tweede
woonlaag, met zonneterras, eigen parkeerplaats en berging op de parterre. Ind-: entree met garderobekast,
slaapkamer met vaste kast, grote slaapkamer met vaste
kast en t.v.-aansluiting. modern hangend toilet met tonteintje. badkamer met ligbad. douchecabine en wastafel,
woonkamer met open keuken met diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, schuifpui naar zonneterras met verlichting.

VAN GALENSTRAAT 146 ZANDVOORT
Parterre-appartement met ruim zonneterras en algesloten parkeerterrein, gelegen bij de boulevard. Ind.: entree
mei meterkast, toilet, slaapkamer, badkamer met douche
en wastafel, woonkamer met open keuken, ruim zonneterras. eigen berging, servicekosten bedragen op dit moment f 172.- per maand incl. voorschot c.v. en water.

Vraagprijs ƒ 269.000,-k.k.

Vraagprijs/585.000.-k.k.

Vraagprijs ƒ 225.000,-k.k.

Ré|den Makelaardij o.g.
JAC. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 31 ZANDVOORT

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de
personecls- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804 of l'ieter Langereis 020 - 562 3436

Ruim appartement gelegen op de tweede etage in gebouw met parkeerterrein en lift. riant uitzicht over zee en
boulevard, nabij strand, winkels en station. Ind.: vestibuIe met meterkast. L-vcrmige woonkamer met open
woonkeuken en deur naar ruim zonnig balkon, drie
slaapkamers, toilet met fonteintje en badkamer met douche en wastafelmeubel. Eigen berging op de parterre.
Vraagprijs ƒ 359.000.- k.k.

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.
Passage 36-4O, Postbus 413
2O40 AK Zandvoort

EI9

NVM

tel. O23 571 5531
faxO23 571 9127

SCHELPENPLEIN 17 ZANDVOORT
Karakteristiek Zandvoortse woning van begin deze
eeuw. gelegen aan een rustig plein in het centrum van
het dorp. Ind.: entree, gang met meterkast, kelder, toilet,
keuken met deur naar plaatsje, gezellige woonkamer
met open haard, houten vloer en uitzicht op het plein,
nieuwe trap naar etage, ruime slaapkamer met dnkkapel. badkamer met douche / tweede toilet / wasUifel en
wasmachine-aansluiting. Pand is voorzien van cv.-installalie.
Vraagprijs/239.000.-k.k.
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Certificaten voor De Vries Scheepsbouw

DAMES- OF
HERENSLIPS
Geldig voor olie modellen en kleuren
von l t/m 30 juni 1999.

3 SLOGGI

KROON
MODE
Haltestraat 55
ZANDVOORT

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
gIMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

DE VRIES SCHEEPSBOUW B.V. op de
Oosteinderweg in Aalsmeer bouwt al ruim 75
jaar luxe, zeegaande, custom-built motorjachten onder de naam "Feadship", First Export
Association of Dutch SHlPbuilders, en is wereldmarktleider. In de loop van de tijd heeft de
werf, die begon met het bouwen van pramen
voor de lokale bloementelers, zich toegelegd
op het bouwen van exclusieve pleziervaartuigen. Inmiddels wordt het familiebedrijf geleid
door de derde generatie De Vries. Per jaar worden twee a drie motorjachten tussen de 30 en
65 meter gebouwd. De klanten behoren tot de
rijkste mensen ter wereld. Op de werf werken
ongeveer 300 mensen.

veelheid van opleiding, certificaten en diploma's.

Bij De Vries zijn altijd al leerlingen geweest
die daar hun stageperiode doorliepen, of ervaring op wilden doen. Recentelijk is De Vries
Scheepsbouw tot Erkend Leerbedrijf benoemd.

Op 22 februari hebben Torn de Vries en Hans
Devilee van De Vries Scheepsbouw tevens een
certificaat uitgereikt gekregen van de heer G.
Postma van de Stichting Vakopleiding
Schilders. Ook voor de schildersopleiding
staat De Vries Scheepsbouw opgenomen in het
erkend Register voor opleidingsbedrijven.
Samen met het opleidingsinstituut in Waddinxveen verzorgen zij een goede opleiding. Er
is een leermeester op de werf aanwezig.

Op woensdag 3 maart werd door de heer Th.
Feldmann van de Stichting Hout en Meubel
het Certificaat van Erkend Leerbedrijf overhandigd aan Torn de Vries en Hans van der
Meer. Volgens de nieuwe wet, de Wet Educatie
en Beroepsonderwijs (WEB) is De Vries
Scheepsbouw nu een erkend leerbedrijf.
Doel van de WEB is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een goede afstemming met de arbeidsmarkt te realiseren. De
WEB beoogt tevens een goede doorstroming
in het onderwijs en meer duidelijkheid in de

De Stichting Hout en Meubel is belast met
het opstellen en onderhouden van de kwalificatie structuur. Deze stichting houdt zich bezig
met de kwalificaties voor de scholen, samenwerkingsverbanden en bedrijven. De stichting
bezoekt ongeveer 2 keer per jaar de werf om er
op toe te zien of de werf voldoet aan de eisen
van leerbedrijf en contact onderhoudt met de
bedrijfsleermeester over de vorderingen van
de leerlingen. Zo draagt De Vries Scheepsbouw,
bij aan de opleiding voor vakmensen voor de
21e eeuw.

Inclusief.
Een bedrijfswagen koopt u vanzelfsprekend

voor extra veiligheid. En voorin heeft de Caddy

allereerst voor uw bedrijf. Maar natuurlijk ook

alles om het de chauffeur zo aangenaam
mogelijk te maken.

voor de chauffeur. De Volkswagen Caddy

Zijn in hoogte verstelbare bestuurders-

houdt met beide rekening.
Achterin biedt hij volop ruimte
om bijvoorbeeld gereedschap of een

A! vanaf
fl.19.795,

stoel,

bestuurdersairbag en

groen

getint warmtewerend glas bijvoorbeeld.
Interesse in een complete bedrijfs-

bestelling beschermd op de plaats van

wagen? Brengt u dan eens een bezoekje

bestemming te brengen.
Het derde remlicht zorgt daarbij nog eens

aan onze showroom. Koffie inbegrepen.

ER IS OOK EEN CADDY BASELINE LEVERBAAR VANAF FL. 18.895,-. PRIJS IS EEN VANAF-PRIJS', EXCLUSIEF BTW,
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

In het verleden hebben reeds diverse leerlingen met succes een opleiding bij De Vries
Scheepsbouw voltooid.

Bedrijfswagens

In verband met de grote orderportefeuille is
De Vries Scheepsbouw hard op zoek naar verschillende vakmensen. Zie de personeelsadvertentie elders in dit blad.

Knik Fit

PROFITEER NU VAN ONS ZOMERVOORDEEL
ZOMER

Kwik-Fit Bestaat 15 jaar in Nederland. Dat vieren we in onze
185 filialen met spectaculair jubileumvoordeel. WELKOM!

71

185/65 R14 T Voor o.a. Ford Mondeo
enVWPassat.
. Vanjtss;- p.st.
185/70 R14 T Voor o.a. OpelVectra
en Peugeut406
VanJSflT-p.st.

Voor o.a. Daihatsu
VanjK^- p.st.

145/80 R12 S SP7 Voor o.a. Mazda
121 en div. aanhangwagens Vanj)8r P-st.
Voor o.a. Citroen
VanX-p.st.

v,4

'3,:
,4 -

135/80 R 13 S Voor o.a. Ford Fiësta
en Fiat Panda
VanjBer- P.st.
145/80 R13 S Voor o.a. Seat Ibiza
en Peugeot 205
VanJBT- p.st.
175/70 R 13 T Voor o.a. VW Golt
enSealToledo
VanJBT-p.st.
165/70 R 14 T Voor o.a. Citroen BX
en Peugeot 405
VanJST- p.st.
185/70 R 13 T Voor o.a. Toyota Corolla
Vanjer- p.st.
en Toyota Carina

Peugeot 4051.6,1.6i, 1.81 (l/'89-9/'95). Hat Cinquecento 0.9. Opel Astra
1.41,1.61.1.81 hb (10,"91-12/'95) ex. Gt en 16V. VW Golf III 1.4(1), 1.6(0
(ll/'91-12/'95) ex. GT. Mitsubishi Lancer 1.3,1.51 (8/'88-5/'92). Ford Rësta
l.li, 1.3i ex. automaat. Nissan Micra l.Oi 16V (8/'92-).
Opel Corsa 1.2i, 1.3,1.3i, 1.4i, 1.61 (l/'87-3/'93).

249.

UITLAATPRIJZEN INCLUSIEF MONTAGE,
BTW EN 2 JAAR KWIK-FIT GARANTIE.

Arrowspeecf

299.VWGolfIVHB

349.-

inclusief montage Opel Astra'98en BTW
HB, Sedan
excl. hulpkoppeling en kabelset

379,

KORTING
VOOR BOOT, CARAVAN,
TV en CAMPING.

75 AH 333£ 99.9O AH 339? 149.-

MET DRAAGBEUGEL
ENGASAFVOER

TWINNYLGAD|

Fiat Uno 45 i.E (8/'92-2/'93). Citroen BX 14E, RE Hat Panda 1000 i.E.
Renault Clio 1.2i (5/'90-ll/'91). Lada Samara 1100, 1300,1500. Seat
Ibiza 1200,1500 + i C87-6/'93). Nissan Sunny 1.61
(6/'86-10/'90) ex. 16V. Mitsubishi Colt 1.3, 1.51
(8/'88-5/'92).

185/70R14NSP200 Voor o.a. Opel
Omega en Rover 600
Van 145T- p.st.

TOT

299.

L/,

Systemen
vanaf de kat.

TOT

155/70R13TSP70
AX en Fiat Uno

v.a.,

Ford Fiësta 1.31 met kat. (5/'91-8/'95) ex.-automaat. Lada Samara 1100,
1300,1500 met kat. ('86-92). Citroen AX met kat. (9/'86-'97) ex. Gti en 4x4.
Daihatsu Charade l, O CS, TS met kat. (10/'86-'93). Suzuki Alto (l/'89-'96).
Peugeot 309 l.li, 1.4i (9/'88-7/'93). Ford Sierra 1.6,1.8,,
2.0i met kat. (9/'87-3/'93). Opel Corsa A 1.2i, 1.3,1.3i, 1.4i'
(l/'87-3/'93).

185/60 R14 H Voor o.a. Alfa 33
en Opel Astra
Van JfiC-p.st.

ANill

SeatArosa

Opel Kaden 1.3i, 1.4.1.4ï, 1.6L 1.8i, 2.01 ('86-10/'9D ex. Combo, GT.
Citroen BX«RE, E, TE met kat. (7/'83- '92) ex. break. Seat Marfaella ('877/'92). Opel Astra 1.4i, 1.61,1.81, 2.0i (10/'91-12/'95) ex. Combi, GT. VW
Golf l (5/74-9/'83). Renault Twingo 1.21 <3/'93-8/'96) ex.
tussenpijp. Volvo 340,343,360 motor: B14, B14E C81-'89).
Mazda 323 1.1,1.3,1.5 zonder kat. (7/'85-10/'89).

"U bent
welkom
zonder
afspraak"

165/70 R13 T Vooro.a. Peugeot 309
en Renault 19
VanjlMT- p.st.

145/70 R12 S SP7
Cuore en Suzuki Alto

BETER!

ACHTERDEMPERS "

KNALLER
155/80 R13 T Voor o.a. Opel Kadelt
en Ford Escort
VanJKT- P-st.

OP ALLE ONDERDELEN

Geschikt voor 2 fietsen
incl. montage, verlichting, slot
en nemen.

van 73%- nu

199.OPEN 6 DAGEN PER WEEK
Maandag t/m vrijdag 08.0O-17.3O uur.
Zaterdag 08.OO-17.QO uur.
lubileumaanbiedingen zijn geldig van 23 tot en met 28 juni
1999.= Alle prijzen inclusief montage, garantie en btw.
Bandenprijzen exclusief balanceren, ventielen en verw.bijdrage. Bandenmaat afhankelijk van type en bouwjaar auto.
Niet geldig In combinatie met andere aanbiedingen.

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.
LEKKE BAND?
•,';^..;:':BijKwil<i-Fit;;-,':;:^V
deskundig gerepareerd.
Exclusief hieuw ;
ventiel en balanceren
slechts lr. Ind. ventiel
& balanceren 18,-.
Geldig voor alle tubeless
pers. wagenbanden.

MICHELIN

WEDESTEIN^D

REMCOMTROLE
Normaal 25r ; ^ ;

\KemVeifig

OOOD'/YCAtt

OP ALLE ONDERDELEN BETER JLAAGSTEPR/JSJ
*GARANTIE/

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT 0900-8698*OF ZIE GOUDEN GIDS
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Oplage 80.600 exemplaren

Vakantie-inspectie

aab 9-3 Viggen; Riemen vast
3

likskaters, wat een kracht! Meer dan in elke andere, moderne sportieve auto voel je in de Saab 9-3 Viggen de geweldige kracht. Bij vol gas in de eerste twee versnellingen worelen de brede banden met het asfalt. Het stuur trekt aan je hanen. Nu eens geen reacties temmende traction control maar de
ure power van 225 pk en 342 Nm trekkracht. Nu komt het weer
an op gevoel en stuurmanskunst.

Nissan-dealers voeren deze
zomer voor 29.50 gulden een
vakantie-inspectie uit. Tot en
met 31 juli kan iedere automobilist terecht bij de dealers,
waarbij de monteurs de auto op
twaalf punten bekijken. Is de
Nissan goed, dan krijgt de
bestuurder een mobiliteitspas,
die recht geeft op gratis hulp in
nood. Ook krijgt hij of zij een
tissuebox cadeau en tien vakantievoordeelcheques, die recht
op korting geven bij de aanschaf van allerlei accessoires.

Opel opent
Saabs Special Vehicle Operations
(SVO) in nauwe samenwerking
met het Britse TWR (ervaren in de
preparatie van sportauto's) biedt
deze 9-3-versie alle ingrediënten
voor sportieve fijnproevers. Saab
laat de Viggen bovendien bouwen
door een vertrouwde partner: het
Finse Valmet Automotive dat ook
de 9-3 Cabrio maakt.

derdaad, Saab zegt niets te veel
et de kwalificatie liefhebbersauto.
t is er eentje voor wie van een
ig, ongepolijst karakter houdt. De
ote spoilers en zijskirts wekken
n gespierde indruk. Iets wat de
3 liter turbomotor in de praktijk
Jledig waarmaakt. Elke beweging
n het gaspedaal vertaalt zich in
ootkracht. De Viggen schiet voort, waarbij fantastisch goed zittenstoelen de rug omklemmen,
aast de snelheidsmeter en toerenller beweegt een turbodrukwijrtje nerveus mee met de bewengen van het gas.

Viggen is Zweeds voor bliksemschicht, het symbool van kracht. De
driehoekige emblemen op de zijschermen van deze speciale Saab
9-3 verwijzen naar de V-vormige
vleugels van de Viggen straaljager.
Het embleem is ook te vinden op
de dorpels en op het kleppendeksel. In de lederen bekleding van de
stoelleuningen is het logo gestanst.

e zetels voorin en de achterbank
n met leer bekleed. De lightning
ue blauwe lakkleur keert terug in
aankleding van zittingen, ruguningen en portierpanelen. Hef
^shboard is omlijst met een paneel
metaaltint. Ontwikkeld door

De lage voorspoiler, de zijskirts, de
grote achterbumper en de achter-

PECIFICATIES: Saab 9-3 Viggen

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Viercilinder
met turbo
jlinderinhoud: 2.290 cm3
fermogen:
165 kW/225 pk
bij 5 500 tpm
342 Nm bij
Aax. koppel:
2 500-4 000
tpm.
6,8 sec. van
\cceleratie:
0-100 km/uur.
250 km/uur.
bpsnelheid:
Jem verbruik 9,6 ltr/100 km.

Verwarmde voorstoelen
Lederen bekleding
Elektrisch bediende zijruiten en
spiegels
Elektrische stoelverstelling
Boordcomputer
Automatische klimaatregeling
Night Panel
Afstand bediende centrale vergrendeling
Lichtmetalen velgen
Metalloök omlijsting dashboard
Cruise cpntrol
abs
vier airbags

Aotortype:

ƒ 115.000,-

themapark
Opel Live biedt een informatieve en leuke kijk achter de schermen. In dit themapark is te zien
hoe auto's worden ontworpen,
ontwikkeld en geproduceerd.
Op 8 mei opende Opel de deuren van dit bezoekerscentrum in
Rüsselsheim in Duitsland. De
bouw kostte 120 miljoen gulden. Speciale onderdelen zijn
drie-dimensionale bioscoop met
een crashtest, de Tour of the
Senses en de After Dark Ride:
een spectaculaire rit in een elektrische wagen door een set die
de Opel productie bij nacht
voorstelt. Het themapark is
open van april tot en met oktober dagelijks van negen tot zes
uuren van november tot en met
maar van tien tot vijf uur en dan
alleen op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De toegangsprijs bedraagt
24 mark en voor kinderen 16
mark.

Het Viggen logo weerspiegelt de
driehoekige, spitse vorm van de
Viggen straaljager die Saab heeft
gebouwd.
spoiler zijn volgens Saab niet louter
uiterlijke schijn, ze dragen daadwerkelijk bij aan een nog strakkere
wegligging. De opwaartse kracht
als gevolg van de rijwind daalt met
vijftig procent ten opzichte van een
normale 9-3. De luchtweerstand
zakt acht procent tot een Cw van
slechts 0,31. Uiteraard heeft de
auto een sportief afgestemd onder
stel met sterkere veren en gasgevulde schokbrekers. Door een grotere spoorbreedte is een gevoeliger
besturing verkregen. Dat verklaart
de aandrijfreacties bij hard optrekken. Als bestuurder weet je daardoor direct wat de wielen doen en
kun je snel anticiperen op tractieverlies. Precies, zoals sportieve rijders dat willen. •

De Saab 9-3 Viggen gaat als de brandweer.

De grote remschijven zijn geventileerd en voorzien van groeven voor
een snelle reactie en goed doseerbare remkracht, zelfs onder de
zwaarste omstandigheden. Ook
hier geldt Saabs principe van 'Real
Life Safety', een aanpak die is
gebaseerd op vijftig jaar onderzoek
naar verbeteringen aan de hand
van echte crashes. De 9-3 Viggen
biedt airbags voor bestuurder en
passagier, in de stoelen gemonteerde zij-airbags met aparte delen

voor borstkas en hoofd en de alom
geprezen actieve hoofdsteunen
(Saab Active Head Restraint). Die
verminderen de kans op nekletsel
(whiplash) bij een aanrijding van
achteren.
Saab wil op jaarbasis 2.500 exemplaren van de 9-3 Viggen produceren in de gedachte dat deze versie
is bedoeld voor een kleine groep
liefhebbers. Deze topper is er als
Coupé, als vijfdeurs en als
Cabriolet.

! Leveren/monteren alle merken
> Autoruiten origineel
i Kentekenplaten
* Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

»L

iedereen leest de krant altijd en overal

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

EUR0
MOBIL
RCNT-A • CA/!

Verlaagde neus Mercedes E-klasse

M

ercedes heeft de voorkant van zijn E-klasse
met chirurgische precisie aangepakt. Met minimale
ingrepen heeft de auto een
dynamischer gezicht gekregen.
De neus is twee centimeter
verlaagd, de motorkap heeft
een andere plooiing en de grille en de bumper sluiten naadloos aan op de carrosserie. En
door andere voorspatborden
zitten de koplampen lager.
De veranderingen zijn allemaal erg
subtiel en dat past in de jarenlange
traditie van het merk. Wilde ideeën
passen niet bij Mercedes, waar de
ster en de chromen grille voor de
klanten de visitekaartjes van vertrouwen zijn.
Veranderen betekent hier nog verder perfectioneren. Een twee centimeter lagere neus levert minder

direct ingespoten CDI diesels,
waaraan voor de E-klasse nu een
vijf- en een zescilinder zijn toegevoegd.
De eerste, genaamd 270 CDI,
levert 170 pk. De zespitter 320 CDI
levert 197 pk en een trekkracht
(470 Nm) die je alleen bij de dikste
achtcilinder benzinemotoren aantreft. De handgeschakelde bak van
de E-klasse krijgt zes in plaats van
vijf versnellingen. En de auto heeft
voortaan windowbags die het
hoofd bescherming bieden bij een
zijdelingse aanrijding.

Alle E-klasse kenners zien op welke punten de nieuwe verschilt van het
vorige model.
luchtweerstand op, dus een lager
verbruik. Dat telt voor de kilome-

tervreters. Onder dezelfde noemer
scharen we de nieuwe generatie

Tevens profiteert de E van techniek,
die eerder in de S-klasse verscheen,
zoals een bediening van radio, telefoon en andere functies vanaf het
stuur en opties als stoelventilatie en
een zogenaamd COMAND-systeem waarin navigatie, radio, cdspeler en televisie zijn gebundeld.

Duitse precisie verpakt
in stijlvolle Rover 75
S

amenwerking leidt tot
mooie dingen. De Rover
75 (seventy-five) bewijst
het. Geboren op Britse bodem
en gemaakt met Duitse hand is
deze auto de eerste van een
reeks Rovers, ontworpen met
de technische kennis van
BMW. Deze producent mag
zich sinds enkele jaren eigenaar noemen van het Britse
merk. De Duitsers zetten alles
op alles om Rover zijn stijlvolle imago van weleer terug te
geven.

ae
bij ons: Auto Strijder bv
De nieuwe Volkwagen Böra -nog maar net op; de weg
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en nu,ai bij ons in de verhuur!
''':\'^'•^/.^^'•''•^^
Een.geslaègdè combinatie van sportiviteit en elegantie.4 S '
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Vierdëurs comfort met een representatieve 'look' ;
Airbags voor bestuurder en yborpassagiér,
V
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zij-airbags voor en ABS in cömbmatie^metschijfVëmme;n;. ^'XvV:>^;;'.'
'-:'-•. Ja,: hiermee huurt u een middenklasser met allure! " W
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EUROMOBIU.DE VERHUURORGANiSAllE VAN VOLKSWAGEN-;EN AUDlDEALERS'
Uw Euromobil partner

Auto Strijder bv
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
tel.: (023) 571 45 65, fax: (023) 573 02 24

Dat werkt want, om het op zijn
Engels heel diplomatiek te zeggen,
die 75 is zo gek nog niet. Puur
Hollands gedacht: als je niet
oppast, ga je voor de bijl. In elk
geval is dat vijfhonderd proefrijders
eerder dit jaar al overkomen. Want
zoveel mensen hebben er al één
besteld, terwijl de levering eigenlijk
pas in juli begint en de nieuwe
Rover met ingang van deze week
voor het eerst bij de dealer in de
showroom valt te bewonderen.
Zonder overdrijven ontmoet de 75
geweldig veel enthousiasme van
kopers, wat best opmerkelijk mag
heten voor een auto met prijzen
vanaf 61.990 gulden. "Eerlijk
gezegd zou het mij niet eens verbazen als deze 75 nog hogere aantallen scoort dan onze Rover 600 in
zijn beste jaren. In elk geval hou ik
daarmee rekening", zegt A. de
Jong, algemeen-directeur van
Rover Nederland. Voor dit jaar
houdt hij het op 1.500 verkochte
75's.
Bij het rijden vallen direct twee dingen op. De 75 is comfortabel stil en

Ga zitten en geniet, want de Rover 75 biedt zijn inzittenden heel veel comfort.
heeft een ongewoon dashboard.
Hierin herleven waarden van vroeger. Het front is nagenoeg geheel
bedekt met wortelnotenhout,
waarin ventilatieroosters knoppen
en meters als figuranten optreden.
Wie kiest voor de 2.5 V6 Sterling,
maakt het Britse feest helemaal
compleet. De lederen bekleding
van de zetels hebben op de hoeken
een contrasterend gekleurde bies,
zoals je dat vroeger ook zag bij chique auto's.
De Jong stelt pertinent dat de 75
geschapen is om maximaal comfort
te bieden. "Zoek geen verlagings-

sets of dikke spoilers bij dit model,
want die hebben we niet."
Inderdaad blijkt de wagen bijzonder soepel geveerd zonder afbreuk
te doen aan de wegligging. De
hoge graad van afwerking komt
nadrukkelijk naar voren als we een
hobbelig klinkerweggetje pakken.
Kraakjes, rammeltjes en piepjes blijven volledig weg.
De Duitse hand verloochent zich
niet. En op de snelweg rijd je zonder erg harder dan ingeschat,
gewoon omdat het interieur zo stil
is. De nieuwe 2,0 liter direct ingespoten diesel (CDT) doet wat dat
betreft niet onder voor zijn benzi-

nebroeders. Je moet echt zeggen
dat het een diesel is, want te horen
valt het niet.
Rover levert de 75 met een keuze
uit drie motoren. Behalve de 2,5
liter V6 (177 pk) en de 2.0 CDT
(116 pk) is er nog een 1,8 liter viercilinder benzinekrachtbron (120
pk). De standaarduitrusting omvat
abs, vier airbags, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, alarm,
elektrisch te bedienen ramen en
een ingebouwde radio/cassette
met zes luidsprekers.
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Ontdek nu Nederlands grootste speciaalzaak
voor parket, laminaat en kurk
/!$&

Profiteer van speciale heropeningskortingen
op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 juni

EIKEN PLANKEN BRETAGNE
Een schitterende vloer van Frans eiken.
Honingkleurig van tint en kant en klaar gelakt.
Lamellengte 132-233 crn. Dikte 14 mm.

95

Per m2 van

voor

119,

Santana, de unieke vloerenwinkel, is spectaculair verbouwd.
Aan de Valschermkade vindt u nu de grootste en spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit te zoeken. Bij Santana
kunt u profiteren van vakmanschap, deskundig advies, een
enorme voorraad én uitstekende garanties zoals alleen een grote
organisatie u kan bieden.
Kom, zie en profiteer. Want speciaal voor de heropening geven
we kortingen van 20% tot maar liefst 40%. Maar alleen op
donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 juni a.s. Dus kom snel langs.

HEVEA PARKET BALI
Een fraai 3-strooks lamelparket met warme exotische
uitstraling. 10 Jaar garantie. Geel van kleur en kant
en klaar gelakt.
Lamellengte 219 cm.
Dikte 14 mm.
Per m2 van 93^

voor

LAMINAAT DECOR BEUKEN
(5 JAAR GARANTIE)
Sterk, stijlvol en nu zeer voordelig.

LAMINAAT DECOR MAPLE
OF BEUKEN
(5 JAAR GARANTIE)

Keus uit twee fraaie decors in
een hele mooie kwaliteit
laminaat. Per m2 van.

voor

95

voor

EIKEN PARKET KOPENHAGEN
Origineel Scandinavisch lamelparket. , J( „
De combinatie van licht en donker eiken //?,/
geeft dit 3-strooksparket een heel stijlvolle
sfeer. Kant en klaar gelakt. Dikte 14 mm.
Lamellengte 252 cm. 10 Jaar garantie.

Per m2 van

voor

797

20,

LAMINAAT
DECOR KERSEN
(5 JAAR GARANTIE)
De specifieke kleur en tekening van
kersenhout nu in een uitstekende
laminaatuitvoering. Zeer voordelig.
Per m2 van .29795"

voor
LAMINAAT PERTA

KURKTEGELS ROMA

(15 JAAR GARANTIE)
Decor kersen, eiken, elzen
en beuken. Een topklasse
laminaat speciaal geschikt
voor zwaar woongebruik.
Per m

Massieve tegels met de' unieke
eigenschappen van kurk: warmte
en geluidisolerend en verbazend
sterk. Puur natuur. Dikte 4 mm.
Afmetingen 40-x 60 cm.

Per m2 van

bes^ódar

BEUKENPARKET BORUP
Verhuisbaar massief parket. Mooi van tekening.
Lichtbruin gestoomd en kant en klaar gelakt.
Lamellengte 90-152'cm. Dikte 22 mm.
10 Jaar garantie.
Per m 2 van ,LS-9;9lf

voor

99,-

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-669 58 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN

grootste kenners van
,* laminaat
en kurk.
\

maandag van 11.00-18.00
dinsdag en woensdag van 9.00-18.00
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00
Prijswijzigingen voorbehouden

30-Jynï WolterKroes
14-jyli Paony Lukösseri
;
28~ Jy lï - Peter Bee§sek. ;•
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Agenda
juli
4 juli:
Nationale Autoraces,
Circuit Zandvoort,
vanaf 12.00 uur.
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8 juli:
Spelprogramma De
Kanjer Karavaan van
de Nationale
Postcodeloterij, bij
Gran Dorado. Vanaf
18.30 uur.

9 en 10 juli:

.dagje aan.het
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Tropicanafestival.
Muziekoptredens op
verschillende podia
in de Haltestraat, het
centrum en
Gasthuisplein. Vanaf
19.00 uur.

10 juli:
Danceparty
'Loveland' in zwembad Gran Dorado.
Onder meer met housemuziek en lichteffecten. Tussen 9 uur
's avonds en drie uur
's ochtends. Kaarten
te krijgen bij de
Strickly Beachclub.
Boven de 18 jaar.

15 juli:
Korte baandraverijen
in de
Kostverlorenstraat en
Zeestraat. Tussen half
twee en zes uur 's
middags.
15 juli:
Gran Festival (braderie) vanaf 18 uur.

17 juli:
Doeland NK
Beachvolleybal bij
strandpaviljoen
Seagull. Aanvang 10
uur 's morgens.

22 juli:
Gran Festival (braderie) vanaf 18 uur.

29 juli:
Gran Festival (braderie) vanaf 18 uur.
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Haltestraat 37a - Zandvoort
.Tel.:023-5715810

Kodak

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

F.F.N ZOMER DIE UW KLANTEN
NOG LANG MET ZICH MF.EDRAGEN

DUBBEL JUBILEUM FEEST
KODAK EXPRESS 1 UUR SERVICE 121/2 JAAR
FOTO FOCUS 10 JAAR!
WAARDEBON

Nu ook bij ons

Dubbel feest
Dubbel Print
2e foto

l uur

APS afwerking

voor slechts UII)

in 1 uur

£

en GRATIS

filmrolletje
200/24 opnamen
alleen geldig bij het inleveren van
DEZE BON gelijk met uw kleurenfilm.
(geldt niet voor 12 of 15 opnamen)
geldt niet voor
zwart/wit en APS
t/m

3 1-7-99

BRUNA

Deze zomer bJooft ten droomzomcr te
uordcn met Lancome binnen handbereik
BIJ aankoop van ƒ75,- aan Lancômtproducien oniMngt u een fraaie, handige
toilet tas En bij besteding van ƒ 150,- jan
Lancómc arnkeltn knjgr u een kleungt en
praktische zomertas cadeau

(3 f otof ormaten)

Foto Focus
Haltestraat 37a
Zandvoort

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalons

dagelijks geopend
tot 21.00 uur
(zondags tot
18.00 uur)
Pedicure schoonheidssalons

Kodak Expres*, do mooiste foto'» In 1 uur

BALKENENDE

Grote Krocht i8 T Zandvoort

f H 9EM/P fff W1WW

Voor al uw boeken en tijdschriften:
Boeken, books, Bücher, livres
kranten, newspapers, Zeitungen,
journaux, tijdschriften, magazines,
Illustrierten, magazines
telefoonkaarten
Turkish, Arabic, Spanish newspapers

Kerkstraat 6,2042 JE Zandvoort
teL/fax: 023-571 35 39

Voor o.a.
accessoires, badmode,
tassen, horloges
Horloges:
o.a.
* Fossil
* Davis
* Immersion

Badmode:
* Beach Life
* To hot Brazil
*SunnyGirl
* Christal Beach
* Nicky Nobel

Bil inlevering van deze advertentie l U A)

HU OOK f/V STUKJE ITALIË
IN ZANDVOORT
PROEF ONZE OVERHEERLIJKE COUPS
IN EN ECHTE ITALIAANSE SFEER
COPPA PISA
GRAN CAFÉ' GLACEE'
LEMON VODKA COUP
ADVOCAAT COUP
COUP NOISETTE

PETITE AARDBEIEN
AMARENA COUP
AMARETTO COUP
BANANA CHOCO
COUPE D'ORANGE

haltestraat/schoolstraat nr. l - ZANDVOORT
ü&
ff

SCHELDEPLEIN

scheldeplein tegenover de RAI - AMSTERDAM

us
IMieuuusblad

B B£

& g o*^ 3'3ö S" S'ö-ö £ 5 a

£ -5 -c £,"3. S
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Beachvolleybal is voor
velen puur entertainment
De badplaats is ook dit jaar weer
het toneel van veel sportiviteit.
Op zaterdag 11 juli begint de
zesde in de serie van acht wedstrijden voor het Nederlands
Kampioenschap Beachvolleybal
bij paviljoen Seagull. Daarna
trekt de karavaan richting
Enschede, Vlissingen en
Scheveningen.
"V1 "Tooi' de echte toppers is beachvolley\ / bal een serieuze zaak. De professioV nals zweten, zwoegen en springen
in diep mul zand en moeten vooral veel
trainen. Natuurlijk hopen ze dat hun
inzet wordt beloond tijdens de wedstrijden. Er zit namelijk ruim 83 duizend gulden in de prijzenpot.
De beste acht dames- en herenteams
proberen een zo hoog mogelijk aantal
punten te verzamelen in de serie. De
score is doorslaggevend voor de
Nederlandse Kampioenschappen. Deze
worden gehouden op 21 en 22 augustus,
bij paviljoen Noordzee in Scheveningen.
Voor de sporters is beachvolleybal topsport; de niet-sporter waardeert het om
de gezellige sfeer eromheen. De organisatie trekt ieder jaar weer alles uit de kast
om de wedstrijden op te vrolijken met
muziek, een speaker en een disc-jockey.
Bovendien zijn er voor het publiek ook
prijzen te winnen. Voor velen is het daarom puur entertainment.
Dat het voor de sporters achter de schermen geen peulenschil is om internationaal mee te draaien, blijkt uit de ervaringen van de zusjes Kadijk. Debora (29) en
Rebecca (19) hebben er veel uren in moeten steken om tot de top door te dringen.
Sinds dit jaar behoren zij tot de beste
teams ter wereld. Wekelijks trainen zij
zo'n twintig uur op het strand. Samen
met een aantal kracht- en looptramingen

zijn ze goed voor veertig uur training per
week. Om als beachvplleyballer echt voor
vol te woiden aangezien is het belangrijk
om mee te doen aan de Fivb World Tour.
Tijdens het eerste toernooi, dat meetelt
voor de Olympische Spelen, werden
Debora en Rebecca zevende en ze zijn
daarmee tot de top tien van de wereld
doorgedrongen. Als ze blijven presteren
zoals ze nu doen, dan is de kans groot dat
ze volgend jaar meedoen aan de
Olympische Spelen in Sydney.

sujatchn swat

Tijdens de Doeland NK Beachvolleybal
1999 zijn de zusters favoriet. Bij de heren
moeten de winnaars van vorig jaar, het
duo Everaert/Mulder, zeker rekening
houden met de duo's Dekker/Van der
Hoek en De Kogel/Peynenburg.
Het Doelandtoernooi in Zandvoort vindt zaterdag 17 juli plaats bij paviljoen Seagull en begint
's morgens om tien uur. Vanaf drie uur 's middags
worden de finales gespeeld. De toegang is gratis.

Ook dit jaar weer beachvolleybal in Zandvoort

Postcodeloterij, danceparty en
Franse feestweek in Gran Dorado

Wat is leuker dan mee te doen met
de Nationale Postcodeloterij?
Vooral als de opbrengst van het
bingospel voor Nieuw Unicum is.
Op donderdagavond 8 juli komt de
Kanjer Karavaan voorrijden bij
vakantiepark Gran Dorado waar
twee dagen later jonge
Zandvoorters uit hun dak gaan op
een danceparty in het zwembad.
In juli mogen francofïelen ook
proeven van Franse lekkernijen
tijdens de Gran Festivalweek. Er
is voor elk wat wils.

Kanjer Karavaan van de Nationale
Postcodeloterij. Dit reizende spelpiogramma kan meestal rekenen op veel
belangstelling vanuit de plaatselijke
bevolking. Want iedereen wil wel eens
een prijsje winnen en het liefst met een
camera in de buurt. De presentatie van
de spelavond is overigens in handen van
de overbekende Gaston Starreveld.
Dezelfde 'Gaston' als die ook de getallen
van de Sponsorloterij op een rijtje zet.

ran Dorado heeft komende zomermaanden weer verschillende activiteiten op het programma. De grootste trekker in juli is ongetwijfeld de

Voor het jongere uitgaanspubliek is de
Danceparty, op 10 juli, in het zwembad
een uitdaging. Bekende dj's als Erick E
(Roxy), Michel de Hey (Nighttown),
Marnix (Sinners) en Tonny (Mazzo) zijn

G

ingehuurd om de feestvreugde drastisch
te verhogen. Temidden van de opblaasbare beesten danst het publiek of ze glijden
met een dolfijn van de glijbaan af.
Volgens een van de organisatoren is het
niet mogelijk om kaartjes bij de kassa te
kopen.
„De verkoop gebeurt via flyers in de
vorm van een dolfijn. Die leggen we neer
bij speciale trendy cafés of beachclubs.
Zo proberen we het publiek een beetje te
selecteren. Het moet gezellig worden en
ook blijven." De party wordt overigens al
voor de vijfde maal gehouden. „Ook de
organisatie bestaat vijfjaar," aldus dj
Marnix.

CJw barbecciQspecialïst

Kerkstraat 8

Zandvoort

VOOR

VREEBURG&Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT

TEL 571 24 51

CD, MC, VIDEO, MD, DVD,
CD-RoM, BLANCS, NINTENDO 64,
PLAYSTATION, DREAMCAST,
ACCESSOIRES, PRE-PAID,
TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,
KPN, TELFORT, BEN, DUTCHTONE

DE TROMP WINKEL
R) KAA$ EN ZUIVEL
Grote Krocht 3-5 Zandvoort
de Lekkerste ROOMBRIE, Heerlijk GEVULD!

KIES UIT 4 SOORTEN
GEVULDE BRIE
* met kruiden * met Peper * met Bieslook * met Napoli
NU 150 gr voor maar 3,75
het is de zomer van SALVATORE TOZZI
MOZZARELLA di TOZZI
NU bolletjes 200 gram voor maar 5.95
en GRATIS 100 gram TAPENADE

Z / E DEZE WEE/C
ONZE
ZOMERKRANT
Woensdag 30 juni 1999

a

datum
30 juni
01 juli
02 juli
03 juli
04 juli
05 juli
06 juli
07 juli

l
l
UI

HW
05.21
05.56

06.31
07.05
07.45
08.29
09.25
10.36

LW

HW

01.04

17.45

01.35
03.35

18.19
18.55
19.35
20.15

04.26
05.05
05.54

21,06
22.05
23.10

02.20
02.55

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
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LW
13.15
13.54
14.35
15.20
16.01
16.40
17.24
18.25

Dorpsstraten
met foto's in
overzichtsboek

Maanstand: LK di 06 juli 13.57 uur.
HW: za 03 juli 07.05 uur, + 107 cm NAP.
LW: zo 04 juli 03.35 uur, - 95 cm NAP.

T-shirts van
obers plakken
aan het lijf
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OVZ verklaart
buurgemeenten
verkeersoorlog
]

'

Los nummer 2 gulden

Verkeersdeskundigen
en
vertegenwoordigers van de
omliggende gemeenten zijn
door de OVZ uitgenodigd om
te komen praten. Volgens
voorzitter Leo Heino is het de
zoveelste discussie over de bereikbaartieid van Zandvoort.
„Alle gemeenten die ons insluiten, of liever gezegd afsluiten, zitten aan tafel. Er wordt
al jaren gepraat. Maar ieder is
voor zichzelf bezig. Zandvoort
staat economisch gezien met
de rug tegen de muur."
Volgens de OVZ is het oorlog
als levensaders van dorpen,
steden en landen worden afgesneden. „Zandvoort is in zo'n
positie gedrongen door, nota
bene, zeer beschaafde, welwillende en democratisch bestuurde buren. Die met het gelijk aan hun zjjde middels hun Zaterdag was weer zo'n dag waarop half Nederland verkoeling zocht aan zee. De VW in Noord-Holland is tevreden over de belangstelling
verkeersplannen-en maatrege- tot nu toe. Ten opzichte van de slechte zomer vorig jaar geeft het aantal bezoekers een lichte stijging te zien
len Zandvoort economisch
Foto André Lieberom
wurgen."
Hoe Zandvoort zijn oorlogsverklaring waar kan maken als
geen van de gemeenten voor
rede vatbaar is, laat Heino in
het midden. „We gaan onze
strategie nog niet onthullen.
ZANDVOORT - Het aantal
We proberen het eerst op be- boekingen in de regio zal
schaafde wijze, als noodkreet." deze zomer met zo'n 3 procent toenemen. Oorzaken
van de lichte stijging zijn het
ADVERTENTIE
huidige mooie weer en de
slechte zomer vorig jaar. Het
toeristisch bedrijfsleven en
de VW zijn optimistisch.
Met name de hotels, vakantiehuisjes en campings langs
DIE NIET
de kust zijn dit jaar populair.

ZANDVOORT - Zandyoortse meisjes komen meer
in aanraking met het bureau
Halt dan meiden in plaatsen
als Bennebroek, Heemstede
en Bloemendaal. De meisjes
worden meestal gepakt voor
winkeldiefstal, waarvoor zij
een alternatieve straf moeten uitzitten. Dat blijkt uit
het jaarverslag van het bureau Halt KennemerlandZuid. Halt is een bureau dat
alternatieve straffen geeft.

De politie heeft in 1998 63
jongeren doorverwezen naar
het bureau Halt. Onder hen
bevonden zich elf jongeren wegens het overtreden van de
vuurwerkwet. In de meeste gevallen werden de jongeren opgepakt omdat zü vernielingen
aanrichtten. Diefstal komt op
de tweede plaats. Opvallend is
dat er onder de achttien j ongeren in Zandvoort die zijn doorverwezen naar Halt, relatief
veel meisjes waren. De meesten van hen pleegden winkeldiefstallen. Eén meisje werd in
Bennebroek opgepakt. Ook
wegens diefstal.
Van de Zandvoortse jongens
hielden er vier zich bezig met
graffiti, een paar met oplichting of vernieling. Volgens Halt
men, is nog niet helemaal dui- willen jongeren graag stoer
delijk. Wel worden meer Engel- doen. „Wanneer hen gevraagd
sen en Fransen gesignaleerd. wordt naar het motief van hun
Volgens de VW Noord-Holland zitten de watersporten in
de lift. Maar ook traditionele
attracties zoals de kaasmarkt.
„Bovendien blijft de vraag
naar en het aanbod van evenementen groeien. Vooral festivals, braderieën en markten
zijn in trek."
Om in die behoefte te voorzien, geven de afdeling Kunst
en Cultuur en de WV NoordBel dan i.v.m.
Holland gezamenlijk een
nabezofging
Noord-Holland Magazine uit.
donderdagmorgen
Het blad geeft een overzicht
vóór 12 uur
van zo'n 3500 grote en kleine
evenementen die tot 31 oktotel. 5717166
ber plaats vinden.

Run op hotels, pensions en campings

"^

V
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olgens rruj kon er met mijn
treinreis naar Groningen
niets meer fout gaan. Het
thuisfront had alle gegevens
via de reisplanner opgezocht
en uitgeprint want stel je voor
dat ik de verkeerde trein nam.
Het vertrouwen in mijn kunnen was zo groot dat ik met
weekendtas en al bij het station gedropt werd.
Niets vermoedend liep ik
vrolijk naar het loket om een
treinkaartje te kopen. Het was
dicht en voor de verkoop kon
ik kiezen uit het stationswinkeltje of de NS-kaartenautomaat beneden op het perron.
Ik koos voor de laatste omdat er voor de kassa in de winkel een lange rij stond. Het
was de eerste kennismaking
met een kaartjesapparaat en
dat gaf enige problemen. Gelukkig ging de NS-service zover dat ik zelfs met de giropas
kon pinnen Heel handig,
dacht ik maar het bleef bij
denken want het kreng deed
niets. Vertwijfeld keek ik om
me heen of er nóg een automaat was maar helaas stond
er maar één.
Ik moest nu echt opschieten
want zoveel tijd had ik niet
meer. Dan maar weer de trap
op. De rij bij de kassa was geslonken én ik kreeg na het pinnen (dat trouwens wél lukte)
uiteindelijk mijn treinkaartje.
Ik heb nog nooit zo snel trapPen gelopen.
Toen ik, al hijgend, in de
dichtst bijzjjnde coupé stapte,
King de treindeur met een harde klap achter me dicht. Mijn
reis was begonnen. Ik had drie
uur de tijd om uit te puffen en
na te denken over hoe klantonvriendelijk de NS is geworden. 'Vervoer moet iets plezierigs zijn', dat stond verleden
jaar in een toeristisch beleidsPlan. Voor nuj is het plezier
eraf; ik pak voortaan maar
Weer de auto.
Nel Kerkman

Zeeschuimers
kampioen van
Noord-Holland
Sportpagina
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Zandvoortse
meiden vaker
naar

ZANDVOORT - De Ondernemersvereniging Zandvoort
(OVZ) heeft de oorlog verklaard aan de omliggende gemeenten Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen, Vogelenzang en Heemstede. Volgens
de Zandvoortse ondernemers wordt het dorp economisch gewurgd omdat de
omliggende gemeenten niet
mee willen werken aan een
doorstroombeleid.

ALLEEN MAAR
OP DE BANK
WIL ZITTEN

Zon, zee, strand,
racen, biertje,
muziek, dans en
sport: in de zomer
kun je niet om
Zandvoorf heers. De
leukste tips voor juli

En verder:

De verschillende logiesaccommodaties zijn redelijk tot
zeer goed bezet. Op enkele
plaatsen zijn ze zelfs tot 100
procent volgeboekt. In de regio Zuid-Kennemerland zijn
met name de korte arrange-

Beloning voor
vinden Harley
ZANDVpORT - Een 45jarige Duitser looft drieduizend gulden uit voor
het terugvinden van zijn
Harley-Davidson. De mptor van het type SoftailCustom, kleur rood, werd
gestolen op vrijdagavond
18 juni.
Omdat de man sterk gehecht is aan zijn Harley wil
hij graag betalen voor de
tip die leidt tot het vinden
van zijn motor. Het kenteken van de motor is UNSY8.

menten in trek. „Veel bezoe- bezetting in de hotels en boekers maken gebruik van aan- kingen zijn meegeteld. „Er zijn
biedingen die gekoppeld zijn opvallend veel last-minutereisaan een bezoek aan een pret- jes geboekt," zegt De Jong.
casino of tentoonstelling," ver- „Nu het voorjaarsweer redelijk
klaart woordvoerder Bas de tot goed was, willen veel menJong. „Er zijn weliswaar niet sen toch nog weg. Met name
zoveel tenonze oostertoonstelburen bellen
lingen. Wel is
woensdag of
het
aantal
donderdag.
kleinere eveDie willen het
nementen
komend
toegenomen.
weekend even
Met
name ~"~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ relaxen."
Haarlem en omgeving zijn in
De toeristenindustrie rondtrek."
om Amsterdam verwacht een
De VW heeft haar cijfers ge- graantje mee te kunnen pikken
baseerd op het aantal aanvra- van alle zomeractiviteiten in
gen dat ervoor arrangementen de hoofdstad. Waar de Noordbinnenkomt. Ook de huidige Hollandse gasten vandaan ko-

3 procent
meer boekingen
in deze regio

Uw krant
niet
ontvangen?

Doorrijden na
een ongeval

ZANDVOORT - De politie
van Zandvoort is op zoek naar
de bestuurder van een rode
Porsche 924. De man heeft vrijdag 25 juni omstreeks negen
uur 's avonds een achtjarige
jongen aangereden op het grote parkeerterrein van het circuit. Het jochie reed op een
kindermotor van het merk Yamaha toen hij in botsing kwam
met de auto. Via de motorkap
kwam hy op het wegdek tegeweldadig gedrag, wordt het recht.
meest genoemd: stoer doen,
meedoen en verveling. Bij winDe bestuurder van de auto is
keldiefstal wordt als reden op- wel uitgestapt, maar weggeregegeven: 'het graag willen heb- den toen de politie ter sprake
ben', 'meedoen met de ande- kwam. Bij een controle in het
ren' en 'dat het zo makkelijk Alkmaarse ziekenhuis bleek de
lijkt om iets te stelen'." De ge- jongen gebroken scheenbeen
middelde leeftijd van de jonge- te hebben.
ren is zo'n veertien jaar.
De opzet van bureau Halt is
De politie is op zoek naar geom de jongeren zoveel moge- tuigen, mogelijk een paar jonlijk werkzaamheden te laten gens die op hetzelfde tijdstip
doen die in relatie staan met met radiografisch bestuurbare
hun delict. De meisjes die op- auto's aan de gang waren. Zij
gepakt zijn wegens winkeldief- worden verzocht het basisstal komen dan bij de Hema en team Duinrand te bellen, tel.
Albert Hijn terecht. De jon- 574.5111.
gens die zich te buiten gingen
aan graffiti moesten werkzaamheden verrichten bij woSnelrijders
ningbouwvereniging EMM.
Halt houdt overigens ook
ZANDVOORT - Bij een snelprojecten op scholen. Leerlin- heidscontrqle op de Boulevard
gen worden herhaaldelijk met Barnaart zijn maandagavond
thema's als vandalisme, win- 102 auto's geregistreerd. In tokeldiefstal en vuurwerk gecon- taal passeerden 1.094 auto's
fronteerd. Ook voor de ouders tussen half zes en negen uur
zijn er voorlichtingsavonden het controlepunt.
waar ingegaan wordt op vragen als 'waarom ontplooien
De hoogstgemeten snelheid
kinderen activiteiten van cri- was 135 kilometer per uur op
minele aard' en 'wat houden een stuk waar tachtig rnaxiHalt-straffen in'.
maal is toegestaan.
ADVERTENTIES
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

Toneelgroep Zimmer Frei wil theater in
Z

IMMER FREI is de naam
van de nieuwe toneelgroep in Zandvoort. De
toneelgroep bestaat uit drie
acteurs die samen van plan
zijn om als professioneel gezelschap in de theaters terecht te komen. Nelleke van
Koningsveld was initiatiefneemster en is regisseuse van
het eerste stuk.
„Toen ik nog op de toneelschool in Antwerpen zat, las ik
de dialogen van de Belgische
schrijver Paul Jacobs. Ik wist
meteen dat het iets was om op
toneel op te voeren." Toen ze
er later achter kwam dat haar
buurvrouw Son Koper ook een
professionele actrice was, werden er meteen plannen gemaakt om de toneelgroep op
te richten. „Het klikte gewoon.
Het leek Son ook leuk om met
die dialogen aan de gang te
gaan en al snel haden we een
derde acteur, Michiel Drommel, en een zakehjk leider. De
tijd was rijp."
Michiel Drommel studeerde
aan de Mount View Theaterschool in Londen. Hij staat al
jaren op de planken in Duitsland en Nederland en is ook
regelmatig op televisie te zien.
Son Koper volgde haar toneelopleiding ook in Londen. Als
regisseur is ze verbonden aan
de amateurvereniging Hildering en ze heeft bij verschillende gezelschappen gespeeld.
Nelleke van Koningsveld
speelde van jongs af aan in
verschillende televisieseries.
Later werkte ze zowel bij Belgische als Nederlandse gezelschappen, maar de dialogen
van Paul Jacobs wilde ze altijd
al eens bewerken.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
Nelleke van Koningsveld over het eerste stuk. „Die ruzies zijn heel herkenbaar"

fantasie en yerbeelding. Als
actrice heb je meer aan verbeelding, als reggiseur aan
fantasie. Volgens mij heb ik
meer fantasie en past dit beter
bij me. Hoewel het een stuk
zwaarder is dan ik dacht."

het echte leven gaat. En eigenUjk is dat ook wel heel triest.
Het bewerken was best moeihjk, maar het is geworden wat
ik ervan wilde maken. Op het
toneel proberen we de dubbele bodem te laten zien. Het is
meer dan alleen humorisVan de dialogen uit de boek- tisch."
jes 'Ruzie voor beginners',
'Ruzie voor Gevorderden' en
De andere twee toneelvere'Gulzig en Ongeduldig' heeft nigingen in Zandvoort worden
Van Koningsveld een lopend niet gezien als concurrentie.
verhaal gemaakt. Het gaat
„Dat zijn heel goede amateurover een getrouwd stel en wat gezelschappen," legt Van Kode man en vrouw elkaar aan- ningsveld uit. „Dat is anders.
doen. „De ruzies zijn heel her- Wij blijven voorlopig met z'n
Voor het eerst in haar carriè- kenbaar. Dat heeft iedereen
drieën spelen. Ik hoop dat er
re gaat Van Koningsveld regis- wel eens thuis. We nemen te- impressariaten komen kjjken,
gelijk de datingshows op de
zodat we uiteindelijk in de
seren. „Dat wilde ik altijd
theaters kunnen spelen."
graag. Er is een verschil tussen hak en laten zien hoe het in

Zimmer Frei is ook een reactie op de slechte positie van
acteurs en actrices. „Door de
grote concurrentie moet je
steeds naar screentesten voor
bijvoorbeeld soaps. De goede
vakvrouw of vakman wordt
ondergewaardeerd en niet beschermd."
Dankzij de eigen toneelgroep Zimmer Frei hebben de
drie acteurs het nu zelf voor
het zeggen. „Dit is echt wat ik
altijd wilde. Ik heb het gevoel
dat ik nu op de goede plek
zit," vertelt Van Koningsveld.
„Misschien dat iemand anders
later ook gaat regisseren,
maar eerst krijg ik de gelegenheid om mijn project uit te
voeren."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
G kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA B
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!
Damian heeft een b r o e r t j e

geboren op 21 juni 1999
Van harte gefeliciteerd
Rob, Chariotte, Guido
Petra, Conny en Bart

Na 62 jaar gelukkig met haar getrouwd te zijn geweest is toch nog plotseling overleden mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Jacomijntje Paap
Ze is 82 jaar geworden.
H arm H arm s
Gerard en Nel Harms
Kees en Inge Harms
Ria en Ab Giesberg
Tineke en Menno de Baar
Els en Peter Michalides
Herman en Juliët Harms
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Haarlem, 26 juni 1999
Diaconiehuisstraat 7
2042 VL Zandvoort
De begrafenisplechtigheicl heeft op woensdag 30
juni op de Algemene begraafplaats te Zandvoort
plaatsgevonden.

Onze oma
KRAAIJENOORD

* , , >,
, Mijn naam te Bram Wijkhüise.

Samen met mijn vader had ik in:tiet^
v&rledm een eigen uitvótfavnder-) >
neming. Maar een klein- bedrijf heeft,
zo zijn beperkingen.
Het samengaan met Uitvaartcentrum
Haarlem betekende voor ons een
belangrijke stap vooruit.
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt gehad.
Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit ons
modern ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u bij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
uitvaartverzekeringen.
Onze NIVO-polis en UZETnaturauitvaartverzekeringzijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.
Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad terzijde te staan.

wordt vrijdag a.s. 65 jaar.
Van harte gefeliciteerd
de kleinkinderen
Stefan en Michelle

ADVERTENTIES

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
• of crematie.
Directe huïp bij een sterfgeval.
..O..

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Dynamics Body
Wij zijn trots op je

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Pa en Ma
Stefan, William
en Mester

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

MEDEDELING
van De GAPER drugstore
Betr. de kleurplatenwedstrijd
Er liggen nog prijzen voor Pony Park
Slagharen klaar die nog niet zijn opgehaald.
Het is beslist de moeitewaard!
De GAPER drugstore
Kerkstraat 31, Zandvoort

Het hoogheemraadschap Amste/, Gooi en Vecht ts verantwoordelijk
voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de
provincie Zuid-Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Openbare vergadering
van het algemeen
bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 8 |uh 1999 m het kantoorgebouw van het
hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum
De vergadering begint om 20 oo uur.
Agenda
De volgende punten komen aan de orde:
' jaarrekening Amstel, Gooi en Vecht 1998
• strategisch meerjarenplan ACV 2000-2004
• begrotingswijziging 1999 Openbaar Lichaam
Muskusrattenbestrijdmg Utrecht
• begroting 2000 Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht en opname krediet voor muskusrattenbestrijding in begroting 2000 ACV
• krediet defosfatenng mlaatwater Vinkeveense Plassen
• unilocatie ACV en DWR en besluit toekomstige zetel
ACV
• realisatie archiefbewaarplaats
Inzage
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap aan
de Larenseweg 30 te Hilversum, tel. (035) 647 76 07 en aan
de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. (020) 460 21 oo.

Hilversum, 30 j u n i 1999.
•fjtH H

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ü

A. LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw grafwerk naar ons of uw eigen ontwerp,
bijschrijving van namen en teksten,
vernieuwing en cöJes wat ermee verjband houdf.

waar een regeling opgesteld, door met het
vervallen van deze wet verviel ook de daarop
gebaseerde juridische legeling

U kunt deze vergunning(en) inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden
Belanghebbenden kunnen,
binnen zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt ter inzage bij de Centrale
Balie en eveneens bij de openbare bibliotheek,
Pnnsesseweg 34 te Zandvoort

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 21 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 25 door 8&W genomen
besluiten zijn op maandag 28 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 8 juli om 15.30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 6 juli
1999 m het openbaar De vergadering wordt
gehouden m de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

- Voorstel parkeerbeleid pilotproject Zuidbuurt
- Voorstel startnotitie GVVP
- Voorstel inzake overeenkomst tussen
gemeente Zandvoort en het IKV inzake
samenwerking met partnergemeente Blije,
Oost-Slavome/Kroatie
- Voorstel betreffende trouwen op locatie
- Voorstel tot wijziging voorwaarden inzake de
verkoop van het voormalige pompstation
Bentveld
- Voorstel tot verhuur gedeelte Tolweg 10
- Aanwijzingsadvies voor inschrijving in het
register van njksmonumenten (MSP)
- Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke
regeling van het Werkvoorzieningschap ZuidKennemerland
- Voorstel tot vaststelling van een voorbereidmgsbesluit ten behoeve van het perceel
Zeestraat 71
- Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Burgemeester
Nawijnlaan 16
- Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluitvoor het perceel Max Euwestraat
- Voorstel tot vaststelling van een voorbereidmgsbesluit voor het perceel Parnassialaan
25
- Voorstel betreffende regeling inzake tegemoetkoming in en vergoeding van kosten die
verband houden met de vervulling van het
wethoudersambt
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage by de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
-Flemingstraat 26
2 bomen
-Math. Molenaarstraat 24 1 boom
-Tollensstraat 9
2 bomen
-Bentveldweg 12
1 boom
-Bentveldweg 11
1 boom
-Hoek Celsiusstraat/
V.d. Waalstraat 3 (gemeente)bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook
een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN
Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft op grond van artikel 4 1 2, eerste lid van
de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort de volgende dagen aangewezen ten
behoeve van het houden van collectieve festiviteiten in Zandvoort, waarop de voorschriften
1 1 1, 1 1 5, 1.1 7 en 1 1 8 van de bijlage B
van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer niet van toepassing
zijn
- 30 en 31 juli 1999(Jazzfestival),
- 4 september 1999 (Goodbye Summer Festival),
- 31 december 1999 (oudjaar)

KENNISGEVING

Op de agenda staat (onder voorbehoud)

Marielle van der Zon
opent zaterdag

99/1152 K2 Inlme Skate Evenement op 24 en
25juli 1999
99/3013 Tropicana festival op 9 en 10 juli 1999

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet ten minste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

VRIJSTELLING EX ART. 15 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het vernieuwen van het terrasscherm op het
perceel Cort van der Lindenstraat 6
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2 juli
1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijke bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VRIJSTELLING EX ART. 18A WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen voor
- het vergroten van een uitbouw ten behoeve
van het perceel Haarlemmerstraat 78,
- het oprichten van een tumhuisje ten behoeve
van het perceel Max Euwestraat 22
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 2 juli 1999 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de- tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VRIJSTELLING EX ART. 19 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Zeestraat 71 in verband met het
oprichten van een apotheek en daarboven
een appartement
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 1 juli
1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende de termijn van de
tervisielegging kan een ieder schriftelijk
bedenkingen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort

ONTWERPBESTEMMING SPL AN
"BOULEVARD ZUID"

(ART. 23 WRO)
Overeenkomstig het bepaalde m artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ligt,
met ingang van 5 juli 1999 gedurende 4
weken, voor een ieder ter inzage het bestemmmgsplan "Boulevard Zuid"

EVENEMENTEN

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern van
Zandvoort Het plangebied van het bestemmingsplan wordt begrensd door het strand
aan de westzijde, door de Thorbeckestraat aan
de noordzijde, door de Mansstraat, het Ir G
Fnedhoffplein en het terrein van het dumwaterleidmgbednjf aan de oostzijde en door het
appartementencomplex aan de zuidzijde

De volgende vergunning(en) is/zijn door de
Burgemeester c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort

Tot dusverre is er geen geldend bestemmingsplan voor dit plangebied aanwezig In het
kader van de Wederopbouwwet was welis-

GEMEENTE

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-1 SOM Witte Veld 64
plaatsen van een schuur
99-132B de Favaugeplem 21
geheel vernieuwen van balkons
99-1335 Cort van der Lindenstraat 2-32
verwijderen van vloer
99-134M Paradijsweg 2a
plaatsen van een schuur
99-135B Kanaalweg 7
vernieuwen van woning
99-136B Brederodestraat 67
veranderen/vergroten uitbouw
99-137B Duindoornlaan 15
plaatsen van dakkapellen
99-138B Dr J G Mezgerstraat 92
vergroten woning
99-139B Duindoornlaan 28
veranderen woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen:
98-208B Julianaweg 4
bouwen van een serre (07-06-99)
99-043B Boulevard Barnaart 30
oprichten van een kelder (07-06-99)
99-057B Bentveldweg 17
wijziging van verleende vergunning
98-1936(07-06-99)
99-072B Vinkenstraat 12
plaatsen van een dakkapel
(07-06-99)
99-102B Koninginneweg 24
vergroten van dakkapel (14-06-99)
Verleende melding bouwvoornemen:
99-096M Patryzenstraat 18b
plaatsen van een dakkapel
(14-06-99)
De volgende bouwvergunningen zijn
ingetrokken:
98-044B Zeestraat 71
bouwen van apotheek en appartementen (02-06-99)
99-054B Zeestraat 71
wijzigen van verleende vergunning
98-044B (02-06-99)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openmgstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

Zandvoort
Telefonisch dagelijks tusen 10 O en U 00 tel en fax
023-5714168
Kostveüorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zand voort

Amsterdam
Tijdens kantooruen Steenhowuers Lavertu tel.
020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
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van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT
adverteer in de krant

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Fa. Gansner & Co.

UdONT

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!
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Glazenwasserij
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

-Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93-
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Parkeerproef
voor invaliden
tegenvaller

Niemand weet waarom Tarzanbocht zo heet

ZANDVOORT - De proef
met het eenrichtingsverkeer
op de Grote Krocht is een
tegenvaller voor mensen die
slecht ter been zijn. Omdat
de parkeerplaats voor invaliden ook tijdelijk is verhuisd
naar de overkant van de
straat, moeten zij met hun
winkelwagentje de straat
oversteken. Voor invaliden
met een karretje is het uit de
auto stappen helemaal taboe
vanwege de stoeprand.

Een straatnaambordje is praktisch. Je weet waar je bent en op een plattegrond is het een
handige plaatsaanduiding. Hoe een straat, plein, werf of boulevard aan zijn naam is
gekomen, daar staan weinigen bij stil. Vaak gaat het om dominees, schrijvers, dichters,
burgemeesters of verzetstrijders die zich voor hun dorp hebben ingezet. Om daarin wat
duidelijkheid te krijgen geeft het Genootschap Oud Zandvoort een rijk geïllustreerd
slraatnamenbock uit. Inclusief een beknopte historie van elke straat, riet boek is bedoeld als
millcnniuincadcau voor alle Zandvoorters.

„Je kunt al niet zo makkelijk
uit de voeten," zegt een mevrouw desgevraagd. „Die parkeerplaatsen voor Albert Heijn
waren een uitkomst. Nu moet
je hier bij het reisbureau langs
de stoep parkeren. Probeer je
dan maar eens in een karretje
te hijsen."
Meneer A.J. Ottho uit de
Haltestraat is boos over verplaatsing van de inyalidenparkeerplaats. Ook al is die tijdelijk. „Het is belachtelijk, wie ik
erover spreek, ze klagen allemaal. Ik moet nu meters slepen met een winkelwagentje
en daarna het karretje ook
weer terugbrengen. Ik kan me
er heel erg over opwinden." Ottho is van mening dat hun parkeerplaatsen geen onderdeel
van de proef mochten zijn.
Volgens de bedrijfsmanager
van Albert Heijn is van tevoren
geen overleg gepleegd door de
gemeente. „Wij weten van
niets. Het was me nog niet
eens opgevallen. Dit is wel erg
onhandig, ja." Albert Heijn
houdt liever de parkeerplaatsen voor de deur. Veel invaliden doen hun boodschappen
het liefst in een keer. Dat bespaart een hoop energie.
De gemeente is overigens
van mening dat de proef maar
van tijdelijke aard is. Over
veertien dagen is alles weer bij
het oude.

Inbraak
ZANDVOORT - Een bewoonster van het Burgemeester Fennemaplein ontdekte zaterdagmiddag dat er bij haar
was ingebroken. Ze miste enkele sieraden en geld. Ook bij
haar buren werd hetzelfde gestolen. Het slachtoffer had in
de hal van het appartementengebouw wel vijf onbekende
personen aangetroffen die vermoedelijk iets met de inbraken
te maken hebben. Het ging om
vier mannen en een vrouw. Allen klein van stuk en met een
donker uiterlijk.

Op 18 juni 1890 werd op de Schapcnkamp aan de 'Hoogcmvcg' het laatste Walcrloofccsl gehouden. Het
volksspelen en een optocht

W W T IE WEET eigen.
«/&/ J Ü k dat 12° J aar
WW geleden op de
• V Schapenkamp
het laatste Waterloofeest is gehouden," vraagt voorzitter Ger
Cense van het genootschap.
„Daar werd 75 jaar bevrijding
gevierd. Dat stukje grond,
waar het hoofdkantoor van de
ABN/Amro staat, heette later
het landje van Groen. Genoemd naar een bekende aannemersfamilie die veel heeft
gebouwd in de omgeving. Nu
heet het de Grote Krocht."
Cense is geïnteresseerd in de
historie van het dorp. Hij
denkt dat veel Zandvoorters
dat ook zijn. „Nu Zandvoort is
volgebouwd en alle 231 straten
en pleinen van een naam zijn
voorzien, is een straatnamenboek een waardevol document
voor alle Zandvoorters. De bevolking heeft een digitaal informatiepunt als vierde cadeau
gekozen voor het millennium.
Daar de realisatie van zo'n cadeau enige tijd in beslag
neemt, willen wij omstreeks

die periode alvast met een
„Het leuke van dit boek is,"
straatnamenboek komen. Het zo vervolgt Cense, „verdwenen
leek ons een goed alternatief." straten worden ook in het boek
opgenomen. „In tweehonderd
Het bestuur van het Genoot- jaar zijn zo'n 62 straatnamen
schap Oud Zandvoort wil de vervallen Deels door afbraak
unieke kans om veel historisch m de oorlog, deels door herbemateriaal te bundelen niet noeming." Andersom heeft
voorbij laten gaan. Cense
hoopt dat het college oog heeft
voor de argumenten van het
genootschap. De uitgavekosten van het boek schat hij op
honderdduizend gulden. In
een brief vraagt het genootschap het college om financiële een aantal straten de naam te
steun. „Het zijn eenmalige danken aan gebouwen die alkosten," verzekert Cense, lang zijn verdwenen De voor„voor dat bedrag kunnen alle zitter van het genootschap
negenduizend gezinnen in verwacht dat het veel werk is
Zandvoort zo'n boek ontvan- om alle historische feiten bogen. Het is ook een schitterend ven water te krijgen. „We zijn
gemeentelijk cadeau voor nu met twintig medewerkers,
nieuwe inwoners. Vastlegging maar we kunnen meer mensen
van een gemeentelijke historie gebruiken. In feite kan de beop een manier die nog niet volking aan het eigen millenmheeft plaatsgevonden." Als de umcadeau meewerken."
gemeente niets voelt voor een
bijdrage dan komt het boek er
toch. Het is dan te koop voor
nog geen vijftig gulden.

Geen voorrang

Hond uitlaten

Ruim tweeëneenhalf jaar
woon ik nu in Zandoort aan de
Favaugeboulevard. Ongeveer
twee keer per dag loop ik een
stuk langs de boulevard met
mijn oude hond, die blind en
doof is. Maar hij is zindelijk en
springt over het muurtje om in
de onkruidbeplanting zijn behoefte te doen. Zo ook laten
tientallen Zandvoorters hun
hond uit en ontmoet ik veel
hondeneigenaren.

ZANDVOORT - De Konmklijke Nederlandse Redding
Maatschappij
(Knrm)
in
Zandvoort is op zoek naar
nieuwe bemanningsleden Belangstellenden kunnen daarover inlichtingen krijgen op zaterdag 3 juli in het boothuis
aan de Thorbeckestraat De
Knrm houdt dan open huis
tussen tien en twaalf uur 's
morgens. De bemanningsleden die de Knrm zoekt moeten
een technische opleiding hebben, tussen de achttien en derlig jaar oud zijn en in Zandvoort wonen en werken. Schipper Dick Draijer zal zaterdag
een informatief praatje nouden over de interne opleidmgen en wat van de aankomende bemanningsleden wordt
landje lag tussen de Ilogcvvcg, Grote Krocht en Hervormde Kerk. 75 jaar overwinning werd gevierd met verwacht. Voor meer informa'
r„to Onoutscbdi) o»<l Zjmh ooi t tie bellen met Dick Draijer (06221.149.01) en Chris Kemp
Zandvoorters die tijd over allerlei anekdotes naar boven voorbeeldig gedrag. Men had (571.7201).
hebben en tegen een beetje komen."
zich vergist.
zoekwerk niet opzien, kunnen
„Neem nou bijvoorbeeld de
„De meeste boeken zijn vrij
zich melden bij het genoot- Dodemansdel,"
illustreert saai," vindt Cense, „niet meer
schap „Daarvoor is geen groot Cense „Volgens geruchten zou dan een droge opsomming van
ZANDVpORT - De politie
schrijverstalent nodig," verze- die achter de Vuurboetstraat feiten Juist door foto's en dit heeft vorige week woensdag
kert Cense. „Je moet voldoen- hebben gelegen, bij de Zuid- sport verhalen komt de histo- een 52-jarige chauffeur uit Blade kennis van de Nederlandse boulevard. En met achter de rie van Zandvoort tot leven." ricum bekeurd omdat hij geen
watertoren. Het zou een bevergunning had voor het rijden
graafplaats zijn geweest voor
De voorlopige lijst van van een bijzonder transport.
aangespoelde drenkelingen. straatnamen leert overigens De man reed met een trekker
Deze mochten niet op de be- dat Zandvoort niet alleen stra- met oplegger waarop een mograafplaats bij de kerk worden ten heeft maar ook werven, biele kraan met rupsbanden
begraven Het zou natuurlijk sloppen, banen, bochten, del- stond en beschadigde een verleuk zijn om te ontdekken len, krochten, ommen en rug- keerszuil. Het transport is
taal hebben om vijf straten te waarom zoiets niet mocht."
gen. Voor de Zandvoortse be- door de politie naar zijn plaats
beschrijven Van tevoren krijgt
Het feit waarom de voorma- volking die nog namen kent als van bestemming, een nieuwiedereen informatie over wat lige Haemstedeweg, in de oor- Baan, Bodeslop, de Dam van bouwwijk, begeleid.
van hem wordt verwacht."
log Wilhelminaweg geheten en Driehuizen, Touwbaan en Endaarna de Dr. Gerkestraat, na tos is het een uitdaging om de
ADVERTENTIE
Het
Genootschap
Oud de oorlog tijdelijk een andere ontbrekende historische gegeZandvoort verwacht dat veel naam kreeg, is ook weer een vens boven tafel te krijgen.
oudere dorpsgenoten met fo- verhaal op zich. Men veronder- Zelfs de Tarzanbocht spreekt
to's en oude verhalen komen. stelde dat de arts naar wie de tot de verbeelding omdat nog
Daardoor komt het Zand- straat is vernoemd 'fout' was, niet bekend is waarom de
voortse Straatnamenboek tot maar hij kwam gelukkig uit dat bocht deze naam heeft gekreleven. „Er zullen ongetwijfeld deel van de familie met een gen.

Verkeerszuil om

Genootschap Oud Zandvoort hoopt op
bijdrage burgers aan straatnamenboek

Nierpatient helpen kost slechts anderhalf uur

MENINGEN

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagmiddag tussen
twee en drie uur 35 bekeuringen uitgedeeld aan automobi- De rubriek Meningen staat
listen die hun auto op de stoep open voor reacties op
van de Mr. Troelstrastraat artikelen die recentelijk in de
hadden geparkeerd. De auto's krant hebben gestaan. De
stonden zodanig geparkeerd redactie behoudt zich het
dat niemand er meer door kon. recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort.
ZANDVOORT - Een 35-jari- Anonieme brieven plaatsen we
ge bromfietser uit Hoofddorp niet. Stuur uw brief naar het
is vrijdagmiddag op de Zand- Zandvoorts Nieuwsblad,
voortselaan gewond geraakt postbus 26. 2040 AA
toen hij werd aangereden door Zandvoort of lever uw brief af
een 59-jarige vrouw uit Heem- op de redactie aan het
stede. De automobiliste gaf Gasthuisplein 12 in
hem geen voorrang toen zij de Zandvoort.
Duindoornlaan inreed. Met onbekend letsel is Hoofddorper
hij opgenomen in een Haarlems ziekenhuis. Zij bromfiets Mevrouw Driessen vindt dat er
is totaal vernield.
met twee maten gemeten
wordt als het gaat om het uitlaten van honden. Zandvoorters worden op de vingers geZandvoorts
tikt en toeristen gaan hun
Nieuwsblad
gang maar.

Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten. Jan Maarten Pekelharing, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frereiean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26.
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

ZANDVOORT - Tal van lezers hebben weer meegedaan
aan de Vaderdagpuzzcl van
het Zandvoorts Nieuwsblad en
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort. De juiste oplossing
luidt: Vaderdagpret, verwen
vader met ontbijt op bed. De
i eerste prijs, een diner voor
! twee personen bij restaurant
Albatros, is gewonnen door R
Schilder van de Tolweg. De
troostprijzen gaan naar mevr.
H.P Huijgen, fam. W.J. Keur,
C. Visser en Wim Trousset Zij
krijgen een vaderdagpakket
van sigarenmagazijn Lissenberg.

Reddingmij
zoekt bemanning

Foutparkeerders

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur D Piet
Directeur/uitgever C A Pelle

Prijswinnaars
van Vaderdag

Enkele keren in het seizoen
word ik vermanend toegesproken door een ijverige agent dat
ik mijn hond daar niet mag uitlaten en dan wordt gedreigd
met een bekeuring van zestig
gulden. Als ik dan vraag 'Waar
dan wel?' is het onzinnige antwoord steevast: 'In de duinen.'
Telkens weer vraag ik hoe ze
zich dat praktisch voorstellen.
Een hond eerst één a twee kilometer laten lopen voordat hij
zijn behoefte kan doen. Waarop ze een antwoord schuldig
blijven.
Er volgt dan meestal een verweer over al de honden die
meegenomen worden naar
Zandvoort om hier uitgelaten
te worden. Dat begrijp ik wel,
ofschoon ik vanuit mijn raam
al die honden lekker zie rennen
langs het strand, geeft dat toch
overlast. Maar waarom betalen wij 'Zandvoortse-hondenbezitters' dan hondenbelasting? Om afgestraft te worden
voor de overlast van de gasthonden?
Mijn voorstel: geef iedere
Zandvoortse
hondenbelastingbetaler een soort pasje en
daarmee het privilege om binnen de gemeente, dus ook
langs de boulevard, de hond
uit te kunnen laten.

ZANDVOORT - „Ik ben
gelukkig gezond van lijf en
leden," zegt Theo te Winkel,
voorzitter van de Vereniging
tot steun aan de Nierstichting. „Maar er zijn een héleboel mensen die door een
merziekte uit de running zijn.
De Nierstichting probeert
het leven lichter te maken
voor hen. Bijvoorbeeld door
een dialyse-apparaat op Mallorca te regelen, zodat nierpatiënten ook eens op vakantie kunnen. Ook stimuleren
we wetenschappelijk onderzoek en lobbyen we om het
schreeuwend tekort aan
transplantatienieren te verkleinen."

nieuwe coördinator en nieuwe pakken. Maar dat is nog niet bij jongeren als bij ouderen
collectanten. In elk geval heb- rond."
toeslaan. Ik ken een jong meisben al twee mensen zich volje dat notabene wedstrijdgens Te Winkel aangemeld als
Overigens valt de tijd die col- zwemster was. Ze was veertien
collectant.
lectanten kwijt zijn om langs toen ze last van haar nieren
de deuren te gaan volgens Te kreeg. Haar wereld stortte in.
„Het zijn senioren die zich Winkel wel mee. „Anderhalf Meedoen aan de Olympische
graag inzetten voor de ge- uur per jaar is toch niet zoveel Spelen zat er vanaf dat momeenschap. We merken dat en vaak is het ook best leuk, ment niet meer in. Nu zwemt
jonge mensen het tegenwoor- want je spreekt je buurtgeno- ze binnenkort toch mee tijdens
dig zo druk hebben met werk ten nog eens. Het coördinator- speciale internationale weden gezin dat ze er geen tijd werk kost wel wat meer tijd." strijden. Voor zo'n meisje wil je
voor hebben," vertelt Te Win- geeft hij toe.
toch best wat tijd vrij maken?"
kel. Toch is hij ook bezig met
Zelf heeft hij ook gecollec- Wie zich wil opgeven als coördinator
als collectant, kan contact opnede studenten van de Haarlem teerd. „Ik realiseerde me dat ik of
men met Margriet van Agtmael (reBusiness School. „Mogelijk geluk heb, omdat ik gezond ffio-coorclinatrice),
telefoonnummer
kunnen zij het als project op- ben. Nierziekten kunnen zowel 020-673.8368.

Optreden 2 Brothers in Club

Het geld dat daarvoor nodig
is. halen vrijwilligers van de
Nierstichting op door te collecteren. Zij zamelen in totaal 6.5
miljoen gulden in. In alle plaatsen van Noord-Holland ten
zuiden van het Noordzee Kanaal wordt gecollecteerd van
19 tot en met 25 september.
Behalve in Zandvoort.

ZANDVOORT - Ze begonnen in een tot studio omgebouwde slaapkamer op de
vierde verdieping van een
flat. De twee broers Martin
en Bobby Boer experimenteerden al enige tijd met het
componeren en mixen van
dancemuziek.
Volgende
week donderdag treden 2
Het collectantennetwerk is Brothers on the 4th Floor op
in Zandvoort m elkaar gezakt in de nieuwe Club Chateau
nadat Elly Korting, oud-leer- aan de Kosterstraat. Met
kracht van de Oranje Nassau- zangeres Des'ray en rapper
school, er in 1991 mee stopte D-Rock.
als coördinator. Sindsdien ontbeert de Nierstichting de acht2 Brothers on the 4th Floor
duizeiid gulden die Korting zijn internationale beroemdmet haar collectanten in Zand- heden. In 1990 kwam hun grote
voort ophaalde.
doorbraak al met 'Can't help
Mevr. Driessen
De Nierstichting is daarom myseir. een plaat die zij zelf
Zandvoort
erg hard op zoek naar een schreven en produceerden. De
plaat werd een internationale
dancehit en werd eenjaar lateigevolgd door de hit 'Turn the
music up'. In 1994 vielen de.
broers weer de hithjsten binnen, ditmaal met 'Never alone', dat zowel in de Top 40 als
Mega Top 50 heeft gestaan.

THE
MATRIX

Straatnamenboek

Met de tekst proberen Martm en Bobby de mensen waar
ook ter wereld bewuster van
henzelf en hun omgeving te
maken. Dat het aansloeg, bewezen hun daarop volgende
singles 'Dreams' en 'Let me be
free'. Samen met zangeres
Des'ray en rapper D-Rock zijn
ze te zien in Club Chateau.

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax.
665 6321

Chateau Zangeres Des'ray en rapper D-Rock

ADVERTENTIE

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)

(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,-

inde
gemeentegelden

Bezorgmg: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

ontving applaus
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MAG HET
IETS MINDER?

OPRUIMING!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergcn Meubelen, Houweling Interieur, Mijnder.s
Meubelen, Mondiledcr, Montèl, Oase, Van Recuwijk,
SlaapkamerCentrum, Slok Meubelcenler, V.ilhal

Amsterdam
Sniep, Diemen. Ring AIO, ifsligS113. Info (020) 6994111.
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Droge voeten en schoon water
DWR werkt voor u
Nederland heeft het water aardig onder controle. Een overstroming komt
af en toe nog wel voor, maar met de kilometers dijken, de gemalen, kaden,
sloten en stuwen houden we de voeten droog. Ook de kwaliteit van het
water krijgt aandacht. Planten en dieren moeten er immers in kunnen leven
en mensen willen erin zwemmen en varen. Bovendien moet ons water
geschikt blijven voor landbouw, veeteelt en visserij. Geen geringe eisen.
In het gebied van de Utrechtse
Heuvelrug tot in de stad Amsterdam is het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (ACV) verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. De uitvoeringvan de taken
is opgedragen aan de stichting
Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR). DWR zorgt voor het zuiveren van afvalwater, de verwerking
van restproducten en de bewaking
van de kwantiteit en de kwaliteit van
het oppervlaktewater.

Geen steiger of beschoeiing zonder vergunning

Hoogheemraadschap peilt
waterkwaliteit

Als u een steiger of oeverbeschoeiing wilt aanleggen in of boven het water,
heeft u een vergunning van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
nodig.
DWR controleert in opdracht van
het hoogheemraadschap of de
aanvraag niet in strijd is met
waterstaatkundige belangen, zoals
die zijn omschreven in de Keur.
Daarnaast controleert DWR of de
toe te passen materialen niet
milieuverontreinigend zijn. Het
gebruik van "verduurzaamde materialen" is meestal niet toegestaan.
Deze materialen, die een speciale
behandeling hebben ondergaan om
een langere levensduur te krijgen,
spoelen uit en vervuilen op die
manier het water. Voorbeelden van
verduurzaamde materialen zijn gegalvaniseerd staal, hout dat geïm-

Colofon:
Deze pagina is een initiatief van de
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)
T jaargang, nummer i, juni/juli 1999
Tekst: DWR, afdeling Communicatie
Voor meer informatie:
DWR, afdeling Communicatie
Postbus 1061
1200 BB Hilversum
Tel. 035 - 647 77 77
De Dienst Waterbeheer en Riolering is
de uitvoerende organisatie van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht en de gemeente Amsterdam, voor
wat betreft de rioleringstaken.
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Hoogheemraadschap Amstel, Goot en Vecht

pregneerd is met creosootolie, metaalzouten of bifluoriden.
DWR onderscheidt bij de vergunningverlening zogenaamde zwarteen grijze-lijststoffen. Vooreen constructie van materiaal met een
zwarte-lijststof, krijgt u geen
vergunning van het hoogheemraadschap. Voor materialen met
stoffen die op de grijze lijst staan,
krijgt u alleen een vergunning als
er echt geen alternatieven zijn.
Wilt u meer weten over de toegestane materialen? Vraag dan de
folder "Oevervoorzieningen" aan
bij de afdeling Communicatie van
DWR, tel. 035 - 647 76 25.

Een verkoelende duik op een
snikhete zomerdag. Bijna iedere
Nederlander doet het wel eens. Of
het nou in een zwembad, een
meertje of de zee is. Eigenlijk zou
iedereen zonder na te denken in
welk water dan ook moeten kunnen
springen, maar uiteraard zijn er
omstandigheden waarbij zwemmen niet altijd even verstandig is.
Het resultaat van moderne tijden.
Het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht houdt voor u de
kwaliteit van het water in het oog
en neemt jaarlijks honderden monsters. Met die gegevens in de hand
geeft de provincie vervolgens een
zwemadvies af. De provincies
Noord-Holland en Utrecht hebben
daarvoor op werkdagen tussen
08.00 en 17.00 uur speciale teiefoonnummers opengesteld waar u
actuele informatie kunt krijgen over
kwaliteitvan onder meeroppervlaktewater, zwembaden en kinderspeelvijvers. Deze zwemwatertelefoon is voor de provincie NoordHolland 023 - 514 37 01 en voor
Utrecht030- 258 21 58. Uiteindelijk
kunt u met een gerust hart gaan
pootje baden.

Iedereen betaalt mee
Het goed uitvoeren van alle waterbeheertaken kost natuurlijk veel geld. Dat geld,
315 miljoen gulden, wordt opgebracht door de inwoners van het gebied waar DWR
werkzaam is. Daarom betalen alle inwoners en bedrijven waterschapsbelastingen.
Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting.
Verontreinigingsheffing
Allereerst is er de verontreinigingsheffing. Om te zorgen voor een goede
waterkwaliteit, moet het afvalwater van
huishoudens en bedrijven worden
gezuiverd. Dat gebeurt in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gezuiverde
water kan weer op het oppervlaktewater
worden geloosd. Andere maatregelen
die DWR neemt voor een goede
waterkwaliteit zijn het baggeren van
sloten en grachten, en het afvoeren of
verwerken van slib.
Dit kost geld en daarvoor betalen
huishoudens en bedrijven verontreini-

Voor de gemeente Amsterdam verzorgt DWR ook de riolering.
Wat die taken allemaal precies inhouden, bij welke projecten DWR
betrokken is en waar u medewerkers van DWR kunt tegenkomen,
staat vanaf nu elk kwartaal te lezen
in deze krant. En wilt u nog meer
weten over de activiteiten, of heeft
u vragen, dan kunt u ons natuurlijk
direct benaderen:
DWR tel. 035 - 647 77 77.

gingsheffing. De tarieven worden berekend door de totale kosten te delen door
het aantal vervuilingseenheden. Een
vervuilingseenheid is de gemiddelde
hoeveelheid vervuiling in het water die
een persoon veroorzaakt. Het tarief voor
1999 is ƒ 98,88 per vervuilingseenheid.
Meerpersoonshuishoudens betalen een
gemiddelde, namelijk drie vervuilingseenheden, dat 15/296,64.
De meeste huishoudens krijgen eenmaal per jaar de aanslag voor de
verontreinigingsheffing samen met een
andere waterschapsbelasting: de
ingezetenenomslag.

Maar ook uw eigen oplettendheid
is belangrijk bij het schoonhouden
van (zwem)water. Zo is in de zomermaanden botulismeeen regelmatig terugkomende plaag. Deze
bacterie veroorzaakt bij dieren
verlammingsverschijnselen, soms
met de dood tot gevolg. Hoewel
botulisme in principe onschadelijk
is voor mensen, is toch enige voorzichtigheid geboden wanneer dode
dieren in het water liggen.
Waarschuw in ieder geval zo snel
mogelijk uw gemeente of de provincie.

Vechtkenner en liefhebber
jan Kuiper:

'Vecht moet
onze Vecht
weer worden'
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Voor jan Kuiper staat het als een paal boven
water: 'De Vecht moet weer worden zoals
vroeger'. Met een zekere weemoed in zijn
stem vertelt hij over de jaren dertig, toen hij
bijna op iedere mooie dag met zijn vriendjes
in de Vecht zwom. Uren konden ze spelen:
van bruggen afduiken, met zelfgemaakte
vlotten helemaal naar Maarssen varen of
vissen. Alleen moesten ze uitkijken voor de
beroepsvaart; recreatievaart was er praktisch
nog niet.
We zitten op een bankje en kijken uit over de
Vecht. Enkele boten passeren ons. Als een
soort automatisme steekt Kuiperzijn hand op.
'Dat doe ik eigenlijk al zeventig jaar'.
Dromend
Jan Kuiper werd in 1924 geboren in Breukelen
op een steenworp afstand van de Vecht. Elk
vrij ogenblik was hij te vinden in de buurt van
de Vecht. Eerst met vrienden ravottend in en
op de rivier, later met 'zijn meissie' romantisch wandelend langs de Vecht en dromend
over de toekomst.
Kuiper: 'In 1944 ben ik met dat meissie, mijn
Truus, getrouwd. We gingen wonen in een
huisje in Breukelen l k heb net zo lang gezocht
tot ik iets kon vinden vlakbij de Vecht. Die
rivier heeft mij altijd in zijn greep gehad. Ik
weet ook niet hoe dat komt.'
Jan en Truus krijgen drie kinderen: twee
jongens en een meisje. De jongens hebben
de liefde voor de Vecht van jan geërfd. Jan
Kuiper: 'Ze zijn geboren in 1946 en 1948.
Vanaf hun zesde jaar waren ze regelmatig in
en op de Vecht te vinden. Maar begin zestiger
jaren verschenen er ineens alarmerende
verhalen over de toestand van de Vecht. Zelf
hadden we het ook al gemerkt. De Vecht ging
achteruit. We vingen minder vis en het water
stonk. Met pijn in ons hart moesten we
. constateren dat de Vecht onze Vecht niet meer
was. Daarom was ik ook blij dat in de loop
van de zeventiger jaren het aantal lozingen
afnam en de Vecht zich langzaam begon te
herstellen.'
Restauratieplan
Maar dat herstel ging te langzaam. Daarom
heeft een groot aantal partijen, waaronder het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
besloten om de Vecht gezamenlijk aan te
pakken. Ze tekenden een overeenkomst en het
Restauratieplan Vecht kon van start. Een
ambitieus plan. want in 2015 moet de Vecht
geheel in zijn oude staat zijn hersteld.
Dat betekent een groot aantal maatregelen,
zoals milieuvriendelijke oevers, handhaving
van de regels op de Vecht (snelheid, aanleggen, vervuiling), grootscheepse baggeractiviteiten, opvissen van drijvend vuil, regulering
van de woonboten, etc.
Jan Kuiper: 'Ik ben bijzonder blij dat het zo
grootscheeps wordt aangepakt. Dat was wel
nodig ook. l k zal het niet meer meemaken dat
de Vecht weer is zoals m mijn jeugd, maar
mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen wel
en dat is een prettig gevoel.'
Restauratieplan Vecht (RPV)
is een samenwerkingsverband tussen
Rijkswaterstaat Utrecht en NoordHolland, de Vechtgemeenten, HDSR,
de provincies Utrecht en Noord-Holland
en het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht. De werkzaamheden in
het kader van het RPV worden
uitgevoerd door DWR.

ingezetenen en eigenaren
De ingezetenenomslag is een belasting
die opgelegd wordt voor het beheersen
van het water en de bescherming van
het land. DWR zorgt voor het waterpeil
in sloten en grachten en voert overtollig
water met gemalen weg. Daarnaast
heeft DWR het beheer en onderhoud
van dijken en sluizen en houdt vaarwegen begaanbaar. Alle huishoudens
betalen de ingezetenenomslag. Het
tarief varieert tussen ƒ 16, - en f 73,-,
afhankelijk van de taken die in uw
tariefgebied uitgevoerd worden.
Naast de ingezetenomslag is er de
waterschapsbelasting voor eigenaren,
ook wel omslag gebouwd of ongebouwd
genoemd. De waterschapsbelasting
voor eigenaren is net als de ingezetenenomslag bestemd voor de waterkwantiteitstaken en de bescherming van het
land door dijken.

In de gemeente Amsterdam verzorgt
DWR ook de afvoer van afvalwater via
de riolering.
Eigenaren die zijn aangesloten op het
rioolstelsel betalen rioolaansluitrecht.
Het tarief van f 198,92 per jaar per object
betaalt u in Amsterdam via een
acceptgirokaart aan Gemeentebelastingen Amsterdam. De opbrengst komt
terecht bij DWR. Amsterdam kent ook
het rioolafvoerrecht. Deze heffing wordt
opgelegd aan bedrijven die meer dan
3oom3 afvalwater lozen op het riool of
op het oppervlaktewater.
Droge voeten heeft nog heel wat voeten
in de aarde. Schoon water ook. Maar
door allemaal een steentje bij te dragen
zijn we het water nog steeds de baas.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Ik ben door een krab gebeten'
dat opa wat harder moet lopen," zegt ze vrolijk. Opa en
man Jeroen lachen vanachter
de toonbank terwijl ze broodjes smeren en frietjes bakken.

Voor ouderen
Van een cliashow over historische mode tot en met een
fietstocht naar Langevelderslag: het Activiteitencentrum
Zandvoort schotelt de oudere
Zandvoorters deze zomer een
zeer gevarieerd programma
voor. Wie benieuwd is naar
het complete seniorenzomerprogramma of meer informatie over een workshop wil, kan
het beste contact opnemen
met Ine Zantingh, gebouw 't
Stekkie, Celsiusstraat 190, telefoonnummer 023-571.7113.

N Strandpaviljoen 19 stijgen ook de heerlijkste
etensgeurtjes op. De zeelucht maakt hongerig. Op het
terras eet een man een visje
met salade, terwijl zijn vrouw
een pannenkoek met stroop
verorbert.

I

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
De activiteiten vinden plaats brengt het Zandvoorts
in 't Stekkie, tenzij and_ers
Nieuwsblad een bezoek aan
vermeld. Deelnemers dienen alle paviljoens die de
zich tien dagen van tevoren op badplaats rijk is, om de
te geven.
sfeer te proeven.

Alle combinaties zijn hier
mogelijk en dat is terug te vinden in het interieur van dit
oudste strandpaviljoen. Je
kijkt hier werkelijk je ogen uit.
De bonte boerenkleedjes en
dezelfde geruite gordijntjes
voor het raam met op tafel de
bierviltjes van Hasseltse koffie
wekken de schijn dat de eigenaren waarschijnlijk uit Belgisch Limburg komen. Voor de
deur ook een levensgrote monnik van hardboard.

Fietstocht

ZANDVOORT - De fietstocht door de duinen naar
Noordwijk is prachtig. Om met
een groep deze tocht te maken
op 12 juli is bovendien gezellig.
Na afloop is er een pannenkoekenmaaltijd in het Activiteitencentrum.
Kosten: 6,50 gulden inclusief
pannenkoek. Verzamelen: om
half twee bij het Activiteitencentrum.

Schilderen

ZANDVOORT - Is schilderen moeilijk? Nee, vindt Ine
Zantingh van het Aktiviteitencentrum. Het valt best mee,
zeker als men enige hulp krijgt.
Op dinsdag 13 juli wordt die
hulp geboden tijdens een
workshop. Bij mooi weer vindt
die workshop buiten plaats, bij
slecht weer binnen. De schilderles begint met koffie en
taart.
Kosten: vijf gulden. Aanvang:
9.30 uur.

Mee met de tijd

ZANDVOORT - Gert Heimus neemt de toeschouwers
tijdens een diashow mee in de
tijd, van de Samariakloof op
Kreta tot en met het Requiem
van Faure. Hij laat het publiek
op 15 juli gemeten van zijn
prachtige dia's en verhalen. Bij
de diashow hoort ook een
lunch.
Kosten: tien gulden inlcusief
lunch. Aanvang: 10.30 uur.

Concert

ZANDVOORT André
Kaart geeft op 16 juli een
avondconcert in de Hervormde Kerk, die een prachtige
akoestiek heeft. Zijn ensemble
bestaat uit docenten van de
muziekschool
Zuid-Kennemerland en beroepsmusici.
Ook bij dit concert draait het
om het thema tijd.
Kosten: 7,50 gulden. Aanvang:
19.30 uur.

Periode 19 - 25 juni 1999
Geboren: Tony Jeremia Kauield, zoon van Klaas Kaufeld
en Paulien Diana Gude.
Ondertrouwd: Robert Corstiaan Hettelingh en Marietta
van Schaagen.
Getrouwd: René de Kluijver en
Mandy Victoria Bluijs; Rolf
Cornelis Kuiper en Mary Catherine Keur.
Overleden: Geertruida Jacoba
Luijte-Paap (88); Marie Louise
Josephine van Waveren-Holderl (75); Louise Nelly Hoogerwerf-Muller (84); Martinus
Hendrikus Akerboom (74).

Oddie
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OODSTIL ZIT een
meeuw op een van de
vlaggenstokken van paviljoen Willy, of is het toch
geen echte? Dan beweegt hij
even met zijn koppie en vliegt
weg. Lager op het terras speelt
een baby met het dekseltje van
z'n tuitbeker. Het is woensdag
en het is warm. De T-shirts van
de twee jonge obers plakken
aan het lijf en ze kijken glazig
uit hun ogen. Ze lijken net als
de gasten bedwelmd door de
plotselinge hitte.
Er hangt een lome sfeer. Er
wordt gezwegen. Ieder doet
het zijne. Zonnen, drinken,
spelen, glazen
terugbrengen.
Dan, als twee
hertjes,
beklimmen twee
jongetjes
de
heuvel vanaf
het strand en
dartelen
de
witte
sobere
strandtent in.
Binnen
een
kale
houten
vloer, een tafel
met leesvoer en een lange bar,
waarachter de vriendelijke Gillis, zoon van de eigenaar.
De jongetjes dralen, want
kiezen is moeilijk uit de lange
plastic flap waarop wel tien
verschillende ijsjes prijken. De
jongetjes nemen de tijd, ze
voelen zich hier duidelijk op
hun gemak in Willy, waar sinds
jaar en dag vader, moeder en
de twee zonen Paap de scepter
zwaaien. Met ieder een Cornetto in de hand sloffen ze naar
buiten, het felle zonlicht in. De
zevenjarige Wesley Uit den
Daal en de even oude Leroy
Doorson zijn de beste vrienden.
„We kennen elkaar al heel
lang, al vanaf juffrouw Marg,"
peinst Wesley. „Dat is de kleuterjuf van de Duinroos; we
hebben nu juf Coby," legt Leroy uit terwijl een stukje chocola van z'n ijsje op het witte
tafelblad valt. Wesley heeft
moeite met het zilverkleurige
wikkel en het tuitje van de
hoorn is al doormidden gebroken. Ternauwernood houdt hij
alles in een hand bij elkaar en
begint hij hartstochtelijk te likken aan het roomijs.

Leroy en Wesley bij strandpaviljoen Willy. „liet is al de vijftiende keer dat we in zee zwemmen dit
jaar," zegt Wesley
„Ik ben door een krab gebeten." Hij laat een sneetje in z'n
vinger zien van zijn andere
hand. „Het kan ook een
scheermesje geweest zijn,"
zegt Leroy nuchter, een langwerpige schelp bedoelend. „Ja,

maar ik durf heel veel met een
tennisbal, duiken en zo. Het is
al de vijftiende keer dat we in
zee zwemmen dit jaar." „Dat is
echt waar," bevestigt nu ook
Leroy dit verhaal. „We gaan nu
weer naar onze moeders. Zij
zijn ook de beste vrienden van
elkaar," zegt Leroy en ze lopen
naar de ligbedjes even verderop.
E LACHSPIEGELS bij
het naastgelegen paviljoen Jeroen hadden
deze jochies ook vast leuk gevonden. Voorbij een nagebootste kleine versie van een vuurtoren aan de entree, wordt de
nietsvermoedende gast geconfronteerd met zijn vervormde
spiegelbeeld. Bij deze tent
past dus een beetje relativeringsvermogen over het eigen
lichaam.

een kunstwerkje, evenals de glimmende houten bankjes en
vuurtoren van de Zandvoortse dito tafeltjes blijven veelal
kunstenaar Victor Bol
leeg, want de consumpties
worden met deze aangename
De baby van nu drie maan- temperatuur het liefst buiten
den oud ligt in de wandelwa- genuttigd.
gen midden in het enige zelfs„Ik werk alle dagen, want

ervice-strandpaviljoen
van
Zandvoort, terwijl haar moeder kordaat achter de kassa
staat. De klanten schuiven
braaf hun dienblad langs de
flesjes en hapjes die in een
rechthoek in het midden van
de zaak staat opgesteld. De

ZANDVOORT - Dat hij op l
juli precies een kwart eeuw aan
de ABN/Amro-bank is verbonden, viert de Zandvoortse rayondirecteur Theo Peek morgenavond met een diner in besloten kring. Daarbij zal in menige toespraak ongetwijfeld de
bescheiden start aan de orde
komen waarmee Peek zijn carrière bij het bankconcern aanving. In zijn geboorteplaats Vianen werd hij namelijk destijds
als algemeen baliemedewerker
op de loonlijst gezet.

qmq

Berichten

m

e

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Maak je niet dik
De Afslankclub Sophie Timp, die via Internet opereert, heeft de
reclamecampagne op het Zandvoortse strand gestopt. Op advies van een reclamebureau liet de club een ludiek bedoeld
verbodsbord plaatsen. Erop afgebeeld staat een dikzak met de
tekst 'Ik moet aan de lijn'. Bezoekers vonden dat bord echter
discriminerend. Woordvoerder Frank Timp: „Het bord werd
rand de middag geplaatst. Om zes uur 's avonds schonk RTL4 er
aandacht aan. Als reactie op die herhaalde nieuwsuitzendingen
werden we om elf uur 's avonds al overspoeld met e-mailtjes
Daar zaten een paar uiterst vervelende tussen." Afslanken Online heeft na rijp beraad de reclamecampagne teruggefloten
Lijners kunnen weer ongestoord het strand betreden.

Oorlogsboek in bieb
Het boek 'Zandvoort tijdens de Bezetting' van de oud-Zandvoorter Arend Bos heeft een vaste plaats gekregen m de bibliotheek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
Het instituut ziet het als een verrijking van de collectie. De
schrijver ziet het als een kroon op zijn werk. „Voor het boek
bestaat veel belangstelling. De eerste druk was in tien dagen
uitverkocht, de tweede gaat ook hard. We zijn al bijna aan de
derde druk toe." Volgens Bos zijn het niet alleen Zandvoorters
die het boek kopen, maar komen de bestellingen ook uit Canada, Nieuw Zeeland en Australië.

Ouwe rakker
Soms dwalen vogels ver van huis af. Dat merkte Fred Koning,
een medewerker van de Amsterdamse Waterleidingduinen toen
hij een melding kreeg van een dode ransuil uit het Belgische
Anzegem. De nng met nummer 5079377 had hijzelf aan de poot
van de uil aangebracht in 1979. Het dier werd toen op 8 juli als
nestjong geringd. De uil werd ouder dan achttien jaar en steekt
wat leeftijd betreft, met kop en schouders boven zijn soortgenoten uit. Die worden meestal niet ouder dan driejaar. De Belgische ransuil is overigens afkomstig uit een vervolglegsel. Het
eerste nest werd door een ekster vermeld. Moeder uil bracht
uiteindelijk toch drie jongen groot. Een ervan was een taaie.

Hoezo verbodsbord

Nelleke van Koningsveld
Dit is het derde deel in de serie
Strandpaviljoen. Eerdere afleveringen verschenen op 16 en 23 juni in
deze krant.

men voor binnen- en buitenlandse gasten werd gerealiseerd. Momenteel wordt daaraan de laatste hand gelegd, zodat het in het oog springende
gebouw komende vrijdag hélemaal af is bij de officiële opening.

Rayondirecteur
Theo Peek al 25 jaar
bij ABN/Amro-bank

Eigenaar en opa Frans Mei
van paviljoen Jeroen moet dat
zeker hebben, want hij is volgens schoondochter Hanneke
wel twintig kilo afgevallen na
de geboorte van zijn kleindochter Floor. Op het dak
Al snel liet Theo Peek echter
prijkt dan ook een ooievaar, merken aanzienlijk meer m
zijn mars te hebben. In het
toenmalige filiaal van Vianen
schopte hij het tot adviseur
reizen, waarna hij respectiëvelijk fungeerde als beheerder
van het kantoor Oudewater en
Zandvoort telt zo'n vijftig
chef van de afdeling Zaken in
verenigingen, grote en
de vestiging van Alphen aan
kleine. De een krijgt soms
den Rijn.
meer aandacht dan de
In februari 1997 zette hij verander. In deze rubriek
volgens de kroon op zijn loophebben achter alle
door in Zandvoort de
verenigingen de kans om
ü
U baan
hoogste functie te gaan beklezichzelf voor te stellen.
den. Sindsdien is de aanpak
daar op het Raadhuisplein 6
Naam:
volgens een
medewerker
Zeevisvereniging Zandvoort. Grootste teleurstelling:
Onze
gereserveerde
en 'strakker en zakelijker' geworbetaalde
bootreis/vistrip den, met 'uiteindelijk een beLeeftijd:
ging niet door vanwege een ter resultaat'.
Vijftien jaar.
faillissement: niet vissen en
Toch mag Peek volgens deze
geld weg.
Aantal leden:
woordvoerder met als uitge135.
sproken streng worden gekenVerenigingsmptto:
schetst. „Integendeel, hij laat
Only heavy pikes.
Thuisbasis:
graag eenieder voor diens eiZeewater waar ook ter
Hartenkreet:
gen verantwoordelijkheid werwereld.
Mooi weer en minder wind. ken. Bovendien is het een directeur die echt staat voor zoGrootste succes:
wel zijn toko, zijn mensen als
Dutch open strandwedstrijd Meer informatie:
de klanten."
29 maart 1999.
Kruisstraat 6 (secretaris).

'Graag mooi weer en minder wind'

toen ik na de bevalling verplicht een week thuis moest
zitten raakte ik bijna overspannen," vertelt moeder
Hanneke. „Maar ik geef toe dat
ik het van tevoren wel wat
makkelijker had ingeschat,
werken met een baby. Vandaar

Op het terras echter een
Grieks tafereeltje van smalle
stoeltjes aan een vierkante tafel, waarop een pot met gele
bloemetjes. Als je door de ruiten van buiten naar binnen
gluurt, doet de intieme lage
ruimte wel denken aan de keuken van Saartje uit de vroegere
televisieserie 'Swiebertje'.
Maar naast de deur prijkt
een grote geschilderde giraffe
en op de voorgevel een gekleurde toekan. Bloemen zijn
er m alle hoeken en gaten. Bij
de kleedhokjes straalt een grote bloemenzee de badgast tegemoet en achter de wc-hokjes heeft mevrouw Van Andel zelfs een
groentetuintje
aangelegd. Zij
is de ex-eigenaresse
van
Paviljoen 19 en
ze is Hollands.
Nu wordt het
bedrijf
door
haar kinderen
gerund.
Temidden
van
die bloemenweelde houdt ze
nog altijd een oogje in het zeil.

Met

JL

deze rubriek met
M. <9L (01 ©
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

Hotel Esplenade
maakt nieuwe start
met herbouwd pand
ZANDVOORT - Eigenlijk
had Ko Bekelaar zich er een
paar jaar geleden al bij neergelegd, dat hij het door zijn vader
op het Badhuisplein begonnen
familiehotel Esplenade aan
een buitenstaander zou moeten verkopen om van zijn verdiende rust te kunnen genieten Totdat zijn zoon Wiebe, na
aanvankelijk voor een carrière
als waterbouwkundig ingenieur te hebben gekozen, tot
zijn blijde verrassing te kennen
gaf alsnog bereid te zijn om de
boel over te nemen. Als nieuwe
eigenaar van het bedrijf stond
Wiebe er echter op een heel
nieuwe start te maken.
Besloten werd daarom om
het hotelpand, dat volgens Bekelaar senior helemaal 'op'
was, met de grond gelijk te maken om er een gloednieuwe bebouwing voor m de plaats te
laten verrijzen. Op 4 januari
van dit jaar werd met de sloop
begonnen, waarna in hoog
tempo het nieuwe onderko-

Volgens Ko Bekelaar is het
nieuwe hotel in feite onvergelijkbaar met wat er vroeger
stond. „Zo beschikken al onze
23 kamers nu standaard over
telefoon, televisie en een minibar, zodat we inmiddels een
drie-sterrenstatus hebben verworven. Daarnaast hebben we
nu twee aparte restaurants.
Voor de dagelijkse gasten is 't
Swarte Schaep bestemd, dat
veertig zitplaatsen bevat.
Onze brasserie, die heel geschikt is voor bruiloften en
partijen, biedt daarentegen
ruimte aan wel tweehonderd
personen."
Meneer Bekelaar is blij dat
het uiteindelijk toch gelukt is
om het hotel „lekker binnen de
familie te houden". Naast zijn
oudste zoon Wiebe is trouwens
ook diens vrouw Ineke in de
zaak actief, evenals Wiebes
jongere broer Jan. Zelf zal Ko
Bekelaar overigens ook zijn
steentje blijven bijdragen,
want van zijn voorgenomen
pensionering heeft hij voorlopig maar even afgezien. „Maar
dat is voor mij geen straf,
hoor," tekent hij daarbij vrolijk
aan.
„Ik vind het juist wel fijn om
allerlei hand- en spandiensten
te verlenen, en zo mijn veertigjarige horeca-ervaring nuttig
te kunnen blijven aanwenden.
Bovendien stellen veel vaste
gasten het nu eenmaal op prijs
om mijn vertrouwde gezicht zo
af en toe te zien, want m de
loop der tijd heb ik met heel
wat loges een hechte band gekregen."

Hoezo verboden in te rijden, moet de bestuurder van deze auto
hebben gedacht. Iedereen doet het toch... En met een rotgang
crosst de bestuurder gewoon de linkerweghelft op, waar de
politie voor de duidelijkheid ook al een verbodsbord heeft geplaatst, in de richting van de verlengde Haltestraat. En hij is niet
de enige want in zo'n zes minuten tijd deden tien andere automobilisten de grote verdwijntruc na, waaronder een leswagen
Voor veel verkeersdeelnemers is deze spoorwegovergang een
bron van zorg. Want automobilisten, die wel van dit stukje weg
gebruik mogen maken maar dan van de andere kant, scheuren
ook al als gekken. Maar dan door de haakse bocht bij Hotel
Faber. „En dan is het plankgas naar beneden," zegt een toeschouwer. Het is maar dat u het weet.

Kinderen zonder kwast
Ton Timmermans is nogal teleurgesteld. Hij organiseerde vorig
jaar een workshop schilderen voor geestelijk gehandicapte kinderen in Zandvoort. Het werd zo'n groot succes dat Ton de
workshop nog een keer wilde houden. Daarvoor vroeg hij subsidie aan bij de gemeente, maar ondanks enthousiaste reacties op
het gemeentehuis werd zijn verzoek afgewezen. De gemeente
schrijft: „Gelet op beleid dat gericht is op integratie en acceptatie van verstandelijk gehandicapten is het niet wenselijk om
voor deze groep kinderen activiteiten te organiseren die niet
openstaan voor anderen. Hoewel in het verleden eenmalig een
financiële bijdrage verleend is, was deze bijdrage bedoeld om
een proef mogelijk te maken." Ton: „Nou ja, graag of niet hoor
Ik doe het niet voor mezelf, ik organiseer het voor de kinderen."
Wie helpt Ton alsnog aan wat geld?
ADVERTENTIE

Hors d'ocuvrc van gerookte aal.
wilde /alm en ccrcvisscs

Oddie, zijn naam is afgeleid
van het Engelse odd (eigenaartlig) en slaat zowel op zijn karakter als op de kleur van zijn
ogen. Oddie is een vreemde
kruising, waarschijnlijk windhond met herder en ergens in
zijn voorouders een poolhond.
Oddie ziet er nog het meest uit
als een snelle bastaard herder
niet één blauw en één bruin
oog. Oddie is supersnel en
houdt ontzettend van lopen,
rennen en laagvliegen. Luisteiuu doet hij helaas maar matig. Oddie liep met zijn vorig
baasje vaq£ mee tijdens het
het paardrijden. Hij is lief,
trouw, snel en apart. Oddie logecrt in het Kennemcr Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net
als alle andere logees een
nieuw thuis. Meer informatie:
Kennemcr Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

Hervormde Kerk: zondag 4 juli, 10 uur. SOW, ds. J.P. Dondorp
uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk: zondag 4 juli, 10 uur: SOW in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 3 juli. 19 uur geen viering. Zondag 4
juli, 10.30 uur, pastor Duijves, kinderkoor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 4 juli, 10.30 uur.
geen dienst.
Nieuw Unicum: zaterdag 3 juli, 10.45 uur: ds. S. van der Meer uit
Haarlem.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(OPA).
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,

Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbeHet vernieuwde interieur van hotel Esplenadc
scherming).

mootjc gepocheerde heilbot
met een saus van /cekiccft en room "a la nantua"

or

gekonfijte lam.sschoudcr met tagliatcllc
en gekonfijte tomaat
Kaas bordje

• B m

niaccclomc van vers IVuit met vanillc-roomij.s
Menu van ƒ 77,50 voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van dc/c coupon m ons restaurant
ontvangt u dc/c aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde Ic/crsmcnu
Zaterdagavond Livc-musci met aan de vleugel
Michael de Vries.

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor nui\inuiiil vier personen />c>' bon
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Magazijnmedewerker
(full-tiine)
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;• Co van der HorstJn.Amstelveeri mag met recht een

Dit bieden wij
BIJ Wooncentrum Co van der Horst kunt

Samen met een aantal collega's bent u

u rekenen op uitstekende primaire en secun-

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen m

daire arbeidsvoorwaarden. U werkt samen

ons magazijn. Tot uw takenpakket behoren het

met een enthousiaste groep collega's, m een

controleren, accepteren, op de juiste manier

prettige werkomgeving.

opslaan en verzenden van goederen.
Daarnaast voert u diverse andere magazijn-

Zo reageert u

werkzaamheden uit. Wat wij van u vragen is een

Als u geïnteresseerd bent m deze functie, stuur

•leidt;tot een •verrassend interieur. .Dit alles, heeft'

handen-uit-de-mouwen mentaliteit, enthou-

dan uw schriftelijke reactie binnen 10 dagen

geresulteerd in een snel Ie groei.-Daarom is.Covan

siasme en collegialiteit. Ook bent u service-

na verschijnen van deze advertentie naar:

. der Horst 'momenteel op zoek naar een' nieuwe

gericht en kunt u goed met klanten omgaan.

Wooncentrum Co van der Horst, t.a.v. de heer

U hebt ervaring met magazijnwerk en u bent

E.J.V. van der Horst, Binden) 2, 1185 ZJ

m het bezit van een rijbewijs.

Amstelveen.

ongewoon wooncentrurri wórden gënoem'd.. Me.t
'een inteneurcbljectiédie.gerekend kan worden tot
de absolute tbp.'Erï, niet een kijk op wonen jdie altijd

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende.
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg,
waarom niet in Amstelhof' Al tijdens de opleiding ga j'e
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - m het verpleeghuis.
Verpleeghuis en Reacttve Kies voor een carrière in de ouderenzorg;
ringscentrum Amstelhof start nog dit jaar als
is een van de grootste
verpleeghuizen m
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen.
Werken en leren in Amstelhof
Naast een salaris conform de CAO-Z biedt Amstelhof
Amstelhof ligt m hartje
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken
Amsterdam, vlakbij het in een prachtig historisch pand, met vriendelijke colleWaterlooplem en het
ga's. Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Theater Carré. Zo'n 400 vervoer. Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
medewerkers zorgen
bij kinderopvang.
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge- Meer weten over de opleiding?
riatrische aandoeningen. Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rinus Barendrecht,
opleidmgscoordinator.

leerling verzorgende I.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).

S c c r c t a i i a l & A d m i n i s t r a t i v e
R c c r u i t m c n t
Tutte.'* Penionncl richt zich volledig op het \\er\en, selecteren en
delacheien van lecietaneelen administiatiefpcisoneel Als
oitdeideehan een internationaal opeieietide oiganisatie heeft
Time:, Peisonnel \estigmgiin in Engeland, Ameiika Canada,
Zuid Afnka, Australië, Singapore en Ncdeiland
Voor een internationaal opci erende organisatie m de regio
Amstcidam, zijn wij op /;oek naar

Management Assistente
Werkzaamheden: als spil van de afdeling werkt u voor
dne managers, naast uw secretariële werkzaamheden
coördineert en regelt u o a trainingen en zakenreizen
Wij vragen: MEAO-sccrctanccl of Schoescrs, goede
bchecismg van de Engelse taal in woord en geschrift,
ervaring met Word, Excel en Powcrpomt, sterke
organ isatorischc eigenschappen
TIMCS PERSONNEL, Ta v A Hentsclike, Postbus 4457,
2003 EL HAARLEM.Tel (023)535 9001, Fa\ (023)5335810
A diMïion ofTRS Staffing Solutiom,

Gevraagd zo spoedig mogelijk

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

m Amsterdam-Zuid
telefoon 020-6461675

De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?

Gevraagd:
STOELENJONGEN
18 - 20 jaar
STRANDPAVILJOEN
21
Tel. 5715524

EW DIENSTENGROEP zoekt
voor een hotel in Zandvoort een:

MEEWERKEND VOORDAME
Heeft u ervaring in leiding geven aan en meewerken met de medewerkers housekeeping, reageer dan snel!
Werktijden van 8.00 tot 13.00 uur.

Verpleeghuis en Fteactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen. Er zijn
zowel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen. •••\ ••

. in het succes.'van hei: ongewone vyonën.-.
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Alles v o o r h e t o n g e w o n e w o n e n
Bmderij 2 Amstelveen, 020-5412505

(Juridisch) Secretaresse
Werkzaamheden: alle voorkomende secretariële
\\crkzaamhcdcn w o. correspondentie, agendabeheer en
tclcfoonbchandclmg
Wij vragen: HAVO, VWO of MBO aangevuld met een
secretaresse-opleiding, kennis van de Engelse taal; ervaring
met Word en Excel

Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

BLOEMBINDSTER

medewerker:'Een enthousiaste collega die wil delen

Da's

mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang.
Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent.
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

Bel voor sollicitatie/informatie
026-4452400.

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.

[P'M]
L

FFACILIT/I
A C I L I T A I R E BEDfflJ

S e c r e t a r e s s e a d j u n c t - d i r e c t e u r (m/v)
Het Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B.V.) is onderdeel van PCM Facilitaire Bedrijven. Het
Grafisch Bedrijf zorgt voor de productie van de Volkskrant, Trouw, Het Parool en de Weekmedia-uit*
gaven.
Voor de adjunct-directeur Facilitaire Bedrijven, verantwoordelijk voor het Grafisch Bedrijf, zoeken wij
voor 36 uur per week een secretaresse (m/v)

Functie-inhoud
De werkzaamheden bestaan onder andere uit
- het assisteren bij en organiseren van de werkzaamheden van de adjunct-directeur;
- het regelen, voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen,
- het opstellen en uitwerken van brieven, nota's en andere correspondentie zowel m het Nederlands als
m andere talen,
- het afhandelen van telefoongesprekken, ook internationaal,
- het bewaken van voortgang en afhandeling van afspraken en besluiten,
- het inschrijven voor congressen en seminars en het boeken van hotels en buitenlandse reizen,
- het ontvangen en te woord staan van (buitenlands) bezoek,
- andere secretariële werkzaamheden zoals het bijhouden van de agenda, het verzorgen van de post,
het bestellen van magazijnartikelen,
- het organiseren van afscheidsfeesten, jubilea en dergelijke
Functie-eisen
Van kandidaten verwachten wij
- opleiding op HAVO/VWO-niveau,
- ruime ervaring als secretaresse;
- een initiatiefrijke, stressbestendige en zelfstandige persoonlijkheid met een flexibele houding, ook wat
betreft de werktijden,
- een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels, kennis van Duits is
een pre,
- goede communicatieve en organisatorische vaardigheden,
- ervaring met notuleren,
- het kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
Het sal'ans bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal ƒ 4 036,- en maximaal ƒ 5 254,- per
maand (salarisschaal G van het PCM-salarissysteem)
Meer informatie over deze functie kunt u krijgen bij mevrouw Caroline M Houtenbos, secretaresse
Ad] Dir, te bereiken m Amsterdam op telefoonnummer 020 562 2830
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven bv
afdeling Personeel & Organisatie
t.a.v. mevrouw Dianne J. C. Moester
Postbus 8757
3009 AT Rotterdam

De Vers Bakker
in Dirk v/d Broek Zandvoort
Wij zoeken voor ons filiaal in Zandvoort

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

fulltime medewerkster
(zaterdags vrij) v.a. 19 jaar

zaterdaghulpen v.a. 17 jaar
seizoenhulpen v.a. 17 jaar
Wij bieden:
Salaris volgens Bakkers CAO
Reiskostenvergoeding
Wij vragen:
Positief karakter
Enige ervaring met geld
Voor inlichtingen:
bel 023-5719762 of 023 5360339,
Vragen naar de heer Pel

DIPLOMA
KREATIEVE
HANDVAARDIGHEID
De opleiding in het Amsterdamse Bedrijvencentrum
bereidt mensen voor op een funktie in het kreatief
werk of voor uw eigen kreatieve ontwikkeling.
Parttime opleiding, l ochtend, middag of avond per
week, gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 950,- per jaar, inkl. materialen.
Diverse materialen en technieken.
Vervolgmogelijkheden: parttime opleiding Bezigheidsbegeleiding en Ontwerpen & Vormgeven.
Bel voor een prospektus of de expositie-uitnodiging
voor Amsterdam, Almere en Hoofddorp.

STICHTING KREATIEVE EDUKATIE
Tel. 6862405 Fax 6812602
Sekretariaat:
Ie Hugo de Grootstr. 9, 1052 KK A'dam

EINDEXAMEN EXPOSITIE
Zondag 27 juni en zondag 4 juli

van 12.00 tot 16.00 uur,
in de Volksuniversiteit
Rapenburgstraat 73 -Amsterdam.
92 kandidaten van alle drie de opleidingen
laten hun werk zien.
...
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Daily Aircargo Transports B.V.
Pelikaanweg 39
1118 DT Schiphol
In verband met uitbreiding van onze luchtvrachtactiviteiten op Schiphol, zoeken wij
op korte termijn:

Ervaren internationale
Chauffeurs
i.bv. CCV en A.D.R. diploma

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
G Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

Chauffeurs binnenland
i.b.v. CCV en A.D.R. diploma

Voor sollicitaties kunt u zich telefonisch
wenden tot Dhr. J. Bruin,
tel. nr. 020-3161081
Kioskhoudster
Jenny
den
Enting:
„Ik vind
het juist
fijn om
het druk
te hebben'

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

[PCM]
FFACII.ir/
A C I L I T A I R E BED1UJYE!

L

Foto
Jaap
Maars

M e d e w e r k e r p r o d u c t i e - o p t i m a l i s a t i e m/v

is echt een leuke baan'

Binnen PCM Facilitaire Bedrijven zorgt het Grafisch Bedrijf Amsterdam voor de productie van de Volkskrant,
Trouw, Het Parool en de Weekmedia-uitgaven. Vanaf het jaar 2000 zullen deze titels met de modernste
technieken gedrukt worden op de nieuwe drüklocatie op het terrein van Amstel II.
Mede in het kader van deze overgang wordt de organisatie van het Grafisch Bedrijf ingrijpend vernieuwd.

S

OMS VINDT ZE het weieens
vervelend, om de hele ochtend
en een deel van de middag
zonder ook maar een straaltje
daglicht in de kiosk te moeten
zitten. „Vooral als ik van klanten hoor dat het buiten hartstikke mooi weer is, zonder
dat ik daar iets van merk,"
zegt de achttien-jarige Jenny
den Enting, die als werkneemster van de firma Servex in de
hoqfdtunnel van het hoofdstedelijke Centraal Station vijf
dagen per week als kioskhoudster werkt. „Maar voor mij is
dat niet zo'n punt, hoor. Want
omdat ik om zes uur 's ochtends begin, ben ik om twee
uur alweer vrij, zodat ik dan
heerlijk de hele middag nog
voor me heb."

ga's hier is heel gezellig."
In de loop der tijd heeft zij
onder de treinreizigers een aantal vaste klanten verworven.
Wanneer ze er is, willen die uilsluitend van haar hun vcrsnapering betrekken. „Die mensen
hoeven bij mij allang niet meer
te zeggen wal ze willen hebben,"
vertelt Jenny. „Want ik hoef hun
gezicht maar te zien of ik zet
hun bestelling al klaar. En wanneer er tijd voor is, maak ik met
hen ook weieens een praatje, al
is daar tijdens de ochtendspils
helaas maar zelden ruimte voor."
Het harde en efficiënte werken
waartoe zij zich verplicht voelt
staat haar overigens geenszins
tegen. „Boven op de perrons is
het bij de kiosken veel stiller,
maar dat is absoluut niks voor
Aanvankelijk wilde Jenny na de mij. Ik vind het juist fijn om het
mavo verder met een dansoplei- lekker druk te hebben."
In haar bescheiden hokje in de ding, maar haar bij een partijtje
tunnelbuis verkoopt zij een
voetbal gescheurde kniebanden Toch is zij niet van plan haar
beperkt assortiment eerste
staken daar voorlopig een stokje huidige job tol haar pensioen vol
voor. Van een buurvrouw die op te houden. „Uiteindelijk wil ik
behoeften, dat hoofdzakelijk
het CS werkte hoorde zij vorig
beslaat uit versgetapte koffie,
toch proberen alsnog in de dansbelegde broodjes, tabakswaren, jaar dat de firma Servex perso- wereld te belanden. Dal is en
snoep en ijs. Met name tijdens
neel zocht, en zo'n baantje in
blijft tenslotte mijn grote passie.
de ochtendspits moet zij haar
een kiosk leek haar pok wel wat. Maar tot het zover is zit ik hier
werk in rap tempo verrichten,
Tot haar tevredenheid werd zij
uitstekend. Alleen dal vroege
om de lange rij voor haar loket
prompt aangenomen, om sinds- opstaan is weieens een pronog een beetje binnen de perken dien op één van de allerdrukste bleem, zeker als ik in het weekte houden. „Natuurlijk zijn er
werkplekken in het station haar end ben uitgegaan. Maar ook dat
weieens klanten bij die duidelijk brood te verdienen. „En dat
went op den duur."
geen tijd hebben," weet zij uit
bevalt goed," meldt zij oprecht.
ervaring. „En die dat laten mer- „Het is een leuke baan, en de
ken door tegen je te roepen dat onderlinge sfeer met mijn colleJohan Schaaphok

De productieafdelingen van het Grafisch Bedrijf worden ondersteund door het Stafbureau Grafisch Bedrijf,
waarvan de afdeling productie-optimalisatie deel uitmaakt. De medewerker productie-optimalisatie helpt
de productieafdelingen en het management bij het analyseren en oplossen van structurele problemen, met
als doel procesbeheersing, borging van de kwaliteit en efficiencyverbetering.
Functie-inhoud:
- zelfstandig verrichten van onderzoek bij structurele problemen in het productieproces;
-signaleren van knelpunten op grafisch-technisch en arbeidskundig gebied en het gevraagd en ongevraagd
voorstellen doen voor verbeteringsmogelijkheden;
- deelnemen aan projectgroepen in het kader van verbeteringstrajecten, soms als projectleider;
- verrichten en registreren van audits over werkinstructies en procedures op zijn vakgebied;
- volgen van ontwikkelingen op grafisch-technisch gebied.
Functie-eisen:
-

je op moet schieten, omdat ze
per se hun trein moeten halen.
Maar ik blijf dan gewoon rustig
mijn gang gaan, want ik ga me
voor hen niet extra haasten."
In het algemeen zijn haar klanten echter best aardig, vindt ze.
„Al zitten er af en toe wel vreemde lieden tussen. Zwervers bijvoorbeeld, die erop uit zijn om
je klanten geld af te troggelen.
En mensen die onmiskenbaar
stoned of dronken voor je loket
verschijnen. Maar daar maak ik
niet gauw een probleem van.
Zolang ze normaal hun bestelling opgeven en betalen, moeten
ze dat volgens mij maar allemaal
zelf weten. Al denk ik natuurlijk
weieens: wat een raar zootje is
het hier soms eigenlijk."

MBO/HBO werk- en denkniveau;
kennis en ervaring op grafisch en arbeidskundig gebied;
analytisch vermogen;
kennis en ervaring met tekstverwerkings-, database- en spreadsheetprogramma's;
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

De functie staat vooralsnog open voor onbepaalde tijd, te weten tot l maart 2001
De arbeidsduur is tussen de 32 en 36 uur
Meer informatie over deze functie wordt u gegeven door de beer D van Hille, P&O functionaris,
telefoon 020 562 2365
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 12 juli 1999 richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van
Perscombinatie B V, ter attentie van de heer D van Hitte, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van DvH/99 09

Bijna je VBO of MAVO diploma op zak?

(JlECraOt*)

Wil je verder

Leren en werkervaring
opdoen in de Elektrotechniek
DIE NIET ALLEEN MAAR OP DE BANK WIL ZITTEN

Neem dan contact op met ELECTRON.
ELECTRON is een elektrotechnisch installatiebedrijf waarin je gedurende
twee jaar, met alle facetten van het installatiewerk te maken krijgt.
Bij ons volg je een opleiding en doe je gelijk ervaring
op in de praktijk!
Heb je interesse?
Wij bieden je:

Bel dan 020-611 2555
en vraag naar de
heer W M C Doeven

•
•
•
•

Of schrijf naar:
Electron (Amsterdam) B V
t a v dhr W M C Doeven
Postbus 8270
1005 AG Amsterdam

gratis opleiding
een arbeidsovereenkomst
opdoen van werkervaring
salaris

NOORDERKROON
l IN \ N C I L L L A D V I L S G R O t P

Noorderkroon
Financieel Adviesgroep
is de afgelopen 7 jaar

RECEPTIONISTE/
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

uitgegroeid tot een
organisatie die tot de
top van financiële
dienstverleners
behoort. Innovatieve
concepten, klant-

Wij zijn een makelaarskantoor, al meer dan 30 jaar in Zandvoort
en zoeken op korte termijn ondersteuning van de binnendienst.
Wij denken aan een representatieve jonge dame, woonachtig in
Zandvoort, tussen de 18 en 25 jaar. Ervaring met werken met een
pc is een pre.

gerichtheid en voort-

Indien u interesse hebt, ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief
met c.v. gericht aan de directie.

Een gezond bedrijf

durende ontwikkeling
hebben ons gebracht
tot waar we nu zijn.
voor en door mensen.
Momenteel werken

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS 0.G.» ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort

wij met 165 medewerkers en we streven
naar groei.

Binnen Noorderkroon is de afdeling Telemarketing één van de
belangrijkste bouwstenen van onze organisatie. De laatste jaren is
er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons eigen Call Center
waarin resultaatgerichtheid en enthousiasme de basis vormen
voor ons succes. In samenwerking met de manager, 2 teamleiders
en 8 collega-Supervisors houd je je dagelijks bezig met de
coaching en motivatie van onze Telemarketccrs.
Als Supervisor ben je in staat om onze c.a. 300 parttime medewerkers optimaal te laten presteren en nieuwe Tclemarketeers te
trainen. Wij zijn van mening dat mensgericht leidinggeven de
sleutel is tot een goede werksfeer en een 'optimale' prestatie. Door
continue training en begeleiding zullen je eigen talenten steeds
beter tot hun recht komen.

Voor deze uitdagende functie vragen wij:
Een hbo werk- en denkniveau en commerciële gedrevenheid.
Resultaatgericht, humor en collegialiteit zijn onontbeerlijk om
te passen binnen ons team. Verder is het begeleiden vanuit een
positieve instelling vanzelfsprekend voor jou. Het werken in
de avonduren en per toerbeurt op zaterdag is voor jou geen
probleem.
Werken bij Noorderkroon betekent werken in een dynamisch
en jong bedrijf waar werksfeer en collegialiteit zeer belangrijk
/ijn. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei zijn kernbegrippen. Ons arbeidsvoorwaardenpakket is zonder meer goed
en altijd passend bij de functie.
Interesse in de/e boeiende functie en nieuwsgierig naar de
organisatie? S t u u r voor 14 j u l i aanstaande een C.V. met korte
toelichting aan: Noorderkroon Financieel Adviesgroep, T.a.v.
Emiel Lontc, Manager Personeel & Organisatie, Postbus 50177,
1305 AD Almere. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Ruud van der Nol, tel. 036-547 1 1 1

Aalsmeer

Vakantiewerk bij
Bloemenveiling Aalsmeer
IN KORTE TIJD
VEEL VERDIENEN!
Bij Bloemenveiling Aalsmeer kun je deze zomer direct aan de slag.
Wil je:
• 25 uur werken en minimaal f 250,- netto per week* verdienen
• werken tussen de bloemen
• vroeg beginnen en 's middags tijd overhouden voor leuke
dingen?
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Ben je 16 jaar of ouder, minimaal 1,65 m lang en ben je 3 weken
of langer beschikbaar? Dan is vakarïtiewerk bij Bloemenveiling
Aalsmeer echt iets voor jou! Bel snel met Randstad Uitzendbureau
en informeer naar de mogelijkheden.
"^
•*
>~
Vervoer is geregeld.
f

Randstad Uitzendbureau
Bloemenveiling Aalsmeer
Expeditiecentrum ruimte 140.06
Legmeerdijk 313

\

• '"

- \

telefoon (0297) 32 63 73
• in tarief groep 2

ir randstad uitzendbureau

woensdag 30 juni 1999
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Aantrekkelijke bijverdienste aangeboden
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B É K E 'K? E jföf

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiocombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -f- Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 4- Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad,
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummcr verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

DAME uit-de RANDSTAD zou
graag een serieuze vriendschap willen opbouwen met
Het Distributiebedrijf van PCM zoekt voor haar ochtendbladen een nette betrouwbare man.
de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad en voor haar Ik ben een 33 jarige donkere
middagkranten Het Parool en NRC Handelblad voor de stad vrouw met donker haar en
Amsterdam en directe omgeving voor vast en voor de vakan- bruine ogen. Ik zou graag
tieperiode
reacties hebben. Ik reageer
terug met een lieve reactie!
Boxnummer 299009.

Ik ben een 38 jarige vrouw
met een paar maatjes meer,
heb een dochter van 4, een
leuke baan en eigenlijk alles
wat mijn hartje begeert, behalve dat ene maatje. Wat ik
zoek is een niet kalende man
die humor heeft en eerlijk is.
Zoek ik jou? Boxnummer
382599.

Charmante
weduwvrouw
die in het bezit zijn van een (personen-)auto en deze kranten zoekt in eerste instantie gezelbij de klanten bezorgen. Tevens zoeken wij voor dezelfde peri- ligheid en vriendschap. Hou
van bossen, dansen en bowoden
len en voel me nog erg jong.
Ik heb zwarte haren, groene
ogen en heb HBO niveau. Ik
INSTEKERS/ BUNDELAARS
zou graag kennismaken met
die de kranten van een bijlage voorzien en deze verzendklaar een man die dit aanspreekt.
maken voor verder transport. Minimum leeftijd voor deze free- Boxnummer 222480.
lancemedewerkers is 18 jaar.
Ik ben niet direct op zoek naar
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen met de heer een nieuwe relatie, wel naar
Peter Klare tijdens kantooruren: 020-5622924.
nieuwe mensen om me heen,
leuke kennissen en leuke
A.C.S. Amerikaans Multinational zoekt wegens uitbreiding
vriendschappen voor gezellige
« managers, verkopers
avondjes stappen, een lekker
glaasje wijn, enz. Reageer
« demonstrateurs
maar pp mijn boxnummer!
Misschien tot horens! Box• binnen- en buitendienst medewerkers nummer 380571.

Wat wil de vrouw van de
man? Nou, dat weet ik wel.
Maar wat wil de man van de
vrouw? Ik denk dat ik dat ook
wel weet. Ik ben een leuke
kreeft-vrouw en kan het jou
zeker naar de zin maken als
het klikt tussen ons. Reactie
van nette heren graag. Boxnummer 265686.

LOSSE VERKOOPRITRIJDERS

A.C.S. is gespecialiseerd in het leveren van kwaliteitsproducten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en prestatie + service staan bij.
ons hoog in het vaandel. Ervaring niet noodzakelijk. Wij bieden
mensen een door het bedrijf betaalde, interne opleiding.
Bent u in het bezit van een eigen auto, en een goede Nederlandse spreekvaardigheid? Aarzel niet, maar bel voor het maken van een afspraak 020-3467114, afd. PZ.
Stichting Taxicentrale Regio A&M vraagt:
Planners (ft&pt)
voor haar moderne vervoerscentrale
Chauffeurs (ft&pt)
voor het vervoer van ouderen en gehandicapten.
Vragen naar René Rugl 020-6471613
LEUK VAKANTIEWERK!
De opleiding tot rij-instructeur
of vrachtautochauffeur start ±ƒ 200,-p.d.!Belsnel
maandelijks in Amsterdam. De
Nat. Vakantiewerklijn
Tevens opleidingen voor alle 0900-2002005 (1 gpm.).
rijbewijzen.
Vraag gratis info-brochure:
Commercieel
SAN Verkeersopleidingen
personeel
Amsterdam. 020 - 69 22 223.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-14.00 en 14.30-17.00 uur.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd

Bent u een handige 'alleskunner', die de kleine probleempjes in ons pension kan helpen oplossen? Zandvoort,
Brederodestraat te. 5719811

Horecapersoneel
Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen
Vraagt voor verzorgingshuis:
T HUIS AAN DE POEL een

KOK m/v

Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen
De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen
exploiteert twee verzorgingstehuizen, te weten:
'T HUIS AAN DE POEL en DE OLMENHOF
voor respectievelijk 150 en 97 bewoners.
rar het bestuurs- en directiesecretariaat zoeken wij een

directie-secretaresse m/v
voor 32 uur per week
(werkweken van 4 en 5 dagen, 09:00 -16:30 uur)
JNCTIE-INHOUD:
het verzorgen van correspondentie van bestuur, directie en
managementteam;
het voorbereiden en notuleren van vergaderingen waaraan
het bestuur en/of de directie deelneemt;
postbehandeling;
organiseren en beheren van het archief van de directeur;
aandacht voor bijzondere gelegenheden;
het bijhouden van de agenda van de directie.
Jast de reguliere werkzaamheden zal een deel van onze
R.-activiteiten door deze functionaris uitgevoerd worden,
als het uitwerken van foldermateriaal.
JNCTIE-EISEN:
kennis van secretariële ondersteuning op het' niveau van
een directiesecretaresse-opleiding;
kennis van de organisatiestructuur en werkprocessen van
het verzorgingshuis en het relatienetwerk van de directeur;
kennis van het gebruik en de toepassing van geautomatiseerde informatiesystemen;
uitdrukkingsvaardigheid voor het afhandelen van vragen en
het vormgeven van correspondentie;
sociale vaardigheid voor de dagelijkse omgang met bezoekers, ouderen en externe relaties;
flexibiliteit ten aanzien van de werktijden
plariëring afhankelijk van leeftijd en ervaring
l'ichtingen kunt u inwinnen bij mevrouw O. Landstra, op werkgen tussen 09:30 en 16:00 uur, tel. 020 - 641 93 51.
|v brief kunt u tot 9 juli 1999 richten aan: Stichting Bejaarden?rg Amstelveen, ta.v. mevrouw O. Landstra, directeur, Popu.2'enlaan 21,1185 SE Amstelveen.

Algemeen

*"Primajob uitzendbureau*""
Bilderdijkstraat 177 Amsterdam z.m.s. voor haar klant,
een groot internationaal reclamebureau in Amsterdam
Zuid-Oost en West, TELEMARKETEERS. Ideaal voor
bv herintreders en studenten.
Zowel part- als fulltime mogelijkheden. Bel voor meer info:
020-6769699.

(fulltime)
36 uur per week
De werktijden zijn als volgt: zondag t/m vrijdag van 07:30 16:00 uur, volgens wisselend rooster.
FUNCTIE-EISEN:
- diploma instellingskok cq gelijkwaardige opleiding;
- ervaring in de instellingskeuken;
- een flexibel instelling;
- zelfstandig kunnen werken.
De salariëring is conform de CAO-verzorgingshuizen schaal 5
(min. ƒ2.508,- max. ƒ3.554,- bruto per maand op fulltime basis).
INLICHTINGEN over deze functies zijn te verkrijgen op werkdagen van 13:00 tot 15:30 uur bij de heer Eerbeek, clusterhoofd voeding, telefoon 020 - 641 93 51.
SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES tot 9 juli 1999 s.v.p. richten
aan: Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, t.a.v. de directie,
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen
Café/rest. Queenie
zoekt voor haar terras
parttime medewerkers
Voor reactie vraag naar mevr.
Holleman tel. 023-5713599.

Slagerij/eetsalon Meester
zoekt MEDEWERKER voor
de broodjesafdeling 38 uur
p.w. Tel. 020-6968447.

tf&t uitzendbureau, (n de regio!
SCHOONMAAKPERSONEEL/HUISHOUDELIJK m/v
MEDEWERKERS VpOR DE THUISZORG m/v
(zowel fulltime als parttime)
J

e geeft je beschikbaarheid aan, wij kijken welke projecten
Ssschikt zijn voor jou. Het betreft zowel functies voor langere
'W als tijdelijke. Er zijn o.a. projecten in Amsterdam Zuidoost,
Centrum, Amstelveen en Amsterdam Noord.

PRODUCTIEMEDEWERKERS EN
MAGAZIJNMEDEWERKERS
'oor alle functies vragen wij beheersing van de Nederlandse
'aal. Voor de productiefuncties moet u bereid zijn om in ploe6r
idiensten te werken. Het is een pre als u ervaring heeft met
er
i heftruck of palletlaadtruck. Ook hebben wij diverse adminis
'ratieve functies openstaan. Bel of kom langs voor meer informatie bij PDZ Amsterdam, Jan Evertsenstraat 32,
020-4123878.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Ik heb eigenlijk alles wat mijn
hartje begeert; goede baan,
prachtige woning in het westen vlakbij het strand. Ik zie er
goed uit en ben 53. Ik hou van
lekker eten, dieren en genieten. Ik ben een vrouw en heb
gratis ingesproken op 08004140! Boxnummer 217779.

VERPLEEGKUNDIGE
(regio Amsterdam)
die gaat assisteren bij de dialysebehandeling thuis.

Wij vragen:
« diploma verpleegkundige A
• bij voorkeur in bezit van een dialyse-aantekening
• bij voorkeur in bezit van een auto

Reparatie en
onderhoud
ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK richten aan Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave. Bellen na 18.00
uur: 5719800.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Het Walraven van Hall College biedt in
samenwerking met het arbeidsbureau enkele
succesvolle STARTKANStrajecten aan voor
werkzoekenden, herintreders, buitenlandse en
Nederlandse vrouwen/mannen die graag een baan
willen maar niet over de juiste kennis en
vaardigheden beschikken. Ben je fult-time
beschikbaar en heb je een opleiding op
vbo/mavo/havo niveau, dan kun je met behoud van
uitkering beginnen aan een van de volgende
opleidingen:

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1, Zandvoort.
Tel. 023-5730068.
Volgens afspraak.

het rcg/onjjl opleidingen centrum

Profiel van de opleidingen
B opleidingsduur lof 2 jaar
m volledig dagonderwijs
B praktijkstage van 3 of 6 maanden
B landelijk erkende diploma 's
B persoonlijke studiebegeleiding
B weinig kosten
B een zekere baan in het verschiet
Speciale informatiebijeenkomsten op do.
1/7 van 19.30-21.00 uuren di. 13/7 van
13.00-14.30 uur.
Walraven van Hall College, tel 020-5161616.
Vraag naar Celia Lieuw of Klaas van den Herik.
De school is gevestigd op de Scnipluidenlaan
20 (naast het station Lelylaan) Ringlijn 50,
tram l en 17stoppen voorde deur.

jmsterdjmtnomstrcltfr

Clubs en privéhuizen
Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel Wij behouden ons het recht
dan 020-6322452 (24 hpd.) voor zonder opgave van reTevens dames en echtparen denen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.
vanaf 18 jaar gevraagd.

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel'cl u s altijd zelf. als u
solliciteert. Raakt dat weg. dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

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

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

Rijlessen

Oproepen

Muziek en
-instrumenten

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren [maatjwerken

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Heerostedestraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Tel.020-6157107

Mode en accessoires
Monet Strijkservice

Therapiepraktijk
LA LUNA
zorgt voor uw geestelijk en
lichamelijk WELZIJN. Uitgebr.
info: bel Marael 020-6966644

Voor de

Dinsdags geslo'en

Sportief

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

B Secretaresse, medisch of juridisch
• Assistent secretaresse
B Administratief medewerker
H Boekhoudkundig medewerker
B Bedrijfsadministratief medewerker

Reflectanten op advertenties
Alblas Verkeersscholen
onder nummer gelieven ervoor te zorgen dat het numin 5 dagen
mer in de linker-bovenhoek op
UW RIJBEWIJS
de envelop staat vermeld en
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
dat de brief geadresseerd
Veronica
wordt aan: Weekmedia, Post- Verkeersschool
bus 156, 1000 AD Amster- Bovag erkend, 1e 5 lessen
dam. Dit voorkomt vertraging ƒ47,50 vervolgles ƒ52,50 p.u.
Inl. 020-6656955.
in de behandeling.

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Geïnteresseerd? Lineke Vinke, hoofdverpleegkundige buitenWij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
dienst geeft u graag meer informatie (tel. 030-2888034)
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
Ziekenhuiswezen.
Dameskleding te koop 34-52.
Particulieren
ontvangen
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan Bekende merken. Ook inkoop
50% korting!
Marijke Oud-Witte, hoofd stafdienst P & O, Brennerlaan 130, mooie kleding. 023-5731165.
3524 BN Utrecht.

Kennismaking

Autoverzekering

a, VEN VAN HALL C O L L E G E

Bij deze plaats ik een oproep
aan die ene, zelfbewuste,
karaktervolle, eerlijke, betrouwbare
persoonlijkheid.
Lichaamsverzorging
Ikzelf ben een pittige weduwe
van 50 en wil alleen echt seriSportmassage,
ontsp. mas- Bel 020-5626271 voor het
eus gemeende reacties ontsage Shiatsu, voetreflex, ook snel opgeven van uw Microvangen. Dan krijg je zeker een
zonnebank. Tel. 023-5714092 advertentie.
reactie terug... Boxnummer
253923.
Ik, 50 jarige goeduitziende
Uitgaan
Ik ben een jongen van 33 met vrouw zoek kennismaking met
een schat van een dochter! Ik humoristische en gezellige
Kijk nu op SBS6 txt 650
heb een vaste baan en een man. Als je meer van me wilt
VLOOIENMARKT
leuke eengezinswoning. Ik weten, laat dan je telefoonVeemarkthallen Utrecht
hou van strand, af en toe lek- nummer voor me achter en ik
3-4 Juli. Org. v. Aerle 0492-525483
ker stappen, dagjes weg, leu- ga je echt terugbellen. Je mag
ke dingen ondernemen enz. Ik ook met boxnummer reage- Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, perso- Vraag en aanbod
zoek een lieve vrouw die dit ren.... Boxnummer 275745.
verjaardagsaanspreekt!
Boxnummer Huidskleur is niet van belang! neelsfeesten,
feestjes,
catering. 023- Zgan notenhouten wandkast
882265.
Wel zoek ik een beslist slanke, 5715619:06-54616812.
een plaatje 450,-, hoekkast
sportieve, objectieve vrouw
250,-, secrétaire 250,- , boeGezellige, moderne jongeruggegraat, Elke donderdag dansen en ren ronde tafel 125,-, kinderloman, 1.90 lang met kort haar met karakter,
en 36 jr. Hobby's; zwemmen, perspectief in de toekomst en ontmoeten v. alleengaanden geerbedje 35,-, bidstoeltje 25,vakanties, tennis, lekker eten een gave, warme persoonlijk- v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- lichtgewicht racefiets merk
en op vakantie gaan. Werk heid. Ik ben Herman, begin welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u. Brooks 125,-, meisjesfiets
blond, slank en sportief.
Batavus 225,-. 023-5713002.
zelfstandig en heb geen 40,
Boxnummer 771352.
baard, bril of snor en rook niet.
Evenementen
Ik zoek een vaste, serieuze
Diversen
Verhuizingen
relatie, kind geen probleem.
OPENLUCHT
Te koop: bierpomp, incl. koeBoxnummer 740890.
VLOOIENMARKT
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
ling + koolzuurfles, ƒ400,AMSTELVEEN CENTRUM
Vrouwen uit West Nederland kamerverhuizingen/transport.
Tel. 023-5716185
Zon. 4 juli, 10-17 uur, terrein
reageren GRATIS op 0800- Voll. verzekerd, 020-6424800
BURG. HASPELSLAAN
KAARTL/HELDERZ., 40 j.
4140! Man, 36, 1.92, ben een
(t.o. V&D). Inl. org.buro
erv., gedetaill.,
betrouwb.,
flinke vent en hou van pierPersonenauto 's
Midland bv. Tel. 033-4751167. result. max. Tel. 020-6648995.
cings, tatoeages en reptielen.
te
koop
Bel me maar een keertje dan
kunnen we afspreken! Laat je
aangeboden
0906-lijnen
telefoonnummer achter en ik
bel echt terug. Boxnummer
Voor een perfecte SAAB
Spannende date?
De Gay-Carrpusel! hier hoor
760458.
je mannen die direkt bereikSAAB SERVICE MOLENAAR
0906-50.15.15.6.
Rep., onderhoud, APK.
Advertenties van
baar zijn. 0906-97.87 (60cpm)
Jong uitziende vrouw van 57
vrouwen 18+. (1 gpm).
Eigen revisie-afdeling
jaar met leuke baan zoekt
Nieuw! De carrousel! deze
Motoren/versn.bak
contact met lieve man. DoorVerkoop nw/gebr. ond.
40 cpm! Binnen 5 seconden vrouwen zijn direkt bereikbaar
deweeks ben ik erg druk maar
ROYAL CLASS SAAB
vrouwen 30+ direkt live aan op de lijn! 0906-9701 (80cpm)
in het weekend kan ik regelTel. 023-5614097.
de lijn! 0906-17.15
Direct contact met
matig een verzetje gebruiken.
vrouwen thuis!
Welke aardige man zou ken- T.k.a. weg. lease auto:Citroën
0906-50.222.21 (1 gpm).
nis met me willen maken? ZX 1.41 Tonic. Bj 08-95,
Afspreken in jouw
Spreek snel een reactie voor 50.000 km, goed onderhoupostcode-gebied:
Direct contact met
me in! Boxnummer 223389.
0906-50.222.04 (1 gpm)
den. Mistlampen, stuurbekr.
stoute vrouwen
etc. Metallic, bordeauxrood.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Wie ben ik? Vlotte jongeman, Vr.pr. ƒ14.000. Tel. 020Vanavond al een
Doorgeschakeld
29 jaar. Wat korte woorden: 690451 0(06-21842650.
fijne afspraak?
Strandwandeling,
uit eten,
met vrouwen thuis
0906-50.222.04 (1 gpm).
0906-50.222.21 (1 gpm).
bioscoop, . disco, dancing, VW Camper 1980 nw model
maakt niet uit want ik ben 2L benzine. Bruin met westfaEen spannend
Beluister anoniem
overal voor in. Spreekt dit je lindak. Type Joker met alles
contact in de buurt
advertenties 18+
aan, spreek dan iets leuks in erop en eraan, in zgst. Vraag0906-50.222.04 (1 gpm).
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
en we hebben snel contact! prijs ƒ9500,- tel. 023-5713002
Waar wacht je op? Boxnummer 768663.

Ouders gezocht! Ouders van kinderen tussen 5-15 jaar en
jongeren zonder kinderen tussen 25-35 jr, voor marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor. Inl. 020-6654447
Uw particuliere Micro bon per
Huishoudelijk;
post verstuurd bereikt ons pas
schoonmaakpersoneel
Een pruik als het
over 3 a 4 dagen. Opdrachten
die te laat
nodig is!
Gez.
SCHOONMAAKHULP Micro-advertenties opgegeven binnenkomen worden
bij werkend stel. Eenmaal voor maandag 15.00 uur,automatisch de week
p/wk, werktijden in overleg. worden al in dezelfde week op daarop geplaatst.
Tel. reacties 023-5712778.
woensdag geplaatst.
Wij behouden ons het recht
voor zonder opgave van reOppas en au-pair
denen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.
Gevraagd: Lieve oppas voor Particuliere Micro-advertenties
jong gezin 2 kinderen ma-di- worden doorgeplaatst op ATS
Mededelingen
wo incl. koken 5284568.
Text.
Zondag 12 september
ruime
BOS EN LOMMERFESTIVAL
(Para)medisch personeel
sortering in
braderie, banenmarkt,
Koorwerken
boekenmarkt, informatiemarkt.
en pruiken
leverancier
DIANET is een medische organisatie die steeds vernieuwingen Wilt u een kraam of grondDos.. . maakt u voor
nastreeft. Zij verzorgt de haemo- en peritpneaaldialyse voor plaats huren? Impuls Bos en
optimaal advies even
zo'n 400 nierpatiënten die zowel thuis als in de dialysecentra Lommer, J. van Schaffelaareen afspraak!
worden behandeld. Er werken bijna 280 medewerkers.
pls. 4. Tel: 020-6862094.
DIANET is gevestigd in Utrecht, Amsterdam-Buitenveldert en
CHARLOTTE COIFFURES
in het AMC.
Wilt u maar en paar uur in de week werken en bent u flexibel
inzetbaar (ook 's avonds)?
Dan kunt u bij ons aan de slag in uw eigen vakgebied als

n*iMir.T.i.iirw=mn

Vrouwen uit West Nederland
mogen GRATIS adverteren
0800-4140! Ik zoek een leuke
man, ben jij nu aan het lezen
toevallig? Ben jij tussen de 40
en 50 en durf jij je liefde te
delen? Ik hoop snel op een
heleboel reacties. Ik' reageer
beslist terug! Boxnummer
335023.

Financieringen

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Opleidingen en cursussen

NAILART/MANICURE
in professionele nagelstudio. JEZELF LEREN OPMAKEN
Workshop 19.00-22.00 u. Incl. o,l.v. ervaren visagiste. Workmateriaal ƒ 95. 020-6201914. shop 19.00-22.00 u. incl. maVoor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen Opleiding nagelstyliste, vak teriaal ƒ 45. 020-6201914.
met toekomst! 020-6201914.
met 0900-899.85.99.

t/m 3 regels

f

5,82

t/m t regels

l 7.76

t/m 5 regels

f

9.69

t/m 6 regels

l

l l .63

t/m 7 regels

l 13,57

t/m 8 regels

f

1 5.51

t/m 9 regels

1

17,45

t/m 10 rugels 1

19.39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56.
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

ORTIW

juli

SONY KV-29FX FD TRINITRON WEGA SUPER TV
72 cm FD trimtron volledig vlakke beeldbuis • auto en smiürfn
zoom • du il duve speakers • teletekst met alle opties • SSB
NEXTviow progiammagids • NICAM • afstandsbediening BH
met handige joystick
JH

CANON

DENON

UC4000
UC4500
UC5000
UC5500
UCX10HI
UCX45HI
DMMV1

DCM260

8 mm/auto bed enmg/zooml 699
598
8 mm/compact/zoom
1799
698
8mm/flexigrip/lichlgevoeligl799
698
VldeoSIOP model
1899
698
Hi8/optbeeldstab/22iz 2398
998
Hi8/optbeeldstab/44xz 2998
998
lopDV Camera
5499 3968

DMXLI

DV

r~super/sale /3D

HRJ658

!:i2»j'8798: HRJ828
^ 'm: 2498; HRS7500

6Kop/Hili$tereo/SV/PDC 699
HiFiraontage/insen/dub1199
S VHS/iogshtmle/SV/pdc 1499

498
698
768

HRS9200

SVHS/montageltataansl1999

798

Jlm/afstbed/tmer

PHILIPS

1199
1099

899
925

14991299

C25S7

JVC HRA230 VIDEOSTUNT
plug & play video • express timer
afstandsbediening etc
Pnjc

233

3199TE LAAG
4199TE LAAG GRUNDIG

MITSUBISHI
63cmstereo/TXTIosd

GV670
GV7400
GV8450

1199

SupeiVHS/lXT piogr
HFisteieo/PDC/SV/LP
Hfistereo/OSD

1599
699
699

998
398
498

H FI stereo/6 kops/SV/pdc 699
HFistereo/pdc/showview 749

498
498

VME330
VME420
VME535
VME545
VME635
VME645
VMH620
VMH825
VMH835
VMH845
VMH90
VMH755

JVC

1398
1299
1798
1599
2299

GRDV1
GRDVF1
GRDVF10

DIGITAl VIDEO
DIGITAl VIDEO
DIGITAl VIDEO

4799 1579
2499 1579
2699 1798

549

f9j-Super Safe Prijs

montage/stereo/SV/pdc

799

398

SONY

1699 1298

82 CM BREEDBEELD
Super Sale al v.a.
Telet.kiU3;cm/AB
499
299
SScm/stereorteletekst/AS 899
599
S5cm/stereotele!ekst»B 2199 1698

GRUNDIG
P37/3035
P37/83
M701690
M70 100/8
5T63780

37cra/oonable
399
298
37 cmrrxT/design (5 kleuren 499 398
70cm(100H2/dolbyprologic1999 1298
70cm/100H2
2398 1498
798
63cra/steieo
999

598
1399
5598

598
698
698

SONY HIFI STEREO VIDEO
6 koppen • tri logic • HiR stereo
LP -luxe afst bed etc

28WS43

70cm breedbeeld

2499 1798

DVD SPELERS

ALLE TOP MERKEN SPECTACULAIR LAAG
THOMSON DTH1000DVD
1599
698
PHILIPS
DVD705 DVD
SONY
DVD3I5
PIONEER DV505DVD
1499
998
SONY
OVPS715
1899
1398
YAMAHA OVDS700
1999
1498

999
699
999

399
569

Iv/VdeonxTBI/PDOSV 1019

999

699

COR560

799

CDR76

°
CDR880

GRUNDIG

1439 879
SlcmnXT/"DC/SV/A8
TVR55ÖO scmTOVöï/AB 1M9 999
TVR5100

SONY Dli
digitaal opnemen en afspelen met de vertrouwde
video 8 tapes • professionele kwaliteit en moge
lijkheden • compact • na mruif
Digital 8
Alleen bi| Polectro al va

SONY
TFM12
TR425
TR501
TR511
TR640

777 TR713
1199 TR780

549

439 TR913

993

PHILIPS

1,/Vdeo/IXT/21/PDC

dga.nsl

SPECTACULAIR LAAG

CDRemde

ddgaansl
gaan;

SPECTACULAIR LAAG

'!P^iia:sJ.,39.5,„ ,'.6.?
SPECTACULAIR LAAG

LX20
LX80

2Weg/l25W
3Weg/175W

399
899

289
579

199
399
598
599

129
99
199
249

MISSION
700
7311
7331
751

Zwarüweg
ZwarC weg/IOflW
Zwarö weg/IOOW
8ox/Iop

SPECTACULAIR LAAG
199 119

EuropeseWinnaar

298

169

SPECTACULAIR LAAG

60 90WJ2 weg systeem
80120W/3weqsvsteem

399
699

279
479

JBL PSW800 SUBW.

topklasse subwoofer '.-.;.. /JTQ

599,- super sale *f/3

RECEIVER MEI CD SPEIER 899

PHILIPS 14PV162I
37cmKTV met ingebouwde video
^Super Sale Prijs

Micio/boxen/AB
Mini HiFi systeem
Mini Hifi systeem

699
799
749

VERSTERKERS

399
598
398

DENON

KENWOOD
HM331
M cro Hifi systeem
HM701
losse Componenten/top
HM901 PRO losse Componenten/top
MCR5
Micro
XD6551
MimflxJOW/RDS
XD9581
losse Componenten

PMA42

\m

Traveller
1550
698
Iravelle, SPECTACULAIR LAAG
I5i zoom/stam na
1550 698
72«JSteadyShotttgef1 1698
698
H 8Nghtshoutimebase 1898
698

H, s

SPECTACULAIR LAAG

H 8/topCarlZeissbs 39981198

H, s

SPECTACULAIR LAAG

Hi8/steadyshot/24<zoom2698
Hi8/lCD/42uoom/stsh 2298

TR950
TRV36
TRV46
TRvee
TRV??
TR7ooo
TRvno
TRV3io
TRV410
TRV510

H, 8
H, 8
H, S/LCD
HIMCD
H,8/icD
H, S/LCD
DiGiiAi!
DiGiiALs
DIGIIALS
DIGHAL8
DIGHAL8

DCRPC7

OV/LCDIsteadishot

DCRTRvs DV
DCRTRV890DV
DCRTRvgoo DV

998
998

SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
54991998

SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG

499

2x45W

365

SONY

599
549
1299 1049
1999 1489
1199
885
1299
689
1899
989

TAFA30ES
TAFB820

699

925
538

799

598

1298

EXTREMELY STANDARD
OS serie/mosfet

DSPE492 Digital Sound Processor
DSPA595T DPL/AC3/IITANIUM

1099

DSPA1

4999 3689

DPL/AC3 + DIS

MARANTZ

1299
999
799
348
1399
748
899
789
1199
959
1499 1198

micro hifi systeem

NU

549

FW346
FW850S

MINI/Boxen/AB
RDSIBoxen/AB

599
999

349
498

PM78

micro hifi systeem
m cro hifi systeem
dolby piologic

NU
999
869

199
499
675

Losse Comp/RDS
Losse Comp/RDS
losse Comp/RDi
MINI/boxen/AB
MINI/boxen/AB
Mno/bonnfiill Logic

799
999

399
499
999
298
498
349

SONY

1199

2x75Wm)PS voeding

789

JVC F1 TOPKLASSE MINI HIFI SET
losse componenten set in luxe champagne gold •
Advanced super A versterker • RDS tuner • timer
autoreverse deck «HX pro etc • CD-speler etc

DRA385
DRA585
AVR1100
AVR140
AVR3200

RKflx«W
699
RDS/2x65W
799
homecmenia/5>55W
999
5<65ldolby digital ready 1299
dolby dgital/DPL
22799

1499

599
799
599
2499
3998

dolby surround
2xlOOW
2x65W
2x85W/30 presets

Micro Hifi systeem 1195

JVC
RX730

dolby pro loqic/RDS

499 KMD860
398 CD5961
599 JVC
499 CHPK63

899

CHPK73
KDSX838
KSF530

589

KENWOOD KRFA4020

receiver • 2x1 OOW • RDS-EON • AB
KENWOOD
DPU5x50W/6 kan mpnt
599
DPUSxIOOW/6 kan input 799
OoIbyDigtal/SxlOOW
1199

398
498
989

12CDwissJ140Wlpreout ,999
12CDmssJ140W/preout 1099
radio/CD/4x40VWDS/AF 599
W5W/RDS EONIpre-ont 499

MARANTZ
SR1041

2.45W/RDS

PHILIPS
CCD5127

1199

858

SONY
STRDB725 QS/dig onemasound/5i70W999
768
5TRDB825 QS/digcmemaiound/5x90*M 199
898
STR DB925 dolby vigital/SxloOW
1699 1348

CDwissJ140W/RDS/dolby 1099

MDXC7900 Radio/MmiDisc

499
899
899

O ,",

885

Polectro's Super Sale Prijs

499
1199

RXV2095

topklasse dolby Pro log c 3299 2498

299

35mm compact/38 90 zoom469
AF
149
38130 mm powerzoom 499
38145 mm poTOUoom 699

1348

1395

espio115
esplOl60
espioZOO

38115 mm zoom/LCD info 549
160mmzoom/sil«er
799
200mmzoom/sil«er
899
NU
279
379
479

70 mm zoom
UOmmzoom
I40mmzoom

.

LOGIC

YAMAHA

scanner en printer In één
excl 17 5% btw

5109

Polectro's Super Sale Prijs

CANON BJC430

389

CANON BJC7000
"° 7)
topkwaliteit watervaste prints • 1200x600 dpi
exd175%btw

229 APT242

350MHl/8GB/64MB/56k/15'

1849

APT272

350MHt/8GB/64MB/56k/15"

1949

289

400MHK80B/HMB/56k;i7'

APT503

intelPII350IBOB;64MB/15"

2549

Pil 350/8 GBI64M8/56k6/17'

3299

PII400/12GB/64MB/56k6/IS"

2999

89 APT513
189 APT542
489 API552

469
APTIVA45 +15'rnon/exl75%btw3999 1849
689
779

[mcl btw 69912)

&&#?«

129
149

SIEMENS

-f 1WS5WS

17 digitale monitor;

r

','ir npr-^_.

S499

SIEMENS 8520
f III 450 MHz • 64 MB • 8 Mb video • 8 4 Gb • -JOx
speed CD rom • 56k6 fax/modem • 17" digitale
monitor • startklaar excl 17 5% btw
Xjjlectro's Super Sale Prijs

79
79

acclaim300 APS
499
samurai
APS/30120mmzoom/fhls 699

399
489

MediaMate CompSp (verpaktperste!) 798

369
489
489

VIPER330
VIPER550
fusion
fusion/pci

YASHICA

AF

149

89

APS

599

489

599

489

APS J^^.s;

;ONY TOPMODEL MINI SYSTEEM
Extremely standaard »losse componenten • super
'raaie techniek en design • TAF3000 ES versterker
net MOSFET emdstrap • COP X3000 CD speler
digitale aansl • STS3000ES digitale tuner • RDS •
MINID1SC DECK met digitale aansl • meubel
Tieerpnjs • afstandsbed etc W|M|JBMM|

COLORADO

DUAL MINERVA 333T NOTEBOOK
AMD 333MHZ • 12,1 TFT kleurenscherm • 32 Mb JffMr'Super
intern • 20x speed CD rom • 3,2 Gb harddisk •
16 bits geluid • Windows 98 • exj?,!)* btw

CSHX6923 2wen/6x9inch/100W

249 129

JVC

MAGNAT
PR0693

3weg/6i9mcW160W

399

229

PHILIPS
XH1730
|

599

2weg/3 weg/t80W

299 179

2^6.9,nchn4.W

199

119

CAR VERSTERKERS
JBL
GTQ190

4<30WRMSingcrossoïer 799

449

LANZAR
VIBE210
VIBE220

2x lOOW/crossover
*ISOW/mgciossover

299
349

THUND20002X lOOW/ciossover
THUND40004<100W/ingcrossoier

599
899

249
449

499
799

225
399

699

349

PHILIPS
4<160W/ingcrossover
2xlOOW
4xl70W/mgciosso»er

6299 3699
7499 3999

SAMSUNG
500MB
700P

ISinch
17'

1000P

21'

DX5
DX7
MX500
MX600

SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG

768x548/PCMCIWLCD

1499

989

999

489

499
849

249
399

299

549

Telfort

powcrshotM functies

C420L
C840L
C1000L
C1400XL

640x<!80/smart media/LCD 1499
689
I280x1024fcmart media 1699 1299
l024x78G/smartmedia/lCD1998 1 398
1280x1024limartmeda 2899 2199

HP

(US GEAI
GEAR
VRhelmfeid 17 5% btw
VRhelm/ej
Super Sale Prijs
J^St

va 9,95
nu
59
nu 219
nu
85
nu
249
nu
35
nu
49
HU
35

TV/radio

• bellen v.a. 0,25 per mm.
• GEEN abonnement
• met beltegoed van 45.-

-(nel «IW25732I

mtein/NU met alst bed

NU 549 IOMEGA
2gbTapestreamer Extern
NU QUO DITTO

399

329

499

329

sqn MATROX
NU 2590
NU 3549

MOTOROLA D520 Hl PRE-PAID»
• 50 uur standby »3 uur bellen • 170 gram •
zeer compact en stijlvol zilver front • werkt ook
op AA batterijen

Irl

NU BIJ POLECTRO

229

289
255

MILLENIUM C2008MB videokaart
Mystique G200 8MB videokaart

PHILIPS
105B

15'Multi Media Monitor

nu

469

999
1599

509
699

SONY

SOFTWARE,CD-ROMS,GAMES etc

CPDIOOes 15'hoge resolutie mon
CPD120ASK™ Monitoi/Spealers

de grootste keuze
natuurlijk bij Polectro

NOKIA 5130 'BEN VRIJ' PREPAID
• tot 270 uur standby • 3 5 uur bellen • 170

M nC
«-• -'-'

gram • m diverse kleuren • rekenmachine •
akker • SMS • fax data • etc

Polectro's Super Sale Pnjs va

• bellen v.a. 0,25 per min.
• GEEN abonnement
• met beltegoed van 90.NU BIJ POLECTRO

RDC300
RDC4200
RDC4300

f49

TRUST EASY CONNECT 9600
A4«300x600dpi«ex17,5%btw

SHARP
HC4100
HC4500

6S'/9Mb/touchscieen/demoNU
65'cotoi/IGMb/touch/demoNU

595
749

512Kb/pc connect/louch

299

V_

3COM
l280x960/llashcard/lCD 1199

989

RICOH

palmpilot

nu

PHILIPS
640M80J2Mb/lCD/macio1199
789
1280x1024l3xzoom/LCD 1799 1389
1280xl024/3x!oom/LCD 1699 1389

dufchtone

DE VOORDELIGSTE ABONNEMENTEN
BIJ DE GROOTSTE TELECOM SPECIALIST

CANON
350

miU*mi*mm

-(mcl btw 811 32)

HAUPPAGE

SIEMENS

SONY
MAVFD71 MAVICA
MAVFD73 MAVICA
MAVFD83 MAVICA
MAVFD88 MAVICA
MAVFD91 MAVICA
PENTAX

4399
6799

PORTEGE3010CT
PORTEGE7010CT

MCM2110 21 inch topklasse

C30

SONY
XM250x
XM754

233/131TFTMGW32/CD
233/131TFTMGb/32/CD

FUJI
640X48ü7smart media kaart 799
489
smart mediakaartACD 1299
789
ICD
1399 1098
3x zoom/1 5 milipuels 1895 1698

549

vanp.ttelocor,

GAMEPADS/JOYSTICKS ETC

OLYMPUS

MAGNAT
CLASS140 2«70W
CLAS5320 4.80W

lïffl

Sale Prijs

de grootste soortermg
thrustmaster Rage30 gamepad
VRGEAR Headset
Dexxa
Fl stuurwiel
Digital EdgeFIstuunwel
GRAVIS
Thunderbird.2 joystick
GRAVIS
FirebrdZioystick
GRAVIS
Thunderbird2|0ystick

TOSHIBA

EIC90
499
599

MAC AUDIO

XP640

Ext710TE
Ext711TE

Jolectro's Super Sale Pms

SgbTapestreamer Intern

fHP CD REWRITER
HP8100.li/intern/excl

ACER

FUJI MX700 DltJITALE FOTOCAMERA
top digital foto • 1 5 miljoen pixels • smartmedia
(aart • 2x zoom • JPEGffIFF • flitser • 2" LCD
max 155 beelden

99
229
280
280

Het Mobiele Netwerk

i
I
Ll

399

4Mb AGP videokaart
320
8MbAGP/3DFXvideokaan320
16MbAGPvideokaart
nu
ISMbACPpci videokaart nu

Tapestr

SON

349 199
549 349

478

;olectro's Super Sale Pri)S

DIAMOND

SjiperSalePnjs

3weg/6x9mch
3 Weg/16 5cm/160W

VAMAHA COMPONENTEN SET WIET BOSE 201 SPEAKERSYSTEEM
-\10ti TopArt VERSTERKER • groot dynamisch vermogen geschikt voor lage impedanties •
B direct • TXlOti RDS EON TUNER '40 presets • CDX 10 CD SPELER • pro bit • opt digit
mtg KX10 CASSETTEDECK 3 motoren 3 kop,
*n • dolby HX pro «playtrim etc • afst bed
BSE 201 MK IV Direct reflectmg speakers
•^or topkwaliteit weergave

BOSE

5299^

GTP63
GTX630

595

Polertro's Super Sale Prijs

79
189
289
389

>

279
579
629 JBL

olectro's Super Sale Prijs

SAMSUNG SMARTJET4
t IN
nu 1
i
Fax + pnnter •(• scanner -^cop
excl !7 5% btw

149
179

fotonex10/50Apycompact
fotonexSS APS/compact

649 "ïolectro's Super Sale Prijs CO33

;

"(nd btw293632)

KONICA

579
599
789

M "9 n
Zl ff U
™J3
(nel btw51582)

YAMAHA HOME CINEMA SYSTEEM
'XV10 home cinema receiver • cinema DSP • dolby
- ial ready • CDX9 CD speler • JBL MX1 000 éÊ.
peakers met Infimty Mmuette surround
fll
[ voor gegarandeerd topklasse weergave
fl

EPSON STYLUS PHOTO 700
l
1440x720 dpi fotokwaliteit
m f» fti
excl175%btw
faftglU
Polectro's Super Sale Prijs
™ W«31
(mcl btw 551 07)

2399

SUPER STUNT

APSBUPLAZA
MINOLTA

ROLLEI

349
699

(nel btw551 07)

portable top kwaliteit van HP
excl 17.5% btw
Polectro's Super Sale Prijs

Plll400/12OB/128MB/56k6/17' 3199

r super sale 489

nano 60

649
599
399
299

APT282

APS > panorama «zeer compact •
3x zoom «flits • aiitofilmtransport

FUJI

699

469

Polectro's Super Sale Prijs
HP34Q

NIKON NUVIS125 APS

vectlsUC APS/compactaerklem
299
Vectis gx'
gx1 3APS/3 formaten/auto tiansp299

499
599

'C CHPK73 CD-WISSELAAR SET
4x35W • RDS EON -pre out
• 12 CD s bak'afst bed
„ffift^Super Sale Set Prijs

PRO

C-I"rIf

KONICA
EU MINI
ZUP70
ZUP110
ZUP140

SAMSUNG

JBL E5C550 HOME CINEMA SYSTEEM
DE ABSOLUTE TOPKLASSE UIT AMERIKA
bestaande uit Dolby Pro Logic Processor met 250W
5 kanaals versterker CD speler tuner en afstandsbe
diening Compleet met actieve subwoofer 2 sateliet
speakers 3 surround effect speakers voor perfecte
weergave nieuw in doos

SONY DCR
.CD Meurenmomtor • zeer prettig te bedienen • l
DV voor professionele kwaliteit en mogelijkheden!
multimedia aansluiting • TP l /j A jij

70 mm zoom

AF444

389
798

[Tl DOLBY SURROUNDl
LOGIC

2429
3399
4249

35mmcompact/auto(ixus 189
compact/autofocusflx zoom 399

NUVIS75I APS/75mm2oomJAF
499
NUVIS110I APS/30 100mm Zoom/AF 649
NUVIS125I APS/30125mm Zoom/AF 799

YAMAHA
home thejter/5 kanaals
Dolby ProLogc

[llDOLBYSURROUNDl

1529
2129

CANON
AF8
SC 105

PENTAX

SONY STR DB925 QS RECEIVER
Quality Standard chassis * digital cinema sound
dolby digital/MpegZ voorbereid • 5x 100W •
RDS tuner • OTS • afstandsbed met LCD scherm

dolby pio log cQOOW/jb 599
348
dolby digital/350W/DPl 1799 1378

RXV395
RXV592

super sale

COMPACT BIJ PLAZA

AF444
5Z130S
SZ145S

W

STR DA50ESdoibyd,g,1SiSPECTACULAIR LAAG
TECHNICS
SAEX310
SATX30

f698

Jectro's Super Sale Prijs

PIL400MHZ • 8,4 Gb .• 64Mb • CDrom • 56k6 faxmodem • 15". mop.
excl. 17,5% btw
yï/LQ

Packard

mtec90

SONY
XR5800
4x35W/RDS EON/pre out
CDXKP4100CDWiisSetffiDS/160W

\LUMPUTER «d n5-/,b,wj PACKARD.'BELL MM400

Club333e 333MM3 2Gb/64Mb/56k/14"
Club400ac «MHzJ6.!GbfMMb/56k/15MM4333C 433MHz/64Gb/64Mb/56k;i5"
PT450MV2PII «0/10Gb/128Mb/56k/15"
PENTAX ESPI0140M COMPACT
38 140 mm zoom • autofocus • 2 tot 1/4000 sec PT450/K
PUI 450/12 7Gbl6'!Mb/17"
•autoflitser• LCD info display • zelfontspanner PT500/K
PUI 500/16 8GbH28Mb/17"

SAMSUNG

PANASONIC

rad o/CD/4x40W/RDS/CDbed899
CDWiss/140W/RDS/preout 999
6CDWissn60W;RDS/AB 1199

ENON DF88 HIFI COMPONENTEN MET JBL 3-WEG ZUILSPEAKERS
'STERKER discreet vermogen • TUNER digitaal • RDS • CASSETTEDECK horizontaal lade
l^em • autoreverse • HX pro • CD SPELER
[jiammeerbaar 'AFST BEDIENING • JBL
[SPEAKERS 3 weg systeem top weergave

F100AF
spiegelrefllexbod/
3149 2889
F5
„s«^!W**«=-»-599 4589

REVIO

CQRDP930 radio/CDMx40W/RDS/preout549
CQDFX555 rad o/CD/4x40W/RDS/AB 999
DEHP645
MCD3700
MCD5700

3399

^Stiper Sale Prijs

NIKON

YASHICA

SONYffl

PIONEER
KRV5010
KRV7010
KRV8010

PACKARD BELL PLATIMUM 450MV2
Pentium II 450 MHz • 10 Gb harddisk • 4x speed
DVD • 128Mb intern • 8 Mb video • 56k fax/
modem • 15" monitor • 1 jaar On site garantie
•f helpdesk • software pakket • ex 1 7 5% btw

-(nel btw 3993 831

spiegelrefle<*35/70 lens 699
549
spiegelre!lex*35/70 lens 799
589
spiea.elrellex+35/70 lens
nu
989
spiegelrefleitodylPROF 3699 3289

NIKON

KRC859/W 4x40WIMA5K/RDS/afstbed 999
radio/MD/160W/RDS/preout999
CDWiss/RDS/160W/klapfront1099

799
899
599
699

300SI
500SI
600si
DYNAX9

nva 70

1298
1498

529 ARB1371 4X35W/afnfront/RDS 399
589 DRB4475 radio/CD/l40W/RDyprmut 599
738 ARX7370/Wl40W/!xpreouiffiDS/dolby1299
948 ARX7370/Wl«OW/6chpreout/RDS/ab 1499
1498 KENWOOD

HARMAN KARDON
AVR11
AVR20
AVR40
HK3250

eos5-l-VG10ipiegelrellt28l|[)5zoom 2299 1995
eosSOON spiegelrell+28/80 zoomlens 999
789
eos3000 spiegelreflt38/;6 zoomlens 699
589
eos 1X
spiegelrefl+24/85 zoomlens! 859 1 589
eos1X7
spiegelrefl+22/55 zoomlens 999
889

MINOLTA

f olectro's Super Sale Pms

HARMAN KARDON
FESTIVAL60 dolby pro logic/ei SS
FESTIVAL80 dolby pro logic/DSP

CANON

. GKATIS Micorsoft
force feedback joystick twv 349,-

648

14991199

AIWA

CHEERS1
CHEERS2
MHCW55
MHCR55
MHCR88
PMCD305L

REFLEX BIJ PLAZA

(ndbto4

TECHNICS
LCX150
XRM30
NSXAV85

589

Polectro's Super Sale Pnis

MC16

micro h fi systeem

Polectro's Super Sale Prijs

450 MHZ

.Ó^gr ^7_ Y-T3£~^C
l^
^•Z.-zStiz^.t *>'t* »*•>>*~'••" •/** "f""

YAMAHA

PIONEER

imp55

J49S?

MINOLTA

CLARION

678

koff ie/thee+ f-n VT"! c
appelgebak Uit/1115

T-super sale

CAR HIFI

898

VOOR EARLY BIRDS

5 kan.home cinema versterker •
dolby digital ready.»'HiFi DSP etc

668
898

YAMAHA TUNER/VERSTERKER
Dolby Pro Logic • 5 kanaals • 5 1 decoder ingang voor Dolby
Digital (AC 3) MPEG2 DTS • Cinema DSP • 6X DSP • digilal
delay « ROS tuner met 40 presets • afst bed • titamum of black
JBL TOP ZUIL SPEAKERSYSTEEM
3 weg zuilspeakets • bassreflex • met topklasse ruimtelijke weer
iave • in luxe houten afwerking
INFINITY MINUETTE SURROUND SET
fraaie dolby pro logic speaker systeem bestaande uit 2 surround
effect en 1 centre speaker

YAMAHA
EMX120

UXT300
MXJ55R
MXD672

MCR5

\ DENON
RECEIVER MEKDSPEIER1299

899
1699

PHILIPS

JBL

MARANTZ
™™ d'Mnsl SPECTACULAIR LAAG

RCD100B

l YAMAHA DSPA595

JVC

FX1
Micro Hifi systeem
D70
699
479 NA5000
Mini Hifi systeem/ ROS
D85
EuropeseWinnaar
899
599
NA700M Mm. HiR systeem/RDS
INFINITY
SPECTACULAIR LAAG N55
Mini HiFi systeem; RDS
Kappa70 20200W
1499 1098 NS7
Mini HiFi systeem/RDS
KappaSO 25 250W/30 Igi
1799 1378
NS7T+RACKdesign set met meubel
Kappa90 30 300W/absolute toppei 2199 1598

DENON

TR845

Super Sale Prijs

DRIADE

UDM3
Micro Hifi systeem
DM7micro Micro Hifi systeem

RECEIVERS

759 TRSIS
399 TR555

PHILIPS CDR765 CD-RECORDER
voor het opnemen en afspelen vanK CD
v.u R
n DA
urt CM
en
CD RW DA • direct opname van
M IKHz • record levet • na inruil

14PV263

HIFI SETS
DENON

Super Sale Prijs

599
999
1799

YAMAHA

Super ^ale al

449

Polectro's

DMSA7
DM3090

compact classici ne model

599

•**fitf

LCDmon SPECTACULAIR LAAG

Mini Disc/Top/4!cm

~

24991299
5499 1498

H 8/Steady Shot/LCD 2498
998
Hl 8/stereo,LCD scherm 3998 1298
Hi 8/0 4 lux/32x zoom/LCD2498 1298

MDX9z

Polectro's Super Sale

698
798
748
898

TR1100
TR3000
TR3200

MDSJB520 MmDisc/Top/«cm
MDSJB920 Mini Disc/Top/4!cm
MDSJA30 ESMniDsc/TopUasse

14PV274

1799
1499
1299
1499

TRV27

SONY

PHILIPS

viewtam/VideoS
Viewcam/SSteadyShot
Viewcam/SSteadyShot
Viewcam/SSteadyShot
Hi 8/lCD/stereo/steadysh
Digital Video Viewcam

868
948

MD SPELERS

MDSJB9

CDWsseto»

999

SONY MINI HIFI COMPONENTEN SYSTEEM
200W versterker • DBFB • surround • equalizer • subwoofcr
uitg • RDS tuner • 3 CD wisselaar • dubbel cassettedeck •
4 weg speakers • electronisch frontpaneel • atst bed etc

YAMAHA

KENWOOD
Hndisc/MicroDesgn
Mnidsc/Toppen/AB

CDC656B

Polectro s Super Sale Prijs

^

SONY MINID1SC RECORDER STUNT
waanzinnige, stunt aanbieding • full size mtmdisc
deck • digitaal opnemen en afspelen

THOMSON

JVC DVL9ÖÖÖ DTGITAL VIDEO
digital video • 4" LCD monitor • kletirenzoeker •
digitale beeldstabilisatie en effecten wipes en
:ades • pmpomt zoom • compleet met computer
DQniajjejoftware • na inruil

549 Digita

1699 1398
1999 1398

499

SONY

argent20
arqentSO

VLE47
VLE620S
VLE66
VLE660S
VLH850
VLDC1S

HITACHI
CL28WlTAN;0(mbreedbeeld
CL28WWTA70 cm breedbeeld

699

498 PANASONIC
1498 NVDA1E LCD/IOOizoom/steadysh 3998 2498
1998 NVDS5E DV Camera/Super mooi 4599 2999
859 NVDX100 Pro[DVCamera/3CCD 5499 3999
1798 SHARP

hifistereo/showiew/pdc 799
stereo/montage/ihom/pdc1799
video Hi8 walkman
2499
HI8 Montage/stereo 1199
HI8 Montage/stereo
2499

NU
NU

LOEWE XELOS 37 DESIGN TV
37cm blacklme • teletekst • m luxe ,
grafiet of arctis • afstandsbed
Super Sale Pri)s

199

CDPXA30 ESIdigitaleuitg/alstbed 1899 1398
CDPCEJ15 CD Wisselaar voor 5 CD s 399
299

QUADRAL

SABA
M3670
M5520
8505

CD met als! bed

M2 grijs

PANASONIC

5LVE730
5LV El 000
GVA500
EVC400
EVC2000

399

M1

SONY

72 cm/stereo/txt/ab

SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG
IPECTACULAIR LAAG

v Super Sale Prijs

Portable Ktv/37cm/AB
499 379
KV21
55cm KTV/TXT/Stereo/AB 999
549
KV25X1
63cmKTV/TXT/Stereo 1299
849 PHILIPS
6 kops/stereo/compact
849
KV28FX60 WEGA vlak beeld/1 OOHz 2999TE LAAG VR676
HiFistereo/shuttlt/pdc/sv 1299
KV28Wx2 breedbeeld/100 hem
24991598 VR678
S VHS/TXT/eKops/SV/PDC 1699
KV28WS2 breedbeeld/dolby pro log c2199 1698 VR967

JVC

CD/zwarte uitvoering

HARMAN KARDON

TANNOY

NVHD630 HRstereo/ihoïWiew/pfc 799
NVHS950 SVHS/Montage/SV/PDC 1999
NVDV1000 DIGITAl VIDEO
6999

KV14M1

AV29T52

GRDVX? DV
GRDVMS DV
GRDVL9500 DV

698
698
898
898
989

GRUNDIG GV8400
6 koppen • HiFi stereo • MT5C play
showvieyj-" 2x scart • afst bed

SONY KV21 MET TELETEKST
55cm super tnnitron • teletekst
[eheugen • afstandsbed * etc

MARANTZ

749

VHS C compact systeem
VHS C compact systeem
VHS OLCD monitor
S VHS Compact systeem
S VHS astereo/lamp

MITSUBISHI
HS761

MINOLTA SOOS!
_
spiegelreflex * volautomaal -t- handbedienmg
motordfive • ingebouwde flitser metTTL mettng

219
348

video 8/lnh accu/48x zoom! 798
598
video 8/steadyshot/edit 1998
598
videoB/iteadyshoolCD 2198
898
videoS/steadyshot/LCD 2198
898
video 8/ICD scherm
2398
898 l SONY RU8Y ItflETTWrölSC EN CD
design micro hifi systeem m luxe aluminium met
video 8/LCD scherm
2398
898
glas uitv • MmiDisc • speakers
Hi 8 hoge resolutie
2398
698
Hi 8 hoge resolutie
3198
898
,- Super Sale Prijs
Hi 8 hoge resolutie
2698
898
Hi8/72xzoom/LCD/steady2498
898
Hi B/stereo/all weather 3299
998
B&W
SPECTACULAIR LAAG
KI 8«00> z/lCD/steadysh 1799 1399
DM305
topklasse
469
349

GRAX210
GRAX270
GRAXM23
GRSZ3000
GRSZ5000

HITACHI
VTF660
VTFX750

DPF1010 C0(d g taal filter
nu
DPFR3010 CD Wisselaar voor 5 CD s 499

HD720

''''*M*'"'"

MET 35-70 zoomlens

CD/dmtaal

HITACHI

PANASONIC
6ton/Wst«««8
70on/TX7»eieoJA8
72cm/IXT/Steieo/«B
70cmbieedb
70cmbieedb/prologc

SPECTACULAIR LAAG

•F^Alô? Pa<*ard Bell
489

KENWOOD

CD38

zaterdag

Ji

JVC
XLV120

3u|

vrijdag

:'vt"'v.<

SCDVteelaar/programm 699

met KLEURENZOEKER -mn YAMAHA

-•'59» 4398 JVC

25PT4501
28PT4501
29PT5302
28PW9623
28PW9763

2499 1998

JVC VIDEOCAMERA

VIDEO'S

TC14B3

SPECTACULAIR LAAG
SPECTACULAIR LAAG

DMMV100 digital video camera

24-997" Polectro s Super Sale Prij

/•«M! 4498:

2
juli

donderdag

1

DMMVIO DV
DMMV20 DV

^••••i

•^^i^^^

LHHMHl^MM

NIN030C

4Mb/wmdom ce/touch

HARP UX238

4

NU

499

easyconnect 192000

NU

619

phantom

CASIO
cassirpedia 8M3

S

TRUST
249

169

599

319

MICROTEC
eoOiUOOdpi/M/Mlel

IN 1 FAXPHONE
' iloon • fax • digitaal
Sl
tftoordapparaat/copier
f

699^
^lectro s Super Sale Prijs

OPENINGSTIJDEN:

SUPER SALE REGELS

Palect

soms licht beschadigde en demomodellen, of apparaten zonder doos, soms
slechts enkele stuks Aanbiedingen
zijn geldig zolang voorraad strekt

maandag
13.00-18.01
dinsdag t/m vrijdag
09.30-18.00
zaterdag
09.30-17.01
donderdag koopavondtot 21.Ql
RUIME PARKEERGELEGENHEID
SOEPELE BETALING • PRIJSGARANTIE

en op basis van contante betaling en
zelf meenemen • Niet alle aanbiedin-

DESKUNDIGE ADVISEURS

gen aanwezig op beide lokaties •

PLAZA C A F É / V I P SERVICE

alle prijzen zijn exclusief de wettelijk

SERVICE TELEFOON (020) 517000

verplichte milieubijdrage *

priizen,afb+specs onder «oorbehoud
V
*.*(*~
> ^ «J

Buitenveldertselaan 158,
Amsterdam-Buiteni/elciert

Bas en Lammerweg 373-375,
Amsterdam- West

AV-prafessianeel • High End • Digital • Video • Camera's • Fata • Montage • Computers • Lifestgle & Design • Carnifi • Personal audio:• Telecprfl\

399

met digitale beantwoorden ;-:

PHILIPS DECT TELEFOON TD6100
Digitaal dus helder en ruisvrije gesprekken en
niet afluisterbaar • 300 m bereik
l Polectro's Super Sale Prijs

249
n cifnpr SB\B StUtitS

Weekmedia 17

woensdag 30 juni 1999
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UW RUG
verdient een original \*fy&^& MATRAS
ELEKTRISCH SLAPEN
INCLUSIEF 16 CM NATUURLATEXMATRAS
-^-+~--+•,• 70x200;
•'• ••'

HSwr^KS....
Papaverweg 17
Postjesweg87
Insulmdeweg 509
Van Woustraat 96
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid
Amsterdam-Noord

tel
tel
tel.
tel
tel

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049
020-6331329

IN fl^EN HO
SPORTHOTEL BOHEMÏA Het 5 jaar oude hotel Is het jrootste hotel In Rokytnice en beschikt over een ruime lounje met receptie en kleine krlstalshop. Er is een lift, een restaurant met 2 kleinere salons ernaast, die plaats bieden aan 100
jasten, Kellerbar met dansvloer, Bierstube, fitnessruimte en sauna. Uw ruime joed ingerichte kamer is voorzien van moderne badkamer met bad of douche en toilet, telefoon en televisie met satellietaansluitin j.
:
' • ' , ' : ' ; • , ' " "•'.
-DAAGSE AUTORE1S

1 O - D A A G S E B U S EX C U R S l E RE l S
Vertrekdata wekehjks^ 16 juni i/m 10 septembci

__

VOORDELIG MET KRAS SterVikinties NAAR HET MOOISTE DEEL VAN
TSJECHIË1 Virum het pnchtigc SPORTHOTEL BOHEMIA m het Tsjechische
Reuzongcbcrgtc rmkcn wc interessinte uitstnpjes en uw verblijf midden in het
txhnomle Pirk Reuzcngebcrgte voege dair nog eens een extn dimensie toe1 En
de prijs' Omcht het hier ons EIGEN hotel betreft zijn wij m sent om deze
EXTRA LAAG te houden KRAS SterVilonties biedt u deze reis il n n voor
SLECHTS 698 GULDEN' Als dat geen voordeel is En u maikt ook nog kins
om volledig GRATIS op vikantie et gTin wint elke week verloten wij een GRA
TIS reis onder de deelnemers Op weg naar Rokytnice brengen we een bezoek
nn het kuuroord Kirlovy Viry Vanuit uw viknntiephits voeren we een beeld
schoon excursieprognmrm uit Wc rijden mar het pnchtige BOHEEMSE PARA
DIJS Dichte bossen grillige rotsformaties en tot wel 70 m hoge loodrechte nnd
steenkolossen bepalen hei landschap Wat met rrng ontbreken is mtuurlijk het
unieke PRAAG de Gouden Stad Bezienswiardig zijn 01 hetWenceslasple n de
Prngse Burcht het Stadhuis de SL Vituskathednal en mtuurhjk het Gouden
Stnntje MELNIK het centrum van het wijngebied en THERESIENSTADT
de stad die zon droevige rol in de Tweede Wereldoorlog speelde staan ook op
het programma We rrnken bij voldoende behngstelling facultatieve excursies
na-ir het pittoreske STARE SPLAVY aan het heldere MACHAMEER het
onbekende maar o zo mooie KOKORINDAL en het buurhnd POLEN Via
het prachtige kuuroord Mannbid en een overnachting in Zuid Duitshnd rijden
we terug nair Nederland Inbegrepen reis perTounst Chss touringcar erva
ren chiuffeur/reisleider 2 persoonskamer met douche en toilet, ovcrmchtingen
op heen en terugreis op basis vin logies en ontbijt hotelverzorging m Rokytnice
op bisis van halfpension excursieprognmma en afscheidskoffietafel
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 855

Aankomstdata wekelijks jTjuh^/m 28 augustus
MAAK KANS OP EEN GRATISVAKANTIE NAAR HET REUZENGEBERGTE
KRAS StcrVikintres biedt u een unieke mogelijkheid om op eigen gelegenheid
kennis te rrnkcn met het onbekende maar prachtige REUZENGEBERGTE U
kunt nu boeken voor een 8 chigse AUTOVAKANTIE nnr ons eigen KRAS
SterVikinties hotel SPORTHOTEL BOHEMIA U kunt nu il boeken voor een
SENSATIONEEL LAGE PRIJS vimf SLECHTS 299 GULDEN' En du is
INCLUSIEF HALFPENSION dat wil zeggen LOGIES ONTBIJT EN
DINER Elke week trekken we tijdens een gezellige dansavond n wmnair die
zijn reissom VOLLEDIG terug krijgt en dus GRATIS op vakantie gaac Zeg nou
zelf voor zon hgc reissom hoeft toch niermnd meer thuis te blijven deze
zomer' Dus boek snel want VOL = VOL' In en om het Reuzengebergte zijn er
vele schitterende excursies te nmken Wat dacht u van een tochtje naar de
GOUDEN STAD PRAAG met de vele bezienswnrdigheden1 Een absolute
must Stare Splavy is een leuk vilantieplntsje nn het Machameer waar u
heerlijk kunt wandelen of zwemmen In het noorden ligt de prachtige bergs
treek JIZERSKEHORY evenals m de andere delen vin het BOHEEMSE
WOUD vmdt u hier pnchtige bossen grillige rotsformaties en loodrechte
zandsteenkolossen MELNIK is een vin de plaatsen die op rijafstand ligt van
Rokytnice en een bezoek meer dan waird is Het plaatsje rs het centrum vin
het wijngebied Op de plaats wiar de Elbe on de Moldau samenstromen staat
een prachtig kasteel Onderweg naar Rokytnice uw vikantieplaats kunt u ook
de prachtige kuursteden KARLOVYVARY en MARIENBAD bezoeken U
ziet het in het Reuzengebergte hoeft u zich geen moment te vervelen
Inbegrepen 8 dagen/7 nachten verblijf m 2 persoonskamer m Sporthotel
Bohemia en verzorging op basis van hilfpension
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 854

KRAS
INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 2O 30 40 of 073 - 5 999 999
b e r e i k b a a r ma t/m vr 09 00 21 00 uur, za 10 00 16 00 uur
3&£J
0°^ reisbureaus m Alkmaar Alphen a/d Rijn Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Baarn Breda Delft Den Bosch Den Haag
^M!
-££- Eindhoven Haarlem Heerenveen Hoorn Leeuwarden Nijmegen Rotterdam Steenwijk Tegelen Tilburg Utrecht Venlo Winterswijk Zwolle s<i"

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
in Zandvoort
Vanaf 4 juli geopend
Haltestraat 46
2042 LN Zandvoort
tijdelijk tel.nr. 023-5720222

De Grote Sponsor Loterij steunt Humanitos

'Speel mee en steun
ook het goede doel!'
Edward van de Pol
Marktslagerij

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
27 JUNI

WEEKAANBIEDING

BINGO

VOOR DE VOLGENDE WEEK 7 JULI

5 BARBEQUE WORSTJES

ROERBAKREEPJES

l KILO SUKADELAPPEN

6,98

10,98

Ik hooi soms klachten dat
burenhulp niet meer bestaat

Als u meespeelt in de
Sponsor Loterij helpt u de
\njv\ilhgers van Humamtas
bij het verlenen van deze
hulp En het leuke is dat u
met uw deelname nog mooie
prijzen kunt winnen ook,
bijvoorbeeld in SponsorBingo, ons wekelijkse televisicspcl met prijzen van 5 tot
25.000 gulden!

16 06

24 20 39 02 11 26
36 17 25 32 41

500 GRAM ITALIAANSE

hun eigen omgeving Dat is
toch ook ccn vorm van buren
hulp 1

27 30 28 03 19

35 14 21 44

8,98

goede doelen organisaties
van de Grote Sponsor
Loterij

getal l t/m 22

*

5 HAMBURGERS EN

Susanna Dijkhuizen is de
Beste Buur \an Nederland
1999 Die titel kreeg ze vorige
week ti|dcns de derde Nationalc Burendag Mevrouw
Dijkhuizen uu Alkmaar werd

*

Heeft u met deze getallen
ten volle kaart, dan wint a de

Wacht daarom met langer
en speel mee met de Sponsor
Loterij Doe de bon vandaag
nog op clc bus

ThuisBiiigo
van ƒ 25.000-

Tol volgende weck 1

BINGO

getal 23 t/m 36
29 ƒ 10 000,31 ƒ1.000,13 ƒ100,42
ƒ50,05
ƒ40,04
ƒ 30,
43
ƒ25,-

07
08
45
22
38
40
37

ƒ 20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ?-ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo

Di;/;/iiiiCHMs </( u i m u m s win </< iVunomi/c Bunnilaq
uu initiaml uin oiulti mui HiimtfiiKus

gekozen omdat :e op een fan
lastisehe n u n i L i haar dove
buren h e l p t
De Nationale Burendag is
een initiatief van onder
meer llumanilas, ccn van de

Toch ben ik het daarmee niet
helemaal eens Neem nou
H u m a m t a s In die organisatie
zi|n i mm 8000 v r i j w i l l i g e r s
aetiei om mensen die proble
men hebben te helpen \eel
van the v ri]v\ ilhgeis helpen in

kt Bijman
Adjurnt dint.ti.ui
GioU ipoiisoi l oUnj

001015150
in Beugen

HAIR - NAIL - BODY

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO

Zaterdag 3 juli opent Dynamics Body haar deuren om u kennis te laten
maken met de schoonheids-, pedicure- en massage-salon
U bent van harte welkom tussen 14 30-17 00 uur, om een gratis huidanalyse te laten maken Dit alles onder het genot van een hapje en drankje

zondag 4 juli

18.10 uur op RTL 4

OPENINGSSTUNT MAAND JULI

Kijk, bel en win:
een vrijkaartje
Attractiepark Slagharen

BIJ een complete schoonheidsbehandelmg
GRATIS wimpeis en wenkbrauwen verven

De Bingolijn

Kom vrijblijvend langs

MARIËLLE
Passage 18, Zandvoort, tel. 023-5719891

0909-0077 (95 epm)
Heb ik prijs"*
0909-0044 (60 epm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 t p m )
op werkdagen
v a n 9 00-21 00 uur
letTmiien voorbehouden

["•Ju, ik \ v i l meedoen aan de C.iole
Sponsoi l (Heil) en m uk dan naast de
maandelijkse t r e k k i n g e n k i n s o p
t i e n d u i z e n d e n Bim;opi i j z e n '
Ik m lehlin u hierbij lot \\edcni|i:eiyiii« om
voor elke l u k k i n u (iiu\ M \ p e i | a u ) d e
i n l e ^ > m i u \ L i i s t i n u l e lekiiiinj; il IL s e h t i | v e n
/
/
/
/

40
30
20
10

(Mei loliHimineis)
(elru l o i n u i n i i u i s )
(,t\\ee l o l n u m i n e i s )
(een lotiumimei)

\ u h n u 11 ii^i (Uinl MUM M i n v < nji i 111 \ t i l l t M ui
j)|(il li Ui rs Ou IruiMit fiDiulf in (itiindiik/nii, \UM lit l
n i j i i m i i f ii/> iiiiiuniiii, \ i i l ii|i;l>iiiii l i l O'JOO kW
/ 100 ( h i

D de beer

D

1509906

Na nn

\tlres
PosteOeie
Plaits
(Posi)bank
nuinniei
Bel mi] hl) een pi i|s
boven / 10000
Geboomd H u m
Ui >£ m i nul

lel

Duuiii
lliiultekenmn

Bon opsturen (zonder poslzegel) naar Grote Sponsor I oterij Antwoordnummer 875 l i O O N G Amsterdam
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ZO GOEDKOOP
IIEFTU
ER NOG NOOIT
BIJGEZETEN

Alle bekende merken zoals Leolux, Rolf Benz,
Harvink, H.F. Style, Gelderland, Hülsta.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Van Reeuwijk, Sniep 7, 1112 AG Diemen. Telefoon (020)69941 11. Fax (020)6903881. Donderdag koopavond.

V

500 gram magere
RUNDERGEHAKT
en 500 gram SPEKLAPJES

£

-au
l Uy-

/

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

LOUIS DAVIDSSTRAAT15 ZANDVOORT
Zeer ruim hoekpand gelegen in centrum dorp.
Thans in gebruik als pension met woning op ds
eerste verdieping. INDELING: begane grond: entree/gang, ontvangsWontbijtruimte,. 3 studio's
met eigen entree waarvan alle met eigen badgelegenheid en 2 met eigen keuken, gang met wasmachine-opstelling en kelder. 1e verdieping:
overloop met toilet, slaapkamer/kantoor achter,
2e slaapkamer, moderne badkamer met bad,
douche en wastafel, woonkamer met moderne
open keuken en toegang tot fraai dakterras.
• C.v.-gas
• Dakterras ca 45 m2
2
• Oppervlakte begane.grond ca 150 m
• Oppervlakte 1e verdieping ca 80 m!

MAX EUWESTRAAT 61
ZANDVOORT
In rustige, kindvriendelijke buurt gelegen goed
onderhouden woonhuis. INDELING: begane
grond: entree/gang met toilet en garderobe, Lvormige woonkamer met plavuizenvloer, open
haard, vaste kast, moderne open keuken met inbouwapparatuur. 1e verdieping: 3 slaapkamers,
zeer luxe badkamer, bad met Whirlpool, aparte
douche, toilet en wastafel. 2e verdieping: zojderberging met werkhoek, wasmachine-aansluiting en c.v.-opstelling, zolderkamer.
• Leuk aangelegde tuin op het zuidoosten met
vijver en stenen schuur
• C.v.-gas.
• Begane grond met vloerverwarming
• Grondoppervlak 123 m'

Vraagprijs: ƒ 798.000,-

Vraagprijs: ƒ 459.000,-

ZANDVOORT
HALTESTRAAT 23 A
In centrum gelegen winkel: staat thans leeg;
was in gebruik als friteszaak.
Oppervlak winkel
40 m2 met ondergelegen
kelder van 20 m2
Overname inventaris ƒ 50.000,- plus BTW

DR. C.A. GERKESTR. 119
ZANDVOORT
Royaal woonhuis, middelste van drie onder
een kap, met voor- en achtertuin.
INDELING: begane grond: entree, gang, tqilet, doorzonkamer met open haard en schuifpui naar tuin, open keuken. 1e .verdieping:
twee grote en één kleine slaapkamer, badkamer met bad en 2e toilet. 2e verdieping: zolderkamer en zolderberging.
•Zeer net huis.
• Grotendeels voorzien van dubbel glas
• Leuke zonnige tuin met achterom
• Verkoop onder voorbehoud aankoop andere woning.
• C.v. gas
•Oppervlakte 162 m'

Huurprijs: ƒ 36.000,- per jaar

Cense & van tingen Makelaardij
^* Het warmste ijs
ter wereld
NU OOK IN ZANDVOORT

HAPPY HOURS
3O juni t/m 6 juli
1200

-13:00 uur

17OO - 18:OO uur
21OO - 22=OO uur

2 scoops halen - l betalen
(Alleen geldig tegen inlevering van deze bon!)

Ben & Jerryïs Scoopsbop
^ Haltestraat 24, Zandvoort

In centrum gelegen winkel: thans in gebruik
als bakkerswinkel.
INDELING:
Winkel 50 m- en dagverblijf met keukentje, toilet, ruime kelder.
Overname inventaris ƒ 25.000,- plus BTW

DE FAVAUGEPLEIN 25 l
ZANDVOORT
Op fantastische locatie direct aan de wandelbpulevard gelegen appartement op de 1 e verdieping met schitterend uitzicht overzee, boulevard en strand. MET GARAGE.
INDELING: entree/gang, woonkamer (voorheen 2 kamers), keuken, badkamer met douche en toilet, 2 slaapkamers, balkon aan zeezijde.
• Net sanitair
• Inpandige garage
• Centrale ligging t.o.v. winkels en N.S. statipn
• Lichte kleurstellingen

Huurprijs: ƒ 36.000,- per jaar

Vraagprijs: ƒ 469.000,-

HALTESTRAAT 23

ZANDVOORT

www.benjerr

-m: m •••••!•

CENSE &VAN LINGEN
MAKELAARS
ZOEKEN VOOR HUN CLIËNTEN
•> een boven- of benedenwoning tot
ƒ 250.000
een 3-kamerappartement tot ƒ 300.000

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

een woning in centrum dorp met tuin tot
ƒ 300.000
een 3- of 4-kamerappartement met garage
en zeezicht tot ƒ 400.000

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

CENSE&

een moderne eengezinswoning tot
ƒ 400.000
alles in het groene hart of aan de zuidzijde
van Zandvoort tot ƒ 500.000
karakteristieke vrijstaande villa's tot
ƒ1.500.000

Wit Verhuizingen

erkend bemiddelaar in aardse paradijsjes!

NVM
MAKELAAR

KLINGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 • 5 715 747

P. LEFFERTSSTRAAT 33
ZANDVOORT
Halfvrijstaand woonhuis, gelegen vlakbij de duin
rand. 5 JAAR GELEDEN TOTAAL GERENOVEERD. Tuin voor en achter. INDELING: Beg.
grond: entree/gang, modern toilet, kelderkast,
ruime Z-vormige living met zeer luxe woonkeuken, marmeren schouw en open haard, schuifpui
naar tuin met vrijstaande stenen schuur.
1e verd.: overloop wasruimte (v.m. douche), 2
slaapkamers, vaste kastenwand, zeer luxe badkamer met bad, douche, wastafel en 2e toilet. 2e
verd.: vaste trap naar zolderberging, zolderka
mer met dakkapel en c.v.-opstelling.
• Woonkamer, keuken en badkamer voorzien
van vloerverwarming
• 5 jaar geleden lotaal luxe gerenoveerd
• Betegelde tuin met achterom
• Alle ramen voorzien van dubbel glas
• C.v. gas
• Grondoppervlakte 201 nf
Vraagprijs/ 549.000,--

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
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Plantinga en Eijckhoff winnenzaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het ZVMzaalvoetbaltoernooi is afgesloten met een finale-avond.
in de diverse finales kwamen
de terechte winnaars van dit
grootse toernooi naar voren.
[n de hoogste klasse ging de
beker naar Plantinga terwijl
een klasse lager A. Eijckhoff
de beker wegkaapte door
Sportshop Elco te verslaan.
Het toernooi werd over het
geheel genomen matig bezocht. De finale-avond maakte
daar echter een uitzondering
op en vooral voor de zinderende finale tussen Sp'ortsnop
Elco en A. Eückhoff bestond
een goede belangstelling. In de
sfeervol gevulde sporthal schoelden deze teams het publiek
een spectaculaire partij voor.
Even goed was het niét altijd
maar de spanning was te srujden. '
', •.
Beide teams begonnen in
hoog tempo maar daardoor
werd veel balverlies geleden.
Sportshop Elco kreeg naar het
snelle begin meer greep op de
strijd, doch echt uitgespeelde
mogelijkheden ontstonden er
niet. Fraai, stevig maar sportief waren de duels tussen de
aanvaller van Sportshop Elco,
Eobin Castien en de stugge
verdediger van A. Eijckhoff,
Rene Paap. Beide kemphanen,
die volgend seizoen bij de nieuwe vereniging SV Zandvoort in
actie zullen komen, gaven elkaar geen duimbreed toe. Eenmaal kreeg Robin Castien een
meter vrijheid en met links verraste hij doelman Robin Luiten, 1-0.
In de tweede helft begon A.
Eickhoff met een fel offensief.
Het doel van Sportshop Elco
werd hevig onder vuur genomen. Schoten van lan Beekeilaar, Edwin Ariesen, Peter,
Smit en de gebroeders Rene en
Arthur Paap gingen rakelings
over of werden goed gestopt
'door de Elco doelman.
In de slotfase van deze fana|tieke strijd laaiden de emoties
.oog op. Beide teams liepen
jtegen strafminuten aan, maar
iSpprtshop Elco leek de wed|strijd te gaan winnen. Uit de'
:ounters kreeg Elco aardige
[kansen, doch die bleven onbe.ut waardoor het teaih van A.
JEijckhoff bleef geloven in een
positief resultaat. Het goede
olhouden werd drie minuten
oor het einde beloond met de
gelijkmaker. Doelman Luiten
waagde een afstandsschot dat
naast leek te gaan. Rene Paap

stond echter op de goede plek
en tikte de bal in het doel, 1-1.
In de slotfase werd door beide
teams tevergeefs getracht de
overwinning veilig te stellen.
Óók in de verlenging gaven
de teams elkaar niets toe waardoor strafschoppen noodzakelijk werden. De eerste strafschop van Sportshop Elco
werd door doelamnm Robin
Luiten keurig gestopt. Arthur
Paap, Rene Paap en Edwin
.Ariesen schoten daarna de bal
er voor A. Eijckhoff wel in
waardoor dit team de fraaie
bokaal in het bezit kreeg.
In de finale in de hoogste afdeling, Porza, tussen Plantinga
en Café de Kater, werd goed
zaalvoetbal gespeeld. Plantinga was in dit duel veruit de
betere. Onder aanvoering van
uitblinker Henk Zeegers, nam
Plantinga vlot een 3-0 voorsprorig. Vlak voor de rust
'Scoprde De Kater tegen waardoor, de spanning in de wedstrijd bleef.
Die spanning was van korte
duur' want Plantinga sloeg
meteen toe in de tweede helft.
Bij een 5-1 voorsprong nam
Plantinga duidelijk gas terug.
De Kater kon zodoende in de
laatste tien minuten het heft in
handen nemen. Met twee doelpunten bracht Café de Katwer
de achterstand terug tot 5-3
maar dé tijd was te kort om
daar. nog meer verandering in
te brengen.
Het tweede team van Café
de Kater kwam ook al uit in
een finale. Tegenstander in de
Amiga reserve hoofdklasse
was Bakels & Jonker. Dit werd
een spannend treffen. De Kater was technisch gezien veel
beter maar dreef de combinaties, veel te lang door, zodat
Bakels & Jonker kans bleef
houden op een verrassing. Dit
team van coach Nanfred Bakels nam zelfs verrassend een
0-1 voorsprong door een treffer
van Marco Koers.
Meteen in de tweede helft
stelde De Kater orde op zaken.
Vlot werd tweemaal gescoord
en de'overwinning voor De Kater leek een fluitje van een
cent. Echter de Kater vergat
door te drukken waardoor Bakels & Jonker kans kreeg terug
te korrine. Good-old Ed Vastenhouw zorgde zowaar voor
de gelijkmaker. De Kater
zocht meteen de aanval doch
doelman Geoffrey Bloem hield,
met goede reddingen, Bakels
& Jonker nog even op de been.
Vlak voor het einde had ook
Bloem geen antwoord op een

ZANDVOORT - Voor zowel de jonge als tle oude
duiven van Postduiven
Vereniging Pleines stond
er een wedvluchl op het
programma. Door de oostemvind werden het een
zware vluchten voor de
duiven.
De jonge duiven vlogen
de eerste vlucht van dit
seizoen vanuit het Bclgische Meer over een afstand van 99 kilometer. De
Zandvoortse
vereniging
had 406 duiven in concours en met warm weer
en een oostenwind viel het
de duiven niet mee. Om
vijf over zeven gingen de
manden open en vlogen de
duiven richting Zandvoort. De eerste duif werd
geklokt door de combinatie Romkes-Spronk om
08.43.52. De eerste honderd prijzen werden toch
nog binnen de acht mimiten verdeeld.

Robin Castien en Rene Paap verloren elkaar geen moment uit het oog en vermaakten het talrijke publiek met vinnige maar sportieve duels

fraai uitgespeelde aanval en
won Café de Kater 2 verdiend
met 3-2.
In de Amiga eerste klasse
was DIO te sterk voor het zeer
jonge team van Eichholtz. Bij
de rust zat DIO met een 3-0
voorsprong reeds op rozen.
Eichholtz kwam in de tweede
helft sterk terug en via een

fraaie treffer op 3-1. Er zat
meer in voor dit team doch een
strafschop werd gemist. Uit de
tegenaanval besliste DIO vervolgens de wedstrijd door 4-1
te scoren.
Een leuke wedstrijd speelden het tweede team van Plantinga en Rabbel Boys in de
Amiga, reserve eerste klasse.

De Rabbels begonnen ijzersterk en namen na tien seconden al een 1-0 voorsprong door
een doelpunt van Ben Kwant.
Negen minuten later verdubbelde Rabbel Boys de voorsprong toen Eric Lefferts vanaf
de strafschopstip de doelman
van Plantinga kansloos liet, 20. Plantinga schroefde het

tempo wat op en nog voor de
doelwisseling was de strijd
weer in evenwicht, 2-2.
In de tweede helft gingen
beide teams op jacht naar de
overwinning. Er ontstond een
ongemeen spannend duel.
John Schilder zorgde voor een
nieuwe voorsprong van Rabbel
Boys en goaltjesdief Eric Lef-

ZANDVOORT - Het zesde
onderdeel in de strijd om de
titel "Sportploeg van het jaar
1999", het softballen, leverde
een niet geheel onverwachte
overwinning op voor het
team dat het meest bedreven is in deze sport: de organiserende vereniging TZB.

Zandvoorters present by
kVorld Police & Fire Games
ZANDVOORT - Het duurt

Gerard Kuyper, Willem Pijer en Ruud Luttik trainen
lenig uurtje om tijdens deze
'Pelen mee te kunnen doen
"et de top. Deze World Police
08
Pire Games worden van 16
°t en met 24 juli in Stockholm
^houden. Maar liefst 68 srjorwi worden beoefend, waaron'er, voetbal, judo, karat.e, wor'telen, indoorroeien, s'otfbal,
'ortkbal, zwemmen, atletiek,
'andbal, zeilen, krachtsp'or-.
en, triatlon e.d.
„
Gerard Kuyper, werkzaam
"J de regiopolitie Kennemér-

land, heeft aan alle Spelen
meegedaan. Hij doet yerschillen.de loopnummers bij het atletiek. Kuyper is een vaste medaille kandidaat. Hij reist naar
Zweden met een camper en
plakt er zijn vakantie aan vast.
Wfllem Pijper, werkzaam bij
de Haarlems brandweer, doet
voor de derde maal mee aan
deze Spelen. Zijn specialiteit is
het Concept II roeien. Hij staat
ingeschreven voor de duizend
en tweeduizend meter individueel. Als hjj in Zweden nog
een brandweer maatje kan vinden doet hij ook mee aan de
teamwedstrijd over duizend
nieter.
De Zandvoortse brandweerman is als wereldkampioen
;eeh zekere, medaille-kandidaat. Als de weersomstandigheden goed zijn en het in zyn
scnema past, doet hij waar-

RECHTS
BUITEN
Twee vluchten
Pleines-duiven

Foto: Rol) Knottcr

ferts maakte er met een schitterende omhaal 4-2 van. De
strijd was echter geenszins beslist aangezien in de vijftiende
minuunt Plantinga terugkwam
tot 4-3. In de spannende slotfase stond Rabbel Boys met de
rug tegen de muur, doch de
overwinning werd niet meer
uitbanden gegeven.

Sportclubs raken
de softbal flink

log een paar weken maar
J.rte Zandvoorters werken
5ich in het zweet om optitiaal voorbereid mee te kuriien doen aan de World Poli& Fire Games, die in
Stockholm plaatsvinden.
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schijnlijk ook mee aan de twee
kilometer buitenwater zwemmen. Willem Pijper gaat met
de auto naar Zweden en maakt
er gelijk een kort uitje van.
Ruud Luttik, voor de vierde
maal deelnemer, is ook werkzaam bij de Regiopolitie Kennemerland. Hij doet mee aan
de "toughest competitor alive". Dit is een achtkamp bestaande uit 5,1 kilometer hardlopen, honderd meter sprint,
kogelstoten, honderd meter
zwemmen, bankdrukken, optrekken, touwklimmen en een
hindernisbaan. Luttik verwacht bij de eerste tien te eindigen. Afhankelijk van het
schema bekijkt hij of hij ook
deel neemt aan karate wedstrijden. Ruud Luttik gaat met
het vliegtuig naar Zweden. De
opening van het evenement
vindt plaats op zaterdag 17
juli.

Zoals gezegd was de winst
van TZB geenszins een verrassend. De overige negen teams
hebben echter alles gegeven
om de TZB-softballers een
halt toe te roepen. Daar was
echter geen kruid tegen gewassen. Toch was het ook dit keer
belangrijker om deel te nemen
dan om alles uit te proberen
om de winst te bemachtigen.
Natuurlijk wordt er voor de
punten gestreden maar het
uitgangspunt, het met elkaar
recreatief sporten, kwam ook
dit keer helemaal tot zijn
recht. Tijdens het softballen
liet TZB-softbal goede staaltjes van dit spel zien, doch de
overige teams namen de ballen
eveneens flink op de knuppel.
Bovendien werd door menig
team, dat niet aan deze sport
doet, mooi veldwerk geleverd.
Achter het onbedreigd winnende TZB-softbalteam vochten de overige teams voor een
goede klassering. De voetballers van TZB raken gewoonlijk
de bal goed met de voet, maar
wisten de kleinere bal flink te
De bal komt te laat voor de achtervanger van de ZRB (Zandvoortse raken en behaalden een tweeReddings Brigade), waardoor The Lions gaat scoren. Zowel de
de plaats. De Zandvoortsche
ZRB-formatie als het team van basketbalvereniging The Lions kon Hockey Club legde met sterk
op het softbalonderdcel geen potten breken. ZRB eindigde als
spel beslag op de derde plaats,
zesde, The Lions moest het doen met een zevende plaats
terwijl de zaalvoetballers van
Foto: Rob Knotter. Zandvoort Noord mooi vierde

werden.
De Politie Kennemerland
verblijft in het totaalklassement in de middenmoot en die
was ook weggelegd in het onderdeel softbal. Onder leiding
van coach Marcel Meijer eindigde de Zandvoortse Reddings Brigade op een verdienstelijke zesde plaats en ging de
zevende positie naar basketbalvereniging The Lions. Ondanks het -sterke werpen van
Jaap Enderman zat er voor de
badmintonclub Dir van den
Nulft, niet meer in dan een
achtste plaats. De Kenamju en
de handbalvereniging ZVMRabobank moesten genoegen
nemen met respectievelijk de
negende en tiende plaats.
De zomervakantie breekt nu
aan voor de teams, maar op 11
september treft men elkaar
weer op de onderdelen roeien,
volleyballen en touwtrekken,
dat door de ZRB wordt georgam'seerd. In de top van de tqtaal rangschikking kwam weinig verandering. Nummer een
bleef het basketbalteam van
The Lions op de voet gevolgd
door de voetballers van TZB.
De softballers van TZB maakten een aardige sprong van de
zesde naar de derde plaats.
Zandvoort Noord handhaafde
zich op de vierde plek, maar
Kenamju zakte van drie naar
vijf. Op de zesde plaast staat
het team van de Politie Kennemerland en zeyende is de ZRB.
De ZHC verliet de negende
plaats en schoof op naar plaats
acht. Negende is nu de badmintonclub en de handbalvereniging ZVM staat stevig op de
laatste plaats.

De oude duiven vertrokken vanuit het Frans Morlincourt voor een vlucht
over 330 kilometer. Ook
voor deze duiven waren de
omstandigheden niet optimaal. De warmte en de
oostenwind maakten het
voor de 142 Zandvoortse
duiven niet gemakkelijk.
De oude duiven werden 's
morgens om kwart voor
zeven gelost en de eerste
duif, die met een snelheid
vloog van 1267,98 werd
door Peter Bol, om
11.05.34 uur geklokt.
Uitslag Meer: Combinatie Romkes-Spronk l, 13,
21, 23. Combinatie Koopman-Knegt 2, 3, 5, 8, 9, 10,
11, 14. Rook Driehuizen 4,
6, 7,12, 19, 22, 24, 25. Combinatie Koper-Twins 15.
Peter Bol 16, 18. Piet La
Grouw 17, 20. Combinatie
Paap-Paap 37. Combinatie
Koper-Koper 49.
Uitslag Morlincourt: Peter Bol l, 21. Hans Heiligers 2, 3, 12, 13, 19, 25.
Combinatie
RomkesSpronk 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
14, 16, 22, 23, 24. Combinatie Koper-Koper 7, 18.
Combinatie Koper-Twins
15. Rook Driehuizen 17.
Combinatie Paap-Paap 20.

Indeling
ZHC-teams
ZANDVOORT - De hpckeybond heeft de indeling
voor het nieuwe seizoen
bekend gemaakt.
De dames van de Zandvoortse Hockey Club spelen hun wedstrijden in de
derde klasse B. De tegenstanders in die klasse zijn
Abcoude, Catwijck, FIT,
Heerhugowaard, Hoorn,
Muiderberg, Noordwijk,
De Reigers, De Terriërs,
VW en Weesp. De ZHCheren zijn ingedeeld in de
vierde klasse B. Zij krijgen
in die klasse te maken met
Abcoude, Castricum, Hermes, Hisalis, De Kikkers,
Loenen Muiderberg, Purmerend,
Uitgeest
en
Weesp.

Toernooien bij
tennisclubs
ZANDVOORT - De tennisliefhebbers
kunnen
deze week terecht in Bloemendaal, waar het jaarlijkse open toernooi van de
vereniging LTC Bloemendaal wordt afgewerkt. De
finales zijn gepland op
zondag 4 juli. Er wordt in
Bloemendaal gestreden in
de volgende categorieën:
Cl 35-plus, C2 35-plus, Dl
35-plus en D2 35-plus.
In Santpoort begint komende zaterdag het open
toernooi van de tennisvereniging LTC Brederode. In
dit toernooi worden de finales op zondag 11 juli afgewikkeld. De deelnemers
op het park in Santpoort
leveren strijd in de volgende categorieën: BI, B2, Cl,
Cl 35-plus, C2, C2 35-plus,
Dl, Dl 35-plus, D2, D2 35plus en E 35-plus.

Zeeschuimers kampioen van Noord-Holland
ZANDVOORT - Tijdens
twee wedstrijden synchroonzwemmen stelden de zwemsters van De Zeeschuimers
het kampioenschap
van
Noord-Holland veilig. In vrijwel alle categorieën werden
medailles in de wacht gesleept.
De wedstrijd voor de lagere
categorieën 1. 2, 3 en 4 leverden veel succes op. In de categorie l en 2 zwommen Claudia
Borstel, Mariette Godschalkx,
Lindsey Verschoor, Martina
Rutgers en Kimberley Buyen
een prachtig groepsnummer
en eindigden op de vijfde
plaats. Tevens behaalde deze,
groep de Prinsessenplaat.

Deze prijs wordt gegeven aan
de meest veel belovende jonge
groep voor hun techniek prestatie. Het was de eerste keer
dat De Zeeschuimers deze
prijs kregen. De trainsters van
de club waren apetrots op
deze onderscheiding.
In de categorie 3 en 4 behaalde Astrid Koomen met haar
solo de eerste plaats. Wietske
Neerincx en Tamara Loos
mochten na het zwemmen van
hun duet de bronzen medaille
in ontvangst nemen. :Het
groepsnummer van Astrid
Koomen, Wietske Neerincx,
Tamara Loos, Ester Bartels,
Kim Borstel en Rachel Bptschuyver zwom een geweldige
wedstrijd. De concurrentie

werd eenvoudig teruggewezen
en de eerste plaats was zeer
terecht.
De hogere categorieën 5, 6 en
7 namen het zondag pp tegen
zeven andere verenigingen uit
de Kring Noord-Holland. In categorie 5 behaalde Simone
Sindorf met haar solo op muziek van Labyrint de derde
plaats. In deze klasse eindigde
het duet van Simone Sindorf
en Shanita Doerga op een
mooie tweede plaats. Het
groepsnummer van Simone
Sindorf, Shanita Doerga, Minke Kortekaas, Annemiek Sindorf en Natascha Bakker behaalde de zilveren medaille.

zwom Esther Koomen regelrecht naar het goud. Het duet
Esther Koomen en Sandra
Beugel liet eveneens iedereen
achter zich en pakte een sterke
eerste plaats. Op de hoogste
categorie 7 mocht Ditte Valk
aan het einde van de wedstrijd
de gouden medaille in ontvangst nemen. Tevens kreeg
Ditte Valk de wisselbeker voor
de beste techniekzwemster in
deze zwaarste categorie.

""Het duet van Tamara van
Rhee en Wendy van den Broek
behaalde de derde plaats. Het
groepsnummer van Esther
Koomen, Tamara van Rhee.
Wendy van den Broek, Ditte
In de zwaardere categorie 6 Valk en Sandra Beugel behaal-

de de tweede plaats. Door deze
geweldige prestaties en uiteraard de geleverde prestaties
van het afgelopen seizoen
mochten De Zeeschuimers de
beker voor de eerste plaats in
ontvangst nemen van de verenigingscpmpetitie.
Op vrijdag 9 juli, vanaf 's
middags vijf uur, geven de
synchroonzwemsters een geweldige demonstratie van alle
muziekuitvoeringwen die het
afgelopen seizoen bij diverse
wedstrijden zijn uitgevoerd.
De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Het
zwembad is te bereiken via de
zij-ingang van Gran Dorado
Park Zandvoort, bij het parkeerterrein aan de Vondellaan.
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(WIJ KRAKEN PE PRIJS TOT MAAR LIEFST

1.100.-

BESPAAR

SALE
Speakers met een scherp uiterlijk en een
warme klank De eerste keus voor iedereen
aan een budget
NORMALE PRf/S fl 298,-PER PAAR

GLOEDNIEUW IN DE

FL.400

Halve prijs designluidsprekers van een
wereldmerk waar ook nog eens een
prachtgeluid m zit'
NORMALE PRIJS fl 798.- PER PAAR

GLOEDNIEUW

GOODMANS DELTA 900 CD SPELER

SALE

SALE
Bespaar nu een ongelooflijk bedrag op deze splinternieuwe fullsize cd speler met
afstandsbediening en alle programmeermogeli|kheden van dit wereldmerk die zich
voor de gelegenheid ook nog eens epn prachtig destgnfront heeft laten aanmeten

a179

GLOEDNIEUW EN DE DOtt

NORMALE PRIJS f1349?

I J -H- |' ] • » ('
SALE
^^^^^^^••••^^^•••^••^

• "" '

\y-•sJ-"»!^;^

Oké, we geven toe, het is dan misschien wel het model van vorig
jaar, maar als hij nog altijd gloednieuw m voorraad en iedere dag
gewoon voor deze prijs is, maakt dat dan iemand nog wat uit;
NORMALE PRIJS fiSW?-

ii.378i

GLOEDNIEUW IN DE DOOjJ

Een buitenkans voor iedereen die op zoek is naar een betaalbare
maar toch goed klinkende versterker die met 4 lijn en 2
tapeingangen overal in te zetten is
NORMALE PRIJS

,229

.GLOEDNIEUW IN DEDQQ!

MARANTZ PM 66 SE

SALE
Deze versterker is er een voor de echte muziekliefhebber die fantastisch geluid
wil maar dan wel met de luxe van afstandsbediening HIJ klinkt zo goed dat
Marantz de toonregeling meteen rmar heeft weggelaten '
NORMALE PR//S vJtMT,-

TECHNICS SL1200/SL1210 DRAAITAFEL

SALE

De enige echte DJ draaitafel
wordt nu wel heel betaalbaar,
nog altijd quartzgestuurd
directdnve en binnen O 7 op
snelheid maar nu slechts.
NORMALE PRIJS fU^9T49SmmB x IBQmmH x 4/SmmD

Een zeer gerespecteerde speler, gebouwd voor de echte
muziekliefhebber voor een erg fijne prijs Kom luisteren '
NORMALE PRIJS &899T-

SALE
GOEDNIEJWJJJEJ52PJ

bezoek onze website @ www.richcrsounds.com of email: richcrs@xs4all.nl

OPENINGSTIJDEN

WIJ ACCEPTEREN? Credit Card; Pin, Eurocard.Visa, Cheques, inruil en zelfs cash.

WIJ ZIJN OPEN VAN:

VAN WOUSTRAAT 123
I O74 AH AMSTERDAM
BEL: O2O-471 2077

MAANDAG T/M VRIJDAG: 10-19
BEHALVE DONDERDAG: 10-21
EN ZATERDAG : 10-17
OOK ALLE KOOPZONDAGEN
GEOPEND VAN 10-16 UUR !

AUDÏb CASSETTE"!
l TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON l
1

1

(1 PER KLANT, BIJ AANKOOP VANAF FL95,-)
90 MIN. CHROOMTAPE VAN GOEDE KWALITEIT

_ «vi

'
l

m _^ l

VOOR UW GRATIS DOLDWAZE 8 PAGINAS DIKKE CATALOGUS

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436
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De Lange Jan en de Bossche Bol - dat is Den
Bosch maar ten dele. De hoofdstad van
Noord-Brabant heeft een hart dat, ondanks
littekens van oorlog en een facelift, een bezoek meer dan waard is. Een toenmalige inwoonster die er de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog meemaakte, had me verteld
over platgeschoten woningen en tot ruïne gebombardeerde pleinen. Maar vandaag kabbelt de Binnendieze vredig langs de Molenstraat en staan kooplui grinnikend te roepen
achter hun kramen op de Markt. Den Bosch
leeft. En niet zo'n beetje ook. Voor de parkeergarage bij Achter het wilde varken (zo
heet de straat waar stadstoezicht en politie
zetelen echt) staat deze zaterdagmiddag een
file. 'Hij is vol,' lacht een man luid uit z'n bestelbus pal voor de slagboom. 'Hij is vol.' De
humor ligt hier op straat.

Illlf

Zaterdagse drukte in de binnenstad

De Sint-Janskathcdraal steekt boven bet geboomte van de Parade uit
Foto .IMP

Polo .IMP

innendieze kabbelt vredig door Den Bosc
E VW HEEFT stadswandelingen door de
binnenstad en langs
de vestingwallen in
de aanbieding. Den Bosch is,
sinds hertog Hendrik I aan het
eind van de twaalfde eeuw muren rond het marktplein liet
optrekken, vestingstad gebleven. De wallentocht gaat ech-

ter vooral over ommuring uit
de veertiende eeuw. Behalve
deze stenen barrière moesten
riviertjes en het moeras de
stad beschermen. Maar deze
Aa en Dommel kunnen een
twijfelachtig genoegen zijn, regelmatig was het watersnood
in de stad. In de veertiende
eeuw werd gekozen voor een

ingrijpende oplossing. Zand
erop. De hele stad van die tijd
werd enkele meters opgehoogd. De stadsmuren heeft
men sindsdien niet meer durven slopen, uit gevaar voor
wegzakken van de binnenstad
tot Middeleeuws peil.

ber) is er een expositie ingericht over het wonen in de tijd
van 1580 tot 1830: 's-Hertogenbosch Binnenskamers. Je
komt er langs op de WV-wandeling door de binnenstad.
Maar dan heb je intussen al
heel wat mooie, zelfs op een
zonnige drukke zaterdag verstilde, hoekjes gepasseerd. Zoals bij de Korenbrug, waar een
rondvaart over de Binnendieze
begint. Voor een van de cadeauwinkeltjes daar staat een
hoge rieten mand. Een oud geval zo te zien. Maar heel bijdetijds roept een dame die net uit
de open rondvaartboot is geklommen: 'Kijk, da's mooi om
de hockeysticks in te zetten.'
Je moet er maar op komen.

In het Noordbrabants Museum wordt het verhaal van de
roemruchte historie van de
stad beeldend geschetst, want
er is heel wat afgevochten om
deze stad. In de oude binnenstad zie je hoe zijstraatjes als
in een bajonetaansluiting zoals
de VW dat beeldend omschrijft, aan elkaar gekoppeld
zijn. Dat is indertijd gedaan
om het oprukkende troepen
lastig te maken. De stuiptrekking in 1944 was de laatste slag
in een lange reeks. Een grote
stadsmaquette en een audiovisueel programma laten zien en
horen hoe het de stad in de
loop van de eeuwen is vergaan.
Het museum toont de collectie in het voormalige gouvernement, een voornaam onderkomen dat in 1768 werd opgetrokken in opdracht van de militaire gouverneur. Later werd
dit stadspaleis het hoqfdkwartier van het provinciaal bestuur. De evenknie zou je kunnen zeggen van het paleis waar
het provinciebestuur
van

Het zal wel door het rondkijken zijn, dat wij bij de Visstraat
even verkeerd lopen en, solidair meesjokkend met de meute richting Markt, bij het fraaie
kantoor komen van Van Lanschot Bankiers waar net deze
nacht een schilderij, de geknotte berkenboom van Van
Gogh, is gestolen. Den Bosch
haalt het NOS-Journaal ermee.
Noord-Holland in Haarlem zetelt. Maar in Den Bosch is het
sinds ruim tien jaar museum.
Momenteel (tot begin okto-

De getrapte gevelrij, daterend uit het begin van deze
eeuw, aan de Stationsweg
geeft de stad een imposante
entree. Het station herinner ik

me van het afmarcheren uit de
kazerne van Vught. Maar dat
was dit station toch niet?
Klopt. Drastisch is men hier
aan het vernieuwen geslagen.
Maar gelukkig, de Lange Jan
waar eeuwen aan gebouwd
werd, is niet gemoderniseerd.
Wel opgeknapt. De kathedraal
is tot l oktober van dinsdag tot
en met zondag open van een
tot vijf uur. Dank zij de mgrijpende restauratie krijg je een
beeld hoe het er hier uit zag in
de Middeleeuwen. Dat was dus
voordat deze kathedraal ooit
een tijd in handen van de sobere protestanten raakte.
Het Manabeeld is toen, vertelt een suppoost, tijdelijk verstopt ergens in België. Hij doet
er nog wat geheimzinnig over.
Maar in de maand mei wordt
dit beeld van Maria uit haar nis
gehaald en krijgt zij een centrale plaats in de kerk. Gelovigen uit de wijde omtrek komen
dan hierheen wandelen of fïetsen, bij wijze van bedevaart.
Op de Kerkstraat tref je speciale winkels met religieuze artikelen: kaarsen, beelden, iconen. Zelfs de eigenaar van een
souvenirzaak op de Markt vertelt het in de eerste maanden
van het jaar vooral van de verkoop van heiligenbeelden te
moeten hebben.
Het toeristenseizoen begint,
wat hem .betreft, half april en

Oude poort van het Grootziekengasthuis
Foto X, \\tUi n

loopt tot medio september.
Het weer van vandaag (half
zonnetje, kille wind, veertien
graden) rekent hij goed. Een
beetje regen mag er van hem
ook wel vallen, 'anders zitten
de mensen toch maar aan het
water, of blijven ze bij hun hptel.' Dat is niet goed voor zijn
handel. Iets verderop, op een
blinde muur op de hoek van de
Korte Putstraat en de Kerkstraat staat in zwierige letters
geschilderd: Op het onbeschreven blad van de ochtend-

lucht schrijft een vogel poëzie.
Ook dat is 's-Hertogenbosch.
VW 's-IIertogenboscli en tic Mei jeri.j,
Markt 77. Telefoon 0900-1122334. Op
Internet://www.tref.nl/s-liertogenbosch/VW Noortlbrabants Museum,
Verwersstraat 41, 's-IIcrtogenbosch;
open van dinsdag tot en met vrijdag
van tien tot vijf uur; zaterdag, zondagen feestdagen van twaalf tot vijf. Entree volwassenen f 12,50, gezinstarief
f 25,-, Museumjaarkaart gratis. Telefoon 073-6877800.

Volgende week: Fluisteren
door kreken van de Hollandse
Biesbosch.

'Het is heerlijk mensen iets over dieren te vertellen'
Zes jaar geleden nam hij afscheid als
medewerker, na 43 jaar in Artis te hebben gewerkt. Maar de Amsterdamse
dierentuin vergeten, dat kon Max
Harmsen niet. Hij was dan ook erg verguld met de vraag om zo nu en dan
eens rondleidingen te geven.

Bij het Uilenburgstraatje spiegelt de overkluizing zich in de
Binnendieze
Foto Zwaan
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Welk winwoord komt in het balkje?
HORIZONTAAL: l luchtklep;
6 haasten; 12 slede; 14 voorbij;
15 in orde: 17 belagen; 20 kai'aat; 21 gevangenis; 23 strePen; 24 oplosmiddel; 25 ondertiompeling; 27 gebeurtenis; 28
bijb. pi.: 29 gis; 31 autotype; 32
daar; 33 onderkussen: 35 eerw.
vader; 36 immer; 37 spijtig; 39
uarium; 40 zitplaats; 42 oude
'naat: 44 slingerplant; 46 loot;
47 Franse rivier; 49 dierenverblijf;
52 theorie; 53 onbep.
v
n\v.; 54 ravotten; 58 zeehond;
5
9 rustend; 60 inwoner VS; 62
numero; 63 stijf; 64 palm; 66
'•emelgeesten; 67 langzaam.

VERTICAAL: l plankier; 2
achter; 3 open bosplek: 4 Az.
land; 5 hetzelfde; 7 Eur. land; 8
bakplaats; 9 lidw.; 10 titel; 11
aantekening: 13 kleurkrijt; 16
wang; 18 van af; 19 briefaanhef;
20 voederbak; 22 sleepiste; 24
tempelridder; 26 hal; 27 officieel; 29 daad; 30 schoft; 33 visje; 34 oeverkant: 38 benevens;
41 ramp; 43 verdrag: 45 hetzelfde; 48 lichtsoort: 50 wisse; 51
oude munt; 54 nauw; 55 ondernemingsraad; 56 pers. vnw.; 57
akelige; 60 godin; 61 bedrog; 63
soort, gew.; 65 neon.
Oplossing vorige week:
Koopbevestiging

van de samenleving

AT DEED HIJ medio juni ook aan
D
een speciale groep. De kleindochter
van oud-directeur Jacobi trouwde en had

speciaal Max gevraagd het gezelschap
door de dierentuin te leiden. De reden om
juist Harmsen te vragen lag volgens de
bruid voor de hand. „Hij heeft jarenlang
bij mijn grootvader gewerkt en onlangs
kwam hij mijn moeder weer tegen. Die
kende hem zeer goed. Toen kwam mijn
huwelijk ter sprake en was de link eigenlijk snel gelegd," aldus Marlies van der
Muche. Kersverse echtgenoot Frank Jacobse was het er helemaal mee eens. En
Max Harmsen genoot, was echt in zijn
element.
Harmsen ging direct na de oorlog aan
de slag. „Ja, hoe was dat in die jaren. Je
ging al vroeg werken en ik begon als leerling-diamantslijper. Ik werkte bij twee gerenommeerde Amsterdamse slijperijen,
maar het werk lag me niet zo. Nadat ik
een halve diamant had verslepen was het
gebeurd."
Na nog wat andere baantjes kwam hij
terecht op het stadhuis aan de Oudezijds
Voorburgwal, waar burgemeester d'Aiïly
de scepter zwaaide. „Ik was expeditiejongen, maar dat beviel me ook niet. Dat
werd ook de gemeentesecretaris snel duidelijk. Die vroeg me na een tijdje wat ik
wel wilde, maar dat wist ik eigenlijk niet.
Na wat praten kwam hij met het idee of ik
iets voelde voor de Hortis of Artis. Nou
dat laatste leek me wel wat, want ik heb
altijd van dieren gehouden."
In 1949 begon hij in de dierentuin als
'klusjesman'. „Eerst van alles schoonmaken bij de beren, daarna de hele tuin door
om alles op te ruimen. Er was altijd wel
wat te doen, zoals het zand in de perken
aanvullen, ramen lappen in het aquarium, noem maar op. Ik kwam uiteindelijk
bij de beren terecht, ging naar de vossengang en belandde tenslotte bij de zebra's.
Daar heb ik de laatste 25 jaar doorgebracht." Hij deed door dat alles heel wat
kennis op, kennis die hij nu goed kan gebruiken bij zijn rondleidingen.
Zo begint hij zijn rondleiding immer
met de mededeling dat Artis al sinds 1838
bestaat. „Ene meneer Westerman kocht
toen dieren op van circussen en kocht het
eerste stukje grond van Artis om ze daar
onder te brengen. Maar in die tijd was het
alleen aan de rijkere mensen om de tuin
te bezoeken. Later wilde men ook 'de
dienstboden en werklieden' wel eens toelaten, maar die hadden niet zo veel geld.
September werd toen een kwartjesmaand."
Als Harmsen over zijn 'werk' in Artis
begint te praten, wordt hij lyrisch. „In al
die jaren hebben we zo'n zestien tot achttien zebra's gefokt. Het zijn erg schrikachtige dieren. Ze gaan zo door 't lint.
Er kwam eens iemand met een steekwa-

Kort na de entree legt Max Harmsen zijn toehoorders uit wat ze te zien krijgen. Achter
Harmsen is het bruidspaar zichtbaar
Foto Hum do I loll.imloi

gen en een rol tapijt hun gebied binnen.
Ze vlogen alle kanten op. Ik heb ze eerst
rustig moeten zien te krijgen met een
'jongens er is niets aan de hand'. Ze reageren op je stem, die ze herkennen. Nou
ja, ik kreeg ze rustig en daarna ook de
man die zich rot was geschrokken, omdat
hij een verkeerde deur had genomen."

„Het is een heerlijk beroep om mensen
meer informatie over de dieren te geven.
Om ze te vertellen hoe bedreigde dieren
kunnen worden beschermd door ze juist
in een dierentuin onder te brengen. En
daarna weer kunnen worden uitgezet in
hun oorspronkelijke omgeving. En dat gebeurt. De dwergnijlpaarden zijn nu weer
in Maleisië en dat gaat goed. Bij rqofdieNog steeds heeft hij een 'goede band' ren ligt dat iets moeilijker, want die zijn
met de zebra's, vooral met het mannetje het jachtgevoel kwijtgeraakt."
Henry. „Als die mijn stem hoort, gaan zijn
Samenwerking tussen de Europese dieoren rechtopstaan. Dan komt hij naar het
hek en kan ik hem even knuffelen. De
rentuinen is, vertelt Harmsen zijn gehoor,
vrouwtjes zijn afstandelijker, die blijven „noodzakelijk. Bij de apen moetje inteelt
op afstand. Maai' het blijven prooidieren, voorkomen. Door uitwisseling wordt het
met een eigen karakter. Temmen kun je ras zuiver gehouden, de bloedcoefficient
ze niet, wel een vertrouwensband met ze moet goed blijven." In het vogelhuis, het
opbouwen."
slangenhuis en leeuwengalenj worden de
gasten ook op allerlei details vergast.
„Maar ik houd me nu een beetje op de ..Wat de mensen ook altijd interessant
vlakte, want ze hebben nu andere verzor- vinden is als ze iets te horen krijgen over
gers en ik wil hen niet voor de voeten lo- het voedsel van de dieren."
Om een verhaal zit Harmsen dus niet
pen. Ik heb met vrijwel alle verzorgers en
mensen hier nog een goede band, praat verlegen, al is hij ontzettend blij dat zijn
ook nog wel met ze, maar weet natuurlijk echtgenote, met wie hij al 41 jaar gelukkig
wel dat ze daar niet al te veel tijd voor is getrouwd, hem de vrijheid geeft zijn
hebben. Want net zoals vroeger hebben hobby uit te oefenen. „Zij heeft me altijd
ze het nog steeds druk," stelt Harmsen. gezegd dat ik het moest blijven doen.
Tijdens de rondgang wordt hij nog
Vroeger hadden we het niet breed, maar
steeds begroet. Ook in het restaurant ko- ze bleef altijd achter me staan. En nu
men de medewerkers hem nog gedag zeg- mag ik het nog steeds in mijn vrije tijd
doen. Zoals ook op de kinderboerderij in
gen. „Sommigen hebben al generaties
lang een band met Artis," vertelt Harm- Oost. Maar ik doe het alleen in de week.
sen, die tijdens de rondleiding zijn toe- Want het weekeinde houd ik vrij." Dan
hoorders met allerlei wetenswaardighe- gaat hij met zijn echtgenote, naar zijn
den weet te verbazen. Hij vertelt juist die tuintje op Amstelglorie.
dingen, die niet op de bordjes staan bij de
Henk Fokkink
dierenverblijven.

Sportacademie Nauwelaerts de Age L it Overveen organiseert m samenwerking met deze krant een aantal avonden proeflessen voor

Inline
skaten op
circuit
Zandvoort
De lessen worden gegeven op maandag 5 en dinsdag 6 juli Aanvang 21
uur Verzamelen bi| de pits
Op vrijdag 2 en 9 |uh worden er proeflessen gegeven m Spaarnwoude
Verzamelen bi| hotel Buitenhuis Aanvang van deze lessen is om 19 en
om 20 uur
Tegen inlevering van de volledig ingevulde bon kost een proefles tien
gulden (dit is inclusief het huren van de skates) Wie eigen skates meeneemt of gewoon een free-nde wil betaalt 7,50 gulden

NAAM
PLAATS
AANTAL
Voor meer informatie
en telefonisch reserveren:
023-525.3256.
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DUTCHTOME ALLIM
Dit pakket is prima geschikt als u zelf
weinig belt en voornamelijk bereikbaar wilt zijn, ook in het buitenland.
U profiteert een jaar lang van een
gratis abonnement. En... elke maand
krijgt u maar liefst 20 gratis beiminuten. Tevens krijgt u grote korting
op gesprekskosten in de maanden juli
t/m september 1999.

,^.

U heeft keus uit 2 toestellen, |
incl. 1-jarig abonnement,

öut

hoezo
heeft ook
mee.

bij ons: Auto Strijder bv
:

Het spreekt voor zich dat uw bedrijfs-

Hij ziet er dan ook niet alleen van buiten

wagen voldoende vervoerscapaciteit moet

Veel mensen denken nog dat een auto huren duur is. Één hardnekkig misverstand,
tenminste als u even de moeite zou willen nemen om bij ons te informeren.

goed uit. Zo heeft hij ook op het gebied

hebben. Maar - als visitekaartje van

van veiligheid en comfort heel wat

uw bedrijf - is ook zijn uitstraling

v

aan boord.

van belang.

Onze verhuurafdelihg hanteert scherpe, transparante tarieven

Als Volkswagen-.en Audidealer zijn we wel aan onze stand
verplicht u perfect te helpen, j-

de Transporter met Design-pakket?

Design-pakket combineert de doel-

; . ;

.-•.. voor klasse-auto's die niet ouder zijn dan 18 maanden.
:

Bent u al onder de indruk van

De Volkswagen Transporter met

• ;

;

.;•

: ;
; v;r';

: : . • ; ; . n

Komt u dan gerust eens bij ons

treffendheid van de Transporter met het

langs om zijn uiterlijk en innerlijk beter

gestroomlijnde uiterlijk van de Caravelle.

;:EÜROMORIL: DE VERHUURORGANISATIE VAN VOLKSWAGEN- EN AUDIDÊALERS

te leren kennen.

Uw Euromobil partner

•DESIGN-PAKKET: WARMTEWEREND GLAS EN CARAVELLE-UITERLIJK. PRIJS IS EXCLUSIEF BTW. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Auto Strijder bv
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort

tel.: (023) 571 45 65, fax: (023) 573 02 24

Ier B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

Bedrijfswagens

Uitgebreide Garantie

• Leveren/monteren alle merken
0 Autoruiten origineel
* Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Gabbers

RS

LEESMQ
VAN NEÖi

Na een langdurig verblijf in het Wilhelmina'•Kinderziekenhuis;(WKZ) ontstaanï de mooiste vriendschappen. Waiit de kinderen in het';
WKZ liggen samen met andere kinderen en leeftijd-genoten op^een afdeling. Nooit met volwassenen. Sterker nog, hét WKZ.heerteen^
eigen gebouw waarin alles is .gericht op het kind. Van zorg en behandeling tot en met de medewerkers én Faciliteiten. Want ziek •
zijn is geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt. Dus. proberen we van het ziekenhuis een ziekenthuis te maken. Daarom hebben
. we ruimtes waar alleen gespeeld.mag worden. Ruimtes waar dus geen tijd en plaats.is voor behandelingen. Verder is -op;de meeste
afdelingen- ieder uur een bezoekuur en heeft het hele ziekenhuis een kindvriendelijk infrastructuur. En juist die kihdvriendelijkheid'
is voor ons een wezenlijk: onderdeel van de behandeling. Wantiedereen die hier komt is éérst kind én dan patiënt.
Wilt u het WKZ steunen? Dat kan door'hétbeeldje "Willemien" te'bestellert. Maak fl. 59,50 over op giroreke;iing;
6141 ten gunste van het AZU inzake. "VVillemien" te' Utrecht. U krijgt het beeldje: dan zo snel :nriogelijk thuisbezorgd/

Leesmoeders zijn niet meer weg te denken

De opbrengst konit^vpll^diij-ten^
•kindettheaterMféVkindekèjeytèie;^

uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,

;':ons:,bpnenienjtelef;dpnto

maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de lees-

S!E':v;Ö'tLlSlÏBlfl:tilNSllll®K

moeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje
individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.
Duizenden

moeders,

gek

genoeg

bijna

geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.
Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

Dit is een p u b l i c a t i e van de Stichting Ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, internet: http://www.riv.net/sire

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

SLUIT NU EEN DUTCHTOrME-ABONNEMENT AF BIJ:

! Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
• Audio, video, hifi, telefonie.-

:
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DE CONTACTLÏJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in eontnet Ie komen met leuke
meisjes, vrouwen en m a n n e n via de
C o n t a c l l i j n . Op de Contact l i j n 0906I 501515.6 k u n t vi anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuj ze partner of gewoon een vriend ol'
vriendin zoeken.
U k u n t als lezer van één van de
nieuws- en l i u i s - a a n - h u i s b l a d e n van
Weekmedia rlireet reageren op de
ingesproken a d v e r t e n t i e s door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard k u n t via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis c o n t a c t advertentie plaatsen. Ü krijgt n a d a t u
de advertentie heeft ingesproken a n t o inatisch een bo.xnuminer en PIN-eocle
van de belcomputer. Hiermee k u n t u
later de reacties op uw eigen n u m m e r
beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze k r a n t .
Probeer hel direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met ancleren gekregen. n.oOtipm)
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Audi met krachtige
SPECIFICATIES:
Daewoo Leganza 2.2 CDX

Daewoo Leganza 2.2 CDX

Motortype:

Viercilinder
lijnmotor.
Cilinderinhoud: 2,198 cm3
Boring x slag
86,1 x 94,7 mrn
Vermogen:
100 kW/136 pk
bij 5.200 tpm
Max. koppel:
201 Nm bij
2.800 tpm
Acceleratie:
11,9 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
198 km/uur.
Prijs:

V8 diesel
De achtcilinder diesel rukt op.
Na BMW presenteert Audi nu
een dergelijke krachtbron. Hij
heeft een cilinderinhoud van
3.3 en levert dankzij een turbo
en directe (common rail) inspuiting een vermogen van 225 pk.
Audi levert de krachtbron in de
loop van volgend jaar in de A8,
die als V8 TDI het gamma uitbreidt. Volgens de Duitsers verbruikt deze versie zo'n dertig
procent minder dan de benzineversies. Zonder echt al te
veel verlies aan prestaties. De
trekkracht (480 Nm) blijkt nog
flink hoger dan die van de
dikke 4,2 liter benzine-achtpitter in de AS.

etaalbare stijl en luxe

ƒ 58.995,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
In hoogte verstelbaar stuurwiel
Elektrisch verstelbare stoelen
In twee delen neerklapbare achterbank (40/60)
Elektrische antenne
Elektrisch bedienbare portierramen voor en achter
Cruise control
Centrale portiervergrendeling
Houtstrips op portieren en middenconsole
Automatisch klimaatcontrolesysteem
Stuurbekrachtiging
ABS

D

aewoo timmert onverminderd aan de weg. Onlangs lanceerde het sympathieke Koreaanse merk de vernieuwde
Nubira. Het vlaggenschip van het modellengamma, de
Leganza, is evenmin ongemoeid gelaten. De auto die Daewoo
vertegenwoordigt in de hogere klasse, is nu leverbaar met een
nieuwe 2,2-litermotor. De komst van deze krachtbron resulteert
in extra vermogen en een hoger koppel ten opzichte van de 2,0literversie waarvan de Leganza 2.2 is afgeleid.
De beproefde 2,O-liter benzinemotor heeft model gestaan voor
Daewoo's jongste krachtbron. De
2,O-liter levert maximaal 98
kW/133 pk terwijl de 2,2 2 kW/3
pk meer opwekt. Het vermogen is
dus niet dramatisch toegenomen,
maar met de 2,O-liter komt de
Laganza al rap van zijn plaats. De
nieuwe krachtbron doet daar
gewoon nog een schepje bovenop.
Belangrijker voor een dynamisch
rijgedrag is het koppel ofwel de
trekkracht. Ten opzichte van de

e Opel
peedster komt!

Ronder gevormde
pick-up van Mazda

2,O-liter trakteert de 2,2 zijn berijder met 201 Nm op maar liefst 17
Nm meer. Bovendien is de maximale trekkracht al beschikbaar vanaf
2.800 toeren per minuut. En daar
heb je veel profijt van. De Leganza
heeft altijd kracht voorhanden,
wanneer je het gaspedaal ook
intrapt. Dat maakt Daewoo's toppereen uitermate geschikte metgezel bij snelle inhaalmanoeuvres en
rappe stoplichtsprints. Altijd makkelijk als je je even snel uit het
drukke verkeer wilt loswurmen.
De Daewoo doet zijn werk in alle
rust. De automatische transmissie
in de testauto draagt in belangrijke
mate bij aan die rust. De versnellingsbak schakelt soepel. De combinatie van motor en versnellingsbak
passen dus goed bij het stijlvolle
karakter dat de auto uitstraalt. In
de CDX-uitvoering heeft zelfs de
meest verwende bestuurder niets
meer te wensen over.
Met de term rijk doe je de standaarduitrusting eigenlijk nog te

Met de Leganza is het goed voor de dag komen.
kort. Wat te denken van elektrisch
verstelbare stoelen, lederen interieurbekleding en cruise control. In
een auto als de Leganza 2.2 CDX

mag een klimaatcontrolesysteem
niet ontbreken. Dat is dan ook niet
het geval. Een volautomatische airconditioning zorgt voor een perfect

klimaat in het interieur.
Al deze automobiele lekkernijen
kosten bij Daewoo geen vermogen.
De Koreanen hebben stijl en luxe

met andere woorden betaalbaar
gehouden. Het prijskaartje van een
Leganza 2.2 CDX vermeldt een
scherpe ƒ 58.995,-.

Convertible mijlpaal in Volvo-historie
V

Opeis nieuwe sportwagen ziet er flitsend uit.
pels management heeft
groen licht gegeven
voor productie van de
spectaculair
vormgegeven
Speedster. De open tweezitter
debuteerde eerder dit jaar op
de Autosalon van Genève.
Het belooft een bijzondere, auto te
worden. Opeis roadster ziet er niet
alleen snel uit, maar zal dat ook
zeker zijn. De auto beschikt namelijk over de ideale combinatie van
een laag gewicht en een krachtige
motor. Een 2,2-liter motor van 147
krijgt slechts 800 kilogram te verstouwen. Hierdoor is de Speedster
tot sportwagenprestaties in staat.
Een sprint van O naar 100 km/u
binnen zes seconden behoort tot
de mogelijkheden. Daarmee zou
iet de snelste in serie geproduceerde Opel ooit kunnen worden.
Ook qua wegligging zal de
Speedster zijn gelijke niet kennen.

Dé auto staat namelijk op het
onderstel van de Lotus Elise.
Evenals deze Engelse volbloed
sportwagen krijgt de Opel een
zogenaamde middenmotor. Hierbij
hangt de motor voor de achteras,
waardoor de gewichtsverdeling
voor/achter het optimale (50/50)
benaderd.De definitieve naam voor
Opeis sportieve tweezitter is nog
onzeker. Porsche heeft de aanduiding Speedster namelijk geclaimd
voor zijn eigen roadsters, maar
deze nooit officieel gedeponeerd.
Hierdoor zou Opel de naam kunnen gebruiken. Om de verhoudingen met Porsche niet te verstoren
zal het management echter waarschijnlijk een andere naam verzinnen.
Volgens bronnen introduceert Opel
de imagemaker in de zomer van
2000. Lotus gaat de auto in een
beperkte oplage van 3.000 stuks
per jaar produceren in Engeland.

OLVO KRIJGT STEEDS meer flair. De jongste creatie van
het Zweedse merk, de C70 Convertible, is een hebbeding
van de bovenste plank. In Amerika hebben ze dat in de
gaten, want daar is de auto al een tijdje een groot succes. In juni
kunnen we hier van de Volvo genieten. Dan staat de Convertible
eindelijk in de Nederlandse showroom voor 119.750 gulden. Dat
is een hoop geld, maar daarvoor heb je wel een cabrio die van
alle markten thuis is.
De C70 Convertible is niet de eerste open Volvo, maar wel de eerste
cabrio die de Zweden in eigen huis
hebben ontwikkeld. In 1927 en in
1956 lanceerde het merk respectievelijk de OV4 en de P 1900, maar
die vloeiden beide uit de pen van
derden. De C70 Convertible is dus
een mijlpaal in de historie van
Volvo. Het ontwerpteam, onder leiding van designdirecteur Peter
Horbury, heeft de carrosseriestructuur afgeleid van die van de Volvo
S70. Hierdoor konden de ontwerpers de veiligheid.van de auto op
het gewenste niveau krijgen.
Net als de auto waar hij vanaf
stamt., heeft de cabrio het Side
Impact Protection System (SIPS)
dat passagiers beschermt bij aanrijdingen van opzij. De Convertible
heeft bovendien sidebags en airbags voor de bestuurder en de passagier. ABS, een stabiliteitscontrole-

systeem en pyrotechnische gordelspanners behoren eveneens tot de
standaarduitrusting van de Volvo.
Het Roll Over Protection System
(ROPS) bestaat uit twee rolbeugels
die bij een koprol bliksemsnel achter de achterste hoofdsteunen vandaan schieten. Samen met de verstevigde raamstijlen van de voorruit
beschermen deze beugels de inzittenden wanneer de auto onverhoopt over de kop slaat.
De C70 Convertible ziet er gespierd
uit dankzij de naar achteren toe
oplopende taillelijn en de licht uitgeklopte
wielkasten.
De
Convertible toont zich op z'n best
met de kap neergevouwen.
Omstanders hebben dan zicht op
het fraaie interieur met typisch
Zweedse tinten. Leder speelt een
voorname rol aan de binnenzijde
van Volvo's cabrio. De vier volwaardige zitplaatsen, de deurpane-

Jtsubishi Space Wagon 'op grijs'

Mitsubishi levert in enkele model'en al geruime tijd de revolutionaire

Minder versies
Xsara
Citroen heeft het aantal uitvoeringen van de Xsara van 52
naar veertig teruggebracht.
Wie bijvoorbeeld een flitsende
Coupé wil, kan voortaan een
keuze maken tussen een sportief of een luxe uitrustingsniveau. En wikken en wegen
over wat meer veiligheid of
juist een autoradio is ook niet
meer nodig. Alle uitvoeringen
hebben voortaan standaard abs
en vier airbags. Er is al een
Xsara Coupé met 1,4 liter
motor voor 31.550.

Meer ruimte bij
Mazda
In juni staat de Volvo C70 Convertible in de showroom.
len, het dashboard en een gedeelte
van het stuurwiel zijn ermee
bekleed.
Het gevoel van luxe wordt versterkt door de standaard airco.
Deze werkt geheel automatisch bij
een gesloten kap. Het klimaatbeheersingssysteem schakelt echter
over op handmatige bediening
zodra de kap geopend wordt. Een

druk op de knop volstaat om de
kap te openen. De zijruiten, zowel
voor als achter, gaan elektrisch mee
naar beneden.
De C70 Convertible heeft een 2,4
liter turbomotor met 193 pk (142
kW). De handgeschakelde versie
rijdt 220 km/u terwijl de uitvoering
met een automatische viertrapstransmissie blijft steken op 210
km/u. Tot op hoge snelheid kan de

kap geopend blijven door een goed
gepositioneerde en geproportioneerde voorruit en een windscherm
achter de voorstoelen.
Volvo
heeft met
de C70
Convertible een veelzijdige cabriolet neergezet waarin de bestuurder
en zijn of haar passagiers genieten
van open rijden in de stad, op landweggetjes en op de snelweg.

Met een lengte van 4,75 meter
voegt Mazda een royale ruimtewagen aan zijn gamma toe. Net
als zijn wat hoekiger voorganger
gaat dit model als MPV door het
leven. Na de zomer komt hij
naar Nederland en nestelt zich
in het gamma boven de
Premacy. De auto biedt, plaats
aan zeven personen, afhankelijk
van de uitvoering. Onder de
kap huist een 2,0 liter motor van
122 pk.

Praktische Peugeot
GP
P

itsubishi kan de Space
Wagon met onmiddellijke ingang op
grijs
kenteken
leveren.
Daarmee heeft het merk voor
het eerst een 'Van' in het segment van de grote MPV's in
het programma. Bovendien is
de Space Wagon vanaf september leverbaar met een LPGinstallatie. En dat is uniek,
want nog nooit eerder was de
direct ingespoten GDI-motor
met een gasinstallatie te krijgen.
Mitsubishi gebruikt de Space
Wagon 2.4 GDI CLX als basis voor
de versie op grijs kenteken.
Daarmee is de ruime en luxueuze
'Uilo nu al leverbaar vanaf 39.795
gulden (exclusief BTW). Voor wie
de voorkeur geeft aan een automatische
versnellingsbak
biedt
Mitsubishi
de
geavanceerde
INVECS-II automaat aan. De meerprijs hiervan bedraagt, eveneens ex
BTW, 1.845 gulden, Ook een ABSsysteem in combinatie met side airbags is mogelijk. Deze extra veiligheidsvoorzieningen kosten samen
2.145 gulden exclusief BTW.

De B-series pick-up van Mazda
heeft een complete metamorfose ondergaan. Ronde vormen
en een modern interieur kenmerken het nieuwe model, dat
met ingang van nu in de
showroom bij de dealer staat.
Mazda levert drie verschillende
carrosserievarianten: een
Standard Cab, een Cab Plus en
een Doublé Cab. De eerste
twee voldoen aan de eisen van
het grijs kenteken. Een tweewielaangedreven B-series is
daardoor al voor ƒ 33.766,57
te koop. De Doublé Cab met
vijf zitplaatsen is de topper.
Louter leverbaar op geel kenteken kost die ƒ 65.495,-. Dan
heeft hij een 109 pk sterke 2,5
liter turbodiesel en vierwielaandrijving. De tweewielaandrijver
heeft een 2,5 liter diesel van 78
pk.
Verder zijn er nog vierwielaangedreven versies op grijs kenteken met naar keuze een 2,5
liter turbodiesel of een zeer
krachtige 2,6 liter benzine van
122 pk.

eugeot levert maatwerk in
de zakelijke markt. Goed
voorbeeld daarvan zijn de
twee nieuwe pick-ups die het
Franse merk aan zijn leveringsprogramma heeft toegevoegd.
De twee uitermate praktische
auto's zijn gebaseerd op
Peugeots Partner en Expert.

Met de grijs gekentekende Space Wagon biedt Mitsubishi een zeer ruime 'Van' aan voor een concurrerende
prijs
GDI-motor. Dankzij de directe
brandstof in spuiting onderscheidt
deze krachtbron zich door een zeer
lage uitstoot van koolstofdioxide,
een opmerkelijk gunstig brandstofverbruik en een laag geluidsniveau.
De Space Wagon heeft over de

GDI-motor met een inhoud van 2,4
liter. Vanaf september dit jaar kan
deze motor uitgerust worden met
een LPG-installatie, hetgeen een
regelrechte primeur
is voor
Nederland. De rendementsverliezen, die bij het rijden op LPG altijd

voorkomen, worden dankzij de
hogere compressie van de GDImotor tot een minimum beperkt.
De LPG-installatie vergt een meerprijs van 3.995 gulden exclusief
BTW.

Beide pick-ups zijn geënt op de uitvoeringen die als 'plancher cabine'
te boek staan. Hierdoor zijn ze bij
uitstek geschikt voor een speciale
opbouw. De firma Van der Born uit
Waalwijk voorziet ze ter versterking van een cabine-achterschot,
een hulpchassis voor de laadbak en
zijbeplating. De laadbak is bij de
Peugeot Partner 1,54 meter lang
en 1,64 meter breed. Bij de Expert
Pick-up zijn de deze afmetingen
achtereenvolgens 1.89 meter en
1,83 meter.
De Partner en Expert Pick-up zijn een goed voorbeeld van Peugeot's maatwerk in de zakelijke markt.
Peugeot levert de Partneren Expert
Pick-up met de zuinige 1,9-liter
dieselmotor van 70 pk. De Expert is
ook leverbaar met de turbodieselversie van deze motor die dan 90

pk levert. De laadvermogens variëren van 755 kilogram voor de
Partner Pick-up tot 855 kilogram
voor de Expert Pick-up.

Beide auto's zijn leverbaar met een
keur aan opties waaronder een
kiep-installatie, een palenjuk en
een zwaailampbalk.

De Partner en de Expert Pick-up
zijn leverbaar vanaf respectievelijk
ƒ 24.795,- en 30.795,- exclusief
BTW.

BOSCH VAATWASSER
SGS5002, 5 programma's, druktoets
bediening 2 temperaturen, waterbeveihging, zeer laag geluidsniveau
Adviesprijs '1699 -

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 61cmBI Line S
stereo teletekst Adv '2095

999.-

j PHILIPS BREEDBEELD
| 7 0 C M KLEUREN-TV
PW6301 Stereo teletekst
met geheugen Adv '2795

1299.-

I 7 0 C M 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT !
Grootbeeld HiFi stereo
| TXT Adviespnjs'3659

11649.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
Topklassei G r o o t b e e l d
Black ImeS lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv '2695

1779.-

SONY BREEDBEELD
| 24WS1 61cmSuperTrim
tron stereo teletekst Adv'2440

999.SONY BREEDBEELD
|71CM KLEUREN TV
KV28W1 Super Trinitron
| stereo TXT Adv '2990

1279.-

ISONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28W 71cmSuperTrimt
ron stereo TXT Adv "2440

1779.-

S O N Y 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3 HiFi stereo TXT
met geheugen Adv "3495 -

CAMCORDER STUNT!
32xmolorzoom Adv '1099

z^üRzMMSMBw

XI

CM BREEDBEELD
iPHILIPS
l i l k i l r w 70
l v wl

/A KLEUREN TV
28PW Ultra platte 169 Black Line D
beeldbuis teletekst met 8 pagina's
geheugen, 100 voorkeuzezenders,
incredlble surround, menubesturing
met cursor control afstandsbediening
Adviesprijs *1895-

BIJ
AANKOOP
VAN
EEN

VAATWASSER

SONY TRAVELLER
TR401 HiFigeluid Adv '1330

7OQ

f Oïf.
CANON V8 TOPKLASSE
UC6000 camcorder mei
Flexizone HiR geluid '1599

Bij Ben koopt u vooraf uw

belminuten, voor slechts 15,per maand koopt u 30 bel»
minuten. De niet gebruikte
elminuten kunt u 3 maanden.
opsparen!!!

AEG WASAUTOMAAT
1 200 toeren vol elektronische
monoknop bediening en
censor geregelde water
dosering Adviesprijs '2199

MOTOROLA
HhSCAMCORDERSTUNT!
16 x zoom 5 standen pro
gramAE mcl accessoires
e n a f s l bed Adv '1499

QyiQ 1
OlSf-"

CD 160

BOSCH WASAUTOM.
1200toeren vrije temperatuur
en programmakeuze Water
niveau automaat "1699-

GSM TOESTEL
TWV799,• duafband (900/1800 Mriz)
• tot 90 uur slandby

• 5 uur beltijd
• eenvoudige bediening

SONY STEADY SHOT !
TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviesprijs' 1890

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge waterbeveiliging
zuinig en stil Adv'1449

1069. •
JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV Pnjsdoorbraaki
100x zoom Adv '3849

1599.-

SONY DIGITAL8 TOP!
TR7000- super steady shot, nd
aooessocies en afstbed. '2420

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; studiokwaliteit.
Adviesprijs'1499.-

899.-

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, 10bit,
afst.bed. Advlesprijs'1770.-

999.-

SONY STEREO
MONTAGE VIDEORECORDER
SLVE830, Super Trilogie 4 koppen,
Click/Jog shuttle ook op de afstandsbediening audio dubbing, smart link front
AV-m 60 voorkeuzezenders, showview
programmering en PDC
Adviespnjs "1200-

=U!^ C ALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l 02O - 64749391

849.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 63 cm Black line S
stereo teletekst Adv "2795

1579.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501 Teletekst Adv'1645-

949.-

~ 749.[TV/VIDEO COMBI S

PHILIPS MATCH-LINE
VR768 Tuibo-Dnve stereo montage Jog & Shuttte TXT '1495

BOSCHWASAUTOMAAT
1000 toeren energieklasse
B waterbeveiliging en
spoelstop Adviespnjs'1349

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
1200 toeren centrifuge Met
spoelstop belading en
spoelstop Adviespnjs'1399

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviesprijs*1435

SONY HIFI STEREO
E720 SuperTnlogic 4 kop
in Showview + PDC *1100-

WAS/DROOGCOMBINATË
Wassen en drogen in
1 machine 1000 toeren
Adviesprijs *1549 -

U«HMHM^BcaL^dUM^^^BlBn!^Qufi^^^BHI

HHiB
JU}* '"r^
^^H l CJ

-B l" ^-a

CONDENSDROGER
Geenafvoernodig1 RVS tram
mei Adviespnjs*1499 -

BOSCH
CONDENSDROGER
Wasdroger met ruime vulopenmg Stil en zuinig '1449-

•nHvmoHnrrm

^^^t^^^^^^m^
h
MUZIEK CD-R 5 STUKS
NMMÜMEBBWa

PANASONIC Beste Koop'
NVSD220 Showview +
PDC Adviespnjs"629

IBM APTIVA-242 PC!
Topklasse PC 350Mhz 64mb
8GBHD 15mon Adv'3079
EH3Q3ZÖV a 2195. INLINE/PHILIPS PC!
lnte!333Mhz 32MB 4 3GB
56kf/m 1jr On Site Adv*2298

TMaSHaS

•^^••^•In^M •• H i •

BAUKNECHT DROGER
Instelbaar tot 1 40 minuten
Kreukbeschermmg Adv*949

rn

' ^•«^•1
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O OF
PALM III ORGANIZER
De meest populaire organtser van dit moment1
* 2 mb geheugen
* 6000 adressen, 5 jaar afspraken,
1500 memo, 750 actiepunten,
100 e-mail berichten
infrarood communicatie"
verlicht scherm
eenvoudige synchronisatie
met uw PC

WHIRLPOOL

TALENT;
1000 watt vermogen
Met hetelucht
oven, grill, cnspfunctie
en digitale bediening *1399

ZANUSSI WASDROGER
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs*649 -

SONY
STEREO
BREEDBEELD
KLEUREN TV

5KG WASDROGER
Met tijdklok en pluizen
filter Adviespnjs'495 -

KV16WS 41 cm Super Trinitron,
CCT teletekst, Full Range Sound,
mcl Su4Z1 standaard *1330 -

Inclusief basisstation en Palm desktop
software Adv '699-

549.INBOUW
^i
APPARATUUR *
SIEMENS INBOUW *
VAATWASSER
^
Volledig intergreerbaar,
6 programma's en aquaBOSCH KOELKAST
Dubbel deurs met 54 liter IBCC
vriesvak. Zuinig en stl AoV'985- \PKUS
BOSCHONDERBOUW
VAATWASSER

1799.-I*

SAMSUNG KOELKAST
155 liter inhoud energie\BCC1
klasse A Adviesprijs*899
\PRUSi

ATAG RVS INBOUW
GAS KOOKPLAAT-^
60cm breed, met vorik- ontsteking. Adv.*l99.-

Met vonkontsteking. *499.SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter in
houd, CFK vrij Adv "729 -

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699

199.-

INBOUW KERAMISCHE l
KOOKPLAAT
Met restwanrrteindicalie 199.-

BC<
PRIJS j

499.41

ETNA KOOKPLAAT!

4 pits gaskookplaatmethan
dige vonkontsteking "448

318.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter met vriesvak '699 -

PELGRIM KOOKPLAAT l
2 oehgepannendragersen
sierdeksel
Adviespnjs"490
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak
ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 dehge branders
12-VOLTS KOELBOX
Ideaal voor m de auto en
camping Geschikt voor
6 flessen van 1 5 liter ATAG
FORNUIS
F1 O

Gasfomuis met
elektnsche oven
mcl grill en
sierdeksel
Adv "1450

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
90 LITER VRIESKAST EL34 Gas elektrofornuis
grill draaispit thermostaat
3 vakken Adviesprijs'698
en sierdeksel Adv"1199

345.-

798.-

445.-

498.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik ETNA FORNUIS
.... capaciteit CFK vrij Gas elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv"695

51 CM KTV TELETEKST
| 70voorkeuzezenders Ofl Ned
Philips garantie Adv'695

PT«?«4
\JJIW

WHIRLPOOL COMBI
Ruime 3 m 1 combi magnetron j
metheteluchtovenengnll Dus ]
ontdooien koken bakken bra
den en gralineren Adv "999

CENTRIFUGE
2800
toeren
RVS
trommel Adviespnjs*249 -

1495.-

PORTABLEKTV37cm
Off Ned Philipsgarantie '495

399.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kookfunkties Adviesprijs'699

AEG

B^BBmBEaiC
AUDIO-TAPE 10 STUKS

ARISTONAVIDEOREC.
SB100 2 koppen scart
afst bed Adviespnjs"495

|SONY PORTABLEKTV
M1400 Atstandsbed Adv '550

219.-

DAEWOO COMBI
900 watt magnetron met
grill en hete lucht digitaal
bedieningspaneel '599

2-DEURS KOELKAST
200litennhoud CFK vnj Deu
ren omwisselbaar "849 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC afst bed "745

| SONY55CMTELETEKST
M21 Hl Black Tnnitron "990

169.-

DAEWOO MAGNETRON |
KOR610 DIGITAAL 18literm
houd SOOwattvemnogen auto
mahsch programma s Adv "349

849.-

Philips garantie. Adv'995.

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afstbed '595

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeeltemetautomatische
ontdooiing Vnesgedeelte met
2 vakken en .... sterren m
vnescapaciteit Adviespnjs'999 -

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend
RVS trommel Adv '1799-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
M e t a f s t a n d bediening

149.-

ZANUSSI 2-DEURS grammasen aquastop. 1299.Z180/4D Automatische ontdoonng Adviespnjs*749 -

SONYVIDEORECORDER
E12OTnlogcplus afstbed "610-

SONY 55CM STEREO
X2101
Trinitron TXT
Adviespnjs'1440

525.-

598.-

BOVENLADER
1000 toeren
centrifuge
Zuinig stil en
milieuvriendelijk
Water
beveiliging Adviespnjs*1649

SONY HIFI STEREO
E830 4 koppen Super Tnlogic
montagevideorecorder '1200

~

675.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES SAMSUNG
ARG647 156 liter koelen MAGNETRON OVEN
en60litervnezen Adv '949
M736 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplaleau Adviespnjs'279

AEG

KV14V4; Showview, PDC.
l Adviespriis*1220.-.'. •

PANASONIC KTV TXT
21S1 SScmFSQ Adv'849

878.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud INDESITVAATWASSER
CFK enHFK vrij Adv '1399 • 3 programma s 12couverts
Adviespri)S"899

ZANUSSI KOEL/VRIES
170literkoel BOhtervries 700 WATT MAGNETRON
17 liter 30 minuten timer
Adviespnjs *899
6 standen Adviespnjs '299

£lARISTONA
*I51CM KTV / VIDEO
f£|TR426; Showview, PDC, SAMSUNG STEREO!
^lTXT,2tuners.Adv*1395.- SV600 Videorecordermet
PDC Adviesprijs*699 -

PANASONCSTEREOKTV
XD2 Dome Sound TXT
metgeheugen Adv'1499

775.-

~ 469.-

SONY MONTAGE TOP!
E920 7 koppen Super Tri
logic vliegende wiskop
HiFi stereo Adv '1650

JVC STEREO VIDEO
HRJ64k,Hi SpecDnve '989

845.-

BAUKNECHTVAAIWASSER
GSF341 3 programma s
Variabele indeling Adv '1099

Ncot meer ontdooen' Koet-vnescombinatie met 3 vnesladen
en maar liefst 280 liter inhoud
Zuinig en stil Adv' 1499 - BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur
4 sproemiveaus Adv "1179

PHILIPS HIFI STEREO
VR675 Showview+PDC 4koppen FollowTV longplay '1045 -

ARISTONA STEREO
B605 4 koppen SHOWVIEW
PDC long play Adv "945 -

549.'

1248.NOFROSTKOELVR"ES

INDESIT WASAUTOM.
Vrije temperatuur keuze en
lading toets Adviespnjs*799

IARISTONA STEREO KTV
TA4412 63cm beeldbuis
teletekst Adviespnjs'1595-

1175.-

ZANUSSI WASAUTOM.
Hoog toerig Vrije temperatuur keuze kort programma Adviesprijs'1199

949.-

" 1149.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal geschei SIEMENS AFWASAUTOM
SN23000 Metaquastopenla
den regelbaar Maar liefsl
iverbruikswaarden Adv '1348
280 liter inhoud 3 vnesladen
CFK/HFK vrij Adv'1849

748.-

voor aanvraag varalsl geldig legitimatiebewijs «n
bankafschrin zonder bedragen! (niet ouderdan 1 maand)

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo Drive stereo monta
ge TXT Adviesprijs* 1595

l SONY 63CM STEREO
KV25 Super Trinitron te
letekst afst bed Adv "1399 -

MIELE VAATWASSER
Topkasse 6 Prograrrrrea \Abler
ontharder en waterstop '2099

SIEMENS KOEL/VRIES
220 netto inhoud 2 vriesladen Adviesprijs'1248

*alleen Icm 1 -jarig BEN SOMS
abonnee.
Ben niet bereikbaar In
Amersfoort en Voenendaal

1979.-

SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1 Super Trinitron
TXT Adviespnjs'1880 -

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse 1300toeren Novot
ronic besturing energie en
wasklasse Al Adv '2499 -

HP INKJETPRINTER
DJ420 Incl sheetfeeder
Adviesprijs '499

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden 11kgmvnescapaciteit Adv "848

175.CANON PRINTER
BJC220 Bubblejet kleur
enprmter Adviespms '249
145.-

475.-

174 LITER VRIESKAST
6 vriesvakken 15 kg mvnescapaciteit Adv "899

O-1C
OID."

545.-

KTV37CM+TELETEKST

198.-

PELGRIM WASEMKAP
3standenenvetfilterAdv*260
'etfilterAdv'260

128.78.-

VRIESKISTEN'
De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er ETNA WASEMKAP
EMKAP
is al een vrieskist vanaf AVANCE 3-standen
Jen Adv 135

PORTABLEKTV37CM

295.'.KLANTENKAART
UI II1IN1 DUIOK 1 I I J

' Meer budget door de gratis
BCC-card!
. '
:
-. Aanyraag-folder in de winkel!

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering '398
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BEVERWIJK
BreestraatGS
Mammoetstore 1500 m2

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m=

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ."

HAARLEM
Rivièradrèef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995 Winkelcentrum "A'damse Poort"

.

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ALKMA AH - AMERSFOORT • AMSTELVEEN
AMSTERDAM • 1ADHOEVEDORP. BEVERWIJK
DEN HAAG • DELFT • HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENIROEK • UTRECHT,
VEENENDAAL - ZAANDAM • ZEIST
ZOETERMEER-ZOETER WOUDE

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag. .'.
zaterdag. ..... . . . .

. 13.00 tot 11.00 uur
. 09.30 tot 11.00 uur
. OS.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag . . . . . . . .

19.00 tot 21.00 uur

Wij moeten ruimte maken in onze magazijnen
en filialen voor de nieuwe assortimenten van
het najaar. Een SUPER OPRUIMING! Honderden
artikelen met nog nooit vertoonde sensationele extra-extra kortingen. Bovendien een groot
aantal artikelen met lichte schade. Een absoluut laagtepunt in ons prijspeil. Uiteraard met
behoud van BCC's unieke service en garantie.

WASAUTOMATEN - WASDROGERS

KOELKASTEN - VRIESKASTEN

MIELE
WASAUTOMAAT
1200 Toeren centrifuge
Vol elektronisch. Was- en
energieklasse A
Speciaal wolprogramma
en update-functie
Adviesprijs *2499.-

MAGNETRONS - FORNUIZEN

BOSCH KOEL
VRIES COMBINATIE

WHIRLPOOL
COMBIMAGNETRON

198 Liter koelen en 65 liter
vriezen Softlme design
Variabele indeling
koelgedeelte
Vriezen met etage-frost
Adviesprijs *1449-

AVM507, ruime
alles in 1 magnetron
met heteluchtoven
Koken, braden en
grillen
Adviesprijs "999 -

PHILIPS 82CM
BREEDBEELDTV
32PW6302;
Black Line S,
stereo,
teletekst
Adviesprijs *2995 -

SONY 82CM BREEDBEELD KTV
KV32WF3 Super Trinitron stereo, teletekst *3495 ARISTONA 70CM STEREO KLEUREN TV
70TA4413 Black Line stereo, teletekst '1395
PHILIPS KTV/VIDEO COMBINATIE
14PV172, 37 cm beeldbuis showview PDC '1145
GROOTBEELD STEREO KLEUREN TV
Flat Square 63cm beeldbuis stereo teletekst *849 •
ARISTONA PORTABLE TV TELETEKST
37TA1462 37 cm beeldbuis afstandsbediening *545-

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
Anniversary 1200 toeren ruime vulopenmg *1399ZANUSSI WASAUTOMAAT
FLF1000 1000 Toeren centrifuge variabele
temperatuurregeling * 1 0 9 9 INDESIT WASAUTOMAAT
800 Toeren centrifuge 18 programma s '899MIELEWASDROGER
SiroccoA Luxe afvoerdroger elektronische besturing '1899
AEG WASDROGER
Elektronische besturing ruime vulopenmg "1199INDESIT DROGER
SG968 Afvoerdroger 2 temperaturen *699 -

1979.885.599.545.333.-

849.
699.
499.
1179.849.369.

ZANUSSI KOEL VRIES COMBINATIE
Z18/8K 170 Liter koelen 60 liter vriezen " 8 4 9 WHIRLPOOL DUBBELDEURS KOELKAST
ART500 187 Liter Flexibele deurindeling " 8 4 9 INDESIT KOELKAST
RG1145, 128 Liter met vriesvak *669BOSCH VRIESKAST
GSD1100, Diepvrieskast met 3 vakken *448 -

BAUKNECHT
AFWASAUTOMAAT

SONY HI-FI STEREO VIDEORECORDER MET SMARTFILE
SLVF900 4 kop Super Trilogie SonySmartfile showview PDC *1330
SONY STEREO VIDEORECORDER + SHOWVIEW EN PDC
SLVE730, 4 koppen Super Trilogie, Joy stick AB *990 SONY VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
SLVE230, Trilogie plus, On Screen Display *600
PHILIPS MATCHLINE VIDEORECORDER
VR850 HiFi stereo jog & shuttle showview, PDC * 1 0 9 5 PHILIPS HI-FI STEREO VIDEORECORDER
VR685 4 koppen showview en PDC *895 PANASONIC VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
NVSD230, 3 koppen, Super Drive Q link *599
DAEWOO VIDEORECORDER
DVK281 On Screen Display, afstandsbediening

849.649.375.749.569.379.289.-

S326; Elektr. regelbare
zuigkracht,
telescopische buis
Adviesprijs *569 - if/p*-?
VAVa.

TRV65; 6 5 cm kleurenscherm,
nightshot, 72 x digitale zoom
Adviesprijs *2640 JVC DIGITALE CAMCORDER (DV)
GRDVF1 Cybercam 160xzoom Steady Shot *2399SONY HI8 CAMCORDER MET LAMP
TR515 Nightshot 72x digitale zoom *1430CANON 8MM CAMCORDER
UC6000 Flexizone control, mcl accessoires *1599-

SIEMENS XPERT COMPUTER
Intel 300 Mhz processor 32MB 3 2GB 15" monitor
laatste modellen *3079 IBM APTIVA 242 COMPUTER
K6-2 350Mhz processor 64MB 8 OGB HD fax/modem
15"momtor *3079 LASER 333MHZ PC 17"MONITOR
Celeron processor 32MB 6 4GB HD fax/mod
W 98 Adviesprijs *3699 PHILIPS 17 INCH KLEURENMONITOR
Topklasse O 28 Dotpitch res 1280x1024 * 9 9 9 CANON KLEURENPRINTER
BJC220 Bubblejet techniek 3 pag per mm "249HEWLETT PACKARD PRINTER
Deskjet710C Photojetll techniek 6 pag p/m *605
PHILIPS INTERNE CD REWRITER
PCA362RW 650MB max *699 TOPMERKSCANNER
Resolutie 600X1200 DPI 36 bits kleur zeersnel *299

MIELE 1500WATT
STOFZUIGER

SONY HI8 CAMCORDER
MET LCD SCHERM

PHILIPS MOBILO STOFZUIGER
HR8514 1400 watt, metalen zuigbuizen '339 SAMSUNG 1000WATT
RC5510 Lichtgewicht zuigbuizen *169-

1085.-

Meer budget door de gratis
BCC-card!
':•'; :
.
Aanvraag-folder in de winkel

SONY

50 CD-WISSELAAR
Inclusief
afstandsbediening
Adviesprijs *780 -

Intel 333 Mhz processor,
32 MB intern, 4 3GB vaste
schijf, Philips toetsenbord,
muis en speakers
Adviesprijs *2298 -

SIEMENS VAATWASSER
l^^ C3>*-U>
700
3 Wasprogramma s, RVS interieur, 4 sproemiveaus *1298 -f «7Oi
WHIRLPOOL AFWASAUTOMAAT
ADP744 4 Programma s, monoknop-bedienmg *1099-

199.
89.

378.
278.

AUDIO

INLINE PC/PHILIPS
MULTIMEDIA

GSF4851;
Luxe vaatwasser met
5 programma's, speciaal
droogsysteem,
startvoorkeuze en
aquastop Adv *1699-

HRJ645; 4 koppen,
BEST picture systeem,
showview, PDC.
Adviesprijs *989 -

225.
175.
1568.
458.

MULTIMEDIA -COMPUTERS

VAATWASSERS - STOFZUIGERS

JVC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER

569.469.299.
479.-

WHIRLPOOL MAGNETRON
Digitale magnetron touch foil bediening 17 liter ' 4 9 9 DAEWOO MAGNETRON
KOR6105 18 Liter 800 watt vermogen " 2 6 9 ATAG GASFORNUIS MET DIGITALE KLOK
F3 2 Infra-turbo oven grill spit vonkonlsteking *2348
ATAG 4-PITS GASKOOKPLAAT
K54 1 Vonkontsteking sierdeksel BESTE KOOP '749
GASFORNUIS
Gas oven met braadslede dubbele glasdeur
sierdeksel Adviesprijs *549 ETNA SCHOUW WASEMKAP
Uitneembare RVS filters 3 snelheden ook recirculatie *495

SAMSUNG DOLBY PROLOGIC MINI SET
Met CD-wisselaar en 5 luidsprekers *629
SONY MINI-DISC RECORDER
JE520S Zilverkleur afstandsbediening '780 PANASONIC SUPER WALKMAN
Tiptoetsbediening mcl m ear hoofdtelefoon *139
PHILIPS DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
FM zender/ontvanger '140

444.
355.75.65.-

1595.2195.2295.585.145.445.495.175.-

ALKMAAR
Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m2

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m2

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

I

BEVERWIJK
Breestraat 65
Mammoetstore 1500 m2

HAARLEM
Rivièradreef 37 .
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
.
Bijlmerplein 995
•'•
Winkelcentrum "A'damse Poort"

I

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTELVEEN
AMSTERDAM - IAOHOEVEDORP - IEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT - HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENiROEK • UTRECHT
VEENENDAAL • ZAANDAM -ZEIST
ZOETERMEERe ZOETERWOUDE

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag ....
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag. .... . . ... .

.,13.00 tot 1».00 uur
: 09.30 tot 11.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOKAVONDEN
donderdag . . . . . . .

.19.00 tot 21.00 uur

in 27.9Uitslagen
milioen
in
de
Nationale
Postcode
Loterij!
trekking juni 1399
I^^BI^DHnnTBVUfifeSilH^irBiHli^B^HuH^H^EjBIBE^^^v^f^^^^vlHH^BH D
Beste lezers,

1602

LM

in Enkhuizen
7 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT

1022

en voor
16O2 LM 034
extra: een

BMW!

7833 EN (1 lot)
m N Amsterdam (/ 20.000,5306 XN (1 lot)
m Brakel (/ 20.000,-)
6596 BE (geen lot)
m Milsbeek (ƒ10.000,-)
1445SX(1lot)
in Purmerend (ƒ 20 000,-)

Kijk, bel

0909 O300'"cent'
en win.
ƒ 10.000,* ƒ 10.000,-^ERLOT!

3el voor informatie:
Ledenservice
0900-3001500
(35 cpm)

Notaris mr PJ N van Os m Amsterdam heeft de trekking van juni 1999 verricht Van de winnende lotnummers zijn de
laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint tot 5 000 gulden- dezelfde prijs BIJ
prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij deze prijzen ook de letters weggelaten Prijzen
boven 1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden
automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
1023
1055
1055
1056
1063
1069
1073
1092
1093
1141
1154
1156
1165
1171
1180
1261
1309
1326
1349
1398
1401
1424
1426
1433
1441
1446
1461
1475
1485
1508
•531
1531
1634
1645
1658
1661
1662
1702
1713
1813
1825
1966
1972

VP
CB
RH
NP
SX
JC
LH
SX
TE
ZH

CN
GW
WV
KX

10,
50O,1OO,50,25,25,
50.25,100,
25,25,
5,
50,50O,

AS
JP

2631

2635

25,5,50,

2743
2743

5,10,
50,25,10,25,25,

5,
GT
50,
AK 50O,1O,1O,5,
5,
WB 1OO,10,5,5,5.1O,
5,
KX
25.1O,MG
25,WH 10O,25,RW
5O,2000 CH
25,2011 AD
2013 PV
25,2014
1O,
2023 JB 1OO,2035 LC 5OO,10,2037
5,2110
25,2151 GP
10,2158
1O,
2162
25,2165 VR
5O.2202 XG
2242 VW 500,5.2243
10,2244
5,2268
50,2273 VX
10,22^4
50,2282 ES
2282 KG 100,50,2284 BB
2321 GL 500.50,2353 SV
10,2382
2396
5,2404 GH
50,2411 XH
25,2421 XW
25,2471
2514 CH

2523
2554
2566
2583
2593
2624
2625
2641
2641
2651
2717
2731

5,AP
AZ

2518 GH

10,50,-

2751
2841

2906
2906
2910

2920
2931

2987
2990
3021

3022
3026
3032
3042
3045

25,-

5,
10.
10,
PG
5O,
NR 10OO,
JJ
50.
CD
BO,
TZ
25,
5,
MZ
BO,
TJ
25,
10.
1O,
BB
25.
LV
25.
MH
25,
10,
BZ
25,
AH
25,XL
25,
10,
5,
TR 1OO.
SB
25,5,
10.
NK
25,
ST 100.
5.
GC
50,
10,

3743 BH
3755
3764 DC
3835
3862
3931 GA

50,- 461 1 DH
10,- 4635 RK
25,- 4641
5,- 4671
5, 4691 EG
25,4697

3051

3069
3073
3083 G M
3086
3086 G L
3117
3122
3123
3195
3201

EG 5OO,
EJ
25,
RM 1OO,
JM 100,
3208 PK 1000,
3222
10,
3245 XB 700,3335
1O,
3336
5,
3352
5,
3354 AE
25,
3360
5,
3434
5,3437 PA
5O,3438 VT 500,3514 HZ
50,3563 WJ
25.
3605 XG
25.3720
10,3721 KR
5O,
3723 ZB
50,
3732 BD 100,

5,

5,5,
70,5741
7O,
5763 AN 70OO,5872
5,-

5 miljoen
7552 AT 118 in Hengelo
(dit is een niet-verkocht lotnummer)

6 miljoen
3947 MV
3951 CS
3972 GM
4001 ZE
4053
4103

50,
50,-

50,-

4204 BP
4213 CR
4235 VS
4268
4330

4731 WG
4761

25,-

4802

5,

4819

70,-

4105 BH
4117
4132
4133 AC
4142
4153
4161
4196 JD
4201

4707

25,-

1O,
70,-

7OO,70,70,-

5,50,-

5,25,25,-

50,70,70,-

4844 R G
4849
4871
4891

5964
5O,5986
7O,
6000
5, 6006 NA
5,- 6041 CV
25,- 6065 BV
7O,- 6081
5,- 6082
5,- 6089
25,- 6093 BK
25, 6095 NJ
5,-

4927 BG
4944 VT
5011 SB
25,5021 AK
700,
5022 HW 70OO,5045
7O,5066
5,5131 ZP 7OOO,5142 AH
25,5216 CT
25,
5234
5,5247 TE
5O,5248 BG
25,5296 NH
25,5321 HD
25,5331 AV
50,
5347
5,5361

5388
5401 XV

25,-

5508 KH
5509

700,7O,-

Kandidaten
Zomerkampioen

4431
4461 TK
4461 VP

4486 AB

5,
5,
25,
700,

25,

5615 PW

5633
5644 LR
5646
5652 KG

6235

7031 KD

25,-

7047

5,25,

7071 VL
7134
7137
7151 VG

50,-

7203 CN
7207 BC

50,500,

7211
7216

70,-

7230
7250
7274

70,-

5,

5,70,
5,
70,-

70,25,5,10,50,5,
70,
70,
5,
25,
50,
700,
5,
25,
70,
70,

6827 BX
6828 DT
6831

6832 G B
6833
6833

8392
8408
8412
8415

8423
8434
8443
8464
8482
8505
8525
8541
8615

7721

70,-

7825

5,
25,
7OO,
5,5,5,70,5,70,-

8034

6333
6333 EA
6444
6466
6537 DP
6628
6707

8341

7434
7447 G P
7468
7542 EM
7591 NE
7600
7630
7664 VG
76F>5
7702 AW

70,-

5,-

8332

8624
8624
70,8633
50,
8742
70, 8897
25,- 8932 CZ
70,- 9004
50, 9084
50,
9100
5, 9141
5, 9146
25, 9202 J N
70,- 9211
25,- 9211

7891 E W

70,-

6731 SM

70,
50,5,25,-

6960

25,
70,
5,5,50,50,5,-

6312

67 1 6

25,-

6941

7906 AN
7916
7916

7943
7944
8031

9214
9217
9301 TP

9305
9333
9362
9414 TC
9431 AN
9471 CG

9472 VJ
9497
9b02
9503 ED
9625
9648 BP
9681 CA
9702
9721 CW
9722
9751

9780
9781

9800
9812

Schrijft Postbus 999
1430 RB Aalsmeer

6715

Bel: 0909 -8801

70J,

50,
5,70,-

Straat
op
Stelten?

5,
5,70,

5381

5,
70,70,25,-

70,-

6932 N G

Meedoen aan

7O,-

5363

Aanmeidïng

4352

6153
6163

6871

7391
7414 GS

Stand Mega Jackpot juli

Publiek
Zomerkampioen
Bel: 0297-351711
1O,
5,
10.
5,
50,
10,
25,
5,

7O,1O,25,-

5657
5685
5688

Mega Jackpot

Aanmelding

3045

25,
25,-

9925
9931 CH

8042 HA 700,8052
5,8096
5,8121 BB
5OO,8264 BV
50,8265 EC
25,f$&

9937
9939
9946
99b1

9988 RA
9997

70,
5,
5,
70,
5,
5,
5,
70,
5,
7 O,
70,
70
5
7O
7O
5
70
5
70,
7O,
5O,
5,
7O,
5,
7O,
7O,
25
7O
5
5
7O,
5O
70
5
7O
50,
25
700
7OO
5
7O
5O
5
25
25
5
25
5
7O
5
7O
5
7O
5
50
7O
7O
70
5
7OO
70

• ••

In onze Actie voor het Kind, die
inmiddels 4 weken loopt, is voor
het eerste goede doel het beoogde bedrag bij elkaar Stichting
DOEN van de Nationale Postcode
Loterij heeft Stichting WarChild
1,3 miljoen geschonken voor 3
bussen met hulpverleners en
materiaal voor oorlogskmderen
m Kosovo Dankzij iedereen die
onze bon heeft ingestuurd1 Vanaf
28 juni zamelen we geld in voor
een kinderproject van Terre des
Hommes Hulp aan kindsoldaten
m Oeganda
Door uw steun aan de actie
maakt u zelf kans op fantastische
prijzen Want de Postcode-Kanjer

is dit j a a r gestegen naar
27,9 miljoen gulden De
Mega Jackpot die elke
maand met 1 miljoen
gulden stijgt, staat nu
alweer op 6 miljoen
Elke maand kunt u onze
hoofdprijs winnen een
Droomhuis ter waarde
van 500 000 gulden Elke
week maakt u kans op
de Postcode-Straatprijs
waarbij u 25 000 gulden
per lot wint Daarbij kunt
u als extra prijs een
BMW winnen'
Ook m onze TV-program-

ICAiUER

Stelten kunt u elke don-

i^^^^^^^^^H

Mf

^J

f^p •• ^i^v

als hoofdprijs 100 000 gulden per
jaar kunt winnen, voor de rest

bent' En als uw postcodecijfers

van uw leven' Dit zijn prijzen die

getrokken worden, krijgt u
sowieso 25 gulden gestort Daar

daarom vandaag nog onder-

hoeft u niets v o o r t e doen' In

staande bon m, dan weet u zeker

Postcode Loterij Zomerkampioen

dat u kans maakt'

u toch niet wilt mislopen? Stuur

Als klapper hebben we dit jaar, m
Hans van der Togt houdt de BMW sleutel al
klaar Wint u hem ?

K"iZ®3F=WÜ «««'2! »-l =*

^f^Z-,

10 000 gulden plus 10 000 gulden
per lotnummer als u deelnemer

zoals TV en audio-apparatuur

zen weg

^T9

Win de PostcodeStraatprijS van 25 000 gulden voor elk lot1

geven wij dagelijks prijzen weg

ma's geven we vele prij-

É

v

In Straat op

Bea Post
Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loten]

het teken van onze actie voor het
Kind, een extra trekking waarin u

BON-VOOR-27,9-MILJOEIM
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de prezen in ds jaarlijkse extra trekking Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten

D de heer

mevrouw

Naam
Adres
Postcode

G 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
O 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (een lotnummer)
Au b ui/v keuze aankruisen en verder invullen
tn bloktetters Deelname houdt m aanvaarding
van het reglement verknigbasr bij
iedenservice Nationale Postcode toten;
tel 0900 300 1500 <35 cpm)
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven

Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10 000,Geboortedatum
(dag-rnaand jaar)
Datum
Handtekening

1509907

derdag meespelen met
het Post-codeBelSpel

U'

Door te bellen naar
0909-0300 (99 cent)
maakt u dan kans op

Bon uitknippen en m «on envelop (zonder po$tz«g8l) opsturen naar
i
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam i

Boodschappen
Spel
DankzU de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft F.
van Houteren uit Hengelo
de eerste prijs gewonnen en is
nu de trotse eigenaar van de
schitterende zonnehemel
van Rising Sun.

iffig§ro?ag
;' *'\< '^^' <, ;' ' W;<F^

V;
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Alles wat u wilt weten om goed en'Voordelig' boodsctiaptfén-teidóens DatWt'u |h!De BoodschappenBeurs Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe prodycten.
l SUGGESTIE

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
L. Muns uit Den Haag een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor Snelkookpan op.

Juni:
maaien en
voeding geven

DubbelDioy. de
yoghurtdrankwaaru
dubbel van geniet.

Er bestaan veel verschillende
soorten gras en al die soorten
hebben in ieder geval één
ding gemeen: ze moeten gemaaid worden. De ene soort
misschien wat vaker dan de
andere, maar toch... Wist u
trouwens dat een grassprietje
per jaar meer dan 1 meter
groeit! Geen wonder dus dat
. gras zo af en toe echt behoef te heeft aan voeding. Voeding
met een hoog stikstofgehalte,
want dan behoudt gras zijn
mooie groene kleur.

*xj^&siï/M

'Wilftookueen
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

POKON

B^OBALANS'
«ON
*
8JOBALANS'

l SUGGESTIE

l

stappenplan voor het gazon

De winnaars van het handige
Rowenta Allegro combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Boodschappen
Puzzel

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

CHfiKCEia

|

Reinigt de handen zonder water en zeep
woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Bacteriën zün een belangrijke
bron van ziekten. In veel gevallen worden ze.via de handen
doorgegeven.

«****

Daarom is er nu Palmolive Instant Hand Hygiëne. Een handgel die de kans op besmetting
aanmerkelijk verkleint doordat
het de meeste ziekteveroorzakende bacteriën op de hand
doodt, binnen vijftien seconden,
zonder gebruik te maken van
water en zeep!

Fricandeau
Clubsandwich
Prachtige prijzen bij
Toppits Diepvrieszakjes
Toppits Diepvrieszakjes zijn onmisbaar om vers gekochte producten als vlees, vis, groente en
fruit echt vers te houden door ze
in te vriezen. En met volledig behoud van smaak en vitaminen.
Want Toppits Diepvrieszakjes zijn
vervaardigd van een speciale, uit
drie lagen bestaande folie die de
inhoud optimaal beschermt tegen invloeden van buitenaf. Zodat wat lekker is, ook lekker blijft.
Deze zomer maakt Toppits het invriezen nog aantrekkelijker, want
Toppits trakteert op toepasselijke

prijzen. Het enige wat u hoeft te
doen, is een eenvoudige vraag uit
de actiefolder te beantwoorden
en het ingevulde deelnameformulier samen met een streepjescode van Toppits Diepvrieszakjes
in te sturen. De tien meest originele inzendingen worden beloond met een Candy diepvrieskast tw.v. ƒ 899.-. Bovendien maakt u kans op één van vijftig Toppits-pakketten. U vindt
Toppits Diepvrieszakjes in de
winkel in de actiedisplay. Kijk snel
op de actieverpakking.

A B C D E F G H I

rera a :ff
Voor dit .kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven per horizontale of verticale regel, leder
hokje in deze puzzel heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld Al is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1 horizontaal, en is dus het eerste hokje op de eerste regel.
Omschrijving horizontaal: l.waadvogel - mannetjesdu'rf 2.deelvan een schip - lof - Sociaal Economische Raad (afk.) 3.slotwoord - voegwoord - voorzetsel - verharde huid 4.mak - ouderdom - gesloten
S.werktüig - soort onderneming (afk.) - heilige (afk.)
- voorvoegsel 6.korting op de prijs - duw 7.geluidsapparatuur - zout van. salpeterzuur S.persoonlijk
voornaamwoord - numero (afk.) 9.verdorven - eenheid van goud lO.graanafval - omlijsting 11.bijwoord
- overblijfsel - voorzetsel - later 12.slaperig - groot
bouwwerk - eind 13.gestold vleesnat - persoonlijk
voornaamwoord - muzieknoot - groente 14.soort
bier - watering - groet 15.borg - siergewas
Omschrijving verticaal: A.blunder - deel van de
week B.opslagplaats - tijdmaat C.levensiucht - geluid
van een dier - verkoopterm (afk.) - rechtmatig trots
D.onbepaald voornaamwoord - vliegtuigenstal - bijbels persoon E.persoonlijk voornaamwoord - technische dienst (afk.) - klaar - natuurlijk logaritme (afk.)
F.hóofdtelwoord - oude vochtmaat G.alcoholische
drank - gereedschap H.uitroep - boom l.ruwe steenmassa - orgaan (mv.) J.parasiet - ontkenning K.rund
- platina (afk.) - godsdienst (afk.) - eenheid van geluidsterkte (afk.) L.spropkjesfiguur - onverschrokken
- precies .M.albinobunzing - rondhout - ten bedrage
van - derhalve (lat.) N.paleisnaam - voelsprietO.lang-

J

K L M N O

Mayonaise is vanzelf al lekker. Bij
frites bijvoorbeeld. Maar u kunt
er nog veel meer mee doen. Lekkere sauzen maken of dressings,
maar ook smakelijke voorafjes en
verrassend lekkere sandwiches.
ingrediënten (4 stuks):
• 6 sneetjes boerenbrood
met maanzaad,
• 1 pot Couda's Glorie
mayonaise,
mosterd,
blaadjes sla,
plakjes bacon,
plakjes fricandeau,
plakjes tomaat en
komkommer.

BioBalans GazonMenu van
Pokon bevat alle voedingsstoffen die uw gazon nodig
heeft om gezond de zomer
door te komen. BioBalansproducten hebben een dubbele werking doordat ze uit
twee soorten voedingsstoffen zün samengesteld: uit minerale voeding, die als een opkikker
werkt,
en
uit
organische voeding, die op
lange termijn werkt. Uw gazon knapt dus zienderogen
op van een behandeling met
BioBalans GazonMenu en kan
er tot september weer tegen.
U hoeft alleen nog maar te
maaien en (eventueel) af en
toe te sproeien. Oh ja, en te
genieten natuurlijk!
Deze tips worden u aangeboden door

Bereiding: Rooster de sneetjes
brood en bestrijk er 2:met mayonaise. Leg hier een blaadje sla, 2
plakjes bacon en plakjes tomaat
op. Bestrijk nu 2 sneetjes toast
met mosterd. Leg deze er bovenop met de besmeerde kant
naar boven. Leg hier de fricandeau op, plakjes komkommer en
weer 2 plakjes bacon en blaadjes
sla. Bestrijk de overgebleven 2
plakjes toast met mayonaise en
dek de sandwich (bestreken kant
onder!) hiermee af. Snijd beide
sandwiches nu schuin door en
doe door elke (halve) sandwich
een cocktailprikker.

PÓKON^fcHRYSAL

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Palmolive Instant Hand Hygiëne
voelt heerlijk fris en verzorgend
aan, is gemakkelijk op te brengen en trekt snel in. Door de
vochtinbrengende bestanddelen voelen de handen na gebruik van de gel zacht aan.
,

rtv

is verkrijgbaar in twee verschillende flacons: een tasflacon van
50 ml (nu met 15 mirgratis) voor
ƒ 4,29 en een flacon van 125 ml
voor/8,99.

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Jflï«iv«ïi7»
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Toppits
Usblokzakjes met vernieuwd
vul- en sluitsysteem

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Tijdelijk met ƒ 2,- retour
Deze zomer is het nog gemakke- sluitbaar zijn, nemen uw ijsbloklijker om het perfecte ijsblokje te jes geen hinderlijke geuren en
maken. Want Toppits heeft de ijs- smaken van andere producten
blokzakjes vernieuwd. Voortaan uit de vriezer over. Met de hygiëzijn ze uitgevoerd meteen nieuw nische ijsblokjes van Toppits geniet u daarom van de pure smaak.
vul- en sluitsysteem.
Dat zorgt ervoor dat de blokjes Toppits Usblokzakjes zijn op rol,
niet alleen gemakkelijk afzon- in een handig doosje verpakt.
derlijk, maar ook allemaal te- Met één verpakking kunnen maar
gelijk gebruikt kunnen worden. liefst 180 ijsblokjes worden geIjsblokjes maken met Toppits Us- maakt. U vindt Toppits IJsblokblokzakjes is heel eenvoudig. zakjes in de speciale winkelEven vullen met water, dichtkno- display, want tijdelijk krijgt u -bij
pen en in de diepvries leggen. En aankoop ƒ 2,- retour. Kijk snel in
omdat de zakjes hermetisch af- - de winkel op de actieverpakking.

ffvVEST

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

SlöSA^/A''A4lÖilJ

zamer (muziek) - lichtgevende stof. Er ontstaat een
woord wanneer u de letters uit de hokjes met de
volgende nummers achter elkaar plaatst:A15-N5014-J1-D9-G11-B5-E4-08-M2-J7-D2
\
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Palmolive Instant Hand Hygiëne

Gezond
barbecuen
't Is weer de tijd om lekker in de
tuin de barbecuen. Vis, saté, een
steak: alleen als je er aan denkt,
loopt het water je al in de mond.
Wienietalleen lekker, maarook gezond wil barbecuen, moet zorgen
dat het vlees goed gaar wordt en
niet verbrandt. Dat vraagt wel een
beetje geduld. Immers de barbecue moet goed op temperatuur
komen. Dat bereikt u door de
barbecue al zo'n uur voordat u
gaat roosteren aan te steken.
Uwbarbecueisoptemperatuurals
de houtskool of kooltjes van buiten egaal grijs zijn en van binnen
mooi rood opgloeien. Uwvleesgerechten worden dan niet alleen
sneller goed gaar, ook zullen ze
.minder snel verbranden of beroet
raken, want bij die hoge temperatuur zullen zich nauwelijks nog
vlammetjes vormen die u vlees zo
lelijk kunnen aanbranden.

Palmolive instant
Hand Hygiëne
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TIP: In plaats van Gouda's Glorie
Mayonaise kunt u ook Gouda's
Glorie Mavo-Halfvol gebruiken,
een heerlijk product met maar
35% vet en bereid metyoghurtcultures.

Doe mee en win ....
Los snel de puzzel op en
spreek het antwoord in op'
De BoodschappenLijn:
0909-3001010 IBOct/min)

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op
een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan.

Wilt u zelf zien hoe gemakkelijk onze kok Miki
Fricandeau Clubsandwich
bereidt, kijk dan naar De
BoodschappenBeurs

Ze smelten het goud!
Lekker een dagje uit
met Gouda's Glorie!
ƒ 5,- korting p.p. op toegangsprijs attractiepark Duinrell, Wassenaar

Plezier voor jong & oud
In het prachtige bos- en duingebied van Wassenaar is het attractiepark Duinrell gelegen. Het
park biedt met zijn vele spetterende attracties ontspanning
voor jong en oud. Beleef de dag
van uw leven met de griezelig
spannende Waterspin, de razende rodelbanen, onbegrijpelijke
illusies, de nieuwe Music Laser
Light Show en natuurlijk het
overdekte Tikibad. Van een dagje Duinrell kikkert iedereen op!
2 kortingsbonnen is ƒ 5,- Op
de actieverpakkingen Gouda's
Glorie in de winkel treft u nu in
de vorm van een oplegvel of
een uitklapfoldertje kortingsbonnen aan. 2 ingevulde coupons geven b'u inlevering aan
de Duinrell-kassa direct recht op
ƒ 5,- korting p.p. (maximaal 1 x
korting- per persoon). De toe-

[Gouda's]
Glorie-

gangsprijs (voor personen vanaf
4 jaar) bedraagt daardoor
ƒ 22,50 i.p.V. ƒ 27,50.
De kortingsbonnen zijn geldig t/m 30 september 1999.
De kortingsbonnen zitten op
vrijwel al die lekkere sauzen van
Gouda's Glorie, dus ook op de
Mayonaise en de Fritessaus.
Bijbetalen met Gloria-zegels
De trouwe spaarder van Gloriazegels kan een vol zegelboekje
tijdens deze actie als wettig betaalmiddel gebruiken om de restant-betaling.te doen. Een vol
zegelboekje van 200 zegels is
ƒ11,- waard. Een boekje van 300
zegels ƒ 16,50.
informatie
Heeft u vragen over deze actie?
Bel dan gratis (tussen 9-12 uur)
naar: 0800-0224522 of u surft
naar het internetadres van Duinrell: http://www.duinrell.nl

Maakt elke dag lekker.

De makers van Goudkuipje en Zilverkuipje 20+ bestaan dit jaar maar liefst
175 jaar: ERU kaasfabriek, een oer-Hollands bedrijf dat al tientallen jaren de
lekkerste smeerkaas maakt.
Graag vieren w|j samen met u ons jubileum. De Nederlandse Munt heeft spedaal voor deze gelegenheid 1.000
gouden guldens geslagen. Massief
goud, 18 karaats en 11 gram zwaar.
De eerste keer in de Nederlandse geschiedenis maakt u kans op zo'n kleinood. Een waar collectors item dus,
dat nu al een forse waarde vertegenwoordigt, laat staan over enige
jaren als de gulden niet meer in omloop is.
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Rowenta Al
legro Combi
EF-100
kofflezetapparaat
Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

Wat moet
u doen?
Feliciteer ERU op een zo'n origineel mogelijke manier met het
175 jarig jubileum. Hoe origineler, hoe meer kans natuurlijk.
Stuur uw felicitatie, samen met
5 streepjescodes van Goud- ggfüll
kuipje (Naturel, Sambal, Rook- |it|S|i
vlees en/of Salami) op naar:
Beleg met Coudkuipje,
postbus 42,3417 ZG Montfoort.

1. Hoe heet de nieuwe ontsmettende, frisse en
verzorgende handgel?
2. waarmee kunt u deze zomer nu nog gemakkelijker perfecte ijsblokjes maken?
en bel uw antwoorden door naar: • •

De BoodschappenLijn*
'>:'"";'-;^"!il'i';'sSSagK;s^«S::;j;si|ïrt-T

De 500 origineelste inzendingen ontvangen een unieke gouden gulden.

0909 - 300/10.10
(80 ct/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen'schriftelijk bericht.

Op 28 juli verschijnt
bij het Zandvoorts Nieuwsblad

de 2e ZOMERKRANT

Zandvoorts

Bel voor advertentiemogelijkheden, tel. 023-5717166

Woensdag 7 juli 1999

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplem 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 27, oplage 5.425 Editie 17

Los nummer 2 gulden

Nederland is niet alle

a

Datum
07 juli
08 juli
09 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

HW

10.36
11.45
00.20

01.25
02.25
03.18
04.05
04.53

LW
05.54
07.16
08.04

09.04
10.20
11.35
12.14

00.29

HW
23.10

12.56
13.58
14.56
15.49
16.37
17.25

LW

«'"Fluisteren"1' r ."'. ;* '
'Jf" k ' 'l*-* -''l.'?^'
door kreken v' \ ' \l',

18.25
19.35
20.44
22.00
22.44
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Üit;& Vrije Tijd

Wethouders
achter plan
lightrail

KOOKAI
in div. kleuren
69,95
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Slakkengif
is plaag
voor honden
ZANDVOORT - Dierenarts A.C. Dekker van de Lijsterstraat waarschuwt Zandvoorters om niet al te makkelijk met slakkengif om te
gaan. Het gif waarin de werkzame stof methaldehyde is
opgenomen, is makkelijk bij
tuincentra te krijgen en is
qua smaak aantrekkelijk
voor honden. In Zandvoort is
vorige week al een hond dood
gegaan door vergiftiging.
Ook in de dierenkliniek in
Utrecht liggen verschillende
honden op de intensive care.

Volgens de Zandvoortse dierenarts veronderstellen veel
mensen dat het gif alleen slakken dood. „Ze strooien het op
hun planten en denken dat het
gif na een dag geen kwaad
meer kan. Maar twee gram is
zelfs dodelijk voor een Mnd."
De geperste korrels zijn met
name voor honden aantrekkelijk vanwege de smaak. „De inhoud heeft veel weg van een
pakje gekleurde hagelslag. De
korrels zijn roze van kleur en
samengesteld uit soja, eiwit,
een soort graan en appeltjes.
Slakken zijn er dol op, maar
sommige honden ook."
Dekker vindt het jammer dat
de fabrikant van Asef-slakkendood geen bijsluiter in de verpakking heeft gedaan waaruit
de bijwerkingen, zoals stuiptrekkingen, zijn af te leiden. Eigenaren van honden die het
toevallig zien, weten waarvan
hun hond ziek is geworden.
Anderen tasten in het duister.
Op de verpakking staat oyeAls een dief in de nacht kwam Guus Meeuwis vrijdagavond
Nieuwsblad. Met poseren heeft hij echter een beetje moeite: „Ik kan rigens wel de waarschuwing
optreden in het Holland Casino. De sympathieke zanger hoefde
nooit zo goed lachen op de foto," was zijn verlegen commentaar,
dat het gif buiten bereik van
deze keer geen horde fans van zich af te slaan maar kon tussen de Valt wel mee hoor Guus
kinderen en dieren moet woroptredens door rustig een foto laten maken door het Zandvoorts
Foto Andre Lieberom den gehouden.

Blankenberge is voorbeeld Kermis met vuurwerk en lasershow
ZANDVOORT - Het college wil Europese subsidies benutten door samenwerking
met twee andere Europese
gemeenten. In de eerste
plaats wil het college kijken
of de Belgische gemeente
Blankenberge voor zo'n samenwerking voelt. Wellicht
aangevuld met bijvoorbeeld
een Engelse of Franse kustgemeente.

Wethouder Oderkerk weet
nog niet wat voor project
Zandvoort naar voren schuift.
Het kan om lantaarnpalen
gaan of kunst. „Het moet in
ieder geval een grensoverschrijdend belang hebben.
Daarnaast moeten de plannen
voor 2000 zijn ingediend. WUlen we tenminste nog subsidie
krijgen."

sies uit het bezoek aan Blankenberge. In vele opzichten is
de Belgische gemeente de
Noord-Hollandse kustplaats
ver vooruit. Een van die zaken
betreft het investeringsklimaat. Zandvoort doet te weinig om de financiële wereld ervan te overtuigen dat de badplaats een 'hot spot' is waar je
rustig geld in kunt stoppen.
Het is een punt waar daadwerHet gemeentebestuur trekt keüjk aandacht aan moet woroverigens duidelijke conclu- den geschonken, vindt het college.

'Van de glijbaan is meteen 'n massage'
'I

In tegenstelling tot het voorgaande moet Zandvoort zelf
ook me e-investeren. Door het
zelf blijven exploiteren van
voorzieningen zoals bijvoorbeeld het Casino, is het mogelijk om de programmering te
beïnvloeden. Het Casino wordt
daarbij meer dan alleen een
speelzaal. Het vormt een
maatschappelijk en sociaal
middelpunt met een vergaderen congrescentrum en amusement voor de bezoekers.
Een ander punt is de informatie naar de bevolking toe.
Die wordt in Blankenberge
duidelijker opgepakt. Met
name de ontwikkelingen in de
leefomgeving in combinatie
met het toeristisch beleid komen niet altijd over. Toerisme
is ook in het belang van de bewoners, zo stelt het bestuur.
Een eigen info-magazine, zoals
Blankenberge heeft, brengt
dat over het voetlicht.

Het echtpaar wordt 's morgens vroeg in de bloemetjes gezet

ga ik ook altijd even onder de
waterval," zegt zijn vrouw Ciska, die ooit begon te zwemmen vanwege haar gezondheid.
Michael Dorst, algemeen
manager van Park Zandvoort,
beaamt dat er een aantal ouderen vanwege stramme spieren het blauwe water opzoekt.
„Ze komen bij wijze van spreken kruipend naar binnen en
gaan opgewekt wandelend
weer naar buiten," vertelt hij
terwijl hij een hap van een
ham/kaas-croissantje neemt.
Dorst wil tenslotte ook het
woord richten tot de jubilarissen. Tevergeefs probeert ruj
de aandacht te trekken van de

DEZE WEEK
14 PAGINA'S

Meeuwis in Casino

• Zandvoort - Haarlem Stad -.Utrecht - Amstelveen'- Haarlem Cronjé

N MOOI Zandvoort is
een plek, die vindt iedereen te gek, 't is voor ons
de vaste prik, wordt bepaald
door Cis en Dick," galmt 'sochtends vroeg door de
zwemzaal van Gran Dorado
op de melodie van de Valeta.
Zo'n vijftig senioren in badpakken en zwembroeken zingen Dick Spaans en zijn vrouw
Ciska enthousiast toe. Om
8.06 uur plopppen de champagneflessen en wordt er
'Lang zullen ze leven' ingezet.
Het echtpaar wordt onthaald
met een feestelijk ontbijt en
cadeaus, omdat de door Dick
Spaans opgerichte zwemclub
op de kop af tien jaar bestaat.
De club ontstond uit een
groep mensen die in het voormalige zwembad de Duinpan
altijd al trouw baantjes trok.
De twee feestvarkens worden op twee versierde stoelen
in het peuterbad geplant. Ze
krijgen een mooie bos bloemen en een weekend Valkenburg met een dag Therma2000 aangeboden.
„Ze hebben dit allemaal in
het geheim voorbereid," zegt
de overrompelde Spaans. De
leden zijn allemaal 45-plus,
maar jong van geest. In het
zelfgemaakte lied wordt ook
-gesproken over 'de oude kleuters van groep Spaans'.
Spaans zelf geniet nog altijd
van zijn 'eigen' zwemclub.
„Het liefst ga ik van de hoge
glijbaan. Dan ga ik meteen
drie keer achter elkaar. Heerlijk vind ik dat, tegelijkertijd
een prettige massage voor
mijn rug," zegt Spaans met
twinkelende ogen. De waterval en jetstream zijn ook favoriet bij de zwemfanaat. „Ik
zwem vooral, maar na afloop

verder:
'Eigen salon •
was altijd<' mijn droom' ,
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Een vrouw
;52) uit Zandvoort en haar
end (53) worden verdacht
fraude met bij standsgeld.
-Iet onderzoek van de Sociale
Recherche was gericht op de
Derioden 1990-1993 en 1995999. De vrouw ontving in de
;erste instantie een bijstandslitkenng, de laatste tweeenjenhalf jaar kreeg ook haar
-nan een uitkering. In feite
ladden geen van beiden hier
•echt op, omdat zij samenwoonden en daarnaast een mZANDVOORT - Haarlem, Heemstede en Bloemendaal
iomen hadden uit werk. De staan achter het idee om een IzgMraiJ-verbinding tussen
Sandvoortse beschikte overi- Amsterdam en Zandvoort aan te leggen. De gemeentebestu'ens ook over een vermogen. ren zien het als oplossing voor de files naar de kust. Directeur
H. Waling van het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf
Volgens de recherche be- (GVB) denkt dat een tramlijn op het bestaande spoor wel
Iraagt de fraude zo'n 175 dui- kan. Een geheel nieuwe lijn is te duur.
:end gulden. Daarnaast is er
Op uitnodiging van de PvdA strand- en circuitbezoekers
log een bedrag van 25 duizend
pilden aan huursubsidie uit- kwamen vorige week verschil- naar huis gaan - om negen uur
jekeerd. De gemeente heeft in- lende verkeerswethouders bij schoon."
Het statenlid Marinus de
niddels beslag gelegd op het elkaar in het Gemeenschaps;eld van beide Zandvoorters. huis aan de Louis Davidslaan. Jong (PvdA) pleit voor een
5e moeten zich verantwoor- De bedoeling was om in een lightrail van Amsterdam naar
en voor de rechtbank.
constructieve sfeer te discus- Bloemendaal. „Je moet het besieren over de problemen die staande spoor in ere herstelZandvoort ondervindt met de len, maar dan in lichtere
Park Duljnwtjk
bereikbaarheid. Zandvoort wil vorm." De Jong voelt voor een
oplossingen voor het autover- proef met een paar provisorin de verhuur
keer zoals het Haringbuystra- sche haltes. „Zo'n proef kun je
ZANDVOORT - Woning- cé of een omleidingsweg. De stapsgewijs introduceren."
jouwvereniging EMM geeft buurgemeenten willen voor
Opmerkelijk in de discussie,
naandag 12 juli, tussen drie deze plannen niet hun nek uit- die eigenlijk onder leiding van
mr 's middags en acht uur 's steken omdat ze aan de eigen gedeputeerde Enno Neef zou
ivonds, informatie over 64 bevolking niet te verkopen plaatsvinden, was dat voor het
luurwoningen in de nieuwe zijn. De wethouders willen wel eerst sinds lange tijd de polivijk Park Duijnwijk. De womn- praten over een pakket yer- tieke neuzen dezelfde kant pp
;en in de eerste fase worden keersmaatregelen in combina- wezen. Zolang het maar niet
rinnenkort opgeleverd. In to- tie met een goede tramverbin- gaat over meer asfalt.
,aal gaat het om 64 woningen ding naar de kust.
Wethouder Hans Hoogen'aarvan er 48 bedoeld zijn
De Zandvoortse wethouder doorn hoopt in augustus, als
Marijke Herben liet weten een alle verkeerswethouders weer
oor gezinnen.
Verder zijn er drie senioren- evenwichtige combinatie van bijeen komen, andere zaken te
voningen (beneden) te huur openbaar vervoer op hoogtij- bespreken. De Bloemendaalse
;n acht vier-kamermaisonnet- dagen al een verbetering op wethouder Hein Coetaergh
:es voor twee-persoonshuis- korte termijn te vinden. Zy (WD) heeft al laten weten te
loudens.
Belangstellenden denkt aan uitbreiding van het voelen voor een circulatieplan
aijgen een informatieboekje lokale busvervoer. „Als we met waarbij op hoogtijdagen enke;n plattegrond.
z'n allen een uitstekend Mas- le wegen desnoods worden afterplan maken, dan is de om- gesloten.
Vanewege de informatiemid- geving 's avonds - als de
Zie ook pagina 3
nag is het kantoor van EMM
('oor de dagelijkse gang van zaADVERTENTIE
I en vanaf half een 's middags
gesloten. EMM is overigens te
iden aan de Thomsonstraat

olgens mij wordt het steeds
moeilijker om zonder file'orming met de auto van
iandvoort naar Haarlem te
jden. De verkeersellende beit al in Heemstede, maar
mdat je wilt gaan winkelen
je geen haast en wacht je
[jdzaam. Vervelender wordt
et als je tandarts in Haarlem
•oont en je een afspraak hebt.
je dan in een file staat,
aal je als een stekker want je
lt niet te laat komen.
Nog erger wordt het als je
an Zandvoort - door Haarlem
naar Amsterdam rijdt. Wat
'en ellende met al die stomme
ïerkeerslichten. Trouwens by
_ staan ze meestal op rood.
Daarom besloot ik naar de
'ijeenkomst over de bereiklaarheid van Zandvoort te
Misschien hebben de
(erkeersdeskundigen een beT plan. Bij binnenkomst
eeg ik een brief van de Onlernemersyereniging Zand|oort in mijn handen gedrukt.
.er dat ik mijn oorlogs.euren niet op had want de
.dernemers gaan, als er geen
[plossing komt, de strijd aan
.et de omliggende gemeenjn. Gelukkig bleef de discuse keurig en beleefd met af en
>e een kleine stemverheffing.
Als je goed luisterde, is de
leerderheid voor een snelam die fluisterzacht en snel
ver de bestaande spoorrails
jdt, een zogenaamde 'ligh•aiï. Overal inzetbaar en met
ele mogelijkheden. Volgens
e vervoersbedrijven is dit dé
plossing en kan er op korte
jrnüjn een lightrailwonder
aar Zandvoort komen.
Met weemoed denk ik
•eens aan de blauwe tram en
de rechtstreekse treinver.ding die we toen hadden
Amsterdam en Maas.cht. Toen goede tijden en
slechte tijden.
[Maar kom, geen gezeur over
ieger, die tijd is geweest. Tel
zegeningen. Na het tellen
ik tot de slotsom dat ik
.stens één belangrijke zening heb. Ik ben in het bezit
een lichtgewicht, fluister.chte, overal inzetbare fiets.
NelKerkman

i

23.45

Maanstand: NM di 13 juli 04.24 uur.
HW: wo 14 juli 04.53 uur, + 118 cm NAP.
LW: do 08 juli 07.16 uur, - 83 cm NAP.

|Fraude met
itkeringen

_ -,

';zomércïagen;'' >'-\ '
gezegend niét • '
tropische
'/j;_ y"~_
temperaturen. Toch"
blijft het bij de • ,
- strandpaviljoens
altijd;'een komen en
gaan ;• . \ v-" ' > .

gezellig babbelende zwemmers. Spaans neemt het heft
in handen en roept met luide
stem zijn 'pupillen' tot de
orde. „Het is een echte regelneef," zegt een mevrouw in
een gebloemd badpak liefdevol.
De band tussen personeel
en de club Spaans is hecht.
Dorts overhandigt de ontroerde Dick en Ciska een bos bloemen en een cheque voor een
gratis bungalowvakantie. De
zwemleden op hun beurt komen op de proppen met een
grote slagroomtaart, die in de
armen wordt geschoven van
een totaal verraste badmeester. „We delen, hè," wordt er

Opvallend is dat in het Belgische info-magazine de toeristenplaats en woonplaats als
een geheel worden gepresenteerd. 'Het soms kunstmatige
Foto Karin Schut onderscheid in Zandvoort als
badplaats en woonplaats
direct een kwinkslag gemaakt wordt daarmee overstegen,'
naar de verbouwereerde bad- meent het college.
man.
„Het is zo'n ontzaglijk gezellig stel mensen hier op onze
club," zegt mevrouw Julia van
Vlijmen bijna lyrisch. „Ik ben
al 9,5 jaar lid en ik ben nog
geen dag met tegenzin gaan
zwemmen. Het buitenbad
vind ik het allerheerlijkst. Lig
ik daar een beetje te dobberen
onder de blote hemel met af
en toe een meeuw die voorbij
komt vliegen. Ik ga nog even
een duikje nemen." En weg is
ze, bijna huppelend in haar
fleurige badpak met dito badmuts.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
vrijdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - Voor het eerst zullen er op de jaarlijkse kermis niet alleen draaimolens en botsauto's zijn, maar ook vuurwerk en een lasershow. De kermisweek wordt gehouden tussen
vrijdag 16 juli en zondag 25 juli op het parkeerterrein van Paddoc
3. Op beide vrijdagen is er na afloop van de kermis, om half elf,
een groots vuurwerk. Woensdag 21 juli wordt om half elf een
lasershow gepresenteerd.

ADVERTENTIE

CENSE&
NVM

[MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
H ISlieuwsbBad
Naam: (m/v)

l

l l l

Adresl l l l l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats' l l l l l l l l l l l
KW1899 V
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halljaar ƒ 35,40 G jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tai ieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000 PA ö„
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken.

woensdag 7 iuli 1999
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FAMILIEBERICHTEN

Een compleet verzorgde begrafenis
of etematie vpór een éénmalige

t
Bedroefd Keven wij u kennis dat toch nog onverwacht is overleden

afkpopsoni van slechts ƒ 3,665,-

Jan van Megen
Eygelshoven, L3 april 1930

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

Haarlem, 3 juli 1999

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Martha van Megen-Peeters
Joke en Mike
Jacqueline en Hessel-Jan
Marcel en Eva
Mauriceen Joke
Richard, Alexander

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

lujrenUcstraat 28
2041 SB Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en concloleren op de dag van de uitvaart van 12.15 uur tot
12.45 uur in Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan
36 te Haarlem.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

De gezongen H. Mis zal worden opgedragen op
donderdag 8 juli om 13.30 uur in de parochiekerk
H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna
aansluitend de cremalieplechtigheid om 15.15 uur
zal plaatsvinden in crematorium Velsen, Duin en
Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis (gemeente Vel-

sen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek vanaf Uitvaartcentrum Haarlem om 13.00

voor meer informatie:

C

BEL GRATIS 0800-0224535

Moede r zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles... en tevreden sterven.
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij u kennis
dat op 80-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Margaretha Jacoba
van den Bos-van der Endt

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

: Dag en nacht bereikbaar vóór •
hetyerzorgeh;Van ëeri begrafenis
;v:,":.-.':. { of crematie.
."•' '•
: ;:D'irecthulp bij.een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 28 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 26 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 5 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn
- maandag 12 juli om 20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
- dinsdag 13 juli om 20.00 uur, commissie
Organisatie, Toerisme en Verkeer
- woensdag 14 juli om 19.00 uur, commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
- woensdag 14 juli om 20.30 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn en Onderwijs
- donderdag 15 juli om 20.00 uur, commissie Financiën
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon(023)57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissieverga-

GEMEENTE

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Jan van den Bos

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veihgheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Els en Leen
Nico en Erna
Marga en Jack
Papin, Maraisa f
Vincent
Jacqueline en Johan
Josine, Sabine
Pieterjan
l juli 1999
Engelandlaan 1454
2034 GW Haarlem

AANWIJZING
OPSPORINGSAMBTENAREN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben de volgende persoon aangewezen als
ambtenaar beiast met toezichthoudende en
opsporingstaken op grond van de hoofdstukken 2,4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
De heer J Koster, geboren 23 augustus 1949
te Den Haag
Zandvoort, 17 juni 1999

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13
juli 1999.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
08
Corn
' Slegersstraat
~~ 15 -09 00 uur
09.. 1 5 - 1 0 0 0 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10 15 - 11 00 uur
Tolweg
11.15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 45 -13.30 uur
Van Lennepweg/
J P. Thijsseweg
13.45 - 1 4 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
•
•
•
•
•

Fazantenstraat 8
Vinkenstraat 4
Wilhelminaweg 2
Lorentzstraat 22
Haarlemmerstraat 10

- 2 bomen
- 1 boom
- 4 bomen
. - 1 boom
- 1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week
na het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Salie
van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen
tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Omdat u niet zonder kunt!

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Voor uw belangstelling en warm bewijs van medeleven,
aan ons betoond na het onverwachte overlijden van mijn
liefhebbende man, onze lieve vader, schoonvader en opa

GEWET VAN ONS
ZOMERblOEMEN ASSORTJMENT

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

JölujjS

De specialist m al UH blocmwcrken

Benno Waterdrinker
willen wij u hartelijk bedanken. Het is voor ons een grote
steun te weten dat zo velen het verdriet om zijn heengaan
met ons delen.
Rietje Waterdrinker-Paap

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

Jacqueline en Wim

Max, Sam
Caroline

enz.

Mandy

Deskundig advies.

Zandvoort, juni 1999
Sophiaweg 39

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

J. G. Anderson
huisarts
afwezig van 12/7 tot 28/7

KWEKERIJ P. van K'eetf

Zand voorts
^Nieuwsblad

Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 5717093

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P. Klem
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

DOKTERSBERICHTEN

STRAK(S) DEENS

ZOMERPLANTEN

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO

De Ondernemers Vereniging Zandvoort organiseert:

Waarneming:
Huisartsenpraktijk Noord
tel. 5719507

JEU DE BOULES TOERNOOI 1999
VOOR DOUBLETTES

Dr. F. B. Weenink
tel. 5712499.

Toemooi-gegevens:

voor de avonden en
weekend tel. 5730500.

UJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
2101

dermg het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

HERENWEG180
MV HEEMSTEDE

Datum:

Dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 september 1999

Aanvang:

19.00 uur melden uiterlijk tot 18.30 uur

Plaats:

Gasthuisplein centrum Zandvoort

Systeem:

Competitievorm

Deelname:

Maximaal 32 teams (vol is vol)

Inschrijfgeld:

ƒ 30,00 per doublette (betaling te voldoen bij inschrijving
of via de bank Rek.nr. 56.58.21.555 t.n.v. Ond. Ver.
Zandvoort)

Prijzen:

Bekers voor de eerste drie plaatsen van de winnaarsronde
Prijs voor de eerste drie plaatsen van de verliezersronde
alle deelnemers krijgen een aandenken

Inschrijving:

Via inschrijfformulier tot O l september

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Edward van de Pol
Marklsljgciij

Weekaanbieding
500 gram Gekookte Worst

3,98

+ gratis potje Mosterd
Speklappen met of zonder zwoerd

kilo 7,98
Spaanse Hamlapjes a la minute
500 gram 6,98
aanbieding geldig 14 juli a s

Industriecentrum
Legmeer, Smederij 12-14
(bij Westwyk)
Amstelveen
tel. 020-503 50 30

Waarborg Installateur
SHOWROOM:
ma t/m vrij 9.00-17.30 u.
za 10.00-16.00 u.

DANSANI - MASTRI & MEASTRI - HOESCH - UCOSAN - SPHINX - V & B - DORNBRACHT - MOAB 80 - TULLIZUCCARI - GROHE

Aanmelden bij: Secretariaat Ondernemers Vereniging Zandvoort
Telefoon 023 57 13738
Toos Tromp

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Fancy fair
ZANDVOORT - Basisschool
de Duinroos en peuterspeelzaal 't Stekkie houden op zaterdag 10 juli een fancy fair pp
het schoolplein van de Duinroos, Flemingstraat 180. Voor
kinderen tot acht jaar zijn er
leuke attracties zoals schminken, feesthoedjes maken, een
grabbelton, voelbak, bellen
blazen en een behendigheidsspel.
Br is ook een optreden van
een professionele clown.
Bovendien zijn er vele prijzen te winnen. Tussen twaalf
en vier uur 's middags.

Krattendief

Lightrail niet op korte termijn haalbaar
De ondernemers zijn bang dat
Zandvoort zijn
concurrentiepositie verliest als de
files nog langer worden.
Omliggende gemeenten hebben
ook last van de rijen auto's maar
willen geen extra asfalt. Beide
partijen vinden elkaar in een
gemeenschappelijk plan: de aanleg
van een lightrail tussen
Amsterdam en Zandvoort. „Dat
kan wel," zegt directeur Eduard de
Jong van het Amsterdamse bureau
Transtec. „Maar niet op korte
termijn." Transtec is een
adviesbureau op het gebied van
openbaar vervoer.

ZANDVOORT - Een 34-jarige zwervende man uit Berlijn is
donderdagmorgen op de BouET IS haalbaar om een tram
levard Barnaart aangehouden
te laten rijden tussen het
terwijl hij gestolen kratten met
Amsterdamse station Bijllege flesjes probeerde in te wismer en Zandvoort. Dat stelt
selen.
H. Waling, de technisch directeur van

H

het Amsterdams Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB). Hij zegt dat er
voldoende capaciteit is op het NStraject voor de lightrail. Transtec-directeur De Jong wil niet somber of
negatief overkomen. „Maar het is
echt uitgesloten dat zo'n tram binnen
enkele maanden naar Zandvoort
rijdt. Dan heb ik het niet eens over de
financiële kant van het plan, maar
louter over techniek exploitatie."
„Het traject Amsterdam-Haarlem," zo verduidelijkt De Jong, „is
onderdeel van het hoofdspoor. Dat
stuk wordt geëxploiteerd door de NS
en Lovers Rail. Beiden moeten voldoen aan alle normen van Railned,
een onafhankelijke organisatie die
het gebruik van het spoor regelt."
Uit ervaring weet De Jong dat het
eisenpakket zwaar is. Trams hebben
een ander veiligheidssysteem dan
treinen. Ze rijden pp zicht, een trein
op seinen. „Letterlijk alles wordt aan-

MENINGEN
De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in de
krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we
niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad,
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af
op de redactie aan het
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Goedbuurmanschap
levert plots bon op
Een groep bewoners van de
Mezgerstraat is boos op de gemeente. Die heeft, zonder
waarschuwing, zondag bonnen
uitgedeeld voojr een overtreding die al jaren gedoogd
wordt.

Stel: u hebt een kind van een
jaar of tien en u weet dat het al
jaren af en toe snoep uit de
suikerpot. Zowel u als uw kind
weten beiden dat het eigenlijk
niet rriag, maar vooruit, wat
kan het nou kwaad zolang het
maar niet de spuigaten uitloopt en bovendien: wie heeft
er nou last van? Dit noemen we
in Nederland met een officiële
term nou 'gedoogbeleid' en
deze term is verzonnen door
de overheid.
Stel nu dat u als ouder vindt
dat uw kind om wat voor reden
dan ook moet stoppen met het
snoepen uit de suikerpot. Wat
u als ouder natuurlijk niet
doet, is zonder waarschuwing
vooraf de eerste de beste keer
dat uw kind uit de suikerpot
snoept en u ziet dat, het direct
een draai om de oren geven.
Nee... u gaat eerst met uw
kind rustig praten en uitleggen
dat het eigenlijk helemaal niet
goed is om uit de suikerpot te
snoepen, want dat kan best
bespreekbaar zijn met een
kind van tien jaar.
Als het om gedoogbeleid
gaat op het gebied van parkeren dan blijkt het voor de gemeente Zandvoort allemaal
een stuk minder logisch. Stel u
eens voor: u woont al tientallen
jaren in een flat in de Karel
Doormanstraat, net achter de
boulevard, dat ook nog een
doodlopende straat is. Onder
die flat bevinden zich de garages van de bewoners. Soms
zetten de bewoners de auto in

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: D Piet
Directeur/uitgever C A Pelle
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef). Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie'
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frere|ean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 M Zandvoort Tel (023) 571 8648.
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

de garage of zetten zij hem ervoor. Eigenlijk mag je niet op
de stoep voor de garage parkeren, maar vooruit, wat kan het
nou kwaad, zolang het maar
niet de spuigaten uitloopt en
bovendien: wie heeft er nou
last van?
Nou blijkbaar de de gemeente Zandvoort wel, want afgelopen zondagmorgen, terwijl de
strandbezoekers elkaar bijkans te lijf gaan voor een parkeerplaats en auto's her en der
schots en scheef en half op de
stoep geparkeerd worden,
hebben alle bezitters van een
garage en die hun auto ervoor
hadden geparkeerd een bekeuring gekregen voor fout parkeren! Zonder waarschuwing
vooraf over het afschaffen van
het gedoogbeleid van tientallen jaren blijkt de gemeente
Zandvoort een schrijnende
misstand te hebben ontdekt,
welke direct aangepakt diende
te worden. Gelijk een draai om
de oren!
Als je in drukke weekenden
even met je auto weggaat, is er
als je terugkomt vaak geen
parkeerplaats meer. Daar hebben wij het volgende op gevonden: met een aantal bewoners
van de Karel Doormanstraat
die ook een garage onder de
flat bezitten, hebben we afgesproken dat in geval van nood
wij de auto voor hun garage
mogen zetten. Als dan 's
avonds de toeristen weer huiswaarts keren, dan zetten wij
onze auto weer gewoon in de
daarvoor bestemde parkeervakken. Nou... is dat geen goede buurmanschap? Maar aangezien er geen auto's meer
voor de garage geparkeerd mogen worden, hebben wij als bewoners van de Mezgerstraat
geen schijn van kans om in geval van nood een parkeerplaats te vinden.
Al jaren wordt er door de gemeente gesproken over een
leefbaar Zandvoort en dat toerisme hand en hand moeten
kunnen gaan met de bewoners.
Wij zijn het daar van harte mee
eens. Als je achter de boulevard woont, zoals wij dat sinds
twaalf jaar doen, dan weet je
dat er op warme dagen parkeerproblemen zijn, maar als
je dat in goed overleg met je
overburen kunt oplossen, is er
weinig aan de hand. Als dit
soort zaken echter door de gemeente aangepakt wordt op
een manier zoals afgelopen
zondagmorgen, dan moet je
als gemeentebestuur niet gek
opkijken dat de inwoners van
Zandvoort weinig begrip en
respect kunnen opbrengen
voor dit volstrekt onduidelijke
en onzinnige hapsnap-beleid.
De moraal van dit verhaal is
dat de gemeente niet eens de
moeite neemt om volwassen
burgers te behandelen als tienjarigen!
Bewoners Mezgerstraat 50 t/m 66
Zandvoort

gaat. Iedereen bekeuren is erg
makkelijk op warme dagen,

Het is bekend dat Zandvoort
heel erg druk is op een mooie
zomerdag. Dat was op zaterdag 26 juni ook weer zo. Elke
betaalde en ook onbetaalde
parkeerplek was bezet. Daarom zoek je naar een plek om je
auto toch te parkeren, je komt
tenslotte niet voor niets naar
Zandvoort. Na veel gezoek,
kom je terecht in de Mr. Troelstrastraat, waar geen parkeerverbod geldt en waar je je auto
netjes langs de weg kwijt kunt.
Wat iedereen ook deed.
In feite moest ik mijn auto
bijna aan de andere kant van
het dorp parkeren omdat er
geen plaats meer was. Ik had
geen keus, want sommige
mensen moeten ook met mooi
weer werken. Na mijn werk liep
ik terug naar mijn auto, samen
met andere mensen die genoten hadden van deze heerlijke
zomerse dag in Zandvoort. Het
is dan toch even slikken als je
achter vrijwel alle ruitenwissers, en dat waren er veel hoor,
een geel briefje ziet. Ook op de
mijne zat er een.
'Ik heb nog naar borden in de
buurt gekeken, maar nergens
stond een verkeersbord waaruit bleek dat parkeren verboden was. Ik vind dat de politie
daar een bord moet plaatsen
voor de duidelijkheid, maar
daar verdienen ze natuurlijk
niets aan. Dus toog ik maar
naar het politiebureau om opheldering te vragen.
Ja, het is waar. Ik stond gedeeltelijk op de stoep net als
alle auto's aan deze kant van
de weg. En als je op die manier
parkeert, zodat het verdere
verkeer er ongehinderd langs
kan, dan krijg je een bekeuring
omdat er geen invalidevoertuigen ongehinderd langs kunnen. De stoep in de Mr. Troelstrastraat is net een meter
breed. Ook als hier geen auto's
geparkeerd staan dan is het
nog steeds een hele opgaaf
voor een invalide om zich over
deze stoep te verplaatsen. Aan
beide kanten ongeveer tien
centimeter speling is niet veel.
Vooral als je bedenkt dat ze
dan dwars door de begroeiing
en overhangend groen moeten
en over al die schuine opritten.
T. Schorfhaar
Zandvoort

gepast. Daarnaast moetje ook personeel opleiden." Het feit dat de NS de
enige is die certificaten mag afgeven,
maakt het er niet makkelijker op. „Ze
zullen niet hard lopen."
Het geopperde idee om het vervoer
in de maanden juli en augustus aan te
vullen met lightrail, vindt de vervoersadviseur ver gezocht. „De trein Amsterdam-Haarlem rijdt 120 kilometer
per uur. Een lightrail gaat niet harder
dan tachtig kilometer. Dat levert problemen op. Want de intercity uit
Maastricht wil gewoon doorrijden. En
de NS Cargo laat zijn kalktreinen
naar Beverwijk ook niet staan voor de
lightrail."
Over de lijn Haarlem-Zandvoort is
De Jong wel positief. Het kan als de
NS zijn alleenrecht kwijt raakt op de
regionale lijnen. „Dat gebeurt nu al in
Groningen en in de Achterhoek. Hier
is het over vijf a zes jaar ook zo ver. De
provincie Noord-Holland moet ech-

ter de exploitaite van dit baanvak Europees aanbesteden. Jan en alleman
kan erop inschrijven."
De Jong meent dat Zandvoort niet
alleen maar op het openbaar vervoer
per spoor moet inzetten. „Bij het geschikt maken van gewoon spoor voor
lightrail komt namelijk veel kijken.
Op z'n vroegst red je het in 2005." Hij
adviseert ondernemers om de exploitatie op zich te nemen. „Banken en
het ROA (Regio Orgaan Amsterdam,
JS) willen wel voorfinancieren. En die
investeringen zijn wellicht in tien jaar
terug te verdienen."
En wat gaan al die aanpassingen
kosten? De Jong: „Alleen al het traject Maastricht-Kerkrade wordt bijvoorbeeld geschat op zo'n 60 tot 80
miljoen gulden. Dat bedrag is zonder
de aanschaf van treinstellen. „De lijn
Amsterdam-Haarlem moet aan hoge
eisen voldoen. De bestaande perrons
zijn ongeschikt. Een metro gebruikt

Hans van Pelt

Ook mogelijk is de aanschaf van
een trein-tram. Deze kruising tussen
tram en trein rijdt al anderhalf jaar
proef in Saarbrucken. „De trein-tram
rijdt zowel op het hoofdspoor als op
straat. De wagons hebben een lage
vloer. Voor zo'n tramstel moetje vijf a
zes miljoen gulden neertellen." Momenteel is de NZH bezig met de ontwikkeling van een Nederlandse variant. „Maar als je in de toekomst
daarvoor kiest," zo waarschuwt De
Jong, dan moet je nu al ruimtelijke
reserveringen opnemen in je boulevardplannen. Dat scheelt straks weer
miljoenen."
Joycc Schreuder

Door de hoge temperatuur
en de zuidoosten wind was de

ZANDVOORT - De hanclbalploeg ZVM 2 is in het grootste internationale handbaltoernooi van Nederland geeindigd op de eerste plaats. Aan
het toernooi deden meer dan
driehonderd teams uit acht
verschillende landen mee. Bij
de eerste wedstrijden werd al
meteen duidelijk dat de Zandvoorters hoge ogen zouden
gooien. De tegenstanders WX,
Ambrou en WX2 werden soepel van de kaart geveegd De
laatste wedstrijd werd gespeeld tegen 't Weverke Door
doelpunten van Guido Weidema en Jaap Koper kon in de
slotfase toch de eerste plaats
in het eindklassement worden
behaald.

Dronken door ruit

ZANDVOORT - Een 22-jange Amsterdammer is donderdag door een winkelruit in de
Haltestraat geslagen. De man,
die onder invloed van alcohol
was, was even in de vensterbank van de winkel gaan zitten. Toen hij een opmerking
maakte naar een voorbijganger sloeg deze hem in het gezicht. De man viel door de
kracht van de slag door de winkelruit. Hij raakte hierbij ook
gewond aan zijn lip. De man
die de klap uitdeelde was ongeveer 1.85 meter lang. Hij had
kort blond haar en een stevig
postuur. Hij droeg een spijkerbroek en een zwart T-shirt.
ZANDVOORT - Een 41-jarige Haarlemmer is maandagavond aangehouden in de Celsiusstraat na een politieachtervolging. De man reed slingerend over de Zandvoortselaan
en veroorzaakte bijna een aannjding. Ondanks diverse stoptekens van de politie reed hij
door. Toen de politie de man
passeerde, remde de verdachte maar gaf daarop weer gas.
Hij raakte de politieauto aan
de achterkant en ging er weer
vandoor. Uiteindelijk werd de
man in de Ceïsiusstraat tot
stoppen gedwongen. De bestuurder bleek onder de invloed van alcohol (ongeveer 2,4
promille). Zijn rijbewijs is ingenomen.

Clown Ronald
McDonald lijmt
met trucjes
voorlichting aan
elkaar
Foto Karin Schut

Harleyweg

„We draaien de hete kraan
open en wat gebeurt er met
deze handschoen," vraagt
een geschminkte meneer in
de aula van basisschool de
Duinroos. Zijn assistente
Amanda, een leerling uit
groep 4, mag een fel
gekrompen handschoen aan
het publiek tonen. Het is nu
niet moeilijk te raden wat er
met je blote handen onder
zo'n hete straal zou
gebeuren. En daar draaide
de hele vertoning van deze
Ronald McDonald-clown
om: veiligheid.

V

OOR HET eerst ondernam de leiding van de
Duinroos het initiatief
om een langlopend project op touw te zetten. Unaniem werd er voor een intergraal project veiligheid gekozen.
„We zagen eerst wel even op
tegen al het werk en al dat
plannen, maar het is allemaal
heel goed gegaan. De kinderen
hebben met enorm veel plezier
gewerkt en waren zeer betrok-

ken met het onderwerp. We
hebben dingen uit het dagelijks leven genomen, zodat het
geen ver van mijn bed show
zou worden," vertelt juf Dorien
van groep 5 en 6.
Juf Dorien heeft het met
haar klas bijvoorbeeld over
Ehbo gehad. „Wat doe je als je
een bloedneus hebt of als je
gevallen bent. Dingen die aansluiten bij de belevingswereld
van de kinderen. Ik ben ze niet
gaan opwinden met verhalen
over stikkende mensen of
technieken uit gaan leggen
waar ze nog veel te klein voor
zijn," aldus Dorien.
„Sommige kinderen moesten we soms zelfs een beetje
temperen als we over eigen ervaringen gingen praten in de
groep. De verhalen moesten nu
ook weer niet te eng gaan worden voor de andere leerlingen," lacht Nel Veenhuijzen,
terwijl ze door de gangen met
allerlei knutsels en tekeningen
loopt.
Reddingsbootjes,
brandweerwagens, ambulances en
politieauto's gemaakt van eier-

dozen en in alle kleuren van de
regenboog beschilderd, staan
langs de wanden. Zoals de
werkjes al verraden, zijn de
kleine kunstenaars op bezoek
geweest bij de Knrm, is er een
heuse brandweerwagen langs
geweest en hebben ze een ambulance van binnen mogen bekijken. Enthousiast toont Dorien wat kiekjes van kinderen
in een boot of ziekenauto.
Het team vond dat het twee
weken durend project een duidelijk intro en einde moest
hebben. De dag dat het project
zou starten begon met een
schrikwekkend voorval uit het
leven gegrepen. „Zondagavond 13 juni was er een brand
ontstaan in het kindertehuis
aan de Kostverlorenstraat. Er
zitten een paar kinderen van
dat tehuis bij ons op school,
die waren er natuurlijk hélemaal vol van. Dus de opening
begon nogal actueel."
Bij de afsluiting van het project zijn de ouders uitgenodigd
om een kijkje te nemen in de
Duinroos om met eigen ogen te
zien waar hun telg of telgen

mee bezig zijn geweest de afgelopen weken. Intussen lijmt de
Ronald
McDonald-clown
moeiteloos goocheltrucs met
veiligheidsvoorlichting aan elkaar. Of het nu over je handen
branden gaat of over het wachten voor een verkeerslicht.
Iedereen kan zien dat het
een meneer is met een rode
pruik op, die een gekleurd pipopak heeft aangetrokken. Hij
praat rustig door een microfoon, hij is niet dolgrappig, hij
is eigenlijk geen echte circusclown. Maar de kinderen gaan
helemaal in zijn verhaal mee.
Het werkt. De vingers vliegen
in de lucht bij een vraag en de
kinderen lachen op het juiste
ogenblik. Niemand lijkt zich te
vervelen en intussen wordt er
geleerd.
Na afloop schuifelen de leerlingen op een kluitje terug naar
de klas met hun stoeltje onder
de arm. Oppassen om elkaar
niet te verwonden met een uitstekende stoelpoot. Even lateizit iedereen tevreden en vooral
weer veilig in zijn lokaal.

SPORT
Warmte en wind
maken h§t de
duiven lastig

HandbalploegZVM
eerste in toernooi

Achtervolging

vlucht voor de jonge duiven
vanuit het Belgische Duffel
niet eenvoudig. De duiven werden om negen uur gelost voor
de vlucht over 143 kilometer.
De duif van de combinatie
Koopman-Knegt won de
vlucht voor de als tweede geklokte duif van Rook Driehuizen.
De oudjes hadden het nog
zwaarder. De 126 Zandvoortse
duiven werden vanuit het
Franse Bourgies gelost voor
een vlucht over 612 kilometer.
De wind was zuid-west, het
was warm en het onweerde en

regende, hetgeen de vlucht bijzonder moeilijk maakte. De
eerste en winnende duif werd
na ruim vijf en een halfuur geklokt door de combinatie
Paap-Paap.
Voor een overnachtingsvlucht over 1235 kilometer met
als losplaats Barcelona deden
vier Zandvoortse duiven mee.
Bij een temperatuur van 33
graden werden de duiven op
vrijdagmorgen om tien uur gelost. Hans Gaus klokte zaterdagavond toch een duif om
half acht, hetgeen een uitstekende prestatie genoemd mag
worden.
Uitslag Duffel: Combinatie
Koopman-Knegt l, 20. Rook
Driehuizen 2, 6, 10, 19, 22, 23,
24, 25. Combinatie Paap-Paap
3, 7, 12. J.P. Heeremans 4.
Combinatie Romkes-Spronk 5,
8, 11, 15, 16, 18. Hans Heiligers
9, 13, 14. Combinatie KoperTwins 17. Anneke van Bockhoven 21. Peter Bol 32. Hans
Gaus 64, Combinatie KoperKoper 65. Piet La Grauw 85.
Uitslag Bourgies: Combinatie Paap-Paap l, 16. Hans Gaus
2, 4, 8, 22, 23, 25. Peter Bol 3, 5,
11,14,15,20,21. Hans Heiligers
6,12,13, 17,19, 24. Combinatie
Romkes-Spronk 7, 10. Combinatie Koopman-Knegt 9, 18.

Autoclubraces
slecht bezocht

Bezorgmg: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

750 volt, een trein 1500 honderd volt.
Al die aanpassingen kosten tijd en
geld. Voor de aanschaf van een metrostel ben je acht miljoen gulden
kwijt."

Duinroos leert over veiligheid

Light rail naar Zandvoort

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen- ƒ 19,60 per kwartaal.
l 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
1
9,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,-

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

wanneer er geen parkeerplaatsen meer over zijn. Het heeft
dan iets weg van 'toeristje pesten'.

ZANDVOORT - Voor zowel de jonge als de oude duiPolitie niet is
ven van Postduiven Vereniging Pleines stonden zware
altijd grote vriend
op het programma.
De heer Schorfhaar vindt dat vluchten
omdat het weer voor
de politie duidelijkheid moet Zwaar
scheppen als het om parkeren de duiven niet optimaal was.

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M. Oosterveld Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn. Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571.7166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 562 6283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

sl

woensdag 7 juli 1999

OVERVEEN - Een Harley
Davidson met Australisch kenteken is vrijdag gestolen vanaf
de Zeeweg aan het begin van
de Boulevard Barnaart. De eigenaar, een 23-jarige Australier deed aangifte van diefstal.
De motor heeft een waarde van
twintigduizend gulden.

Speelhal bestolen

ZANDVOORT - Twee jongens hebben in de nacht van
maandag op dinsdag geld gestolen uit een fruitautomaat in
een amusementshal aan het
Gasthuisplein. Ze hebben de
kast vermoedelijk met een valse sleutel opengemaakt en
daarna de geldbak geleegd. Ze
stalen vijfhonderd gulden.

Kluis weg

ZANDVOORT - Inbrekers
hebben in de nacht van vrijdag
op zaterdag hun slag geslagen
bij een horecabedrijf aan de
Kerkstraat. Aan de achterkant
van het gebouw is een deur uit
de scharnieren getild. Een
kluis met een bedrag van ongeveer 6500 gulden wordt vermist.
ADVERTENTIE

de training al de beste tijd
neergezet en was ook in de
race goed van start gegaan. Hij
raakte echter van de baan en
viel een paai' plaatsen terug.
Langeveld nam snel de kop
weer over en bouwde zijn voorsprong uit naar ruim vier seconden.
De strijd om de tweede
plaats was hevig maar werd
uiteindelijk in het voordeel beslist van Leo Kemmer, die
Koen Schon naar de derde
plaats verwees. Plaatsgenoot
Ronald Vossen reed een bekeken race, probeerde wel aansluiting met de kop te krijgen
maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde
plaats.
Peter Furth, eveneens uit
Zandvoort, startte vanaf de
laatste positie, rukte op naar
een plaats bij de eerste tien,
maar kwam enige keren naast
de baan terecht en werd ver
teruggeworpen. Meer dan een
negentiende plek zat er niet in.
In de strijd bij de Compact
Cars viel het rijden van Ep van
der Scheer op. Van der Scheer
moest alle zeilen bijzetten om
Sandra Douma en Peter
Grondel van zich af te houden.
Tot aan het laatste rechte stuk
was niet duidelijk naar wie de
zege zou gaan. Uiteindelijk
drukte Van der Scheer zijn wagen iets eerder op de streep
dan Bouma en Grondel.

ZANDVOORT - De belangstelling voor de clubra- Zwemvierdaagse
ces op het Circuit Park Zandvoort was matig. Deson- een groot feest
danks viel er best van een
ZANDVOORT - De tweede
paar aardige en spannende Zandvoortse Zwemvierdaagse in het bad van Gran Doraraces te genieten.
do is een groot feest geworZo was de strijd in de Vege den. Zo'n 390 zwemmers en
Sierra Cup alleszins de moeite zwemsters brachten de vierwaard. Cees Langeveld had in daagse tot een goed einde en

kwamen in het bezit van een
fraaie medaille.
De organisatie, bestaande
uit de Zandvoortse Reddings
Brigade, De Zeeschuimers, het
Duikteam Zandvoort en Gran
Dorado begroetten op de eerste avond al zo'n 180 kinderen.
Dit aantal liep dus op tot bijna
vierhonderd. De eerste avond
ging van start op het teken van
dorpsomroeper Klaas Koper.
Meteen doken de deelnemers
het water in goed begeleid
door de organiserende verenigingen waarmee de veiligheid
gewaarborgd was
Veel deelnemers meldden
zich in eerste instantie voor de
duizend meter maar toen
bleek dat die afstand makkelijk te halen viel, stapten de
zwemmers over op de tweeduizend meter. Zonder een probleem zwommen zowel jong
als oud de afstand.
Rondom het zwembad was
genoeg te doen. Voor drinken
was gezorgd en diverse standjes van bedrijven waren opgetroken rond het zwembad. Bovendien was er elke avond wel
een loterij. Op de laatste
avond lagen duizend golfballetjes op de bodem van het
zwembad. Veertig daarvan waren gemerkt. Slaagde men er in
zo'n balletje te pakken te krijgen dan werd een fraaie prijs
gewonnen. Na het uitreiken
van de medailles was het nog
lang gezellig in het bad met
onder andere een flitsende
aqua-disco.
Volgens de organisatie van
deze zwemvierdaagse, Leo van
der Meer, Ankie Miezenbeek
en Dick ter Heijden was het
een zeer geslaagd evenement.
Een evenement dat volgend
jaar opnieuw op de kalender
terug te vinden is.

8 t/m 14 juli
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SPECTACULAIR

PARK ZANDVOORT

WHITE
CANADIAN WHISKY
0.7 LITER

GRAN DORADO GROUP

Denksport Puzzelkampioenschap bij
Park Zandvoort - Gran Dorado Group
luiere woensdag wond van 7 juli t/m 25 augustus 1999 worden op Park ZandvoortGran Dondo Group de Denksport PU//C! Kampiocnsch ipptn gehouden
Als u de/t pu//cl inlc\crt speelt u automatisch en gratis mee 1
Kom dus \\ocnsd ig van il 19 30 u u r m u ingevulde pu//cl n mr de Gran Place v i n
P irk Zandvoort Gr in Dorado Group en win Gran Dio/c pnj/cn vva ironder een

giatis verblijf m een van de zes giote bungalowpaiken
van de Gian Dorado Group!

Kruiswoordraadsel 14 juli
Breng de letters uit de genummerde vakjes over n ur de gclijkgcnummcrdc vakjes
van de oplossmgsbalk Daar verschijnt dan een woord
VAN LINKS NAAR RECHTS

VAN BOVEN NAAR BENEDEN

1 gewas met houtige stam 4 stuk stof 6
vette vloeistof 8 mann schaap 10 aanw
vnw 12 zoutig vocht 13 marktten! 15 II
chaamsdeel 16 troefkaart 18 zeeboe
zem 20 kleefmiddel 21 koppel

1 tapkast 2 familielid 3 milliliter 4 ondeskundige 5 deel v N Brabant 7 hetzelfde
9 omroepvereniging 11 landsgewoonte
12 vader 13 dommekracht 14 openbare
betrekking 16 teugje 17 touw 19 verbrandingsrest

KRAT 24 FLESSEN
ELDERS J&9S"
AC-HOTEL ARLUX - ARLON

BUNGALOWPARK LES ETOILES

Aankomstdata: vrijwel elke maandag en vrijdag
tussen 16/7 t/m 29/10

Aankomstdata: vrijdag en maandag
vanaf 3/9 t/m 29/10

SPECTACULAIR VOORDEEL' KRAS SterVakanties heeft
ONDER GUNSTIGE CONDITIES een aantal AUTOVAKANTIES naar de schitterende Belgische Ardennen EXTRA
INGEKOCHT En de prijs
die is werkelijk SENSATIO
NEEL U kunt al boeken vanaf SLECHTS ƒ 239,Uiteraard op basis van halfpension U verblijft in het mooie
AC-hotel Arlux gelegen vlakbij LUXEMBURG waarbij u de
keuze heeft uit een weekend of midweekarrangement
Hotel Arlux is gelegen iets buiten Arlon m een rustige bos
rijke omgeving Het hotel beschikt over een ruime entree
lounge receptie poolbiijart bar en restaurant Uw kamer is
compleet ingericht en voorzien van douche toilet TV radio
minibar en kluisje Tijdens uw verblijf in de Ardennen heeft
u tal van mogelijkheden om enkele dagen te kunnen genie
ten van natuur cultuur en ontspanning U kunt heerlijk wandelen fietsen of tochtjes maken naar het schitterende
CLERVAUX het beroemde BASTOGNE BOUILLON
FRANKRIJK en TRIER de oudste stad van DUITSLAND
Tenslotte mag een tochtje langs de Moezel mag natuurlijk
niet ontbreken' INBEGREPEN verblijf m AC Hotel Arlux m
2 persoonskarner verzorging op basis van halfpension Niet
inbegrepen vervoer reservenngskosten ƒ 30- per boeking
reis en annuleringsverzekering
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 791/792

EVENALS voorgaande jaren biedt KRAS SterVakanties weer
de heerlijke en SUPERVOORDELIGE 4- of 5-daagse AUTO
REIS naai de BELGISCHE ARDENNEN En zoals u van ons
gewend bent kunt u ook deze keer weer mee vanaf
SLECHTS 99 GULDEN per persoon' BUNGALOWPARK LES ETOILES ligt m het plaatsje BLAIMONT op
ongeveer 4 km van de Franse grens en 15 km van Dmant Het
park ligt temidden van een prachtig natuurgebied In de omge
ving kunt u alle kanten op zoals naar de GROTTEN VAN
HAN en BOUILLON U heeft de keus uit een 4 daags
weekendarrangement (vrijdag tot maandag) of een 5 daags
midweek arrangement (maandag tot vrijdag) Indien u met 2,3
of 4 personen boekt, krijgt u bungalowtype A die voorzien is
van zitkamer en 2 aparte slaapkamers Als u met 5 of 6 personen boekt krijgt u type B (zitkamer en 3 slaapkamers) Alle
bungalows beschikken over kitchenette badkamer met douche en toilet terras en TV Bungalowpark Les Etoiles beschikt
verder overdekt zwembad met o a sauna 2 tennisbanen,
supermarkt tearoom en minigolf INBEGREPEN verblijf in
bungalow gedurende 3 of 4 nachten elektnciteitskosten
boottocht emdschoonmaak Niet inbegrepen vervoer reservenngskosten ƒ 30- per boeking reis en annulermgsverzeke
ring toenstenbelastmg en linnengoed PROFITEER HIERVAN'
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 861/862

PARADE VIEUX
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JONGE JENEVER , t

ELDERS2279T

GESELECTEERD IN HUBRECHT DUIJKER'S WIJNALMANAK'99!
VENDANGE CALIFORNIA

RED
Het wijnbedrijf Sebastiani uit
de Sonoma Valley m Calilormë
heelt een stijlvolle wijn onder het
"Vendange" label die bekend staat
om zijn soepelheid De paarsrode
Red heelt een opvallend zacht
bouquet mei tonen van rood Iruit
en vanille In de smaak proef je
een combinatie van aardbeien
en kersen met een snulje peper

PALACIODELAVEGA
NAVARRACRIANZA
Navarra is een wijnstreek in Spanje
die zich uitslrekl van de bossen en
bergketens in de Pyreneeën tol aan
de rivier de Ebro Hier stuitten wi| op
deze rode kwaliteitswijn De wijn
heeft een vol en fruitig karakter en
is oevmifieerd uit de druivensoorten
Cabernet Sauvignon en Tempramllo
De wijn is minimaal een jaar op eike
hout gelagerd U kunt deze wijn uit
stekend combineren met roodvlees

PUZZELBLADEN

INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 20 30 4O of 073 - 5 999 999
bereikbaar ma t/m vr 09 00-21 00 uur, za 10 00 16 00 uur
2#£j

O' kom langs bij ons reisbureau
Wïllemsparkweg 26 1071 HG Amsterdam telefoon 020 6643744

('S)
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UITMUNTENDE ZOMERWIJNEN VOOR EEN UITSTEKENDE PRIJS!
AMBRUSCO
ROSSO of BIANCO
De Lambrusco wijnen worden
geproduceerd in het Italiaanse
gewest Emilia Romagna De
Lambrusco s hebben een laag
alcoholpercentage zijn licht
van kleur enigszins zoet van
smaak en een beelje mous
serend Deze wijnen zijn uit
stekend geschikt voor op een
zomeravond m de tuin ol op
hel terras

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

VOOR HET
Beste lezers,
In onze Actie voor het Kind
is 1,3 miljoen gulden bijelkaar voor het eerste goede
doel Stichting WarChild
Zij gaan dit geld gebruiken
voor de aankoop en mrich
tmg van drie opvangbussen
voor kinderen m Kosovo
• Inmiddels is het tweede
project m de Actie voor het
Kind aan de beurt Terre
des Hommes heeft 1 miljoen gulden nodig voor een
opvangcentrum en medische hulp voor duizenden

ledereen wint bij
de Postcode Loterij!
kmdsoldaatjes m Oeganda,
waar al tien jaar een bur
geroorlog aan de gang is
Door uw deelname aan de
Postcode Loterij steunt u de
Actie voor het Kind en
maakt u zelf kans op vele
fantastische prijzen Want
de Postcode-Kanjer is dit
jaar gestegen naar 27,9 miljoen gulden De M eg a
Jackpot staat deze maand
alweer op 6 miljoen En elke
week maakt u kans op de
PostcodeStraatprijs waarbij
u 25 000 gulden per lot

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D l x ƒ 12,50 (een lotnummer)
Au b uw keuze aankruisen an verder invullen
in bloktetters Deelname houdt in aanvaarding
van bet reglement op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservtce, tel 0900 300 1500 (35 cpml
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om. eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven

Postcode

Ook in onze TV-programma's geven we schitterende
prijzen weg In Straat op
Stelten kunt u elke donderdag meespelen met het
PostcodeBelSpel Door te
bellen naar 0909-0300 (99
cent) maakt u dan kans op
10 000 gulden plus 10 000
gulden per lot als u deelnemer bent van de Postcode
Loterij' In Postcode Loterij
Zomerkampioen geven wij
elke dag prijzen weg zoals
computers en TV's

6132

GIRO 6868

heeSt alle dranken l
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

HAARLEM Catifornieplein 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heeft meer dan 50 si }terijen bel voor onze over ge vest g ngen t flens kantooruren 0172 447300

EE 060

1106ZK
in Amsterdam ZO
26 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor

1106 ZK 004

extra: een BMW!

S e c r e t a r e s s e a d j u n c t - d i r e c t e u r (m/v)
standplaats Amsterdam
Het Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B V) is onderdeel van PCM Facilitaire Bedrijven
Het Grafisch Bedrijf zorgt voor de productie van de Volkskrant Trouw, Het Parool en de Weekmedia
uitgaven
Voor de adjunct directeur Facilitaire Bedrijven, verantwoordelijk voor het Grafisch Bedrijf, zoeken wij
voor 36 uur per week een secretaresse (m/v)

1273
8931

Adjunct directeur
Nationale Postcode Loterij

2447
7060

2661 M D (2 loten)
Bergschenhoek (ƒ 30.000,-}
7943 RW (2 loten)
m Meppel (ƒ 30.000,-)
3753 KV (2 loten)
m Bosch en Duin (ƒ 30 000,-)

G mevrouw

6371 GA (1 lot)

Adres

m Landgraaf (ƒ 20.000,-)

Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,
Tel

Functie-inhoud
De werkzaamheden bestaan onder andere uit
- het assisteren bij en organiseren van de werkzaamheden van de adjunct directeur
- het regelen voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen
- het opstellen en uitwerken van brieven nota s en andere correspondentie zowel in het Nederlands als
in andere talen
- het afhandelen van telefoongesprekken ook internationaal
- het bewaken van voortgang en afhandeling van afspraken en besluiten
- het inschrijven voor congressen en seminars en het boeken van hotels en buitenlandse reizen
- het ontvangen en te woord staan van (buitenlands) bezoek
- andere secretariële werkzaamheden zoals het bijhouden van de agenda het verzorgen van de post
het bestellen van magazijnartikelen
- het organiseren van afscheidsfeesten jubilea en dergelijke
Functie-eisen
Van de kandidaten verwachten wij
-opleiding op HAVO/VWO niveau
- ruime ervarng als secretaresse
- een initiatiefrijke stressbestendige en zelftandige persoonlijkheid met een flexibele houding ook wat
betreft de wer> tijden
- een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels kennis van Duits is
een pre
- goede communicatieve en organisatorische vaardigheder
- ervaring met notuleren
- het kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Kijk, bel

0909 03pOi"cent>

Geboortedatum
(dag maand-jaar)

en win

ƒ 10.000,+ ƒ 10.000,-PER LOT!

Datum
15099 07

Postcode Loterij
op lokatie
NATIONALE
LOTERIJ

ELDERS

14:95

in Sittard

Naam

Handtekening

9

98

- ."----f A!leaanbedngenzjnge)dgVm18]Ul zolang de voorraad strekt Druk en zettouten voorbehouden j GRATIS ^* ËÜsfl f-

BON-VOOR-27,9-MILJOEN
, ik wil kans maken op alle prijzen
m de Nationale Postcode Loterij inclusief
de prijzen m de jaarlijkse extra trekking Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kmderprojecten

ELDERS

familiebedrijf maakt wijnen van hoge
kwaliteit welke zich zonder probleem
kunnen meten met de beroemdste
witte Bourgognes Deze Riesling Dry'
heelt een kruidige geur met tonen
van bloemen en abnkoos De volle
sappige smaak blijft lang hangen
Heerlijk bij salades

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID

wint Daarbij maakt u kans
op een BMW als extra prijs'

Als klapper hebben we dit
jaar, m het teken van de
Actie voor het Kind, een
extra trekking waarin u als
hoofdprijs 100 000 gulden
per jaar kunt winnen, voor
de rest van uw leven' Dit
zijn prijzen die u toch niet
wilt mislopen? Stuurt u
vandaag nog onderstaande
bon in, dan weet u zeker dat
u kans maakt op al deze
prijzen'

Win de PostcodeStraalpnjs van 25 000 gulden per lot en als extra
prijs de BMW i

3

49
^^
9

DEINHARD RIESLING DRY
Sinds mensenheugenis staan er al

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

l
l

8 juli
Gran Dorado
Zandvoort
Z«tfout*n v*orb*h*ud«n

Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal ƒ 4 036 en maximaal ƒ 5 254 per
maand (salarisschaal G van het PCM salarissysteem)
Meer informatie over deze functie kunt u krijgen bij mevrouw Caroline M Houtenbos secretaresse
Ad] Dir te bereiken m Amsterdam op telefoonnummer 020 562 2830
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven bv
afdeling Personeel & Organisatie
tav mevrouw Dianne J C Moester
Postbus 8751 3009 AT Rotterdam

woensdag 7 juli 1999
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Louwman Amsterdam is een autodealer in Amsterdam Z-O van het merk Toyota en
een volle dochter van de distributeur m Nederland, Louwman & Parqui B V Wij
beschikken over een uitgebreid magazijn voor zowel Toyota- als Lexusonderdelen
Door uitbreiding van de activiteiten zijn wij op zoek naar een

aankomend magazijn beheerder
(m/v)
In deze functie bent u na een gedegen mwerkpenode verantwoordelijk voor het
bestellen opslaan en registreren van de voorraad U bent een belangrijke schakel
tussen onze klanten en leveranciers Daarnaast verricht u ondersteunende
werkzaamheden voor de werkplaatsreceptie
Wij zoeken voor deze veelzijdige job kandidaten die voldoen aan het volgende profiel
- technische opleiding bij voorkeur op MBO-niveau
- enige jaren ervaring m een soortgelijke functie bij voorkeur in het autobedrijf
- flexibele opstelling gevoel voor kwaliteit en communicatief vaardig
- ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking

Filiaalmanager
Astrid
Schild:
„Het is
een ontzettend
leuk vak"

Folot
Jaap
Maars

'Ik help ook mee dweilen'

Heeft u interesse, stuur z s m uw sollicitatiebrief naar Louwman Amsterdam t a v
afdeling P&O, Hoogoorddreef 3 1101 BA Amsterdam (nabij Amsterdam Arena) Voor
nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met de heer F Breedijk,
(020) 697 58 90 (na 20 00 uur, (030) 601 18 50)

wel wat Ik ging om half
IETS IS LEUKER dan
acht 's moigens de deur uit
tevreden klanten Het
en 's avonds was ik om
komt dikwijls voor dat
mensen je om advies vra- de/elfde tijd weer thuis Na
een halfjaar kon ik in
gen Komen ze later
terug voor hetzelfde pro- Aalsmeer terecht en omdat
duct, dan blijkt dat je ze ik daai woonde was de
goed hebt geadviseerd " overgang met moeilijk "

Louwman Amsterdam, Hoogoorddreef 3,1101 BA Amsterdam

oudcrencentrum /

de Gooyér

Vooi Astnd Schild is dat
een van de leuke dingen
van haai wei k als ühaalmanager van de Uithooinse
vestiging van het Kruidvat
op het Amstelplein Bijna
veertien jaar is zij werkzaam m het diogistenjvak,
nadat zij uit de schoolban
ken aanvankelijk m de kledmgbranche m Amsterdam
terechtkwam Na een half
jaai moest beslist worden
of ze zou blijven of niet
„Op dat moment zag ik
dat ze vei koopsters vioe
gen bij het Kiuidvat in de
Kinkerstiaat Dat leek me

De Gooyér is een levendig ouderencentrum m de Dapperbuurt, op 5 minuten
loopafstand van het Muiderpoortstation
Erwpnen 91 ouderen en veel buurtbewoners maken gebruik van voorzieningen
van de Gooyér. Voorts kent de Gooyér
een aantal projectactiviteiten, waarbij aan
ouderen m de buurt ondersteuning en
verzorging gegeven worden

Per direct is er een vacature

ZIEKENVERZORGENDE/VERPLEEGKUNDIGE

, Als je eenmaal opgaat in
je wei k, wordt het ook
steeds leukei Ik werd zo
enthousiast dat ik alle cursussen ging volgen Zo'n
vijf, zes jaar geleden heb ik
het diploma assistent-fihaalmanager gehaald, daarna het vakdiploma "
Tweeëneenhalf jaar geleden kwam het pand m
Uithoorn vry en hoewel het
maar viei kilometer van
elkaar veiwijderd is, lijkt
het een heel andere wereld
„Er komen hiei ontzettend
veel forensen, veel mensen
uit met alleen de dnecte
omgeving maai ook van
verder weg Wat dat aan
gaat zou de zaak best kun-

nen worden uitgebieid,
want soms kom ik echt
ruimte te koit Vooial m de
actie-weken, maar ook
gewoon "
De 'metro'-pooitjcs bij de
uitgang moeten pioletarisch winkelen' tegengaan
„Die dingen maken een
behooihjk lawaai en mcmand die dat leuk vindt
We reageren er ook altijd
op, maai helemaal vooiko
men dat er dingen veidwynen kun je met "
„Dat is de mmdei leuke
kant van het vei antwoordehjk zijn Maai er staan
zoveel andere leuke dingen
tegenover," stelt ze , De
beste leclame voor het
Kruidvat is de mond-opmond reclame Best grappig als je van mensen
hoort, dat ze eeist dachten
dat het mets kon zijn,
omdat het /o goedkoop
was "
, Waai we ontzettend veel

succes mee hebben zijn
on/e eigen merkpioducten
Die 7ijn ook dooi de
Consumentenbond als kwalitatiei erg goed beooideeld ' Wat /e een 'topper'
vindt is de
'Goudkoortsactie' „Die zou
eigenlijk tot l juli lopen,
maar die actie is een zo
gioot succes, dat de kans
heel gioot is dat we na het
/omeisei/'oen daaimee
gewoon dooi gaan Dan
weten we nog beter wat
vooi (goud)artikelen de
mensen vooral willen hebben en dan zal het assortiment wel worden uitge
bi eid of aangepast"
De nu 31-jange Astnd is
met alleen verantwoordehjk vooi de gang van zaken
m haar filiaal, waar ze
anderhalfjaar de scepter
zwaait Maar vooi al dat
laatste moet niet al te letterhjk worden genomen
, Je wei kt hier met colle-

ga's," stelt /c nadiukkelijk
Ze is veiantwoordelijk
voor de aanname van
nieuw peisoneel, dat ze ook
opleidt Want ook van die
medewei k(st)ei s woidt vciwacht, dat ze de klanten op
een goede wij/e kunnen
helpen , In ieder geval
moeten de medewerkstei s
beschikken ovei het diploma 'vei koop in de diogisterij' dat sinds vong jaai veiplicht is Veidermoetje
natuurlijk op de hoogte
blijven van de ontwikkehngen binnen het vakgebied
Dat betekent veel vakbladen lezen " Maar ook het
gewone werk schuwt ze
met „Ik help ook mee
dweilen, kassadraaien en
help ook klanten
Klantvriendelijkheid staat
bij ons hoog m het vaandel
Het is hard werken, maai
een ontzettend leuk vak "
Henk Fokkink

Wit verwachten van de nieuwe medewerker dat hii/zn
<• de zorgvisie van de Gooyér in praktijk kan brengen,
<• op de hoogte is van psychogeriatrische- en somatische aandoenmgen,
•*• ervaring heeft in het omgaan met een zorgdossier,
<• bereid is in wisseldiensten te werken
<- m het bezit is van het diploma verpleegkundige/ziekenverzorgende
Wu bieden
•v- een functie waarbij het aantal uren m onderling overleg wordt
vastgesteld,
•v- een salaris conform de CAO Verzorgingshuizen,
<• een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij een
proeftijd van toepassing is van twee maanden,
<• mogelijkheid tot gebruikmaking van kinderopvang,
<• diverse mogelijkheden tot het volgen van een opleiding,
<• een spaarloonregeling,
O- een gereduceerd tarief voor een OV-jaarkaart
Heb ie belangstel/ing?
-v- dan kun je informatie verkrijgen bij Dhr T Dissel,
<• je kunt ook een sollicitatiebrief schrijven binnen twee weken na
het verschijnen van deze advertentie naar Ouderencentrum de
Gooyér, t a v Dhr T Dissel, Von Zesenstraat 298,1093 BJ AMSTERDAM Telefoon 020-6932979

,?,? n I V
f- t *

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswervmg met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

[P C M]
L

KLM PensioenfondsenLmtoor B V is LUI :elfst mdige

L A N D E L Il J K E

onderneming binnen de KLM groep

Ziekenadministrateur

Wc b e h e i e n de

dingen en brengt je kennis direet in priktijk Een tombmtr.it
\ in w e r k e n en leren dus Op diL m m u. r uordt een uitste

pensioenen \oor eire i 50 000 KLM LIS en oud KLM'ers Met

kende bisis gLlegd \oor je \eieiere loopbnn en kun je je

een beleed \eimogen \,m 14 m i l p r j gulden :ijn we c L n \ m

o n t u i k k e l e n tot een expert in je \ ikgebied

de grootste ondernemingspensioenfondsen in Nedeilmel
DL ifdtling Bruto b i n n e n ons bedrijf i d m m i s t r L e i t de
De afdeling Personeel & Organisatie van PCM Landelijke Dagbladen bv bestaat uit de onderdelen
Personeelszaken Personeels- en Salarisadministratie Bedrijfsmaatschappelijk werk en Organisatie en
Opleidingen
Ter ondersteuning van de Personeels en Salarisadministratie zoeken wij op korte termijn een parttime
Ziekenadministrateur voor 20 uur per week verspreid over vijf dagen van 08 30 uur tot 12 30 uur
Functie inhoud.

- noteren van ziek- en herstelmeldingen van werknemers en deze doorgeven aan de bedrijfsverenigingen
- het verzamelen vastleggen en verzenden van de daarbij behorende gegevens
- het uitvoeren van wetelijke voorschriften en/of bedrijfseigen regelingen met betrekking tot langdurig
zieken en deze bewaken
- maken van periodieke ziekte overzichten
f unctie-eisen

- opleiding op MEAO niveau
- affiniteit met administratie n het algemeen en die van Personeelszaken m het b jzonder
- uitstekende communicatieve vaardigheden

Je profiel
Ie hebt koitgeleden je HAVO ol V W O d i p l o m i met

pensioen i \nspuiken De ildelmg b e p i ilt de t,e\olgen \ooi

\\iskunde in liet pakket beha ilel Je bent leergieiii, en unbi

lut pLnsioen bij \ e i i n d e l i n g e n in de- peisoonlijke omst m

tieus be:it het nodige door:ettmgs\ermogen en je u i l t flink

digheden \ in de (e\ )eleelnemeis Vooi de:e \ t d e l m g . o e k e n

in je toekomst imesteren

\\1J l l AVO/VWO e l s niet \\isktltule in het

eoinmume Hie\ e eigenseb ippen

p i k k e t die

opgeleid \ \ i l l e n worden m een boeiend \ ikgebied
Je opleiding en het \er\ol«

Verdei besebik je o \ e i goede

Ons aanbod
Je k i i j ^ t een if\\ isselende b i m in een j n n j te mi en ille

Je k i i j y t e e n ihusstltnelt b u n m e t e e n s t e i k l e k e n

H i i m t e om je'elf \erdei te o n t u i k k e l e n Je k u n t l e k e n e n op

k u n d u ^ n i k t e i Je bel i n g n j k s t e l i ik is het b e i e k e n e n \ in

i n s t e k e n d e doorgroeimogelijkbeden

p i e m i e s koopsommen en pensioeniutkei in^en \ ooi (oud )

p u m i sLeund me ,ubeids\ ooiu uiden

KLM e i s J L doet d i t mei b e h u l p \ in ge uitom i t i s e e i d e

Geïnteresseerd 7

een jocd s i l u i s ui

s\stancn M u i je :it met illeen met je neus m de e i j t e i s

Neem d m uioi meel i n f o i m i t i e tont iet op niet de

Kandidaten met enige kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking genieten de
voorkeur

\ \ i n t je \ e i : o i g l ook de eoiiespondentie met d e e l n e m e i s

t f d e l i n g Peisoneels:iken telefoon (020) 649 05 66 D i K e t

i m de pensioenfondsen

sehnttelijk ie igeien k i n n i t u u i l i j k ook Stuui je buel n ui

Het salaris bedraag minimaal ƒ 2 884 en maximaal ƒ 3 452 bruto per maand op basis van een volledi
ge werkweek van 36 uur

t e l e f o n i s e b en bent \ l i i g b i i k \ ooi m e e l e u e l k e i s \ m

KLM rensioeiitondsenk mtooi BV

petsoneels: iken

:iken Piol EM M e i j e i s l u n l l KS3 AV AmsteKeen F mul

Nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer G Brinkhuis chef Personeels
en Salarisadministratie telefoon 020 562 2496
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met T7 juli T999 richten aan
PCM Landelijke Dagbladen bv afdeling P&O
ter attentie van de heer H Kramer P&O functionaris
Wibautstraat 750
7091 GR Amsterdam
onder vermelding van HK/99 02

m t o i i n e e i t ben

p e i s o o n l i j k ol

N m i u i l i j k leiden ue je i,oed op Je \oL;t de nodige oplei

t i \ ildelmg Peisimeels

m u i j k e ieijndeis@klm nl

n kantoor B.V.
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Antaris
Koninklijk Theater Carré heeft zijn faam te danken aan de programmering
van nationale en internationale theaterprodukties van wereldniveau.
Al meer dan 110 jaar vinden jaarlijks 400.000 bezoekers hun weg naar
het Broadway aan de Amstcl. BIJ de entree van het theater worden ze
verwelkomd door de 'gastheer van Carré': de enig overgebleven
thcaterportier in Nederland Wegens pensionering van de huidige portier
ontstaat per l september ai.de vacature van.

jl THEATERPORTIER
MA' GEMIDDELD 32 UUR PER WEK

A m s t e r d a m s e School «oor
Gezondheidszorg
De vraag naar gediplomeerde assistenten wordt steeds groter.
Daarom start de Amsterdamse Sc/ioo/ voor Gezondheidszorg
b<i voldoende deelname
met ingang van september 1999

Z-jarlseMBOAvondopleldingen

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Do portier staat in gala-uniform voor aanvang en na afloop van elke voorstelling aan de hoofdingang van Carré. Als gastheer namens Carré ontvangt hij het publiek, verwijst de bezoekers naar de juiste ingang, biedt de
helpende hand bij het uitstappen uit auto's, verstrekt informatie en zorgt
voor een soepele doorstroom naar zaal en kassa's. Daarnaast controleert
de portier zonodig toegangskaarten en zorgt hij voor een schone en representatieve uitstraling van entree en hal. Voor aanvang is hij verantwoordelijk voor de opening en na afloop voor de sluiting van het voorgebouw.

Apothekersass/stent
Doktersass/stent
Tandartsassistent
De assistent is een specialist op het hoogste MBO-niveau (4):
m je werkt in hoge ma te zelfstandig, vaak in teamverband

FUNCTIE-EISEN

m je bent sociaal en je bent nauwkeurig

Aantoonbare ervaring in dienstverlening en klantenservice
Hoffelijke en vriendelijke omgang met grote groepen mensen
Uitstekende lichamelijke conditie (de portier staat onder alle weersomstandigheden buiten)
In het bezit van een lulde en heldere stem
Treedt onder alle omstandigheden als de perfecte gastheer op
Handelt doortastend en kordaat bij onverwachte situaties
Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken ('s avonds, in het
weckend en op feestdagen)

Ben je minimaal 20jaar, heb je minstens een MAVO O diploma of
ben ie werkzaam (geweest) in de gezondheidszorg en

heb je belangstelling???
Bel dan voorde brochure: 020-6715911

UW PROFIEL.
1

•
*
•
•
•

De opleidingen zijn gehuisvest m de locatie

Zeer representatieve, gastvrije persoonlijkheid
Leeftijd minimaal 45 jaar i.v.m. de functie-eisen
Flexibele instelling in verband met de aard van het bedrijf
Affiniteit met en/of ervaring in het theater heeft de voorkeur
Woonachtig in Amsterdam of directe omgeving

Fred Roeskestraat901076 ED Amsterdam
Uitstekend bereikbaar met het openbaar «rvoer en per auto (gratis parkeren)

Het ligt in de bedoeling twee theaterportiers aan te stellen, die in roosterdiensten werken. De salariëring Is conform de zwaarte van de functie en
afhankelijk van de ervaring van de kandidaat Carré heeft een eigen CAO.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van pasfoto en foto ten voeten uit,
kunt u vóór maandag 2 augustus f ?99 richten aan Koninklijk Theater
, Carré, t.a.v. De h«er H.j. Jens, Directeur, Amstel 115-125,1018 EM
Amsterdam, o.v.v.''solllcjtatie Portier".
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Chartes
Droste, Manager Publieksservices, telefoon (020) 622 41 77.

' Het Zorgcentrum Leo
Polakhuis, het .
;Centrum voor;
senioren De Drie
Hoven en het
Dienstencentrum
Joannés de Deo
zijn gefuseerd
tot de stichting ;
•;ANTARis;.een.
'
organisatie met ruim
600 verzorgings- en '
verpleeghuisplaatsen
en ruim 700
medewerkers. Binnen
ANTAmS.vindt de
multidisciplinaire
;:

f zorg-en: '
. • • • ' - ' ' '•:
dienstverlening aan
cliënten en bewoners
plaats in vier divisies .
•'. Zorg, tw.: twee.'
divisies somatische .
zorg,'één divisie
geestelijke ,;•'..'
gezondheidszorg en
één divisie semi- en
extramurale zorg.
Daarnaast zijn er een
drietal
; V :.; ;..'•
ondersteunende
diensten. ,•' ?', . :••

Binnen A n t a r i s bestaat de mogelijkheid om de

i?

te volgen
WAAROM IS DIT VOOR U AANTREKKELIJK?
• Vanaf de start van de opleiding verdient u een s a l a r i s
• Slechts een dag per week naar school
• Minimaal 25 uur per week werken
• Opleiding wordt door Antaris betaald
• Na drie jaar een erkend diploma op Verzorgende IG-mveau
• Baangarantie na het behalen van het diploma
• A a n t r e k k e l i j k e doorgroeimogelijkheden
ARBEIDSVOORWAARDEN EN START OPLEIDING
De opleiding start op 13 september 1999 BIJ a a n v a n g van de
opleiding verdient u een salaris wat afhankelijk is van uw leeftijd van ƒ i 683,- tot ƒ 2 566,- bruto per maand Dit kan eventueel aangevuld worden tot het minimumloon
OPLEIDINGSEISEN
De vooropleidingseisen zijn minimaal een V B O - d i p l o m a met
twee vakken op C-mveau (waaronder Nederlands) en vier vakken op B-niveau
Als u de opleiding wilt volgen, laat dan iets van u horen
INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N
Tanoesetiko, personeelsadviseur, binnen de Stichting A n t a r i s ,
telefoonnummer 020-6177405, t o e s t e l 5107
U kunt ook direct bellen voor een sollicitatieformulier of uw
brief sturen of faxen naar de dienst PO&O, t a v personeelsadmimstratie onder v e r m e l d i n g van vacaturenummer 46-42-99,
Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam of fax 020-6172396

BouwFlex helpt technisch personeel

n»
°
Regus

aan tijdelijk werk in de uitvoerende
bouw. Vanuit veertien locaties in

Instant Offices Worldwide

Nederland brengt BouwFlex

Regus is marktleider m haar branche en biedt wereldwijd op 220 locaties m 43 landen compleet
ingerichte en ondersteunde kantoren. Op deze strategische locaties gebruiken onze relaties diverse
flexibele services Klanten variëren van flexwerkers lot multinationals m voornamelijk de zakelijke
dienstverlening. Om de dag opent Regus ergens ter wereld een nieuw business centre en is de laatste
driejaar ieder jaar verdubbeld m omvang

gekwalificeerde werknemers in contact
met bedrijven in de ruwbouw, afbouw
en afwerking, renovatie en restauratie.
BouwFlex maakt deel uit van Randstad

In verband met onze snelle groei zoeken wij:

Holding, een beursgenoteerde inter-

Service Agents:

Guest Relations Officér

Standplaats Amsterdam

Standplaats Amsterdam

representatieve en flexibele Service
Agent!), die mede verantwoordelijk zijn
voor het goed uitvoeren van de volledig
geautomatiseerde werkzaamheden van
onze FromDesk/Receptie.

een service gerichte professional met
ervaring m de botellene, die verantwoordelijk is voor liet voorbereiden, begeleiden en afronden van de bezoeken van
zowel interne als externe klanten.
Zelfstandigheid, intiniatiefnjk en
coördineren zijn eigenschappen die jij
bezit. HBO werk en denkniveau en
vloeiende beheersing van de Engelse taal
alsmede computerervaring zijn essentieel
Ervaring in Guest Relations of Banqueting/
Sales is een pre

nationale groep van ondernemingen in
zakelijke dienstverlening. BouwFlex is

Ben jij een service gerichte teamplayer,
vind je liet een uitdaging om in wisscldiensten te werken, heb je ervaring als
receptioniste/telefoniste en beheers je de
Engelse taal zowel in woord als geschrift,
dan zijn wij op zoek naar jou 1

l 1

OPLEIDING VAN
VERZORGENDE ALGEMEEN

Regus biedt een uitdagende baan met voor de juiste mensen interessante
groeimogelijkheden m een revolutionaire markt. Uiteraard staat aan de basis een
beloning in de vorm van een uitstekend arbeidspakket.
Wil je deel uitmaken van een jong en ambitieus team en spreekt jou liet
bovenstaande aan' Stuur of e-mail je sollicitatiebrief met cv voor 22juni naar
Tamara Geraci, Postbus 1251 G. 1100 AM Amsterdam Z.O
E-mail: t.geraci@regusnl Meer info: www.rccius com

te vinden op het internet, ons adres is
www.bouwflex.nl

. MOBIEL BELLEN ZONDER
/ ABONNEMENT
*

Inclusief de allernieuwste Sony Cl

ƒ

GSM-telefoon 1 Superlicht en prachtig
design Maar liefst 115 uur standby-tijd of
330 minuten spreektijd Nu met Libertel iZi
altijd bereikbaar m heel Nederland

\

Incl 60,- beltegoed. VAN 399< NU

Open Dag
Ben je geïnteresseerd in een baan in de bouw,
kom dan langs op onze open dag zaterdag 17 juli
aanstaande. Ons nieuwe adres is, Provincialeweg
166 te Zaandam; tegenover het station. Je bent
welkom van 11.00 uur tot 15.00 uur om samen
met onze bouwspecialisten te kijken naar jouw
mogelijkheden.

BouwFlex Zaandam zoekt:

C

[P M]
L

Il A
ACCIILLI TI /T A I R h

Schilders

\ PCM Facilitaire B«dr.Jvi
PCM Uitgever^feapscIaHi
verspreide^

Vakbekwame, zelfstandige schilders gezocht voor
diverse projecten in de omgeving van Amsterdam
en Alkmaar.

BtDRIJVEN

Timmerlieden
Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij ervaren,
allround timmerlieden voor onderhoud-,
renovatie-, en nieuwbouwprojecten. Tevens
zoeken wij startende timmerlieden. Het betreft
zowel korte klussen als langdurige projecten.

Magazijnmedewerker m/v
standplaats Amsterdam
Als magazijnmedewerker gaat u werken bij het magazijn van de afdeling Centrale Inkoop te Amsterdam
Het magazijn dot zich aan de Spaklerweg bevindt \\ordt bemand door een team van een magazijn
beheerder en twee medewerkers Dit team is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte gang van
zaken bij de ontvangst en uitgifte van goederen
Functie-inhoud
Do v erkznamheden besnan ondermeer uit
- via orderbonren \erzamelen van rnagazijnartikelen voor de interne afnemers
- distribueren van de magazijngoederen naar de a'dehngen
- in en afboeken \an magazijngoederen m een computersysteem
- laden v a n vrachtauto s met rolcontainers bestemd voor de distributie
- lossen van vrachtauto s mét goederen \oor het magazijn eventueel met behulp van een heftruck
- controleien van goederen op kwaliteit en kwantiteit
- zorgen voor een ordelijk en schoon magazijn
- veivangen van de magazijnbeheeider bij diens afwezigheid
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste collega met
- goed gevoel voor nauwkeurigheid
- service gerichte werkhouding
'
- ervaring m het werken met geautomatiseerde systemen
- ervaring in het rijden op een heftiuck
- m het bezit van ri|bev\i|S B

Stukadoors
Ervaren stukadoors kunnen wij goed gebruiken!
Wij hebben regelmatig vacatures met uitzicht op
een vaste baan. Werk op diverse locaties,
variërend van raapwerk tot filmwerk en van
gipswerk tot spacksputtwerk.

Nieuwkomers/hulpen
Jonge enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn
in een carrière in de bouw kunnen altijd bij ons
terecht. Ben je handig en wil je doorgroeien naar
een functie als vakman, neem dan gerust contact
met ons op.

LIBERTEL
x

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt

Salariëring vindt plaats conform de CAO van uw
bedrijfstak.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Maaikel Kok, Monique de Leeuw of
llse Westerveen, BouwFlex, Provincialeweg 166,
1506 ME Zaandam, telefoon (075) 650 41 70.

expert

De beoogde collega moet fysiek m b t a a t "ijn om til en tiekweik te verrichten
Vooi nadeie i n f o r m a t i e o v e r deze functie kunt u contact opnemen met het hoofd van de sector Centrale
Inkoop de heer Ronald de Vos telefoon O I O '1066711
Uw scht i f t e l i j k e so/r'icitatre mei cumcu/um utae kunt u binnen
PCM Facilitaire Bedrijven tn
Personeel &. Organisatie
l a v mpuomv Dianne J C Moester
Postbus S / 5 ) 3009 AT Rotterdam

aagen ric/iten aan

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
'

met R In a Ve r kaal k 020-562 2804. of P i ete r La n g e re i s 020 -562 3436

*Audio, video, hifi, telefonie.

.

E X P E R T , D A A R WO R D
JE WIJZER
VAN.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

'Maakt ons niet uit wat voor weer 't is'
De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
Van een diashow over histori- verpoost er om te zien en
sche mode tot en met een fiets- gezien te worden. Sommige
,ocht naar Langevelderslag: gasten kiezen altijd voor dat
!iet Activiteitencentrum Zand- ene, bijzondere paviljoen,
voort schotelt de oudere Zand- anderen hoppen van de ene
voorters deze zomer een zeer naar de andere tent. Niet
gevarieerd programma voor. verwonderlijk, want de
Wie benieuwd is naar het se- atmosfeer van elk paviljoen
niorenzomerprogramma
of is anders. In deze serie
meer informatie over een brengt het Zandvoorts
workshop wil, kan het beste Nieuwsblad een bezoek aan
contact opnemen met Ine Zan- alle paviljoens die de
tingh, gebouw 't Stekkie, Celsi- badplaats rijk is, om de
usstraat 190, telefoonnummer sfeer te proeven.
023-5717113. De activiteiten
vinden plaats in 't Stekkie,
tenzij anders vermeld. DeelneOUTE 16' staat te lemers dienen zich tien dagen
zen op strandpaviljoen
van te voren op te geven.
16. Het logo in de vorm
van een wit schild, is hetzelfde
als die de Amerikaanse hoofdFietstocht
aders aangeven, waarvan de
De fietstocht door de duinen bekendste route 66 is. Waar die
naar Noordwijk is prachtig. highwaynaar het zonnige zuiOm met een groep deze tocht den leidt, eindigt hier route 16
te maken op 12 juli is boven- aan de Noordzee. En dat zullen
dien gezellig. Na afloop is er we allemaal weten vandaag.
en pannenkoekenmaaltijd in Grote wolkenpartijen jagen afliet Activiteitencentrum. Kos- gewisseld door een heiig zonten: 6,50 gulden inclusief pan- netje langs de hemel. Het is
nenkoek. Verzamelen: om half dan even broeierig, dan weer
twee bij het Activiteitencen- fris. Jasje aan, jasje uit.
trum.
De houten beschilderde witte wolkjes en daarnaast het
geel beschilderde houten zonSchilderen
netje boven de deur van'Route
Is schilderen moeilijk? Nee, 16 verraden eigenlijk meteen al
vindt Ine Zantingh van het Ak- het Hollandse klimaat. De troïiviteitencentrum. Het valt pische buitenbar met rieten afbest mee, zeker als men enige dakje staat er verlaten bij. De
hulp krijgt. Op dinsdag 13 juli barkrukken zijn leeg. Voor het
wordt die hulp geboden tij- raam binnen is een totempaal
dens een workshop. Bij mooi te zien. Aan weerzijden wiegen
weer vindt die workshop bui- zachtjes doelloos twee alohaten plaats, bij slecht weer bin- bloemenkransjes. Het is moeinen. De schilderles begint met lijk voor te stellen dat ze om de
koffie en taart. Kosten: 5 gul- nek van zonnige badgasten
den. Aanvang: 9.30 uur.
hangen
die
zich
laven
aan een TeMee met de tijd
quilla SunriGert Heimus neemt de toe- se. Maar alles
schouwers tijdens een diashow kan in Nedermee m de tijd, van de Samari- land
De
akloof op Kreta tot en met het strandganRequiem van Paure. Hij laat gers die in
het publiek op 15 juli genieten drommen uit
van zijn prachtige dia's en ver- treinen
en
halen. Bij de diashow hoort auto's kwaook een lunch. Kosten: tien men vanochgulden inlcusief lunch. Aan- tend en die al
vang: 10.30 uur.
enkele stortbuien over zich
heen hebben gehad, geven zich
nog niet gewonnen.
Concert
Binnen in de schemerige
Andre Kaart geeft op 16 juli strandtent is het gezellig druk.
een avondconcert in de Her- Aan de houten tafels wordt de
vormde Kerk, die een' prachti- krant gelezen, geanimeerd ge?e akoestiek heeft. Zijn ensem- borreld en kinderen doen klapole bestaat uit docenten van spelletjes met de handen. Buide muziekschool Zuid-Kenne- ten trotseert een klein clubje
merland en beroepsmusici. de harde windstoten Twee
Ook bij dit concert draait het vrouwen, de een lezend, de anom het thema tijd. Kosten:
7,50 gulden. Aanvang: 19.30
uur.

Ik doe dit werk voor de gezelligheid erbij "

Voor ouderen

4

D
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Patrick Strickc en Ferry Dcnscn installeren een lichtorgel
der soezend, hangen met ren zat ik steeds te puffen in
handdoeken om de benen in mijn gewone kleding. Maar zo
rood met wit gestreepte lig- te zien had ik dat maar beter
stoelen. Het ziet er kpuwelijk met kunnen doen," lacht ze
uit. Een mollig meisje komt terwijl ze haar lippen aan een
kletsnat het terras op gedro- koffïe-verkeerd zet
pen Er zwemmen wel meer
mensen, maar de vrouwen in
N HET naastgelegen pavilde ligstoel hebben hun jas aan.
joen Zwemmer lijkt het uit„We liggen te genieten," vergestorven, omdat het voprtelt de 35-jarige Mirjam Sed- terras helemaal onbezet is.
ney uit Amsterdam „De kin- Maar schijn bedriegt. Een

I

deren zijn aan het rollerskaten
en wij liggen lekker niets te
doen. Het maakt ons helemaal
niet uit wat voor een weer het
is." „We spreken vaak af om
samen aan het strand uit te
waaien We gaan voorlopig ook
niet weg," vult haar vriendin
Barbara Meeuwissen haar aan.
„Het is wel de eerste keer dat
ik mijn bikinibroekje heb meegenomen, want de vorige ke-

beetje naar achteren ligt beschut een speeltuintje in het
zand. Kinderen zwieren als
heuse slmgerapen aan de grappige klimboom. Kleine dreumessen proberen de plastic
glijbaan en twee tieners slaan
een balletje op het volleybalveldje met een echt net. Het
terras ligt bezaaid met sandalen, te drogen badpakjes en
zwembroekjes, tassen en bug-

'We willen meer jongens in de club' 'Het was altijd een

Annie M.G. Schmidt
Annie M.G. Schmidt is nog
altijd erg populair. Rob Croese, een groot kenner van de
schrijfster, gaat op 19 juli uitgebreid in op haar musicalteksten en alles wat daar bij hoort.
De lezing gaat gepaard met
een lunch Kosten: 6,50 gulden.
Aanvang: 12.30 uur.

Spelletjes

Naam:
Oefening
(OSS).

Staalt

Spieren

Sjoelen, halma, mens erger
e niet en rummikub: samen
spelletjes spelen is gezellig, zo
bleek vorig jaar al. Daarom is
er pp 20 juli opnieuw een spelletjesmiddag. Na afloop een
glaasje en een maaltijd. Kosen: 7,50 gulden. Aanvang:
15.30 uur.

Gemiddelde leeftijd:
Van vier tot tachtig jaar.

Kampvuur

Thuisbasis:
Zandvoort

Wie zei dat kampvuur alleen
voor jongeren leuk is? In samenwerkmg met de gemeente
organiseert het Aktiviteitencentrum als laatste activiteit
op 22 juli een kampvuur met
'ledjes en een echt Zandvoorts
spookverhaal. Bij slecht weer
s er een alternatief programna m het Aktiviteitencentrum. Kosten: l gulden. Plaats:
nog niet bekend. Tijd: 19.30
uur.

droom om een eigen
salon te hebben'

Zandvoort telt zxo'n vijftig
verenigingen, grote en
kleine. De een krijgt soms
meer aandacht dan de
ander. In deze rubriek
hebben echter alle
verenigingen de kans om
zichzelf voor te stellen.

Leeftijd:
We stammen van 5 maart 1904.
Aantal leden:
Ongeveer 135

len. Op dit moment is Dominique Koper (8 jaar) een van de
talenten die onlangs met de regionale wedstrijden heeft meegedaan en als vijfde geëindigd.
Grootste teleurstelling:
Onze teleurstelling is eigenlijk
wel dat er weinig of geen jongens bij onze vereniging zitten.
Verenigingsmotto:
Oefening Staalt Spieren.
Hartenkreet:
Onze grootste wens is een goede sponsor te krijgen.

Grootste succes:
Door de jaren heen hebben we
meerdere talenten gehad die Meer informatie:
aardig in de prijzen zijn geval- L. Koper, tel. 571.8748.

Periode 26 juni - 2 juli 1999
Geboren: Wessel Bullee, zoon
van Adrianus Bullee en Olga
Ehsabeth Gerritdma Jansen
op de Haar; Merel Drommel,
dochter van Mark Drommel en
Miralda Catharina Kok
Ondertrouwd: Robert Pieter
Hooiveld en Joanna Wilhelmina Maria Wolfs; Rudolf Johannes Elsbroek en Patricia Age-

neta Leida Roos; Jeroen Swart
en Bianca Paap; Maria Zitter
en Esther Betty Zwiers. Erik
Jan Vis en Reva Famke Beek.
Getrouwd: Enk Atsma en Marielle de Ridder; Menno Cornelis Slot en Nancy Cynthia Slokker.
Overleden: Simon Heinrich
Brune
(61):
Jacomijntje
Harms-Paap (82)

ZANDVOORT - „Ik vind het
belangrijk dat mensen zich
hier prettig voelen." zegt Marielle van der Zon. Sinds dne
maanden is zij mede-eigenaresse van schoonheidssalon
Dynamics m de Passage. Zaterdag opende zij daar haar eigen Body-afdeling.
„Vanaf mijn zevende wilde ik
al schoonheidsspecialiste worden," vertelt Marielle. Tijdens
haar opleiding liep zij stage in
een schoonheidssalon in Zandvoort en na haar studie was zij
werkzaam bij verschillende
schoonheidssalons. „Het was
wel altijd een droom om ooit
mijn eigen salon te hebben."
Die kans werd haar vorig jaar
mei dan ook geboden, toen zij
gevraagd werd om met twee
anderen schoonheidssalon Dynamics op te zetten. Hoewel
dit altijd al haar grootste wens
was, vond ze het erg eng en
sloeg het aanbod af. Maar toen
diezelfde kans haar drie maanden geleden weer werd geboden, greep ze die met beide
handen aan.
Nu bevindt haar Body-afdeling zich beneden in de salon.
„Ik heb een marmeren vloer,
een spiegelwand, veel messing
en lichte tinten. Die spiegels
maken hec geheel wat ruimer,
want het is niet echt een grote
kamer."

Foto Andio Uebeiom

gy's. Een moeder slaat tevreden haar kroost gade en trekt
aan een dun sigaartje. Een
oma zoekt verwilderd haar
kleinzoon. Gelukkig duikt hij
snel weer op. Hij was achter
een viskar aangehold.
Binnen installeert Patrick
Stricke een lichtorgel. Aan het
plafond glimt een discobal. Samen met Ferry Densen organi-
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woensdag 7 j u l i 1999

E GEZELLIGHEID bij
buurman Thalassa bestaat op dat moment
binnen voornamelijk uit een
viertal jongemannen dat een
kaartje legt. Twee meisjes in
een hoek babbelen bij een wit
wijntje.
De naam Thalassa doet denken aan therapie, aan een
kuuroord waar verpeegsters in
het wit de stress uit het lijf
kloppen van gespannen yuppen bij een stomend zwembad.
Als je als onbekende van een
afstandje het sobere witte paviljoen ziet liggen met de rode
krulletters Thalassa. dan zou
het beeld van zo'n kuuroord
misschien wel even in gedachte komen. Zeker als er juist op
dat moment een jongedame in
een witte jas de deur uitloopt
en zich op de rails van houten
schroot) es naar beneden begeeft, naar het strand In haar
hand omklemt zij een glas yoghurt met vruchtjes. Zou het
dan toch. "> Maar natuurlijk
niet
Het meisje klimt tussen de
glazen vitrines van Floor, de
viskar die aan de vloedlijn
staat, en Thalassa betekent
gewoonweg 'zee' in het Grieks.
.,De vorige eigenaar wilde
graag dat de naam behouden
bleef," legt de zoon van de eigenaar uit Thalassa is een typisch voorbeeld van een wat
oudere familietent met kanten
vallet] es voor de ramen. De
vriendelijke eigenaar Martin
Goossens vertelt dat ze de
zaak al weer 21 jaar runnen
met elkaar. Een belangrijk
pluspunt van zijn paviljoen
vindt hij dat er buiten op het
terras geen
muziek
wordt
gedraaid.
Er
hangt
een
witte
opengeklapte
wc-bnl
buiten aan de
wand, waarop m rode
letters
'50
cent' staat.
Een ludieke
manier om de toeristen het
kleinste plaatsje te wijzen. Op
een ligstoel staat een houten
bord met daarop de prijzen
voor de huur van een bedje of
een ligstoel. Daaronder staat
groot 'strikt persoonlijk!!'

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Snakeweek Zandvoort
Geen bolle zeilen en huilende wind maar een opgerolde slang en
gesis In La Bastille doen ze graag mee aan de trend om klanten
te verrassen met een expositie Maar zeegezichten is niets voor
hen Nee, dan liever heuse reptielen Bartender Mossel stelt m
augustus al zijn troetelkind]es tentoon: de zolder van de horecagelegenheid wordt omgebouwd tot reptielenhuis Tegen die tijd
zijn bezoekers die van gedachte willen wisselen met een python.
boa of rattenslang van harte welkom

Zandvoort in beweging

Erna Meijer reikt medailles uil bij Z\\c-mvierdaagse
foto M r n n o (lol ti'l

Erna Meijer van de Sportraad Zandvoort kreeg het er warm van
Want medailles uitreiken aan z'n vierhonderd deelnemers van de
Zwemvierdaagse is in een tropisch warm zwembad geen pretje
„We hebben we het graag gedaan, het evenement was een groot
succes " De Sportraad trad deze keer niet als sponsor op want er
waren al zoveel ondernemers die het vnjwilligersimtiatief een
warm hart toedragen. Om precies te zijn. 84

Uitgangspunt
Twee Zandvoortse ambtenaren vinden dat de bewoners niet
goed worden voorgelicht. Tijdens een werkbezoek van het dagehjks bestuur aan Blankenberge, viel hen op dat de Belgische
badplaats zijn bevolking informeert via een eigen info-magazme.
Bewoners lezen daarin alles over het beleid, evenementen, meuwe regels en het nieuws uit de gemeenteraad Dat is een groot
verschil met Zandvoort waar, volgens de twee, 'alle berichtgeving via sterk gekleurde wekelijkse kranten gebeurt' Zandvoort
komt door gebrek aan eigen medium met toe aan een 'duidelijke
weergave van wat er allemaal gebeurt'.
Tot op zekere hoogte hebben beide ambtenaren gelijk Een
krant is niet bedoeld als gemeentelijk infotamment maar heeft
de taak om hetgeen wél gebeurt kritisch te volgen. Toch een
ander uitgangspunt

seert hij etentjes met aansluitend disco op aanvraag. Patrick werkt al vijf jaar bij
Zwemmer, Ferry is aan zijn
tweede seizoen begonnen. „We
doen alles zelf: het licht, de
muziek, de bar enzovoort,"
zegt Patnck, die net geslaagd
is voor het vak van timmerNelleke van Koningsveld
man. „Ik zit in de inkt," vertelt Dit is het vierde deel in de serie „Als u nog straten zoekt, nou ik weet er nog wel een paar hoor."
Strandpaviljoen. Eerdere afleverin- zegt de man aan de andere kant van de telefoonlijn „Kijk maar
Ferry daarmee doelend op een gen
verschenen op 16, 23 en 30 juni. eens in dat boek van Wood over Zandvoort tijdens de bezetting
grafisch bedrijf in Haarlem. „
Daar staan ontzettend veel namen in van mensen die voor hun
land iets betekent hebben." Nou is het Genootschap Oud Zandtheken, want zo langzamer- voort niet op zoek naar nieuwe straatnamen maar juist naar de
hand ziet de consument door herkomst van de reeds bestaande. Nieuwsgierig geworden haal
de bomen het bos niet meer ik toch het boek uit de lade. Ik lees de namen als Henk, Ane en
door alle spectaculaire hypo- Huig Paap en IJsbrand de Jong Ik kan de meneer met de
theekaanbiedingen,"
zegt 'gouden tip' geruststellen. Deze verzetsstrijders, maar ook veteranen. krijgen erkenning in de nieuwe wijk Park Duijnwijk En
Ruud
Ruud werkte al 2'/j jaar voor van deze straatnamen is de herkomst wel bekend
Berichten
het HBR Adviescentrum toen
en tips voor
hij daai' vertrok om voor een
deze rubriek met
adviescentrum in Alkmaar te
zakennieuws kunt u sturen naar de
gaan werken. Maar al na een
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
jaar keerde hij terug naar
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
Zandvoort „Ik zag bij HBR de
of inleveren bij het kantoor op
potentie en toekomst veel beGasthuisplem12 Tel 023-5718648,
ter zitten, daarom ben ik terug
of Faxen 023-5730497
gegaan," zegt hij
Op l januari van dit jaar
Marielle spreekt niet graag werd HBR Hypotheken BV opvan 'klanten'. „Ik heb m de gericht „We hebben deze BV
loop der jaren een vaste klan- opgericht om te laten zien dat
tenkring opgebouwd. Je krijgt we gespecialiseerd zijn in een
dan echt een band met le- bepaalde discipline," zegt
mand Het zijn dan eerder be- Ruud. Hij merkt dat veel menkenden voor je dan klanten," sen zeker willen zijn van hun
MING-MAATSCHAF
zegt ze trots.
zaak bij het afsluiten van een
hypotheek „Het komt ook
voor dat mensen voor advies
naar hun bank gaan, maar voor
een second opimon bij HBR Anncmaric Kemp
Hypotheken BV komen," zegt
Annemarie Kemp is de eei ste vrouw die zich zaterdag als vnjwilhij.
ligster aanmeldde bij de Knrm Samen met twee andere mannen
ZANDVOORT - „Je zou
Om het vak te mogen uitoe- voelt de Zandvoortse wel wat vooi het reddingsvak Niet zo
eens een dagje moeten mee- fenen heeft Ruud een flink aan- vei wonderlijk want haar vader Chris Kemp is haai al voorgegaan
draaien, dan zou je zien hoe tal diploma's moeten behalen. in de strijd tegen de elementen Knrm-woordvoerder Dick Draijei
bedrijvig het hier is," zegt ,.Ik heb bijvoorbeeld het diplo- was redelijk "tevreden over de opkomst „Het weer was slecht
Ruud Mol, sinds kort erkend ma Woning-financiering l en 2 maar er waren toch enkele reacties We hebben we nog wel een
hypotheekadviseur bij HBR en het Assurantiën B-diploma rondje met de boot gemaakt In pi incipe heb je natuui lijk niet een
Hypotheken BV aan de Passa- gehaald. Dat zijn twee heel be- halve middag nodig om de mensen te laten zien wat ze te wachten
ge 36-40. Hij merkt in zijn werk langrijke diploma's." Maar er staat," aldus Drarjer
dat mensen behoefte hebben zijn nog veel meer vaardigheADVERTENTIE
aan 'een goed gesprek' bij het den vereist m het vak. ,,Je
afsluiten van een hypotheek. „ moet ook op rekenkundig, fiTijdens zo'n gesprek maken nancieel, sociaal en juridisch
wij de mensen wegwijs in hypo- gebied diploma's hebben

m.

Gouden tip

e

Vrouw aan boord

Veel behoefte
aan goed gesprek
over hypotheek

Hors d'oeuvre van gerookte aal.
wilde xalm en ccrcvisscs
mootjc gepocheerde heilbot
meteen saus van /eckiecft en toom "a Ia nantua'

or

ALARMNUMMER: 112.
met vrijdagavond Zeestraat
POLITIE: 112, of bureau Hoge- Apotheek, 5713073.
weg 5745111.
HUISARTSEN' In het weekBRANDWEER: 112, of kazerne end en 's avonds meldt het
5740260.
antwoordapparaat van uw arts
3ddie, de lieve en trouwe bas- AMBULANCE: 112, of 5319191 welke arts dienst heeft.
(CPA).
DIERENAMBULANCE:
;aard herder met één bruin en
5246899.
-en blauw oog, zit in het KenDIERENTEnemer
Dierentehuis Zand- APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
l
'oort nog steeds op een nieuw dagavond de Zandvoortse HUIS: 5713888
baasje
te wachten. Dat geldt Apotheek. 5713185. Zaterdag, VERMISTE/GEVONDEN
J
ok voor Spy, een rode gecas- zondag en maandag- tot en DIEREN: 5383361 en 5714561.
i'eerde kater van vijf jaar.
Sinds het overlijden van zijn
eigenaar logeert hij in het dic''entehuis. Veel vertrouwen in
"nclere mensen had hu eerst
''jet, maar dat trekt Jdngzaam
• Wat deze eigenwijze kater Hervormde Kerk: Zondag 11 juli 10 uur SOW. ds J A. van Selms.
j'pclig heeft, is een goed tehuis, Gereformeerde Kerk: Zondag 11 juli 10 uur: J.A. van Selms uit
N rustige mensen, zonder al Haarlem. SOW Herv.kerk.
lc
jonge kinderen en zonder Agatha Parochie: Zaterdag 3 juli 19 uur geen viering. Zondag 20
andere katten. Meer info bij juni 10.30 uur pastor Duijves, kinderkoor.
t Kennemer Dierentehuis Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 11 juli 10 30 uur.
iidvoort, Keesomstraat 5, drs A. Lambo uit Amsterdam.
te
Nieuw Unicum zaterdag 17 juli 10.45 uur: pastor Th.W. Duijves. Marielle van Zon in haar eigen Body-gedeelte van Dynamics
'- 571.3888.

gekonfijte lamsschoudcr met tagliatcllc
en gckonlijtc tomaat
Kaas bot dje
•fruit
••
maccdomc van veis
met vanillc-toomi|s

Menu \an ƒ 77,50 voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van dc/c coupon m ons restauiant
ontvangt u de/e aantrekkelijke koning op het speciaal
samengestelde Ie/ei snienu
Zatctdagavond Livc-nuisei met aan de vleugel
Michael de Viies.

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
rcscivcicn gewenst 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding gcldl voor mei \nncicil \ ter personen pci bon

woensdag 7 juli 1999

Weekmedia 17
Ik heb op 0800-4140 het een
en ander van mezelf ingesproken en hoop dat dit jou
aanspreekt. Je moet wel humor en karakter hebben! Ik
ben een vrouw, 1.69, met een
leuke baan, spontaan maar
dat hoor je al aan mijn stem. Ik
zoek een vriend en maatje.
Boxnummer 364100.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie ziti do elders afgedrukte bon).
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in do volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorls Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4, 11 per millimeter, Sluitingstijd: maandag 15. 00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
' Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht,
Alle prijzen excl. 1 7,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09,00-14.00 en 14.30-17.00 uur.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

1_2-3-4-5-6-7-8-9-10-17

Fluisteren de

Ik ben een 50 jarige vrouw
met 2 inwonende kinderen en
een aantal huisdieren. Ik zoek
een man die nog volop in het
leven staat en die ontzettend
lief voor ons kan zijn. Herken
jij jezelf dan moet je beslist
een reactie voor me gaan
inspreken!
Boxnummer 378526.

'Je moet er wel oog voor hebben,' zegt een man in het Bezoekerscentrum. We hebben het over de natuur in de Hollandse Biesbosch. 'Dat museum in Werkendam, ben je daar
al geweest? Da vin'k ook mooi, man. Da's vooral historisch.
Zie je hoe het vroeger hier was.' Buiten joelt een schoolklas
op excursie. Beheerder Marianne den Braven schat dat
haar Bezoekerscentrum jaarlijks honderdduizend belangstellenden ontvangt. Van hen gaat ongeveer eenderde het
water op. Dat moet ook wel, wil je iets van de natuur beleven.

Ik ben een jongen van 33 met
een schat van een dochter! Ik
heb een vaste baan en een
leuke
eengezinswoning. Ik
hou van strand, af en toe lekker stappen, dagjes weg, leuke dingen ondernemen, enz,
Ik zoek een lieve vrouw die dit
aanspreekt.
Boxnummer 882265.

N

vrouwen van 1-88 plaatsen
gratis een advertentie op
0800-4140! Misschien gaan
wij
binnenkort
wel
een
avondje uit! Ik ben Ellis en
zoek vlotte mensen die het
leuk vinden om een theater te
bezoeken of gezellig een
avondje te gaan stappen!
Boxnummer 228098.

ZANDVOORT
DE FAVAUGEPLEIN 25 l
Op fantastische locatie direct aan de wandelbpulevard gelegen appartement op de 1 e verdieping met schitterend uitzicht over zee, boulevard en strand. MET GARAGE.
INDELING: entree/gang, woonkamer (voorheen 2 kamers), keuken, badkamer met douche en toilet, 2 slaapkamers, balkon aan zeezijde.
• Net sanitair
• Inpandige garage
• Centrale ligging t.o.v. winkels en N.S. station
• Lichte kleurstellingen

Bestaat er op deze aardbol
nog een vrouw tussen de 4550 jaar met veel vrije tijd en
die net als ik, vrouw 48 jaar,
ongebonden, een vriendin
zoekt voor uitstapjes en vakanties in eventueel septem
ber of oktober? Ik heb geen
bijbedoelingen.
Boxnummer 321141.

Vraagprijs: ƒ 469.000,-

LOUISDAVÏDSSTRAAT15

Reflectanten op advertenties
onder nummer gelieven ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek op
de envelop staat vermeld en
dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.
Kreeft, man, 46 jaar, is binnenkort jarig! Welke leuke
vrouw viert mee? Ik, HBO, niel
erg materialistisch, tikkeltje
onconventioneel, houd van
muziek, fietsen, natuur, goec
eten en drinken enz. Ik heb ~
kinderen en heb weinig vrije
tijd! Boxnummer 717817.

Wilt u de zomer ook zo graag
samen doorbrengen? Samer
uit en thuis, nou ik wel. Ik ben
een niet rokende vrouw, 51
jaar, eerlijk, spontaan en houd
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen van natuur, fietsen, wandelen
met 0900-899.85.99.
en een goed gesprek. Ben ji
Je reageert op deze oproepen Ik hoop dat jij een vrouw bent, een niet roker, reageer dan!
door te bellen en in het gek op huisdieren en vooral Boxnummer 385529.
hoofdmenu een 4 te kiezen. op honden. Ik ben een 28
Daarna toets je het boxnum- jarige jongeman, 1.88 en 83 Hallo! Ik ben Zakira, ben 3ï
mer! Ik ben Teunie en zoek kg met donkere haren en jaar en heb een zoon van 13
contact met een hele lieve bruine ogen. Ik ben sinds een jaar. Langs deze weg zoek ik
man. 2 armen en een zoen jaar weer vrijgezel en zou best een leuke man voor en fijne
kunnen bij mij wonderen weer een contact willen met relatie. Ben jij tussen de 40-45
jaar? Dan zou ik het heel leuk
doen! Wil je meer van me een gezellige vriendin.
vinden als jij op mijn advertenweten?
Boxnummer 704021.
tie zou reageren.
Boxnummer 277867.
Heb jij ook zin in een leuke Boxnummer 211746
Ik ben een spontaan en lief relatie? Vrouwen bellen gratis
meisje van 21 en zie er echt naar 0800-4140! Goeduitzien- Deze aantrekkelijke, atletisch
goed uit. Ik zoek een leuke de jongen van 32, 1.72 groot gebouwde jongeman van 38
uitziende jongeman, beetje en donker blond haar en zoekt een mooie, slanke jonromantisch, netjes maar ook blauwe ogen zoekt langs deze gedame zonder kinderen. Mijn
een beetje serieus. Ikzelf ben weg een hele lieve, leuke trefwoorden zijn spontaan,
1.75 blond met blauwe ogen meid om hele gezellige dingen eerlijk, betrouwbaar, zon, zee,
muziek en romantiek. Ik heb
en heb gevoel voor humor en mee te gaan doen.
opleidingsniveau HBO, Bel je
Boxnummer 889224.
wil evt. een relatie.
me? Boxnummer 861970.
Boxnummer 226637.
Single j.man (40), geen doorSnel een Micro-advertentie
snee, ziet uit naar nog kinder- Micro-advertenties opgegeven
opgeven? Bel 020-5626271
loze ongeremde vrouw om voor maandag 15.00 uur,
of fax uw tekst naar 020samen de toekomst in te worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.
6656321.
gaan. Tel. 020-6234192.

CRAN DORADO GROUP \\

Denksport Puzzelkampioenschap bij
Park Zandvoort - Gran Dorado Group
Iedere woensdagavond, van 7 juli t/m 25 augustus 1999, worden op Park ZandvoortGran Dorado Group de Denksport Puzzel Kampioenschappen gehouden.
Als u cle/.c puzzel inlevert, speelt u automatisch en gratis mee!
Kom dus woensdag vanaf 19.30 uur met ingevulde puzzel naar de Gran Place van Park
Zandvoort - Gran Donulo Group en win Gran Dio/.e prijzen, waaronder een...

gratis verblijf in een van de zes grote bungalowparken
van de Gran Dorado Group!

Kruiswoordraadsel 7 juli
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gclijkgcnummcrde vakjes van
de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan een woord.
VAN;LINKS NAAR RECHTS:

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

2 bedorven 4 insluiting v.e. vesting
6 deciliter 7 deel v.e. open haard
9 grote zak 11 vertaler 12 weg met bomen 14 boom 15 grove laster 17 vis.

1 frisdrank 2 noot 3 proef 4 luchtbel
5 uitstralende warmte 6 vallei 8 indien
10 schaapkameel 13 voeg 16 reeds.

ZANDVOORT
KEESOMSTRAAT 34
Woonhuis met voor- en betegelde achtertuin op het
westen met schuur en achterom.
INDELING:
begane grond: entree/gang, toilet, trapkast, ruime Lvormige woonkamer met laminaatvloer, uitbouw over
de volle breedte, moderne keuken met apparatuur uit
1996 en openslaande deuren naar betegelde tuin op
het westen
1 e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met bad en wastafel
2e verdieping: berg kamer met wasmachine opstelling, leuke zolderkamer met dakkapel
• Kunststof kozijnen met dubbel glas
• Veel bergruimte op de zolder
•C.v.-ketel HR uit 1994
•Geiser uit 1995
Vraagprijs: ƒ 495.000,-

MAX EUWESTRAAT 61
ZANDVOORT
In rustige, kindvriendelijke buurt gelegen goed
onderhouden woonhuis.
INDELING: begane grond: entree/gang met toilet en garderobe, L-vormige woonkamer met plavuizenvloer, open haard, vaste kast, moderne
open keuken met inbouwapparatuur. 1e verdieping: 3 slaapkamers, zeer luxe badkamer, bad
met whirlpopl, aparte douche, toilet en wastafel.
2e verdieping: zolderberging met werkhoek,
wasmachine-aansluiting en c.v.-opstelling, zolderkamer.
• Leuk aangelegde tuin op het zuidoosten met
vijver en stenen schuur
• C.v.-gas.
• Begane grond met vloerverwarming
• Grondoppervlak 123 rrf
Vraagprijs: ƒ 459.000,-

Als niets meer helpt
om uw huis gunstig te
vei&open,

KOSTVERLORENSTRAAT 98

1200 m .

Vraagprijs: ƒ 1.595.000,-

Ik ben Moniek, een vlotte jonge blonde vrouw en blauwe
ogen. Mijn leeftijd is 28 jaar en
zoek een man om en afspraakje mee te.maken. Laat
jij me vooral snel weten hoe
en waar ik je kan ontmoeten.
Boxnummer 234559

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Woonruimte fe koop aangeboden

Woonruimte te koop gevraagd
Te koop gevraagd:
Lege of verhuurde
winkel met woning.

020-6794726.

Verhuizingen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Woonruimte te huur gevraagd
Woonruimte gezocht tot ƒ800 T.h. gevr. in Zandvoort woonincl. voor fulltime horecame- ruimte per direct voor jonge
dewerker met eigen k.d.t. vrouw. Tel. 06-53823558.
omgeving Haarlem/Zandvoort.
Huisdier: hondje toegestaan.
Tel. 06-22053783.

Personenauto's
te koop
aangeboden

DE FAVAUGEPLEIN 37 HS ZANDVOORT
Direct aan de wandelboulevard gelegen parier
rewoning met riant terras en een fabelachtig uit
zicht over strand en zee.

CENSE&
\LlNGEN

NVM

(MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - S 715 747

Verzamelingen

(Brom)fietsen

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Tweehonderd vrijkaartjes
voor première Circus Renz
P HET PARKEERTERREIN van de RAI staat vanaf
O
vrijdag 13 augustus tot en met zondag 5 september het
Nederlandse Nationaal Circus Herman Renz. De clowns

Milko en Christiaan maken dit jaar tijdens de voorstelling
een reis rond de wereld in honderdveertig minuten. Daarbij
gaan ze op zoek naar artistieke culturen in elf verschillende
landen. Acrobatiek en vooral veel humor zijn de ingrediënten van deze bijzondere topproductie. Maar wat zou een
circus zijn zonder dieren. Tijdens de- reis om de wereld
mogen de exotische dieren niet ontbreken. Zebra's, runderen, kamelen, lama's en een giraffe maken hun opwachting
in de piste. Een nummer dat uniek is op dressuur gebied.
De prachtige groep Friese paarden presenteren een werkelijk sprookjesachtige vrijheidsdressuur. Als klap op de
vuurpijl betreden twee olifanten van drie meter hoog de
piste. Op vrijdag 13 augustus om acht uur 's avonds vindt
de première plaats van dit circusspektakel. Speciaal voor
de lezers van deze krant geeft de redactie tweehonderd
gratis vrijkaarten weg. Laat uw (klein) kinderen een mooie
tekening, verhaal, werkstukje of gedicht maken over het
onderwerp circus. Stuur dit voor maandag 2 augustus naar
Weekmedia, postbus 2201,1000 EK Amsterdam, t.a.v. Trudy Steenkamp. Een jury beoordeelt de inzendingen. De
prijswinnaars krijgen voor vrijdag 6 augustus ieder vier vrije
toegangskaarten thuisgestuurd.

P. LEFFERTSSTRAAT33
ZANDVOORT
Halfvrijstaand woonhuis, gelegen vlakbij de duinrand. 5 JAAR GELEDEN TOTAAL GERENOVEERD. Tuin voor en achter. INDELING: Beg.
grond: entree/gang, modern toilet, kelderkast,
ruime Z-vormige living met zeer luxe woonkeuken, marmeren schouw en open haard, schuifpui
naar tuin met vrijstaande stenen schuur.
1e verd.: overloop wasruimte (v.m. douche), 2
slaapkamers, vaste kastenwand, zeer luxe badkamer met bad, douche, wastafel en 2e toilet.
2e verd.: vaste trap naar zolderberging, zolderkamer met dakkapel en c.v.-opstelling.
• Woonkamer, keuken en badkamer voorzien
van vloerverwarming
• 5 jaar geleden totaal luxe gerenoveerd
• Betegelde tuin met achterom
• Alle ramen voorzien van dubbel glas
•C.v. gas
• Grondoppervlakte 201 rrf
Vraagprijs/ 549.000,-

Gevr. goede damesfiets met Te koop gevr. step op lucht- Verzamelaars
OPGELET!!
versnell. en handremmen tel. banden. 023-5713538
A.s. zaterdag 10 juli v.a. 10.00 Snel een Micro-advertentie
opgeven?
023-5614657
uur uitgebreide verkoop zolBel 020-5626271
deropruiming, waaronder vele
of fax uw tekst
verzamelaarsspulletjes.
naar 020-6656321.
Zeestraat 57.
Dames/heren gevraagd, 1 5 - 5 5 jr, die de afgelopen 2 maanden een mobiele telefoon hebben aangeschaft en mee willen
doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding
voor. Inlichtingen: 020-6654447.
Uw particuliere Micro bon per
post verstuurd bereikt ons pas
Wij behouden ons het recht
over 3 a 4 dagen. Opdrachten
voor zonder opgave van redie te laat
denen teksten te wijzigen of
binnenkomen worden
niet op te nemen.
automatisch de week
daarop geplaatst.

Oproepen

Dubbele recreatiebungalow in De Kwakel. De Kwakel ligt ca.
15 km. van Amsterdam. Op fraai aangelegd park gelegen
GEHEEL GEMEUBILEERDE vrijstaande dubbele recreatiewoning op 438 m2 grond (erfpacht). Ind: entree, L-vormige
woonkamer met aparte eethoek, vloer v. v. parket. Open keuken, bijkeuken. Grote slaapkamer met deur naar de tuin, vloer
v .v. parket. Badkamer met douchecabine, wastafel en 2e toilet.
Vliering. Fraaie tuin rondom met terras aan sierwater. Berging.
Geen permanente bewoning. VRAAGPRIJS ƒ 178000,- K.K.
SLETTENHAAR GARANTIEMAKELAARS, 0297 - 56 55 11.

ZANDVOORT

Royaal woonhuis, middelste van drie onder
een kap, met voor- en achtertuin.
INDELING: begane grond: entree, gang, toi
let, doorzonkamer met open haard en schuif
pui naar tuin, open keuken. 1e verdieping
twee grote en één kleine slaapkamer, badkamer met bad en 2e toilet. 2e verdieping: zolderkamer en zolderberging.
• Zeer net Huis.
• Grotendeels voorzien van dubbel glas
• Leuke zonnige tuin met achterom
• Verkoop onder voorbehoud aankoop ande
re woning.
• C.v. gas
•Oppervlakte 162 m2
Vraagprijs: ƒ 459.000,

• GARAGE (binnendoor bereikbaar).
• Op loopafstand van het dorp, station en winkels
• Servicekosten ƒ 400,- per maand
• Verkoop onder voorbehoud aankoop andere
woning
• Oppervlakte 85 m.2.
Vraagprijs: ƒ 479.000,-

ZANDVOORT

Royale vrijstaande villa met binnenzwembad op markant
punt, in groene hart van Zandvoort gelegen.
INDELING: souterrain: gang met toilet, machinekamer, wasruimte, ruime slaapkamer, inpandige garage met elektrische
deur, binnenzwembad met sauna, doucheruimte en toegang
tot terras.
b_egan_egrond: entree/vestibule, royale hal met toilet, brjzondere living met travertinvloer. open haard en schuitpui naar
terras, royale woonkeuken, 2 slaapkamers (beiden met toegang tot terras), badkamer met douche, toilet en dubbele
wastafel.
1 e verdieping: overloop met balkon, werkkamer met open
verbinding naar woonkamer, ouderslaapkamer met luxe,
open badkamer met aparte docuhe, toilet, fraai wastafelmeubel en bad met Whirlpool, entresol met kastenwand, zit/eetkamer voorzien van vloervewarming.
• Verwarmde garage voor 2 tot 3 auto's.
« Verwarmbaar binnenzwembad met sauna.
•Bouwjaar
1973; grondoppervlakte 860 m"; inhoud circa
3
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INDELING:
Entree/gang, keuken met inbouwapparatuur, Lvormige woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer
met douche en toilet.

is er altijd nog Cense & van Lingen!

Rijlessen

PUZZELBLADEN

ZANDVOORT

Zeer ruim hoekpand gelegen in centrum dorp.
Thans in gebruik als pension met woning op de
eerste verdieping.
INDELING:
begane grond: entree/gang, ontvangsWontbijtruimte, 3 studio's met eigen entree waarvan allen met
eigen badgelegenheid en 2 met eigen keuken,
gang met wasmachine-opstelling en kelder.
1e verdieping: overloop met toilet, slaapkamer/kantoor achter, 2e slaapkamer, moderne badkamer
met bad, douche en wastafel, woonkamer met moderne open keuken en toegang tot fraai dakterras.
• C.v.-gas
• Dakterras ca 45 m2
• Oppervlakte begane grond ca 150 m2
• Oppervlakte 1e verdieping ca 80 m2
Vraagprijs: ƒ 798.000,-

Vrouwen van 18 tot 8 uit het
Westen van het land mogen
gratis adverteren op 0804140! Ik ben Trudy, 52 jaar en
zoek aardige man van dezelfde leeftijd. Heb veel hobby's,
ben sportief, heb een normaal
postuur en ben 1.68 groot. Ik
zou graag van je horen.
Boxnummer 208406.

PARK ZANDVOORT

EEM HET VOETVEER
naar
het
Griendmuseumpad
(wandeling van zes
kilometer), of stap aan b9ord
van een kano, fluister-, roei-, of
rondvaartboot. 'Op topdagen
kan ik wel het dubbele aantal
boten kwijt,' zegt de verhuurder, tevens pontbaas. Cees
Kampman is m'n gids vanmorgen. Hij vaart me in een fluisterbootje over Moldiep, Oudemanskil, Wantij en smalle kreken.
Hij wijst bij het Moldiep op
een beverburcht: stapel hout,
verscholen achter laaghangende takken. 'Ik weet niet of-ie er
is.' Kampman speurt naar recente bevertekens. Aan de
overkant van het water ligt een
scherp gepunte gevallen
boomstam. 'Daar aan kun je
zien dat hij bezig is geweest.
Maar vandaag...' Kampman
denkt dat de bever die af en
toe uit de Brabantse Biesbosch over komt zwemmen,
het vandaag laat afweten. In
Brabant leven meer dan tachtig bevers, het vruchtbare resultaat van enkele groepjes die
meer dan tien jaar geleden uit
Oost-Duitsland zijn gehaald.
Twee van deze nachtdieren
zijn te zien in het observatorium bij het Bezoekerscentrum.
ringyliet. 'Maar toch nog zo'n
zestig tot tachtig centimeter.'
De grote charme van de Hol- In de Brabantse Biesbosch is
landse Biesbosch is het getrj- het verschil tussen eb en vloed
deverschil, zegt Kampman. aanzienlijk minder. Naar zee
Dat is niet zo kolossaal meer zakkend water kabbelt snel
als de twee meter' van voor de langs de boot. De troebelheid
afsluiting van Volkerak en Ha- is te wijten aan deeltjes rivier-

Micro-advertenties opgegevet
voor maandag 15.00 uut
worden al in dezelfde week of
woensdag geplaatst.
Particuliere Micro-advertentie
worden doorgeplaatst op AT:
Text.

Felicitaties
Hoera! Het is echt waar! Opa Ik wens je een gevleugelde
Jan en oma Diel worden een dag toe
GIS*
paar. De kleinkinderen Kirstie
Davey Hettelingh.
Hé maat, van harte, fijne dag!
Je weet wel van wie.
Fijne verjaardag fijne vent.
Dat het bier mag smaken.
Klein mannetje.
Hé broertje vanuit Amerika,
van harte. Groeten, Roy P.P.

RIBKARBONADEN

4 halen
3 betalen

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Reparatie en onderhoud

ANNULERINGEN van adUW RIJBEWIJS
vertentie-opdrachten kunt u
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK richten aan Micro's
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR Wilt u reageren op een ad Weekmedia, Postbus 156,
Rep., onderhoud, APK.
vertentie onder nummer, zend 1000 AD Amsterdam.
Eigen revisie-afdeling
uw brief dan aan: Micro's
Motoren/versn.bak
Weekmedia, Postbus 156,
Verkoop nw/gebr. ond.
1000 AD Amsterdam.
ROYAL CLASS SAAB
De inzendtermijn bedraagt
Tel. 023-5614097.
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient ver- Ellen Cats Hondenkapsalon
Micro-advertentie versturen
stuurd te worden in een en Achterweg 1, Zandvoort.
per post? Ons adres is:
velop met in de linkerbovenMicro's Weekmedia
Tel. 023-5730068.
hpek vermelding van het
Postbus 156
Volgens afspraak.
briefnummer.
1000 AD Amsterdam.

Dieren en
-benodigdheden

Gevraagd
2 meisjes voor dezaterdag

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Slagerij Vreeburg

Evenementen
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Haltestraat 54, Zandvoort. Tel.5712451
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Welk woord komt in het balkje?
-4'

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave. Bellen na 18.00
uur: 5719800.

Rommelmarkt Huis in de Dui
nen. Zaterdag 10 juli van
14.00 t/m 17.00 uur.

•i

i

HORIZONTAAL:
l fopmiddel;
6
slagader; 11 spektakel; 12
reeks; 13 schor; 14mast; 15jongensnaam; 17 militair; 19 zonnegpd; 21 vrg. ambtenaar; 24
godin; 26 reptiel; 29 onbep.
™w.; 30 jonge koe; 32 knaagöier: 33 loopvogel; 34 dierengetoid; 35 spü; 37 lidw.; 38 schoeisel; 39 marterachtige; 40 vlaag;
42 heilige; 44 en andere; 45
schaal; 48 stilte; 50 uitbouw; 53
Prachtig; 54 leger; 56 trek; 57
Huppel;
58 hetzelfde; 60 omr
°ep; 61 bergplaats; 62 vlug; 64
godheid; 65 ongeveer; 67 mefelijden; 69 zonneklaar; 70 vertrek.

VERTICAAL: l bespotting; 2
reeds; 3 larve; 4 kroot; 5 pi. in
N.-Brab.; 6 zoogdier; 7 vreemd;
8 langzaam; 9 godsdienst; 10
boom; 16 vergiftiging; 18 stok;
20 hazensla; 22 belemmering;
23 vaartuig; 24 water in N.Brab.; 25 daar; 27 water in
Priesl.; 28 meisjesnaam; 30 verschiet; 31 bosgod; 34 zangstem; 36 bevel; 40 blindenschrift; 41 dagdeel; 43 emmer;
46 wilde haver; 47 gebedenboek; 49 voorz.; 51 zangnoot:
52 Frans, voegw.; 53 met name;
55 slot; 57 stil; 59 Europeaan;
60 Canadees meer; 63 Europeaan; 64 pi. in Overijssel; 66 vr.
maat; 68 bevestiging.
Oplossing vorige week:
Spoorverbinding
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or kreken van Hollandse
klei die de stroming van de bodem loswoelt. Bij een overlaat
klettert het water luid een poldertje in. Overlaat en klepduikers zorgen er voor dat de waterhuishpuding afgestemd is
op de wilgen die het griendhout moeten leyeren. Dat herinnert aan de tijd van griendwerkers die wilgentakken sneden en bundelden. Zinkmatten voor dijklichamen vlocht
men van er van, of rieten
mandjes.
Plezierjacht Truus ligt voor
anker onder een hoge wilg. De
scheepsvrouw, kofflekan in de
hand, roept grijnzend-klagend: 'We kunnen hier niet af
als we weg willen. Allemaal water.' Had ze voor de afsluiting
in 1970 moeten komen, toen
kon je bij laag water met een
schok aan de grond lopen.
Uren moesten we wachten op
hoog tij. Bij eb kon je soms
over de slikken rond de boot
glibberen. De Biesbosch oogde
in mijn herinnering toen saaier, gecultiveerder. 'Klopt,' zegt
natuurgids Cees Kampman.
Toen was het nog geen natipnaal park. 'Nu laat men bijvoorbeeld omgevallen bomen i
liggen.' Je hebt daardoor meer
vogels, insecten en zulk spul.
Iets verderop heeft Staatsbosbeheer de dijk van de Mariapolder doorgestoken, waardoor het grasland veranderd is
in 'wetland'. Vanuit de vogelobservatiehut wijst Kamp-

'Ik weet niet of
de bever
er vandaag is'
man op plevieren, kluten, Meviten, bergeenden, wilde eenden, oeverlopers, 'soepeenden'
en een dode boom vol aalscholvers. En daar? Is dat geen
lepelaar, vraag ik. Kampman
tuurt door z'n kijker: 'Ja,
prachtig, m'n eerste dit jaar.
Wat geweldig.' De boerenzwaluw die onder het dak van de
observatiehut van klei een nest
gemetseld heeft, is niet onder
de indruk. Ze blijft, pal boven
onze opgewonden hoofden,
onverstoorbaar op de eieren
zitten.
Levende natuur. Maar wel in
hartje Randstad. Op weg naar
het bezoekerscentrum passeer
je industrieterreinen en een
vuilstort. De druk op de groene
randen van de Biesbosch is
groot. Dank zij actiegroepen
en de vondst van bijzondere
mossen is onlangs nog het opschuiven van een golfbaan in
het natuurgebied verijdeld.
Jammer is dat een hoogspanningsleiding pal naast de Biesbosch loopt. Ook zo'n grensgeval. De lepelaar in de Mariapolder zit er duidelijk niet over in.
Zangers in het dichte riet evenmin. Kampman: 'Hoor je de
grote kareMet? Karre-karretóet-kiet-kiet, rpept-ie.' Naast
het riet groeit biezenaanplant.
Het Wantij, dat naar de
Nieuwe Merwede leidt, heeft

Gids Cees Kampman: Het aantrekkelijke van de Hollandse Biesbosch is het getijdeverschil
FotoJMP

enig scheepvaartverkeer. Maar
echt vol is het nooit in de Hollandse Biesbosch, zegt m'n
gids. Zeker niet als je even een
kreekje in vaart Om niet te verdwalen, krijgen roeiers en kanoërs een kaart mee. De hoge
bomen bij kruispunten van waterwegen dienen als baken,
legt Kampman uit. Bij hoog
water kon je vroeger ook makkelijk zo'n boom in. En daar,
wijst hij, heb je huisjes waar
zalmvissers woonden. Eind vorige eeuw haalden ze hier maar
liefst tachtigduizend zalmen
boven water. Er zit nu voldoende zoetwatervis om aalscholvers een maaltje te bezorgen.
Wat er allemaal vliegt, duikt,
groeit en steekt, leert de vaste
expositie in het Bezoekerscentrum.. Zelf te beleven valt er
genoeg. Er is een uitgebreid
programma van kanotochten
(zelfs bij volle maan), rondvaarten met bijvoorbeeld de
Sterling die in zonnepanelen
energie vangt, pannenkoekentocht, wandelingen en zo
voort. Kampman en de tientallen andere vrijwillige gidsen
hebben het er druk mee. Intus-

sen raadt de boptjesverhuurder dames aan die met kinderen de Griendwandeling willen
maken, een speurtocht mee te
nemen: 'Anders wordt het misschien wat saai voor ze.' In het
Bezoekerscentrum
schrijft
Cees Kampman op een bord
dat de eerste lepelaar van het
nieuwe seizoen is gesignaleerd.
Nieuws, maar je moet er wel
oog voor hebben.
Volgende week: Golven komen
aanrollen in groene zee
Bezoekerscentrum De Hollandse
Biesbosch, BaanhoekwegSS, 3313 LP
Dordrecht, telefoon 078-6305353; geopend in juli en augustus dagelijks
van negen tot vijf uur. Informatie op
Internet:
www.minlnv.nl/parken/biesbosch. Te bereiken met auto: A
15, afslag 23 Papendrecht, N 3 richting Dordrecht, borden Hollandse
Biesbosch volgen. Met openbaar vervoer bus 5 van centraal station Dordrecht naar De Staart, bij instappen
chauffeur vragen de Biesbus op te
roepen die van eindpunt naar het bezoekerscentrum rijdt (kost gulden
extra). Voetveer naar Gricndsmuseumpad vaart ongeveer elk halfuur
tot half vijf. Het Biesboschmuseum
aan de Hilweg 2, 4251 MT Werkendam, telefoon 0183-504009; open in de
zomermaanden van dinsdag tot en
met zaterdag van tien tot vijf, op zon- De Sterling op proefvaart. Zonnepanelen (het dak) zorgen voor de energie
en feestdagen van twaalf tot vijf uur.

JMP

Strandganger kan rekenen op Reddin
Ze doen het helemaal op vrijwillige basis,
maar veel leden van de Reddingsbrigade
brengen vrijwel elk vrij uurtje door op het
strand. Niet als toerist, maar als strandwacht. Van de ochtend tot de avond waken
zij over de veiligheid van de" strandbezoekers. Baywatch aan de Nederlandse stranden.

van de samenleving

' l K HEB HET eerste jaar wel naar die serie
l gekeken omdat het toch wel iets met je
werk te maken heeft. Maar wij werken hier op
een heel andere manier. Zijn iets nuchterder,"
stelt Ernst Brokmeier, die als één van de twee
ploegleiders op de Noord-post van de Brigade
in Zandvoort optreedt.
Tien jaar is de nu 23-jarige Heemstedenaar
op het strand actief. Helemaal toevallig is hij
daar niet terecht gekomen. „Mijn opa zat al in
het bestuur van de vereniging, mijn tante is nu
voorzitter. Zelf heb ik natuurlijk eerst gewoon
de elementaire brevetten gehaald, maar vanaf
mijn dertiende mocht ik meedraaien met het
strandwerk."
Maar voordat je als echte strandwacht kunt
gaan functioneren moet er nog wat meer gebeuren. „Als lid van de Brigade moet je varend
redden, een Ehbo-diploma en een reanimatiediploma hebben. Dat is een lang leerpoces,
waar je zo'n drie jaar voor nodig hebt. Op je
zestiende kun je alle papieren hebben, maar
belangrijker nog is de praktijk-ervaring," stelt
Brokmeier.
Jongeren die zich aanmelden worden wel gescreend en moeten eigenlijk door het bestuur
van de vereniging worden toegelaten. „Maar
als wij ze aanbevelen, is dat niet zo'n probleem," verzekert hij. „Jongeren draaien met
ons mee, gaan eerst mee met de langzame boot <«»iwgj^>«^B^^^'gyA&-aff*asg8^^
en leren omgaan met de communicatie-appa- Ernst Brokmeier bij de verrekijker, een onmisbaar instrument voor de beveiliging van de
ratuur. Dan leren ze het vanzelf," is zijn erva- strandbezoekers
Foto Jaap Maars
ring.
De Reddingsbrigade bestaat dan wel uit vrij- gaan we ook met boten langs het strand aan de radeloze moeders, die hun kind kwijt zijn of
willigers, die zelf hun tijden (grotendeels) mo- zeekant en adviseren zwemmers die te ver uit voor kinderen die hun ouders niet meer kungen regelen, het lidmaatschap is verplicht en de kust zijn terug te gaan. Meestal doen ze dat nen vinden. Die houden we dan hier. Maar als
kost dertig gulden per jaar. Bovendien moeten ook wel, omdat ze geen idee hebben van de
er een kind weg is, zijn ze op een vol strand
de leden zelf hun kleding (surfpakken) aanstroming die er staat. Een enkele keer krijgen toch niet te vinden. Als het dan rustiger wordt
schaffen. „Maar dat heeft nog nooit iemand,
we te horen 'waar of we ons mee bemoeien'. We gaan we zoeken, kunnen achter de strandtendie het wilde, ervan weerhouden bij ons te ko- hebben geen politietaak, dus dan lichten we de ten kijken enzo. Meestal worden ze echter wel
men," verzekert Ernst.
post op het strand in. Die kan ze dan met de eerder gevonden."
De voornaamste taak voor de ongeveer zes- kijker in de gaten houden. Het grappige is, dat
Met surfers en catamarans hebben ze meer
tig leden van de Brigade is in de zomer de zee ze daar blijven tot we weg zijn en dan veelal problemen. „Maar dan kunnen we ook een bein de gaten houden. Dat gebeurt vanuit twee toch terugkeren."
roep doen op de grote boot van de Reddingspunten. In het noorden is een post, maar ook in
De Reddingsbrigade heeft echter meer tamaatschappij die in Zandvoort ligt. We hebben
het zuiden van Zandvoort. Daar tussenin ligt ken. „Onze eerste taak is om mensen te hel- echter ook contact met Bloemendaal of IJmuide Ehbo-post. „In het weekeinde zijn we veelal pen. Eigenlijk om te voorkomen dat ze in het den en Noprdwijk. Bij een echt alarm kunnen
met zo'n twintig man aanwezig, maai- 's zomers water in problemen komen. Maar daarnaast
we met twintig tot vijfentwintig boten de zee
zijn dat er gemiddeld dertig. ledere dag. Dan fungeren we eigenlijk ook als opvangpost. Voor op. Daar hebben we zoekpatronen voor," ver-

telt Ernst. Die samenwerking is nodig om alle
risico's uit te sluiten. „Soms komt er een paniekmelding van iemand die iets heeft zien
drijven. Als we met de kijker niets kunnen zien,
gaan we voor alle zekerheid toch de zee op.
Meestal is het niets, maar je kunt nooit zeker
genoeg zijn."
Hoewel er bij de Brigade niet met 'dienstroosters' wordt gewerkt en iedereen kan komen en gaan wanneer hij wil, is er toch altijd
voldoende mankracht op de posten aanwezig.
„Er worden natuurlijk onderling wel afspraken
gemaakt," zegt Ernst, die met een collega verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
„We hebben een redelijk grote groep studenten, scholieren, maar ook anderen die in ploegendienst werken. Van half mei tot half september zijn we zeven dagen per week van zeg
maar tien tot tien, elf uur aanwezig." Dat je
voor het 'werk' wel stressbestendig moet zijn,
zal Ernst niet ontkennen. „Maar het is ook ontspannend en na afloop gaan we meestal samen
wat drinken, of wat zwemmen of voetballen.
Want we zijn collega's, maai- het is ook een grote vriendenclub. Er is een goed onderling sociaal contact."
Zelf heeft Brokmeier net een nieuwe job aangenomen, zodat hij nu wat minder trjd op het
strand zit. „Tot voor kort zat ik er de hele zomervakantie, maar nu ben ik er nog drie dagen
en vrijwel alle avonden," vertelt hij.
Behalve het in de gaten houden van de
strandbezoekers, werkt de Brigade nauw samen met politie, brandweer en Reddingsmaatschappij. „Als er op het strand iets gebeurt en
er moet een ambulance komen, zorgen wij voor
het strandvervoer, omdat de ambulances daar
niet kunnen komen. Maar als de Reddingsmaatschappij een grote zoekactie heeft, worden we ook ingeschakeld."
Zelfs in de wintermaanden kunnen de vrijwilligers worden opgeroepen. „Rond de twintig leden hebben een semafoon, zodat we binnen
tien minuten inzetbaar zijn," verzekert Ernst,
die met een aantal collega's ook tijdens de watersnood in de winter van 1995 is ingezet in
Limburg en Nijmegen. „Het geeft een goed gevoel als je mensen dan kunt helpen. Als je alleen ellende zou meemaken, zou dat demotiveren. Maar breng je een kind terug bij de ouders,
dan zie je hoe gelukkig ze zijn. Of als je een surfer met materiaalpech van zee haalt, zie je zijn
opluchting. En een enkele keer komt er dan iemand een taart brengen. Hartstikke leuk natuurlijk en een stukje erkenning.".
Henk Fokkink
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Romantische Slaapkamer

Schuifdeurkast 150 cm breed

in wil imlick finish 140/200 cm
incl. 2 nachtkastjes

Voor de particulier

Alpine uil. liiniyic 22.1 cm, iliqiiL*
ken / e uil K) l ion l k leuren. Si;iml;i;n
mei 2 lesplan K L-n en l roede ma
tichele liaviliL-, KL. 895,Indusicf k'vi'riiifï en mondige.

Uw Miero-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .

2-ileiirs 175 cm breed nu
2-dciirs'
25 cm lrcud nu
3-dcurs
3-ilciirs 511 cm l rci'd mi

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

3-ik'iirs 75 cm l
3-deiirs .100 cm l rc«l nu
iiKTrprijs spiedt-1 lutir

160/200 cm 14'J5
180/200 cm 1595

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

895,-

'm,.
1(198.l\n,I2WI.LM»».U'JS.. 15(1,-

!•!..
KL .
KL .
KL .
KL .
KL .

Elektrisch verstelbare Lattenbodem
+ schuimrubbermatras

Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Bpxspring incl.
Binnenveringmatras
Excl. hmilil- L-II viKlhunl

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

80/200 cm

90/200 cm 695,140/2(10 cm 995,-

yo/2t]OciiiNu: I.VJ5,HiHTiil- cn vncienciiuk'

Incl. levering un m

veiMelhmr.
AriiL'R' hret-'ilte- en
l en t; l e n uil en k'jicn
meerprijs k'\erh;iur.
Incl, Icvcrinu CH m

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

l{(>\.s|)ring mi'l 5 /mie

80/2(10 cm 995,90/2(10 cm 1095.140/200 cm 1495,[nel. k-veriiifi cn ni(inl;i^t'.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Latex
matras

Slaapkamer in beuken/wit of kcrscn/crèmc
incl. 2 nachtkastjes

Ificrnclit
Mccnccinprijs

t/m 3 regels

f

5,82

l/m 4 regels

f

7.76

l/m 5 regels

(

9,69

t/m 6 regels

f

1 1 .63

Polyether
matras
90120» cm
SG4H
Mccnccmpr

160/200 cm 895,180/200 cm 895,-

l/m 7 regels

f

1 3.87

l/m 8 regels

1

15.51

l/m 9 regels

f

1 7.45

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

l/m 10 regels f

19,39

Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen Rotterdam Woonmall - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Slaapkamer Speciaalzaken

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

[ncl. Im'rinK en mimtugi'

Showroommodelïén 30 - 50% korting

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:

Telefoon:

Plaatsingsdatum/data:

SponsorBingo elke zondagavond op RTL 4

Speel mee voor fantastische prijzen met de
Grote Sponsor Loterij!
Rem brandt weer thuis!
In SponsorBingo, het
tv-spel van de Sponsor
Loterij, speelt u elke
week weer mee voor
de ThuisBingo van
25.000 gulden. Ook
kunt u een van de vele
verrassingsprijzen
winnen, zoals een
weekendje Antwerpen.
En bent u bij een uitzending van SponsorBingo aanwezig, is de

ZaalBingo van 10.000
gulden of de prachtige
Volkswagen Lupo misschien wel voor u! Ook
maakt u natuurlijk kans
op alle prijzen van 10
tot 100.000 gulden in
de maandelijkse trekking. U ziet het, het kan
niet op bij de Sponsor
Loterij! En natuurlijk
wint het goede doel
ook.

ren door ons allemaal.
Het is leuk om hierbij
even stil te staan als u
bijvoorbeeld gaat kijken
in de spectaculaire
nieuwe vleugel van het
Van Gogh Museum.

Steun het goede doel
Er zijn vele goede doelen aangesloten bij de
Sponsor Loterij waaronder de vier rijksmusea:
het Mauritshuis, het
Rijksmuseum, KröllerMüller en het Van Gogh
Museum. De werken die
de musea kunnen aankopen omdat wij meespelen in de Sponsor
Loterij zijn te bewonde-

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Grote Sponsor Loterij van juni
1999 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien
of u lot de winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort.

Elke week ziet u in
SponsorBingo de goede
doelenorganisaties.
Want de kandidaten van
het spannende woordspel zijn afkomstig van
de honderden clubs en
verenigingen die met
hun leden en vrienden
samen meespelen in de
Sponsor Loterij.
Bij de Grote Sponsor Loterij maakt ook ü kans op
prachtige prijzen'.

UITSLAGEN SPONSORBINGO
. - ' . 4JUU i .
ƒ 1.000,- eindcijfers....51373 De wcckprijrcn zijn gevallen
ƒ iOO,- eindcijfers
4041 op de volgende lotnummers
ƒ 10,- eindcijfers
549 04 juni
001852461
001408682
11 juni
002068793
18 juni
002852707
25 juni

003818549

006423076
003926693

s

dagprijz en zijn gevallen
002664734
juni
008342818
juni
008989396
juni
002613668
juni
003910690
juni
003208106
juni
001440305
juni
juni
007931651
003887644
juni
001917618
juni
001749679
juni
004510812
juni
006930129
juni
009811195
juni
002793652
juni

03 35 : 07 04 33 '

• 02

40

25 - 30

06, 27

"Ol '28 19 20 '12 V17|
-05 '15 ,44 41 '32 * l

ThuisBingo
op de volgende lotnummers

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

001230683
009217520
005866945
002413122
004237910
002391918
006799067
009898112
009054476
003104575
006456522
001803075
008823736
002787263
004882342

;;;,00294051ö iti AJmerie,,

; *

, - Heeft u met deze getalte» \ J
•! een volk ïiaart, dan •wint w dteJ

001015150
003319777

Extra prijzen! De
01
02
In de trekking van
03
juni zijn maar liefst
04
drie extra Ford
Mustangs getrokken: 05
06
005437926
07
006668728
08
004176624
09
10
Staat uw lotnummer 11
erbij? Gefeliciteerd
12
met uw nieuwe auto! 13
14
Zetfoutcn voorbehouden
15

BINGO
getal l t/m 22

006354929
001713774
009141822
005499782

003461269

;26 jrio.ooo,v. 38 " jio\s^t •." V

-. i

v

•.\•• "

-. •/• •.

:24 ƒ 1.000,- „21

-,

1

s,

v

ƒ 50r' ' 37""'
ƒ40- ^22
ƒ 30,- "34
ƒ 25,-; 45

.»/•

- -'.

J\ï '\ v.w\t-,\ •""•'•

s

ï \ï

; Kijk, bel en win een

;

weekend
Antweïpen

-,

... , x « ^ f t ^

\

A&\

- ViüsV ^ •;*•

Rembrandts Portret van een oude man /s aan het eind van de
zomer te bewonderen in het Haagse Mauritshuis.

IIWIN-EEN-MILIOEN-BON M
[fi'J 3, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op ticnduizendcn Bingoprijzcn!

D
D
D
D

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

A.n.l). inv hcuzc aankruisen en vcnlcr invullen
in bloltlctlcrs. Deelname houdt in aanvaarding
van hel reglement, op aanvraag vcrferi/ghaar;
lel. 0900-300 HOO (35 cpm).

0909-0077(95 cpm)

Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?

A
ƒ7,- 0900-3001400 (35
ƒ6,-!
Op werkdagen
ƒ5,-! van 9.00-21.00 uur.

Speel ook mee, dan hebben we
samen altijd winst!

Ik machtig u hierbij lol wederopzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvenstaandc rekening af te schrijven.

*• sï>

ƒ10,-

*"/iboVüg""" ƒ9,"'39
-,36
;-31
'16

Speel nu mee
Met deze bon zorgt u
ervoor dat ook u snel
meespeelt. Vul hem in
en stuur hem op. Doe
het vandaag nog. Veel
geluk en tot volgende
week!

, • ; ; ^ dooride NS; _;
De Bingolijn

. getal 23 t/m 36
'

', ; 18.10 uur op RTt 4 s

Het prachtige portret kostte ruim 30
miljoen gulden, waarvan 8,3 miljoen
gulden wordt bijgedragen door de
Sponsor Loterij. Zonder die bijdrage
zou het Mauritshuis de koop niet hebben kunnen sluiten. Eerder al maakte
de Sponsor Loterij voor het
i
Rijksmuseum in Amsterdam de aankoop mogelijk van een portret van '
koningin Hortense.

Meedoen aan de Sponsor
Loterij is dus niet alleen
leuk omdat u elke week
meespeelt en kunt winnen in SponsorBingo.
Het is ook heel belangrijk voor al die kleine en
grote goede doelen.

aangeboden
;

BBNfGÖ
s

SURPRISE
" ' ~ zondag 11 joii, " '

In het Mauritshuis hangt binnenkort een schilderij waar alle deelnemers van de Grote Sponsor Loterij trots op kunnen zijn: het Portret
van een oude man van Rembrandt. Het is voor het eerst in jaren dat
er zo'n belangrijke Rembrandt terugkeert naar Nederland. Op dit
moment hangt het schilderij nog in Engeland.

D de heer

D

150.99.07

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Posl)banknuminer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:
(dug-maand-jaar)

Tcl:

Datum:
Handtekening:

Iet Bijman
Adjunct-direclcur
Grote Sponsor Loterij

Don uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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De volledig vernieuwde Santana K heropend,
j^iite»., n,.:.;-afeJE>

MICRO'S^
GO E D

B EK E K E N

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maaien
dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
25
99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

SG
30

SG
35

SG
40

SG

pocket

45

damast

125,-

140,-

160,-

180.- 275,-

130,-

150,-

165,-

190.- 280.-

140,-

155,-

175,-

200,- 285,-

150,-

165,-

185,-

215,- 290.-

190,-

215,-

225,-

255,- 375.-

200,-

230,-

245,-

280,- 395,-

225.-

245,-

265,-

300.- 425.-

230,-

255,-

270,-

315,- 450,-

255,-

290.-

305,-

345.- 495,-

290.-

325,-

350.-

380,- 525,-

330.-

365,-

390.-

425.- 540.-

pocket Latex
badstof 14 cm
350,355.360,365,425,430.525,550,570,625,640,-

260.270,290,320,390.425,465,499,605,699,790,-

Profiteer van s
Santana, de unieke vloerenwinkel, is spectaculair
verbouwd. Aan de Valschermkade vindt u nu de grootste
en spannendste speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit te
zoeken. Bij Santana kunt u profiteren van vakmanschap,
deskundig advies, een enorme voorraad en uitstekende
garanties zoals alleen een grote organisatie u kan bieden.
Kom, zie en profiteer. Want speciaal voor de heropening
geven we kortingen van 20% tot maar liefst 40%.

Alle afwijkende
maten mogelijk
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ÓNS
KWALITEITSMATRASSEN
SOxZOO 16 cm dik ;

20% KORTING OPTEMPUR MATRASSEN
Compressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat96 ;

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

MERBAU PLANKEN ROSKO
Een schitterende vloer van donkerrode hardhouten delen. Dikte 13 mm. Lamellengte
183 cm. Kant en klaar met olie geïmpregneerd.

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

voor

Personeel gevraagd

De specifieke kleur en tekening van
kersenhout nu in een uitstekende
!$$&\
laminaatuitvoering.
V ,'(U .'*i'^I
-~i
t i•
j*5
A
jf
^
r. f^^d
ÉiM Zeervoordehg. ^ ) £ƒ>\ ^
m
n2 van^fS" |' ^ l l-W- fc

NTERLACE group is een snel groeiende organisatie op het
gebied van Executive Search en Werving & Selectie, gevestigd
n Amsterdam Z.O. Als gevolg van deze groei zijn wij voor onze
consultants op zoek naar een enthousiaste, flexibele en representatieve:

f

medewerker projectadministratie

\

(mogelijk parttime)

BEUKEN PARKET KOPENHAGEN
Origineel Scandinavisch lamelparket in beuken
met prachtige donkerbruine vlam en noest
Dit 3-strooks parket is met olie geïmpregeerd
Dikte 14 mm. Lamellengte 252 cm
10 Jaar garantie
Per m2 van

voor

f •'•'
',',,
'*, / ,/
' < 4 ^ , ,'|r
.*, if**'^ /. m,.
4
J/» J'1'
' ^ a „f

(15 JAAR GARANTIE)

Decor kersen, eiken, elzen
en beuken. Een topklasse
laminaat speciaal geschikt
voor zwaar woongebruik.
Per m 2 van .69r50"

r

3'P d" ^V/TT""?*88®

LAMINAAT UNICLIC
In diverse schitterende natuurlijke
houtdessins. Laminaat met unieke
groef en mes verbinding. Geschikt
voor zwaar woongebruik en
^^T^^if^
licht projectgebruik. Dit
f-ljj^Vf/^^
laminaat
is 100% verhuisbaar! 4'L ^^fi^'^'i
Per m2 va n é95ö" maai «ras™' s / £*& K%M

.; »:i

DE FUNCTIE:
Je takenpakket gaat bestaan uit:: projectbeheer, facturering,
debiteurenbeheer, opstellen diverse overzichten en
urenadministratie.
Om deze taken succesvol te vervullen zoeken wij een zelfstandige, gestructureerde, assertieve, representatieve persopnlijkheid met een goed cijfermatig inzicht.
Wij zoeken een kandidaat die een voltooide MEAO opleiding
heeft, aangevuld met enige jaren ervaring in financiële- en/of
Drojectadministratie. Daarnaast is het een voordeel als je evaring hebt met boekhoudprogramma's, tekstverwerking en/of
spreadsheets (MS-Excel).
EEN REACTIE:
Zoek je een afwisselende, contactuele en verantwoordelijke
saan in een plezierige, stijlvolle werkomgeving met leuke colega's? Ben je initiatiefrijk en houd je van teamwork, stuur dan
e reactie (brief + cv) naar:. Interlace group, Postbus
22617,1100 DC Amsterdam, t.a.v. Sandra Jelten voor de secretariële functie en naar Bart van Ropij voor de administratie'
ve functie. Leeftijd is voor beiden functies niet van belang.
Voor nadere informatie kun je ook telefonisch contact met
meiden opnemen, tel. 020-6970351, of anders per fax
020-4002639 of E-mail, interlace@interlace.nl

LAMINAAT PERTA

1

uil voor üJ

secretaresse

Verder zoeken wij voor de afdeling financiële administratie:

.'

(5 JAAR GARANTIE)

INTERLACE

DE FUNCTIE:
Als secretaresse ben je verantwoordelijk voor de secretariële
ondersteuning van de consultants. Je draagt o.a. zorg voor de
uitgaande correspondentie, het maken van afspraken met
ondidaten en opdrachtgevers, het ontvangen van kandidaten
en opdrachtgevers en het agendabeheer voor de consultants.
Daarnaast ben je het visitekaartje van het bedrijf en is het beangrijk dat je al enkele jaren werkervaring hebt als secretaresse.

VOOr ::

LAMINAAT DECOR KERSEN

o,tN,/VCj

BEUKENPARKETBORUP
Verhuisbaar massief parket. Mooi van tekening.
Lichtbruin gestoomd en kant en klaar gelakt.
Lamellengte 90-152 cm. Dikte 22 mm.
l O Jaar garantie.
j i ,
2
Per m van 159^5"
~",

voor
, . . . e?*NX

LAMINAAT
DECOR BEUKEN

KURKTEGELS BARREIRO
Drie componenten maken dit tot
een ideale vloer. Kurk met fineer
van kersenhout en een kunststof
toplaag. Stijl en kwaliteit ineen, ^^as
Dikte 4,4 mm. Lamelafmetingen ,|-^ff|IS|S|
15x90 cm.
Per m2 van .82750"

(5 JAAR GARANTIE)

Sterk, stijlvol en nu
zeer voordelig.
Per m 2 van^6;5CT

Mnstructievideo voor
beschikbaar

f

/

f

voor L!Z

voor

Algemeen
CARPET-LAND, Europa's grootste specialist in vloerbedekking
en raambekleding zoekt voor haar vestigingen in Amsterdam

FREELANCE

nj | Anlhony
l 91Fokkt-wt-R
LBB/

ALL-ROUND STOFFEERDERS

,hl,l|! 5107

All-round omdat u niet alleen ruime ervaring moet hebben in
het leggen van losse, gelijmde en gespannen tapijt, vinyl,
marmoleum, parket en laminaat, maar zeker ook in het plaatsen van gordijnen en zonwering! Geïnteresseerden zullen als
zelfstandig ondernemer werkzaam zijn.
Bent u geïnteresseerd om samen te werken met Europa's
grootste keten van speciaalzaken in vloerbedekking en raamaekleding? Reageer dan schriftelijk of telefonisch naar: Carpetand B:V:, Spaklerweg 44b, 1096 BA Amsterdam, t.a.v. de
iger K. Kwakman.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Ovfnch it-i.tM.it

Personeel
aangeboden
Biedt zich aan: Huish. hulp t/m
eind sept. 's Middaas. Tel.
5V14628

Oppas en au-pair

Horecapersoneel
Strandpaviljoen Calypso
vraagt per direct:
HULPKOK
Tel. 5715287

x /

vloeren

HEVEA PARKET BALI
Een fraai 3-strooks lamelparket met warme exotische
uitstraling. 10 Jaar garantie. Geel van kleuren
kant en klaar gelakt. Lamellengte 219 cm.
Dikte 14 mm.
Per m2 van -

5>,

'Afsl.ii; Stoti'i

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020- 66958 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN

voor

maandag van 11.00-18.00
dinsdag on woensdag van 9.110-1K.OO
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

JTel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Stichting Taxicentrale Regio A&M vraagt:
Planners (tt&pt)
voor haar moderne vervoerscentrale
'Chauffeurs (ft&pt)
voor het vervoer van ouderen en gehandicapten.
Vragen naar René Rugl 020-6471631
opleiding tot rij-instructeur Aannemersbedrijf vraagt erva°' vrachtautochauffeur start ren stratenmakers tevens
maandelijks in Amsterdam. opperlieden. 075-6842575 of
Tevens opleidingen voor alle 06 55300066.
rijbewijzen,
LEUKVAKANTIEWERK!
vraag 'gratis info-brochure:
±/200,-p.d.!Belsnel
N Verkeersopleidingen
De
Nat. Vakantiewerklijn
Amsterdam. 020 - 69 22 223.
0900-2002005 (1 gpm.).

f=n

ÏY/—

't Lekkerste treknummertje nu
LIVE met hete meiden 18. Ze
liggen naakt te wachten.
Wie heeft op 3-7 Return to Te koop: Zonnebank. Type 24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Eden opgenomen en wil deze alisun, E. 12. Fixpr. 400,- Tel.
Spannende date?
aan mij over doen? Bel: 5720052.
0906-50.15.15.6.
5712358.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

Vraag en aanbod

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

Diversen

Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Mode en accessoires
Dameskleding te koop 34-52.
Bekende merken. Ook inkoop
mooie kleding. 023-5731 165.

Lichaamsverzorging
Particulieren
ontvangen
50% korting!

Uw rubrieksadvertentie kunt u Sportmassage, ontsp. mastelefonisch opgeven.
sage Shiatsu, voetreflex, ook
Tel.:020-5626271.
zonnebank. Tel. 023-5714092

Opleidingen en cursussen

JEZELF LEREN OPMAKEN
Gezocht: oppasoma
voor
STRANDCAFE
o.l.v. ervaren visagiste. WorkReisje van 6 jaar voor af en
zoekt 2 keukenhulpen.
shop 19.00-22.00 u. incl. ma'°e. Tel. 5720304.
teriaal/45. 020-6201914.
Tel. 023-5733030
Opleiding nagelstyliste, vak
Bel 020 - 562 62 71
Particuliere Micro-advertenties met toekomst! 020-6201914.
voor het snel opgeven
worden doorgeplaatst op ATS
van uw Micro-advertentie.
Text.

,
/

NAILART/MANICURE
in professionele nagelstudio.
Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
materiaal ƒ 95. 020-6201914.
Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, • personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.
Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Dagelijks seksen hete meisjes
KAARTL/HELDERZ., 40 j. Bel 020-5626271 voor het op onze LIVELIJN! Alleen de
erv.. gedetaill., betrouwb., snel opgeven van uw Micro- heetste! 99cpm. 0906-0603.
result. max. Tel. 020-6648995. advertentie.
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn .v. Holland.
Clubs en privéhuizen
0906-9722. Secret! 99cpm.
Escortburo Angel. De AEX- Wij behouden ons het recht 0906-9889 Rijpe Sjaan DDindex stijgt de uwe ook? Bel voor zonder opgave van re- cup. zktjgns 18jrv. Liveseks.
dan 020-6322452 (24 hpd.)denen teksten te wijzigen of Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Tevens dames en echtparen niet op te nemen.
Direct contact met
vanaf 18 jaar gevraagd.
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
0906-lijnen
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
Ik ga door, waar anderen
Lesbi TienerSex (18) Live.
0906-50.222.21 (1 gpm).
Wij zijn lekker BI en als je belt stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
hoor je ons live bezig. 0906Direct contact met
Harriët! 99cpm 0906-9794.
9691 pm99c.
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
"Sex alarmnummer"
40 cpm! Binnen 5 seconden
Snelsex direct live 99cpm.
vrouwen 30-t- direkt live aan
de lijn! 0906-17.15

0906*0611

SUPERGOEDKOOP! SOcprn.
Hijglijn, hete vrouwen, lesbi,
tieners (18+) brengen jou naar
'n Hoogtepunt. 0906-0626.
Nieuw! De carrousel! deze
vrouwen zijn direkt bereikbaar
op de lijn! 0906-9701 (80cpm)
De Gay-Carrousel! hier hoor
je mannen die direkt bereikbaar zijn. 0906-97.87 (60cpm)
Biseks! Buurvrouw en buurmeisje! Hun spelletjes worden
harder! 99cpm 0906.9526.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601.
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6(1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
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KAPOT
STOPLICHT EIST
MENSENLEVENS.
Als elektronische verkeersagenten bewaken stoplichten de veiligheid op onze kruispunten.
Soms gaat er wel eens één stuk zonder
dat het meteen wordt opgemerkt. Dat levert levens-

-' / i ;\/.

gevaarlijke situaties op. Zo gevaarlijk dat sommigen
onder ons het niet meer kunnen navertellen.

i i

Elke tip over een kapot stoplicht is wei-

i

!„.\/*

kom bij de politie. Het is een kleine moeite en u
kunt er grote ongelukken mee voorkomen.
De maatschappij moet alles doen voor
onze veiligheid, vinden we allemaal. Maar wie is
die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
| DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.j
"r" SIRE

Onze zomeropruiming
is begonnen. Sla uw
slag en ga daarna pas
uw koffers pakken!
Tapijt, vinyl, laminaat,
parket, gordijnstof:
zo voordelig zie je het nergens!
Gegarandeerd! Ontdek een overweldigende
keus in topkwaliteit voor absolute weggeefprijzen.Wees er snel bij want iedereen kan er
met uw koopje van door gaan!

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
.gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Cassandra. Bouclé tapijt.
Op action-back rug. In lichtbeige.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Lion. Naaldvilt.
Op foam rug. In blauw.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

>

O
. K

Corleoni. Boude tapijt.
Op action-back rug. In bruin/
zwart. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Ipsy. Vinyl met figuurdessin.
Sterk en sprekend! In diverse
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Karpetten
Avanti. Modern karpet.
In twee uitvoeringen.
Afmeting 160 x 240.

Tromso. Gordijnstof met
printmotieven.
Zeer actuele kleurstelling.
55% polyester en 45% katoen.
Breedte 140 cm. Per meter
_________ •»llll .

Imprimé. Velours tapijt.
Op foam rug. In diverse kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Denmark. Graniet dessin.
In verschillende kleurstellingen.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Iflltt l

Cosmo. Karpet in effen
fondkleur. In oker of leverkleur.
Afmeting 160 x 230.

Twist. Frisé tapijt.
Op foam rug. In diverse kleuren
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
KORTING

Burgos. Cut & Loop.
Op action-back rug. In diverse
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Parket/Laminaat
Alesund. Beuken laminaat.
Dikte 7,2 mm.Voor zwaar
woongebruik. 5 jaar garantie.

, .ft -

Green Special. Grastapijt.
Op latex-rug.ln groen.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Crecendo.Bouclé tapijt.
Klasse tapijt op action-back
rug. Nu een fantastische aanbieding! In donkerblauw.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

KORTING

Gordijnen
Artico. Gedessineerd vinyl.
In zonnige gele kleur.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Arosa. Bouclé tapijt met
print. Op foam rug. In blauw.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Crime. Bouclé tapijt.
Mooie kwaliteit op jute rug.
In mais-geel. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

« >°

Metro. Noppen vinyl.
In diverse kleuren.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Impossible.
Gedessineerd vinyl.
Ijzersterke prijs én kwaliteit.
In verschillende kleuren.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter ,,,

IL£^S?
Carezza. Frisé tapijt.
Op verende viltrug. In diverse
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

WeekmediaFmicrofiche.

Gordijnrestanten!
OP = OP! Diverse dessins,
kleuren en materialen.

Narvik. Grenen laminaat.
Dikte 7,2 mm.Voor zwaar
woongebruik. 5 jaar garantie.
Perm2
...^
>ï

v ^pr>.i
\OHRUIM v. l m\*JJ

/KORTING EÜIK

Impuls. Parket dessin.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Swing. Koeiendessin.
Uiteraard in zwart/wit.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Frymoedt. Plavuis dessin.
In vele kleuren verkrijgbaar.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Ahoi. Gordijnstof voor de
kinderkamer. 1 00% katoen.
In vier blauwe dessins.
Breedte 1 40 cm. Per meter
OPRUIM

Haparanda. Eiken/Beuken
fineerparket.
Dikte 7 mm. Gelakt en gehard.
3 jaar garantie.
Perm2
\
/

Anma. Decoratieve gordijnstof. 100% katoen. In de kleurcombinaties blauw/ lichtbeige
en lever/lichtbeige.
Breedte 1 40 cm. Per meter

Tonsberg.
Zeer mooi merbaü lamelparket
Dikte 14 mm.
Perm2

Alle vermelde prijzen zijn exclusief diensten zoals stofferen, plaatsen, confèctioneren en festonneren. Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt, doch uiterlijk tot 30.08.1999.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Bij u in de buurt:

Openingstijden:
Koopavonden:

Amstelveen/Uithoorn* * Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg* * * (020) 617 61 19, Haarlemmerweg 337* (020) 688 10 00,
Klaprozenweg 40* (020) 636 85 75, Spaklerwejj 44b* (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93* (020) 662 51 51
;
Almere* * Winkelcentrum DoeMere, (036) 537 06 60
maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag/woensdag van 09.00-18.00 uur,
donderdag/vrijdagvan 09.00-18.00 uur of 09.00-21.00 uur, zaterdagvan 09.00-17.00 uur.
donderdag vrijdag donderdag en vrijdag

Koop kaarten en cadeaus
van UNICEF en help kinderen
over de héle wereld
UNICEF heeft
prachtige
vcrjaardags-. kerst- en
geboorlekaartcn. T-shirts
met fraaie dessins,
'educatieve boeken en
verantwoord
kindcrspcelgocd.

voor de catalogus:

{070) 33 39 300

\'*~**

unicef
Het Kindcrl'iind- \;m dn VN'. Giru 1 2 !

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe effificnie manier om snel
in contael Ie komen mei leuke meisjes,
vrouwen en mannen via cle Conuiedijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 k u n t ii anonieni luisteren naar tnlloxe serieus ingcsproken advertenties van lezers die een
serieuxe partner ol'gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U k u n t als lezer van één van de nieuws- en
l i u i s - a a n - h u i s b l a c l e n van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uileraard k u n t via 0906-501515.6 ook xcll'

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u cle advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-cocle van de bcleoniputer.
Hiermee k u n t u later cle reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
clexe wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-43 09 /16.

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Klassiekers

Volkswagen Passat TDh Klop geven
Toyota levert aan
VWen
DaimlerChrysler
DaimlerChrysler, de producent
'van Mercedes-Benz en Chrysler,
en Volkswagen gaan gebruik
maken
van
gepatenteerde
Toyota-technologie. 'De in
Amerika en Europa gevestigde
fabrikanten hebben de rechten
verworven om een speciale stikstof-katalysator in productie te
mogen nemen. Deze uitlaatgasreiniger bewijst vooral voordeel
bij een direct ingespoten benzinemotor. De katalysator vermindert de uitstoot van stikstofoxide
(NOx). Een stof die ontstaat bij
zeer hoge verbrandingstemperaturen, welke voorkomen bij zuinig afgestelde motoren. Toyota
heeft op deze techniek patent en
past de katalysator sinds 1994
toe, onder iri het model Avensis.

Mégane dankzij
Mascotte
Een Renault Mégane winnen
door een actie van een fabrikant
van sigarettenvloeitjes, Mascotte. Het overkwam Rob
Meijndert uit Schiedam. Hij was
één van de 90.000 mensen die
had gebeld om twee door Tros
discjockey Rob van Someren
gestelde vragen te beantwoorden. Door notariskantoor Van Ee
& Hanemeijer is hij als winnaar
uit de bus getrokken. Onlangs
heeft Meijndert op het circuit in
Zandvoort de sleuteltjes van de
Mégane 16V ter waarde van
36.595^_gLHdejL in ontvangst
senorrïen.

E

en diesel klopt, hamert, nagelt, stinkt en is niet vooruit te
branden. Zomaar een aantal vooroordelen waar dieselmotoren nog bijna dagelijks mee te maken hebben. De Passat TDI
met pompverstuiver rekent er in één klap, of eigenlijk klop, mee
af. De auto is redelijk stil, relatief schoon en vooral akelig snel.
Daarbij ligt het gemiddelde verbruik ook nog eens net onder de
1 op 20.

Uiterlijk onderscheidt de Passat
zich door de aanduiding TDI met
rode D en dito l. Het systeem werkt
wezenlijk anders dan de standaard
directe inspuiting waarmee VW
naam en faam heeft verworven, De
inspuiting is nog steeds direct maar
vindt nu plaats per cilinder en
onder een veel hogere druk, soms
met wel meer dan 2.000 bar. In de
praktijk vertaalt dit zich in meer
vermogen bij een gelijkblijvend
verbruik. De Passat met 115 pk TDI

Specificaties:
.Motprtype:' •, .
"Vïêrcilinderturbodiesel met ' pompverstuiver
Cilinderinhoud: 1.895 cfn3
, Vermogen: ;V 85 kW/115 pk
',\. • ',', - , > V bij4.ÖOOt.p.m.
*Max, koppel:- ' 285 Nm bij
;' \ •
1.900tp.m.
'Acceleratie:- ; t ,10,7 sec. van
,;
" -• 'p-100 km/uur.
Topsnelheid:,.- 200 km/uur.
'Gem. verbruik: 5,3 ltr/100 km.
Prijs:

ƒ 56.225,-

levert bijvoorbeeld maar liefst 21,3
procent meer koppel dan de 110
pk TDI. En dat terwijl het gemiddelde verbruik slechts 5,3 liter diesel
per
honderd
kilometer
bedraagt.

De Passat heeft een fraaie en
zakelijke uitstraling.

Wanneer je alleen in de auto zit, is
het rijden één groot feest. Er komt
geen einde aan de conditie van de
VW. Telkens opnieuw bouwt de
auto vermogen op een gaat er als
een speer vandoor. De neus komt
iets uit de veren en de snelheidsmeter zet zich gedecideerd in
beweging.
Zonder
hapering
beweegt deze zich voort over de
schaal.

De Passat TDI (115 pk), met
pompverstuiver, kost 56.225 gulden. De door ons gereden versie
had een aantal extra toeters en bellen waardoor de auto zomaar
10.000 gulden duurder is dan de
instapper. De standaarduitrusting is
echter dik voor elkaar met onder
meer elektrisch bedienbare ramen
en spiegels, centrale portiervergrendeling en twee airbags.

Lancia Lybra

Een beeldschoon talent
D

e geboorte van een
nieuwe Lancia is geen
alledaagse gebeurtenis.
Zeker niet als die auto de eerste telg vormt van een compleet
nieuwe
generatie
Lancia's. Spannende dagen
dus voor het illustere merk, bij
de introductie van de Lybra.
Wat ons betreft kunnen de
Italianen gerust zijn; als alle
volgende modellen de kwaliteiten van deze Lybra hebben,
voorspellen we Lancia een
prachtige toekomst.

Venetië. Een beter oord had Lancia
niet kunnen kiezen voor de introductie van de Lybra. Als onverzettelijke rotsen rijzen de magnifieke
'Palazzi' boven het water uit. Een
bijna onwerkelijk schouwspel, dat
de gedachtestroom van de toeschouwer in eerste instantie alle
kanten tegelijk opstuurt. Mooi? In
tegenstelling tot steden als Parijs en
Florence is het moeilijk om je over
Venetië meteen een mening te vormen. En precies diezelfde verwarring maakt zich meester van degene die de Lancia Lybra voor^het
eerst aanschouwt.
Lancia verwijst met de vormgeving
van de nieuwe aanwinst overduidelijk naar het verleden. De koplampen staan in dezelfde formatie
opgesteld als bij de Aurelia van de
jaren '50.'Ook de ruiten van de
voor- en achterportieren maken
herinneringen los: ze zijn eikaars
spiegelbeeld, net zoals de zijruiten
die ooit de Lancia Appia kenmerkten. En natuurlijk prijkt op de neus
de beroemde vijfhoekige Lanciagrille, die elke andere auto volmaakt zou misstaan, maar bij de
Lybra een van de mooiste details
vormt. Denk echter niet dat de
Lybra een slap aftreksel is van de

Porsche historie

Jacht van de witte muizen

, Bijzonderheden uitrusting:

,ABS" , ,
"
2 Airbags • - . - . "
Centrale 'vergrendeling
Elektrisch;foedieride zijruiten
rondom
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stu urbèkrachtiging
Stuur' verstelbaar

Unieke klassieke auto's uil alle
delen van de wereld komen dit
jaar samen bij Paleis Het Loo in
Apeldoorn. De doen mee aan
een eerste Nederlands Concours
d'Élégance. Dat moet uitgroeien
tot een jaarlijks terugkerend evenement van dezelfde allure als
de vermaarde concours in
Goodwood in. Engeland en
Pebble Beach in Amerika. Echte
museumstukken komen naar
Apeldoorn.
Tachtig van de fraaiste klassiekers uit de collecties van musea
en particulieren zullen op zondag 5 september te pronk staan
bij Het Loo en om vier uur 's
middags in een defilé door
Apeldoorn rijden. Tot de auto's
behoren Kompressor Mercedessen uit de jaren twintig en dertig
en uniek auto's van Italiaanse
makelij uit de stal van Alfa
Romeo, Lancia en Ferrari. Ook
Amerikaanse auto's van voor de
Tweede Wereldoorlog van de
merken Packard, Cadillac en
Chrysler komen naar Apeldoorn.
Tevens prijken er enkele Grand
Prix auto's en de toekomst komt
in beeld dankzij een aantal door
sponsor Chrysler Import Holland
beschikbaar gestelde conceptcars.

Rijden met de pompverstuiver
vergt enige gewenning. De Passat
is namelijk onvoorstelbaar krachtig.
Elke keer als je opschakelt, moet
uitkijken dat je niet meteen het
gaspedaal vloert. Hiermee bezorg
je de passagiers bijkans een whiplash. De auto komt zo venijnig uit
de startblokken dat je steeds ongewild het hoofd van de passagiers in
de nek werpt. Slechts bij heel rustig
rijden en een fluwelen rechtervoet
is de krachtsexplosie te beteugelen.
Door de enorme krachtontwikkeling bewijst de tractiecontrole
goede diensten. Aanvankelijk vroegen we ons af waarom VW dit systeem standaard monteert. Tijdens
het optrekken in een bocht licht bij
het rijden op nat wegdek regelmatig in het instrumentarium een
oranje driehoekje op om aan te
geven dat het antidoorslipsysteem
zijn werk doet. Geen overbodige
luxe dus.

bij Het Loo

P

olitiemannen in Porsches hadden in de jaren zestig de bijnaam witte muizen. Gevoelsmatig klinkt dat merkwaardig,
omdat het gaat om overheidsdienaars die snelheidsovertreders aanpakken. Dat jachtige past niet bepaald bij het imago van
een muis. Dit diertje is meestal zelf de prooi. De benaming stamt
van de Duitsers, waar agenten al in de jaren vijftig in witte
Porsches op de Autobahn surveilleerden en gekscherend tot
'Weisse Mause' werden gebombardeerd.
De Porsche prijkt bij menigeen op
het netvlies als politie-auto van de
snelweg. De fikse topsnelheid
dwong respect af bij automobilisten met krachtige auto's. Die gingen bij voorbaat al van het gas,
zodra ze de neus van de oranjewitte Porsche zagen opdoemen in
hun spiegels. Want je wist dat je
nagenoeg kansloos was.

de er nog eens tien. Het was de
start van een innige samenwerking
met de fabrikant, die tot in de jaren
negentig voortduurde. Porsche
toonde van meet af aan enorm veel
belangstelling voor de contacten
met de politie. Doordat de agenten
dag in, dag uit onderweg waren,
kwam er immers een schat aan
informatie over de betrouwbaarheid vrij.

Maar voor de politie speelde ook
mee, dat de luchtgekoelde Porsche Wat duurzaamheid betreft, zat het
de enige was die bestand was meteei goed. De eerste Porsches
tegen langdurig achteruit rijden. In weerden zich kranig, zodat de
die tijd gebeurde het regelmatig Haagse politiek geen enkele moeite
dat de politie over de vluchtstrook had met volgende orders van de
in zijn achteruit ging, terwijl een politie. En zo verschenen in de
agent door het geopende Targa- jaren daarna andere modellen, als
dak van een 911 wuifde om ver- de 911 Targa en de hoekig
keer te attenderen op een aanzwel- gevormde 914.
lende file. Want ja, verkeerssignalering op borden boven de snelweg
bestond in die dagen nog niet.
De Porsche 911 Targa in politieIn april 1961 nam de Nederlandse
snit had de bijnaam witte muis, in
navolging van de aanduiding die
rijkspolitie de eerste voor surveilin Duitsland voor deze geuniforlancewerk geprepareerde Porsche
356 in gebruik. In het najaar volgmeerde auto's werd gebruikt.

Zuinige dieselmotor voor Peugeot

B
De Lancia Lybra heeft een schoonheid die nauwelijks op een foto te vangen is. Wacht tot september en u
begrijpt wat we bedoelen.
Lancia's van weleer. De auto oogt
hypermodern en zit boordevol
nieuwe stijlelementen. Zoals de
subtiele lijn die over de flank loopt,
de prachtige deurgrepen doorkruist
en (bij de sedan) doorloopt in de
achterlichten. Door deze mix van
'oud en nieuw' komt de Lybra in
eerste instantie wat ongrijpbaar
over. Bekijk hem aandachtig, sluit je
ogen en je weet niet meer hoe hij
eruit ziet.
Maar als we hem de volgende dag
in volle glorie over de Italiaanse
weggetjes zien rijden is alle twijfel
verdwenen. Hij is mooi.
Precies hetzelfde verhaal geldt voor
het interieur. De intens gestileerde
stoelbekleding en deurpanelen, de

massieve zilverkleurige info-eenheid in het midden, de dunne reepjes hout rond de tellers, je moet het
allemaal uitgebreid op je laten
inwerken. Lancia spreekt van een
'huiskamer-effect' en inderdaad
biedt het interieur diezelfde knusheid. Het is weliswaar niet je eigen
huiskamer, maar wél een huiskamer die met veel smaak en liefde
voor detail is ingericht. Gevolg:
breng een dag in deze omgeving
door en je bent met geen stok meer
uit de auto te krijgen.
Lancia is het merk van de Fiatgroep dat voor 'comfort' staat. En
dat biedt de Lybra in overvloed. De
inzittenden hebben voldoende
ruimte, waarbij opvalt dat de ach-

WIKA AUTOGLAS
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

* Leveren/monteren alle merken
< Autoruiten origineel
« Kentekenplaten
»s Gelaagd en gehard glas
volgens rnode' op maat

terpassagiers hun voeten geheel
onder de voorstoel kwijt kunnen.
Rijden in de Lybra is een zeer rustgevende bezigheid. Dankzij de licht
meesturende achteras worden
oneffenheden keurig opgeslokt en
vergt het bochtenwerk nauwelijks
moeite. Sturen, schakelen, koppelen, het gaat allemaal als vanzelf.
En wie het zichzelf nog makkelijker
wil maken kiest voor de automatische versnellingsbak, die - hoe kan
het ook anders - 'Comfortronic'
heet. Al met al een heerlijk rijdende
wagen, die we binnenkort veel uitgebreider in Nederland zullen
beproeven.
De Lybra verschijnt in september
als sedan ('Berline' in het Italiaans)
en als Station Wagon. Onder de
kap is er keuze uit een 1.6 16V
(103 pk), een 1.8 16V(131 pk) en
een vijfcilinder 2.0 20V (154 pk).
We reden de twee krachtigste versies, waarbij opviel dat de 1.8 al
ruim voldoende kracht biedt.
Behalve een zeer inspirerend
motorgeluid biedt de vijfcilinder
niet eens zoveel meer. Er komen
ook twee diesels: de 1.9 JTD en 2.4
JTD, beide direct ingespoten. De
prijzen beginnen rond de 46.000
gulden en daarvoor is de Lybra al
bijzonder luxueus uitgerust.

ijna 40 jaar ervaringen
gaan schuil achter de
nieuwe HDI-dieselmotor
van Peugeot. De Fransen
weten dus hoe je zo'n krachtbron optimaal maakt. Dat merk
je. Deze H Dl is stil, soepel en
heel zuinig. Zeker in de grote
en zware ruimtewagen 806 is
hij tot grootse prestaties in
staat. Het verbruik van deze
auto bedraagt met deze motor
slechts 6,7 liter over honderd
kilometer.

Peugeot levert de 806 al enige tijd
met 1,9- en 2,1-liter turbodiesels.
Ze zijn van het indirect ingespoten
type. De 2,1-liter ruimt later dit jaar
het veld voor de 2.0 HDI krachtbron. Dankzij een hoogwaardige
en krachtige, directe brandstofinspuiting ligt het verbruik zo'n achttien procent lager. Daarbij levert de
HDI met 110 pk evenveel vermogen als de 2.1 turbodiesel en zelfs
nog meer trekkracht.
Dat laatste merk je vooral aan de
souplesse. Zelfs bij zeer lage toeren
versnelt de 806 met het grootste
gemak. Terugschakelen is zelden
nodig. En stil dat deze diesel is!
Slechts een bescheiden, totaal niet
storende bastoon verklapt dat er
een oliestoker aan de slag is.
Directe dieselinspuiting heeft de
toekomst. Volkswagen en Audi
rusten nagenoeg al hun diesels al
met
deze
technologie uit.

De direct ingespoten, zuinige dieselmotor HDI komt straks ook in de Peugeot 806.
Mercedes-Benz en BMW hebben
ervoor gekozen. En een dieselmerk
pur sang, als Peugeot, blijft uiteraard niet achter. De HDI is al verkrijgbaar in de 406 en 306 en
behalve de 806 krijgt straks de 206
ook deze motor.
Ten opzichte van de huidige 2.1 TD
(66.800 gulden) zal de prfjs van de
2.0 HDI nauwelijks verschillen. In
september maakt de importeur
deze bekend. De levering van.de
806 HDI start in november. Voor

gebruikers zal het lagere verbruik
een aardig aankoopargument kunnen zijn. Bijkomend effect is de
schonere verbranding, waarmee
Peugeot met gemak kan voldoen
aan toekomstige emissie-eisen.
De uitstoot van kooldioxide, waaraan straks steeds strengere eisen
zullen worden gesteld, pakt bijvoorbeeld zo'n zeventien procent
lager uit. Tegelijk zijn de waaiden
van koolmonoxide, onverbrande
gassen en roet veel lager dan bij

een conventionele diesel.
De 806 heeft trouwens onlangs
een fikse facelift ondergaan De
grille toont anders en de koplampen zijn slanker gemaakt. De neus
oogt dynamischer Bovendien zijn
aan de uitrusting zaken toegevoegd. Nieuw zijn onder meer de
standaard abs. airco, twee airbags,
elektrisch te bedienen ruiten voor
en centrale vergrendeling met
afstandsbediening. Het is kortom
een complete auto.

DIE PORT VAN CLEVE HEET
1 juli was een mooie dag voor de vier hoofdprijswinnaars van de
lezersactie De Amsterdamse Weken. Op die dag feliciteerde de
manager van Die Port van Cleve, de heer de Graauw hen met hun
prijs: een geheel verzorgde overnachting in het vier-sterren hotel 'voor 2 personen.
Volgens de jury hadden mevrouw Van der Hoek uit Amstelveen,
mevrouw Jacobs-Verheek (Amstelveen), de heer Beusekamp
(Amsterdam) en de heer Van Rooy, (Amsterdam) de slagzin "Ik lees
Het Parool omdat..." op originele wijze aangevuld.
Naast slagvaardigheid werd van actiedeelnemers enig knip- en plakwerk gevraagd. Zo diende een actiekaart beplakt te worden met zes
datumregels uit Het Parool. Met De Amsterdamse Weken, een gezamelijk initiatief van Het Parool, Ako en Bruna, maakten deelnemers
tevens kans op boeken, etentjes en theaterkaartjes. Ook deze winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.
Sterwinnaars
De heer dé'Graauw overhandigde de hoofprijswinnaars'een reserveringscheque, die zij dit
jaar in Die Port kunnen besteden. De vier 'sterwinria^rs' kunnen tevens genieten van de
Hollandse^en internationale keuken in'brasserie De Poort/dat befaamd is om z'n 'genum„merde biefstukken' (de klant krijgt bij elke biefstuk een certificaat,uit-,
gereikt). En in bar-bodega,Dé Blauwe Parade kunnen de geVipdf^en
terecht, voor de beste jenevers.
,.' \\ƒ**
Al sinds 1870 biedt Die Port van .Cleve gasten een aangenaarn öridé.r-/s
komen in hartje Amsterdam, en die traditie zet zij ook in het nieuwe
millennium voort. De renovatie van Die Port zal deze zomer geheel
voltooid zijn, zodat het luxehotel in stijl z'n jubileumjaar 2000 tegemoet gaat. Onze sterwinnaars kunnen zich tijdens hun verblijf in Die
Port van Cleve met recht 'gast in eigen stad' voelen! l : ,> <,«
9
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Winnaars van een overnachting met
ontbijt voor twee personen in
Die Port van Cleve, Nieuwezijds
die post yAn Qeve
Amsterdam
Voorburgwal 176-180
Mevrouw E.M. van der Hoek uit Amstelveen
Mevrouw H.M. Jacobs-Verheek uit Amstelveen
De heer P. Beusekarnp uit Amsterdam
De heer H. van Rooy uit Amsterdam

_
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De winnaars
van' een'/..
diner .»'
in eenT;«'ƒ.**'w
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Restaurant Claës Claesz in de Jordaan,
Egelantiersstraat 24-26
/ ,-jV' ,;''/'
y
De heer M5ter Avest^üit^mstèrdam
De heer P.F. Kramer uiïpXrnsterdamf
Mevrouw H. Staid!uit:^rnsterdarn ; ,
Mevrouw MwM^élkobp uit Arristerdam
Mevrouw M, van Aken uit Amsterdam
Mevrouw jf Baruch uit Amsterdam

ClaesClaesz

.indeJordaan

Restaurant De Portugees, Zeedijk 39a
De heer J.M.P. Robeerst uit Amsterdam /
Mevrouw R.,Ockeloen uitjAmslérdam:
Mevrouw, H. Vermeer,Francjce.ujt1 Amstelveen
De heer FJ. Colon uit Amsterdam ^,: i'"
Mevrouw H. dé Vries uit Amsterdarrf; « ,
f
Mevrouw; D.; Bijkerk uit Amstèlveénf : »?*'
Mevrouw A%vvan Rens uit Almere
D,el^eer'^1 .*^jfiSjjK uit'Amstelveen,
'
j uit Andijk
e|eeri|:. R
uit Haarlem
Mevrouw ITC Rouw uit Amsterdam < !,5;; r'' De heer P. van O,ösïveen uit Kü.délsta'art
Mevrouw H J.,,de Kol,f-Boon uit^rnsterdarri j
Dé heer M.C «dé Vrééze uit Amsterdam
De heer E. Dames uit Amsterdam.
'De'*heécy.RA.j/an Lamoen uit Amsterdam
"

'f

* ie «* ^

"f fvJ>~*K('t"

^

» '

,'

ui

v%*
feH
'm

r ,'

-

rC-1?

, i,
*

,

,

r

' \i

.1

K',

•

f

1X

ï ,> *

,,

'

De overige prijswinnaars zullen schriftelijk wórden!,gem,forn^eerd.

RUNA!
^PAROOL
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UI

O

Datum
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli

l

l
UI

HW

LW

HW

04.53

00.29
01.20

17.25

05.41

06.25
07.15
07.59
08.49
09.46
10.35

02.10

03.00
03.56
04.45
05.36
06.27

18.12
18.57
19.45

20.36
21.14

22.09
23.10

LW
15.03

15.50
16.26
15.35
16.25
17.25
18.10
19.06

Maanstand: EK di 20 juli 11.00 uur.
HW: vr 16 juli 06.25 uur, + 121 cm NAP.
LW: zo 18 juli 03.56 uur, - 96 cm NAP.

Op de tegels
kun je voeten
steengrillen

Mike Moore
lanceert
kartblad
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ZANDVOORT - Met veertien man sterk, van wie twee
te paard, heeft het politiei team Zandvoort geassisteerd bij het Tropicanafestival. Volgens woordvoerder
Gerrits verliep het feest in
alle rust. De politie hoefde
l niet in te grijpen.

Tropisch Carnaval voor het café La Bastillc aan het einde van de Haltestraat

gericht op het komende Jazzfestival. Vanwege organisatorische problemen en het verlenen van vergunningen, is het
idee om bekende artiesten in
drie grote tenten te laten optreden losgelaten. Het plan
was om met bekende namen
publiek te trekken. Omdat
Zandvoort nog geen evene-

ZANDVOORT - De politie heeft donderdag vijf jongens aangehouden op verdenking van het stelen van een fiets. Volgens
getuigen hadden drie jongens een fiets gestolen op het Stationsplein. Toen de politie hen mee wilde nemen hield een meisje hen
tegen.
• -^
Zij had net aangifte gedaan van diefstal van haar fiets in de
Zeestraat. Ze zag twee jongens .op haar fiets langsrijden. Tegenover de politie beweerden ze de fiets te hebben gekocht voor 25
gulden. Alle vyf verdachten-zijn voor verhoor ingesloten.

• *

V

y

olgens rmj was helfafgelopen weekend alleen de
temperatuur 'Tropicanisch'.
Omdat onze mannen naar het
North Sea Jazz Festival in
Den Haag waren, bleven mijn
vriendin en ik in Zandvoort
om het eerste festival van het
seizoen mee te maken. Het
programma klonk goed: 'deinende heupen en draaiende
achterwerken', daar hadden
we wel oren naar.
Zin in koken hadden we niet
en om alvast in een tropische
stemming te komen aten we
op het strand. Het terras was
goed gevuld net zoals mijn
bord. Dit was Zandvoort op
z'n best. Vanuit de verte klonken flarden muziek en na het
eten liepen we richting dorp.
Op het Kerkplein was het al
aardig druk en we vonden nog
net een plekje op een terras.
Achter een karafje wijn zagen
we het halve dorp in weekendtenue langs paraderen. Het
geluid van de muziek was nog
steeds niet tropisch en thuis
had ik de radio met deze herrte al lang uitgezet.
We raakten in gesprek met
twee heren die bij ons aan tafel waren komen zitten. Ze
kwamen typisch niet uit Zandvoort en vroegen aan ons of dit
het jazzfestival was. „Kom
over een paar weken nog eens
terug," adviseerden wij, „want
dan zal je jazzmuziek horen."
We zijn daarna de Halte- .
straat nog ingedoken om te
kijken of daar iets te beleven
viel. We liepen duidelijk achter
°e muziek aan want overal
was er pauze. Tot slot van de
avond zagen wy toch nog een
Paar deinende heupen en
draaiende achterwerken.
Twee politieagenten te paard
Saven een show weg waar mem
g salsadanser jaloers op zou
worden.
Nel Kerkman

Tropicana deed zijn
naam vooral eer aan
vanwege de
temperatuur, niet de
muziek. Maar dat
mocht de pret niet
drukken

Restaurateur
fan van
Laurel en Hardy
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ZANDVOORT - De leden van de commissie Ruimteüjke
Ontwikkeling en Milieu zijn niet blij met het voorstel van het
college om bij de Tarzanbocht een zendmast en een radarpost te plaatsen. Het college wil hiermee tegemoet komen
aan het verzoek van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken. Beide willen een mast. De één
op het circuit, de ander op het politiebureau.

Fietsendieven weer actief

"\

En verder:

Raad wil geen
zendmast bij
Tarzanbocht

Tropicana
is rustig
verlopen

Organisatorisch is het festival goed verlopen. Dat vinden
zowel politie als de evenementenbureau Leeseman Event
dat de organisatie in handen
had. Gerrits: „We hadden wat
extra mensen ingezet onder
wie twee man te paard. Paarden zijn makkelijk in een grote
menigte. Je hebt een beter
overzicht. En als je mensen
aanwijzingen moet geven dan
ben je vanaf het paard ook beter te zien."
Robert Leeseman van het
gelijknamige
Amsterdamse
bureau was door de ondernemers ingehuurd om het feest te
organiseren. „We begonnen er
vier weken van tevoren mee.
Het is dan wel veel wat er op je
afkomt. Sommige afspraken
met bands bleken niet op papier te staan. Gelukkig heeft
dat niet geleid tot het niet komen opdagen van bands. Maar
dat soort zaken moet je wel
goed op een rij zetten."
Leeseman, en ook de ondernemers, zijn redelijk tevreden
over het verloop van het feest.
„Het was schitterend weer.
Dat was natuurlijk optimaal
voor zo'n Tropicanafestival.
Mooier kun je het niet hebben."
Het organisatiebureau heeft
overigens weer alle aandacht

Los nummer 2 gulden

Foto André Lieberom

mentenpleinen heeft waar op
vaste tijden een groot feest
kan worden gehouden, gaat
het oorspronkelijke plan 'Jazz
to Dance' niet door.
Leeseman: „Nu komen er vyf
podia met ongeveer dezelfde
opzet als het Tropicana. Er is
nog over gedacht om het
Raadhuisplein erbij te betrek-

ken. Daar mogen echter geen
versterkers worden gebruikt.
Dan daalt de economische
waarde van zo'n plein meteen."
De organisator heeft overigens wel begrip voor de boze
Zandvoorter die zondagmorgen om zeven uur uit zijn slaap
werd gewekt door het demon-

ZANDVOORT - De politieke fracties uiten kritiek op
het aantal seniorenwoningen
in de nieuwe Zandvoortse
wijk Park Duijnwijk. Dat zijn
er maar drie en dat is veel te
weinig om ouderen die kleiner en gelijkvloers willen wonen te herbergen. Met de
toekomstige vergrijzing voor
de deur wordt de wachtlijst
steeds langer.

Duijnwijk heeft weinig
woningen voor senioren
in een 4-kamerwoning zit. Zo
komt diegene nooit aan de
beurt. Moet die maar zitten
wachten tot er een plekje in
het bejaardenhuis leeg komt?"
Ook het gemeenteraadslid
P. Boevé (AOV/Unie 55-plus)
toonde zich teleurgesteld. „Ik
ken een echtpaar dat in een
eengezinswoning woont met
drie verdiepingen. De man
heeft onlangs een infarct gehad en kan geen trappen meer
klimmen. Het is toch een te
gekke situatie dat er maar drie
seniorenwoningen zijn op zo'n

teren van de podia. „Het probleem is dat die podia van de
gemeente voor de ochtend:spits weg moeten zijn. Daarom
worden ze tussen zes en zeven
uur 's morgens afgebroken. Op
het Gasthuisplein zou je ze
misschien iets langer kunnen
laten staan. Maar in de Haltestraat kan het niet."

hoeveelheid. Temeer daar
Duijnwijk bedoeld was om de
doorstroming te bevorderen."
De kritiek gold overigens
niet alleen het aantal seniorenwoningen. Ook de jongeren kpmen er bekaaid vanaf. Een bijkomend probleem is dat de
woningen door de regionale afspraken niet alleen voor Zandvoorters gereserveerd mogen
worden. Ook Haarlemmers
kunnen op de Zandvoortse
markt inschrijven.
Wethouder Oderkerk, die als
vervanger voor wethouder

Eigenlijk is het al een oude
discussie, ware het niet dat het
verzoek van de ministeries ppnieuw zout in de wonden wrijft.
Het college wil wel voldoen aan
de vraag van beide ministeries,
maar vraagt zich af waarom de
provincie de bestemming 'gemotoriseerde sport westelijke
randzone' ineens zo ruim interpreteert. Het circuitgebied
mag namelijk alleen gebruikt
worden voor parkeren, het afhandelen van toeschouwers en
aanleg van akoestische voorzieningen.
Nu liggen er ineens verzoeken voor de vergroting van de
grindbak bij 'Bos uit' - een eis
die nodig is voor het afgeven
van een Formule I-licentie, het
plaatsen van een zendmast en
radarpost en een verzoek van
een Telecombedrüf voor de
bouw van een ondergronds
transformatorstation. Andere
locaties zoals de Kennemerduinen (Parnassia) zijn door
de provincie afgewezen vanwege de status (natuurmonument) van het gebied.
Herben optrad, beaamde dat
het om een schaars goed ging.
„We kunnen er misschien nog
wel kritisch naar kijken." In
dat opzicht dacht Boevé dat
het ook geen kwaad kon om als
raad op excursie te gaan in de
nieuwe wijk. „Als je sommige
woningen uitstapt, dan loop je
bijna bij anderen naar binnen,
pok zijn er trappen met veertig treden."
Secretaris Berkhout van de
Seniorenraad kijkt er niet raar
van op dat er zo weinig seniorenwoningen in de nieuwbouwwijk zijn gebouwd. „We
hebben de wethouder vier jaar
geleden al ingeseind. De conclusie is datje nóg tekort komt
als je alles vol seniorenwoningen bouwt. 35 procent van de
Zandvoorters is 55-plusser."

Gert Toonen (PvdA) merkte
op dat de 55-plussers niet aan
de beurt komen in het nieuwbouwplan. „In totaal waren er
maandag acht woningen te
vergeven. Vijf ervan zijn door
de gemeente toegewezen in
het kader van bepaalde voorZANDVOORT - Gezien zieningen. Dan blijven er drie
het enorme succes van het over. Ik ken iemand die al jaren
project Jeugdsportpas, wil
wethouder Oderkerk het
project voortzetten. Van de
gemeenteraad wordt niervoor zevenduizend gulden
subsidie gevraagd.
K GA het gewoon halen," steeds opdrachten," vertelt
Mariecke.
De Zandvoortse Sportverezegt de zeventienjarige
niging organiseert samen met
Drie spannende uren volgZakaria El Bouzrute over
de Sportservice Noprd-Hol- zijn gedachte voor het examen den toen de jury overleg ging
land een viertal praktijklessen aan de toneelschool in Amplegen en daarna de auditievoor
basisschoolleerlingen sterdam. Samen met dorpsge- kandidaten één voor één binvoor de groepen 5 tot en met 8. note Mariecke Fransen haalde nen riep voor een gesprek. „Ik
was toen heel erg zenuwachtig
Zes weken lang kunnen de kin- hij na drie audities de emdaan het worden omdat het zo
deren kennis maken met een streep. In september mogen
sport die ze nog niet kennen. ze gaan beginnen aan de felbe- lang duurde, "zegt Mariecke.
De ervaringen met dit jeugd- geerde studie aan de theater- „Je zit daar maar te wachten.
sportpasproject, dat vorig jaar school. Byzonder, omdat er ie- Zakaria was tien minuten eerwerd gehouden, zijn positief. der jaar weer veel gegadigden der aan de beurt dan ik en hij
was geslaagd. Het leek me ze
Alle betrokken partijen waren staan te dringen voor een
verbluft over de enorme deel- plaatsje in het eerste jaar en er vreselijk als ik er niet doorname van de kinderen. Zand- strenge selectie-eisen worden heen was en we dan samen in
de trein terug zouden moeten.
voort stak, met zijn vierhon- gehanteerd door de jury.
derd leerlingen, heel gunstig af
Mariecke en Zakaria kennen Sommige mensen kwamen
ten opzichte van het aantal elkaar van amateurvereniging ook huilend uit dat kantoortje
deelnemers op Haarlemse Wim Hildering. Mariecke volg- lopen."
Maar gelukscholen.
de daar reeds
kig liep het
Voor het college een reden toneellessen
om het project voort te zetten. als klein meisvoor Mariecke goed af. Ze
De kinderen zelf betalen tien je, Zakaria is
was zelfs met
gulden voor zes lessen. De nog maar
deelnemende
verenigingen twee jaar lid ---- ----^-- alleen maar
krijgen 250 gulden ter tege- van de vereniging. Met regis- plusjes glansrijk door de dag
moetkoming in de zaalkosten. seuse Son Koper studeerden gekomen. „Ik ben helemaal
Het college stelt voor om het beiden hun monoloog in voor niet zenuwachtig geweest.
Gek, hè? Als ik moet spelen
project nog één maal te subsi- de eerste ronde. Koper, die
diëren.
zelf ooit de Amsterdamse to- heb ik ook absoluut geen
angst. Ik heb vroeger gegooneelschool heeft gedaan,
meldde „apetrots" te zijn dat cheld en daarmeee opgetreden, dat vond ik af en toe wel
twee van haar pupillen zijn
eng, maar op het toneel voel ik
aangenomen.
me als een vis in het water,"
Op de laatste dag van het
examen stapten de twee spe- aldus Zakaria.
De zomervakantie gaat Malers al om acht uur 's ochtends
op de trein naar Amsterdam. riecke gebruiken om lekker uit
„We hebben eigenlijk een hele te rusten om fris aan het ongedag meegedraaid, zoals het er twijfeld zware jaar in Amsterop school uiteindelijk zal toe- dam te gaan beginnen. Zakaria heeft een vakantiebaantje
gaan," legt Zakaria uit. „We
Bel dan i.v.m.
moesten een dialoog instude- op het strand aangenomen en
nabezorging
ren en een lied, maar we hoef- hij wordt wellicht gevraagd
den dat niet alleen voor te dra- voor een gastrol in de politievrijdagmorgen
gen. De kandidaten werden in serie 'Blauw Blauw', waar hij
vóór 12 uur
Mariecke en Zaknria naar Amsterdamse toneelschool
drie groepen van tien verdeeld onlangs een screentest voor
tel. 5717166
Foto André Lieberom
en met z'n tienen deden we
deed.

B en W willen
Jeugdsportpas
voortzetten

Binnenlandse Zaken .wil ook
een mast voor de invoering van
een nieuw digitaal systeem
voor alle hulpverleners. Die
mast wordt echter 45 meter
hoog en Zandvoort vindt dat
midden in het dorp niet gewenst. Het college wil de mast
daarom liever combineren met
de mast van het ministerie op
h e t circuit.
.
. . .
WD'er Joustra heeft grote
bedenkingen. „Ik • heb -nog
steeds moeite met de zendmast. Er staat er al een met
een groot bereik in de polder.
Waarom moet er nog een in
Zandvoort komen. In feite," zo
meent Joustra, „is Zandvoort
derde keus." De WD'er 'begrijpt niet dat de windmolens,
die een energiebedrijf wilde
plaatsen, niet kunnen en een
zendmast wel. Hij denkt dat de
omliggende gemeenten bezwaar maken waardoor Zandvoort uiteindelijk als beste
plek is aangewezen. "
Ook de CDA'er ^Versteege
ziet liever geen mast in het natuurgebied. „Maar ook niet in
woonwijken. Het heeft natuurlijk met het beleid van de provincie te maken."
Gert Toonen noemt het feit
dat het circuitterrein géén beschermd natuurgebied is, geen
argument om ongewenste ontwjkkelingen toe te staan. „Het
circuit moet je niet als industrieterrein zien."
Het commissielid Boevé
(AÖV/Unie 55-plus) .is bang
dat Zandvoort zo langzamerhand een stalling.en laadbak
van Nederland wordt. Hij wil
de mast wel in het • centrum
toestaan, waar hij niét opvalt
tussen kerk- en watertoren.
Het toestaan van een mast bij
het circuit heeft een precedentwerking, vreest hij. „Dan
kunnen de windmolens van
D66 er ook wel bij." Het vqprstel komt nog aan de orde in de
gemeenteraad.

250 parkeerbonnen
ZANDVOORT - De politie
heeft in het weekeinde ruim
250 automobilisten een bekeuring gegeven vanwege het verkeerd parkeren van hun auto.
Veel auto's stonden in de weg
en werden weggesleept. De
drukte leidde op de kop van de
Zeeweg tot flink wat overlast,
zowel naast de weg als in de
middenberm. Een aantal mensen liet hun auto zelfs gedeeltelijk op de rijbaan achter.

Paard op hol

ZANDVOORT - Het paard
van de ijscoboer sloeg zondagavond omstreeks kwart voor
zeven door onbekende oorzaak op hol. Een van de omstanders zag kans de leidsels
te grijpen en op de kar te springen. Een surveillanceauto kon
het dier daarna in de richting
van de zee drijven waarna het
tot stilstand kwam in de branding. Op aanwijzing van een
paardenkenner werd de surveillanceauto uit de nabijheid
van het paard gereden om het
paard te kalmeren. Opnieuw
sloeg het op hol en rende vervolgens de andere kant uit. De
politieauto moest het dier
weer de branding in jagen. De
eigenaar van de ijskar lukte
het uiteindelijk om zijn paard
te kalmeren. Geen van de
strandgasten liep letsel op.

Bedreiging met mes

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagavond omstreeks
half elf een man aangehouden
wegens dreigen met een mes.
Kort tevoren hadden twee getuigen aan surveillerende
agenten gemeld dat de man
stond te dreigen. De 49-jarige
Zandvoorter werd daarna op
de Van Lennepweg gesignaleerd. Hij negeerde echter een
aantal stpptekens.
Toen hij in de Linneusstraat
vervolgens tot stoppen werd
gedwongen, bleek hij twee
messen in zijn auto te hebben.
Ook was hij onder invloed van
alcohol.

Illegalen

ZANDVOpRT - De vreemdelingenpolitie heeft vrijdag
twee mannen met de Chinese
nationaliteit aangehouden wegens hun illegale verblijf in Nederland. De mannen, 35 en 29
jaar oud, werkten in de keuken
van een horecabedrijf in de
Zeestraat. De eigenaar van het
bedrijf krijgt een proces-verbaal. Ook een horecaondernemer in de Haltestraat ondergaat hetzelfde lot. Hij had een
vreemdeling aan het werk die
geen toestemming heeft om te
werken.

'Sommigen liepen huilend naar buiten' Beeldenroute heeft al beeld
'I

Koper apetrots
op pupillen

U w krant
niet
ontvangen?

ZANDVOORT - De Stichting Kunstcircus wil een beeld aankopen als de gemeente het plan voor een taeeldenroute langs de
boulevard doorzet. De beeldenroute is een voorstel binnen het
kader van de cultuurnota voor toeristische ontwikkeling.

Om alvast een idee te krijgen hoe zo'n beeldenroute eruit moet
zien, houdt de stichting-dit jaar hun manifestatie op de boulevard. „Als een soort geste, 'om te laten zien hoe iiet wordt met
het strand en de zee als achtergrond."

;die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,:'•Omdat
ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Zij zijn niet waarlijk dood
die in ome harten leven.
12-7-'99

FAMILIEBERICHTEN
12-7-'89
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede,
dat hij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader, fantastische opa en oom

Rinus van Galen
Géén dag uit mijn gedachten.
Tedje

Hendrik Jacobus Menks
Henk

Haarlem
Zandvoort
15 maart 1920
11 juli 1999
Zandvoort:
Arendje Menks-Molenaar
Zandvoort:
Annemarie Colornina-Menks
Ramon Colomina
Ramona & Mark
Calgary:
Jan Menks
Coby Menks-de la Court
Davicl & Dianne, Ann-Louise
Harlingen:
Jaap Menks
Tiny Menks-Attema
Gcsina & Alex, Erik & Sandra,
Astrid & Jouke
Zandvoort:
Cees Menks
Aldy Menks-Buijs
Ralph, Marleen
Oberursel:
Louise Menks-Lilge
Dieter Lilge
Sebastian
Zandvoort:
Martin Menks
Bep Menks-Swinkels
Marieke, Willeke, Paul
Oostvoorne:
Jenny Minnaar-Prinsen
Kees Minnaar
Anouk, Vincent, Desiré
Venlo:
Willem Prinsen
Marijke Dozy
Maarten, Florine, Gijsbert
Vondellaan 17
2041 BA Zandvoort
Dienstbaar tot in de dood.
Hij heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de
wetenschap.

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Ludewiena Meizina Antje
Weber-Roukens
Ludy
Amsterdam, 23 mei 1911 Zandvoort, 9 juli 1999
Wij bedanken het personeel van Zorgcentrum
Huis in de Duinen voor hun liefdevolle verzorging.
Anneke Westhoven-Weber
Bob Westhoven
Hans Weber
Nelly Weber-Korff
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
H. Heijermansweg l, flat 1/7, Zandvoort
Correspondentieadres:
van Speijkstraat 13
2041 KM Zandvoort
De crernatieplechtigheid heeft op dinsdag 13 juli in
familiekring plaatsgevonden.

Wat is mijn wereld wazig
wat wordt mijn wereld klein
ik kan mij niet herinneren
wie jullie allemaal zijn
soms zie ik iets bekends
ofwel ik wat vertrouwds
en is het weer heel even
net zoals vanouds
Bedroefd geven wij u kennis dat, voorzien van het
Sacrament der zieken, van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, fijne opa en mijn
overgrootvader

In memoriam
14-7-1998

Johanna Hendrika Mordhorst
Lieve mams
Ik mis je nog iedere dag
Antoinet

„Wartoe Vooruit."
Na een arbeidzaam leven vol liefde en ?org voor allen die hem dierbaar waren, is zacht en kalm van
ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

Engel Kerkman
Botje
in de leeftijd van 83 jaar.
M. Kerkman-Weber
Ans en Freek
Richard
Jan
Marco
Daan
Jeroen
12 juli 1999
lan Steenstraat 8
2042 VZ Zandvoort
Engel is thuis, alwaar gelegenheid is tot afscheid
nemen.
De crematieplechtiglieid zal plaatsvinden op yrijdag 16 juli 1999 om 15.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruid berger weg 2-4 te Driehuis
(Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

J,,?"

Ik ben werkzaam t
bij Uitmartcentnim Haarlem.
Omdat wil at 100jaar aan de Parklaan
gevestigd zijn, kennen wij ak geen,
ander de specifieke wensen van
de Haarlemse bevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijd voor.
Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- of ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
vanprofessionele medewerkers regelt
dat allemaal. Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretarïaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen

-

bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
de heer A van Marie financiën
de heer H. Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 5 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 27 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 12 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

station - slopen pompstation
99-143R Linnaeusstraat 18 mast - plaatsen
van een dubbelzijdige onverlichte
reclame
99-144R Van Lennepweg 22 mast - plaatsen
van een dubbelzijdige verlichte
reclame
99-145B Hogeweg 24 - geheel vernieuwen
aanbouw van hout
99-146B Ir G Fnedhoffplein 9 - veranderen/
vergroten woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen
-

Wilhelminaweg 6 2 - 1 boom
Wilhelminaweg 6 4 - 1 boom
Zandyoortselaan 62 - 1 boom
Beatrixplantsoen 1 7 - 1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-131M Witte Veld 64 - plaatsen van een
schuur
99-140B Secretaris Bosmanstraat l la - plaatsen van een dakopbouw
99-023P Kochstraat 10 - oprichten dienstwonmg
99-141S Pakveldstraat 21 - slopen bouwbedrijf
99-142S Dumdoornlaan, voormalig pomp-

GEMEENTE

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19
WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Max Euwestraat 5 m verband met
het uitbreiden van de woning,
- het perceel Burgemeester Nawijnlaan 16 in
verband met het uitbreiden van de woning
en
- het perceel Parnassialaan 25 in verband met
het uitbreiden van de woning
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 16 juli 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg kan een ieder schriftelijk bedenkmgen naar voren brengen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

VOORBEREIDINGSBESLUIT EX
ART. 22 WRO

De gemeenteraad heeft op 6 juli 1999 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor
- het perceel Zeestraat 71,
- het perceel Max Euwestraat 5,
- het perceel Burgemeester Nawijnlaan 16,
- het perceel Parnassialaan 25
Deze besluiten liggen met ingang van
16 juli 1999 met de bijbehorende tekeningen,
waarop met een rode omlijning het desbetreffende gebied is aangegeven, ter inzage
bij de Centrale Balie

Ook voor een voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.
«RSTUK90MIN.C

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
j
of crematie.
:
Directe hulp bij een sterfgeval.

CWIJ KRAKEN DE PRIJS TOT MAAR LIEFST

l 100,-

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
Glazenwasserij

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

Jacobus Antonius van der Meer
Jacques
-te Amsterdam,
t Haarlem,
26 september 1917
8 juli 1999
Annie van der Meer-Melkert
Miekeenjoop
Patrick en Karin
Maarten
Jacques en Maria
Leny en Ton
Frank en Carla
Remco •
Elly en John
Bas
Denise en Ton
Thomas
Anneke en Gerard
Rogier
Jeroen
Helma en Dick
Pim
Bart
Burgemeester van Alphenstraat 55 - flat 2
2041 KC Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

14-7-1999

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Deze versterker is er een voor de echte muziekliefhebber die fantastisch geluid wil maar dan
wel met de luxe van afstandsbediening. Hij klinkt zo goed dat Marantz de toonregeling meteen
maar heeft weggelaten !
NORMALE PRIJS fl.699,-

GLOEDNIEUW IN DE

- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

PIONEER SL 5 V LUIDSPREKERS
(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Speakers met een scherp
uiterlijk en een warme
klank De eerste keus voor
iedereen aan een budget
NORMALE PRIJS jjj^tfPER PAAR

SALE

«49

SALE

Deze 70 Watt luidsprekers
werden luidspreker van het
jaar in 1998 Wat kunnen
wij daar nog aan toevoegen
behalve dat U nu ook de
prijs van het jaar krijgt'
NORMALE PRIJS fl^P*TPER PAAR

BIHHKHKf

UHHi

GLOEDNIEUW IN DE DOOS

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

PHILIPS CD 723 CD SPELER

PIONEER A107 VERSTERKER

SALE
iedereen leest de krant altijd en overal
Onze laagste prijs ooit voor een cd speler met digitale uitgang
NORMALE PRIJS 0-Wr-

JL AV JLiv l U steenhouwers

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug/sept 1999
Kamerlmgh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel. 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

GLOEDNIEUW

Een buitenkans voor iedereen die op zoek is naar een betaa bare
maar toch goed klinkende versterker die met 4 lijn en 2
tapeingangen overal m te zetten is
NORMALE PRIJS glW.-

«229

GLOEDNIEUW IN DE DOO

NAD 522 CD SPELER

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort

,219

SALE

SALE
Oké. we geven toe, het is dan misschien wel het model van vorig
|aar maar als hij nog altijd gloednieuw in voorraad en iedere dag
gewoon voor deze prijs is, maakt dat dan iemand nog wat uit ;
NORMALE PRIJS fi&WÏ-

GLOEDNIEUW IN DE DOO

SALE

«449

Profiteer nu van onze belachelijke prijs voor deze zeer
gewaardeeerde speler van NAD
NORMALE PRIJS tüWK'

GOEDNIEUW IN DE DOQÜ

bezoek onze website @ www.richersoiinds.com of email: nchers@xs4all.nl

OPENINGSTIJDEN

WU ACCEPTEREN; Credit Card; Pin, Eurocard.Visa, Cheques, inruil en zelfs cash.

WIJ ZIJN OPEN VAN:

VAN WOUSTRAAT 123
l O74 AH AMSTERDAM

MAANDAG T/M VRIJDAG: I O - I 9
BEHALVE DONDERDAG: 10-21
EN ZATERDAG : I O - I 7
OOK ALLE KOOPZONDAGEN
GEOPENDVAN I O - I 6 U U R !

BEL: O2O-47 l 2677

VOOR UW GRATIS OOUDWAZE 8 PAGINAS DIKKE CATALOGUS

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON l
l

(t PtR KLANT, Bil AANKOOP VANAF FLS5,-)
'
90 MIN. CHROOMTAPt VAN GOED! KWALITEIT
l
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Afbreken van
podium verstoort
de zondagsrust

woensdag 14 juli 1999

'Ze mochten mijn plan niet pikken'

ZANDVOORT - Een bewoner van het Dorpsplein heeft
een klacht ingediend bij de
burgemeester over zijn behandeling bij de politie. De man
werd zondagmorgen om zeven
uur wakker omdat werklieden
het podium voor zijn huis met
veel lawaai afbraken.
Volgens de bewoner heeft hij
Toen een vriend vijf jaar geleden een outdoorkart
niets tegen het festival zelf.
aanschafte, maakte Zandvoorter Mike Moore voor het
„Dankzij het mooie weer is het
eerst kennis met de kartwereld. „Ik had er toen nog
een gezellig feest geworden,
g-een besef van dat zoveel mensen zich met deze sport
waarvan ook ik heb genoten."
bezig hielden. Zelf probeerde ik er wat van te weten te
Alleen de demontage van het
komen maar kwam er al gauw achter dat er geen
podium zondagmorgen vroeg
Nederlandse literatuur over was. Wel veel
viel niet in goede aarde. Toen
buitenlandse." Een gat in de markt en Moore sprong
hij zijn verhaal wilde halen bij
erin met zijn Nederlandse Kartsport Magazin.
de werklui, werd hij naar de
gemeente verwezen. In zijn
boosheid liep hij daarop naar
de politie waar hij dreigde een
beeldscherm te vernielen als er
niets werd ondernomen.
Volgens de Zandvoorter
werd hij daarna hardhandig
aangepakt alsof hij „een wapengevaarlijke
drugscrimineel" was en tegen de grond
geduwd waarbij zijn bril werd
verbogen. Zonder een glaasje
ET MEI-juninummer grafische industrie. „Ik ben
water werd hij daarna drie uur
staat vol sprekende vanuit huis gestart met beletlang in de cel opgesloten. De
foto's waar de kleuren tering en daarna gespecialiman heeft ook een klacht ingezowat vanaf spette- seerd in het aanbieden van todiend bij de hoofdcommissaris ren. „Alle foto's worden met taalpaketten." TPS maakt bijvan politie.
een hoge resolutie ingescand," voorbeeld reclame- en hanspandoeken,
vertelt de Zandvoortse hoofd- delsdrukwerk,
redacteur niet zonder trots autoreclame en T-shirts met
en afbeeldingen.
tussen de bedrijven door. „De teksten
buitenlandse bladen zien er „Klanten komen met een idee
en wij ontwikkelen een conzelfs niet zo mooi uit."
Als medecept dat leidt
eigenaar van
tot het maken
de grafische
van films, rebedrijven
clameborden
De rubriek Meningen staat
Todd Proof
en zelfs lichtopen voor reacties op
Services BV
bakken. Teleartikelen die recentelijk in de (TPS) in Amyisiereclame
krant hebben gestaan. De
sterdam
en ~~~~~~"~~"~"~ """""•""^^ is eigenlijk het
To the Point in Zandvoort is enige dat wij niet doen."
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren hem er alles aan gelegen om
Moore is als financieel direcen te redigeren. Brieven die
met het eerste nummer met- teur nooit te beroerd geweest
langer zijn dan 300 woorden
een zijn visitekaartje af te ge- om zijn ideeën uit te dragen.
ven. Qua vormgeving is dat uit- De dagen dat hij met een fotokunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we stekend gelukt; het blad is een graaf langs de Zandvoortse honiet.
plaatje.
tels ging en de eigenaars een
De dertigjarige Zandvoorter horecapakket aanbood, liggen
stapte twaalf jaar geleden in de nog vers in het geheugen. „In

Zomercampagne
alcoholmisbruik

MENINGEN

Politieke winst

Gemeentebelangen Zandvoort
is niet blij met het pilotproject
Zuidbuurt dat door de gemeenteraad is aangenomen.
Door de gemeenteraad is het
proefproject parkeren Zuidbuurt aangenomen. Ruim
twee jaar geleden werd door
het toenmalige college vrijwel
eenzelfde plan voorgesteld.
Oude wijn in een nieuwe fles...
en de hele goe-gemeente smult
ervan en gaat met applaus akkoord. Twee jaar geleden
stond Zandvoort op zijn kop:
er moest een referendum komen. De kosten bedroegen 30
duizend gulden, waarbij de
parkeerplannen door 90 procent van de stemmers werd
verworpen.
In het vorige plan zouden de
kosten voor een vignet tien
gulden per maand bedragen.
Nu gaat iedereen akkoord met
twintig gulden per maand terwijl een pilotproject eigenlijk
gratis hoort te zijn! Weet u wat
dat betekent? Dat men nu 240
gulden per jaar in de Zuidbuurt betaalt en dat bedrag
betaalt straks heel Zandvoort.
Want het gaat immers om een
pilotproject.
Laten we nog eens een referendum houden, een beetje
emotioneel getint, dat helpt.
Want een uurtje politieke
winst is uiteindelijk verlies
voor de hele Zandvoortse bevolking.
J. Brugman (GBZ)
Zandvoort
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Toto NZH

van toespraken worden afgewikkeld. In die dagen was dat
een gebruikelijk ritueel. A. van
Rossum, de voorzitter van
commisssarissen van de Eerste Nederlandsche TramMaatschappij te Haarlem, liet
uitgebreid weten dat elektriciteit voordelen heeft boven elke
vorm van beweegkracht, ondanks de hogere aanlegkosten.
Het feit dat ingenieur Schotel in acht maanden de klus
klaarde, wekte bewondering.
Ook waren er woorden van lof
voor de heren Siemens en
Halske, de firma Stork en de
aannemers Van Vendeloo en
Van Noordenne. Het gezelschap kreeg daarna nog eens
twee uur uitleg in het krachtNu, honderd jaar later, is er station, waarna de uiteindelijin het NZH-Vervoersmuseum ke reis naar Zandvoort kon bein Haarlem een expositie inge- ginnen.
richt over deze oude tramlijn.
Uit een verslag van de 'OpEr zijn tot het einde van het
jaar foto's en, wat tastbaarder, rechte Haarlemsche Courant'
een motorwagen uit 1899 te bleek, dat reizen met de tram
zien. Ook is er een videoband uitzicht bood op een 'belangte koop van de tramlijn Am- wekkend panorama' en een
'frappant uitzicht op de sportsterdam-Zandvoort.
Voor de tramreis begon, baan'. Het weer was slecht
moest een heel programma maar een mooiere 'erepoort
Honderd jaar geleden, op 3
juli 1899, vertrokken twee
eenvoudig versierde
tramwagens vanaf Haarlem
richting Zandvoort. Het was
de eerste rit van de
elektrische tram met aan
boord een aantal
genodigden, onder wie de
Commissaris van de
Koningin in Noord-Holland
en de Haarlemse
burgemeester. Acht
kilometer lang en vrijwel op
een enkel spoor zoefde de
tram door het gebied. Met
"deze eerste rit werd de lijn
Haarlem-Zandvoort voor
het publiek open gesteld.

zo'n pakket zaten bijvoorbeeld
standaardmenukaarten, placemats, servetten en ansichtkaarten van het hotel. Door
het drukken centraal te houden, kon ik het pakket goedkoper aanbieden."
Zijn enthousiasme voor de
kartsport - hij kocht er twee

Toto A n c f i t- Lielx'i om

jaar geleden zelf een - was voor
Mike de drijfveer om het avontuur aan te gaan. „Ik kreeg het
idee om een kartmagazine te
maken toen ik het televisieprogramma zag over het ontstaan
van het blad Formule I voor
autoraceliemebbers. Dat was
eigenlijk als studentenproject
begonnen. Toen ik dat zag, viel
het kwartje meteen. Ik dacht:
hé, je bent nog op tijd om erin
te stappen."
Zijn veronderstelling dat Nederland slechts zo'n tweehonderd karters telde, had de
Zandvoorter in die tussentijd
al bijgesteld. „Nederland bleek
zelfs zo'n tweeduizend licentiehouders te hebben en nog
eens zesduizend recreanten.
Het gemiddeld aantal bezoekers per wedstrijd is twintigduizend. In ons land heb je 55
binnen- en twintig buitenbanen."

Om zijn plan om een kartmagazine uit te geven te onderbouwen begon Moore met het
verkennen van de markt. En de
cijfers logen er niet om. „Ons
land telt maar liefst 120 bedrijven die alleen maar kartmateriaal leveren. Die willen allemaal adverteren. Per jaar gaan
zo'n honderd miljoen gulden in
de Nederlandse kartwereld
om."
„Toen ik dat allemaal wist,
van schilderachtige boom- heb ik een draaiboek gemaakt.
groepen en duinlandschappen' In het begin heb ik alles gekon de nieuwsgierige reiziger
zich niet wensen toen Zandvoort in het vizier kwam.
De nieuwe tram oogste meteen veel bewondering bij de
bevolking. Het hele dorp was
uitgelopen om de eerste reizigers bij het eindstation te verwelkomen. Hun blijdschap
toonden ze massaal door de
'Hollandse driekleur' van de
gevels te laten wapperen.

heim gehouden voor mijn collega's. Ik wilde het negatiefste
scenario bekijken en heb alle
cijfers op een rij gezet."
Toen Moore alle kosten nagenoeg verdubbeld had, stapte hij pas naar de financiële
man Peter Boontje. „Ik vertelde hem van het gat in de
markt. Want iedereen die maar

Mike Moore
wil Europa
veroveren
wat met paarden doet of vist of
handwerkt, kan in de boekwinkel een tijdschrift daarover kopen. Maar voor karters was er
nog niets."
Boontje zag wel wat in het
blad van zijn commerciële tegenhanger. Maar zijn nuchtere
aard gebood hem om niet over
één nacht ijs te gaan. „We kennen veel mensen van de VNU
en hebben hen gevraagd commentaar te leveren. Ze hebben
niets kunnen vinden waar ik
ook niet aan gedacht had. Het
bleek een goed onderbouwd
plan."
Toen eind maart het besluit
viel om het blad te gaan maken, kwam ineens de tijdsdruk
om de hoek kijken. „Ik wilde
dit seizoen nog beginnen," verduidelijkt Moore. „Het risico

ZANDVOORT - Ook in
Zandvoort gaan studenten de
straat op om campagne te voeren tegen alcoholmisbruik onder jongeren Minister Els
Borst geeft daarvoor vandaag
in Scheveningen het startsein.
Het wordt de grootste landelijke
voorlichtingscampagne
voor jongeren die ooit is gehouden. Het centrum voor verslavingsproblematiek, de Brijder Stichting, voert in NoordHolland de campagne uit. Jongeren op campings, aan het
strand en op de boulevard m
Zandvoort, wordt door getrainde leeftijdgenoten gevraagd om te praten over alcoholmisbruik.

dat een ander mijn plan zou
pikken was te groot, maar toen
kwamen er weer andere problemen om de hoek kijken. We
moesten fotografen en journalisten aantrekken die ook wat
Campagneleider Martin Sijfeeling hebben met de kart- es: „Het drinken van grote
sport."
hoeveelheden alcohol door
jongeren vergroot de kans op
Toen uiteindelijk ook die verslaving op latere leeftijd
hobbel genomen was, kon de Het extreme drinken veroorproductie van start gaan. De zaakt vaak overlast tijdens
karters zijn enthousiast met hun vakantie." Een onderzoek
het Kartsport Magazine. „Ein- uit voorgaande jaren wees uit
delijk een echt blad." luidt hun dat jongens gemiddeld 21 glacommentaar. En in het kan- zen bier drinken op een vakantoor in Amsterdam stromen de tiedag. Meisjes drinken elf glaabonnementopgaven binnen. zen
Hoofdredacteur Mike Moore
heeft trouwens grootse plannen met zijn geesteskind. Hij Zwemwater goed
heeft zijn oog al laten vallen op
ZANDVOORT - De provinde rest van Europa, waar de cie Noord-Holland heeft het
kartsport al jaren booming zwemwater op 64 druk bezochbusinessis. „Frankrijk alleen al te locaties gekeurd Daarbij is
telt veertig banen, die er beter vastgesteld dat 62 ervan kwaliuitzien dan het circuit van tatief goed zijn. Ook in ZandZandvoort. Er zijn tribunes voort-Noord is bij een temperondom, aparte restaurants ratuur van zestien graden het
voor VIP's." Hij wil, als het Bel- water gemeten.
gische avontuur aanslaat,
Het zicht bleek redelijk helKartsport Magazin ook uitge- der en het zwemwater goed
ven in het Engels. Inmiddels is van kwaliteit.
er al een website m de maak
die de grootste informatieADVERTENTIE
bank ter wereld moet worden.
Over vier weken kunnen karters inloggen bij www.kartsport.nl. En alles te weten komen over wedstrijden, uitslagen en kampioenen.
Joyce Schreuder

'Duinwijck' viert feest

Voor de notabelen was blijkbaar de tijd gekomen om even
de benen te strekken langs het
strand, wat uiteindelijk uitmondde in een 'korte' lunch bij
Hotel d'Oranje. Tijdens dit
openingsmaal werd opnieuw
alle mensen die aan de tramlijn
hadden gewerkt, lof toegezwaaid. Tweede Kamerlid Macaré sprak ook de wens uit dat
weldra het laatste bezwaar
voor een lijn naar Bloemendaal
zou worden weggenomen.

THE
MATRIX

Het NZH-Vervoersmuseum is 'szatcrdags geopend tussen 11 uur 's
morgens en vier uur 's middags. De
toegang is gratis.

Het media-bankje
In gezelschap van burgemeester Van der Heijden
(links) vierden de bewoners van flat Duhuvijck
aan de Tjerk Hiddestraat zaterdag het 25-jarig
bestaan van hun flat. Volgens Karel Mellenbergh
(midden), voorzitter van de Vereniging van
Eigenaren, heeft het feestje alles te maken met de
renovatie van hun flat. Sinds de verloedering in
de jaren negentig toesloeg, is in enkele jaren tijd
de flat voor l.G miljoen gulden opgeknapt. Het
gebrek aan onderhoud was volgens Mellenbergh
te wijten aan het vorige flatbestuur, dat weinig
voortvarend reageerde. De flat heeft inmiddels

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)562.6278
Fax- 562 6283
Micro advertenties (020) 562 6271. Fax
655 6321.

een nieuw dak en boxdeuren. Ook is het beton
gereno\eerd en, om \eiligheidsrcclen, de
balkonhekken vervangen. Het flatgebouw is
opnieuw geschilderd. Omdat het bestuur en
vrijwilligers veel in eigen hand hebben gehouden,
is de bewoner!) op jaarbasis tienduizend gulden
bespaard. De 125 bewoners zijn aardig in hun sas
met het uiteindelijke resultaat. Voor de 'harde
kern' is Duinwijck een mooie plaats om te wonen,
ze doen er alles aan om de flat zo netjes mogelijk
te houden

ADVERTENTIE

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen ƒ 13,60 psr kwai Iddl,
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar ƒ
1
9,60 per kwartaal, voor postabonnees
Gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

MAG HET
IETS MINDER?

OPRUIMING!

Bezorgmg: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Mike Moore bracht eerste kartblad in de winkels

Dorp liep uit voor eerste tram

Tentoonstelling
over tramlijn
van Haarlem
naar Zandvoort

ZANDVOORT - Het raadshd Han van Leeuwen (DG6)
stopt zijn politieke werkzaamheden. Het raadslid liet onlangs bij de lokale omroep weten dat het m stand houden
van een eenmansfractie hem
zwaar valt. In Zandvoorl zijn
met name de grote partijen zoals WD en PvdA tegen het
aanstellen van schaduwraadsleden zodat de DGö'er vrijwel
alles alleen moet doen Hij wil
nu per l september het raaclslidschap over dragen aan een
ander. Binnen de fractie wordt
naarstig gezocht naar een oplossing.
Tijdens de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu,
waar Van Leeuwen voor het
i laatst aanwezig was. zei Pieter
Joustra het jammer te vinden
dat zijn collega opstapt „Ik
heb hem leren kennen als een
buitengewoon integer man die
zich enorm heeft ingezet voor
Zandvoort. Maar ik begrijp zijn
beslissing," aldus de WDvoorman.

H

Kartsport blij
met glossy blad
van Zandvoorter

Han van Leeuwen
verlaat politiek

Hans van Pelt

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, llouweling Interieur, Mijnders
Meubelen, Mondilcdcr, Montèl, Oase, Van Reeiuv ijk,
MaapkamcrCenlrum, Stok Meubekenter, Valhnl
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Let
De kop is eraf voor IRENE en RINUS
na ÉÉN

VERHUIZEN?

en

Verhuizen is vakwerk!

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

JAAR café-rest. het WA P E IM

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

INFO

woensdag 14 juli de DAG H AP voor

ÉÉN GULDEN

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

RECTIFICATIE
ÏÏUWE OOGST

Naar aanleiding van de aankondiging van het

Zeeuwse

Wit Verhuizingen

JEU DE BOULES toernooi
•fr Inschrijfgeld is verlaagd van 30,- naar 15,-

ie kwaliteit

WEKELIJKS EUROPA

•A- Prijzen in natura voor de eerste drie plaatsen van het A-toernooi en de eerste drie plaatsen van het B-toernooi op zaterdag

Seizoenstart bij ons op donderdag 16 juli a.s.

DAGELIJKS ONBEPERKT

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

-ff Het systeem waarmee gespeeld wordt:

verse S U P E R M O S S E L E N - ƒ 26,- p.p. + frites en sauzen

Restaurant / Partyhouse 't Baken

4 voorrondes op dinsdag t/m vrijdag in 2 poules van 4 doubletten per avond.
Winnaar van de poule gaat naar het A-toernooi van zaterdagavond
Tweede van de poule gaat naar het B-toernooi van zaterdagavond

Het Wapen van Zandvoort
open: dagelijks vanaf 16.00 uur
keuken 17.30 - 22.30 uur

tel.:023-5714638

ERKENDE
VERHUIZERS

Vis en vleesspecialiteiten

Finales op zaterdag volgens afvalsysteem in A- en B-toernooi
van elk 8 doubletten
1 e partij = kwartfinale
2e partij = halve finale
3e partij = finale en 3e & 4e plaats

Vanaf 15 Juli
Weer

Ook voor Uw
Bruiloften
Partijen
Feesten
Recepties
Vergaderingen

ONBEPERKt
mosselen eten met
sla stokbrood friet
en 3 sausjes
F.26.00

etc.
Aparte speelhoek
voor de kinderen.

UWverdient
RUGeen original

Ruime parkeergelegenheid.

Reserveren gewenst,
vanaf 16.00 uur

spareribs eten met
sla en friet
F. 25.00

geopend
Maandag's gesloten

Zandvoortselaan 187 2024 XL Zandvoort. Tel. 023-5712401 Fax. 023-5720283

ELEKTRISCH SLAPEN
INCLUSIEF 16 CM NATUURLATEXMATRAS

70 x 200
gOx200
^90*200

verlijmdê l

PARK ZANDVOORT

OED
Op 4 augustus verschijnt m een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een speciale bijlage
m alle Weekmedia-bladen over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt onder meer aandacht
besteed aan woninginrichting.

CRAN DORADO GROUP

Woensdagavond 21 juli worden op Gran Place de Gran Dorado Denksport Puzzel
Kampioenschappen gehouden. Bij inlevering van de onderstaande puzzel speelt u automatisch mee. Kom woensdag 21 juli om 19.30 uur, met ingevulde puzzel, naar de Gran
Place en win Gran Dioze prijzen. De hoofdprijs is een verblijf in één van de zes grootste
Gran Dorado Group parken naar keuze. Deelname is gratis.

Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
VanWoustraat96
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

tel. 020-6324959
tel. 020-6186088
tel. 020-6937355
tel. 020-4703049

Amsterdam-Noord

tel. 020-6331329

Kruiswoordraadsel

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-3473434.
Op 1 september verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van
de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan een woord.

Koop nu extra loten voorde Nationale Postcode LoterijMegaprijs.
VAN LINKS NAAR RECHTS:

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

2 bedorven 4 insluiting v.e. vesting
1 frisdrank 2 noot 3 proef 4 luchtbel
6 deciliter 7 deel v.e. open haard
5 uitstralende warmte 6 vallei 8 indien
9 grote zak 1 i vertaler 12 weg met bo- 10 schaapkameel 13 voeg 16 reeds,
men 14 boom 15 grove laster 17 vis.

Edward van de Pol
Marktslagenj

Weekaanbieding
Barbecue specialiteit

Beste lezers,

5 gekruide dunne ribkarbonades
voor 1 0,

PUZZELBLADEN

Win de Mega Jackpot
van 7 miljoen !

100 gram runderrookvlees en
100 gram mosterdrollade
samen voor

Shoarma pakket
bestaande uit: 750 gram shoarmavlees,
5 broodjes en bakje saus naar keuze
voor 105
aanbieding geldig 21 juli a.s.

Deze maand stijgt één van
de hoogste prijzen van de
Postcode Loterij weer tot
haar spraakmakende maximum. Na maanden van
spanning kan de Mega
Jackpot deze maand juli op
7 miljoen komen te staan.
En u weet: dan trekt de
notaris net zolang tot er een
geldig lotnummer valt. Dat
kan uw lotnummer zijn! Als
u absoluut kans wilt maken
koopt u nu extra loten, want

met meer loten heeft u
meer kans!

ook nog kans op een BMW
als extra prijs!

Daarbij komt nog dat u
door uw deelname aan de
Postcode Loterij de Actie
voor het Kind steunt én zelf
kans maakt op nog meer
fantastische prijzen. Want
de Postcode-Kanjer is dit
jaar gestegen naar 27,9 miljoen gulden. En elke week
opnieuw maakt u kans op
de PostcodeStraatprijs
waarbij u 25.000 gulden per
lot wint. Hierbij maakt u

Ook in onze TV-programma's geven we schitterende
prijzen weg. In Straat op
Stelten kunt u elke donderdag meespelen met het
PostcodeBelSpel. Door te
bellen naar 0909-0300
(99 cent) maakt u. dan kans
op 10.000 gulden plus
10.000 gulden per lot als u
deelnemer bent! In
Postcode Loterij Zomerkampioen geven wij elke
dag prijzen weg zoals computers en TV's.

jan koster bouw- en aannemingsbedrijf

Als klapper hebben we dit
jaar, in het teken van de
Actie voor het Kind, een
extra trekking waarin u als
hoofdprijs 100.000 gulden
per jaar kunt winnen, voor
de rest van uw leven! Dit
zijn prijzen die u toch niet
wilt mislopen7 Stuurt u
vandaag nog onderstaande
bon in, dan weet u zeker dat
u kans maakt op al deze
prijzen!

voor uw verbouw-, nieuwbouw- en
onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort /
tel.023-5712013/fax 023-5731167

NU OOK UW ADRES VOOR
SERRE - WOON- EN TUINDECORATIE
OFFICIEEL LUXAFLEX DEALER
VOOR BINNEN- EN BUITEN
ZONWERING.

L J OKU

JACKPOT WINNAAR

LAMPENKAPPEN BIJNA ELKE KLEUR EN
MAAT TE BESTELLEN.

LET

HET NIEUW EN OPNIEUW OPMAKEN VAN
UW TUIN EN TERRAS POTTEN EN
BAKKEN.

4-,-

LePortiqueVert
Serre-woon-tuln
decoratie

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

_^__
^^^Hi

'

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

,

,x

, ^v

,^ i

Gedipt. Tandprotheticus
\ . Vervaardigen
gebiteprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
—, Snelle reparaties

Met elk PostcodeLot dat u heeft kunt u de Mega Jackpot winnen van
7 miljoen gulden!

$?*

Slagerij Vreebcirg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

,

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

8292
7667

7412 GS (2 loten)
in Deventer (ƒ 30.000,-)

\x «J3f ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de prijzen In de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
do speciale kinderprojecten.

G de heer

7963 BS (5 loten)
in Ruinen (ƒ 60.000,-}

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x / 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrl/gbaar bil
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpml.

Postcode:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Q mevrouw

Naam:

1082 TD (5 loten)
in Amsterdam (ƒ 60.000,-)

Adres:

Plaats:

(Post)banknummer:

_______
Kijk, bel

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

0909 0300 (99cent>

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

en win:
ƒ 10.000,+ ƒ 10.000,-PER LOT!

Datum:
Handtekening:

1509907

Postcode Loterij
oplokatie

NATIONALE
UdONT

9440
8884

1422 C A (2 loten)
in Uithoorn (ƒ 30.000,-)

particuliere verzekeraars

Tel.

8103 ER
in Raalte
7 winnende loten
f 25.000,- PER LOT
en voor
8103 ER 001
extra: een BMW!

BON-VOOR--MILJOENEN

Garantieennazorg
wan
H<=*r Knul
VdliUc;i
rVUIJI '. Vergoeding ziekenfonds en

ryj

Bea Post
Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

6 miljoen

LOTERIJ

Bon uitknippen en In «en envelop (zonder postzegel) opsturen naar.
-1
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. •

10-18 juli
Megafestatie
Utrecht
Z«tfout«n voorbehouden

Zandvoorts
Nieuwsblad
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^j%en
Mee met de tjjd
ZANDVOpRT - Gert Heimus neemt in 't Stekkie de toeschouwers tijdens een diashow
mee in de tijd, van de Samariakloof op Kreta tot en met het
Requiem van Faure. Hij laat
het publiek op 15 juli genieten
van zijn prachtige dia's en verhalen.
Bij de diashow hoort ook een
lunch. Kosten: tien gulden inlcusief lunch. Aanvang: 10.30
uur. Informatie 't Stekkie,
571.7113.

Concert

ZANDVOORT - André
Kaart geeft op 16 juli een
avondconcert in de Hervormde Kerk, die een prachtige
i akoestiek heeft. Zijn ensemble
bestaat uit docenten van de
muziekschool
Zuid-Kennemerland en beroepsmusici.
Ook bij dit concert draait het
om het thema tijd. Kosten:
7,50 gulden. Aanvang: 19.30
uur.

Annie M.G. Schmidt

ZANDVOORT - Annie M.G.
Schmidt is nog altijd erg populair. Rob Croese, een groot
kenner van de schrijfster, gaat
op 19 juli in 't Stekkie uitgebreid m op haar musicalteksten en alles wat daar bij hoort.
De lezing gaat gepaard met
een lunch. Kosten: 6,50 gulden.
Aanvang: 12.30 uur.

Spelletjes

ZANDVOORT - Sjoelen, halma, mens-erger-je-niet en
rummikub: samen spelletjes
spelen is gezellig, zo bleek vorig jaar al. Daarom is er op 20
juli opnieuw een spelletjesmiddag in 't Stekkie.
Na afloop een glaasje en een
maaltijd. Kosten: 7,50 gulden.
Aanvang: 15.30 uur. Informatie
571.7113.

Kampvuur

ZANDVOORT - Wie zei dat
kampvuur alleen voor jongeren leuk is? In samenwerking
met de gemeente organiseert
het Aktiviteitencentrum als
laatste activiteit op 22 juli een
kampvuur met liedjes en een
echt Zandvoorts spookverhaal, verteld door een echte
Zandvoorter. Er zijn banken
en stoelen voor wie niet gemakkelijk op de grond zit. Bij
slecht weer is er een alternatief
programma in het Aktiviteitencentrum. Kosten: l gulden.
Plaats: nog niet bekend. Tijd:
19.30 uur.

Circusfeest

Blote voeten worden gesteengrilld
De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alle paviljoens die de
badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

H

ET WIT met geel en
blauwe golfplaten dak
van paviljoen Skyline
zindert. Je zou er met gemak
een karbonaadje op kunnen
bakken. Het is heet. De geel en
blauwe plastic tafelkleedjes
kleven aan de eveneens plastic
terrastafeltjes. Een houten kok
met in z'n hand een schoolbord waarop 'Vandaag taco's'
houdt de wacht bij de entree,
die gedeeltelijk overdekt is.
Net zoals bij een chic hotel
waaronder dan een rode loper
ligt. Hier zijn dat stoeptegels,
waarop blote voeten vandaag
gesteengrilled worden.
Binnen zoeken enkelen verkoeling. Een kleine baby in een
gestreept hansopje krijgt de
fles. Hij zweet en een paar krullen plakken op z'n zachte taolletje. Buiten zit een groep
Haarlemmers met geschoren
kale koppen aan het bier. Grote
tatoo's
prijken op armen en ruggen. 'Doe er
meteen maar
een paar piercings
bij'
moeten ze gezegd hebben
terwijl ze toch
al onder de
naald lagen.
Ze zien er vervaarlijk uit,
maar dat is uiterlijke schijn.
Gemoedelijk drinken ze hun
bier en maken vrolijk grappen
met elkaar. De hele atmosfeer
is relaxed in en om het paviljoen.
Op zee varen bootjes, want
er staat een lekker briesje. lemand probeert achter een levensgrote vlieger in halve-

Haarlemmers met grote tatoo's op hun armen zitten aan het bier

maansvorm te skiën op het water. De vlieger hoog in de lucht
wordt met twee touwen vastgehouden door een figuur die
in het water dobbert en die alleen nog met kop en schouders
boven de golfjes uitsteekt. Hij
wacht op een goed moment
om uit het water te verrijzen.
Er scheert nu een ander achter
hem langs bij wie het reeds is

D

'We willen meer bassen en tenoren'
Zandvoort telt zo'n vijftig
verenigingen, grote en
kleine. De één krijgt soms
meer aandacht dan de
ander. In deze rubriek
hebben echter alle
verenigingen de kans om
zichzelf voor te stellen.
Naam:
Toonkunstkoor Zandvoort.

eni ging

Concert ter gelegenheid van
ons dertigjarig bestaan.

Grootste teleurstelling:
Het is moeilijk om tenoren en
Leeftijd:
We zijn opgericht in oktober bassen te krijgen.
1967.
Verenigingsmotto:
We hebben geen motto.
Aantal leden:
We hebben 55 leden.
Hartenkreet:
Méér bassen en tenoren! OveGemiddelde leeftijd:
Het varieert van jong tot oud. rigens zijn natuurlijk ook sopranen en alten hartelijk weikom.
Thuisbasis:
Verenigingsgebouw
De
Meer informatie:
Krocht.
Voorzitter: 573.0896. SecretariOm twaalf uur is het feest afgeaat: 572.0245
lopen. Het dagelijkse arrange- Grootste succes:
ment kost tien gulden per persoon. Reserveren is niet nodig.
Het Circus is te vinden aan het
Gasthuisplein.
Periode 3 - 9 juli 1999

Geboren: Benjamin Berendsen, zoon van Peter Berendsen
en Sabine van Dam; Thomas
Johannes Paulus van der Vliet,
zoon van Franciscus van der
Vliet en Angelique Johanna
Maria Eldering; Ilja Mathilda
Stremler, dochter van René
Jacob Markus Stremler en Catharina Anna Gras; Feraish
Abdoel Madhar, zoon Dino
Abdoel Faizel Madhar en Sarlagatoen Jafar.
Ondertrouwd: Gerardus WikNee, dit is geen schelden. Deze
hond heet echt Dombo en is
alles behalve dom. Deze dobberman-herder-kruising heeft
van beide rassen een aantal eigenschappen. Zowel de leuke
als de wat minder leuke kanten zie je in hem verenigd. De
drie jaar oude reu is rustig m
huis, trouw aan het gezin en
zal zijn huis en haard verdedigen. Aan de andere kant: het
kan ook echt zijn huis en
haard worden. Het is leuk als
Dombo zich thuis voelt maar
hij mag niet de baas in huis
worden. Even onder de duim
houden dus. Zeker als er kinderen aanwezig zijn of over de
vloer komen. Dombo is hartstikke leuk met kinderen maar
hij laat zich met op zijn kop
zitten en dat kan tot yervelende situaties leiden. Zijn gedrag
tot andere honden is redelijk
tot goed, alhoewel hij een andere dominante reu niet uit de
weg gaat. Dombo is te gast bij
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort en zoekt evenals
andere loges een nieuw thuis.
Het dierenhuis ligt aan de Keesomstraat 5, tel. 023-571.3888.

De badgasten kunnen die onder het rieten luifeltje nuttigen
of meenemen naar het strand.
Programmeur Hans Nota is
oproepkracht en staat uitnodigend in een Hawaii-hemd achter de tropische bar. „Ik heb
dit werk vroeger veel gedaan.
Dit is een leuke afwisseling
voor mijn huidige beroep,"
zegt de bebaarde Zandvoorter.

gelukt om op windkracht te
De bedjes zijn allemaal bezet
waterskien. De vraagt rijst: in de nabijheid van de sfeervolhoe komen ze weer terug? Lo- le strandtent. Het paviljoen
pend waarschijnlijk.
zelf is ook m pastelkleurige tinten geschilderd. Op het grote
E BUITENBAR bij het terrein daaromheen staan vernaastgelegen Sunset is schillende grappige objecten
voor de tweede maal zoals een menshoge limonadeopen dit jaar. Een grote roze kan, gemaakt van plastic en ijijskast is gevuld met drankjes. zerdraad. Een gigantische beschilderde surfplank staat
schuin in het terras geplant en
verderop bevindt zich een grote houten cactus.
Het publiek is ook kleurrijk
te noemen. Een gespierde
bruine man in een trendyzwembroek zweet peentjes op
een van de bedjes. Een oude
mevrouw met kleine gouden

ZANDVOORT - Zandvoortse kinderen kunnen tot en met
4 september elke morgen om
tien uur binnen stappen bij het
Circus Zandvoort. Daar worden zij in de foyer ontvangen
met limonade en een zak chips
waarna ze naar een bekende
Nederlands gesproken film
kunnen kijken. Na de film is
het tijd voor een ijsje en een
verrassing.

Dombo
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ke en Marianne Walker; Johan
Frederik Hartman en Judith
van Luinen.
Getrouwd: René Gerardus
Theodorus Orth en Carolina
Wilhelmina Verfürden; Johannes Drommel en Odilia Johanna Maria Ruckert; Robert Corstiaan Hettelingh en Marietta
van Schaagen.
Overleden: Meintje Wietzema
Menkhorst-Klein (51); Dina
Jacoba Johanna Wynands
(41); Bertus Pillipes (79); Johannes Gerardus Wilhelmus
van Megen (69).

'Eerst kijken hoeveel
succes dit heeft, dan
zien we wel verder'
ZANDVOORT - „We zijn helemaal klaar voor een drukke
zomer," zegt Ron Brouwer. Zaterdag was de officiële opening
van zijn restaurant Laurel &
Hardy aan de Haltestraat. Zoals de naam al doet vermoeden, is de inrichting van het
restaurant geheel gewijd aan
de twee komieken. „Van kindsaf aan ben ik al een hele grote
fan van Laurel & Hardy, dus ik
hoefde niet lang na te denken
over een naam voor het restaurant," zegt Ron. „Alle dingen
die ik door de jaren heen heb
verzameld, zijn in het restaurant te zien."
Drie jaar geleden verkocht
Ron zijn restaurant- en partycentrum in Wieringerwerf,
waarvan hij al acht jaar eigenaar was. „Ik wilde iets kleiners beginnen in Zandvoort.
Het was moeilijk om een goede
ruimte daarvoor te vinden,
maar het is uiteindelijk toch
gelukt."
In de lange, smalle ruimte
van het restaurant staan elf tafels. De gerechten die geserveerd worden, maakt Ron zelf.
„Ik ben de kok en ik stel ook de
menu's samen. We hebben een
internationale kaart. Mensen
kunnen een Hollandse maaltijd bestellen, maar we hebben
bijvoorbeeld ook carpaccio en
mozarella."
Vanaf deze week is Laurel &

Foto Karin Schut

oorbelletjes en in een wit
broekpak gestoken eet geconcentreerd een huzarenslaatje.
In een hoekje zont een clubje
topless vrouwen van allerlei
leeftijden. Ze schijnen bij elkaar te horen. Ze hebben veel
te bepraten. Dan staan ze als
bij toverslag allemaal tegelijk
op en beginnen verwoed kledingstukken aan te trekken op

het heetst van de dag. Intussen lopen de obers af en aan
met drankjes en schotels met
eten.

E

N DAN, ook uit het niets,
een ferme windruk. Een
paar parasols vliegen uit
de grond en rollen gevaarlijk
tussen de zonnende bezoekers
door. De haag van bamboe die
Sunset van strandtent Bon
Bini scheidt, raakt er nauwelijks van in beroering. Het terras aldaar is zo mogelijk nog
voller dan bij de buurman; ook
hier heerst er een gezellige
sfeer. Aan de bar binnen bij
Bon Bini huist een halfnaakte
familieclan De mannen op een

r

o
m
Berichten
en tips voor
M
deze rubriek met
Jö- <nL d $5
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bi] het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

Hardy geopend vanaf de lunch.
„Eerst waren we geopend vanaf drie uur 's middags, maar ik
vind het leuk om ook lunches
te maken en te serveren," zegt
Ron. Aan uitbreiding denkt hij
voorlopig nog niet. „Eerst
maar eens kijken hoeveel succes dit heeft, dan zien we wel
verder."

Lekker ijs
scheppen bij
Ben en Jerry's

ZANDVOORT - IJsketen
Ben & Jerry's opende drie weken geleden een nieuwe
'scoopshop' aan de Haltstraat.
Scoopen is Amerikaans voor
'scheppen'. Leo Grqeneveld,
franchise-manager bij Ben &
Jerry's Benelux. „Ben & Jerry's komt uit Amerika en heeft
dus een beetje die Amerikaan-

kluitje, sommigen met een
gouden ketting rond de hals,
doen denken aan figuren uit
een roman van de onlangs
overleden Mario Puzzo, maar
hier hebben ze slechts een
zwembroek aan.
Een volslanke vrouw met
lang geblondeerd haar en groene kattenogen lijkt ook zo uit
een Italiaanse film te zijn wéggeslopen om aan een van de
pastelkleunge tafels en drankje te drinken. Haar hoge zwarte hakken priemen in de luxe
houten vloer van het paviljoen.
Het hele interieur oogt, ondanks de materialen van hout
en riet, luxe, zoals een bar van
een viersterren hotel in Azië er
ongetwijfeld ook uit zal zien.
In het midden van de tent
zitten twee jongemannen in
keurig gestreken kakikleurige
overhemden en dito pantalons, ingespannen naai- de televisie te kijken, die schuin aan
het plafond hangt. Het zijn
Duitse toeristen, die voor een
weekend naar Zandvoort zijn
gekomen. Op de vraag naar
wat ze aan het kijken zijn, volgt
er een blik van een van de twee
mannen, alsof hij het in Keulen
hoort donderen. Ze volgen natuurlijk de Formule 1-wedstrijd en met name hun landgenoot Schumacher.
Ze zijn geen echte fans zeggen ze eerst nog. Ze gaan
straks ook een zwembroek
aandoen en lekker de zee in.
Maar als een moment later
Schumacher met tweehonderd kilometer per uur tegen
een stapel autobanden opknalt en daar
bij een been
breekt, valt er
geen zinnig
woord meer
met de vaaa kantiegangers te wisselen. Geemotioneerd, tranen
verbijtend, staren
ze naar het
kastje m de
lucht. Drie mannen maken
zich los van de bar en voegen
ze zich bij de rouwende Schumacher-fans. Maar voor de
rest maakt niemand zich druk
om het rampje op de racebaan.
Een donker vrouw in een
fleurige sarong bestelt een
drankje en een klein meisje
met een staartje midden pp
haar hoofd hinkelt met een ijsje naar buiten, de warme zon
in.
Nelleke van Koningsveld
Dit is het vijfde deel in de serie
Strandpaviljoen. Eerdere afleverin-

gen verschenen op IC, 23 en 30 juni en
7 juli.

se uitstraling, een heleboel fun.
Het plafond van de scoopshop
is bijvoorbeeld blauw met wolken erop en het personeel
draagt gewoon een spijkerbroek en een shirt van Ben &
Jerry's."
Met het product wordt serieus omgesprongen. „De kernelementen zijn topkwaliteit
ijs en de mensen die hier werken moeten het erg naar hun
zin hebben, zodat ze goed voor
hun klanten kunnen zorgen,"
aldus Groeneveld.
Bij Ben & Jerry's wordt veel
aandacht besteed aan sociale
doelen. „In Amerika gaat van
de brutowinst van een pot ijs
7,5 procent naar goede doelen," zegt Groeneveld. „In Nederland hebben we onze eigen
projecten. We steunen en prpmoten War Child en zijn bezig
met een eigen project, De Wolkenboom."
Het ijs van Ben & Jerry's bestaat uitsluitend uit natuurlijke producten. „Wij gebruiken
geen kunstmatige zoet- en
kleurstoffen."
Aan de mensen die deze zomer op het strand liggen en
trek hebben in een ijsje van
Ben & Jerry's is ook gedacht:
„Er zijn drie ijskarren die op
drie verschillende locaties op
het strand ijs verkopen " Enkele smaken zijn Chunky Monkey (bananenroomijs met walnoten en grote brokken chocola) en Dilbert's World-Totally
Nuts (amandelroomijs met geroosterde hazelnoten, pralmepecannoten en wit gechocolateerde amandelen).

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Valkuilen en adders
„Ik ben een behoorlijke taalfreak," zegt de Zandvoortse Tineke
Hartman van zichzelf. Het 'Klein Haarlems Dictee' was voor
haar een peulenschilletje. Aan het initiatief van het Haarlems
Dagblad en Stichting Evenementen Haarlem deden vijftig lezers
en dertig 'bekende' Haarlemmers mee. „De bekende Haarlemmers waren echter dun gezaaid; geen Lennaert Nijgh, naar wie ik
zo heb uitgezien," bekent Tineke. Met dertien fouten ging de
Zandvoortse naar de finale om uiteindelijk als vierde te eindigen
met twaalf fouten. De winnaar had er zeven.

Moeder en zoon trouwen

Het Zandvoorste dubbelhuwelijk

Foto Kaï m Schut

Nee, niet met elkaar. Maar met hun partners op dezelfde dag en
tijdstip. Het bericht 'Uniek huwelijk in Zandvoort, moeder en
zoon gaan trouwen', wekte in dat opzicht enigszins verwarring.
Jaap Methorst, de ambtenaar van de Zandvoortse burgerlijke
stand, wist echter wel beter. Hij mocht beide generaties vrijdagmiddag in de echt verbinden. Moeder Odilia (Ruckert) beloofde
trouw aan haar Jan (Drommel) enzoonRobert (Hettelmgh) aan
zijn Marietta (van Schaagen). En 's avonds was het natuurlijk
groot feest in strandpaviljoen Kerkman.

De bank

Een onlangs geplaatst bankje bij onze buren op het Gasthuisplein stelde passanten voor raadselen omdat het de bankzitters
slechts uitzicht biedt op het nieuwe pand van ZFM, de lokale
omroep van Zandvoort. Waarom de bank er zo was neergezet,
wist ook de stratenmaker die bij de bank aan het werk was niet
„Ik moet alleen het gat eromheen netjes bestraten. Ik vroeg me
ook al af wat hiervan de bedoeling is. Want je zit nietje neus voor
de winkelruit."
We dachten diep na maar kwamen niet verder dan een strafbank
voor ondeugende Zandvoorters of een steunpunt voor de fietsen
van onze krantenbezorgers. Uiteindelijk komt het verlossende
antwoord van ZFM zelf. Vanaf 'de bank' hebben Zandvoorters
zicht op de televisiemonitoren die straks voor het raam komen
te hangen. Een mediabank dus.

Scooby op pad

Kater Scooby verhuisde anderhalfjaar geleden van de Pakveldstraat naar de Oosterparkstraat. Sindsdien wandelt het avontuurlijke wit-rode dier dagelijks half Zandvoort door op zoek
naar zijn oude huis. Een maand binnenhouden helpt niet
Petra van Eist, een bewoonster van de Pakveldstraat, trekt zich
het lot van de kater aan. Ze brengt hem dagelijks, „want hij is
gek op autorijden," terug naar zijn huidige woning. „In apnl is hij
een week in huis geweest," vertelt Petra. „We wilden hem zelf
houden, want de kat blijft deze buurt toch als zijn thuis zien
Helaas klikte het niet met onze eigen kat."
Petra en de baasjevs van Scooby gaan binnenkort op vakantie
„We gaan maar eens praten. Mijn moeder past op en kan de kat
niet thuisbrengen'. Er moet dus een oplossing komen," aldus de
bezorgde pleegmoeder van Scooby.

Factor dier
Veel dierenliefhebbers ergeren zich dood aan cosmeticamerken
die voor het testenjvan hun producten dieren gebruiken. Dat
geldt ook voor middelen tegen zonnebrand. Vrijwilligers van de
regiogroep Haarlem Proefdiervrij gaan daarom zondag 18 juli
het Zandvoortse strand op om aandacht te vragen voor proefdiervrije zonnebrandproducten. Veel terrashouders werken aan
deze zomercampagne mee door bierviltjes te gebruiken met de
tekst 'gebruik proefdiervrije zonnebrandmiddelen'. Gasten die
geinteressseeerd zijn in de actie 'Factor 4 of factor dier?' krijgen
een lijst waarop producten staan die niet op dieren worden
getest.

Hoge bomen
Pieter Joustra had het maandag druk De woordvoerder van
Ballast Nedam werd de hele dag achter zijn vodden gezeten
door de Nederlandse pers die wilde weten waarom het m aanbouw zijnde KPN-gebouw in Den Haag dreigde in te storten.
Tijdens de commissievergadering moest Joustra telkens met
zijn Ballast-map de gang op vluchten om zo'n bellende nieuwsgaarder van informatie te voorzien. Zo zie je maar: hoge bomen...
ADVERTENTIE

Hors d'oeuvre van gerookte aal.
wilde zalm en ccrevisses

Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hoge- HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
weg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 heeft.
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,

mootjc gepocheerde heilbot
met een saus van zcckrecft en room "a la nantua '
Of

gekonfijte lamsschouder met tagliatclle
en gekonfijte tomaat

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbescherming).

Kaas bordje

•fruit
••
macedoinc van vers
met vantlle-roomijs
Menu van ƒ 77,50 voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant
ontvangt u de-^c aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lc/cersmcnu
Zaterdagavond Livc-musci niet aan de vleugel
Michacl de Vries

Hei-vormde Kerk: Zondag 18 juli 10 uur SOW, ds J.A. van Selms.
Gereformeerde Kerk: Zondag 18 juli 10 uur: J.A. van Selms uit
Haarlem. SOW Herv.kerk.
Agatha Parochie:
Spaarne Ziekenhuis: Zondag 18 juli om 10.00 uur, Eucharistieviering met pastor J. Nieuwenhuis.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 18 juli, geen
dienst.
Nieuw Unicum zaterdag 17 juli 10.45 uur: pastor Th.W. Duyves. Kon Brouwer in zijn restaurant Lourel & Hardy

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gcuenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding, geldt \ oor nui\tiniuil \ icr i>c> \oncn pci hon
Foto Andi o Licboi om
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fpleidingenkrant van Weekmedia
Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant
de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

A u torn a tlse r In G
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Amsterdam
zijn wij op zoek naar

Ne^erkbeheert
''^'6f ••:':: Wt NetWare, Windows '95
De ITe Groep maakt onderdeel uit van KSI International
en is met ruim 200 medewerkers de
grootste gespecialiseerde
leverancier van tijdelijk
automatiseringspersoneel
op MBO en MBO* niveau.
Tot onze klanten behoren
de top 300 uit het
Nederlandse bedrijfsleven.
ITe heeft vestigingen in
Utrecht, Eindhoven,
Den Haag, Rotterdam.

' '•.:-; . : ; \ • • . • -;'

De geschikte kandidaat voldoet aan:
• interesse en ervaring in automatisering
• kennis van DOS, Windows 3 11 en Windows '95
• kennis van MS Office Pro
• kennis van WordPerfect 5 1, Lotus 1-2-3 en dBase
• kennis van Novell, Windows NT en/of Banyan Vines
• goede communicatieve vaardigheden
m klantvriendelijke instelling
Wij bieden de geschikte kandidaat.
m een jaarcontract met optie op vast dienstverband
• een prima salaris
i goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
de mogelijkheid van een auto van de zaak

ITe Groep B.V.
t.a.v. Bas Resink
Coengebouw, 6e etage
Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam

studiemogelijkheden
Werken bij de winnaars7 Pak die kans en zend uw CV naar het

'De CocaCola-cup
met de
grote
oren' is de
trots van
Wim
Staneke
(links) en
medewerker Jos
Smit

Foto
Jaap
Maars

hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere

tel (020) 586 44 33
fax (020) 586 43 33

informatie Kijk voor vacatures ook op onze

e-mail: info@ite.nl

home-page http //www ite nl

Caravanpark "Sandevoerde"
Kennemerweg 16, Zandvoort
Gevraagd per direkt:

Allround medewerker
terreinonderhoud
en diverse algemene werkzaamheden voor
ca. 3 dagen per week.
Periode juli t/m september.
Voor informatie:
J. Hamhuis, tel. 023-5712882, na 17.00 uur.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
^^^^^^^^=
Ook bij jou m de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren.
= Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring SPECIALE METHODE
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

'Je kunt geen nee zeggen,
de mensen rekenen op je'
'K

omt er iemand beetje
paniekerig binnen. Of het
nog mogelijk is honderd,
vaantjes te maken, die hij
morgen nodig heeft.' Bij
Smit Sportjprijzen in
Aalsmeer kijken ze er
niet vreemd van op. „Je
kunt bijna geen nee zeggen. De mensen rekenen
op je en we zitten altijd
tegen een datum aan."
Wim Staneke zit nu al zo'n
dertien jaar op zijn stek
aan de Aalsmeerder/weg,
waar hij als adjunct directeur voor de in- en verkoop
zorgt. Het bedrijf heeft ook
nog een dependance in
Leiden en een vestiging in
Amsterdam aan de
Nassaukade, waar directeur
Smit zelf de scepter zwaait.
„Ons grote voordeel is, dat
we alles zelf maken. We
hebben een eigen zeef- en

foliedrukkerij en spoedklusjes kunnen we in de
regel wel aan, al hebben we
natuurlijk liever wat meer
tijd."
Je kunt het (op het gebied
van sportprijzen) zo gek
niet bedenken of bij Smit
kun je terecht. Vaantjes,
medailles, bekers en zelfs
diploma's. „We hebben
alles zelf in de hand,
maken het zelf en zetten
het ook in elkaar."
Wie in de 'showroom' of
winkel komt, kijkt zijn
ogen uit. Bekers te kust en
te keur, maar een andere
samenstelling is geen
enkel probleem.
Staneke zat al heel vroeg
in deze business. „Ik werkte bij een groothandel in
sportprijzen in Amsterdam
en leverde toen ook aan
Smit. Maar na zo'n 24 jaar
had ik behoefte aan iets
anders. Degene die hier zat
ging weg en omdat ik Smit

al van kindsafaan kende,
kon ik hier als bedrijfsleider komen."
Eenmaal in Aalsmeer werd
het idee geboren om de trofeeën enzo zelf te gaan
fabriceren. „Het is een
harde business en je moet
altijd met concurrerende
prijzen werken. Als je de
onderdelen dan 'en masse'
aanschaft en zelf in elkaar
zet, werk je vanzelf goedkoper."
Staneke had zo zijn contacten. „Zo bestellen we
veel in het buitenland. In
Italië maken ze de nikkelen bekers. Die worden
daar geperst en gedraaid.
Dat kunnen ze als de besten. Wij krijgen dan alleen
zeg maar het omhulsel. De
rest passen we er zelf bij.
Daar komt ook het marmer
vandaan. Verder importeren we nog veel zaken uit
Portugal en Frankrijk."
Landen, die bekend staan

om het uitreiken van grote
bekers als beloning voor
prestaties.
„Vroeger hebben we dat
persen en draaien ook wel
zelf gedaan. Daar hadden
we dan een man of zes,
zeven voor in dienst. Maar
dit is stukken goedkoper."
In het Aalsmeerse magazijn staan honderden dozen
met allerlei kleine onderdelen waaruit op een bepaald
moment de trofeeën worden samengesteld. „In de
kelder in Amsterdam liggen duizenden pijpen, die
we daar op allerlei formaten kunnen zagen. D9or
telkens wat nieuwe dingen
aan te schaffen, kunnen we
ook regelmatig onze bekers
en medailles een ander
uiterlijk geven. Dat is aantrekkelijk voor de mensen,
die dan niet ieder jaar hetzelfde hoeven aan te schaffen."
„Maar er zijn natuurlijk

ook klanten, die juist wel
ieder jaar eenzelfde soort
beker of trofee willen hebben. Dat is natuurlijk ook
geen probleem. We vernieuwen wel steeds, breiden onze contacten met
bepaalde ideeën uit. Zijn
wel steeds op zoek naar
iets nieuws, maar het moet
wel met concurrerende
prijzen. Want daar staan we
om bekend en dat willen
we wel zou houden."
Waar hij ook trots op is, is
de graveercomputer.
„Vroeger moest alles met
de hand, maar dat red je nu
niet meer. Dat hebben we
25 jaar gedaan. Nu kunnen
we in een paar minuten elk
graveerwerk maken. Dat is
niet alleen tijdwinst. Ook
de klant is daar zeer tevreden over. En dat is natuurlijk onze beste reclame."

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
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Reizen

Facfltóire Badrijvi

PCM Uitgevers gespecialiseerd
spreiden en verloneft'van ICT-cBi

F A C I L I T A I R E BEDRIJVEN'

van landelijke ««"V^fonaletiagblsden j?
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ZOEKT

P a r t t i m e b a l i e m e d e w e r k e r s m/v
Standplaats Amsterdam
Als parttime baliemedewerker gaat u werken bij de afdeling Algemene Zaken. Het betreft twee
parttime functies voor 22'/5 uur per week.
Functie-inhoud
De werkzaamheden bestaan uit
- Aannemen en verwerken van advertenties en abonnementen voor onze dag en huis-aan-huisbladen,
- Verkopen van kranten boeken en verschillende andere zaken,
-Verlenen van service en geven van inlichtingen (ook telefonisch),
-Administratieve handelingen
Functie-eisen
- Middeloare schoolopleiding
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van het Engels is een pre,
- Administratieve ervaring en kunnen werken met Windows
- Servicegerichte instelling en klantvriendelijkheid,
- Flexibiliteit
-Zelfstandigheid en accuratesse,
- Representatief voorkomen,
- Strejsbestendigheid,
-Telefonisch bereikbaar,
- Wonend in Amsterdam of in de directe omgeving
Wij bieden u een afwisselende baan We zorgen er voor dat u in de beginperiode voldoende ervaring
kan opdoen om deze functie zelfstandig te gaan uitoefenen
Werktijden
Er wordt m principe van maandag tot en met vrijdag 4/ uur per dag gewerkt, verdeeld over twee ochtenden en drie middagen
of drie ochtenden en twee middagen (08 45 uur - 13 15 uur en 12 45 uur - 17 15 uur)
In voorkomende gevallen moet men bereid zijn om fulltime te werken of te schuiven met diensten

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Ina Ruijter, eerste medewerkster balie, telefoon 0205622827
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae onder vermelding van vacaturenummer DM/99 09
kunt u binnen 74 dagen richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven BV,
Personeel & Organisatie,
t a v mevrouw Dianpe J C Moester,
Postbus 8757, 3009 AT Rotterdam

RKER SALARISERSONEELSADMINISTRATIE M/tV
De afdeling personeel & organisatie van Neckermann Reizen en Holiday Land,
voert een modern personeelsbeleid voor 350 medewerkers Voor
deze afdeling zoeken wij een vriendelijke medewerker salaris- en
personeelsadministratie die in ons enthousiaste team verantwoordelijk wordt voor de correcte uitbetalingen van de maandelijkse
salarissen Daarbij verzorg je de verlofregistratie, ziek- en
De Touroperators
herstelmeldingen naar de arbodienst en hou je het
Neckermann Reizen en
personeelsinformatie systeem up to date Maandelijks
Vrij Uit en Reisbureauketen
worden rapportages verzorgt voor het management
Holiday Land maken deel
Je staat medewerkers te woord, die vragen hebben
uit van het internationale
op het gebied van sociale zekerheid en hun eigen
C & N concern, dat jaarlijks in
salaris. Je neemt initiatieven tot voorlichting over
Europa de vakantie verzorgt voor
9, l miljoen gasten. Tevens beschikt
pensioenen, wao-verzekering ed Je werkt mee
de groep over airlines en hotelketens.
in de projectgroep die het traject begeleidt
Als Touroperator brengt Neckermann
naar de overgang van een nieuw personeelsReizen tal van vakantïeprogramma's
informatiesysteem
op de markt, die via een uitgebreid
netwerk van reisagenten en
Je kan van deze functie een succes maken als
reisverkopende banken worden
Je beschikt over een relevante opleiding op
verkocht. Holiday Land is een
relsbureauketen met 70 reisbureaus
minimaal MBO-niveau en je al enige
in Nederland.
werkervaring hebt opgedaan in een vergelijkbaCentraal staat in onze organisatie
re functie. Je hebt affiniteit met automatisering, je
deskundigheid en
bent
accuraat en uiteraard beschik ie over goede
vriendelijkheid.
communicatieve eigenschappen

Heb je hier zin in? Bel naar Andre van Rijn voor meer Informatie (020- 5699815) of stuur je
brief
' met je CV naar Wim Hamer, Neckermann Reizen, Nienoord 10, 1112 XG Diemen
Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld

Ü

Henk Fokkink
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VALKENBERC
ZOEKT
COMMERCIËLE
TALENTEN
PART-TIMERS FULL-TIMERS

f 500,-PREMIE PER M A AND!
Valkenberg zoekt commerciële talenten die er plezier in hebben de consument op een prettige manier van dienst te zijn Wij hebben momenteel
vacatures voor part-timers van 13 tot 30 uur per week en voor f uil-timers
van 36 uur per week voor onze filialen in Amsterdam en Hilversum Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVO-niveau
en enige verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV video audio
grote en kleine huishoudelijke apparaten

WIE WIL ER EEN NIEUWE UITDAGING ?

Veelzijdig, creatief en denkt u graag met ons mee?

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen,
gemiddeld f500,00 extra per maand aan premie
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij zijn op zoek naar

U
Ben jij die vriendelijke en collegiale man of vrouw, die zelfstandig en resultaatgericht kan
werken? Misschien heb je zelfs enige ervaring, maar motivatie is voor ons het belangrijkste. Je houdt van aanpakken? Solliciteer dan als

Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van Adam/HI-134 aan
Valkenberg, t a v Dhr S van Wijnen, hoofd personeelszaken
Postbus 3480, 5203 DL s-Hertogenbosch

Medewerker Verkoop
EN
Medewerker Bake-Off

valkenberg

op onze benzinestations te

Amsterdam,

Vijfhuizen,

Monnickendam,

Marnixstraat 250

Nw. Schipholweg A205 N.Z.

Provincialeweg N247 O.Z.

Amsterdam, Vijfhuizen,

Monnickendam

Sarphatistraat 225

Provincialeweg N247 W.Z.

Nw. Schipholweg A205 Z.Z.

«H
ZORGCENTRUM D£ B U I T E N H O F

Ook indien je wat minder dan 38 uur per week wilt werken, bijvoorbeeld als parttimer, oproepkracht, vakantie- en/of weekendhulp, of u ambieert een functie in onze
broodjescorner van Bart's Bakerstreet, solliciteer!
Wij zien er naar uit je binnen één van onze hechte en gezellige teams als collega
te kunnen begroeten. Middels een opleiding op de werkplek, p.a. de afrekenbalie,
de shop, de controle op de goederenstromen en de presentatie van produkten, en
diverse vakgerichte cursussen, zal je binnen een korte periode in staat zijn de werkzaamheden geheel zelfstandig uit te voeren.
Onze arbeidsvoorwaarden (o.a. CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf,
een aantrekkelijk salaris, een incentive, een (vroeg) pensioenregeling) zijn
goed te noemen.
Aangezien ons bedrijf, de B.V. B.E.M., ruim 40 benzinestations exploiteert,
verspreid over het gehele land, hebben wij een zeer actief loopbaanbeleid.
Je werkt volgens een dienstrooster ochtend-, dag-, avond-, nacht - en weekenddiensten. Gezien de ligging van de benzinestations en uitwisseling van medewerkers tussen stations onderling, is een rijbewijs A of B en vervoer eventueel noodzakelijk.

VAKANTIEWERK. jou EEN ZORG?
Hard toe aan vakantie' Dat is na al dat blokken ook wel
verdiend. Maar om nou al die weken niets te doen...
Al eens gedacht aan vakantiewerk in een zorgcentrum?

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

INTERESSE? SCHRIJF NAAR:
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

B.V. B.E.M.
T.a.v. mevr. W. v.d. Graaf
Postbus 2422
3000 CK ROTTERDAM

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

of

Zorgcentrum De Buitenhof ligt in AmsterdamBuitenveldert en maakt
onderdeel uit van de
Stichting Amstelhuizen.
De Buitenhof bestaat uit
drie multidisciplinair
samengestelde zorgeenheden en een facilitaire
dienst. Zo'n driehonderdvijftig medewerkers zetten zich dagelijks in voor
de zorg voor driehonderd
oudere bewoners.
Het bijzondere van dit
zorgcentrum is de com
binatie van verpleging
en verzorging: bewoners
met een verzorgingshuisindicatie kunnen in
De Buitenhof blijven
wonen als hun gezondheid achteruit gaat.

Pieter Langereis 020 - 562 3436

De Buitenhof zoekt tussen half j'uli en begin september

Vakantiekrachten

in de verzorging/verpleging en in de keuken
Werken in de verzorging/verpleging
Ben jij student, met een dienstverlenende instelling
met gevoel voor de dagelijkse verzorging van ouderen?
Als vakantiekracht in De Buitenhof kun j'e ervaring
opdoen in de dagelij'kse zorg voor onze bewoners.
Het creëren van gezelligheid in de huiskamer en verschillende schoonmaak werkzaamheden behoren tot
j'e taken.
Werken in de keuken
Als je geen ervaring in de ouderenzorg hebt, kun j'e bij
ons ook in de keuken aan de slag met het assisteren bij
verschillende activiteiten, (o.a. bij het verstrekken van
de maaltijden en - uiteraard - de afwas).
Loon naar werken
Voor de gewerkte uren ontvang je het minimumloon,
aangevuld met een toeslag voor onder andere vakantiedagen, onregelmatige diensten en een reiskostenvergoeding.
Meer weten?
Voor informatie over vakantiewerk in De Buitenhof kun
je contact opnemen met Jelka van Putten van de afdeling P&O, telefoon 020 - 644 20 44. Je kunt ook schrijven: Zorgcentrum De Buitenhof, t.a.v. afdeling P&O,
Nieuw Herlaer 2, 1083 BD te Amsterdam

Wherever you go, go Texaco

heerlijke fii-tiaagse riviervakantie
PCM Facilitaire Sedrijv
PCM Ultgoverj gespecialiseerd"
spreiden «n veriomin van ICT-dlènW«n ton fauhoev»
FACIL1T/
FACILITAIRE
BEDRIJVEN
vanfcmtetijkeeR^lonale*dagbladên
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M e d e w e r k e r S e r v i c e b u r e a u m/v
Standplaats Amsterdam
Het Servicebureau van de IT-sector verzorgt de eerste en tweede lijns IT-ondersteuning voor de
locatie Amsterdam. Binnenkort zal de tweede lijn worden samengevoegd met Serverbeheer in de
groep Service en Support.
Functie-inhoud
De medewerker Servicebureau verzorgt de noodzakelijke ondersteuning binnen de onderneming op de Amsterdamse locatie
Middels het signaleren, analyseren en afhandelen, indien nodig met inschakeling van interne of externe
deskundigen, van storingen en problemen op IT-gebied Ondersteunend hieraan voert de medewerker
een registratie m b t storingen en worden documenten met installaties e d bijgehouden
Functie-eisen
- MBO-opleiding (bijvoorbeeld MTS) of niveau door ervaring verkregen
- basisopleidingen Windows NT en Novell
- ervaring vergelijkbare functie
- goede contactuele eigenschappen
-accuratesse
- stressbestendig
De medewerker moet bereid zijn m de toekomst ook buiten kantoortijden te willen werken
Meer informatie over deze functie verstrekt de heer R van der Valk, teamleider Servicebureau,
telefoon 020 - 562 3400
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 25 juli T 999 richten aan.
PCM Facilitaire Bedrijven BV,
Personeel & Organisatie,
t.a v mevrouw E.L J.M van den Berg,
Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam

DE
CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiente manier om snel
m contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Conlact-hjn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar tallo^e serieus mgesproken advertenties van
lezers die een seneu/e
partner of gewoon oen
vriend of vriendin /oeken
U kunt als le/er van
één van de nieuws- en
huis-aan-huibblaclen
van Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties,
door een leuke reactie
in te spreken
Uiteraard kunt vla
0906-501515.6 ook zeil
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U knjgt nadat
u de advertentie heelt
ingesproken automatlsch een boxnummer
en PIN-code van de belcomputei. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties
kunt u de door u mgesproken •idveilentie
ook nog plaatsen m
onze krant
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
de/c wijze al binnen
één ol twee dagen leuke
contacten met anderen

HOLLAND-BELGIË CRUISE

.A.

698,AMSTERDAM - DORDRECHT - VEERE - GENT - ANTWERPEN -WILLEMSTAD - AMSTERDAM
LAST-MINUTE AANBIEDING! KRAS SterVakanties kreeg als
LAST-MINUTE SPECIALIST een aintal hutten op het MS FRONTERA aangeboden met ƒ 300,- KORTING. We willen de lezers vin
deze krant eens in het zonnetje zetten en vin deze lanbiedmg mee
laten profiteren WANT, LET OP: wi| bieden u deze 8-DAAGSE
RIVIERCRUISE niet voor ƒ 998- maar voor SLECHTS ƒ 698,En dat is BIJNA VOOR NIETS' Zeker wanneer u weet dat dit INCLUSIEF VOLPENSION (dwz ontbijt, lunch en diner) is Tijdens deze
heerlijke 8-daagse cruise maakt u kennis met de NEDERLANDSE
WATEREN en met het mooie buurland BELGIË De cruise begint m
AMSTERDAM en via DORDRECHT. VEERE GENT ANTWERPEN
WILLEMSTAD komen we weer terug m AMSTERDAM

BELANGRIJK: ER ZIJN SLECHTS EEN BEPERKT AANTAL
PLAATSEN BESCHIKBAAR. HIER GELDT STRIKT: WIE
HET EERST KOMT.WIE HET EERST MAALT
HET MS FRONTERA
U verblijft op het MS FRONTER.A, een gezellig schip dit onlangs totaal
gerenoveerd is Het schip heeft een capaciteit van maximml 95-100 passagiers U verblijft m een 2-persoonshut op het mamdek die natuurlijk
voorzien is van douche, toilet telefoon, radio en TV Tegen toeslag vin
ƒ 127,- p p kunt u ook verblijven op het Promenndedek Verder beschikt
hec MS FRONTERA over een zonnedek lounge en restaurant/bar

RÉISPROGRAMMA IN HET KORT
l e dag: U g.m op eigen gelegenheid naar AMSTERDAM waar u om
1200 uur inscheept op het MS Fronten Het schip vertrekt om 13 00
uur We viren nnar het monumentale stadje DORDRECHT (ainkomst
ca 2000 uur) 2e dag: Vroeg vertrek uit Dordrecht naar het leuke

plaatsje VEERE, vanouds een vissers- en hindelsstad 3e dag-Ons einddoel voor vandaig is de voormalige hoofdstad van het graafschap
Vlainderen GENT 4e dag: We blijven m Gent Er bestaat de mogeh|kheid om s ochtends deel te nemen air een excursie nair BRUGGE en
s middags mir BRUSSEL (ter plaatse te betalen) 5e dag: We varen
door naar ANTWERPEN (aankomst ei U 00 uur) waar u de gelegenheid heeft om deze prachtige stad te bezichtigen en om te winkelen Wat
dacht u van een bezoek ain de grote Markt, het Stadhuis de Onze-lieveVrouwe Kathedraal of het Rubenshuis 6e dag: We gaan weer terug naar
Nederland en komen m het diner in het vestingstadje WILLEMSTAD
aan 7e dag: Vroeg vertrek uit WILLEMSTAD Om ca 15 00 uur zullen
we m AMSTERDAM nnkomen 8e dag: Na het ontbijt schepen wc uit
en gaat u op eigen gelegenheid naar huis Einde van een prachtige cruise'

VERTREKDATA HZ 915
Augustus

16-23

ƒ 698,-

Toeslagen per persoon:
2-pcrsoonshut bovendek
Toenstenbehstmg/havengelden

ƒ 127ƒ 25-

INBEGREPEN: 8 digen/7 nichten verblijf m een benedenhut
met douche en WC verzorging volpension
Niet inbegrepen- toenstenbelnsting/havengelden excursies
entrees vervoer mar en van het MS Frontera, verzekeringen
Minimum aintil deelnemers 35 Uiterste termijn vin ann bi| onv
deelname 7 dagen voor vertrek
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 917

KRAS
INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 20 30 4O of 073 - 5 999 999
bereikbaar ma t/m vr 09 00-21 00 uur za 10 00-16 00 uur

Wij moeten ruimte maken in onze magazijnen
en filialen voor de nieuwe assortimenten van
het najaar. Een SUPER OPRUIMING! Honderden
artikelen met nog nooit vertoonde sensationele extra-extra kortingen. Bovendien een groot
aantal artikelen met lichte schade. Een absoluut laagtepunt in ons prijspeil. Uiteraard met
behoud van BCC's unieke service en garantie.

WASAUTOMATEN - WASDROGERS

KOELKASTEN - V R I E S K A S T E N

MIELE
WASAUTOMAAT

MAGNETRONS - FORNUIZEN

BOSCH KOEL

1200 Toeren centrifuge.
Vol elektronisch. Was- en
energieklasse A.
Speciaal wolprogramma
en update-functie.
Adviesprijs *2499.-

VRIES COMBINATIE

WHIRLPOOL
COMBIMAGNETRON

198 Liter koelen en 65 liter
vriezen. Softline design.
Variabele indeling
koelgedeelte.
Vriezen met etage-frost.
Adviesprijs *1449.-

AVM507; ruime
alles in 1 magnetron
met neteluchtoven.
Koken, braden en
grillen.
Adviesprijs *999.-

PHILIPS 82CM
BREEDBEELDTV
32PW6302;
Black Line S,
stereo,
teletekst.
Adviesprijs *:

SONY 82CM BREEDBEELD KTV
KV32WF3; Super Trinitron, stereo, teletekst. "3495.ARISTONA 70CM STEREO K L E U R E N TV
70TA4413; Black Line, stereo, teletekst. '1395.PHILIPS KTV/VIDEO COMBINATIE
14PV172; 37 cm beeldbuis, showview, PDC. *1145.GROOTBEELD STEREO KLEUREN TV
Flat Square 63cm beeldbuis, stereo, teletekst. '849.ARISTONA PORTABLE TV TELETEKST
37TA1462; 37 cm beeldbuis, afstandsbediening. '545.-

1979.885.599.545.333.-

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
Anniversary; 1200 toeren, ruime vulopening. *1399.ZANUSSI WASAUTOMAAT
FLF1000; 1000 Toeren centrifuge, variabele
temperatuur regeling. *1099.INDESIT WASAUTOMAAT
800 Toeren centrifuge, 18 programma's. '899.MIELEWASDROGER
Sirocco A; Luxe afvoerdroger elektronische besturing. * 1899.AEGWASDROGER
Elektronische besturing, ruime vulopening. *1199.INDESIT DROGER
SG968; Afvoerdroger, 2 temperaturen. *699.-

849.699.499.1179.849.369.-

ZANUSSI KOEL VRIES COMBINATIE
Z18/8K; 170 Liter koelen, 60 liter vriezen. *849.WHIRLPOOL DUBBELDEURS KOELKAST
ART500;187 Liter. Flexibele deurindeling. *849.INDESIT KOELKAST
RG1145; 128 Liter met vriesvak. '669.BOSCH VRIESKAST
GSD1100; Diepvrieskast met 3 vakken. *448.-

BAUKNECHT
AFWASAUTOMAAT

HRJ645; 4 koppen,
BEST picture systeem,
showview, PDC.
Adviesprijs *989.SONY HI-FI STEREO VIDEORECORDER MET SMARTFILE
SLVF900; 4 kop. Super Trilogie, Sony Smartfile, showview, PDC. *1330.-

SONY STEREO VIDEORECORDER + SHOWVIEW EN PDC
SLVE730; 4 koppen Super Trilogie, Joy stick AB. "990.SONY VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
SLVE230; Trilogie plus, On Screen Display. *600.PHILIPS MATCHLINE VIDEORECORDER
VR850; HiFi stereo, jog & shuttle, showview, PDC. *1095.PHILIPS HI-FI STEREO VIDEORECORDER
VR685; 4 koppen, showview en PDC. *895.PANASONIC VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
NVSD230; 3 koppen, Super Drive, Q-link. '599.DAEWOO VIDEORECORDER
DVK281; On Screen Display, afstandsbediening. *399.^

849.649.375.749.569.379.289.-

SONY HI8 CAMCORDER
MET LCD SCHERM

SIEMENS VAATWASSER
L^f
1*0 ^P
7QO
3 Wasprogramma's, RVS interieur, 4 sproeiniveaus. *1298.-f «JO>
WHIRLPOOL AFWASAUTOMAAT
CQO
ADP744; 4 Programma's, monoknop-bediening. *1099.OïJOi

MIELE 1500WATT
STOFZUIGER
S326; Elektr. regelbare
zuigkracht,
telescopische buis.
Adviesprijs *569.-

TRV65; 6.5 cm kleurenscherm,
nightshot, 72 x digitale zoom.
Adviesprijs *2640.JVC DIGITALE CAMCORDER (DV)
GRDVF1; Cybercam, 160x zoom, Steady Shot. *2399.SONY HI8 CAMCORDER MET LAMP
TR515; Nightshot, 72x digitale zoom. *1430.CANON8MM CAMCORDER
UC6000; Flexizone control, incl. accessoires. *1599.-

1669.1085.
799.-

KLANTENKAART

PHILIPS MOBILO STOFZUIGER
HR8514; 1400 watt, metalen zuigbuizen. *339.SAMSUNG 1000WATT
RC5510; Lichtgewicht zuigbuizen. *169.VERWIJDERINGSBIJDRAGE
nnuwii«w-Diiti!K«i' l
III [UMI. DUIM IIJI Wil l

199.
89.-

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m*

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't U"

I

BEVERWIJK
Breestraat65
;
;
Mammoetstore 1500 rm

HAARLEM
Riyièradreef 37
; ' • ..
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST

I

l Winkelcentrum "A'damsë Poort":

SAMSUNG DOLBY PROLOGIC MINI SET
Met CD-wisselaar en 5 luidsprekers. *629.SONY MINI-DISC RECORDER
JE520S; Zilverkleur, afstandsbediening. *780.PANASONIC SUPER WALKMAN
Tiptoetsbediening, incl. in-ear hoofdtelefoon. *139.PHILIPS DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
FM zender/ontvanger. *140.-

444.
355.75.65.-

2295.585.145.445.495.175.-

ALKMAAR
Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m2

wnnmiraruofrormufm l

Meer budget door de gratis
BQC-card!
.'•';-•.'.'•.'.••- ~" ••] '•
Aanvraag-folder in de winkel!

1595.2195.-

378.278.-

Inclusief
afstandsbediening.
Adviesprijs *780.-

Intel 333 Mhz processor,
32 MB intern, 4.3GB vaste
schijf, Philips toetsenbord,
muis en speakers.
Adviesprijs *2298.-

SIEMENS XPERT COMPUTER
Intel 300 Mhz processor, 32MB, 3.2GB, 15" monitor,
laatste modellen. '3079.IBM APTIVA 242 COMPUTER
K6-2-350Mhz processor, 64MB, 8.0GB HD, fax/modem,
15"monitor. *3079.LASER 333MHZ PC 17"MONITOR
Celeron processor, 32MB, 6.4GB HD, fax/mod,
W'98. Adviesprijs *3699.PHILIPS 17 INCH KLEURENMONITOR
Topklasse, 0.28 Dotpitch, res. 1280x 1024. *999.CANON KLEURENPRINTER
BJC220; Bubblejet techniek, 3 pag. per min. *249.HEWLETT PACKARD PRINTER
Deskjet710C; Photojetll techniek, 6 pag. p/m. *605.PHILIPS INTERNE CD REWRITER
PCA362RW; 650MB max. *699.TOPMERKSCANNER
Resolutie 600X1200 DPI, 36 bits kleur, zeersnel. *299.-

458.-

SONY
50 CD-WISSELAAR

INLINE PC/PHILIPS
MULTIMEDIA

GSF4851;
Luxe vaatwasser met
5 programma's, speciaal
droogsysteem,
startvoorkeuze en
aquastop. Adv *1699.-

225.175.-

AUDIO

MULTIMEDIA - COMPUTERS

VAATWASSERS ^STOFZUIGERS

JVC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER

569.469.
299.
479.-

WHIRLPOOL MAGNETRON
Digitale magnetron, "touch foil" bediening, 17 liter. *499.DAEWOO MAGNETRON
KOR6105; 18 Liter, 800 watt vermogen. *269.ATAG GASFORNUIS MET DIGITALE KLOK
F3.2; Infra-turbo oven, grill, spit, vonkontsteking. '2348.ATAG 4-PITS GASKOOKPLAAT
K54.1; Vonkontsteking, sierdeksel BESTE KOOP. *749.GASFORNUIS
Gas oven met braadslede, dubbele glasdeur,
sierdeksel. Adviesprijs '549.ETNA SCHOUW WASEMKAP
Uitneembare RVS filters, 3 snelheden, ook recirculatie. *495.

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTEtVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT - HAARLEM - HILVERSUM .
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK - UTRECHT
VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST
ZOETERMEER-ZOETERWOUDE

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag .. . .
dinsdag t/m vrijdag. .
zaterdag. . . . . . . . . ;

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag:. . . . . .

19.00 tot 21.00 uur

Goede doelen zijn overal te vinden

KWEKERIJ P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 5717093

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

enz.

ZOMERPLANTEN

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

De Grote Sponsor Loterij
helpt ook om de hoek!
UITS1AGEN
SPONSOHBÏNGO
11 JULI

BINGO

, getal l t/m 22;
, '*/ 20/17 -24 -22'25_

Hier om de hoek, honderd
meter van het kantoor van de
Grote Sponsor Loterij, staat een
bloemenstal. De eigenaar heet
Frans. Al zestien jaar staat
Frans daar elke dag met verse
rozen en tulpen. Elke dag kom
ik er langs; gewoon een bloemenstal met mooie bloemen.
Maar met Frans is iets aan de
hand.

lijk, maar veel mensen, zoals
Frans, kunnen dankzij mcdicijnen een normaal leven leiden.
Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt bij onderzoek naar die
medicijnen en geeft voorlichting. Maar het fonds helpt ook
patiënten als er bijvoorbeeld
aanpassingen in huis nodig
zijn, want niet alle epilcpsie-

35- 37 .36 32 38 16
>45 15. 33 08 30 '01

HU!

KLUSJES
WEKEN

?;28* 04 " 14;^ 18

getal 23 t/m 36

34

06
42
11

26

40
ƒ 100,- 10
ƒ50,- 05
ƒ40,- 02
ƒ30,- 29
ƒ25,- 23

ƒ 20,- -

ƒ10,-

ƒ1.000,-

"f9,ƒ».ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo
002177783
in Voorburg

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 18 juli
18.10 uur op RTL 4
LAMELLEN HORGORDIJN
nu 39.-

Speelt u nog niel mee? Kijk dan
eens in uw eigen omgeving wat
al die organisaties voor sport,
cultuur en welzijn kunnen
doen met de opbrengst van de
Sponsor Loterij. En vul de bon
in. Het is de moeite waard!

ThuisBüigp
van ƒ 25.000,BINGO

03
39

AFMETING MAX, 95X215 CM 55,-

En het mooie is dat u als deelnemer aan de Sponsor Loterij
dat mogelijk maakt door mee te
doen aan een leuk en spannend
spel, waarmee u ook nog prachtige prijzen kunt winnen. U
bent daarom allemaal een bloemetje waard. Van Frans!

* ;_<

., Heeft n met deze getallen
, een -volle kaart, dan wint u de

31 ƒ 10.000,-

nu 3 halen 2 betalen

12

lepsie. Het is toch fantastisch
d a t j e letterlijk op de hoek van
de straat k u n t zien wat er met
de opbrengst van de Sponsor •
Loterij gebeurt?

Frans lircjt epilepsie', maar ivcrfct fll 16 jaar in ;ijn blocmcnslal. Dankzij uw steun!
Frans heeft epilepsie, maar als
hij me dat zelf niet had verteld,
had ik het nooit geweten.
Epilepsie is een tijdelijke storing in het functioneren van de
hersenen, die tot uiting komt in
het hebben van aanvallen.
Totale genezing is niet inogc-

paticntcn kunnen leven zoals
Frans.
Het Epilepsie Fonds is een van
de goede doclcnorganisatics
van de Sponsor Loterij. I k
moest daaraan denken toen
Frans me vertelde over zijn cpi-

WIN-EENMUOEN-BON ft
S'Ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak clan, naast clc
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot wedcropzcgging om
voor elke trekking (niax. 13 x per jaar) de
inleg van ncvcnstaandc rekening af te schrijven.

D de heer

D

Adres:
Postcode:
Plaats:

D ƒ 40,- (vier lotnummers)

Weber barbecue
+ Firemaker

D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)

(Posi)bankimmmer:

D ƒ 10,- (één l o t n u m m e r )

Bel mij bij een prijs
boven'/ l'O.OOO,-

nu vanaf

79.-

0909-0044 (60 cpm).

0909-0077, (95 cpm).

A.u.l). u w lirnsr aiinkniisrn CM n-nlcr invullen in
/)li)hlcl(CP'S. Deelname nmuli in (iiiimumlinj; win lid
>ïi;liwnl, <i/> («invruiij! verkrijgbaar, lel. 0900-JOO
H00(35qmi).

150.99.07

Naam:

Kijk, bel en win;

De Bingolijn

Ict Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

Tel:

Geboortedatum:
(clag-tnaand-jaar)

Heb ik prijs?
Datum:
Handtekening:

Meer informatie?

RAAMHOR OPROtBAAR. BREEDTE:

LAKVERF ALtE HOOG- EN ZUDEGLANSLAKVERVEN.OP TERPENTINE- OF WATERBASIS.

73 CM 99.- nu 79.- 88 CM 119,- nu 89.-

41 KLEUREN. 250 ML, 750 ML OF 2.5 L nii 3 halen 2 betalen

0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9,00-21.00 uur.
Zetfoiucn voorbehouden

^J^ JJJ^Js^Jjj

Bon opsturen (zonder postzegel),naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875,Jl 100 VG Amsterdam.
^« ^H «^ ^^ ^n ^« ^^ ^^ ^m :^m I^B *^ ^wl ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ *^. ^H ^^ ^i« "^ BiM ^v ^fm

^^ »H ^^ ^^ ^^ *^ ^» ^^ ••• ••• **^

Zandvoorts
Nieuwsblad

NIEUWS

Editie 17

woensdag 14 juli 1999

Sonny's Inc speelt op het plein voor Yanks

Foto Karin Schut

Het Tropicana Festival
deed qua temperatuur
dit jaar zijn naam eer
aan. Twee zwoele
avonden zorgden voor
een tropische
omlijsting van de
popmuziek, die behalve
Azu Caraba op het
Gasthuisplein (een
Cubaanse band uit New
York) en de straatband
SambAdam, weinig met
de tropen te maken
had. Maar een kniesoor
die daar om gaf. Want
wat er ook gespeeld
werd; het klonk goed.
Er was dit jaar een
podium minder.
Kwaliteit in plaats van
kwantiteit moet de
organisatie gedacht
hebben.
Een 'Braziliaanse' schone van de groep SambAdam danst aan het einde van de
Haltestraat
Foto Karin Schut
Op het Kerkplein dansen jongeren op muziek van Sabor

H

ET IS net donker geworden. Aan het einde van de Haltestraat
duikt uit de Zeestraat
een stel zwijgzame figuren op
in witte flodderige satijnen
pakken. Ze drommen samen
en kijken elkaar geconcentreerd aan. Dan.slaat er een
jongeman op een trommeltje
nog kleiner dan een koekblik.
Direct volgt een donker geroffel op een heel grote trom die
met een leren gesp bevestigd is
rond de schouder van een kleine donkere man. Dan begint
iedereen van de groep ritmisch
te slaan op de verschillende
maten van trommels terwijl ze
elkaar blijven aankijken.
Een lange witte vrouw met
een blonde kuif uit de groep
zoekt al drummend met haar
ogen naar iets, alsof ze op een
geheim teken wacht. Een man
blaast op een fluitje en de
groep verschuift iets naar voren. En terwyl het opzwepende
geroffel aanzwelt, springen er
opeens twee schaarsgeklede
donkere vrouwen met glitterschoenen voor de groep uit. Ze
dansen als Braziliaanse schonen op het grootste carnaval
van Rio en blijven soms even

Foto Karin Schut

Weer is tropischer dan muziek
maar dat kan pret niet drukken
uitdagend voor passerend
mannenvolk staan.
Het is de groep SambAdam,
die ook al aan het begin van de
avond het vuurtje onder het
festival deed aanwakkeren.
Twee dames van middelbare
leeftijd met aan en uit knipperende rode-duivelshoorntjes
op hun hoofd bevestigd, dansen in polonaise op de maat
van de trommels de groep
voorbij. Een aangeschoten jongen met een hip jaren zestig
brilletje daagt een slagwerker
uit door te dichtbij een soort
van salsapasje te maken, maar
de sfeer is zo luchtig dat het
goed afloopt.
Een jonge Duitser loopt
langs en grinnikt bjj het zien
van dit tafereeltje. Op de achterkant van zijn T-shirt staat
te lezen: 'Nobody likes us. We
don't care'. En daar grinniken

anderen weer om.
Maar iedereen lijkt elkaar
juist aardig te vinden op de
eerste dag van het Tropicana
Festival. De terrassen zijn tot
laat op de avond stampvol.
Badgasten, bruin en soms ook
rood geblakerd door de zon,
zitten nog laat aan hun diner
na een lange warme stranddag. Dat maakt dat er goed te
lopen valt langs de verschillende podia.
In de Haltestraat naast café
Neuf maakt Buckwheat zijn
opwachting. Pittige funky en
jazzy nummers uit vervlogen
tijden doen de dertigers uit het
publiek veelal met kleintjes pp
de schouders voorzichtig swingen, maar zeker luid meezingen.
Op het Kerkplein doet Sabor
van zich horen. Mooie meiden
met lange haren roepen naar

het publiek: „Iedereen houdt
toch van reggae!" En dat blijkt
ook als iedereen in beweging
komt op een cover van wijlen
reggaemaster Bob Marley.
Kam Hoenderdos en haar
vriendin Nathalie Jongerie uit
Haarlem hebben ook net een
te gekke band gehoord bij de
Yanks. Maar nu zijn ze op zoek
naar het toilet en alhoewel het
tegen tienen loopt moeten ze
ook nog een hapje eten. „We
hebben besloten deze zomer
lekker vrijgezel te zijn en samen plezier te maken. We hebben lekker lang op het strand
gelegen vandaar dat we zo laat
zijn met ons avondmaal," zegt
Kim.
„Of jongens opdringerig
zijn? Soms wel, maar dan Mjken we gewoon even heel arrogant en dan gaan ze vanzelf
wel weer weg," legt Nathalie
lacherig uit terwijl een clubje

naburige huizen, want „zonder
hun toestemming zouden dit
soort feesten niet kunnen
plaatsvinden". Die opmerking
kan zeker de goedkeuring wégdragen van de bijna zestigjarige mevrouw Van Keulen en
haar vriendin mevrouw Paap.
Ze zitten met een schaaltje
chips en een wijntje voor de
deur van mevrouw Van Keulen. „Dat heeft ie toch even
mooi gezegd," zegt mevrouw
Paap, alhoewel er niet letterlijk
toestemming gevraagd is aan
de bewoners rond de Yanks.

voorbij lopende knullen hen
bedelft onder bewonderende
blikken.
Marjorie en Len Elliot uit
Schotland vermaken zich ook
opperbest op de muziek van
Sonny Inc., dat op het pleintje
voor de Yanks speelt. Ruim en
breed de vijftig voorbij voelen
zij zich absoluut niet te oud
voor dit jaarlijks terugkerende
zomerfeest. Ze zijn veertien
dagen op vakantie in Zandvport en alhoewel ze gewend
zijn aan regen, zijn toch verguld dat de laatste week van
hun verblijf een zomerse zal
zijn.
Later neemt de baas van uitgaansgelegenheid Chateau en
presentator bij SBS 6 Jeroen
van de Boom het roer over op
het podium. Hij zingt gezellige
Nederlandse hits zoals 'Even
aan m'n moeder vragen'. Hij
bedankt later de buren uit de

„Wij genieten mateloos,"
zegt bewoonster Van Keulen.
„Ik vind het geweldig. Als je
niet tegen dit soort feestjes
kan, dan moet je niet in het
dorp gaan wonen. Ik stoor me
nooit aan de muziek. Om één
uur is het afgelopen en daar
houden ze zich altijd netjes
aan." „Ik ben speciaal voor het
Tropicana Festival naar haar
toegekomen, om het beter te
kunnen horen en zien," zegt
mevrouw Paap. Ze nemen nog
een slokje wijn en zakken genietend onderuit, terwijl hun
favoriet een nieuw lied inzet.
Nelleke van Koningsveld
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De pittige en jazzy nummers van Buckwheat klinken voor de deur van Chin Chin in de Haltestraat

Foto Karin Schut
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Bij een Caribisch feest horen Caribische hapjes. De roti was volop te krijgen op het Gasthuisplein
Foto Karin Schut
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Na een langdurig verblijf in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) ontstaan de mooiste vriendschappen. Want de kinderen in .het
WKZ liggen samen met andere kinderen en leeftijd-genoten op een afdeling. Nooit met volwassenen. Sterker nog, het WKZ heeft een
eigen gebouw waarin alles is gericht pp het kind. Van zorg en behandeling tot én met de medewerkers en faciliteiten. Want ziek
zijnis geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt. Dus proberen we van het ziekenhuis een ziekenthuis te maken. Daarom hebben
we ruimtes waar alleen gespeeld mag worden. Ruimtes waar dus geen tijd en plaats is voor behandelingen. Verder is -op de meeste
afdelingen- ieder uur .een bezoekuur en heeft het hele ziekenhuis een kindvriendelijk infrastructuur. En juist die kindvriendelijkhejd
is voor ons een wezenjijk onderdeel van de behandeling. Wantjedereen die hier komt is éérst kind en dan patiënt.
Wilt u het WKZ steunen? Dat kan door het beeldje "Wiljemien" te bestellen. Maak fl..59,50 over op girorekening

.-

6141 ten gunste van het AZÜ inzake "WMIemieh" te Utrecht.;U krijgt het beeldje dan zo.snel mogelijk thuisbezorgd. . ' • • • '
De opbrengst komt volledig ten goede aan de ontwikkeling van kindgerichte activiteiten en faciliteiten zoals een .
kindertheatèrcafé, kindertelevisie, speel-p-theek en een kindermagazine. Voor meer informatie kunt u contact met

•'•

ons opnenven; telefoon 0900^^^
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de nieuwe Vol kswa g en
:
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bij ons: Auto Strijder bv
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De nieuwe Volkwagen Bora- nog maar net op de weg .
^
en nu al bij ons in de verhuur! ;
Een geslaagde combinatie van sportiviteit en elegantie.
Vierdeurs comfort met een representatieve 'look'.
.-.'••
"
"
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'
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/
',_••'•. Airbags voor bestuurder en voprpassagier,
zij-airbags voor eh ABS in combinatie met:schijfremmen.
Ja, hiermee huurt u een middenklassermet allure!

'

EUROMOBIL: DE VERHUURORGANISATIE VAN VOLKSWAGEN- EN AUDIOEALERS
Uw Euromobil partner

Auto Strijder bv
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort

tel.: (023) 571 45 65, fax: (023) 573 02 24

De temperatuur gaat weer omhoog. De zonnige dagen staan voor de deur
En wie krijgt er dan niet een vakantiegevoel? Dromen van witte stranden,
hoge bergen, of misschien wel van terrasjes in een gezellige, boeiende stad.
Gewoon fijn er op uit.
Over enkele maanden is het zover!
Maar vakantie kost extra geld. En dat kun je verdienen met
het bezorgen van kranten. Eén keer per week, een paar
uurtjes op woensdag, brengt toch een leuk centje op.
Het kan in je eigen omgeving, je hoeft er niet vroeg voor
uit je bed en straks geniet je van een
welverdiende vakantie.
Wil je ook kranten bezorgen?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

Bel nu: 020-613.8444
INTERLANDEN SPREIGROEP
o
1998 Hein de Kort

Of schriftelijk: Antwoordnummer
46304, 1060 VDAmsterdam
(postzegel hoeft niet)
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Loveboat 2000 is
theatersprookje

Wie deze zomer op zoek is
naar een bijzonder theateravontuur, dat qua originaliteit te vergelijken is met de
voorstelling die de Dogtroupe
enkele jaren geleden gaf op
een scheepswerf in Noord,
kan zich met een gerust hart
inschepen voor een tocht met
de salonboot Prins van
Oranje. Vooral liefhebbers
van de tv-serie Loveboat zullen hun ogen niet geloven.

OED, het is niet niks, 135
gulden voor een kaartje,
maar je krijgt er wel
een sprookjesachtige
avond voor. De theatervoorstelling Loveboat
2000 speelt zich namelijk af aan
boord van een 53 meter lange salonboot uit 1908, die in art deco-stijl is
ingericht. Met aan alle kanten grote
ramen, glijdt de boot majesteitelijk
langs de nieuwbouw van het KNSMeiland, terwijl de zon op deze zachte
zomeravond langzaam ondergaat.
Intussen wordt het voorgerecht
geserveerd en zijn we getuige van
een goede geoliede muzikale komedie, die de karakters uit de zoetsappige tv serie Loveboat van een
geheel andere kant belicht. De crew
is namelijk zonder kapitein uitgevaren en vervolgens ontbrandt er een
moordende strijd om de macht tussen cruiseleidster July en scheepsdokter Bricker.
Vooral July ontpopt zich tot een
ware tiran. „Jij valse vrucht met je
kruiperige hoffelijkheid," bijt ze Dr.
Bricker toe. Bricker ziet met lede
ogen toe hoe 'die kenau' de purser
voor haar karretje spant, want hij is
smoorverliefd op deze jongeman
'met zijn poppekontje'.
Kortom, stof genoeg voor een explosieve, maar vooral geestige voorstelling, die zijn hoogtepunt bereikt met

De crew van Loveboat 2000

een Evenaar-show, waarvoor de
mannelijke crew zich met zilverachtige pruiken tot sirenen heeft omgetoverd. „Wij zijn de sirenen, bevallig
en mooi, iedere zeeman valt aan ons

Foto Stichting Blond & Blauw

ten prooi."
In de pauze praten we met Rob
Muntz, die gestrikt is om de komende maanden enkele malen de rol
van kapitein voor zijn rekening te

nemen. Muntz maakte naam door
zijn bijdragen aan het VPRO-programma Waskracht, waarin hij
Willibrord Frequin een koekje van
eigen deeg bezorgde door diens

Een kathedraal van bomen
rijst majestueus op uit een
weidse vlakte. Door beweeglijke populierenbladeren
ritselt een zachte bries. Het
doet denken aan gefluister
in de kerkbanken. Merels en
lijsters vormen een jubelend koor, halverwege het
hemelgewelf. Zo stelde ik
me de Groene Kathedraal
voor. Een idyllische plek van
bezinning. Een oase van
rust in de drukte van de
Bandstad. Opgetrokken in
een verscholen hoekje van
de gladgestreken groene
vloer van Flevoland. Het
pakt anders uit. Manshoge
brandnetels blokkeren een
rondgang tussen de populie; renpilaren. Of heb ik het
mis en ligt de Groene
Kathedraal toch iets verdérop? De hemel weent steeds
* dikkere druppels.

1-13'

vrouw en buren lastig te vallen.
Meer recentelijk kwam hij in aanvaring met Emile Ratelband.
Opgetogen vertelt Muntz hoe hij dat
in de nieuwe serie Waskracht-programma's gaat uitbuiten. „Zoals je
weet, ben ik door Ratelband in een
rolstoel geschopt, en dat verwerk ik
in een programma dat ik heb
gemaakt over Amerikaanse tv-dominees. Daarvoor zijn we in een stadion met Benny Hinn geweest. Die
man verdient 150 miljoen dollar per
jaar en hij heeft honderd man security rondlopen. Pure maffia, man.
We moesten met een verborgen
camera filmen. Ik zit dus in een rolstoel en doe net of Benny Hinn me
genezen heeft; als een debiel hol ik
door dat stadion. 40.000 mensen
dolenthousiast, dat begrijp je. Nou,
je ziet het wel op 31 augustus."
Intussen is de duisternis ingetreden
en zijn de lampjes gaan gloeien op
de met warm hout beklede salonboot. Buiten glijdt de haven voorbij,
met zijn roestbakken, kranen, rode
lampjes en waterspuwende grijpers.
Het is een indrukwekkend decor dat
je op een gewone rondvaarttocht
niet snel zult zien.
Je kunt overigens niet te lang naar
buiten staren, want voor je het weet
is er weer een moord gepleegd en
wordt op de muziek van Mash (het
stuk bevat veel liedjes uit de jaren
zeventig) een nieuw lied ingezet:
„Mijn hart ligt in jouw handen, voel
jij ook passie branden."
Na de ontknoping worden de gasten
naar het benedendek gedirigeerd,
waar een tong-, maar vooral oogstrelend toetje wordt geserveerd in de
vorm van... Nee, laten we dat nou
maar even als een verrassing houden.
Arnoud van Soest

De Loveboat is ccn idee van Wilma Bakker,
de teksten zijn van Jcrcmy Baker, er doen
vijf acteurs aan mee, waaronder Hugo
Metsers De Achtste en de boot vaart tot en
met 31 augustus, van woensdag tot en met
zondag (zondag is er een matinee). Kosten:
135 gulden, inclusief driegangenmenu.
Reserveren bij AUB, VW Ticketpoints of
Uitlijn, 0900-0191.

Openluchttheater

In het Amsterdamse Vondelpark Openluchttheater vinden
komende week de volgende gratis voorstellingen plaats. Het '
Belcanto Trio geeft donderdag 15 juli om acht uur een operaconcert in de koepel. Theater maatwerk brengt vrijdag om
negen uur muzikaal spektakel 'Het Ros'. Diverse jongeren
van de Kunstbende presenteren zaterdag 17 juli om drie uur
hun acts. Jan Akkerman speelt om negen uur en het flamenco-trio Eric vaarzon Morel treedt die avond om tien uur op,
samen met danseres Inés Contreras.
Zondag is het de beurt aan het Jimmy Rosenberg Kwartet
(hot club de France, twee uur), Barrelhpuse (akoestische
blues, drie uur) en het Fernando Lameirinhas Kwartet (half
vijf).

Zomerfestivql

Kalebas Produkties speelt van 16 juli tot en met 7 augustus
in het kader van het Noord-Hollandse zomerfestival
Karavaan het locatieproject 'Op zoek naar de Geestgronden'.
Een theatrale verhalentocht vanuit een eeuwenoude koestal, te voet en met de paardenkar langs bollenschuren en
kloostermuren, naar de lage duinen met de oude duinakker- -.
tjes, waar vertellers wroeten in de grond, speurend naar
tekens van voorouders wier geest wellicht ergens rondwaart.
In 'pp zoek naar de Geestgronden' is de locatie -Egmondeen integraal onderdeel van de .
voorstelling. Een karavaan is
onderweg, om tot halt te
komen op een plek onder de
zon en weer verder te trekken.
Voor informatie en reserveringen: Kunst & Cultuur NoordHolland, telefoon 023-531.9625
(maandag tot en met vrijdag
van tien tot drie uur).

Plassentocht

Fietsvereniging Rijwiel Toer Club Express houdt op zaterdag,
17 juli 'De Flassentocht'. Deelnemers kunnen kiezen uit drie
afstanden; 55, 80 en 130 kilometer, Vetrekplaats is bij het
clubhuis in sportpark De Weeren (bij de sporthal),
Beemsterstraat in Amsterdam-Noord. De vertrektijden zijn
voor 55 kilometer tussen negen en elf uur, voor 80 kilometer
tussen negen en tien uur en voor 130 kilometer tussen acht
en negen uur 's morgens. De kosten bedragen vier gulden.
De route voert onder andere naar de Bovenkerkerpoel en het
Abcoudermeer. Voor inlichtingen: telefoon 020-611.3752 of
695.0682.

aanrollen

Nieuw Land Poldermuseum staat als een verrekijker naar het water gekeerd

LEVOLAND
LIJKT EEN perfect decor voor
werk van kunstenaars die in
het groot denken.
Brede wolkenluchten, eindeloze vlakten. Dit vlakke land
smeekt als het ware om er
eens stevig de handen in te
zetten, brede gebaren te
maken. Land-art dus. Zoals
aan de Vogelweg (N 706) tussen Lelystad en
Almeerderhout waar Piet
Slegers uit Velp de Aardzee
heeft opgeworpen. Hoge,
brede golven met het groene
schuim van gras komen over
het platte land aanrollen.
Slegers heeft zijn werk
omschreven als de 'indruk van
een gestolde beweging van de
oude zeebodem.' Dit is met
vijf hectare het grootste kunstwerk in Nederland. Tussen de
hoog opgeworpen golven door
zie je een brede zee van aardappelvëlden, waar drie mannen in gele regenpakken richting einder schuifelen.Verder
is er niemand te bekennen. De
aanhoudende regen giet de
groene golven nat.
Keert de Aardzee van Piet
Slegers zich helemaal open
naar de omgeving, het
Observatorium van de
Amerikaan Robert Morris
noodt tot nadenken over
jezelf. Door een driehoekige
poort in een hoge aarden wal
kom je in het kunstwerk. Het
pad, als ware het een brug iets
boven het maaiveld gelegen,
voert je binnen een tweede
metershoge wal. Aan de buitenzijde met aarde bekleed,
maar aan de binnenzijde
gestut met een houten wand.
Op 21 maart en 21 september
vallen de eerste zonnestralen
door een vizier van het
Observatorium. Het zijn de
momenten waarop de seizoenen elkaar opvolgen. Andere
'kijkgaten' geven de langste
en de kortste dag aan.
Je observeert dat het beste op
het hart van de cirkel, gemarkeerd met een kei. Exact op
die plek hoor je je eigen woorden weerkaatsen tegen de
houten wand van de cirkel. Ik
dacht even dat er ongemerkt
nog iemand dit binnenste had
betreden. De buitenwereld zie

je niet. Behalve op de speciale
dagen dat de zon zich in het
vizier van dit Observatorium
Iaat vangen, ben je teruggeworpen op jezelf. Zoiets zal
Morris bedoeld hebben, denk
ik. Hij is geïnspireerd door de
prehistorische kringen in het

afsluiting en droogmaking van
de Zuiderzee. Maar Flevoland
is nog lang nat gebleven.
Nescio noteerde op 25 juni
1946 in zijn Natuurdagboek:
Met de boot van half tien naar
Harderwijk, aankomst kwart
over één. Gezeten voor

.Flevoland leent zich goed,voor 'lond-arf
Engelse Stonehenge.
De degradatie van zee tot een
binnenmeer begon officieel in
de zomer van 1918 met de
ondertekening door koningin
Wilhelmina van de wet tot

'Zeezicht'. Buitengewone ochtend, met alle witte, grijze en
blauwe pasteltinten en tinteling op zee. Het Nieuw Land
Poldermuseum in Lelystad,
naast de scheepswerf van de

Een driehoekig poortje verbindt het Observatorium van Robert
Morris met de buitenwereld
Foto's JMP

Batavia, vertelt hoe stoere vissers verdrongen zijn door bonkige polderwerkers. De kanonnen die ooit bij Kuinre en
Blankenham op de
Zuiderzeedijk stonden en
moesten waarschuwen voor
hoog water zwijgen nu. Maar
van de Bataviawerf klinken
nog regelmatig kanonschoten.
In het restaurant van het poldermuseum schrikt iemand:
'Wat is dat?' Een blauwige
wolk kruitdamp trekt langs.
Het zou me niet verbazen
indien de vroegere boot van
Amsterdam naar Harderwijk
voer over de plek waar nu de
Groene Kathedraal ligt. Aan
de Tureluurweg, niet ver van
de wijk Almeerderhout. Wil je
er met de auto heen dan moet
je een eindje omrijden, want
de Tureluurweg is eenrichtingsverkeer geworden.
Hoewel, eindje om... In het
Flevolands misschien, want
het is wel even een omleiding
van zo'n twaalf kilometer
voordat je arriveert bij het
lange Kathedralenpad dat eindigt bij het Kathedralenbos.
Staatsbosbeheer schrijft daar:
Met statige Italiaanse populieren, ingeplant naar de plattegrond van de katliedraal van
Reims. verrijst hier de Groene
Kathedraal. In tegenstelling
tot het betrekkelijk snelle ontstaan van de stad Almere
duurt het nog wel even voordat
dit kunstwerk van Marinus
Boezem is volgroeid. De geweiven zijn aangebracht in de
vorm van verharde paden.
Een pijl geeft aan waar ik nu
sta. Bovendien is er met groene paaltjes een route uitgezet.
Kan niet missen, zou je denken. Ik klim over een hekwerk
en volg de route naar de
kathedraal. Inderdaad, veel
populieren. Maar met de beste
wil van de wereld lukt het niet
in het ritme van de beplanting
een kathedraal te herkennen.
Iets verderop misschien. Ah,
daar is een poeltje gegraven.
Zou je hier een doopvont in
moeten zien? Het ruikt zoetig
dank zij allerlei bloemen en
kruiden - wierook van de
natuur. Een bonte specht
beklimt de kansel in een rijzige populier. Enkele bomen
hebben een witte pijl opgeschilderd gekregen die rich-

het Kathedralenbos steeds
verder dicht. De hemel schreit
ongetwijfeld om de teloorgang
van dit kunstwerk dat, om de
kunstenaar te citeren, veranderingen in tijd en ruimte
goed zichtbaar moest maken.
Maar in het iets verderop
geplante beukenbos is als een
soort negatief net zo'n Notre
Dame van Reims uitgespaard.
Zo zou, bedacht Boezem, ook
nadat de populierenpilaren tot
ruïne waren vervallen, zijn
project blijven bestaan. Een
optimist ongetwijfeld.
De onvindbare Groene
Kathedraal, de Aardzee en het
Observatorium passen goed in
dit weidse, eenzame groene
land. Eigenlijk is heel
Flevoland land-art, één groot
menselijk kunstwerk.

ting hemel wijst. Een teken?
Plots loop ik tussen eiken. Als
verloren ziel toch ongemerkt
de kerk uitgedwaald?
Uiteindelijk sta ik temidden
van manshoge brandnetels,
nog steeds geen kathedraal.
Staatsbosbeheer verwijst op
het infobord voor nadere
informatie naar een telefoonnummer in Almere. Maar dat
blijkt toe te behoren aan een
inmiddels naar Hilversum vertrokken ciné-videogroep.
Intussen trekt de lucht boven

De Aardzcc (Vogelweg), het
Observatorium (Swifterringweg bij
Lelystad) en de Groene Kathedraal
(Turcluurwcg) zijn vrij toegankelijk. Nieuw Land Poldermuseum,
Oostvaardersdijk 01-13 in Lelystad,
tel. 0320-26079!), is open van tien
tot vijf uur, op zaterdag en zondag;
van half twaalf tot vijf. Entree f
8,50. kinderen tot zestien jaar f4,-.
MJK gratis.

Volgende week: Boven krnitkelder bloeit sint-janskruid
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Welk woord komt er in hef balkje?
HORIZONTAAL: l Indon. groente: G muziekleer. 12 hoeveelheid: 14 gelijk: 15 heilige; 17 schilderij; 20 familielid: 21 sluis:
23 knikker: 24 café; 25 vrl. dier: 27 vrucht: 28 vriend: 29 privaat:
31 plaaggeest: 32 reukwaar: 33 pi. in N.-Brab.; 35 alleen: 36 verrichten: 37 worstsoort: 39 derhalve; 41 zachte; 43 pap: 45 indien:
47 keurige; 49 loven: 50 rijksdaalder: 52 uitdrukking: 53 loop:
54 draaiing: 56 manl. dier: 57 waarnemer; 58 leiden: 60 zangnoot; 61 prozaverhaal; 62 kijken; 64 Eur. land; 65 onuitstaanbaar.
VERTICAAL: l doorgang: 2 loco-burgemeester: 3 sporeplant: 4

roofvogel; 40 vechtend: 42 knaagdier; 44 dagdelen; 45 tegen: 46
vleesgerecht: 48 voertuig: 50 isl. boek: 51 pi. in Rusl.; 54 pi. a.d.
Oostzee; 55 echtgenoot: 58 laagte: 59 speelkaart: 61 vaartuig: 63
namelijk.
De 'negatieve' Groene Kathedraal die in een beukenbos moet
ontstaan

Oplossing vorige puzzel: BESPEELBAARHEID

woensdag 14 juli 1999

Weekmedia 17
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Vakantie

Clubs en privéhuizen

Buitenland

Escortburo Angel De AEX- Wij behouden ons het recht
index stijgt de uwe ook'' Bel voor zonder opgave van redan 020-6322452 (24 hpd) denen teksten te wijzigen of
Tevens dames en echtparen niet op te nemen
vanaf 18 jaar gevraagd

Horecapersoneel

Laatste
euws!

Het Wapen van Zandvoort
zoekt
• MEDEWERKER MA/
BAR/RESTAURANT
* KOK (full- of parttime)
Tevens oproepkrachten /
parttimers
Voor info tel 023-5731607

Kennismaking
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

DUTCHTOniEALLIIU
metSAGEMMC840
NIEUW! Dit pakket is prima
geschikt als u zelf weinig belt
en voornamelijk bereikbaar wilt
zijn, ook m het buitenland.
U profiteert nu van de nieuwe
supervoordelige abonnementstaneven. U kunt kiezen uit drie
verschillende bundels met 30,60
of 90 belminuten per maand.
En... als u aan het eind van de
maand nog belminuten over
heeft, neemt u die gewoon mee
naar de volgende maand!

Gevr medewerkster voor de
bediening voor de zomer en
de weekeinden tot 1 dec
Restaurant Brasserie HAROCAMA Kerkstraat 14 Tel
5712102

Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten eventueel met
bedrijfslogo/vignet

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen"7
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

VAKANTIETIPS 8 dgn naar de Duitse Oostzeekust met o a
Schwerm en Wismar v a ƒ849,- (14/8, DHTZ514)
Of wat dacht u van 5 dgn naar het zuiden vanLimburg/ Valkenburg met o a Ardennen en Aken al v a ƒ498,- (9/8,
DHTZ510)' De Harde's Tours 020-4707771

Watersport
Te koop brandingboot Mulder
8 Rijcke zeewaardig 4 meter
lang, compleet met 40 pk BB,
traüer en lier, alles m zeer
goede
staat
Tel
0653711197 (Zandvoort)
Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Financieringen
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899 85 99
Ed. 17:
dam e o goedkope autoKreeft, man 46 jaar, is bm- Reflectanten op advertenties
Autoverzekering Averz
m termijnbet 100%
Zandvoorts Nieuwsblad
onder nummer gelieven ernenkort
jangi
Welke
leuke
V A ƒ 75 - DORSMAN
autolening PWO verz Tel
F O 55 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur
vrouw viert mee' Ik, HBO, niet voor te zorgen dat het numblijft toch goedkoper'
020-6846060 of 06-24201311
erg materialistisch, tikkeltje mer m de Imker-bovenhoek op
Bel nu 023-5714534
Ed. 1 t/m 10:
onconventioneel, hou van de envelop staat vermeld en
6 edities van het Amsterdams Stadsblad H- Diemer
muziek fietsen natuur, goed dat de brief geadresseerd
Reparatie en onderhoud
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam en
eten en drinken enz Ik heb 2 wordt aan Weekmedia, PostBuitenvelderse Courant
kinderen en heb weinig vrije bus 156, 1000 AD Amster- ANNULERINGEN van ad- SCHILDER heeft nog tijd v
F 4 11 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
dam Dit voorkomt vertraging vertentie-opdrachten kunt u
tijdi
binnen- en buitenwerk Vrijbl
m de behandeling
Boxnummer 717817
UITSLUITEND SCHRIFTE- prijsopgave Bellen na 1800
Ed. 11 t/m 15:
LIJK
richten
aan
Micro's
Ik zoek via deze lijn contact Waar is die leuke jongeman Weekmedia, Postbus 156, uur 5719800
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant Aalsmeerder
met lieve Arabische man1 Ik waar ik iets gezelligs mee kan
DE KLUSSENBUS
Courant de Ronde Vener
ben een vrouw van 40 en gaan doen' Bel me maar en 1000 AD Amsterdam
Voor ledere klus, bellen dus
F 1 90 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur
gescheiden
Mannen 40+ misschien dat er wel een leuTel 023-5713780
zouden eens kunnen luisteren ke relatie uitrolt' Klim m je
Ed. 1 t/m 17:
telefoon en laat een leuk beof
mijn
stem
aanspreekt
Als
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad Uithoornse
Woninginrichting
dit het geval is, spreek dan richt 1voor mij achteri Ik wacht
Courant de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
een leuke, boeiende reactie op je
F 6 32 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
Te
koop
TV
kast
crème was- Salon tafel washed crème
Boxnummer 399256
voor me in en
hed hout met structuurnuan- vierkant met schuine kanten
1
Boxnummer
277850
He, lekker ding Ja, Ja, als jij ces en schelpgrepen inschui- pilaren en geslepen glasplaat
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht alsmede f 8 50 administratiekosten
Heb je er geen probleem mee tenminste geen watje bent en vende deuren ruimte van 80 onderlegger van webbmg
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
dat ik een dochter heb van 14, je mag best wel wat ouder zijn cm breed 60 cm hoog en 50 Prijs ƒ225,- Tel 5717820
daar heb ik tenminste cm diep, onder twee deuren
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd
lees dan verder Ik ben een want
1
Achtkantige eettafel washed
Hiervoor wordt f 6 50 m rekening gebracht
betrouwbare vrouw van 50en wat Deze aantrekkelijke meid met een ruimte van 95 cm, 65 crème met 4 bijbehorende
bruine ogen en cm en 50 cm diep voor audio
afkomstig uit een goed milieu is 26 en heeft
1
gestoffeerde stoelen
Prijs
Alle prijzen excl 175% BTW
Ik zou graag kennismaken bruin haar Ik daag je uit om te of video Prijs ƒ475- Tel ƒ375,- Tel 023-5717820/06
5717820
met man tot circa 60, lief, be- reageren'
22110471
trouwbaar, een aardige en Boxnummer 276939
echte levensgenieter
Vrouwen bellen gratis naar
Dieren en -benodigdheden
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven
Boxnummer 214216
deze afspreeklijn1 Vrouwen
bellen
0800-4140'
Ik
zou
heel
Tel: 020-5626271
Fijn tehuis gezocht voor non- Ellen Cats Hondenkapsalon
Ik 50 jarige goeduitziende
vrouw zoek kennismaking met graag een vrouw willen ont- den gered uit Spanjei Laia, Achterweg 1 Zandvoort
Fax: 020-665 63 21
rnoeten
die
ook
erg
ondernemg teefje zwart, 02/99 Su- Tel 023-5730068
gezellige en humoristische
1
(Bezorgklachten tel 023 571 71 66)
man Als je meer van me wilt mend is Ik zou het leuk vin- dan, reu, herder mix, 02/99, Volgens afspraak
den
om,
als
het
klikt
met
jou
Luna, herderteef wit, 11/98
weten laat dan je telefoon1
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
020-6795474 of 06-26344453 T k Noorse boskatjes, 2x k
nummer voor me achter en ik een relatie aan te gaan
Micro's Weekmedia
Boxnummer
870343
1x p Mooie kleuren, vol mgega je echt teugbellen Je mag
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
ent + ontw 020-6683828
ook
met
boxnummer
reageJeugdige vrouw, 46 aantrek(Ook voor reacties met briefnummer)
ren
kelijk, liefhebster van rust en
Mode en accessoires
Boxnummer
275745
natuur
Meer trefwoorden
of afgeven bij
Gezond
uit
en
thuis,
schildeZandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12 Zandvoort
Dameskleding
te koop 34-52
Ben jij net als ik toe aan een
Lichaamstweede start maar weet je niet ren, integer, zingen, begrips- Bekende merken Ook inkoop
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week
waar precies te beginnen? Ik vol, vrouwelijk en spontaan mooie kleding 023-5731165
verzorging
ben een jongeman van 31 Zkm jeugdige man tot 50,
met 2 kindjes die ik elke za- betrouwbaar met goed niveau
Opleidingen en Sportmassage ontsp masterdag zie Ben je echt eerlijk Boxnummer 269434
sage Shiatsu, voetreflex, ook
cursussen
met goede bedoeling dan kun Ghanese vr moeder van 3
zonnebank Tel 023-5714092
je eens bellen wie weet bou- kinderen op zoek naar Ned
NAILART/MANICURE
wen we iets leuk op
Personeel aangeboden
man Lft 30-40 jr die eerlijk is, m professionele nagelstudio
Uitgaan
Boxnummer 830661
houdt van uitgaan, reizen Ben Workshop 19 00-22 00 u Incl
op
zoek
naar
vaste
rel
Dond
15
juli midzomerdansmateriaal ƒ 95 020-6201914
Ben jij een vrouw en wil jij ook
gratis een advertentie mspre- Bronr 20337932 bur v d bl
JEZELF LEREN OPMAKEN avond met zonnige muziek
ken' Bel dan 0800-04140' Ik
o l v ervaren visagiste Work- dansen/ontmoeten v alleenWoonruimte te shop 1900-2200 u mcl ma- staanden m de Ossenstal
ben Rob, ben een 31-jarige
Nieuwelaan 34, Osdorp 20 u
sportieve jongeman uit het
huur gevraagd teriaajƒ 45 020-6201914
Westen Ik zoek een leuke,
Sportcafe
Zandvoort
voor
Opleiding nagelstyhste vak
gezellige dame die zin heeft BBB Uitzendorganisatie zoekt met toekomsfi 020-6201914
bruiloften, recepties, persqom met mij een hapje te gaan met spoed gemeubileerde
neelsfeesten,
verjaardags"eten
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR.
catering 023woonruimte voor enkele van Micro-advertenties opgegeven feestjes,
Boxnummer 820441
onze werknemers in Amster- voor maandag 1500 uur, 5715619,06-54616812
e o Info BBB
Particulieren
Bestaat
er
op
deze
aardbol
worden a! in dezelfde week op
Voor het schoonmaken van kantoorge- nog een vrouw tussen de 45- dam
020-6264737 / www bbb nl
ontvangen
woensdag geplaatst
50% kortmgi
bouwen, recreatieparken, hotels, bussen 50 jaar met veel vnje tijd en Woonruimte gez tot ƒ800 mcl
die net als ik, vrouw 48 jaar, voor horecamedewerker met
enz. Tel.: 020-4124887, fax. 020ongebonden, een vriendin
kdt
4124885. Nassaukade 354 a, 1053 LZ zoekt voor uitstapjes en va- eigen
Hondje toegestaan fel 0413kanties m eventueel septem- 477089
Amsterdam. Vrijblijvende offerte.
ber of oktober' Ik heb geen
Man zoekt werk in schoon- Bel 020-5626271 voor het bijbedoelingen
Gepensioneerd
echtpaar
maakVof huishoudelijk werk snel opgeven van uw Micro- Boxnummer 321141
zoekt woonruimte m nette,
advertentie
06-50291467
rustige buurt, z g n vrije secIk ben een spontaan en hef tor Tel 055-3781879
meisje van 21 en zie er echt
Personeel gevraagd
goed uit Ik zoek een leuk T h gevr in Zandvoort woonuitziende jongeman, beetje ruimte per direct voor jonge
romantisch, netjes maar ook vrouw Tel 06-53823558
Algemeen
een beetje serieus Ikzelf ben
1 75 blond met blauwe ogen Student zkt dringend kamer m
Uw bedrijfslogo/vignet
en heb gevoel voor humor en A'dam en omg (niet ZO)
ƒ400-500 (mcl) 077-3522565
wil evt een relatie
in uw MICRO-advertentie?
Boxnummer 226637 .
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties

CARIBEAN
INTERNATIONAL
CLEANING.

neSfl

fc-i

-~

0906-lijnen
Ik ga door, waar anderen
stoppen' Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS1
Harneti 99cpm 0906-9794

't Lekkerste treknummertje nu
LIVE met hete meiden 18 Ze
liggen naakt te wachten
24u p dg 0906-9520 pm99c

POSTCODE DATINGi
Vrouwen zoeken snel contact
Bel 0906-1844
(SOcpm)
SBS-6 text pagina 745

Lesbi TienerSex (18) Live
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig 09069691 pm99c

SUPERGOEDKOOPi SOcpm
Hijglijn, hete vrouwen, lesbi
tieners (18+) brengen jou naar
n Hoogtepunt 0906-0626

Spannende date'

Nieuwi Sleutelgatseksi De 1e
seksafluisterlijn v
Holland
0906-9722 Secreti 99cpm

0906-5015156

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
"Sex alarmnummer"
Snelsex direct live 99cpm

0906*0611

Hier
Biseksi Buurvrouw en buur- SM-CONTACTLIJN
meisjei Hun spelletjes worden zoeken vrouwen & stellen SM
harderi 99cpm 0906 9526
contact 0906-1833(80cpm)
Vrouwen 18-55 jr, geven LIVEi Black, beautiful en hot'
telnr voor gratis contact'
Voor de liefhebber van zwarte
Bel 0906-18 22 (1gpm)
vrouwen 99cpm 0906 0601
0906-9889 Rijpe Sjaan DD- Dagelijks seksen hete meisjes
cup, zkt jgns 18 jr v Liveseks op onze LIVELIJN' Alleen de
Grijp onder m'n rok' 99cpm
heetste' 99cpm 0906-0603
Nieuw1 De carrousel' Deze 40 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen zijn direct bereikbaar vrouwen 30+ direct live aan
op de lijn' 0906-9701 (SOcpm) de lijn' 0906-17 15
44 cpm' Wijkdatmg vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak'0906-17 11
Direct contact met
vrouwen thuis'
0906-5022221 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm)
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-5015 156(1 gpm)

Vanavond al een
fijne afspraak9
0906-50 222 04 (1 gpm)
Een spannend
contact m de buurt
0906-5022204(1 gpm)
Afspreken m jouw
postcode-gebied
0906-50 222 04 (1 gpm)
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm)

Omdat u niet zonder kunt!

Za nd voorts
ilMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerhng
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Verhuizingen

Informeer naar de mogelijkheden.

Op deze ongezellige maar
doeltreffende wijze zoek ik X Y Z B V verhuizingen en
naar beslist serieuze relatie kamerverhuizingen/transport
voor een avontuurtje heb ik Voll verzekerd, 020-6424800
LEUK VAKANTIEWERK'
De opleiding tot nj-mstructeur
deze lijn niet nodig Ik njd auto
of vrachtautochauffeur start ± ƒ 200,- p d i Bel snel
Nat
Vakantiewerkhjn en motor en verveel me
Personenauto 's
maandelijks m Amsterdam De
zelden Ik ben een lange slanTevens opleidingen voor alle 0900-2002005 (1 gpm)
te koop
rijbewijzen
Uw rubrieksadvertentie kunt u ke vrouw 48 goed niveau
Spreek je nummer m
Vraag gratis info-brochure
telefonisch opgeven
aangeboden
Boxnummer 367651
SAN Verkeersopleidmgen
Tel 020-5626271
Amsterdam 020-6922223
Voor een perfecte SAAB
Arnold Schwarzenagger ben
ik niet' Maar ik ben wel 1 72 SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep, onderhoud, APK
Commercieel personeel
groot, heb donker blond haar
Eigen revisie-afdeling
en blauw-grijze ogen1 Ik zoek
***Pnmajob uitzendbureau*"
Motoren/versn bak
een leuke, gezellige dame die
Bilderdijkstraat 177 Amster- Geld Verdienen!
Verkoop nw/gebr ond
dam z m s voor haar klant Stud /schol Gezocht die veel misschien wel een heel leuk
ROYAL CLASS SAAB
leven met ,mij willen leiden1 Ik
een groot internationaal re- geld willen verdienen in een hoop op deze manier het
Tel 023-5614097
clamebureau m Amsterdam gezellig team van studenten
geluk te vinden'
FORD FIESTA 1 1 i CLX, b j
Zuid-Oost en West TELE- Bel H&E Promotions 074- echte
Boxnummer 896610
'96, wit, 42 000 km, autoradio
MARKETEERS Ideaal voor 22504860/2504864(18-37U )
bv herintreders en studenten Micro-advertenties opgegeven Zoek jij een lieve vnendm met + airbag, apk aug 2000
Zowel part- als fulltime moge- voor maandag 1500 uur,
het hart op de goede plaats' Pr n o t k Tel 020-6995851
lijkheden Bel voor meer info worden al in dezelfde week op En die er ook nog goed uit- (na 18 00 uur)
020-6769699
ziet' Dan hoef je niet verder te Renault Clio 1 4, aut, '93, 3woensdag geplaatst
zoeken want dat ben ik1 Ik ben deurs, 50000 km, open dak,
een vrouw van 46 heb bruin apk 4/2000 vrpr ƒ13500
lang haar en ben slank en Tel 020-4416030
Oppas en au-pa ir
modern gekleed1 Ben jij monogaam'
Lieve zorgzame OPPAS met
Rijlessen
ervaring gezocht voor ons Micro-advertenties opgegeven Boxnummer 221076
voor
maandag
1500
uur
Alblas Verkeersscholen
dochtertje (2 jr) en zoontje (9
mnd), voor 1 dag p w (vrij) worden al m dezelfde week op Vrouw 55 jr (niet lesbisch)
zkt lieve en begripv vriendin
in 5 dagen
Tel na 1900 u 6438009 m woensdag geplaatst
v aang gesprekken
UW RIJBEWIJS
Amstelveen Noord
Tel 020-6476230
Nieuwkoop, 0172-40 83 61

Voor de particulier

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5 425 exemplaren
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebrjiken
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra m rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (mcl BTW)
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar' Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
1 6 00 uur)
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort
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Oproepen

*

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ:

eicpert

na

il

Uw particuliere Micro bon per Wij behouden ons het recht
post verstuurd bereikt ons pas voor zonder opgave van reover 3 a 4 dagen Opdrachten denen teksten te wijzigen of
niet op te nemen
die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Mededelingen
i .^.*^

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
• *Audio, video, hifi, telefonie.

E X P E R T, D A A R W Ó R D
JE W I J Z E R V A N .

ZOEKT VAKANTIEKRACHTEN
voor het centraal magazijn/expeditie
en de technische dienst
De vakantieperiode breekt weer aan Dat betekend dat onze
vaste medewerkers van een dik verdiende vakantie gaan genieten BCC is daarom op zoek naar scholieren vanaf 16 jaar
die het leuk vinden om in de schoolvakantie voor minstens dne
aaneengesloten weken bij ons aan de slag te gaan m functie
van bijrijder of magazijnmedewerker
Lijkt een van deze baantjes je wat en zou je interesse hebben
in een vakantiebaan die bovendien een goede bijverdienste
biedt, kom dan even langs op Bouwerij 71 Amstelveen of
bel 020-6472934
Particulieren
Bel 020-5626271 voor het
ontvangen
snel opgeven van uw Micro50% kortingi
advertentie

Toondg 11-7-99 50 jaar en
nog steeds een lekker joch"
Je corazon

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven
Tel 020-5626271

Felicitaties
Natalie van harte met
je 19e verjaardag
Pa, Ma en Vincent
Snel een Micro-advertentie
opgeven'
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer zend
uw brief dan aan Micro s
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam
De mzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsmg Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de hnkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer

t/m 3 regels

f

5 82

t/m 4 regels

f

776

l/m 5 regels

1

9 69

t/m 6 regels

f 1 1 63

t/m 7 regels

( 1357

t/m 8 regels

1

l/m 9 regels

1

l/m 10 regels f

1551
1745
1939

Prijzen zijn mcl 1 7,5 % BTW Verstuur of fax deze bon naar Micro]s Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Plaatsingsdatum/data

Telefoon

fjeekmedi Iia17

woensdag 14 juli 1999
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Mini 40 jaar
Vlak voor de komst van een
nieuw model viert de oude vertrouwde Mini zijn veertigste
verjaardag

enault Mégane Cabriolet 1.6 16V Sport

Genieten van elke zonnestraal
e zon komt achter het wolkendek vandaan. Vrolijke,
zomerse tijden breken weer aan. Ideale weersomstandigheden voor een cabrio. De nieuwe Renault Mégane
[Cabriolet, duidelijk herkenbaar aan de opnieuw geboetseerde
jneus, heeft een gemakkelijk te bedienen kap. De auto laat je dus
>enieten van elk zonnestraaltje. Deze cabrio is trouwens sowieso
>en zeer handelbare auto, zo blijkt tijdens de test.

Omruilgarantie
Nissan Occasion
Nissan omringt occasions met
de grootst mogelijke zorg
Daarin gaan de dealers nu wel
heel ver Wie onverhoopt niet
;elukkig is met de aankoop,
kan sinds kort gebruik maken
«n omruilgarantie Binnen
veertien dagen of 1 500 kilomeer mag de auto worden geruild
i/oor een occasion van dezelfde
of hogere prijs
s geen geschikte voorradig, dan
;al de dealer die zoeken, waarij de koper m de tussentijd
;ebruik kan blijven maken van
Je eerder gekochte auto tegen
jetaling van een kilometerver_;oeding De omruilgarantie
^eldt voor alle Nissan Quality
.me Occasions met een vertoopprijs van minimaal 7 500
uiden
Dp deze auto's rust verder een
aar of 20 000 kilometer garanle Ook krijgt de koper een
nobihteitspas dat kosteloos
echt geeft 24-uurs Alarm
ervice m heel Europa, gratis
pk en vergoeding van eigen
sico bij voorruitschade De
oper kan ook kiezen voor een
\Aobiliteitspas plus, dat extra
rediet- en betaalgemak geeft
n waarmee m telefooncellen
an KPN kan worden gebeld

Standaard heeft de Mégane
Cabriolet een handbediende stoffen kap Daarmee is de auto echter
beslist geen stakker Met behulp
van een handgreep is het dak simpel te ontgrendelen Daarna moet
je even uitstappen om het op te
vouwen onder de afdekkap met z'n
speelse uitstulpmgen Een elektrisch te bedienen kap behoort bij
de Mégane overigens tot de mogelijkheden Renault rekent 3 295
gulden voor deze voorziening De
kofferruimte houdt natuurlijk niet
over Er moet immers ruimte voor
het dak gecreerd worden
De Mégane Cabrio deelt dit euvel
met andere 'daklozen' en je mag
het de auto dan ook niet aanrekenen Bovendien, wie veel ruimte
wenst, kiest geen cabriolet In de
Mégane schiet er een inhoud van
281 liter over onder de kofferklep
Een doorsteekluik in de achterbank
biedt ruimte aan langere voorwerpen Renault levert op verzoek een
roadbox (2210 gulden) waardoor
de Mégane een tweezitter wordt
De achterbank verdwijnt en onder
een verlengde afdekplaat, die ook
de karakteristieke uitstulpmgen
heeft, gaat 563 liter bagageruimte
schuil
Over het rijgedrag van de Mégane
hebben we geen klachten De 1,6litermotor is lekker elastisch Met
een vermogen van 79 kW (107 pk)
haalt de auto een top van 200 kilometer per uur Dat is echter van
ondergeschikt belang voor een
cabrio Een soepel acceleratie vermogen verhoogt het rijplezier wel
aanmerkelijk De Mégane trekt
goed op In 10,8 seconden zit de

auto op de honderd kilometer per
uur De versnellingen laten zich
ondanks de wat 'losse' versnellingspook gemakkelijk inleggen De
koppeling is bijzonder goed te
doseren en grijpt boterzacht aan
Het stuurgedrag laat evenmin te
wensen over De bekrachtiging is
niet te sterk en laat voldoende
gevoel in de stuurmrichting over

Inmiddels wordt de laatste hand
gelegd aan een modernere
opvolger die volgend jaar op de
markt moet komen Voorlopig
mag de oer Mini nog even zijn
verjaardag vieren Ter ere daarvan is een 40th Anniversary
Limited editie uitgebracht
Dertig daarvan komen naar
Nederland Deze jubileumversie
is verkrijgbaar m de kleuren
zwart of zilver met een respectievelijk zwart of donkerrood
leren interieur Het dashboard is
afgewerkt met aluminium en
naast wat extra meters is deze
Mini toegerust met een
radio/cd-speler Andere verfraaungen zijn lichtmetalen wielen, spatbordverbreders en speciale 40th Anniversary badges
op dashboard en motorkap

Renault profileert zich meer en
meer op het gebied van veiligheid
De komende jaren komt het merk
met een aantal opmerkelijke veiligheidsitems, zoals airbags die zich m
verschillende stadia opblazen,
afhankelijk van de kracht van de
botsing en airbags m de buikriemen
op de achterbank De Mégane
heeft behalve twee airbags voorin
ook zij-airbags m de stoelen
Bovendien is ABS standaard op de
Cabrio, net als op alle Meganes

SPECIFICATIES:
,
Renault Mégane Cabriolet
Motortype: Viercilinder benzinemotor met mulb'point-inj'ectie
Cilinderinhoud- 1,598 cm3
Vermogen:
79 kW/107 pk
bij 5.750 tp.m
Max. koppel:
148 Nm bij
»
'x
*_ 3.750 tp.m.
Acceleratie:
10,8 sec. van
- 0-100 km/uur.
Topsnelheid: „ 200 km/uur.
Gem. verbruik:' 7,0 itr/100 krn
ƒ 46.595,Prijs:
BUZONDERHEDEN UITRUSTING
Bektrtsch bedienbare ramen
ABS
,„ - Centrale^ portiervergrendeling
,
~
Twee airbags ' ^ ^ \"
Zij;airfiags „ \
Stuur (n hoogtevverstelbaar^
Bestuurdersstoel en passagiérs\stoe! m hoogte verstelbaar
Lïchtmètalen velgen
* -^

0 Leveren/monteren alle merken
i* Autoruiten origineel
0 Kentekenplaten

0 Gelaagd en gehard glas

Uitgebreide Garantie

volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

BMW en Rover
samen
De uitstulpmgen op het achterdek van de Megane Cabriolet geven de auto een frivool uiterlijk.

Fiat Punto krijgt super-dieselmotor

M

et de nieuwe Punto,
die deze maand in
Turijn debuteert, wil
Fiat verpletterend uithalen. De
modernste technieken zijn in
de toekomst aan dit model toebedacht, zoals een 1,2-liter
Multi-jet dieselmotor die maar
liefst 70 pk levert. Een waarde
die tot dusver alleen werd
behaald met veel grotere cilmderinhouden.
De Multi-jet diesel vloeit voort aan
Fiats streven om dieseltechniek te
perfectioneren Het voortouw is al
genomen met zogenaamde Uni-jet
motoren, die vandaag de dag al
zijn te vinden m een flink aantal
modellen van zowel Fiat, Alfa
Romeo als Lancia De technologie
hierachter vormde zelfs de basis
voor het Bosch Common Rail systeem dat andere fabrikanten
gebruiken In principe komt het
erop neer dat zowel Uni-jet als
Common Rail onder een extreem
hoge druk (1 350 bar) brandstof m

eilig bellen in de Opel
pel introduceert een nieuwe
handsfree autotelefoon: het CCRT
700-carphonesysteem. Het sysjem is leverbaar in elke Opel en is, samen
[et de radio en het cassettedeck, ge'mteeerd in de middenconsole. De telefoon
edt naast het gemak van handsfree beien onder andere een eenvoudige herhaalets, een intern telefoonboek met een
heugen voor 100 nummers en de moge<heid voor een wisselgesprek. Dankzij
tiptoetsen op het stuur hoeft de
stuurder zijn handen onder het bellen
et van het stuurwiel af te halen.
benadrukt hoe belangrijk het is om in de
to bewust met de telefoon om te gaan
'estuurders moeten zich realiseren dat ze mmr
snel kunnen reageren op veranderingen in
[t verkeer tijdens bellen", aldus Gareth Jones,

Deze Brit welke m '59 door zijn
compacte formaat voor een
sensatie zorgde, staat ook vandaag de dag nog volop m de
belangstelling Die is zelfs zo
sterk dat BMW eigenaar van de
Rover Group zijn aanvankelijke
besluit om met de productie te
stoppen herzag en besloot na
enkele ingrepen om de veiligheid te verhogen om het
autootje door te blijven produceren

laag verbruik, een vermogen dat
gelijk is aan dat van een benzmemotor van dezelfde cilinderinhoud
en zo schoon mogelijke uitlaatgassen

de motor vernevelen, waardoor
een zeer nauwkeurige en efficinte
verbranding wordt bereikt
Multi-jet maakt gebruik van dezelfde basistechniek, maar werkt nog
veel verfijnder Een elektronisch

brem regelt dat elke cilinder in vier
tot vijf kleine partjes de dieselolie
krijgt ingespoten Deze dosering
gebeurt razendsnel en heeft een
nog nauwkeurig verbranding tot
gevolg De resultaten zijn een zeer

Maar Fiat experimenteert met nog
meer geavanceerde technieken om
de dieselmotor optimaal te laten
presteren Niet in de laatste plaats,
omdat de markt voor dergelijke
krachtbronnen m eigen land erg
groot is Bijna de helft van alle verkochte auto's heeft een zelfontbrander onder de kap Fiat bekijkt
momenteel de toepassing van
variabele klep bediening (WA)
waardoor de aanvoer van verbrandmgslucht sterk kan verbeteren In
combinatie met Multi-jet zijn zo
nog betere resultaten bereikbaar
De uitstoot van schadelijke stoffen
komt volgens Fiat zelfs zestig procent onder de strenge toekomstige
norm van 2005 te liggen

De samensmelting van BMW en
Rover gaat steeds verder
Onlangs is besloten om de
importschappen in Nederland
onder een leiding te brengen
BMW-directeur K A Wiese gaat
op 1 november met pensioen
en Rover-directeur A W de
Jong wordt dan aangesteld als
algemeen-directeur voor zowel
BMW Nederland als Rover
Group Nederland, dat de merken Rover, Land Rover, MG en
Mini vertegenwoordigt Door
activiteiten samen te voegen
verwachten de importeurs flink
op kosten te besparen Op termijn willen BMW Nederland en
Rover Group Nederland samen
m een nieuw te bouwen vestigmg trekken De importeurs zitten nu nog respectievelijk m
Rijswijk en Vianen De dealers
zullen trouwens volledig onafhankelijk blijven opereren om
de uitstraling van elk merk
afzonderlijk te waarborgen

Superzuinige Hyundai FGV-II
E
en nieuwe Batmobile:
daaraan doet de Hyundai
FGV-II ons meteen denken. Zijn opmerkelijke vormen
zorgen voor een perfecte
stroomlijn. Da's belangrijk,
want Hyundai wilde de auto zo
zuinig en
milieuvriendelijk
mogelijk maken (FGV betekent
dan ook Future Green Vehicle).

Directeur Marketing Opel Nederland Het is dan
ook verstandig om voor vertrek de telefoon aan
te zetten om de berichten af te luisteren
Agenda en pen zijn dan immers nog onder
handbereik BIJ gebruik van de telefoon onderweg kan de beller het beste op de rechterbaan
gaan rijden, aangezien het verkeer daar over het
algemeen rustiger is Bovendien valt het aan te
bevelen om meer afstand te nemen dan normaal De reactiesnelheid neemt tijdens het telefoneren namelijk met de helft af

Die opzet is uitstekend gelukt,
want de Hyundai verstookt slechts
een liter benzine per 28 kilometer
Dat komt doordat de auto naast
een 1,5-literbenzmemotor ook een
elektromotor heeft Onder meer bij
een koude start en tijdens het accelereren springt de elektromotor bij

De Carphone CCRT 700 zorgt ervoor dat de
aandacht van de bestuurder veel minder wordt
afgeleid, zodat bellen een stuk veiliger is dan
met een conservatief systeem.

Als de FGV-II langzaam rijdt doet
de elektromotor het werk zelfs
alleen Is er extra vaart gewenst
dan schakelt de computer de benzmemotor m De Hyundai FGV-II is
niet alleen zuinig hij presteert ook
behoorlijk
Zijn
topsnelheid

pannende Daewoo DAAS-1

D

e Daewoo DMS-1 is
geknipt voor de jonge,
trendy automobilist. HIJ
is nog geen 3,5 meter lang,
wat hem tot een prima stadsauto maakt.

Toch ziet de Daewoo conceptcar er
lekker stoer uit hij staat hoog op
de wielen en het plaatwerk toont
onderliggende
spierbundels
Bijzonder aardig en functioneel is
de afneembare achterzijde de
DMS-1 ontpopt zich dan tot een
geinige pick-up voor vier Het
reservewiel zit achterop, verpakt m
de laadklep Ook het dak boven de
voorpassagiers is verwijderbaar,
waarna de DMS-1 een soort cabrio
is Als krachtbron heeft Daewoo
gekozen voor een zuinige dnecilmder motor van 800 cm'
Een compacte terremauto, pickup en cabrio meen: de Daewoo
DMS-1.

bedraagt 175 km/uuren de acceleratie vanuit stilstand naar 100
km/u duurt dertien tellen

Indrukwekkend de Hyundai FGV-II combineert
milieuvriendelijke techniek met een bijzonder
uiterlijk

Kia Visto een heerlijk ding

D

e Kia Visto ziet eruit om op te
vreten, zo speels en vrolijk. Wie
goed kijkt, herkent in het voorste
deel al snel de Hyundai Atoz. De achterkant is echter sierlijk (afge)rond.
De auto rolt uit de Indiase Hyundai-fabrieken en wordt door Kia m Zuid-Korea verkocht als handzame mmi-ruimtewagen
Voorlopig maakt de fabriek er maar 50 000
per jaar, wat de kansen op export naar ons
land verkleint Waarom7 Omdat Kia met
gemak alle Visto s m eigen land en omstreken kan verkopen
Dat verbaast ons eerlijk gezegd niks Onder
de vrolijke neus vinden we een viercilmder
motor van 800 cm3, compleet met computergestuurde benzme-mjectie Het interieur
en dashboard zijn gelijk aan dat van de Atoz
dus hij is ruim en biedt uitstekend zitcomfort

Een en al vrolijkheid de Kia Visto 1

BO

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen." Dat vindt iKi'n<
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft A.
van Vliet uit Delft de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met de schitterende
Rowenta Tonixo sledestofzuiger

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

BOODSCHAPPENPUZZEL
MIKI'S RECEPT

De winnaars van het handige
Rowenta Allegro combi EF100 koffiezetapparaat krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden,

klaar.

or. e
Toscanemetde verf
Toscaneme

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
G. Koppenaal-Klooster uit
Westmaas een schitterende
4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan op.

aarjs

,eou

.,;

oooa

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

SUGGESTIE i wijs met champignons
of toast. Gebruik bij het bakken niet meer als een scheutje
olie of een klein klontje boter en bak de plakjes champignon al omscheppend in enkele minuten mooi bruin, u kunt
de champignons op smaak brengen door er wat oregano,
basilicum, kerrie- of paprikapoeder over te strooien..

J

K

L M N O

OMROEP,
AMERSFOORT

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Met Pasta kunt u eindeloos
variëren. Neem nou Pasta Pomodori met peultjes. Met Honig
Rijke kruidenmix voor Pasta
Pomodori geeft u dit gerecht
precies die authentieke, Italiaanse smaak van verse tomaten en
kruiden. Bovendien is het snel
en gemakkelijk bereid. Zo wordt
uw culinaire grenzen verkennen
letterlijk een 'peuleschilletje'
Ingrediënten
(voor 3 a 4 personen):
• 1 pakje (2 zakjes) Honig Rijke
kruidenmix voor Pasta Pomodori;
300 gr. Honig macaroni, •
3 eetl. olie;
300 gr. gehakt;
250 gr. gesneden (grot)
champignons;
100 gr. peultjes;
1 rode ui, in ringen.

. In veel zomerse gerechten worden champignons verwerkt.
Soms vers, maar vaker gekookt of gebakken. De BoodschappenBeurs geeft u graag een paar tips.
Gebakken champignons doen het niet alleen goed als ingrediënt in tal van gerechten, ze zijn ook heerlijk op brood

l

Pasta Pomodori
met
peultjes

«n * is ie 9e,e*t

Boodschappen
Puzzel

H

Bereiding: Kook de macaroni
volgens de algemene beredingswijze op de verpakking. Verhit de
olie in een wok of hapjespan.
Bak het gehakt snel gaar en roerbak vervolgens de peultjes,
champignons en ui mee. Voeg
de 2 zakjes Rijke kruidenmix en
de gekookte macaroni toe en
verhit het geheel kort onder
voortdurend omscheppen.

De roos
Rosa, ofwel de roos, is al
eeuwenlang het symbool voor
liefde en vriendschap, ze ontbreekt dan ook in vrijwel geen
enkele tuin. Helaas staat ze er
lang niet overal even mooi bij.
Luizen en meeldauw ontsieren
de rozenstruik maar al te vaak.
Natuurlijk is daar wel iets aan te
doen met anti-luis en meeldauwspray's, maarvoorkomen
is toch beter dan genezen.

Serveer Pasta Pomodori
met geraspte kaas of
blokjes feta.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Voor dit kruiswoordraadsel worden Omschrijving verticaal:
de omschrijvingen gegeven per A.aanplakbiljet - met humor behorizontale of verticale regel, leder gaafd B.respect e.lidwoord hokje in deze puzzel heeft daardoor steunpilaster - paradijs - voorzetsel
zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1 D.stuk hout E.lied - inhoudsmaat is het raakpunt van regel A verticaal deel van de voet F.rivier in Oostenen regel 1 horizontaal, en is dus het rijk - uitgedroogd - tijdperk G.zelfeerste hokje op de eerste regel.
zuchtig mens - atoomkern H.voedsel - groep zangers l.steunbint loonslaaf (fig.) J.deel van de mond
Omschrijving horizontaal:
1. groente - gereedschap 2.vrouw - rund - water bij Amersfoort K.leuk
die men aabidt S.muzieknoot - ri- - schildersgerei - titel in Peru (hist.)
vier in Italië - vrouwelijk zoogdier - (..bijwoord M.soort verlichting
nakomeling (afk.) 4.boom 5.munt - (afk.) - open leefruimte - vragend
bloem - gevierd actrice e.lidwoord voornaamwoord - oude lengte- voorzetsel - projectieplaatje 7.we- maat
N.f eest
0. meetlat
gens verdiensten verkregen titel - .ƒ25-(barg.)
kruiderij s.koraaleiland - alleenspel
9.tuingereedschap - voor altijd Er ontstaat een woord wanlO.gelofte - blaar - een zekere neer u de letters uit de hokjes
11 .nobel - voedsel - wier 12.vreem- met de volgende nummers
de munt 13.eb en vloed - kroot - achter elkaar plaatst: A12-A5deel van het oog - heilige (afk.) E12-M9-C4-I6-N3-H9-J8-J3-A214.geheel der liefdegevoelens 15. G11-K1-B1-K7-H5-L1-F9-E2-A5Javaans orkest - glazuur.
N8-C2-C15-010

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Doe mee en win

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke
't' huïshôudeltife prijzen frfpëtta Want u
' ^ beile^rnefc/detjuiste?(antwpoYclen r
Wilt u zelf zien hoe gemakkelijk onze kok Miki Pasta
Pomodori met peultjes bereidt, kijk dan naar De BoodschappenBeurs

Deelname aan Het BoodschappenSpel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. waarmee kunt u in meer dan 75 landen
mobiel bellen en gebeld worden?

Aantastingen bij een plant zijn
een teken van verminderde
weerstand. Deze wordt meestal veroorzaakt door een gebrek
aan voeding. Bijvoeden zal dus
vaak de oplossing zijn.
Bioealans RozenMenu van
Pokon bevat alle voedingsstoffendieeen roos nodig heeft.
BioBalans-producten hebben,
doordat ze uit minerale en organischevoedingsstoffen bestaan,
vele voordelen: 1) ze werken
snel, maar ook langdurig; 2) ze
verzorgen niet alleen de plant,
maar ook de bodem; 3) ze
zijn heel gemakkelijk in het
gebruik.

Rowenta
Allegro
Combi EF-100
koffiezetapparaat

2. Met welke kruidenmix kunt u een heerlijke
Pasta Pomodori maken?
en bel'uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjn:
0909- 300.10.10

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor
Snelkookpan.

';Cfft
TV

V

RIJNMOND

J

woensdag 16.00'uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Nieuw van Royai Club
SprfnkierZ:

Royal Club

Kortom: voor gezonde, mooi
bloeiende rozen: Pokon BioBalans RozenMenu.

De Boodschappenüjri

Deze tips worden u
aangeboden door

(80 ct/min)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

POKON^fcHRYSAL

Schwarzkopf Re-Nature crème
De zachte revolutie tegen grijs haar
teruggeeft zonder het haar te beschadigen.
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Re-Nature Crème gebruikt de zuurstof
uit de lucht om natuuridentiek kleurpigment te vormen dat lijkt op het
natuurlijke pigment in het haar. Zo krijgt
uw grijze haar in één of meerdere
behandelingen binnen 2 a 3 dagen
weer haar natuurlijke kleur terug.
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Mobiel bellen en gebeld worden in meer dan 75 landen. Inclusief Nederland. Dat kan
nu ook met het Libertel Wereldpakket. Met dit voordelige en complete pakket voor de
Schwarzkopf introduceert Re-Nature
Crème, een wereldinnovatie op het
gebied van haarverzorging. Re-Nature
Crème is geen haarverf of kleurshampoo maar een kleurhersteller die
grijzend of volledig grijs haar, stap voor
stap, de eigen, natuurlijke haarkleur

vakantie heeft u alles in één keer geregeld:
• Ericsson GF 768 mobiele telefoon

• Libertel Personal-abonnement
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• Tot f 50,- retour op gesprekskosten

Re-Nature Crème is alleen geschikt voor
haar dat van oorsprong middenblond
tot donkerbruin is en niet voor lichtblond, rood, rossig blond, zwart, ook
op gekleurd of geblondeerd haar
wordt het gebruik van Re-Nature afgeraden. Schwarzkopf Re-Nature Crème
is verkrijgbaar bij drogist, supermarkt
en sommige kapsalons. Consumentenadviesprijs: ƒ. 24,95.

• Tot f 30,- retour op een autolaadsnoer

• En nog veel meer...

Vul onderstaande bon in en stuur deze met kassabon en originele streepjescode van de Re-Nature verpakking in een voldoende gefrankeerde en- '
l velop naar: Schwarzkopf/ RE-NATURE Crème ƒ. 5,- actie, Postbus
40054,6203 CS Maastricht

• Exclusief gesprekskosten en abonnementskosten a f 34,95 per maand.

( Naam

:

Bezoek een van onze verkooppunten of bel voor

l Adres

:

meer informatie met 0800-0560. We horen graag van u.
Vraag naar de actievoorwaarden.

Postcode :
I
Woonplaats :

•Gratis aquapack

1

•Aansluitkosten t.w.v. f 105,75 gratis

M:

i B < i S l SOS

LIBERTEL

l Geslacht

: Man D

Vrouw

D

Leeftijd:

' Bank/girorekening:
Het Libertel Wereldpakket is o.a. verkrijgbaar bij: Libertel City Point,
Libertel Business Point, Dixons, Halfords, BelCompany en T for Telecom.

retour
op bank/giro
rekening

l u kunt tot 31 december 1999 insturen. Maximaal 1 uitkering per huishouden/ adres en per bank/giro rekening.

Nestlé
Premium Mousses
Een heerlijk nagerecht is de
kroon op uw maaltijd. Wie
zichzelf en de tafelgenoten eens
lekker wil verwennen, zet niet
zomaar een toetje op tafel,
maar kiest voor een écht dessert. De nieuwe mousses van
Nestlé bijvoorbeeld.
Culinaire hoogstandjes die
wat smaak betreft niet onderdoen voor de desserts In een
toprestaurant.

De nieuwe mousses van Nestlé
zijn er in vijf heerlijke smaken:
Mousse au Citron, Mousse au
Vanille, Mousse au Caramel,
Mousse au Café en Mousse au
Praliné.
Elk van de vijf smaken is verpakt in een handig en voordelig vier-pak. Zo heeft u altijd nog een extra dessert
bij de hand. Lekker voor uzelf,
of een onverwachte tafelgast.

Nestlé desserts.
Altijd een happy end.

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 21 juli 1999

UI

O

Datum
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli

l
&
m

l

HW

LW

10.35

06.27
07.05
07.44
08.56

11.44

00.26
01.24
02.30
03.16
03.56
04.25

10.00
11.20

11,55
00.26

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 29, oplage 5.425 Editie 17

HW
23.10
13.16
14.04
14.59
15.45
16.20
16.56

LW
19.06

19.56
20.55
21.55
23.06
23.34

Natuur
neemt Fort
in bezit

• • ,
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Asielzoeker en
horeca lopen
elkaar mis

"ÏT olgens mij is het zwarte gat
V van Zandvoort na bijna een
jaar opengebroken te zijn geweest eindelijk klaar. De plek
waarover ik het heb, is gelegen
bij de Prinsesseweg en wordt
het Zwarte Veld genoemd. Het
doel van al dat gegraaf was
dat er een opvangbassin voor
het vele hemelwater werd gemaakt zodat het woongebied
in het centrum in de toekomst
niet meer blank komt te staan.
Ik kan mij nog goed herinneren dat in het huidige Gemeenschapshuis bij het Zwarte Veld een mulo-school gevestigd was. Bij een flinke regenbui liep de straat onder en
dan stond het water vaak zo
hoog dat we over de schoolbanken naar buiten moesten.
Dat vonden we als leerlingen
niet erg. We waren blij met
elke regendruppel want dat
betekende meestal dat we vrij
kregen. Het Zwarte Veld was
ons schoolplein en waarom
het zo genoemd werd interesseerde rnrj toen geen klap.
Wij, mijn schoolvriendinnen
en ik, hadden meer interesse
gvoor het snoepwinkeltje op
de hoek van de Koningstraat.
Auto's stonden er bijna niet en
in de 'schapenhokken' stonden de dagjesmensen te wachten op de tram.
Nu, na al die jaren, vraag ik
nie opeens af waarom dit gebied eigenlijk het Zwarte Veld
wordt genoemd. Toen het grote gat gegraven werd, was de
ëtond niet zwart, dat heb ik
zelf gezien. Om dit raadsel op
te lossen zal ik moeten wachten op het straatnamenboek
dat door het Genootschap
°ud Zandvoort gemaakt
wordt. Zal dan eindelijk het
mysterie ontmaskerd worden
waarom het Zwarte en geen
witte Veld genoemd wordt? Ik
noop het wel want dan kan ik
weer rustig slapen.
Nel Kerkinan

Aan de exploitanten van de kermis die sinds vrijdag op het
parkeerterrein van Faddock 3 staat, is het mooie weekeindweer niet
besteed. Veel potentiële kermisgangers blijven daardoor langer
hangen op het strand of terrassen. Van een drukke kermis is niet
echt sprake; het koele glas bier wint het voorlopig van de
suikerspin. Een van de exploitanten vroeg zich zelfs af „of er wel
mensen in Zandvoort wonen". De kermis blijft overigens tot en met
zondag. Vanavond is er om half elf een lasershow en vrijdag
vuurwerk
Foto Karin Schut

Granaat gevonden op strand

'Ik gebruik deuren als hangend plafond'
'I

K ZOU helemaal gek
worden als ik elke dag
hetzelfde werk zou moeten doen," zegt de 47-jarige
Hennie van Malsen. Hennie
noemt zichzelf een 'visueelidentiteitsrealisator'. Uitgekeken op de modewereld, waar
hij tot de top behoorde en zo'n
twintig jaar werkzaam was,
sloeg hij zijn artistieke vleugels verder uit en richtte zijn
eigen bedrijf op, Isis (zonnegodin) HvM (Herinrichting via
Metamorfose), samen met zijn
vrouw Marja.

s

/'

Van Malsen ontwerpt interieurs voor bedrijven en particulieren, verzorgt de aankleding van stands op bijvoorbeeld beurzen en hij doet decoraties en dat alles op een
zeer eigen wijze. Ook houdt hij
zich bezig met objecten, waarvan een aantal staat opgesteld
in zijn 'Ideeënfabriek', een omgebouwde boerderij in Westwoud.
Momenteel is hij in gesprek
met de eigenaar van een paviljoen om de strandtent zodanig
aan te pakken dat ze een geheel eigen karakter gaat uitstralen dat aansluit bij het publiek dat daar graag komt. Solaris en Woodstock in Bloemendaal vindt hij zelf 'een
goed verhaal', omdat deze pavilj oenen zich onderscheiden
van de rest, maar het kan altijd nog beter. Decoraties
maakt hij al een aantal jaren
voor zijn stamtent Kerkman.
Aan het plafond hangen turkooise met lichtgroene draperieën omgeven door een voile
met kleine schelpjes. Vissen
bengelen aan touwtjes daartussen.

Hennie geeft zijn strandtent eigen karakter

naar de vloer wijst. „Je ziet,
daar komt nog iets van de vorige schildering doorheen zetten."
„Ik heb hier geprobeerd de
De materialen die Van Malzeebodem op het plafond te
sen gebruikt, zijn divers. Het
creëren," lacht de veelzijdige kan net zo goed sloophout als
kunstenaar. „Ik doe elk jaar
luxe parketvloer zijn. De techiets anders," zegt hij terwijl hij nieken die hij gebruikt, zijn

Pagina 3
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Meedenken over
inrichting nieuwe
middenboulevard
ZANDVOORT - Omwonenden en ondernemers zijn
door de gemeente uitgenodigd om morgen ideeën te
spuien voor een nieuwe middenboulevard. Samen met
de aangetrokken architectenbureaus Soeters van Eldonk en West 8 Landscape
heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de huidige
situatie. Een nieuw programma van eisen vormt straks de
basis voor het Masterplan.
Dat "moet aan het eind van
het jaar klaar zijn.

ZANDVOORT - Het Explosieven Opruimingscommando
heeft zaterdagavond op het strand een Duitse brisant pantsergranaat uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het
explosief was gevonden door een paar kinderen die het ding naar
een van de zomerhuisjes sleepten waar zij op dat moment
verbleven. De vader van de kinderen vertrouwde de granaat niet
en vermoedde dat het wel eens om een explosief kon gaan. Hij
waarschuwde de politie die op zijn beurt weer de EOD inschakelde. Het projectiel is omstreeks half elf op het strand tot
Vervolg op pagina 3 ontploffing gebracht.
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Bier wint van suikerspin
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'Ik ben vaker door
een hond dan door
een slang gebeten/
Maar zijn slangen
zien hem dan ook
niet als voedsel:
Michael van Solingen

Zandvoorste
zanger op
nacht-tv
Pagina 5
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ZANDVOORT - Een span
paarden van een 47-jarige
Zandvoorter heeft zondagmiddag twee kinderen verwond
toen een van de paarden op
het strand op hol sloeg. Het
span werd gemend door een
vijftienjarig meisje uit Vogelenzang en raakte twee spelende
kinderen bij de onverwachte
manoeuvre van het paard. Een
vijfjarig jongetje uit Amstelveen werd met pijn in zijn buik
ZANDVOORT - Asielzoekers zouden in principe aan het
en een schaafwond aan zijn werk kunnen op terrassen en in strandtenten. Ze zijn echter
voet naar een ziekenhuis ver- vaak niet op de hoogte van de mogelijkheid die de wet hun
voerd.
biedt. Ondernemers op hun beurt weten niet waar ze met
hun verzoek voor een tijdelijke werkkracht naar toe moeten.
Datzelfde lot trof een drieja- Vluchtelingenwerk Zandvoort weet dat een aantal asielzoerig jongetje uit Diemen. Hij kers graag aan het werk wil. „En daar zijn mensen bij die
had een schop tegen zijn hoofd vloeiend Nederlands spreken."
gehad waardoor hij een flinke
buil op zyn hoofd en een
„Bij ons zijn al wat aanvra- worden. Vluchtelingenwerk
schaafwond in zijn nek opliep. gen vanuit de horeca binnen- Nederland vindt het onderHet laatste kind kon na de be- gekomen," zegt een woord- scheid dat daarin gemaakt is
handeling weer naar huis. De voerder van de Sociale Dienst ten aanzien van de diverse
Amstelvener is ter observatie van de gemeente Zandvoort. soorten horeca zelfs vergein het ziekenhuis gebleven.
„Maar ik denk dat dat geregeld zocht. Asielzoekers mogen nawordt door het arbeidsbureau. melijk niet aan de slag in horeDe Zandvoortse eigenaar Want dat moet een vergunning cabedrijyen die het hele jaar
van het span heeft overigens afgeven." Maar een medewer- open zijn en zomers extra
verklaard niet meer met de ker van het Haarlemse ar- mensen nodig hebben (piekarpaarden het strand op te gaan. beidsbureau zegt van niets te bied). In strandtenten en op
Volgens de politie was de man weten. Hij heeft wel twaalf terrasjes, waar het draait om
door de gebeurtenis geheel asielzoekers in de tuinbouw- 'kortdurende' arbeid, daar
van streek geraakt.
sector aan tijdelijk werk gehol- mag het weer wel.
pen. Maar voor de horeca moeten de werkgevers naar het
Bedrijven die overigens het
98 bekeuringen
Landelijk Bureau voor Ar- hele jaar open mogen zijn,
ZANDVOORT - De politie beidsvoorzieningen, denkt hij. maar er geen gebruik van maheeft 98 automobilisten pp de „Wij mogen in ieder geval niet ken, komen ook niet in aanbon geslingerd omdat zij zon- bemiddelen en niet inschrij- merking voor een vergunning.
dag massaal de parkeerverbo- ven."
Naast deze selectie moeten
den op de Zeeweg aan hun
werkgevers ook nog eens aanlaars lapten. Het mooie weer
Met de toestemming van de tonen dat pogingen om menwas aanleiding tot de grote minister om asielzoekers met sen via het arbeidsbureau aan
toestroom naar de kust. Twee een voorlopige vergunning tot te trekken, op niets zijn uitgeauto's werden weggesleept verblijf (wtv) mee te laten hel- lopen.
omdat zij het verkeer hinder- pen in de horeca, is de proce- Horeca Nederland heeft bij
den.
dure er niet duidelijker op ge- het Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening inmiddels wel bedongen dat de aanvraagproceADVERTENTIE
dure van vijf weken tot vijf
werkdagen bekort wordt.
Maar voor het contact tussen
asielzoeker en werkgever een
feit is, is er veel werk aan de
winkel. Werkgevers moeten
NVM
hun vacature eerst aanbieden
.MAKELAAR
bij een regionaal asielzoekerscentrum. Als de asielzoeker
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
die erop reageert qua status
voldoet, dan geeft dit centrum
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
een C OA-verklaring af. Met
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747
deze verklaring kan de horecaondernemer bij het Regionaal
Bureau
Arbeidsvoorziening
Voor een greep uit ons aanbod
een tijdelijke tewerkstellingsvergunning aanvragen.
zie onze advertentie op pag. 12

~^T 7"olgens

En verder:

12.46

Maanstand: VM wo 28 juli 13.25 uur.
HW: wo 28 juli 04.25 uur, + 102 cm NAP.
LW: wo 28 juli 00.26 uur, - 78 cm NAP.

Paard verwondt
kinderen op strand

Tocht
langs
paviljoens

Los nummer 2 gulden

Foto Karin Schut

door hemzelf bedacht of ontdekt. „Omdat ik een autodidact ben, spring ik op een orginele manier met de materialen om. Ik scheur behang, behang met schuurpapier, gebruik deuren als hangend
plafond enzovoort. Oude meubels steek ik met een dergelü-

ke manier van werken in een
nieuw jasje. Die vallen onder
de 'kringloop design-objecten'.
Een mevrouw uit mijn woonplaats Purmerend wilde iets
speciaals doen met de lievelingsstoel van haar man. Dat
ding was naar de zolder verhuisd, omdat het leer vies was
geworden. Maar haar echtgenoot miste zijn favoriete relaxstoel. Toevallig was het stel 25
jaar getrouwd. Ik heb toen
oude foto's genomen van hun
trouwdag en van de kinderen
toen ze nog klein waren en die
geprint op linnen en daarmee
de stoel opnieuw bekleed. Van
het slijten wordt linnen alleen
maar mooier, dus de man kan
nog lang gemeten van z'n fauteuil."
Van Malsen toont een map
met foto's. Van drie stoelen
maakte hij een bankje, groene
appels om en in schoenen bij
wijze van productpresentatie,
een mpdezaak in de vorm van
een pijpenla omgetoverd in
een designwinkel met drie verschillende stijlen naast elkaar,
zoals aluminium en hout, een
armoedig uitziende woorikamer met daarnaast een plaatje
van een trendy interieur na de
bewerking van Van Malsen. De
ontwerpen zijn gedurfd, veelal
avant-garde te noemen. Een
bankje van hem heeft een tijdje in een Duits museum gestaan en zijn ontwerpen haalden al vaak de kranten.
„Bij een opdracht focus ik
me op de persoon. Ik moet
hem aardig vinden, het contact moet goed zijn. Hij of zij
moet open staan voor verandering. Als het klikt, dan laat
diegene mij m'n gang gaan,
want ik moet een mate van
vrijheid hebben om uit de verf
te komen. Kijk, als iemand je
wanden komt schilderen en je
hebt een hekel aan hem, dan
zul je je muren ook nooit meer
leuk gaan vinden."

Volgens projectleider Peter
van Delft is de participatiedag
morgen niet bedoeld voor inspraak. „We maken van tevoren geen plan waarop omwonenden kunnen inspreken. Wel
laten we bijvoorbeeld zien wat
elders gebeurt. Alle betrokkenen mogen hun mening erover
geven en ook vertellen hoe zij
vinden dat het moet." De opmerkingen en wensen van de
belanghebbenden
worden,
voor zover dat mogelijk is, in
het nieuwe plan verwerkt. Van
Delft ervaart dat de nieuwe
aanpak in Zandvoort voor velen nog wennen is. „In Noord is
het voor het eerst toegepast.
Veel mensen vinden het moeilijk om in abstracten te denken. Toch willen we eerst alle
thema's doorpraten voor we
met een programma van eisen
komen."
In het programma van eisen
wordt bijvoorbeeld vastgelegd
dat Dirk van den Broek ruimte
krijgt voor uitbreiding. Of dat
de bewoners kiezen voor een
parkeergarage in plaats van
parkeren voor de deur. In de
voorfase van het Masterplan is
communicatie met en participatie van bewoners en ondernemers belangrijk, zo vindt het
gemeentelijk
projectteam.
Wat overigens definitief in het
programma wordt meegenomen, bepaalt de politiek. De
structuurschets blijft beleid.
Het bewoners- en ondernemersoverleg in het Palace Hotel is overigens alleen voor genodigden. Vanwege de beperkte ruimte komen 's morgens de
vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en particuliere woningbezitters aan het
woord, 's Middags mogen ondernemers, inclusief de Vereniging van Strandexploitanten
en Kamer van Koophandel,
hun wensenpakket op tafel
leggen.

uitvalswegen
ZANDVOORT - Defilesin
Zandvoort hebben zondag
een record aan wachttijden
opgeleverd. Het mooie weer,
het lekkere eten en feesten in
het nabijgelegen Bloemendaal zorgden ervoor dat de
laatste bezoekers pas om
half een 's nachts konden
vertrekken. Sommigen deden twee uur over tweehonderd meter.
„Op de Van Lennepweg
stond het verkeer om elf uur
nog vast," vertelt een Zandvoorter. „Er waren mensen bij
met kleine kinderen op de achterbank die gewoon zaten uit
te drogen. Van bewoners kregen ze glaasjes water, hier en
daar konden ze naar het toilet."

'Kinderen
droogden uit
op achterbank'

een gretig toehoorster. „De
ambulance kon er niet door en
bij de reddingspost was een
noodbrigade ingericht. Een
agent meldde 'ze doen één kilometer in vier uur'." Een herdershond, die bij een camping
vast zat, kon pas om half twee
's nachts door de dierenambulance worden bevrijd.
Volgens de'politie zijn er verschillende oorzaken voor de
enorme uittocht. De tendens
om 's avonds in Zandvoort te
komen eten en een Bloemendaals feest. Veel mensen bleven ook langer hangen in de
hoop later op de avond sneller
weg te kunnen.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MEER ACHTERGRONDEN

BIJ HET NIEUWS
Een 'passant' vertelde dat
hij er twee uur over deed om
tweehonderd meter verder te
komen. „Sommigen probeerden via de stoep de file te ontlopen maar door allerlei obstakels komje niet ver. Dan moesten ze toch de file weer in."
Een enkele jongere maakte
van de nood een deugd en
dook op het autodak in zijn
slaapzak. Met een kaarsje erbij
verhoogde dat de sfeer. Anderen probeerden met een dansje de moed erin te houden. Een
vrouw die bij een kennis op bezoek was, kon pas om half een
naar huis. „Omdat de file maar
niet in beweging kwam."
Een aantal Zandvoorters
bleef via hulpverleningskanalen op de hoogte.
„Om half elf kwam er een politiebericht binnen dat het op
de Zandvoortselaan weer een
beetje begon te rijden," vertelt

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Züandvoorts
l KSSïeuwsbBad
Naam: (m/v)

Telefoon:
Giro/Banknr.:

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
vrijdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA ö
a
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

24 juli

Martin en,
^
van harte. gefdidtee.r<£
mei jullie kleine meid en Lisa met je zusje

Larissa
We zijn er erg trots op.
Veel liefs van
pap, mam, mirjam, Willem en Romy

wordt mijn overgrootopa
75 jaar.
Shanna
Veel liefs

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Op 15 juli jl. is temidden van zijn dierbaren, op
76-jarige leeftijd overleden

Jacob Bier
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats in Zandvoort.
Ruud en Hannie Sanclbergen
Jan Snijerplein 2
2042 KL Zandvoort

s»»
PARK ZANDVOORT
C««« OOtttDO CSOUP \\

PUZZILBLADIN

t
Na een eenzaam en moeilijk leven is van ons heengegaan onze zuster, schoonzuster en tante

Maria Johanna Louise Hooij
M ar ion
* Haarlem,
f Zandvoort,
20 oktober 1950
7 juli 1999
Bleskensgraaf:
Jetteke Nix-Hooij
Frank Nix
Leidschendam:
Simone Jongsma-Hooij
Pietjongsma
Middelburg:
Leontien Tierolff-Hooij
Anton Tierolff
Neven en nichten
Zandvoort, 16 juli 1999
Nieuwstraat 42
Correspondentieadres:
Heulenslag 24
2971VE Bleskensgraaf
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Kruiswoordraadsel
Breng de lellers uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk. Daar verschijnt dan een woord.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

VAN UNKS NAAR RECHTS:
1 gawas mal houtigo slani 4 stuk stol 6 velto

1 tapkast 2 Jamilielid 3 milliliter 4 ondeskundige
5 dee) v. N.-Brabant 7 helzeJIde 9 omroepver-

vloeistof B mann. schaap 10 aanw. vnw. 12 zoueniging 11 landsgewoonle 12 vader 13 domitiellgvochl 13 marktten! 15 IWraannsdeel 16 troelkaart 1B zeeboezem 20 kleolmiddel 21 koppel.

krach|

„

openbare belrekking

1B leugie

17 louw 19 verbrandingsrest.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M.J. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs

- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 12 juli vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 28 door B&W genomen
besluiten zijn pp maandag 19 juli vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 29 juli om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023)57401 00.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- van Stolbergweg 2
- 1 boom
- Lijsterstraat 18
- 1 boom
- Emmaweg 12
- 1 boom
- Wilhelminaweg 44
- 1 boom
- Heimansstraat 10
- 1 boom
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens ppeningstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandyoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een 'bezwaarschrift kan
indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen Bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar. Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-141M Dr. J.G. Mezgerstraat 38
bouwen garage/berging
99-147B Willemstraat 29
uitbreiden dakkapel voorzijde
99-148B Nieuwstraat 8
veranderen achtergevel
99-149B Teunisbloemlaan 12
plaatsen van twee dakkapellen en
herindeling
99-150B Burg. van Fenemaplein 2/3-A5

3-A6

99-151B
99-152B
99-153B
99-154B

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Haarlemmerstraat 10
- 1 boom
- Fazantenstraat 8
- 2 bomen
- Duindoornlaan 23
- 1 boom
Verplanten
- Gasthuisplein
- 1 gemeenteboom
De bij de verlening behorende stukken liggen

GEMEENTE

99-155B
99-156B

samenvoegen 2 appartementen
Fahrenheitstraat 41
plaatsen dakkapel voor/achterzijde
Bentveldweg 8
vergroten woning
Koningstraat 3
herindeling en verhoging zomerhuisje
Duindpprnlaan 30
uitbreiding woning
Van Lennepweg 2-20
plaatsen dakkapel achterzijde
groenstrook Oosterstraat/
Prinsesseweg
plaatsen ventilatorkast

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de bepordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

DOKTERSBERICHTEN

B. van Bergen
Huisarts
Afwezig van 23/7 tot en met 16/8
WAARNEMING:
Dr. H. A. Scipio
Niet op vrijdag
Tel. 5719507

Woensdagavond 28 juli worden op de Gran Place de Gran Dorado
Denksport Puzzelkampioenschappen gehouden. Bij inlevering van de
bovenstaande puzzel speelt u automatisch mee. Kom woensdag 28 juli
om 19.30 uur, met ingevulde puzzel, naar de Gran Place en win
Gran Dioze prijzen. De hoofdprijs is een verblijf in één van de zes
grootste Gran Dorado Group parken haar keuze. Deelname is gratis.

Dr. F. B. Weenink
Niet op woensdag
Tel. 5712499

Grote Sponsor Loterij elke zondag op RTL 4

Kijk, bel en win!

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Dr. J. G. Anderson
Niet op dinsdag
Tel. 5712058

"v UITSLAGEN \
SFQNSORBINGQ
18 JULI

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Weekenden tel. 5730500
b.g.g. doktersdiensten tel. 09001515

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

:

BINGO

getal l t/m 22

Een compleet verzorgde begrafenis
Burg. van Alphenstraat 57/4
Goed onderhouden tweekamerapp. (v/h 3)
gelegen op de 2e verdieping. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind.: hal; doorzonkamer met balkon aan voor- en achterzijde;
slaapkamer met wastafel; moderne badkamer met wastafel, douche en toilet; moderne
keuken met gaskookplaat en afzuigkap.
Vr. pr. ƒ 269.000,- k.k.
De Ruyterstraat 10/3
Aan de boulevard gelegen driekamerappartement op de derde etage met zeezicht. Ind.:
hal; woonkamer met kastenwand en open
haard; 2 slaapkamers met balkon; badkamer
met wastafel, toilet en ligbad; keuken met inbouwapparatuur.
Vr. pr. ƒ 280.000,- k.k.
Te huur of te koop gezocht voor cliënt:
Loods in Zandvoort Noord, oppervlakte plm.
200 m2.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

of crematie voor een éénmalige
o

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

" Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartuerzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

ThuisBingo

,000:

' : V getal 23 t/m 36

; 19'ƒ id.ooo"-" •" 32 " 'po,'-1
-'^31 "ƒ1.000,- 28" TIO,-;
':24' ƒ lbo,-" 37
jf'9,-1'
;:'4i"
ƒ 50,-^04™" ƒ 8,- cri5"""/40,-" 38""" j j /
-...*M •••^t'i w v /\•« ï**^ -. » \-.^^«sV • os*
ƒ 30,-: 16
ƒ 6,- ,
:, 43
1

' .Dag en. nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis.
•.'"•.,
of crematie. '•'.•
.Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarjem.

Stcüa Commtins en G0slon SlafTCvcïd laten

Sponsor Loterij. Want een
volle kaart is BINGO! En U
krijgt die kaarten helemaal
gratis.

r:Volkswagen Lupo
j

r

002966655
m Apeldoorn

"'GASTONS :;
SURPRISE
l

zondag 25 juli
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

Mepal Picnickinaiid
+ Sparta fiets

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zeübtucn voorbehouden

u elke weck jicn wal u in SponsorBingo

kunt winnen.

Winnen doet u bijna vanzelf
terwijl twee teams in de
studio proberen zoveel moge-

iSPOISISORBiNGO
:

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

In de Grote Sponsor Loterij
zijn ook de vaste loterijprijzen van 25.000 gulden per
dag, een ton per week, en niet
te vergeten het miljoen in
december, zeker de moeite
waard om mee te spelen.
Zulke kansen laat u toch niet
lopen? Met deze bon kunt u
uw kansen grijpen. Vul hem
in en stuur hem vandaag nog
op!

ï* - 5 v. % " \V -."'ï .

^,«S™V~y^S^0

MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
NVM'
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

" ••••

0909-9977 (95 cpm) om kans
te maken op de bijzondere
verrassingsprijzen die Gaston
Starreveld elke week in
SponsorBingo bekend maakt.
Met uw telefoontje maakt u
ook nog kans op een uitnodiging voor de studio. Voor u
het weet zit u dus zelf op de
tribune!

BINGO

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

voor meer informatie:

Eflj

^\

: j Heeft u met déze getallen
, «a volle kaart, dan wint u' «te

afkoopsoinvariste

SCHAIK
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

lijk geld te verdienen voor
hun eigen clubkas. Zij spelen
voor verenigingen en stichtingen uit het hele land. Terwijl
zij winnen, maken de kijkers
op de tribune kans op de
Zaalbingo van 10.000 gulden
en op de Volkswagen Lupo.
En u thuis maakt kans op de
Thuisbingo van 25.000

r * :*44 :, 39 >'07VY4 -22 ^ 34 "01^13: 10 ,29'45*'
'•''27 «35;- 09', 08; 18 _02 '
;- 03 i 05 , 25 " 26 ; 20 ~ * ;"
.. ••,,'">' \•• "'S1 W. *N..*

ADVERTENTIES

Kijken, spelen, genieten en
winnen! Daar gaat het om bij
SponsorBingo, het spannende
spelprogramma met Stella
Gommans en Gaston Starreveld. Elke zondagavond om
18.10 uur bij RTL 4 zijn er in
SponsorBingo tienduizenden
prijzen te winnen met uw bingokaarten van de Grote

gulden! Elke zondag weer!
Trouwens, zelfs als u na
afloop van het programma
geen volle kaart heeft kunt u
nog winnen. Al met 12 getallen goed kunt u namelijk
bellen naar de Bingolijn:

Iet Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

WEN-EEN-MILJOEN-BON
iïf Ja, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij toi vvcderopzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van nevensiaandc rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (een lotnummer)
A.ii.K uu- hcucc muihnu.sn! ni vt'rt/er tuviiden in
blolilcttm. Deelname houdt in aanvaaidin£ van het
reglement, «p aanvraag verkrijgbaar, (el. 0900-300

D de heer

D mevrouw

Naam:

150.99.07
-

Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortcdatum:
(dag-maand-jaar)

1400 (35 cpm).

DE GROTE

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Asielzoekers
Vervolg van voorpagina
In de tussentijd moet de
asielzoeker zich inschrijven bij
de Gemeentelijke Basis Administratie. Zodra de vergunning
er is, kan hij bij het belastingkantoor een sofinummer aanvragen. Daar wordt eerst gekeken of hij bij de gemeente is
ingeschreven.
Werkbegeleider J. de Vries
van de Zandvoortse afdeling
Vluchtelingenwerk weet dat
Zandvoort zo'n twaalf asielzoekers telt die al vier of vijf
jaar in Nederland zijn. „Ze mogen niet naar school, niet werken maar spreken inmiddels
wel vloeiend Nederlands. De
helft van hen wil graag wat om
handen hebben. Daar zitten
zogezegd 'flitsende jongemannen' bij die best op een terras
aan de gang kunnen." In een
ander aanvullend centrum in
Zandvoort zijn zo'n dertig
mensen ondergebracht. Ook
daar zit een aantal bij dat in de
horeca aan de slag kan, vermoedt ze. De Vries zegt meteen te polsen of er gegadigden
zijn zodra er vacatures van horecaondernemers binnen zijn.

Mishandeling op
Swaluëstraat
ZANDVOORT - Een Zandvoorter (40) heeft maandagmiddag een vrachtwagenchauffeur uit Amsterdam
(35) mishandeld omdat hij
de weg blokkeerde.
De Amsterdammer was bezig
om zijn lading te lossen voor
een restaurant waarbij hij een
parkeerplaats
blokkeerde.
Door de omvang van zijn
vrachtauto kon hij daar zelf
niet parkeren. De Zandvoorter
stoorde zich eraan en vertelde
dat in agressieve bewoordingen dat hij weg moest gaan
met zijn vrachtauto. Toen de
man vertelde bijna klaar te
zijn, greep hij hem bij de keel
en kneep flink. Ook gaf hij hem
een klap in het gezicht en duwde hem vervolgens naar de
vrachtauto.
De Amsterdammer voelde
zich zo bedreigd dat hij een
wielsleutel pakte. De drie metgezellen van de Zandvoorter
namen hem de sleutel af waarna passerende politie-agenten
tussenbeide kwamen. Tegen
de Zandvoorter is een procesverbaal opgemaakt.

'Mijn slangen zien me niet als voedsel'
I

N DE huiskamer staat het
terrarium van Six en Krisna. Six is een drie meter
lange wurgslang, Krisna is
-nog - iets kleiner en een albino. Krisna genoemd omdat hij
oranje was toen hij jonger was.
De slangen laten zich makkelijk hanteren, maar Michael
Van Solingen haalt ze weinig
uit hun hok. „Dit zijn geen
beesten om te aaien of vast te
houden. Je kunt er naar kijken,
zoals andere mensen naar een
aquarium kunnen kijken. Alleen vind ik het een stuk interessanter. Ik kan ze uren bestuderen."

Verkeer Krocht
in een richting

dig meer informatie te vinden nen nadat ze mijn slangen haden steeds meer mensen begin- den gezien."
nen aan deze hobby. „Dat is
Voor Michael is het nu wel
best jammer," vindt Van Solin- even genoeg geweest. „Meer
gen. „Want als iets een rage is,
zijn er ook veel negatieve gevolgen. Mensen die niet weten
wat ze doen of er niet goed
voor zorgen."

slangen neem ik voorlopig niet. ruimte hebben om nog even
Behalve als ik ooit nog eens door te kunnen gaan."
een boerderijtje koop in Friesland. Dan zou ik weer wat
Jorien Beukers

Aan een slang moet veel tijd
en geld besteed worden. „De
slang zelf kost maar weinig,
maar de dingen die je ervoor
moet aanschaffen zijn duur. En
het kost veel tijd." Michael van
Solingen heeft dit alles graag
voor zijn hobby over. „Ik begon
het pas echt leuk te vinden
toen een vriend van mij een
slang had. Volgens mijn ouders
was ik er al van kinds af aan
mee bezig. Het is echt iets wat
in je zit. Hoewel ik ook vrienden heb die er aan zijn begon-

diek Karting Info, het niet
eens. Er is reeds negentien
jaar een periodiek dat zich uitsluitend met de kartsport bezig houdt, meldt hij de redactie.

Kanjers te kijk

ZANDVOORT - Een paviljoenhouder (21) ontdekte
maandagmiddag dat tweejongens vanachter zijn paviljoen
kratjes meenamen. Hij achterhaalde het duo toeri zij probeerden bij een supermarkt pp
de Grote Krocht de kratjes in
te wisselen.
De twee jongens werden
overgebracht naar een politiebureau. Die stelde vast dat
hem om Amstelveners ging
van negentien en twintig jaar
oud.

ZANDVOORT - Een Haarlemmer (34) verleende zondagmiddag op de Boulevard
Barnaart geen voorrang aan
een motorrijder uit Hilversum
(44).
Zijn passagiere (43), ook uit
Hilversum, kwam daardoor
ten val en liep een verwonding
aan haar been op.

Michael van
Solingcn heeft
ongeveer
vijftig
wurgslangen
in huis

In een andere kamer zijn nog
meer slangen te vinden. Allerlei soorten, maar geen gifslangen. „Daar begin ik niet aan,"
vertelt Van Solingen. „Vroeg of
laat gaat dat een keer fout." Bij
wurgslangen kan er weinig mis
gaan. „Six is van het soort wat
bijvoorbeeld strippers gebruiken tijdens een act. Deze slangen zijn echt heel makkelijk en
doen niets." Bij de laatste telling waren er 47 slangen in
huis. Sinds die tijd zijn er nog
een paar eieren uitgekomen en
zijn er nog een paar slangen op tus zijn de slangen van Michael
van Solingen te zien in Strandbeurzen gekocht.
paviljoen La Bastille. „Een
Elke soort heeft een eigen hoop mensen zijn nieuwsgierig
hokje. Soms twee bij elkaar. en willen er meer van weten.
„Bij dit soort kan dat niet," Daarom verhuis ik mijn slanvertelt Van Solingen, terwijl hij gen tijdelijk naar het paviljoen.
wijst naar een kleine slang. Een paar vrienden van me la„Dit soort is kannibalistisch. ten hun slangen ook zien. We
Het kan even goed gaan, maar zetten bordjes neer waar preals ze honger krijgen eten ze cies op staat wat voor een
slang het is en wat hun bijzonelkaar gewoon op."
derheden zijn, zodat mensen
De slangen worden gevoerd meer te weten komen over de
met muizen. Zelfs de kleintjes, dieren."
want ook die kunnen een muis
„Ik kan me ergeren aan wat
wegkrijgen. „Six zou zelfs een
big kunnen eten. Hij ontkop- er over slangen wordt verteld.
pelt zijn kaken en dan past er Als ze wat doen moetje ze wel
heel wat in. In principe doen ze heel erg opfokken. Ik ben weidat trouwens niet, want er ont- eens gebeten door een slang,
staat dan echt zo'n grote bob- maar ik ben nog veel vaker gebel en dan kunnen ze zich nog beten door een hond."
maar moeilijk bewegen."
Over slangen is tegenwoorVan 23 tot en met 29 augus-
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Zandvoorters
in vierdaagse
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Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten. Jan Maarten Pekelharing. Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, André Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp. Henny Lanser.
Gasthuisplein 12. Zandvoort. Postbus 26.
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.
Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen: Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497.''E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

Wat de krantenlezer niet ziet, is het grote aantal,
voornamelijk mannelijke, fotografen dat deze acht
kanjers van het weekblad Aktueel fotografeert. De
meisjes waren te gast van Noordzee FM Beach
Club aan de Zuidboulevard. Tijdens een
missverkiczing zou zaterdagavond de mooiste
kanjer worden gekozen, een soort millenniumbabe waarmee het «'eekblad de nieuwe eeuw in
stijl wil ingaan. Met de mededeling dat zij een
aantal blote kanjers in de branding zouden kunnen
fotograferen, werden de fotografen gelokt. Een
groot aantal kanjers liet het toen afweten en de
acht overige waren wel bereid in de branding te

De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk-in de
krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we
niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad,
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af
op de redactie aan het
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
Met het verhaal van de Zandvoorter Mike Moore, die als
eerste Nederlander een glossy
en full colour magazine voor
karters op de markt bracht, is
de secretaris en hoofdredacteur M. Bijlsma van het perio-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: D. Piet .
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.

gaan staan, zij het gekleed. Het kanjerfeest viel
overigens een beetje in het water doordat een
dronken gast niet met zijn handen van de meisjes
kon afblijven. In een poging om deze stoorzender
te verwijderen ontstond er een vechtpartij op het
terras waaraan uiteindelijk elf man meededen.
Een van hen viel door een glazen ruit. De dronken
man nam uiteindelijk de benen richting boulevard
en werd daar nagezeten door een aantal stoere
mannen. Het feest verliep door de ontluisterende
vechtpartij wat rustiger dan gepland. Alle meisjes
werden kanjer en wonnen een klein reisje
I'oto Amlró Lioborom

Klachtenregeling

ZANDVOORT - De Nijmeegse vierdaagse is gisteren
van start gegaan. In het duizenden wandelaars tellende
deelnemersveld bevindt zich
ook aan aantal Zandvoortse
enthousiastelingen.
Voor Bertus van Boxtel,
hoofd technische dienst van
het Huis in de Duinen, is het de
dertiende keer dat hij de Nijmeegse vierdaagse gaat lopen.
Op enig moment heeft hij andere personeelsleden enthousiast gemaakt voor de wandelsport. Er is geoefend in de omgeving van Zandvoort via wandelroutes van de diverse wandelsportverenigingen.
De wandelsport was veelvuldig onderwerp van gesprek, zo
ook met de directeur van het
Huis in de Duinen. R. de Vries.
In een vroeg stadium zegde hij
toe de lopers te zullen sponsoren, als zij de eindstreep zouden halen en gedurende de
vierdaagse met het shirt van
de Stichting zouden lopen.
Uiteindelijk zijn Ingrid Schrader en Liesbeth Versteege
overgebleven en zij zijn er stellig van overtuigd dat zij de

MENINGEN

In het Zandvoorts Nieuwsblad van 14 juli publiceerde u
een aardig artikel over een
nieuw periodiek betreffende
kartsport. Het is echter niet
het eerste kartblad in Nederland, zoals in het artikel staat.
Feit is dat reeds negentien jaar
een periodiek bestaat dat zich
uitsluitend met kartsport bezig houdt. Het periodiek Karting Info, sinds 1983 de officiële
spreekbuis van de Knaf, zou
ook voor Mike Moore bekend
moeten zijn geweest als hij
zich even op de hoogte had gesteld bij de rijders in de sport.
Ook had Mike naar de Openbare Bibliotheek kunnen gaan,
waar hij ongetwijfeld het in

vierdaagse succesvol zullen afronden.
Huis in de Duinen en verzorgingshuis Meerleven te Bennebroek maken samen deel uit
van de Stichting Zorg Contact,
vandaar dat de sponsorregeling ook voor de medewerkers
Anja Hogevorst en Coby Korenhof geldt. In beide huizen
worden de bewoners hierover
geïnformeerd zodat zij de prestaties van hun team kunnen
volgen.

Duiven van Hans
Heiligers in vorm
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines moesten afgelopen
weekend er weer tegen aan.
Voor zowel de jonge als de
oude duiver, stonden vluchten
op het programma. Grote winnaar werd Hans Heiligers want
beide vluchten werden het
snelst door zijn duiven afgelegd.
De vierde duivenvlucht voor
de jonkies ging vanuit het Belgische Houdeng over een afstand van 210 kilometer. De
349 duiven werden met een
zuid-westen wind gelost om
vijf over negen. Snel werd er

1990 uitgekomen Vademecum
voor de Kartsport had kunnen
inzien.
Beide uitgaven staan op
naam van de Stichting Karting
Info, waarvan het secretariaat
in Zandvoort is gevestigd. Tevens woont onze hoofdredacteur in onze badplaats en vindt
verzending van hieruit plaats.
Dat het 'Magazine' zich annonceert als kartblad is enigszins verwonderlijk, er blijken
namelijk ook meerdere artikelen over autorensport in te
staan. Overigens beaam ik
graag dat de kleurrijke uitgave
van het 'Magazine' een uitstekende indruk maakt en ik wens
Mike succes met de voortzetting van het blad. Ik hoop van
harte dat de financiële basis
gewaarborgd blijft.

Uitslag Hondeng: Hans Heiligers 1. 2. Combinatie KoperKoper 3. Combinatie PaapPaap 4. 8. Combinatie Romkes-Spronk 5, 6. 7.12,15. 16. 18.
21. 22. 23. Piet La Grouw 9. 20.
Peter Bol 10. 11. 19, 25. Rook
Driehuizen 13. 14. 17. 24. Combinatie Koopman-Knegt 26.
Anneke van Bockhooven 42.
Combinatie Koper-Twins 65.
Uitslag Tours: Hans Heiligers 1. 5. 7. 12. 15. 18, 21. 23.
Combinatie Paap-Paap 2. 13.
20. Peter Bol 3, 4. 16. 17. 22.
Combinatie Romkes-Spronk 6.
9. 10. 25. Hans Gaus 8. 11. 14.
Combinatie Koper-Twins 19.
24.

H
ik beloof u, dat uw
klacht binnen 6 weken
behandeld is !!

In rug getrapt

22 juli t/m 28 juli
Datdijks

THE
MATRIX
ZORGCENTRUM ZANDVOORT

Nottinq
Hill

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(OüU) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
1
9.60 per kwartaal; voor postabonnees
Qelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2.Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

d
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ZANDVOORT - De verkeerssituatie in de Grote
Krocht en de Oranjestraat
blijft ongewijzigd tot aan de
definitieve herinrichting die in
het voorjaar is gepland. Het
college vindt het niet praktisch
om in die straten opnieuw verkeer in twee richtingen toe te
staan. De oorspronkelijke bedpeling was om, na het beëindigen van de twee proeven, dat
wel te doen.
Over de parkeerplaatsen
voor invaliden wordt op korte
termijn overlegd. Deze waren
aangelegd voor Albert Heijn
maar tijdens de proefperiode
naar de overkant verhuisd.
Veel invaliden ondervinden
hier last van. „We gaan volgende week kijken naar de consequenties ervan," zegt een
woordvoerder van de gemeente. De verkeersproef komt overigens aan de orde in de commissie Verkeer van 16 september.

ZANDVOORT - Een 55-jarige Haarlemmer is vrijdagmiddag omstreeks drie uur mishandeld door een onbekende
man. De Haarlemmer kwam
op voor een vrouw die de kinderen van een Engels echtpaar
terecht wees omdat zij achter
de duiven aanzaten op het
Raadhuisplein. Door de ouM. Bijlsma ders werd zij hardhandig wégZandvoort geduwd waardoor zij viel. De
Haarlemmer kwam voor de
vrouw op omdat hij wist dat zij
een zwak hart had. Hij sloeg de
Engelsman een bloedneus.
Door een onbekende man
werd hij daarna getrapt in zijn
rug. In het ziekenhuis bleek
dat hij een paar ribben had gegevlogen en Hans Heiligers broken.
klokte de eerste duif om
11.29.58 uur.
De politie zoekt naar getuiDe vlucht voor de oude dui- gen van dit voorval. Het basisven ging vanuit het Franse team Zandvoort is te bereiken
Tours en had een lengte van onder nummer 574.5111
maar liefst 620 kilometer. Om
half zeven gingen de manden
ADVERTENTIE
open voor de 101 duiven. Ook
voor deze duiven waren de omstandigheden goed. Met de
zuid-westen wind verliep de
vlucht vlotjes en ook in deze
catagorie bleek de duif van
Hans Heiligers het snelst te
zijn. Reeds om 14.42.39 uur
werd de eerste duif geklokt.

dus uw uitkering

Is al 5 dagen
te laat ???

Zandvoorters
krijgen hulp
bij het klagen
ZANDVOORT - De nieuwe
klachtenregeling van de gemeente eist dat klachten van
bewoners over het bestuur of
ambtelijk apparaat in zes weken worden afgehandeld.
Mocht dat niet lukken dan krijgen ze daarover een brief. Volgens het college is een goede
regeling een voorwaarde voor
een klantgerichte organisatie.
Daarom ligt er een raadsvoorstel met een plan waarin precies staat beschreven hoe
klachten moeten worden ingediend en welke stappen de
burger kan ondernemen als hij
vindt dat zijn klachten niet serieus zijn behandeld.
Voorlopig gaan B en W ervan
uit dat de klachten bij de centrale balie worden geregistreerd pp een model-klachtenformulier. De klager krijgt daar
een kopie van. Ook komt er
een klachtenlijn waar Zandvoorters 24 uur per dag hun
klacht kunnen inspreken.
Voor het opzetten van de
nieuwe klachtenregeling hebben B en W gebruik gemaakt
van regelingen die door gemeenten als Amersfoort, Harderwijk en Rijssen worden gebruikt. Ook het adviesbureau
Bakkenis AMC heeft een bijdrage geleverd aan de notitie.

Midden in Zandvoort leven ongeveer
vijftig wurgslangen. De grootste drie
meter, de kleinste een paar centimeter.
Michael 'Mossel' van Solingen heeft ze in
zijn huis in terraria wonen. Om naar te
kijken en mee te kweken. Eind augustus
worden ze tentoongesteld in een
strandpaviljoen. „Er bestaan zoveel
misvattingen over slangen. Ze zijn
bijvoorbeeld echt niet gevaarlijk. Ze zien
me niet als een bedreiging of als voedsel,
dus ze doen niets."

Kra^jesdieven

Beenletsel

woensdag 21 juli 1999

Hans van Pelt

Het Zaïidvoorste \vandelteam (van links naar rechts): Liesbeth Vorsteege. Ingrid Schrader, Anja
Hogevorst. Bertus van Boxel en Coby Korenhof

woensdag 21 juli 1999
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Personeel voor kinderopvang
Stichting Welzijn Zuid

MICRO'S
G OED

BE K E K E N

zoekt voor naschoolse opvang Marimba een

groepsleid(st)er
voor de periode 5 september Urn 31 december 1999, voor 28,5
uur verspreidt over 5 dagen per week; met uitzicht op een vast
dienstverband. Het betreft een zeer ruime aanstelling (1,5
taakuur per dag) met veel ruimte voor eigen inbreng bij het
organiseren van activiteiten.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant. Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt l 6,50 in rekening gebracht.

WERKTIJDEN:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-18.00
uur
• Woensdag van 11.00-18.00 uur
• In de schoolvakanties werk je 8 uur per dag
• De week tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten
FUNCTIE-EISEN
• een relevante opleiding, minimaal MBO
• plezier in het werken met kinderen
• organisatorische capaciteiten
• enthousiasme, flexibiliteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
SALARIËRING
Het salaris bedraagt min. ƒ2253,- en max. ƒ3012,- bruto per
maand, afhankelijk van opleiding en ervaring. De CAO-Welzijn
is van toepassing.
INLICHTINGEN:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sylvia Hauser, leidinggevende NSO. Telefoon: 020-676 06 01
SOLLICITATIES:
U kunt uw schriftelijke sollicitatie tot uiterlijk 5 augustus a.s.
richten aan: Stichting Welzijn Zuid, t.a.v. mevrouw S. Hauser,
Oranje Nassaulaan 51,1075 AK Amsterdam
Tevens zijn wij op zoek naar inval- en parttime krachten voor
de naschoolse opvang.

(Para)medisch personeel

Leuke vrouw, 45 jaar, zoekt
een knappe, goed verzorgde
man tussen de 40-46 jaar die
van uitgaan, dansen, dieren,
kinderen, muziek en vakantie
houdt! Ben jij die serieuze,
betrouwbare man die ook op
zoek is naar een vaste relatie.
Boxnummer 342489.

Vrouwen bellen gratis naar
deze afspreeklijn! Vrouwen
bellen 0800-4140! Ik zou heel
graag een vrouw willen ontmoeten die ook erg ondernemend is! Ik zou het heel leuk
vinden om, als het klikt, met
jou een relatie aan te gaan!
Boxnummer 870343

Ik ben een gescheiden man
van 39, vader van 2 kinderen
en geen bartype! Ben jij op
zoek naar een vaste, serieuze
relatie, laat dan je telefoonnummer achter en dan bel ik
je terug voor een persoonlijke
afspraak! Snel gebeld, snel
contact. Boxnummer 763408.

Masseur/therapeut emotioneel
lichaamswerk is gestart met
praktijk voor (Reichiaans)
lichaamswerk, chakra beh. +
massage (alleen v. vrouwen).
Inl. tel. 06-22022162.

Elke donderdag dansen en Nieuw! De carrousel! Deze
ontmoeten v. alleengaanden vrouwen zijn direct bereikbaar
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- op de lijn! 0906-9701 (SOcpm).
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
Dagelijks seksen hete meisjes
op onze LIVELIJN! Alleen de
Evenementen
heetste! 99cpm. 0906-0603.
OPENLUCHT VLO.MARKT 40 cpm! Binnen 5 seconden
Uitgaan
AMSTERDAM/NOORD
vrouwen 30+ direct live aan
Sportcafé Zandvoort voor Zon. 25 juli, 10-17 uur,
de lijn! 0906-17.15.
bruiloften, recepties, perso- terr. Sporthal De Weeren,
Vanavond al een
neelsfeesten,
verjaardags- Beemsterstraat (bij slecht
fijne afspraak?
feestjes,
catering.
023- weer binnen). Inl. org.buro
0906-50.222.04 (1 gpm).
5715619;06-54616812.
Midland bv. Tel. 033-4751167.
Direct contact met
Vraag en aanbod
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)

Ik ben de vorige keer al mijn
reacties verloren, ik was mijn
pincode vergeten. Nu dus een
nieuwe oproep! Ik ben een
vrouw met grijsblauwe ogen,
donker haar, 40 jr, 1.65 groot.
Ik hou van kinderen en dieren Dit is uw kans
en heb een brede belangstelom voor een droomkeuken te kiezen!
PAUL jongeman, 38, groot ling. Boxnummer 375161.
van stuk, ben goodlooking,
Van Keulen Keukens heeft een steeds wisselende collectie
met HBO opleiding en van
van bekende merken. Enkele van onze showmonature gevoelig. Ik heb een Snel een Micro-advertentie topkeukens
dellen moeten per direct plaats maken voor onze nieuwe lijn.
leuke baan en zoek een reopgeven?
Pak deze unieke kans, en bespaar duizenden guldens. Bel
presentatieve vrouw in de
Bel 020-5626271
snel en informeer meteen naar onze aanbiedingen of kom
leeftijd 32 tot 40 jr, onafhankeof fax uw tekst
vandaag nog langs.
lijk, vriendelijk en aanhankelijk.
naar 020-6656321.
Boxnummer 810901.

Woonruimte te koop aangeboden
Newa, uitst. onderh. 2-k. app.,
Verhuizingen
balkon op het W., lage serv.kosten, gunstig gelegen t.o.v.
o.v. en winkels, ideaal voor X.Y.Z. B. V. verhuizingen en
starters, vrgpr. ƒ259.000 k.k. kamerverhuizingen/transport.
Bellen na 19.00 020-6430100. Voll. verzekerd, 020-6424800

Woonruimte te koop gevraagd
Te koop gevraagd: Micro-advertenties opgegeven
maandag 15.00 uur,
Lege of verhuurde voor
worden al in dezelfde week op
winkel met woning. woensdag geplaatst.
020-6794726.
Woonruimte te huur aangeboden

Onze openingstijden zijn:
Maandag 1/m vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 -17.00 uur
Elke eerste zondag van de maand open.
Gratis parkeren in onze eigen parkeergarage!

T.k.a. Bolderwagen, kl. donk., Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
Te huur in Zandvoort, gestof. kamer, 11,5 m2, 2e etage met gr. op strandluchtbanden. worden al in dezelfde week op
Lxhxbr. 1.00x0.30x0.50. Vr.
kitchenette,
gez.
gebr.,
d./t.,
huur
ƒ
244,p.m.
+
voorschotbijcentrum voor ouderen in de buurt,
woensdag geplaatst.
pr. ƒ 250,-.Tel. 5717225.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
Voor diverse afdelingen zoeken wij op korte termijn verzorgden drage, ƒ 179,-, waarborg ƒ 850,-, contract kosten ƒ 411,25.
Cense
&
v.
Lingen,
tel.
023-5712614.
voor de:
Clubs en privéhuizen
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:
VERZORGINGSDIENST (32/36 uur)
Woonruimte te huur gevraagd
SOMATISCHE MEERZORG (36 uur)
Escortburo Angel. De AEX- Wij behouden ons het recht
Tel: 020-5626271
NACHTDIENST (4 nachten van 8,5 uur per 14 dagen)
Kamer gezocht door rustige Bel 020-5626271 voor het index stijgt de uwe ook? Bel voor zonder opgave van reFax: 020-665 63 21
snel opgeven van uw Micro- dan 020-6322452 (24 hpd.) denen teksten te wijzigen of
In het bezit van het diploma MBO of gelijkwaardig. U heeft eerstejaars studente z.s.m. advertentie.
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
Tevens dames en echtparen niet op te nemen.
074-2663964.
ervaring in het werken met ouderen. U werkt volgens rooster
vanaf 18 jaar gevraagd.
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
en functioneert goed in teamverband. U biedt verzorging aan
Micro's Weekmedia
Personenauto's
bewoners en verricht enkele lichte huishoudelijke taken. Naast
0906-lijnen
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
zelfstandigheid verwachten wij een flexibele opstelling.
te
koop aangeboden
(Ook voor reacties met briefnummer)
Salaris: schaal 6 - CAO Verzorgingshuizen, max. ƒ3660,- bruto
Lesbi TienerSex (18) Live.
per maand (excl. toeslagen).
FORD FIESTA 1.1 i CLX, b.j. Wij zijn lekker Bl en als je belt POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
'96, wit, 42.000 km, autoradio
Voor een perfecte SAAB
Op onze verzorgingsafdeling hebben wij i.v.m. met zwanger- SAAB SERVICE MOLENAAR + airbag, apk aug. 2000. Prijs hoor je ons live bezig. 0906Bel 0906-18.44 (SOcpm).
9691
pm99c.
schapsverloven voor de periode van september 1999 t/m april
SBS-6 text pagina 745.
ƒ 12.500. Tel. 020-6995851
Rep., onderhoud, APK.
2000 plaats voor
(na 18.00 uur).
of afgeven bij:
Eigen revisie-afdeling
PARTTIME VERZORGINGSHULPEN
SUPERGOEDKOOP! 30cpm. 't Lekkerste treknurnmertje nu
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Motoren/versn.bak
U biedt volgens rooster verzorging aan bewoners, werkt in een
Hijglijn, hete vrouwen, lesbi, LIVE met hete meiden 18. Ze
Verkoop nw/gebr. ond.
Rijlessen
multidisciplinair team en assisteert bij de uitvoering van activitieners (18+) brengen jou naar liggen naakt te wachten.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.
ROYAL CLASS SAAB
teiten. Ervaring in het werken met psycho-geriatrische ouderen
'n Hoogtepunt. 0906-0626.
Alblas Verkeersscholen
Tel. 023-5614097.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
is gewenst.
in
5
dagen
Salaris: schaal 3 - CAO-Verzorgingshuizen max. ƒ2954,- bruto
Spannende date?
Ik ga door, waar anderen
Te koop gevr.: Fiat 126 bosper maand, excl. onregelmatigheidstoeslag.
UW RIJBEWIJS
0906-50.15.15.6.
stoppen!
Schaam
me
nergens
mal cabrio. Tel. 030-6047327.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. voor en wil harde SEKS!
.Advertenties van
Personeel gevraagd
Het project Zorgpakketten van Nieuw Vredenburgh biedt activrouwen 18+. (1 gpm).
Harriët! 99cpm 0906-9794.
viteiten en thuiszorg aan ouderen in aanleunwoningen rondom
Oproepen
Algemeen
Nieuw Vredenburgh. Wegens uitbreiding van de werkzaamhe"Sex alarmnummer*"
LIVE! Black, beautiful en hot!
den zoeken wij per z.s.m.
Snelsex direct live 99cpm.
Dames en heren gevraagd to 50 jaar die filtersigaretten roken Voor de liefhebber van zwarte
VERZORGENDEN
Wij vragen voor spoedige indiensttreding:
en mee willen doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vrouwen 99cpm 0906.0601.
0906*0611
in het bezit van het diploma BV/ZV/MDGO. U biedt (circa 10 vergoeding voor. Inlichtingen: 020 - 6654447.
uur per week) zelfstandig zorg aan huis en stelt zich flexibel op.
EEN (BIJ VOORKEUR ERVAREN) MEDEWERKER M/V
Vrouwen,
18-55
jr,
geven
Openb.voordr.
GNOSIS
EN
SM-CONTACTLIJN.
Hier
Gez. voor FILM: Chinees
Werktijden van 08.00 tot 12.00 en/of van 18.00 - 22.00 uur
zoeken vrouwen & stellen SM
(circa 10 uur per week). Tevens bent u bereid extra diensten te HET DERDE MILLENNIUM, meisje ± 20, Chin. jongen 23- telnr. voor gratis contact!
de werkzaamheden zullen o. m. bestaan uit:
do. 29-07-'99, bibliotheek 34 en Chin. vrouw ±50 jr; liefst Bel: 0906-18.22 (1gpm).
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
draaien.
- het zelfstandig behandelen van zaken;
- het onderhouden van contacten met cliënten en debiteuren Salaris: schaal 6 - CAO Verzorgingshuizen max. ƒ3660,- bruto Alkmaar, Koorstraat 24, 19.30 Chin.sprekend. Bel Castingu., toeg. vrij. Info: UCGB v.d. Director S. v.d. Reijd,
Biseks! Buurvrouw en buur- Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
per maand (excl. toeslagen).
etc.
Benelux v.d. Nwe orde, Postb. tel. 020-6164743.
meisje! Hun spelletjes worden seksafluisteriijn v. Holland.
Functie-eisen:
810,
5000
AV
Tilburg.
harder! 99cpm 0906.9526.
0906-9722. Secret! 99cpm.
- opleiding op MBO niveau {juridische richting) / ruime prak- Telefonisch informatie over de functies op de verzorgingsafdeIk ben op zoek naar mensen
lingen: dagelijks tussen 09.00 -10.00 uur bij mevrouw A. Plettijkervaring kan ook voldoende zijn;
die
serieus,
wekelijks
willen
Uw particuliere Micro bon per
tenberg.
- goede mondellinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
bridgen. Ik heb de 2e cursus
Voor het project Zorgpakketten: ma t/m do tussen 08.00 tot post verstuurd bereikt ons pas gedaan bij René Zwaan.
- fulltime beschikbaarheid;
over 3 a 4 dagen. Opdrachten
13.00 uur bij mevrouw M. Peet, tel.nr.: 020 - 683 19 91.
- stressbestendigheid;
Br.o.nr. 20353197 bur. v.d. bl.
die te laat
- affiniteit met automatisering.
binnenkomen worden
Schriftelijke reacties tot 31 juli 1999 naar:
automatisch de week
Mededelingen
Uw schriftelijke sollicitatie met uw c.v., die uiteraard vertrouwe- Stichting Nieuw Vredenburgh, afdeling Personeelszaken
daarop geplaatst.
Postjesweg 125, 1025 DZ Amsterdam.
lijk zal worden behandeld, kunt u richten aan:
De Lafayette School A'dam
(Oost/Watergraafsmeer), een
Gezocht: VAKANTIEMEDEGerechtsdeurwaarderskantoor Weltevrede & Hennink B.V.
Wij behouden ons het recht erkende particuliere basisMicro-advertentie versturen
WERKEP, jonge man die
Koninginneweg 152
voor zonder opgave van re- school met KLEINE KLASper post? Ons adres is:
zelfstandig kan werken,
Postbus 75166
denen teksten te wijzigen of SEN neemt nog leerlingen
Micro's Weekmedia
werktijden in overleg.
1070 AD Amsterdam.
niet op te nemen.
Postbus 156
aan. Inl.: 020-6832902.
Camping "De Branding,"
1000 AD Amsterdam.
Boul Barnaat 30,
AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE
tel. 5713035.
Felicitaties

Kennismaking

Het Distributiebedrijf van PCM zoekt voor haar ochendbladen
de VOLKSKRANT, TROUW en ALGEMEEN DAGBLAD en
voor de middagkranten HET PAROOL en NRC HANDELSBLAD voor de stad Amsterdam en omgeving op freelance
basis.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

VERVOERDERS

50 jaar. Bert ziet Abraham van
harte en nog vele jaren.
Liefs Elly.

44 cpm! Wijkdating: vrouwe
uit jouw wijk zoeken een a
spraak! 0906-17.11
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50,222,21 (1 gpm).
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

OVER T! EN
SECONDEN
HEEFT U
EEN GOED
GEVOEL

Telefoon: 020-460 43 43
Van Keulen Keukens BV
Zeeburgerpad 5
1018 AH AMSTERDAM

Nieuw Vredenburgh,

AANGEBODEN

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

0906-9889 Rijpe Sjaan DC
cup, zkt jgns 18 jr v. Livesek
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Word nu lid, bel 0900-0099
(-44 c«nt per minuut).

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertentics van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpml

Pa, nu ben jij zover, 50 jaar
en Abraham. Van harte!
Vincent en Nathalie

Voor de particulier

Vakantie
Buitenland

VAKANTIETIPS. 7 dgn naar de mooie Duitse Romantische
Strasse v.a. ƒ669,- (16-30/8, DHTZ512).
Of kiest u voor een leuke klaverjasreis naar het Duitse
die in het bezit zijn van een bus en/of vrachtwagen voor het Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen Oberaula v.a. ƒ479,- (20/9, DHTZ 507). Incl. busreis, hotel HP
en excursies. De Harde's Tours 020-4707771.
vervoeren van bovenstaande titels.
met 0900-899.85.99.
Voor inlichtingen kunt u bellen met A. Piet tijdens kantooruren: Arnold Schwarzenegger ben
Toerisme algemeen
Alleen zijn kan soms voorde020-5622563.
ik niet! Maar ik ben wel 1.72 len hebben, maar alleen blijft T.k. vouwcaravan met 2x2
groot, heb donkerblond haar maar alleen... Ik ben zo'n al- pers.
slaapcabine,
grote Uw rubrieksadvertentie kunt u
Uw bedrijfslogo/vignet
en blauw-grijze ogen! Ik zoek leenstaande dame van 49. Ik voortent incl. keukentje, gastelefonisch opgeven.
een leuke, gezellige dame die meet 1.75 en weeg 65 kg. Ik verwarming en veel extra's,
Tel.:020-5626271.
in uw MICRO-advertentie?
misschien wel een heel leuk zoek vaste relatie met lekkere, ƒ 600,-.Tel. 5737541.
leven met mij wil leiden! Ik lieve man. Ben gek op fietsen,
Informeer naar de mogelijkheden.
hoop op deze manier het wandelen, dansen, zwemmen
Financieringen
en ben ook gek op
echte geluk te vinden!
Boxnummer 355848
Boxnummer 896610.
Micro-advertentie versturen
Autoverzekering
per post? Ons adres is:
Snel een Micro-advertentie
LEUK VAKANTIEWERK!
Advertenties van vrouwen
Micro's Weekmedia
opgeven? Bel 020-5626271
±ƒ200,-p.d.!Be!snel
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
1.65 lang, donker haar en tussen 18 en 88 vind je hier! Ik
Postbus 156
De
Nat. Vakantiewerklijn of fax uw tekst naar 020blijft toch goedkoper!
grijsblauwe ogen. Ik hou van ben een vrouw van net 40,
1000 AD Amsterdam.
6656321.
Bel nu: 023-5714534.
0900-2002005 (1 gpm.).
kinderen en dieren en vindt vrolijk en spontaan, heb en
veel dingen leuk om te doen. hou van humor. Ik heb een
Reparatie en onderhoud
Horecapersoneel
Nog liever doe ik echter alles fulltime baan, hou van eerlijkmet jou. Hou je net als ik van heid en ben soms ook impulHet Wapen van Zandvoort
SCHILDER heeft nog tijd v.
rust en regelmaat? Ik heb aan sief. Er is nog veel meer te
Technisch
zoekt
ANNULERINGEN van ad- binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
vrienden geen gebrek, maar vertellen, reageer....
• MEDEWERKER MA/
vertentie-opdrachten kunt u prijsopgave. Bellen na 18.00
zoek lief mannelijk maatje.
personeel
Boxnummer 380949.
BAR/RESTAURANT
UITSLUITEND
SCHRIFTE- uur: 5719800.
Boxnummer 287956
• KOK (full- of parttime).
Klein, lief, alleenstaand ka- LIJK richten aan Micro's
DE KLUSSENBUS
Tevens oproepkrachten /
merolifantje, 34 jaar, zoekt Weekmedia, Postbus 156,
Voor iedere klus, bellen dus.
parttimers.
D.l.T. Interim Techniek, een Serieuze, goedlachse, mono- muisje die niet rookt, tot ca 38 1000 AD Amsterdam.
Tel.:023-5713780.
Voor info: tel. 023-5731607. technisch
servicebureau, game man gezocht voor op- jaar. Ongebonden, zonder
zoekt ELEKTROMONTEURS bouwen van hechte relatie. Ik baard. Trefw. respect, vriendben SONJA, moeder van een schap, humor, afwisseling.
Winkelpersoneel en Telecom-monteurs op elk dochter
Woninginrich tin g
en een zoon en bijna We zouden eens kunnen
niveau! Heeft u interesse in
Gevr. leuk, vlot, jong meisje een vaste baan, goed salaris 41 jaar. Ik wil contact met als starten met een gezellige Te koop: platte gietijzeren
doel, opbouwen van langduri- afspraak. Durf jij te reageren? hout/kolenkachel
'Heintje' T.k.: 3-zitsbank. Tevens 2-p.
voor werkzaamh. van 20 u en opleiding?
ge relatie. Neem zelf een box Boxnummer 221209.
(merk Helex) op gas met slaapbank ƒ 125. 6405971.
p.w. in drogisterij. Inl.: Etos Belt u dan: 020-6817787.
en reageer direct!
thermosstaat. ƒ850,-. Tel.
Wind, Tel. 020-6648612.
Reflectanten op advertenties 6257242.
Boxnummer 243788
onder nummer gelieven ervoor te zorgen dat het numMode en accessoires
Natuurlijk ben je lief en aar- mer in de linker-bovenhoek op
dig, daarnaast slank en on- de envelop staat vermeld en Dameskleding te koop 34-52. Uw rubrieksadvertentie kunt u
dernemend. Je houdt ook van dat de brief geadresseerd Bekende merken. Ook inkoop
telefonisch opgeven.
alle leuke dingen in het leven wordt aan: Weekmedia, Post- mooie kleding. 023-5731165.
Tel.:020-5626271.
en je kunt het perfect met mij bus 156, 1000 AD Amstervinden. Maar ben je wel jon- dam. Dit voorkomt vertraging
Opleidingen en cursussen
ger dan 40 en heb je geen bril, in de behandeling.
baard of snor? Doe nu een Jeugdige vrouw, 46, aantrek- JEZELF LEREN OPMAKEN
poging,
bel me! Boxnr kelijk, liefhebster van rust en o.l.v. ervaren visagiste. WorkNAILART/MANICURE
353772.
natuur. Meer trefwoorden: shop 19.00-22.00 u. incl. ma- in professionele nagelstudio.
Gezond, uit en thuis, schilde- teriaal ƒ 45. 020-6201914.
Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
Ik zoek een vriend om mee te ren, integer, zingen, begrips- Opleiding nagelstyliste, vak materiaal ƒ 95. 020-6201914.
gaan dansen en om als het vol, vrouwelijk en spontaan. met toekomst! 020-6201914.
dan klikt tussen ons een seri- Zkm jeugdige man tot 50,
euze relatie te beginnen! Ik betrouwbaar met goed niveau.
Lichaamsverzorging
ben een volslanke vrouw van Boxnummer 269434.
1.60 groot, heb groene ogen Vrouw zoekt nieuwe, vlotte
en bruin-rood haar! Ik ben 45 vriendinnen voor leuke uit- Sportmassage, ontsp. masParticulieren
jaar en heb een zeer lief ka- stapjes o.a. Grand café, salsa. sage Shiatsu, voetreflex, ook
ontvangen
rakter! Boxnummer 363480
50% korting!
Info bij Marijke 020-6721644. zonnebank. Tel. 023-5714092

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Giro

55055

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

5,82

t/m 4 regels

1

7,76

t/m 5 regels

f

9,69

t/m 6 regels

f

11.63

t/m 7 regels

1 1 3.57

t/m 8 regels

1

15,51

t/m 9 regels

f

1 7,45

t/m 10 regels 1 19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Praten over 'leuke-jongensgehalte'
„Hier zitten we altijd." De twee
zijn on-Nederlands bruin. „Net
met z'n tweeën naar Gran Canaria geweest," vertelt Erwin.
„Vrienden? Nee noem ons
maar vage kennissen," zegt hij
lachend." „Hele vage kennissen," mompelt Philip.
De twee komen vaker in
Zandvoort en bijna altijd gaan
ze naar Seagull. ,,We komen uit
IJmuiden," zegt Erwin. „En er
mag hier dan niet veel gebeuren, daar is het nog saaier.
Zandvoort is gewoon gezellig
en je moet toch keuzes maken
in je leven. Daarom zijn we nu
hier. Wat een wijsheid. Dat
komt allemaal uit m'n glas."
Binnen in de Seagull Lijkt
het nog het meest op een kantine. Een groot rechthoekig gebouw waar aan een kant een
soort balie is. Toch is het er
gezellig. Overal staan lichte
houten tafels en rieten stoelen.
Tel daarbij de gele gordijnen
op en de sfeer in de Seagull is
zelfs op een bewolkte dag 'zonnig' te noemen. Misschien dat
daarom bijna elke tafel bezet
is. Twee meisjes praten in een
hoekje over het 'leuke-jongens-gehalte' op het strand.
Het gesprek eindigt als er twee
jongens vlak achter ze plaatsnemen. Veelzeggende blikken
gaan over de tafel heen en
weer. De jongens zijn goedgekeurd. Erwin en Philip blijven
echter stug volhouden dat het
best mooi weer is en zitten nog
steeds buiten. „Binnenkort
moet ik weer aan het werk,"
zegt Erwin. „Ik zit bij de marechaussee, maar na zo'n inspannende vakantie moet je nog
even uitrusten." Philip is het
met hem eens. Voor hij weer
aan zijn studie Makelaardij begint, wil hij
eerst nog even
relaxen. „Het
eerste dat ik
tegen hem zei
op Schiphol
was ook dat ik
hem zes weken niet meer
wilde
zien.
Maar ja. Je
trapt er toch
weer in."

Kampvuur
ZANDVOORT - Wie zei dat
kampvuur alleen voor jongeren leuk is? In samenwerking
met de gemeente organiseert
het Aktiviteitencentrum als
laatste activiteit op 22 juli een
kampvuur met liedjes en een
echt Zandvoorts spookverhaal, verteld door burgemeester Van der Heijden. Er zijn
banken en stoelen voor wie
niet gemakkelijk op de grond
zit. Bij slecht weer is er een
alternatief programma in -het
Aktiviteitencentrum. Kosten:
l gulden.
Plaats: Scouting Willibrord
achter de Lorentzstraat en
naast manege Ruckert. Tijd:
19.30 uur.

woensdag 21 juli 1999

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alle paviljoens die de
badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

Anbo-bingo

ZANDVOORT - Met een
bingomiddag voor ouderen
start de Anbo het nieuw winterprogramma. Op donderdag
19 augustus staat het Gemeenschapshuis weer open en op
donderdag 16 september is er
in samenwerking met Welzijn
Ouderen een informatiemiddag die voor alle ouderen van
belang is. Tijden worden nog
bekend gemaakt.

M EEN druk terras bij
een paviljoen te krijgen,
is er eigenlijk maar één
ding nodig: zon. En het liefst
een beetje veel en fel, zodat
vermoeide en hongerige badgasten verkoeling komen zpeken of iets komen eten en drinken zonder zand erin. Op een
dag dat de zon niet schijnt en
de zee door de mist zelfs moeilijk te zien is, ligt De Wurf er
dan ook verlaten bij. De oranje Will Holla en haar dochter Monica van Rijn. Samen met de kinderen van Monica zijn ze een dagje op
tuinstoeltjes zijn zelfs nog nat stap in Zandvoort
Foto.Jorion Beukers
Circusfeest
van een eerdere regenbui en
ZANDVOORT - Zandvoort- onder een afdakje hebben de
se kinderen kunnen tot en met weinige klanten zich verzaRILL RESTAURANT Zwanenburgers onder de aan- briefje. Daarop staat dat het
4 september elke morgen om meld.
Boom is rond, maar dat vliegroute van Schiphol," ver- meisje doof is en op deze matien uur binnen stappen bij het
valt eigenlijk pas op als telt Will Holla lachend. „Ik ben nier geld probeert te verdieCircus Zandvoort. Daar worHet bezoek blijft beperkt tot je eenmaal binnen bent. Vier- geopereerd aan mijn been en nen, maar niemand wil lastigden zij in de foyer ontvangen een paar oudere dames die wat persoonstafeltjes staan langs ik zat al een paar weken thuis." vallen. Will Holla koopt ze allemet limonade en een zak chips keuvelen over het weer en een de ramen zodat je kunt kiezen
„Dus ik zei: kom op mam, we bei voor de kleinkinderen.
waarna ze naar een bekende Duits echtpaar dat een puzzel voor uitzicht op zee of op een gaan een dagje naar het ,,Maar nog niet laten zien; het
Nederlands gesproken film doet. De Holvan naastgelegen terrasjes. strand. Dan ben je er uit," vult is een verrassing."
kunnen kijken. Na de film is landse puzzel
het tijd voor een ijsje en een gaat ze trouverrassing. Om twaalf uur is wens verbahet feest afgelopen. Het dage- zingwekkend
lijkse arrangement kost tien goed af, gezien ,
gulden per persoon. Reserve- het feit dat ze
ren is niet nodig. Het Circus is geen
woord
te vinden aan het Gasthuis- Nederlands
plein.
spreken. Tegen lunchtijd
wordt het iets
Holland Casino
drukker
en
ZANDVOORT - Vanavond een overactietreedt Ewout Bredschneijder ve jongen van
Jorien
op. Hij speelt romatische gi- de bediening
Beukers
taarmuziek. Ook gitaar speelt springt tevoorschijn als de gas- Hier zijn ze niet spaarzaam ge- haar dochter haar aan. Als ieRWIN COSTER en PhiFrank van Dinteren, maar dan ten vertwijfeld naar de natte weest met decoraties. De ta- mand langskomt die zonder
lip Out zitten samen in Dit is het zesde deel in de serie
een zonniff hoekje bü pa- Strandpaviljoen. Eerdere alleverinminder romantisch. Hij speelt stoelen staan te kijken.
fels in het midden en de bar iets te zeggen twee sleutelhanmorgenavond. Beide optrelijken niet bruikbaar meer gers neerlegt, bekijken de ter- viljoen Seagull. "uit is echt ons f^ïï*,?nen op 1G'23 en 30juni en
dens beginnen om zeven uur.
Dankzij de ramen die be- door grote vazen met droog- rasgasten nieuwsgierig een hoekje," roepen ze meteen.
Vrijdagavond treedt het duo schermen tegen de koude zee- blpemen, modelboten en in het
Jerry Jox op en zaterdag het wind, is het op het terras toch midden van de zaak staat zelfs
Diana Burta Duo met All that goed uit te houden voor de ver- een grote pop van een piraat
Jazz. Beide optredens begin- dwaalde badgasten. Een oude- tegen een palmboom te leunen om acht uur. Zondagmid- re vrouw is toch niet echt blij nen. Langs de muren hangen
dag om vijf uur zit Tatiana Kiu- met haai' plekje. „Nou moet ik tekeningen van piraten die zeru aan de piano.
hier weer geld uitgeven om ker de moeite van het bekijken
(O
even beschut te zitten," mop- waard zijn.
Ml
pert ze. „Waarom zorgen ze er
__
Open Kartdag
niet gewoon voor dat de bankOp een van de terrassen bui- Berichten
tips voor
^
ZANDVOORT - Op het cir- jes op de boulevard beschut ten zitten Will Holla en haar en
deze rubriek met
-"-l <ÜL
cuit van Zandvoort wordt zijn?"
dochter Monica van Rijn. Sa- zakennieuws kunt u sturen
naar de
woensdag 18 augustus een
men met de kinderen van Mpvan het Zandvoorts Nieuwsblad
Open Kartdag gehouden. Voor
Binnen is de zaak ingericht nica zijn ze een dagje op stap in redactie
26, 2040 AA Zandvoort,
tweehonderd gulden mogen met hout en riet. Door de don- Zandvoort. In een kinderwa- ofPostbus
inleveren bij het kantoor op
karters met een eigen kart van kere vloeren en het vele (nep- gen ligt een jonge baby en zoon Gasthuispleim 2. Tel:023-5718648,
125 cc. de baan op en hun ge- ) groen, dat buiten pp het ter- Lars loopt op het terras rond. of Faxen:023-5730497.
luk en materiaal beproeven. rasje ook te vinden, is heeft het „Het is nog een hele zorg om
Ook mensen die geen kart heb- geheel een koloniale uitstra- hem in de gaten te houden,"
ben mogen rondkijken. De toe- ling. Dankzij een paar versier- zegt Van Rijn. Zandvoort is
gang is gratis. Op die dag zijn selen, zoals namaak-vogels die voor hen een ideaal dagje uit.
overigens unieke karts te zien. tussen de balken zijn gehanBijvoorbeeld karts met een ci- gen, is het binnen gezelliger en
„We komen uit Zwanenburg.
linderinhoud van 250 cc, goed zitten daar de meeste gasten. Je weet wel van die lastige
voor zo'n driehonderd kilometer per uur of meer.
ZANDVOORT - De kersverse Zandyoorter Frans Kas
treedt vrijdag op in het Verpnica tv-programma 'Nachtsuite'.
Zandvoort telt zo'n vijftig
Samen met liedjesschrijver
verenigingen,-grote en
Jaym's zingt hij twee covers. In
het programma 'Nachtsuite'
Zielig, maar een stuk minder kleine.
krijgt aanstormend talent de
zielig dan toen Bowie bij het De één krijgt soms meer
kans om zich aan het grote tedierentehuis binnengebracht aandacht dan de ander. In
levisiepubliek te presenteren.
werd. Waarom Bowie zielig deze rubriek hebben echter
Frans Kas is sinds drie jaar
was? Nou, ze was een vrij alle verenigingen de kans
professioneel artiest. Via de af- Frans Kas
klein, tenger en bescheiden om zichzelf voor te stellen.
deling entertainment van Cenpoesje en daar was een auto,
een auto die Bowie niet meer
De opening van het groeps- ter Parks kwam hij in contact keer in een uitverkocht Carré veel meer persoonlijke interacmet verschillende artiestenbu- op de planken.
huis op 8 april 1990.
tie met het publiek kan hebkon ontwijken. Bij de dieren- Naam:
Het afgelopen jaar besloot ben."
reaus en rolde zo de theaterarts werd een bekkenfractuur Scouting The Buffalo's
wereld in. Sindsdien treedt hij hij om zich meer op feesten en
Momenteel heeft Kas het
Grootste teleurstelling':
geconstateerd en dat betekenDat ons groepshuis op het voornamelijk op in themafees- partijen te richten. „Met een druk met het in elkaar zetten
de een paar weken hokrust om Leeftijd:
binnenterrein van het circuit ten als zanger en presentator. musicalproductie is het na- van producties. Daartoe heeft
alle kreukeltjes weer glad te De oprichting was in 1945.
is afgebrand op 25 februari Ook speelde hij mee in twee tuurlijk erg leuk om met een hij een eigen bedrijf opgericht.
krijgen. Ondanks haar vermusicals. Bij de laatste pro- grote groep een voorstelling Hij verzorgt themafeesten en
Aantal leden:
1985.
wondingen was Bowie lief.
duktie Pirates of Penzance neer te zetten, alleen de af- treedt met zijn One Man Music
Inmiddels is haar bekken We hebben tachtig' leden.
vertolkte hij na Henk Poort de stand tussen spelers en pu- Show op tijdens bruiloften,
Verenigingsmotto:
hersteld. Het enige verschil
Scouting: een wereldwijd hoofdrol van kaperkapitein. bliek is erg groot." zegt Kas. openingen en partijen. Tot zijn
met toen ze binnenkwam, is, Gemiddelde leeftijd:
Hij toerde met de voorstelling „Daarom ben ik dit jaar op de repertoire behoort ook een
dat Bqwie nu op zoek is naar De leeftijden variëren van avontuur.
door Nederland en stond drie solotour gegaan, waardoor ik Tribute to the Blues Brothers.
een nieuw thuis. Een thuis vier tot 21 jaar.
Hartenkreet:
waar ze net zoveel liefde krijgt
Nieuwe leden en leiding zijn
als ze geeft. Wiens hart is groot Thuisbasis:
genoeg voor deze drie jaar jon- Groepshuis aan de Duintjes- van harte welkom!
veldweg.
ge poes?
Meer informatie:
Bowie is te gast bij het KenC. Bos, tel. 571.5676
nemer Dierentehuis Zand- Grootste succes:
voort en zoekt, net als alle anclere loges, een nieuw thuis.
Voor informatie kan men bellen naar het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.
Hervormde Kerk: Zondag 25 juli 10 uur SOW, ds R.M. Witteveen.
Gereformeerde Kerk: Zondag 25 juli 10 uur: ds R.M. Witteveen.
SOW Herv.kerk.
Agatha Parochie:
Spaarne Ziekenhuis: Zondag 25 juli om 10.00 uur. Communieviering met pastor R.M. Mascini. Cantores Theo Braak en Loes
Geboren: Floris Dicky de Braak-Pedroli.
Graaf, zoon van Dick John en Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 25 juli, zondagPetronella Versteege: Kay bijeenkomst met veel zang en muziek. Om 10.30 uur.
Luca de Vries, zoon van Robert Nieuw Unicum zaterdag 31 juli'10.45 uur: ds M.J. Ridder.
de Vries en Anthonia van den
Heuvel; Max René Rubeling,
zoon van René Rubeling en
Linda Maria Bos: Richelle
Plantinga, dochter van Ric.hard Fran en Brenda Trouw
Ondertrouwd:
Leonardus ALARMNUMMER: 112.
Theodorus Maria van Berkel POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
en Carola Maria van der Storm BRANDWEER: 112. of kazerne 5740260.
Overleden: Ludewiena Meizi- AMBULANCE: 112. of 5319191 (CPA).
na Antje Weber geboren Rou- APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse Appkens, 88 jaar oud; Hendrik Ja- theek, 5713185. Zaterdag, zondag en maandag- tot en met vrijcobus Menks, 79 jaar oud; Ja- dagavond Zeestraat Apotheek. 5713073.
cobus Antonius van der Meer, HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het ant81 jaar oud; Maria Johanna woordapparaat van uw arts welke arts dienst heeft.
Louise Hooij, 48 jaar oud: Jo- DIERENAMBULANCE: 5246899.
Bij Foto Focus in de Haltestraat is ouhings nieuwe apparatuur in gebruik genomen. Eigenaar Nabil
nannes Wilhelmus Maria Olis- KENNEMER DIERENTEHUIS: 5713888.
rs, 26 jaar oud
kan nu nog professioneler foto's afdrukken
VERMISTE/GEVONDEN DIEREN: 5383361 en 5714561.

E

e

Musicaltalent Kas
vertoontkunsten
voor Veronica-tv

'Scouting: een werelwijd avontuur'

Paardenleed
Twee paarden, Lady Jari en QuickMail, hebben een startverbod
gekregen omdat zij zich niet netjes gedroegen in de wedstrijd
van vorige week donderdag. Jari liet zich niet sturen maar had
wel een heilig ontzag voor een man die zijn armen omhoog stak
toen ze met al haar gehuppel te dicht in de richting van het
publiek kwam. Beide paarden moeten nu een kwalificatieproef
van 2000 meter afleggen op de lange baan.
Twee andere paarden, waarvan een van de ijscoboer, veroorzaakten in de voorgaande weekeinden ook al problemen in het
publiek. Maar dan op het overvolle strand. Twee kinderen liepen
daarbij verwondingen op. Opmerkelijk is de discussie na dit
soort incidenten. Of paarden niet gevaarlijk zijn. Wij vinden van
niet, maar wel in combinatie met een heleboel mensen. Een
paard heeft namelijk ruimte nodig om te schrikken of gewoon
bokkig te zijn.

Paard met wimpers wint

Winnaar Kibo Wix liep voor slijterij Beems
Kibo Wix met nummer 17 had door de grote 'wimpers' die zijn
verzorgers voor zijn ogen hadden bevestigd, minder zicht dan de
andere paarden. Toch bleek het paard uiteindelijk de snelste in
de Kortebaandraverij van Zandvoort. Of Kibo nog eenmaal door
de Kpstverlorenstraat zal draven, is de vraag, want de organisatie Hippodrome Zandvoort stopt omdat het geld (zo'n 35 duizend gulden) ontbreekt voor het jaarlijkse evenement. De aangeschreven ondernemers hebben laten weten niet geïnteresseerd te zijn. In november wordt door de overkoepelende bonden de agenda voor het komende jaar vastgesteld. Benieuwd of
Zandvoort er dan nog in staat.

Eerste lachje van Jessie
Linda Koper is op zoek naar de band van haar dochtertje
Jessica. Ze vertelt: „Zondag 11 juli is in onze woning ingebroken.
De dief heeft onder meer onze videocamera meegenomen. Dat
vonden we op zich nog geen ramp. Maar in de camera zat een
bandje met daarop de geboorte van mijn drie maanden oude
dochtertje Jessie en alles wat er tot nog toe in haar leventje is
gebeurd zoals haar eerste lachje." Linda hoopt dat de dief of
koper van de camera het bandje anoniem wil teruggeven. Omdat de opnamen toch de mooiste momenten uit haar leven
weerspiegelen. Moeder en dochter wachten af.

Zon weg, bril weg
Op 11 augustus is Europa getuige van een totale zonsverduistering waar een heleboel mensen naar zullen kijken. Volgens het
Register Vakbekwaam Opticiens is het gevaarlijk om dat zonder
bril te doen, daarvoor moetje een eclipsbril aanschaffen met een
aluminium film. „Een eclipsbril," zegt opticien York uit de Haltestraat. „Wel wat over gehoord, maar dan zou ik er duizend
moeten afnemen. Die raak ik niet kwijt in Zandvoort. Daarvoor
moetje in de grote stad zijn." De bril is volgens hem bedoeld als
speeltje, als grapje. ..Na een uurtje is de zon weg, dan gooi je de
bril ook weg."

Zuster Dina Bronders
F. van Horssen uit Hilversum heeft de burgemeester verzocht
om aandacht te schenken aan feit dat zijn oud-tante zuster Dina
Bronders veertig jaar verbonden is geweest aan het vissersdorp
als diacones. .„Ze heeft veel voor de gemeente Zandvoort en
Haarlem betekend in een tijd dat sociale zorg nog in de kinderschoenen stond en er veel armoe heerste." Horssen heeft foto's
en gegevens van zijn oud-tante die hij bij het afsluiten van de
eeuw wel wil laten zien. In de vorm van een kleine herdenking of
tentoonstelling. Een leuk detail. Er is in Zandvoort een Zuster
Dina Bronderstraat. Zij zal in ieder geval een plekje krijgen in
het Straatnamenboek.
ADVERTENTIE

Focus op Focus

Kérkaiénstën

Burgerlijke stand

Weekenddiensten

Hors d'oeuvre van gerookte aal.
wilde zalm en cerevisscs
H m ffl
mootjc gepocheerde heilbot
met een saus van y.cckrecft en room "a la nantua"
Of
gekonfijte lanisschouder met tugliatelle
en gekonfijte tomaat
B K BI
Kaas bordje

m mm

macedoine van vers fruit met vanille-roomijs
Menu van ƒ 77,50 voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van de/.e coupon in ons restaurant
ontvangt u de/.c aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde le/.crsmenu
Zaterdagavond Livc-musci met aan de vleugel
Michael de Vries.

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

woensdag 21 juli 1999

Weekmedia 17
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AÉonnements-

voor

jan koster bouw- en aannemingsbedrijf

ruiming bij Oase

voor uw verbouw-, nieuwbouw- en
onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort /
tel. 023-5712013 / fax 023-5731167

NU OOK UW ADRES VOOR
SERRE - WOON- EN TUINDECORATIE
OFFICIEEL LUXAFLEX DEALER
VOOR BINNEN- EN BUITEN
ZONWERING.

uitgeslapen prijzen, profiteer nu!
Schuifdeurkast 150 cm breed

Romantische Slaapkamer
in \vit antiek finish 140/21)1) cm
incl. 2 nachtkastjes
u«

'isr:_

•~ '

*

HIK

>>*

Alpine wil. Imi
k-HA' uil III liiuiik
i n cl 2 k':J|il:inU'i
ïditfk' hra-dli!. Fl

1395,-

T14

rral nu:
re-rtmi:
n'-il nu:
.1-drars 25(1 cm rml nu:
.Vdi'iirs 275 cm rewl nu:

f'

Profiteer nu bijvoorbeeld van ons
supervoordelige Mobiline abonnement:
• 1-jarig Mobiline abonnement voor maar
19,95 per maand
• Bellen vanaf 0,35 per minuut
• Geen aansluitkosten t.w.v. 108,69
U kunt Mobiline combineren met een toestel
naar keuze uit ons ruime assortiment.
Bijvoorbeeld:

160/200 cm 1495,
180/200 cm 1595,

Elektrisch verstelbare Lattenbodem
+ schuimrubbermatras

Boxspring incl.
Binnenveringmatras

80/200cm

[,M:1. lionlil-ui utL'llxml

^ 1350,-

Serre-woon
decoratie

IlH-l. li'Vi'riiij; uil m

80/200 cm 995.90/200 cm 1095,1-10/200 cm 1495.-

*r r

Incl. Ifvi-rin^ i-u mot)taye.

Halfhoogslaper
90/200 cm incl. lattenbodem

Edward van.de Pol
Marktslagcrij

Varkensfricandeau

f Luxe GSM-telefoon
met eenvoudige

SO/200 cm

9()/2(l() cm 695,140/20(1 cm 995,

l Ul lllKIKl- C I l M K l N m l

Polyether
matras

Weekaanbieding
MOTOROLA

895,-

'WS.III'M.H'«.1298.I.WH.-

J-iltirrs 3011 cm lirei-cl ciu: Fl» 1498,nic'i'rprijï spiïftcldi'ur
Fl.. 150,-

HET NIEUW EN OPNIEUW OPMAKEN VAN
UW TUIN EN TERRAS POTTEN EN
BAKKEN.

LéPortiqu

Fl..
Fl..
Fl..
Fl..
Fl..

2-(luurs 175 cm
2-dcurs 2(111 cm

LAMPENKAPPEN BIJNA ELKE KLEUR EN
MAAT TE BESTELLEN.

Prepaid of abonnement? Moeilijke keuze
vindt u niet? Naast een groot assortiment
prepaid toestellen biedt Expert u ook de
voordelen van een abonnement.
Wat dacht u hier van:
• Bellen in heel Nederland en in het
buitenland
• Mogelijkheid om tekstberichten te
ontvangen en te versturen
• Volledige keuzevrijheid in toestellen

8'J5,-

""•"'"

gekruid of ongekruid

1 kilo 10,98

Runderqehakt

1 kilo

nnrnrTya» <)l)/2(](> cm

feBBB*^*-,
g

^

so 40

-IQC

\ MciMiLvmprij* ArfVJo"

J

'

Slaapkamer Speciaalzaken

8,98

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

Gebraden Zeeuws spek
stukje 250 gram

3,98

Lamsaktie van de week
Lamskoteletten
soo graml 0,98

Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen Rotterdam Woonmall - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Showroommodeïlen 30 - 50% korting

„aanbieding geldig 28 juli a.s.

PANASONIC
EBG 520 CSM
Superkleine GSM-telefoon
met trilfunctie.
Standbytijd 85 uur,
spreektijd'180 minuten.

GENÏET volop VAN
ONZE ZOMERbloEMEN.

Spanning stijgt rond Megaprijs in de Postcode Loterij...

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

Wint u de 6 miljoen?

JöluflS

Dc specialist in al uw blocnnvcrkcn

Beste lezers,

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

enz.
NOKIA 5110 GSM
,' Modern design. Superklein en -licht.
\ Beltijd tot 300 minuten, Standbytijd
tot 270 uur.
Met makkelijke
een-toets\ menubediening.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

Deze maand stijgt de
spanning rond één van de
hoogste prijzen van de
Postcode Loterij weer tot
een uiterste. De Mega
Jackpot stijgt elke maand
met 1 miljoen gulden en
staat deze maand alweer
op 6 miljoen. Als hij deze
maand op uw lotnummer
valt bent u 6 miljoen gulden rijker! Maar het kan
ook gebeuren dat hij de
komende maand op 7 miljoen komt te staan! En u
weet: dan trekt de notaris
net zolang tot er een gel-

dig lotnummer valt. En
ook dat kan uw lotnummerzijn! Als u absoluut
kans wilt maken op 6 of
zelfs 7 miljoen koopt u nu
extra loten, want met
meer loten heeft u meer
kans!
Natuurlijk kunt u nog véél
meer fantastische prijzen
winnen, waarvan sommige de 7 miljoen ver kunnen overschrijden! Want
de Postcode-Kanjer is dit
jaar gestegen naar 27,9
miljoen gulden. Als u deze
prijs aan het einde van dit
jaar wint kunt u samen

met uw buren het grootste
milleniumfeest van
Nederland vieren! En elke
week opnieuw, dus maar
liefst 52 keer per jaar,
maakt u kans op de fantastische PostcodeStraatprijs waarbij u 25.000 gulden krijgt voor elk winnend lotnummer dat u
heeft. Net als bij de
Postcode-Kanjer geldt
hier: hoe meer loten u
heeft, hoe groter het
bedrag dat u wint. Daarbij
kunt u ook een BMW als
extra prijs winnen!

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
ilMieuwrsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
Het Mobiele Netwerk'
/ Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli 1999.
f
Neemt u s.v.p. een kopie van uw bankafschrift mee
'

voor een snelle afhandeling.

expert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Gelderlandplein 11.
Olympiaplein 125-133.
W.C. Diemerplein, Diemen.
Zeilstraat 60-62.
Haarlemmerstraat 121:123.
Tussenmeer215.
Utrechtsestraat 80-82.
E X P E R T, D A A R W O R D
J E W l J ZE R V A N .

AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Hoe meer Postcodeloten u heeft, hoe groter uw kans op alle miljoenen
in de Mega Jackpot!

6 miljoen
6717 JH
in Ede Gld
14 winnende loten :
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
6717 JH 116
extra: een BMW!

Neemt u van mij aan, ik
heb in de afgelopen 10
jaren een groot aantal
gelukkige winnaars ontmoet. En allemaal waren
ze het erover eens: een
prijs in de Postcode Loterij
zet een heel leven op z'n
kop. En dat allemaal voor
iets meer dan een tientje
per lot per maand! Stuurt
u daarom vandaag nog
onderstaande bon in, dan
weet u net als zij, zeker dat
u kans maakt op al deze
prijzen!
Bea Post
Adjunct-directeur
Nationale Postcode Loterij

D de,heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee iotnummers)
. - D 1 x ƒ J 2,50 {één lotnummer)

Postcode:

;

' A.ti.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
tn bloklettem. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledertservice, tel. 0900 - 300 7600135 cpm),

lic machtig u hierbij tot wederopzeggïng
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

2661 CS (1 lot)

3641 LH (1 lot)

in Mijdrecht (/ 20.000,-)
2551 NP (2 loten)

D mevrouw

in Den Haag (ƒ 30.000,-)

Naam:
Adres:

Plaats:

Kijk, bel

(Post)banknummer:

0909 03QO'99centi

-ijs
Bel mij bij een prijs
Te,
boven ƒ 10.000,-

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar))
Datum:
^Handtekening:

en win:

ƒ 10.000,+ ƒ 10.000,- PER LOT!

-

Postcode Loterij
oplokatie >

150.99.07

21 juli
Midzomerfeest, Steenwijk

NATIONALE
LOTERIJ

7859
8386

Bergschenhoek (ƒ 20.000,-)
2163 JM (1lot)
in Lisse (ƒ 20.000,-)

BON-VOOR-MILJOENEN
ffi\Jar
ïk wil kans maken op alle prijzen
in cle Nationale Postcode Loterij, Ineiüsief
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.

8181
3642

Bon uitknippen en in «en envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcod» Loterij, Antwoordnummer 13503,1100 VM Am$tord»m.

l
g

21 juli
't Wolfsven, Mierlo
Zetfouten voorbehouden
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RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
O

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

"de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

'Ik leid
mensen
door
meubelland'

:
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 1 0 dagen duren.
EEEEEEEEE^^^ Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
_

Amstelveens Weekblad

Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE G ATIS F LDER
R
0
VOOR JE ELDERS BEGINT.

/ 1 c f , , , „ , „ , „ „ DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Ben jij race-gek?
Wij zoeken leuke

IP)

Carla de
Klerk is
trots op
haar
Gispenmeubelen, die
zoals in
de vijftiger
jaren
weer
hélemaal 'in'
zijn

voor achter de bar;.
tussen 18-25 jaar.

Mickey's Circuit
O6-51013037.

Foto
Jaap
Maars

'I

.

, _

.

k wilde altijd al voor
mezelf beginnen, maar
om zelfstandig een zaak
te gaan leiden, moet
eigenlijk alles op het
goede moment komen. Je
moet er tijd voor hebben,
geld en de mogelijkheid
iets over te nemen. Begin
dit jaar was het zover."

Carla de Klerk kon toen de
in Aalsmeer bekende meubelzaak van De Boer overnemen. „Hij wilde graag
stoppen, had geen kinderen die de zaak overnamen
en verkocht hem dus. Dat
kwam ik dus op een voor
mij gunstig moment te
weten," aldus de geboren
Haagse, die al dertien jaar
in Aalsmeer woont.
De Boer had een naam in
Aalsmeer: een meubelzaak
met voornamelijk moderne
meubelen. Die staan er nu

V^^^è^fPÖ38^

nog. „Ik vind het ontzettend leuk en stel het ook
zeer op prijs dat de klanten
van De Boer zich ook bij
mij op hun gemak voelen,"
aldus Carla de Klerk.
Na haar middelbare studie
begon zij in het basisonderwijs. Na een paar jaar
trouwde ze, kreeg kinderen
en hervatte de werkzaamheden toen de kleintjes wat
groter waren. „Ik kon op
zaterdag in een meubelzaak terecht. Dat vond ik
eerst wel leuk, maar na een
tijdje wilde ik er meer van
weten en ging diploma's
halen."
Ze haalde het ondernemersdiploma, haalde het
vakdiploma meubelen en
textiel en tenslotte ook dat
van management. „Toen de
jongens min of meer op
eigen benen stonden,
kwam de tijd, dat ik wel
eens een eigen zaak wilde
gaan runnen. Die gelegenheid deed zich begin dit

jaar voor en ik ben er zeer
gelukkig mee."
„Het omgaan met mensen
is bijzonder. Je kunt het
zien als een ontdekkingstocht. Mensen door meubelland leiden om te kijken
wat ze zoeken. Hun ideeën
concreet maken, zo ontstaat uiteindelijk het interieur. Als mensen dan echt
tevreden zijn, is het leuk.
Vooral op dit gebied kan
het soms weken of maanden duren voordat de mensen er uit zijn. Dat is een
rijpingsproces. Er zijn echt
mensen die hier altijd
kopen. Die onderscheid
maken tussen 'de grote
massa' en goede kwaliteit."
„We zijn begonnen met
iets in de zaak te verbouwen. De bovenverdieping
hebben we opgeknapt en
beneden hebben we meer
ruimte gecreëerd door een
andere presentatie. Maar
het type meubel en de
sfeer zijn wel gebleven. De

kwaliteit die men gewend
was, krijgt men nog steeds.
Ik merk wel dat de mensen
makkelijker binnen
komen, de winkel heeft een
open karakter."
Scandinavische houten en
metalen meubelen zijn er
te kust en te keur, naast
Fins serviesgoed en glaswerk. „Maar ik heb extra
veel werk gemaakt van de
keuze in tapijten en gordijnen. Soms komen de mensen hier en kunnen absoluut geen keuze maken.
Dan ga ik rnet een stalenkoffer naar ze toe en zoek
dan samen met ze de stoffen en kleuren uit, die in
het interieur passen."
„We hebben hier ook veel
cadeau-artikelen. Daar
komen ook veel mensen op
af. Veel van die artikelen
zijn ook van glas en zijn
soms echt exclusief." Carla
de Klerk is gelukkig met
haar winkel aan de
Zijdstraat. „De straat is

behoorlijk opgeknapt.
Rond de molen zijn leuke
winkels gekomen. De sfeer
hier is gemoedelijk en
gezellig. Je kunt hier nu
leuk winkelen, je voelt je
op je gemak. Vooral 's
zomers blijkt dat als er toeristen zijn."
In de Zijdstraat zijn meer
woninginrichtingszaken
gevestigd, maar een vergelijking met de
Meubelboulevard vindt ze
niet opgaan. „Hier heeft
iedere zaak zijn eigen
karakter," stelt de
Aalsmeerse, die trots is op
haar collectie. Zoals op de
Gispen-meubelen, die zoals
in de vijftiger jaren weer
helemaal 'in' zijn. „Dat zijn
nog Rietveld-ontwerpen,
collectors items. Maar die
strakke en eenvoudig lijkende stijl past bij de
Scandinavische."
Henk Fokkink

-' Al vakantieplannen? Wordt het zon, zee en strand of lekker bijverdienen?
Doe het slim, word Koploper. EHte dag «en uurtje goed betaald de krant bezorgen
en voor de rest gewoon doen waar jij zin in hebt Beter toch?
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WORD KRANTENBEZORGER IN JE VAKANTIE
BEL OBOÜ 0230351

vraagt

meisje voor
de bediening

't Komt in de

met ervaring.
Tel.: 5715524

Teamleider V e r p a k k i n g (m/v)
Binnen PCM Facilitaire Bedrijven zorgt het Grafisch Bedrijf Amsterdam voor de productie van de Volkskrant,
Trouw, Het Parool en de Weekmedia-uitgaven. Vanaf het jaar 2000 zullen deze titels met de modernste
technieken gedrukt worden op de nieuwe druklocatie op het terrein van Amstel II.

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436

Mede in het kader van deze overgang wordt de organisatie van het Grafisch Bedrijf ingrijpend vernieuwd.
De afdeling Verpakking is verantwoordelijk voor het samenvoegen van de gedrukte kranten tot eenheidspakken ten behoeve van het transport door het land. Op de nieuwe druklocatie op Amstel-ll zal de afdeling ook
verantwoordelijk zijn voor het insteken van katernen bij kranten. Voor dit proces zal gebruik gemaakt worden
van geavanceerde apparatuur.

DE CONTACTLIJN

?; Magere
)RUNDERLAPPEN 6
KILO

15,

00

Gevraagd
2 meisjes voor de zaterdag

Slagerij Vree burg
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

.

C?
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ü
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Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. tl.OOgpm)

De teamleider Verpakking geeft in ploegendienst leiding aan circa 10 medewerkers en is eindverantwoordelijke voor de prestaties van het team. Hij/zij neemt zelf ook deel aan de werkzaamheden op de afdeling.
De teamleider rapporteert aan de Productiechef.
Functie-inhoud:
- leiddinggeven aan een team verpakkers;
- zodanig organiseren en plannen van de werkzaamheden binnen de afdeling dat alle oroducten binnen de
gestelde tijdskaders beschikbaar zijn en voldoen aan de vereiste kwaliteit;
- communiceren met de transportafdeling en de Drukkerij over de voortgang van het productieproces;
- treffen van maatregelen in geval van calamiteiten, zodat de productie zeker gesteld wordt;
- analyseren van verstoringen in het productieproces en formuleren van voorstellen ter voorkoming van dergelijke verstoringen in de toekomst;
Functie-eisen:
- MBO/HBO werk-en denkniveau;
- leidinggevende ervaring is een pre;
- aantoonbare logistieke kennis/ervaring;
- ervaring/affiniteit met automatisering;
- kennis van het productieproces;
- klantgerichte instelling;
- bereidheid interne en/of externe opleidingen te volgen
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ongeveer 30 uur per week.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich richten tot de heer T. Fokkens (manager Krantenproduc' tie), telefoonnummer 020-562.2415.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 12 augustus 7999 richten aan de

Perscombinatie B. V
afdeling Personeel & Organisatie Perscombinatie BV.
ter attentie van de heer D. van Hille
Wibautstraat 150
1097 GR Amsterdam
onder vermelding van DvH/99.08.

SONY HI8 CAMCORDER STEADY SHOT
CCDTR840: Hi8XR traveller model, Nightshot
18x motorzoom en 72x digitale zoom,

m
M
*
K
CAMCORDER STUNT!
ti PHILIPS BRËËDBEELD 32x motorzoom Adv '1099 & PW6301, 61cmBI LmeS,
stereo teletekst Adv '2095
M

589.-

SONY T R A V E L L E R

TR401.HiFi geluid Adv' 1330 -

PHILIPS BRËËDBEELD
KLEUREN-TV
M 70CM
PW6301, Stereo, teletekst

'f.
&
&

mei geheugen Adv '2795 -

1

Black-lmeS,100H?digital
scan, stereo, TXT Adv "2695 -

^
M SONY
&
ft
u SONY
fe71CM
'K

BRËËDBEELD

24WS 1,61 cm Super TrimIron stereo,teletekst Adv'2440 -

M

M

*R

PHILIPS GROOTBEELD KTV
MET BLACK LINE S

Topklasse. 1300 toeren, Novotronic besturing, energie- en
wasklasse AI Adv '2499.-

25 PT5302: 63 cm Ultra platte Black
Line S beeldbuis voor een briljant en
contrastrijk beeld, 100 voorkeuzezenders,
50 watt stereo, teletekst met

CANON V8 TOPKLASSE

AEG WASAUTOMAAT

geheugen.Adviesprijs *1795.-

UC6000, camcorder met
Flexi?one. HiFi geluid '1599,-

16 x zoom, 5 standen programAE.mr,! accessoires
en afst bed Adv '1499 -

1449.-

BOSCH WASAUTOM.
1200 toeren, vrije temperatuur
en programmakeuze. Waterniveau automaat. "1699.-

SONY STEADY SHOT !

AEG WASAUTOMAAT

959.-

JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV, Pnjsdoorbraaki,
100x zoom Adv '3849 -

BOSCH VAATWASSER
5 programma's druktoetsbediening,
2 temperaturen, timer, aquastop en zeer
laag geluidsniveau. Adviesprijs *1699.-

1479.-

TXT Adviespnjs'1880.-

PT820, 63cmBlack-lmeS,
stereo, teletekst Adv '2795 -

1499.-

DVD705; studlokwalltelt.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l Q20 - 6474939 g

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
1200 toeren centrifuge. Met
spoelstop, belading en
spoelstop. Adviesprijs'1399.-

l S315; DVD video, 1 Öblt, l
l afstbed. Adviesprijs-1770.: l

PR/JS A

919.-

ARISTONA STEREO KTV

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

K

R
R

1

Noot meer ontdooien Kcet-vnescombmatie met 3 vriesladen
en maar liefst 280 liter inhoud
Zuinig en stil Adv' 1499.-

GSF341, 3 programma's
Variabele indeling Adv "1099 -

BOSCH AFWASAUTOM.

SMS1012; RVS interieur
4sproemiveaus Adv'1179-

&
»
R
*:

'té

MIELE KOELKAST

SIEMENS KOEL/VRIES
220 netto inhoud, 2 vriesladen. Adviesprijs '1248 -

17 liter, 30 minuten timer,
6 standen Adviesprijs'299 -

WHIRLPOOLKOEL/VRIES SAMSUNG
ARG647; 156 liter koelen MAGNETRON OVEN

en 60 liter vriezen. Adv.*949 - M736, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau. Adviespnjs'279 -

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische DAEWOO MAGNETRON

ft
ft
ft
ft
d
ft
R
«
ft!
ft
Ui
ft
ft

ontdoonng. Vresgedeelte met KOR610, DIGITAAL 18Merin2 vakken en .... sterren m- houd.SOOwatt vermogen,autovnescapacrtel AoViespnjs'999.- matschprogramma's Adv '349 -

ZANUSSI WASAUTOM.
Hoog toeng Vrije temperatuur keuze, kort programma Adviesprijs'1199.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviespri|S'1595.-

DAEWOO COMBI

900 watt magnetron, met
grill en hete lucht, digitaal
bedieningspaneel, '599 -

"s de BCC veel

899.-

INDESITWASAUTOM.

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON K

Vrije temperatuur keuze en
lading toets. Adviespnjs'799.-

PHILIPS MATCH-LINE

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook- K
funklies. Adviesprijs'699 -

Turbo-Drive, stereo, montage. Jog & Shuttle, TXT '1095-

749.-

PHILIPS HIFI STEREO

VR675, Showview+PDC,4koppegFollowTV, tongplay" 1045 -

55

ISSSsiisSf'™*^-^

WHIRLPOOL COMBI fl

Ruime 3 m 1 combi magnetron ~
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en qratmeren. Adv.'999.-

AEG
BOVENLADER

SONYMONTAGETOP!
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo Adv.'1650.-

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk
Waterbeveiliging. Adviespnjs '1649.-

PHILIPS 70CM STEREO SONY HIFI STEREO
PT4501;Teletekst Adv.'1645.-

NOFROSTKOELVRIES

ZANUSSI KOEL/VRIES 700 WATT MAGNETRON
170 liter koel, 60 liter vries
1000 toeren, energieklasse
B, w a t e r b e v e i l i g m g en
spoelstop. Adviespnjs'1349.-

HmMHnBOMBBBBnnBBBBBU

M
h! SONY 63CM STEREO
M KV25, Super Trinitron, te* letekst, afst bed Adv.'1399.•'A
M PHILIPS 100HZ KTV

845.-

n
A
R
R

BAUKNECHTVAATWASSER

BOSCH WASAUTOMAAT

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

PHILIPS DVD SPELER i

M KV32W3; HiFistereo.TXT
M met geheugen Adv."3495 M
M
M
M
M SONY72CMHIFISTEREO
M KV29C1, Super Trinitron,

KE3100, Digitaal, geschei- SIEMENS AFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en laden regelbaar Maar lielsi
! verbruikswaarden Adv" 1348 280 liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vrij. Adv'1849.-

Adviespnjs '899.-

MME CALL CENTER

KV28W1, Super Trinitron,
stereo, TXT Adv '2990 -

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMB

Topkasse 6 Prograrrma's Waterontharder en waterstop '2099 -

K1321S; 270 liter inhoud INDESITVAATWASSER
Lavamat617. 1000 toeren CFK-en HFK-vri| Adv.'1399.- 3 programma's, 12 couverts
Adviespri]S"899 centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil. Adv'1449.-

TR620, 15x zoom, 3 proqram AE Adviespnjs'1890 -

71cmSuperTnnit.
m KV28W,
ron, stereo, TXT Adv "2440 - 11PRIJS

K
'M

1200 toeren vol elektronische
monoknop bediening en
censor geregelde water
dosering Adviesprijs '2199-

SONY SUPER CD SOUNDMAN
Front loading CD-lade, digitale tuner met
30 pre-sets, electronische equalizer met
4 pre-sets, cassettedeck, MegaBass,
verlicht LCD-display. Adv. *420.-

DIGITAL8 TOP!
BRËËDBEELD SONY
TR7000; super steady shot, nd
KLEUREN TV accessoires en afstbed. "2420-

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV

MIELE VAATWASSER

MIELEWASAUTOMAAT

7 0 C M 100 H E R T Z
BRËËDBEELD STUNT ! HhSCAMCORDERSTUNT!

NtèGrootbeeld, HiFi-stereo,
M TXT Adviespnjs'3659 ft
M PHILIPS 100 HERTZ
M TBoRpËk lËa sDsBe E GE rLoDo t bKTV
eeld
ER

R
R

6 standen program AE, inclusief
accessoires en afstandsbed. Adv.'2310.-

E830,4 koppen Super Tnlogic
montage videorecorder.' 1200 -

689.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

SONY HIFI STEREO

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviespnjs*1435.-

E720, SuperTnlogic, 4 koppen, Showview+ PDC. '1100.-

BOSCH.KOELKAST
Dubbel deurs met 54 liter
vriesvak. Zumigenstl.Adv.*985.-

555.-

SAMSUNG KOELKAST
WASyDROOGCOMBIfMATIE

JVC STEREO VIDEO

W a s s e n en drogen in
•ST\1ES! 1 machine, 1000 toeren.
x
*~*-fiH Adviesprijs *1549.-

HRJ6;4k,Hi-SpecDnve."989.-

155 liter inhoud, energieklasse A. Adviespnjs'899.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ont
doonng. Adviespnjs"749.-

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv."945.-

465,

479.SAMSUNG STERE'OÏ

2-DEURS KOELKAST
200literinhoud,CFK-vnj. Deuren omwisselbaar. '849.-

SV600, Videorecordermet
PDC Adviespnjs'699.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv."1799.-

SONYVIDEORECORDER

AEG
CONDENSDROGER

E120;TnlogK:plus.afstbed "610-

369.PHILIPS SHOWVIEW

KOM

EEN DEMONSTRATIE

VR165;+PDC,afstbed *745-

ARISTONAVIDEOREC.

BOSCH
CONDENSDROGER

AUDIO-TAPE 10 STUKS

Wasdroger met ruime vulopenmg. Stil en zuinig. *1449.-

SB100; 2 koppen, scart,
afst bed Adviespnjs"495 21S1,55cmFSQ Adv'849-

975.-

MUZIEK CD-R 5 STUKS

PANASONIC KTV TXT

BAUKNECHTDROGER

PANASONIC Beste Koop!

545.ZANUSSI WASDROGER

SONY 55CM STEREO
STUNT! VHS-HQ VIDEO
M e t a f stand b e d lening

Met vriesvak. 140 liter mhoud,CFK-vrij.Adv."729.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv."699.-

SONÏUCH BRËËDBEELD KLEÖREN n

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak. "699.-

PELGRIM KOOKPLAAT

Op alle computers* zolang de voorraad strekt!

SONY55CMTELETEKST
M21, Hi-Black Tnnitron '990 -

tot

SONY PORTABLEKTV

1-DEURS KOELKAST

.
5 0/= 2rüimevrieslaileii

ETNA K O O K P L A A T

4 pits met 2 delige branders

12-VOLTS KOELBOX

5KG WASDROGER

Ideaal voor in de auto en
camping. Geschikt voor
6 flessen van 1,5 liter.

Met tijdklok en pluizen
filter. Adviespnjs"495.-

Topklasse PC 350Mhz,64mb,
8GBHD. 15 mon Adv '3079 -

2135. •

CENTRIFUGE

KV28WM; Super Trinitron ,40 walt stereo
teletekst met geheugen, hooielefoon
aansluiting. Ak*1999.-

2800
toeren,
RVS
trommel Adviespnjs'249 -

INLINE/PHILIPS PC!
lnte!333Mhz 32MB 4 3GB,
56k(/m. 1 jr On Site Adv'2298 -

90 LITER VRIESKAST

1495.'

ATAG
FORNUIS

F1.0;
Gasfomuis met
elektrische oven,
mcl grill en
sierdeksel.
Adv."1450.-

M1400 Afstandsbed Adv '550 -

IBM APTIVA-242 PC!

2-dehgepannendragersen
sierdekse!. Adviespnjs"490 -

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs*649.-

IGNIS KOEL/VRIES COMBINATIE

ETNA KOOKPLAAT

4-pits gaskookplaatmethandige vonkontsleking '448 -

Instelbaartot 140 minuten.
Kreukbescheiming. Adv*949.-

NVSD220. Showview +
PDC Adviespnjs'629.X2101, Trinitron, TXT.
Adviespnjs'1440 -

SIEMENS KOELKAST

n

VIDEO-TAPE 4 STUKS
il^HlBB3il.]iB|iiMB^jir^

PANASONICSTEREOKTV
XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv '1499 -

Geen afvoer nodig' RVS trommel. Adviespnjs'1499.-

L A N G S VOOR

3 vakken. Adviespnjs '698.

345.-

QOOOOOC

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
EL34, Gas-elektrofornuis,
grill, draaispit, thermostaat
en sierdeksel Adv'1199.-

WHIRLPOOL KAST

51 CM KTV TELETEKST

Gunstig energie verbruik, ETNA FORNUIS
capaciteit, CFK-vrij. Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

70voorkeuzezenders Off Ned
Philips garantie Adv '695 -

HP INKJETPRINTER
PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afst bed '595-

PORTABLEKTV37cm
Olt Ned Philips garantie '495 -

KTV37CM+TELETEKST

DJ420 Incl sheelfeeder
Adviesprijs '499 -

BOSCH VRIESKAST

GSD1300;3laden,11kgmvriescapaciteit Adv.'848.-

175."
CANON PRINTER

475.

BJC220 Bubblejet kleurenprmter Adviespriis'249 -

174 LITER VRIESKAST

145.-

Zeer (raaie uitvoering '398-

6 vriesvakken, 15 kg invnescapaciteit Adv.'899.-

H P A 4 SCANNER

SCJ3200C 300x600 Dpi.
30bits Adviespriis'31 1 -

545.VRIESKISTEN!

225.-

PELGRIMWASEMKAP

Sstandenenvetfilter Adv'260 -

Detopmerken leverbaarm
alle maten en soorten. Er ETNA WASEMKAP
is al een vrieskist vanaf: AVANCE:3-standen Adv'135 -

PORTABLEKTV37CM

295.-

265.VERWIJDERINGSBIJDRAGE
Meer budget door de gratis "'
, BCC-«ard! •?ïyïtfx i 'ï •;•- '^ :> V
Aanvraag-folderlr»; de winkel! |

ATAG RVS WASEMKAP

ALKMAAR; *

Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m2:
BEVERWIJK
Breestraat 65
•
Mammoetstore 1500 m'

ZAANDAM
Westzijde 55

AMSTERDAM NOORD.;
Buikslotermeerplein 279

Mammoetstore 1500 nf.

Winkelcentrum "Boven 't IJ"i

HAARLEM

AMSTERDAM ZUID-OOST

Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

i "A'damse Poort"

: .22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR -AMERSFOORT- AMSTELVEEN
AMSTERDAM • BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
DEN HAAG - OEL'FT - HAARLEM • HILVERSUM •
LEIOSCHENOAM • MAARSSENBROEK • UTRECHT,
•• r •. VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST
, :;"
ZOETERMEER-ZOETERWOUDE
. '

OPENINGSTIJDEN

78.-

maandagmiddag ....
; ..; 13.00
tot 18.00 uur
nr
dinsdag t/ni vrijdag.;..: ,-'i'i '.^ '*~" ~ ""^'~~'' '"
zaterdag. ......... ,'• ;öV: .09.30 tot 17.00: Uur
KOOPAVONDEN

donderdag ........

19.00 tot 21.00 uur

• BIB
woensdag 21 juli 1999

Aboriginal Kunst
De Oude Kerk, Oudekerksplein 23 in Amsterdam is deze
zomer een ontmoetingsplaats voor tegenvoeters. Voor de tentoonstelling van de Australische Aboriginalkunstenares Emily
Kame Kingwarreye zet de kerk haar deur wijd open voor jongeren met speciaal op hen gerichte programma's en activitciten. Voor de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar zijn twee katernen 'Dromen is Scheppen' gemaakt: de een bevat informatie
over Aboriginalkunst en een opdracht. De ander is een kijkopdracht waarmee kinderen de geheimen van een aantal bijzondere plekken in de kerk ontdekken, zoals de gebrandschilderde Mariaramen en de gegraveerde zerken met familiewapens van onze voorvaderen.
De tentoonstelling duuurt tot en met 22 augustus. De kerk is
dagelijks geopend van elf tot vijf uur en zondags van éón tot
vijf uur.Kinderen tot 12 jaar gratis. Volwassenen betalen 12,50
gulden toegang.

Boven kruitkelder
bloeit sint-janskruid
'tnuittiunutiiinmsi
i» BB
1B

Drogisterijmuseum

De weg onder de poort bij Huis Rhijnauwen leidt naar het fort

Chinees Staatscircus

Straattheaterfestival
Krater houdt deze zomer weer een spectaculair straattheaterfestival in Amsterdam Zuidoost. Van 26 juli tot en met l september zijn er veel vrolijke muziek/theatervoorstellingen te
zien op Marktplein Ganzenhoef en het plein van Hplendrecht.
Van hilarische kinderkomedie tot lekker griezelen in de
Griezelbus. Met Tante Wies naar Suriname! Opzwepend
muziektheater uit Zuid-Amerika, Wieteke van Dort,
Brassband Brotherhood en nog veel meer. De voorstellingen
zijn in principe buiten, maar bij slecht weer verhuist iedereen
naar binnen. Voor informatie en een gratis programma-overzicht, telefoon: 020-695.1411.

Wandelen door Utrecht
Elke zondag houdt VW Utrecht een wandeling door de histonsche binnenstad van Utrecht. De wandeling wordt begeleid
door een deskundige gids. In de maand augustus hebben de
vandelingen diverse thema's zoals Vrouwen van Utrecht,
Kerken, Geologische wandeling, Utrecht in de Middeleeuwen
n Hofjes en Kameren. De wandelingen duren anderhalf uur
met uitzondering van Middeleeuws Utrecht en Hofjes en kame'en (tweeëneenhalf uur). Telefonisch reserveren is mogelijk:
(900-414.1414.

)e Parade
Het rondreizend theaterfestival De Parade slaat van 31 juli tot
on met 15 augustus zijn kleurige tenten op in het Martin Luther
Kmgpark (nabij Utrechtse Brug) in Amsterdam. Acteurs, circusirtiesten, dansers, muzikanten on andere kunstenmakers brenicn tientallen vrolijke, bizarre of ontroerende acts en korte
'oorstellingcn. 's Middags zijn er theatervoorstellingen voor
minderen van alle leeftijden. Op het terrein kan de bezoeker
L'ten en drinken bij minstens vijf'wereldrestaurants'. Voor meer
nlbrmatie: 033-465.4577.

1

Tijdens de zomervakantie zijn in het Nederlands
Spoorwegmuseum meerdere voorstellingen te x.ien van 'Do
Stoomgecst'. Het Pandemonia Scienc Theater is speciaal door
het Spoorwcgmuseum aangetrokken oni aan do hand van ccn
theaterstuk het verhaal van 'mensen bij het spoor' te vertellen. Dagelijks verschijnt Jan Stoker om half één, half twee en
half drie op perron 2 van het museum om het verbaasde
publiek zijn geestige verhaal te vertellen. De voorstelling
duurt ongeveer twintig minuten en is geschikt voor kinderen
van vijf tot twaalf jaar. Voor meer informatie: Het Nederlands
Spoorwegmuseum, Maliebaanstation in Utrecht, telefoon 030230.6206.

'S SS

Kinderen tot 12 jaar die verkleed zijn als matroos, piraat en
kapitein kunnen in de zomervakantie elk weekend meehelpen op het VOC-schip Amsterdam. De kleine zeebonken helpen de bemanning met dekzwabberen, balen sjouwen en alle
voorkomende werkzaamheden. Ook touwtrekken behoort tot
de activiteiten. Na gedane arbeid ontvangen de zeelieden een
glas limonade en een officiële oorkonde met hun eigen naam.
Voor meer informatie: Nederlands Scheepvaartmuseum
Amsterdam, Kattenburgerplein l.telefoon 020-523.2222.
Bereikbaar met bus 22 of 32 vanaf Centraal Station.
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van tien tot vijf
uur. Tijdens de schoolvakanties ook op maandag geopend.
Oranje en de muziek
Jaarlijks wordt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam gedurende de zomermaanden een tentoonstelling georganiseerd
met een thema dat betrekking heeft op de geschiedenis van
dit gebouw en haar bewoners. Tot en met 19 september wordt
deze zomer, samen met het Koninklijk Huisarchief de tenstoonstelling 'Oranje en de muziek' gehouden.
De hoogtepunten uit de muziekbibliotheek van het
Koninklijk Huisarchief is hiervoor bijeengebracht en uitgevoerd. Muziekinstrumenten, schilderijen en andere objecten
completeren de tentoonstelling.
Gedurende de tentoonstellingsperiode zullen er concerten
worden gegeven in één van de zalen van het Paleis.
Voor meer informatie: telefoon 020-620.4060.

Architectuur is ruimte, zegt de Hilversumse architect Koen
van Velscn. Hel maken, hot zien, liet gebruiken i>n ondergaan
van de ruimte is de essentie van architectuur. De vcrschillendc gebouwen, onder andere Rijksacademie en het nieuwo
Filmmuseum in Amsterdam, van Van Velsen bevatten een
grote variëteit aanbeleyingswerelden. In de expositie 'Kijken'
wordt, naast een overzicht van het werk van Van Velsen, door
verschillende fotografen hun visie op architectuur gegeven.
De tentoonstelling is tot en met 26 september te bezichtigen
in het Dudok Centnim. gevestigd in hot souterrain van het
Hilvcrsumsc raadhuis aan hot Dudokpark l in Hilversum,
telefoon 035-029.2262. Openingstijden woensdag, vrijdag en
zondag van twaalf tot half vijf.

De Sfoomgeest
•••BB
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Zeebonken gevraagd

Het Groot Chinees Staatscircus brengt van 29 juli tot en met
29 augustus in Theater Carré de nieuwe productie: Confucius.
Tientallen artiesten schitteren in dit adembenemende programma waarbij men het beste uit tweeduizend jaar circus
ziet. Bijzonder is dat er naast kostuums uit de Confucius-tijd
ook muziek wordt gebruikt die hij zelf gecomponeerd heeft.
Er zijn dagelijks voorstellingen
(met uitzondering van maandag). Eeserveren:'020:622.5225.

13-15

E WONING VAN
beheerder Van
Barneveld. met
erop een grote
W van Wachter
geschilderd, staat vlak bij
de brug die de entree van
het kolossale bouwwerk
vormt. In 1868 is met de
aanleg begonnen, naar
Frans ontwerp. Knappe melselaars hebben in een paar
jaar tijd ingewikkeld gewelfde metersdikke muren
opgetrokken. Op de daken
van het complex stortte men
de aarde die vrij kwam bij
het graven van de grachten
rondom. Onneembaar zou
dit Fort bij Rijnauwen worden. En bomvrij, daartoe is
het complex in de jaren
1877-1885 extra verstevigd.
Helaas, tegen de tijd dat dit
karwei gereed was, bleek
het dikke metselwerk met
de komst van nieuwe projectielen (brisantgranaat) en
explosieven waardeloos.
Toen is de bouw van grote
forten voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie
gestopt. Maar intussen lag
dit grootste van alle
Nederlandse forten te wachten op de dingen die zouden
komen. In 1870, bij het uitbreken van de Duits-Franse
oorlog, waren de vaderlandse krijgsheren ingenomen
met zo'n nieuw afschrikwekkcnd bolwerk. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog (191418) hadden artilleristen hun
posities in de kazcmatten en
achter het geschut op de
wallen betrokken. Er is echter nooit een schot gelost
door de verdedigers.
Wel door Duitse vuurpelotons. want tijdens de
Tweede Wereldoorlog was
het fort een executieplaats
van verzetsstrijders. Naar
schatting zo'n vijfhonderd.
Op grond van een tcruggcvondcn lijst is bekend dat
ook Belgen hier zijn doodgcschotcn. Vandaar de twee
vlaggenmasten op het grote
binnenterrein, waaraan op
herdenkingsdagcn de beide
driekleuren wapperen. Dat
ommuurde binnenterrein,
de tt'rry in vaktaal, is zo
weids met wuivend gras
begroeid, dat je je niet realiseert in een fortcomplcx te
lopen. Bij een van de glooiende opgangen naar de wallen, waarlangs kanonnen
omhoog getrokken werden,
staat een honderd jaar oude
kastanje zeer majestueus te
zijn. Gids-bioloog Schenk
kan or lyrisch van worden.
Hier hebben op warme
dagen manschappen ongetwijfeld de schaduw opgczocht. Want bomen mochten
er staan in het complex,
tegen eventuele infiltranten
zijn zelfs speciaal meidoorns
geplant.
Het Fort bij Rijnauwen is
echter ingenomen door het
groen. Hoog boven de diep
in de grond gegraven kruilkeldcr bloeit sint-janskruid.
In juli zet duizendguldcnkruid de wallen in een roze

Een vader roeit z'n gezin naar het terras. Theedrinkers onder brede parasols
aanschouwen loom het tafereel. De zon
schittert in de Kromme Rijn. Over het
jaagpad aan de overzijde keuvelt een
groepje wandelaars. Naast het bruggetje over de rivier rijst een statig aehttiende eeuwse landhuis op. Het is dat
de bestellingen op het terras van theehuis Rhijnauwen met minicomputers
worden verwerkt, anders zou je je in de
vorige eeuw wanen. Een paar honderd
meter verwijderd van dit vredige
zomerse leven aan de Kromme Rijn ligt
het grootste fort van Nederland: het
beslaat ruim dertig hectare. Fort bij
Rijnauwen is zo groen gecamoufleerd
dat je het vanaf de weg niet ziet. Het
moest met ruim zeshonderd kanonniers Utrecht tegen vijanden uit het
oosten beschermen op een zwakke plek
in de waterlinie. Nu is het complex
natuurgebied, benadrukt vrijwilliger
Schenk, die voor Staatsbosbeheer
rondleidingen verzorgt. Maar wel een
plek met historische betekenis.

Het Fort bij Rijnauwen heeft een groen dak gekregen

Koto's JMI 3

Doolhof bouwen

kleed. Reeen snoepen van
frisgroene uitlopers van de
meidoorn. Een rekel (mannetjesvos) sluipt er rond. De
boomklever laat zich horen.
In de koele gangenstelsels
staat met codes gemarkeerd
welke vleermuizen er de
winter geslapen hebben. Je
zou zeggen dat ze het aan
elkaar doorvertellen, want
ze komen van ver ('dank zij
de ringen weten wc dat we
een uit Letland hebben
gehad'). Ze overwinteren bijvoorbeeld graag in de smalle
scheuren die zijn ontstaan
toen Canadese soldaten in
de nawee van de oorlog eens
wilden kijken wat voor klap
het gaf als je veel munitie in
een van de vertrekken liet
ploffen.
Staatsbosbeheer is sinds
1984 verantwoordelijk voor
dit fort dat toen het overbodig bleek, is uitgegroeid tot
natuurgebied: 'Ik zag net
nog een ringslang vlak voor
me m het gras.' Schenk
schat dat hij en zijn mcdcvrijwilligcrs jaarlijks vijf- tot
zesduizend bezoekers rondleiden. Een mooi aantal,
vindt hij. want een topattractie met ettelijke ticnduizenden belangstellenden
moet het niet worden. Dat
kan de natuur niet hebben.
Hij neemt ons (het is een
bescheiden groepje van zes
deze zaterdagmiddag) mee
naar het reduit. Een soort
fort in het fort. waar honderd man (en een wasvrouw) voldoende munitie
en voedsel hadden om het
maximaal drie weken uit te
zingen en de veroveraars
van cle rest van het fort
dwars te zitten n afwachting van ontzetting. Een
apart complex, met eigen
keuken, toiletten, kruitkamer. dat alleen via een makkelijk te verdedigen ophaalbrug is te betreden Wat ooit
een barse entree was. is door
de natuur verzacht tot een
romantisch plaatje. Laag
overhangende boomtakken
spiegelen zich in de gracht
Een meerkoet peddelt doeneng rond. In hel roodgrauwe bakstenen bastion licht
een kleurig muurplanlje op.
Een loom-ontspanncn sfeer
die perfect past bij het terras van theehuis
Rhijnauwen. een paar hondeid meter verderop, aan de
Kromme Rijn.
Fort hij Rijnauwcii: rondleidinBon van l april tot l oktober,
woensdag liall'i'll, 7uterdai> hall
twee en /ondag hall'elfen hall
twee. Kosten vijf gulden.
Aanmelden via VVV Utrecht (03(1'2331044I, beperkte kaartverkoop
aan liet hek (Vossegatsedijk).
Rondleiding duurt tueeCncenhalfuur. Minimum loc 11 ij cl tien
.jaar. Fort moeilijk toegankelijk
voor niindervulidcn. Bereikbaar
van station Utrecht niet bus (elk
hall'uur) ol niet auto (hord
Rhijnamvcn op provincialewei;
Utrecht-Uunnik).

Volyunda uwlv Rond liet
Bolwerk hungt ven dmm'vnMet de kano de Kromme Rijn afzakken naar het theehuis

De locatie is al even uniek als het museum zelf. Het
Nederlands Drogisterij Museum is ondergebracht in een
voormalig koetshuis bij het gemeentehuis 'Goudestein' te
Maarssen. Het museum is uniek in de wereld. De vele produkten en gebruiksvoorwerpen geven een goed beeld van het
nabije- en verre verleden. Hier kan men genieten van de
heerlijke geuren uit de ouderwetse drogisterij. In het museum zijn compleet ingerichte winkels te zien uit de jaren 1901
en 1934. In de winkel uit 1901 staan veel bijzondei-e flessen
en zalfpotten en de winkel uit 1934 geeft een overzicht van de
vele geneesmiddelen en verzorgingsproduklen uit die tijd.
Verder is onder andere een collectie van bijzondere Gapers symbool van de drogisterij branche- te zien, waaronder de
grootste Gaper ter wereld. Het museum is geopend tot en
met 31 oktober op maandag tot en met zaterdag van tien tot
vijf uur en op zondag van één tot vijf uur. Het adres is
Diependaalsedijk 19c in Maarssen.

Tot en met eind augustus is er in het Nederlands
Openluchtmuseum het zomerproject 'Doolhofbouwers' voor
kinderen van zes tot en met twaalf jaar. De kinderen bouwen
in twee maanden tijd een levensgroot doorlhof van wilgentenen en leem. Kleine broertjes en zusjes kunnen in dezelfde
periode in het zomerprogramma 'Kleuterboeren' spelen op
een boerenerf. Aangekleed met overall en klompjes kunnen
ze in het hooi spelen, het jonge vee voeren, water pompen of
op de akker werken. Aan beide programma's zijn geen kosten
verbonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is dagelijks
geopend van tien tot vijf uur. Entreeprijzen vier tot en met
twaalf jaar 12,50 gulden, volwassenen betalen 18 gulden. Voor
meer informatie: 026-357.6100. Het adres is Schelmseweg 89
in Arnhem.
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Welk woord komt er in hef balkjje?
HORIZONTAAL- l najaarswind: 11 wij/.e: 12 gif. 1-1 hclw.. 15
voor/.: 17 ivoor: 18 grondtoon: 20 een /ekere. 22 piojccliol, 25
wereldtaal: 26 streek. 28 verhuur. 29 pasvorm: 30 tussen: 32
hoofddeksel: 33 eetgelegenheid: 34 centigiam: 35 schrnkgeivi.
37 handvat: 38 ten laatste. 39 pi m Gron : 40 pi m Frankrijk. -11
tegenover: 43 vochtig. 45 gerecht: 46 vaartuig, 47 jong dier. l!)
onderdompeling: 51 bedrag. ,ï3 teken; 54 flauw. 56 het /ij /o. .Ï7
droog: 58 leven: 60 jongen.snaam: (il voegw.: 62 opstootje. 63
bos: 65 nummer. (i(i vergaien; (i!) vliegveld; 71 aardappel
VERTICAAL: l lach: 2 loot. 3 oevergewas: 4 carbol/uur. 5 de
oudere, (i aansporing. 7 step: 8 Kur. hoofdstad. 9 opschudding.
10 pers vnw.: 11 oordeel: 13 naaktlopei; 14 lekkernij: l (i halfedelsteen: li) teltoestel. 21 Europeaan; 23 veerkracht: 24 boom.
25 riv. m Zwitserl.: 27 schoolvak: 2!) ernstig: 31 opsponngsmiddel. 33 IVaais. 36 voordeel: 37 boom; 42 onenig. 44 stopplaats. 16
watervogel: 48 aamvensel: 4!) vrucht: 50 projectieplaatje. 52
insecteneter; 54 stnjdgewoel: 55 looisclup. 38 hoop. 5!) maatstaf: 62 congresgebouw. 64 uitroep. 67 bijvoorbeeld. 68 de onbekende: 61) voor/.: 70 daar.
Oplossing vorige pu/yel. RADIOASTRONOMIE

TOTAAL
CONCEPT:

Wonen volgens Van Til's totaalconcept
betekent dat u alle grote en kleine
items voor uw huis op één en hetzelfde
adres kunt vinden. Dat is wel zo
gemakkelijk. En leidt ook tot het
mooiste resultaat. Gelukkig wil dit niet
zeggen dat u dan ook voor één en
dezelfde stijl moet kiezen. Van Til
herbergt er namelijk meerdere onder
één dak, dus mixen kan ook.
Bijvoorbeeld topdesign met historische
stijlmeubelen. Of romantiek met
exclusief klassieke elementen.
Voor in de woonkamer, de slaapkamer,
de gang, ja tot het allerkleinste kamertje
toe. Zelfs daarvoor heeft Van Til
verantwoorde accessoires in huis!

WONEN
GINT EN EINDIGT BIJ VAN TIL
MODERN DESIGN.
SPRAAKMAKENDE ONTWERPEN
Met zijn unieke presentatie van
moderne designmeubelen heeft Van
Til landelijke bekendheid verworven.
Van veel toonaangevende merken
showen wij nagenoeg een complete
collectie. Zodat u het maar voor het
uitzoeken hebt. Dus alles van ArX en
de nieuwste modellen van Leolux.
Natuurlijk de beroemde zitmeubelen
van deSede plus het technisch volmaakte Plugged Furniture. Maar ook
nieuwe ontwerpen van internationale
designers beleven hun Nederlandse
introductie niet zelden bij Van Til.
Hun namen hebben hebben er een
vertrouwde klank.

INTERNATIONALE TOPMERKEN BIJ VAN TIL:
•
•
•
•
•
•

Aleph • Alessi • Arco • Arilex • Artifort • Auping • Arx • Banz Bord • Baxter • Behr • Belgo Chrom • Bellato • Rolf Benz • Besouw • Bielefelder Werkstatte • Bree's • Brühl & Sippold
Cascade • Castelijn • Classicon • Cor • Danskina • deSede • Dimico • Duresla • Durlet • Eilersen • Exclusiv • Felice Rossi • Fendi • Fischbacher • Flexform • Flou • Galolti • Gasparucd
Geka • Gelderland • Ghyczy • Grange • Harvink • Heidense • Henna • HF Style • Hülsla • Indoor • Ire • Interstar • Jab • Hennie de Jong • Jori • Kendix • Kill • Koekoek • Kvadrat
Label • Lazyboy • Leolux • Lourens Fisher • Van Maanen • Metaform • Minotti • Minly • Mol & Geurts • Molinari • Möller Design • Monlis • Moroso • Moser • Mulleman • Musterring
Muylaert • Nelo • Norma • Omnia • Pastoe • Ploeg • Poliform • Pullman • RAC • Rohé • Saporiti • Schutz • SDB Design • Spectrum • Stelton • Superba • Swissflex "• Tecta
Team by Weilis • Terzani • Thonet • Thörmer • Treca de Paris • Tonon • Walraven en Bevers • Wittmann • WK • Young International •

EXCLUSIEF KLASSIEK.
VAN STIJLMEUBEL TOT ROMANTIEK

SLAAPKAMERDESIGN.
VAN MEUBELEN TOT MATRAS

KUNST EN ACCESSOIRES.
VAN BADMAT TOT LITHO

Exclusief wonen kunt u nergens beter
dan bij Van Til. De collectie geeft
talloze voorbeelden van comfortabele
luxe en ademt een voorname sfeer.
Geen wonder: wij betrekken onze
meubelen van de allerbeste fabrikanten ter wereld waar vaak nog traditioneel en handmatig wordt gewerkt.
Die hoge kwaliteit resulteert in langjarig woonplezier. Naast prachtig
bewerkte eetkamersets en zitmeubelen vindt u hier ook perfecte remakes
uit diverse internationale stijlperioden,
zoals Consulat en Art Deco.

Van Til's afdeling slaapkamerdesign
is feitelijk een aparte speciaalzaak.
Hier vindt u ledikanten en interieurs
die u nergens anders ziet. Italiaanse
ontwerpen,
futuristisch
design,
romantisch pitriet of smeed ijzer en
slaapsystemen die zijn ontwikkeld om
u optimaal comfort te bieden. Want
behalve bedden, systeem kasten en
meubelen omvat de afdeling ook
volledig toegeruste
slaapstudio's
waar u de ligging van matrassen, bedbodems en boxspring-combinaties
persoonlijk kunt uitproberen. U krijgt
daarbij advies van speciaal getrainde
medewerkers.

Van Til telt verschillende shop-inshops met de meest uiteenlopende
woonaccessoires. Gordijn- en meubelstoffen natuurlijk, en alles wat u maar
bedenken kunt voor op de vloer. Maar
ook: de huishoudelijke accessoires
van Stelton en Alessi, verlichting van
groot tot klein, glaswerk en serviezen,
textiel voor de slaapkamer en kunst
met een grote of een kleine k. Want
Van Til exposeert regelmatig werken
van beroemde kunstenaars. En laat
in Nepal kleden knopen naar eigen
exclusief ontwerp.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
D Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten

van
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Hoge

BMW 3 succes
De jongste generatie van
BMW's 3-serie scoort uitstekend
op de zakelijke markt. Eerder dit
aar kreeg de 3-serie sedan al
het predikaat 'Lease Auto van
het jaar 1999' van CW Lease.
Ook lanceerde ABN-AMRO via
Autolease Holland de 316i als
aanbieding van het tweede
kwartaal van 1999.
Budget Rent a Car nam naast de
Dreiers' ook een aantal BMW's
Z3 1.8 modellen in ontvangst.
Deze open sportwagens worden
in het kader van Budgets Top
Fun Car Programma in de
zomermaanden ingezet.

Toyota breekt
persoonlijk record
Toyota heeft in april een verkooprecord behaald. Vijfduizend klanten zetten in die
maand hun handtekening, veruit het hoogste aantal dat het
merk in ons land ooit in één
maand heeft verkocht. De nieuwe Yaris was goed voor ruim de
helft van de orders: 2.664 stuks.
Het gaat in heel Europa lekker
met de Yaris. Er zijn al ruim
51.000 exemplaren verkocht,
waarvan 20.000 zelfs voordat
de auto bij de dealers stond. En
ook de andere Toyota's, zoals de
Corolla, Avensis en Picnic, doen
het uitstekend. Toyota schrijft
'het succes toe aan het besluit
an enkele jaren geleden om de
auto's die hier verkocht worden
helemaal op de Europese smaak
te ontwerpen. Ook de productie
vindt in Europa plaats.
! Toyota verwacht dat het succes
nog zal toenemen. Voor het
hele jaar 1999 rekent het merk
|op 600.000 auto's in Europa.
Een aantal dat, gezien de
|opmerkelijke groei, zeker haalbaar moet zijn.

onderscheiding

Verrassende Premacy

voor IVA-leerling
De IVA - Instituut voor
Autobranche en Management kent jaarlijks een belangrijke
prijs toe aan een van de leerlingen: de Geerlig Riemerprijs. Dit
jaar was Dieter Toye uit het
Belgische
Oudenaarde
de
gelukkige. Hij ontving de prijs
uit handen van Mr. Henk
Rottinghuis, directeur van Pon
Holdings B.V.

M

azda zoomt in op ruimte. Ga maar na: in vrij korte tijd
zet de Japanse autobouwer een compleet nieuwe lijn
veelzijdige MPV's op de weg. Vorig jaar verscheen de
compacte Demio, nu komt een slag grotere Premacy erbij. En in
de nabije toekomst zal Mazda een nog forsere, totaal nieuwe versie van de MPV aan het assortiment toevoegen.

De Premacy neemt met zijn ruimte
een keurige middenpositie in. Met
zijn lengte van 4,29 meter is hij
compact genoeg om vlot uit de
voeten te kunnen in de stad. Maar
daarnaast biedt hij meer dan voldoende leefruimte voor een flink
gezin of voor een rit met zakelijke
collega's. Want door zijn hoge daklijn en door zijn relatief brede bouw
zit je in deze Mazda eenvoudigweg
veel royaler dan in de meeste middenklassers. Daarbij oogt hij lekker
sportief door zijn schuin oplopende
neus, strakke lijnen en het knikje in
de achterruit. De luchtweerstand
pakt laag uit (Cw 0,35) en dat
spaart brandstof uit.
Zijn extra lange wielbasis en de juist
zeer korte overhang aan voor- en
achterzijde zorgen voor stabiliteit
en wendbaarheid. Handig in de
stad, comfortabel op de snelweg.
Het geheim van deze bijna oneindige flexibiliteit schuilt in de vijf
afzonderlijke stoelen. Stuk voor
stuk zijn ze meervoudig verstelbaar.
De leuningen van de voorste passagiersstoel en van de stoelen achterin kunnen naar voren klappen voor
extra laadruimte. De achterkant
van de leuning kan ook dienen als
handig tafeltje. Bovendien zijn de
drie achterstoelen geheel inklapbaar en ze kunnen er afzonderlijk
worden uitgenomen. Ze wegen
slechts twaalf kilogram en zijn
daarmee de lichtste in hun soort.

De Geerlig Riemerprijs, vernoemd naar de oprichter van de
IVA in Driebergen, gaat elk jaar
naar een tweedejaars leerling
die over een 'opvallend goede
combinatie van intellectuele
gaven en sociale vaardigheden'
beschikt. De prijs omvat naast
de oorkonde en het juryrapport
ook een geldbedrag voor een
studiereis, stage, aanvullende
cursus of opleiding.

Inladen van koffers of andere
zaken gaat makkelijk dankzij de
lage tildrempel en de brede opening van de achterklep.
De basisversie heet Comfort.
Standaard zijn centrale deurvergrendeling en stuurbekrachtiging.
De Mazda Premacy Exclusive heeft
velours stoelbekleding, armsteun
aan de bestuurdersstoel en elektrisch bedienbare ramen vóór en
achter. Wie kiest voor de Touring
krijgt grote lichtmetalen velgen,
airconditioning, een boordcomputer en een lederen stuurwiel.
Er is keuze uit drie motoren. Aan de
basis staat een 1.8 benzinemotor
met 74 kW (100 pk). De HP-versie
(High Power) levert 84 kW (115
pk), die ook in combinatie met een
viertraps automaat verkrijgbaar is.
Later dit jaar volgt nog een 2.0
DiTD direct ingespoten turbodiesel
met 66 kW (90 pk).
Op het vlak van veiligheid staat de
Premacy model voor alle moderne
inzichten. Bijzonder is het door
Mazda
ontwikkelde
Impact
Absorption System. Deze biedt alle
inzittenden maximale bescherming
door een zo gelijkmatige mogelijke
verdeling en absorptie van de
krachten die vrijkomen bij een botsing. Verder zijn er bestuurders- en
passagiersairbags plus grote zij-airbags voorin. Ook abs mét elektronische remkrachtverdeling zit stan-

De IVA stoomt jonge mensen
klaar voor een leidinggevende
functie in de autobranche. De
lezing "Uw toekomst in de
autobranche!?",
die
dhr.
Rottinghuis gaf, werd dan ook
niet voor dovemansoren gehouden.

De strakke lijnen zorgen voor een sportief ogende Premacy, die verrassend veel ruimte biedt.
daard in de Premacy. De Mazda
Premacy Exclusive en Touring zijn
bovendien nog eens standaard uitgevoerd met een tractiecontrolesysteem (TCS), dat het doorslippen
van de aangedreven wielen voorkomt en de auto juist onder de
meest lastige situaties onder volstrekte controle houdt. Deze Mazda
verdient de titel compleet en dat
voor een best wel aangename prijs
van 39.990 gulden. Die geldt voor
de 1,8-liter. De versie Exclusive en
Touring zijn respectievelijk drie- en
tienduizend gulden hoger geprijsd.
De Touring'is in combinatie met de
115 pk motor.

Astra Coupé

Duitser met Italiaanse flair

aewoo Nubira zit

trak in het pak
D

e Opel Astra Coupé is pas in september, tijdens de autoshow van
Frankfurt, in levenden lijve te zien.
Toch kunnen we aan de hand van de eerste foto's al een duidelijke conclusie trekken: een van de mooiste Opeis aller tijden
is geboren.

aewoo heeft in recordtempo een vaste plek
veroverd
op
de
ederlandse
markt,
aanvankelijk werd het agresief opererende merk met
|rgusogen
gadegeslagen,
edateerde modellen als de
exia en de Espero zijn razendnel opgevolgd door de veel
iiodernere Lanos en Nubira.
imiddels dient zich van de
laatstgenoemde alweer een
< pvolger aan: de Nubira II. Net
Is met de Leganza, het toppodel van Daewoo, laat het
lerk hiermee zien dat het
laakt van de energie.
j'e nieuwe Nubira SX is een grote
errassing. De neus heeft wel wat
} 'eg van de grotere en beslist
'ooie Leganza. Dankzij een aantal
jetails, zoals bijvoorbeeld de spoi' 'r in de kofferdeksel, oogt de
ubira zeer aantrekkelijk. Het is
jen nette sedan en de verhoudinen zijn goed gekozen. Het interiur is een feest voor het oog. Zeer
[aai is het instrumentarium. De
f'jzerplaten hebben twee kleuren
n
geven het geheel een sportief
ntje. Voor het dashboard geldt dat
'[ prettig aanvoelende materialen
'Jn gebruikt. Ook zijn alle knoppen
°ed te overzien en eenvoudig te

Een Astra met twee portieren, die bestond toch
al? Inderdaad, maaralleen het ontbreken van
achterportieren maakt een auto nog niet tot een
coupé. De nieuweling is van een heel ander kaliber dan de reeds bekende Astra met twee deuren en grote achterklep. Recht van voren en
recht van achteren gezien vertoont de Coupé
overeenkomsten met de bestaande Astra's,
rnaar bekijk hem van opzij en er staat een compleet andere wagen.

Opel heeft de befaamde Italiaanse ontwerper
Bertone in de arm genomen voor de ontwikkeling (en productie) van de Astra Coupé. Een
wijze beslissing, want dat bedrijf weet als geen
ander - of het zou landgenoot Pininfarina moeten zijn - hoe je Italiaanse flair in een ontwerp
kan stoppen. Het resultaat is een prachtige mix
van chique coupélijnen met het oorspronkelijke
Astra-ontwerp. Een knap staaltje design van
Bertone, die dan ook trots op de flank van elke
Astra Coupé zijn handtekening plaatst.
Om de metamorfose tot Coupé compleet te
maken is de Astra 20 millimeter lager 'op z'n
poten' gezet. Verder vallen de rondere bumpers,
andere grille en nieuwe zesspaaks lichtmetalen
wielen op. De auto ziet er niet alleen gladjes uit,
hij is het ook: de Cw-waarde (het getal dat, vermenigvuldigd met het frontale oppervlak van

De Astra Coupé debuteert in september op de
IAA in Frankfurt. Vanaf voorjaar 2000 staat hij
in de showroom. Opel wil er jaarlijks zo'n
30.000 stuks produceren.
een auto, de luchtweerstand aangeeft) bedraagt
slechts 0,28. Ook in dat opzicht is de nieuwe
Opel de naam 'Coupé' meer dan waardig.
Motorisch zal het de toekomstige Astra Coupebestuurders aan niets ontbreken. Het aanbod
begint met de 1.8-16V, die met 115 pk al voor
een top van ruim 200 km/u zorgt. De volgende
stap is de volledig nieuwe 2,2 liter zestienklepper, goed voor 147 pk en een topsnelheid van
215 km/u. Maar het absolute topmodel wordt
de Astra Coupé met tweeliter turbomotor: met
190 pk en 240 km/u een krachtpatser van de
eerste orde.

Royaal aangeklede Daihatsu Terios
De voorpartij van de nieuwe Nubira heeft veel weg van de grotere Daewoo Leganza.
gebruiken. Een kind kan de was
doen.
Het rijden met de Nubira is al even
eenvoudig. Dankzij de in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel en het
dito stuurwiel is de ideale zitpositie
snel gevonden. De bekrachtigde
besturing is lekker direct. Dankzij
de overzichtelijke carrosserie laat
de Daewoo zich eenvoudig in elke
gaatje prikken.
De pittige 1,6-liter viercilinder weet
goed raad met de 1.178 kilogram

Goede service & i
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023 - 5731613
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

zware Nubira. De motor heeft de
bijnaam Powernomic. Dit staat
voor 'power' en 'economie'. Ofwel
de Nubira levert kracht bij een laag
verbruik. Het blok met twee
bovenliggende nokkenassen is
inderdaad goed voor een kleine 79
kW (106 pk). Dat blijkt ruim voldoende om de sedan knappe prestaties te bezorgen. Hiervoor dient
wel lang te worden doorgehaald in
de versnellingen en moet de
bestuurder behoorlijk op het gaspedaal leunen. Wie dit recept volgt,
ziet de snelheidsmeter in elf secon-

* Leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
* Kentekenplaten

® Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

den naar de honderd kilometer per
uur spoeden. Voor wie nog sneller
wil, levert Daewoo de Nubira ook
met een 2,O-liter motor.
Daewoo heeft het onderstel op een
aantal punten verfijnd en dat komt
het weggedrag zeer ten goede. Het
gemiddelde verbruik komt uit op
7,8 liter per honderd kilometer. In
combinatie met het vlotte karakter
van de auto is het echter een heel
nette waarde.
De vierdeurs Nubira SX biedt plaats
aan maximaal vijf inzittenden.
Achterin heeft de Daewoo twee
driepuntsgordel en een heupgordel
gemonteerd. Twee van de achterpassagiers hebben tevens een in
hoogte verstelbare hoofdsteun.
Standaard heeft de auto onder
andere vier elektrisch bedienbare
ramen, airconditioning, centrale
vergrendeling, ABS en twee airbags. De nieuwe Daewoo Nubira
SX staat in de showroom voor
36.995 gulden. Voor dat geld biedt
Daewoo een zeer complete en fijn
rijdende familie-auto.

O

nder de noemer Fun II
lanceert Daihatsu een
bijzonder royale Terios.
Deze compacte vierwielaangedreven auto biedt daardoor een
uitrusting die normaal alleen
bij luxere toppers is te vinden.
De prijs van deze Fun II
bedraagt 35.495 gulden.
In het wereldje van de 4x4 auto's is
de Terios een buitenbeentje. Geen
enkel ander model in deze categorie heeft dusdanig compacte afmetingen. En door zijn gladde,
gestroomlijnde vormen oogt hij
eerder als een handige personenauto dan als een ruwe, bonkige terreinridder.
Daihatsu heeft deze auto bedoeld
voor mensen die iets anders willen
dan een doorsnee voertuig, maar
die een terreinauto net even te
kostbaar en te veel van het goede
vinden. De Terios is dan ook ontworpen voor comfort en goede rijeigenschappen, waarbij een laag
brandstofverbruik eveneens van
belang is. De 1,3 liter motor van
maar liefst 83 pk beantwoordt aan
deze voorwaarden. Een energieke
krachtbron, die past bij het karakter
van deze Daihatsu.

Daihatsu heeft met de Terios Fun II een royaal aangeklede en opvallend scherp geprijsde vierwielaandrijver.
Maar ja, uiteindelijk draait het bij
dit type auto om plezier en opvallen. Daarbij is een royale uitrusting
meer dan welkom. Standaard
zaken van de SX zijn onder meer

twee airbags, stuurbekrachting,
elektrische bedienbare ramen en
spiegels en centrale vergrendeling.
De Fun II lardeert dit geheel met

fraaie extra's als een felrode lak,
zwarte stoelbekleding en aluminium-kleurige panelen op het dashboard rond de klokken en op de
middenconsole.

Ml
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MARISSTRAAT 34

2ANDVOORT

Halfvrijstaand herenhuis op loopafstand van
strand, zee en dorp.
INDELING:
Begane grand; entree, vestibule, hal, kelder, toilet,
L-vormige woonkamer met royale open woonkeuken met inbouwapparatuur. De woonkamer en
woonkeuken zijn voorzien van vloerverwarming.
Slaapkamer met douche/toilet.
Ie verdieping: Overloop, slaapkamer met vaste
kasten en douche. 2e slaapkamer voorzijde met
balkon.
2e verdieping: Zeer ruime slaapkamer met dubbele schuifdeur naar groot dakterras met zeezicht.
Sauna met douche.
• Vrijwel geheel gerenoveerd (grotendeels dubbel
glas)
• Eventueel garage te koop ƒ 30.000,- (achterzijde woonhuis)
• Perceelopp. ca. 204 mj
Vraagprijs: ƒ 698.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT98

ZANEWOORT

ROYALE VRIJSTAANDE VILLA MET BINNENZWEMBAD
OP MARKANT PUNT, IN GROENE HART VAN ZANDVOORT GELEGEN.
INDELING: souterrain: gang met toilet, machinekamer, wasruimte. ruime slaapkamer, inpandige garage met electrische
deur, binnenzwembad met sauna, doucheruimte en toegang
tot terras.
begane grond: entree/vestibule, royale hal met toilet, bijzondere living met travertinvloer. open haard en schuifpui naar
terras, royale woonkeuken. 2 slaapkamers (beide met toegang tot terras}, badkamer met douche, toilet en dubbele
wastafel.
Ie verdieping: overloop met balkon, werkkamer met open
verbinding naar woonkamer, ouderslaapkamer met luxe.
open badkamer met aparte douche, toilet, fraai wastafelmeubel en bad met Whirlpool, entresol met kastenwand, zit/eetkamer voorzien van vloerverwarming.
• Verwarmde garage voor 2 of 3 auto's
• Verwarmbaar binnenzwembad met
sauna.
• Bouwjaar 1973; grondopp. 860 m;: inhoud circa 1200 mj.
Vraagprijs:/ 1.595.000,-

KEESOMSTRAAT 34

ZANDVOORT

Woonhuis met voor- en betegelde achtertuin op het
westen met GARAGE.
INDELING:
begane grond: entree/gang, toilet, trapkast, ruime
L-vormige woonkamer met laminaatvloer, uitbouw
over de volle breedte, moderne keuken met apparatuur (1996) en openslaande deuren naar betegelde tuin op het westen.
1 e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met bad en wastafel.
2e verdieping: berg kamer met wasmachine opstelling, leuke zolderkamer met dakkapel.
• Kunststof kozijnen met dubbel glas.
• Veel bergruimte op de zolder.
•C.V.-ketelHRuit1994.
•Geiser uit 1995.
Vraagprijs: ƒ 489.000,-

VAN LENNEPWEG 65/26

ZANDVOORT

Royaal woonhuis met 1uin op het zuiden met
achterom en fietsenberging.
INDELING:
soul.: 2 slaapkamers, bergkamer, ruimte met
aansluiting voor wasmachine.
begane grond: entree/gang met toilet, L-vormige woonkamer met open keuken en schuifpui
naar balkon op het zuiden.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,
2e toilet en wastafel.
• Beg.grond is voorzien van een laminaatvloer
• Bouwjaar 1991
• Gelegen in kindvriendelijke buurt
• Op loopafstand van het strand

• C. V. gas

• Grondopp. 102 m!.
Vraagprijs: ƒ 459.000,-

Cense & van Lingen wil altijd
de eerste de beste zijn...

,3>*S

s~BURGEMEESTERVAN FENËMAPLEIN 279A1
ZANDVOORT
Op de 9e verdieping gelegen hoekappartement
. met voor- en achterbalkon. Het appartement heeft
fraai uitzicht over zee, dorp en duinen.

•&

DR C. A. GERKESTRAAT 19 ZANVOORT

(A

Royaal woonhuis, middelste van drie onder
een kap, met voor- en achtertuin.
INDELfNC:
begane grond: entree, gang, toilet, doorzonkamer met open haard en schuifpui naar tuin,
open keuken.
1 e_ verdieping: twee grote en één kleine slaapkamer, badkamer met bad en 2e toilet.
2g verdieping: zolderkamer en zolderberging.
• Zeer net huis
• Grotendeels voorzien van dubbel glas
• Leuke zonnige tuin met achterom
• Verkoop onder voorbehoud aankoop andere
woning

INDELING:
Entree, hal, laminaat parket (beuken) over de gehele parterre, inloopkast met garderobe, keuken met
L-vormige keukenopstelling voorzien van diverse
inbouwapparatuur, woonkamer met zijraam en balkon, 2 slaapkamers, toilet, badkamer met marmeren tegels, zitbad/douche. wastafel en wasmachine-aansluiting.
• Eigen parkeerplaats.
• Zeer geschikt als tweede woning.
• Oppervlakte 85 m!
Vraagprijs: ƒ 279.000,-

• C. V. gas

• Oppervlakte 162 mz.

PARK DUIJNWUK
Elke 0.1%
te hoge rente is
er
één te veel!

«FS

KAREL DOORMANSTRAAT 20
Tweekamerhoekappartement op de begane grond gelegen
mei uitzicht naar zee.
INDELING:
Entree, vestibule, hal met toilet (witte tegels) en vaste kast
voor wasmachine, badkamer (wit, granito vloer), woonkamer (wit. voorheen twee kamers), nette keuken (lichtbruin
me! witte tegels), ruime slaapkamer
•
•
•
•

Dus als u snel (ver)koopresultaten wilt,
is dit ons telefoonnummer: 023 - 5 715 715

CENSE&
\UNGEN

Tuin/terras op het westen circa 30 nv.
Het appaitemen! is voorzien van een laminaatvloer.
Gedeeltelijk dubbel glas.
Servicekosten ƒ 272.30 per maand inclusief voorschot
verwarming.
• Transport vindt plaats bij notariskantoor Gielen & Van der
Valk te Zandvoort.
• Oppervlakte circa 60 m' plus terras van ca. 30 nv

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Vraagprijs: ƒ 249.000.-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 71S 715 • FAX 023 - 5 715 747

Een zeer lage rente.
Voor Cense & Van Lingen is dat geen
loze belofte, maar een absolute zekerheid. Dat kunt u aan den lijve ondervinden door een afspraak te maken met
Hans Boot, onze hypotheek-adviseur.
In een vrijblijvend gesprek vertelt hij u er
graag meer over.
U kunt hem bereiken op
telefoon (023) 5 715 715.
Wilt u ook een zeer lage rente?

Bel (023) 5 715 715
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Politie maakt
dieven flinke
buit afhandig
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Waterpompen blijven
jaar langer draaien
ZANDVOORT - Waterleidingmaatschappij PWN blijft
een jaar langer drinkwater
winnen uit de Kennemerduinen. Daarmee hoopt PWN te
voorkomen dat delen van
Zandvoort vanaf l januari al
structureel onder water komen te staan.

ter te vinden," zegt Pessel. Het
stroomt nu een jaar lang naar
hoogovens. „We kunnen het
niet als drinkwater gebruiken,
want er zit te veel kalk in. Landelijk is afgesproken dat iedereen voortaan zacht water moet
krygen. Vanaf l december beginnen we daarmee. Waarom?

De drinkwaterwinning is al
fors teruggebracht. Er komt
nog maar ongeveer 2,4 miljoen
kubieke meter uit de Kennemerduinen volgens PWNwoordvoerder Stef Pessel. Dat
is eenzesde van de hoeveelheid
die in de topdagen werd gewonnen. PWN heeft volgens
Pessel van het Rijk en de provincie de opdracht gekregen
om de duinen minder droog te
pompen. Daar is PWN al enige
tijd mee bezig. Per l januari
2000 zou de waterwinning volledig stoppen.
„Het viel niet mee om een
bestemming voor die laatste
2,4 miljoen kubieke meter wa-

PWN gunt
Zandvoorters
droge voeten
Dat schijnt beter voor de
volksgezondheid te zijn. Ik heb
het ook niet verzonnen."
Wethouder Marijke Herben
is büj met de tegemoetkoming
van PWN. „Maar we gaan alleen akkoord met volledige
stopzetting als er structurele
maatregelen genomen zijn om
de gevolgen van de vernatting
te bestrijden. Zandvoort wordt
voor een probleem geplaatst

Parkeerbonnen

Klaagmuur krijgt noodverband

Dief gepakt
ZANDVOORT - Een twintigjarige Santpoorter is zaterdag
gepakt wegens diefstal. De
Santpoorter klom in een huis
in de Brederodestraat en nam
sieraden en geld mee. Met het
geld kocht hij kleding in Zandvoort samen met een vijftienjarige jongen uit Bloemendaal.
Deze jongen werd ook aangehouden.
De kleding is teruggeven aan
de winkelier.

T'olgens
Lij
olgens mij zijn dromen beV
drog. Als ik de plannen van
het Zandvoortse gemeentebe-

stuur moet geloven, komt het
met het droomontwerp voor
de midden-boulevard dik voor
mekaar. Ik zie duidelijk voor
me hoe de boulevard er gaat
uitzien. De Rotonde is verdwenen. Daarvoor in de plaats
is de oude Strandweg van
vroeger teruggekomen. Het
strand is door een nog langere
pier en de aanleg van de derde
vissershaven van IJmuiden op
een paar meter na verdwenen.
De strandpaviljoens staan
daardoor op hele hoge palen
in het talud zodat je meteen
vanaf de boulevard naar binnen kan.
Aan het einde van de
Strandweg is een sfeervol hayeritje gekomen waar botters
liggen om toeristen van en
naar een transferium te brengen. Het Circustheater is naar
de plek van het Eurotel verplaatst en naast het theater
zijn meer vlaggen gebouwd
om de boulevard nog meer allure te geven. De vlag van België staat vooraan om zo de betrokkenheid met Blankenberg
aan te tonen. In deze vlaggen
kan uiteraard gewoond worden. Het casino is vergroot en
op de wanden zyn lachspiegels geplaatst.
Het is echt een sprookje,
maar plotseling wordt het ruw
verstoord. Een groep verontruste Zandvoortse inwoners
loopt richting de Strandweg.
Voorop loopt een man die op
een grote trommel slaat. De
groep zingt: 'Dit is het einde,
dat doet de deur dicht.' Met
een knal schrik ik al zwetend
wakker. Ik ben niet meer op
de boulevard maar zit in rmjn
tuin met boven nujn hoofd een
brandende zon. De keukendeur is door de tocht met een
klap dicht gevallen. Een
droom die mooi begon, eindigt
in een nachtmerrie. Nu weet ik
zeker dat dromen bedrog zyn.
Nel Kerkman

Zussendag
vieren bij 'n
paviljoen

16.05
16.55

Maanstand: LK wo 04 aug 19.27 uur.
HW: za 31 juli 06.12 uur, + 118 cm NAP.
LW: di 03 aug 04.00 uur, - 89 cm NAP.

OVERVEEN - Op de Zeeweg
heeft de politie zondag 47 bonnen uitgedeeld aan automobilisten die met hun wagen gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd stonden. De politie controleert hierop de laatste paar
weken extra.

Los nummer 2 gulden

ZANDVOORT - Victor Bol
mag de 'klaagmuur' op de Engelbertsstraat opvrolijken. Bol
begint een dezer dagen met
het beplasteren en beschilderen van de omstreden muur.
Hij wil de scheuren accentueren en zogenaamd dichtplakken met een reuze pleister.
De scheuren in de muur zijn
al jaren een doorn in het oog
van de ondernemers van de
Passage en de bewoners van
de straat. Zij vinden de muur
geen visitekaartje voor Zandvoort. Bovendien is de muur
gevaarlek, betogen ze. Een van
de ondernemers schreef meerdere malen naar de gemeente.
Een ander stelde voor om de
muur op zijn minst leuk te beschilderen.
Na een publicatie in het
Zandvoorts Nieuwsblad be-
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sloot wethouder Herben aan
dat laatste verzoek te voldoen.
Ze wil ook aan de gemeenteraad voorstellen om in 2000 de
muur enigszins te repareren.
De raad beslist daarover in november tijdens de begrotingsbehandelingen. Of de muur op
den duur blijft bestaan, is zeer
de vraag. Momenteel wordt er
een lange termijnplan voor de
midden-boulevard
ontwikkeld.

Jan Berkhout overleden
ZANDVOORT - Onder grote belangstelling is gisteren op
Westerveld Jan Berkhout begraven. Berkhout is op 21 juli onverwachts overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Hu is 61
jaar geworden.
Berkhout was vice-vporzitter en secretaris van de seniorenraad. Bovendien was hij van 1994 tot en met 1996 secretaris van
de sportraad. Hij heeft tevens in het bestuur van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen (Anbo) gezeten. Hij was ook
erg actiefin de Zandvoortse Schaakclub en bij golfclub Sonderland.
„Hij was mijn rechterhand," zegt Annelies van Kooten, voorzitter van de seniorenraad. „Ik weet nog niet zo goed wat ik
zonder hem moet. Jan was een man met visie. Hij nam initiatieven en besefte dat een functie ook consequenties had. Hij ging
echt aan de gang. Iemand met wie je een goede discussie kon
voeren, maar waar je pok mee kon lachen. Als ik me ergens over
opwond, maakte hij juist een relativerende opmerking. Boven
alles dus een ontzettende aardige kerel. Ik kan me voorstellen
dat het voor zijn vrouw afschuwelijk is nu hij er plotseling niet
meer is."

DEZE WEEK
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voor de 46-e keer georganiseerd. Toch krijgt deze tocht
nog maar weinig aandacht.
Zelfs in Apeldoorn weten veel
mensen niets van de vierdaagse. „Ik heb moeten kiezen tussen de Nijmeegse en de Apeldoornse vierdaagse," vertelt
Paap. „Ze worden vlak achter
elkaar gehouden en het is te
zwaar om er twee te lopen. In
Nijmegen gaat het echt om de
lol, muziek en andere toestanden. Heel gezellig, maar het is
verschrikkelijk druk en de omgeving waar je door loopt, is
ook niet zo mooi."
De tocht in Apeldoorn wijkt
namelijk af van de geasfalteerde wegen. Het startpunt is wel
in het centrum, maar daarna
loopt de tocht door de omgeving. „Bos, hei, zand en steeds
heuveltje op en heuveltje af.
Dat is een stuk zwaarder en je
moet geconcentreerd blijven
en opletten waar je je voeten
neerzet." In Apeldoorn lopen
ongeveer drieduizend mensen
mee met de tocht. Na 25 jaar
kent Hillie Paap de meesten
wel. „Daarom is het ook zo
leuk. Ik zie oude bekenden
weer eens en iedereen heeft de
kans om bij te praten." \

Zomerkrant

Neppistolen

Pastor vindt weer kunstschat

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdag twee Duitsers
van negentien jaar aangehouden omdat zij met een pistool
liepen te zwaaien bij het Schuitengat. Het bleek om een neppistool te gaan. De nepschutters kregen een procesverbaal.
Ook hield de politie een 21-jarige Duitser zaterdag aan die in
zijn auto twee gasalarmrevolvers had. Hij verklaarde dat hij
niet wist dat die verboden zijn
in Nederland.

f

Ongeluk
BENTVELD - Bij een autoongeluk op de Zandvoortselaan is zaterdag een 27-jarige
vrouw uit Amstelveen gewond
geraakt. De vrouw reed in op
de auto voor haar. Ze liep enkele gescheurde pezen in haar
duim en nek- en rugklachten
op. Door de aanrijding schoven
nog twee auto's en een motor
tegen elkaar op.

Snelheidsduivel
OVERVEEN - Een 36-jarige
Duitser heeft zondag 1500 gulden moeten betalen omdat mj
veel te hard reed op de Zeeweg. Hij scheurde met 153 kilometer per uur in zijn Porsche
langs een controlerende agent.
De snelheidsmaniak kon kiezen tussen het inleveren van
zijn auto en rijbewijs of het betalen van de forse boete.

-t.

Op de zolder van de Agathakerk heeft pastor Duijves deze panelen hartbeeld en in de verte is de kerktoren van de Hervormde Kerk te
van Hans van Pelt (cartoonist van het Zandvoorts Nieuwsblad)
zien.
gevonden. In de jaren zestig maakte Van Pelt ze voor een jubileum
De decorstukken hebben inmiddels een plek gekregen in de kerk,
van een kapelaan. Hij was al lang vergeten dat hij ze ooit
pal naast het andere herontdekte schilderij van Jan Adam
ZANDVOORT - Op 14 en 21
beschilderd had. Totdat pastor Duijves hem aansprak toen hij de Kruseman uit de 19-e eeuw. Dat wacht overigens nog steeds op
juli hebben onbekenden vier
pastor een ingelijste cartoon over het dauwtrappen van de
restauratie, omdat eerst het geld ervoor bijeen gebracht moet
parkeermeters gekraakt op de
katholieke jeugd bracht.
worden. Maar daar wordt volgens het parochiebestuur hard aan
Boulevard Paulus Loot, Prins
De panelen verkeren nog in prima staat. Rechts prijkt de
gewerkt
Mauritsstraat, Frederik HenAgathakerk, links het voormalige huis Sterre der Zee met het heilig
Foto Karin Schut drikstraat en Brederodestraat.

Gekraakte meters

De gemeente loopt daardoor
3500 gulden aan parkeerinkomsten mis.

Boulevardbewoners tegen sloop
ZANDVOORT - De bewoners van de Rotondeflat, het
Schuitengat, Bouwes Palace,
de flat op het van Fenemaplein, het Strandhotel en Ré-'
sidence d'Orange dreigen
met juridische stappen. Zij
vrezen dat hun woning gesloopt wordt en ze zijn niet
van plan dat lijdzaam te ondergaan.

Zü vinden dat de middenboulevard vooral een woongebied met flats moet blijven.
„Wonen is een recht en als dat
recht wordt aangetast, stappen we naar de rechter," waarschuwt Serry. Op dit moment
wonen er volgens Bouberg Wilson 1200 mensen. „We zijn niet
a priori tegen verandering en
we juichen het ook toe dat de
gemeente met ons wil overleg-

Of de flats verdwijnen is echter nog onduidelijk. De bewoners willen daarom meer helderheid van de gemeente over
de toekomst van de flats. Dat
hebben zij donderdag tijdens
een bijeenkomst in Bouwes
Palace over een nieuw zogeheten Masterplan voor de Midden-Boulevard zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt.

gen, maar we zijn wel tegen
sluipenderwijs ondergraven
van de woonfunctie op de midden-boulevard. Dat gebeurt nu
al door de stank- en geluidspverlast van de strandpaviljoens."

N. H. Serry (woordvoerder
van het platform waarin de bewoners van de zes flats verenigigd zijn) en B. Bouberg Wilson (voorzitter vereniging van
eigenaren van de Rotondeflat)
hebben het projectteam van
het masterplan elk een brief
met krasse taal overhandigd.

Bouberg Wilson maakt zich
bovendien zorgen over uitbreiding van de toeristische sector.
De bewoners hebben volgens
hem hier geen belang bij. Een
nieuwe torenflat op het Badhuisplein, waar in het verleden
regelmatig over gesproken is,
wijst de vertegenwoordiger

van de Rotondeflat nog steeds
af.
Hoogbouw heeft echter niet
de voorkeur van architect Soeters,
stedenbouwkundige
Adriaan Geuze en ambtelijk
projectleider Peter van Delft.
Ze roemen juist de kleinschaligheid van het centrum van
Zandvoort.
„Maar op de midden-boule-

Architect Soeters: 'Je kunt geen
omelet bakken zonder ei te breken'
vard is alles misgegaan," zegt
Soeters. „Het lijkt wel alsof Jozef Stalin het ontwerp heeft
verzonnen. Oost-Duitsland is
er niets bij. Het liefst zou ik
alles laten slopen en iets
nieuws verzinnen. Maar we
moeten ook reëel zijn. Alle flats
weghalen is veel te duur. Je
moet een nieuw gebouw drie
keer terugverdienen. Dat kan
alleen als je er nog iets massaIers voor terugzet."
Volgens het projectteam
hoeven de bewoners zich niet
zoveel zorgen te maken. Van
Delft: „In Nederland zijn de

'Eenmaal thuis voel je pas hoe vermoeiend het was'
'H

ET IS echt iets dat in
je zit." De Zandvoortse Hillie Paap liep
voor de 25-e keer de Apeldoornse Vierdaagse. Wat ooit
begon als een weddenschap
met haar broer, is uitgegroeid
tot iets waar de hele familie
aan meedoet. Hillie Paap wandelt graag en vaak, hoewel dat
niet altijd zo was. „De eerste
tocht was echt afzien. Deze
keer ging alles goed. Ik had
maar één blaar en een beetje
spierpijn."
Het was dankzij een weddenschap met haar broer dat
Hillie Paap ooit begon aan de
Apeldoornse Vierdaagse. „Hij
wedde dat ik het niet zou kunnen afmaken. Het was heel
zwaar, maar het lukte. Sindsdien wandel ik in heel Nederland met allerlei tochten
mee." Haar broer heeft de
Apeldoornse Vierdaagse twintig keer gelopen. Hrj organiseert een tocht in Aalsmeer en
wandelt zelfs met buitenlandse tochten mee. „Je zou wel
kunnen stellen dat mijn hele
familie wandel-gek is," merkt
Paap op.
x
De Apeldoornse Vierdaagse
werd 14, 15, 16 en 17 augustus

En verder:
Bewoners moeten
nog even wennen
aan praafsessies
Pagina 3

waar we niet om gevraagd hebben. Gelukkig hebben PWN en
de provincie beloofd ons te helpen, al is nog niet bekend hoeveel geld we krijgen."
Beide hebben wel aangeboden om de sportvelden en de
volkstuinen op te hogen. Herben heeft deze week een gesprek daarover met het bestuur van het volkstuincomplex. „De tuinders moeten zich
wel afvragen of het zin heeft
om nu al grond te storten, terwijl nog niet duidelijk is hoe
hoog het water precies komt."
Volgens Herben was in april,
toen de Grontmij een rapport
samenstelde, pas voor 65 procent duidelijk wat het gevolg is
van het verminderen van de
grondwaterwinning. Ze is geschrokken van de conclusies
die de Grontmij tot nog toe
heeft getrokken. „Zandvoort
staat continu genoemd als 'urgent'. Als we niets doen, staat
een deel van het dorp voor vijftig tot honderd centimeter onder water."

IpXflSffiSSÏStüffSfg&s

De tweede helft van
de zomer staat in
Zandvoort vooral in
het teken van
geluiden: van
swingende
saxofoons tot razend
racegeluiden. Een
overzicht van de
festiviteiten.

Hilly Paap met haar medaille. „Je zou wel kunnen stellen dat mijn
hele familie wandel-gek is"
Foto Karin Schut

Hillie Paap wandelt mee
met de dertig-kilometertocht.
„Ik loop samen met een man
wiens vrouw de twintig-kilometertocht loopt. We wandelen bijna altijd samen. Soms
raakten we elkaar even kwijt,
maar ergens onderweg kwamen we elkaar ook wel weer

tegen." Haar eigen echtgenoot
wandelt met een vriend mee
met de Nijmeegse Vierdaagse.
„Dankzij mij is hij ook begonnen met wandelen. Net als de
rest van de familie."
Meelopen met de dertig-kilometertocht betekent half
zes 's ochtends opstaan, zeven

uur starten en voor vijf uur 's
avonds bij het eindpunt zien
te komen. Onderweg moeten
er knipjes in een kaart worden
verzameld om aan het eind
van de week recht te hebben
op een aandenken. Vermoeiend vond Hillie Paap het niet.
„Het is best zwaar, maar na
een douche was ik dat weer
kwijt. Pas als je eenmaal thuis
bent, voel je echt hoe vermoeiend het was."
De beloning voor mensen
die voor vijf uur 's avonds binnen zijn is een soort stripje dat
op een lint kan worden bevestigd. Na tien jaar meelopen
krijgen de deelnemers een medaille en na 25 jaar is er een
medaille aan een lint en een
grote bos bloemen. „Ik heb er
lang op moeten wachten,
maar het was zeker de moeite
waard."
Pas één keer moest de
Zandvoortse het opgeven.
Toen ze zeveneneenhalve
maand zwanger was van haar
dochter. „Volgend jaar ga ik
met de twintig-kilometertocht
mee, samen met mijn dochter.
Dan wordt ze twaalf en mag ze
meedoen. Natuurlijk houdt ze
ook van wandelen."

GSM-bos

rechten van bewoners erg goed
beschermd." Soeters: „Je kunt
onteigening tot aan de Kroon
aanvechten." Geuze: „Meestal
komt er dan een bedrag uitrollen dat voor de bewoners ook
goed verteerbaar is. Zo is het
in Rotterdam bij de bouw van
de nieuwe Erasmusbrug ook
gegaan toen er een appartementencomplex weg moest."
Niettemin kunnen Soeters,
Geuze en Van Delft de bewoners niet garanderen dat er
geen enkel bestaand gebouw
zal verdwijnen. „Je kunt geen
omelet bakken zonder een eitje te breken," grapt Soeters.
Een geagiteerde Bouberg Wilson: „Maar dan wel graag een
omelet die ook smakelijk is
voor de eters."
Hij vindt dat de architect
„wel erg makkelijk uitspraken
doet en zich niet realiseert
hoeveel onrust hij veroorzaakt
onder de bewoners". Een makelaar valt Bouberg Wilson bij.
„Het gevaar bestaat dat de
waarde van de appartementen
daalt als niet zeker is dat de
flats blijven staan." Volgens
een andere boulevardbewoner
is dat proces nu al aan de g_ang.
Zie ook pagina 3

ZANDVOORT - Die lelijke GSM-masten op de
flats kunnen best weg,
vindt architect Sjoerd Soeters. Hij wil ze vermommen tot bomen, zo bedacht hij tijdens een informatiedag over de middenboulevard
donderdag
spontaan. Zijn GSM-bos
moet ergens midden op de
boulevard komen te staan.
Want echte bomen kunnen
daar volgens hem vanwege
ons Nederlandse klimaat
niet groeien.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

die krant moet ik hebben.
9 Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMIÜEBERICHTEN
Als...
Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken,
en wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
begin dan aan een heel oud lied,
dan zing ik mee en aarzel niet.
Na een leven van liefde en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan onze
zeer zorgzame moeder en lieve oma

Cornelia Hendrica Martha
Simis-Salemink
weduwe van I-ambertus I lenricus Cornelis Simis
in de leeftijd van 88 jaar.
Zingen was haar leven.
Kinderen en kleinkinderen
Haarlem, 26 juli 1999
Correspondentieadres:
H. C. M. Messbauer-Simis
Sterreschans 15
<1841 DS Prinsenbeek
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op de dag
van de uitvaart van 12.00 uur tot 12.25 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De gezongen Uilvaartmis zal worden opgedragen
op vrijdag 30 juli 1999 om 13.00 uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort,
waarna aansluitend de begrafenis op het kerkhof
aldaar zal plaatsvinden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in wijkgebouw De Krocht nabij de kerk.

PARK ZANDVOORT

PUZZILtlAOIN

CRAN DORADO GROUP \\

Kruiswoordraadsel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan een woord.
VAN LINKS NAAR RECHTS:

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

2 bedorven 4 insluiting
v.e vesting 6 deciliter 7
deel v.e open haard 9
grote zak 11 vertaler 12
weg met bomen 14 boom
15 grove laster 17 vis

15

3

2

7

13

O

U
U

1

1 frisdrank 2 noot 3 proef
4 ,uchtbe| 5 uitstralende

warmte 6 vallei 8 indien 10
schaapkameel 13 voeg 16
reeds
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In de loop van de avond van de 21ste juli bereikte
ons het schokkende bericht van het overlijden van
ons clublid

Woensdagavond 4 augustus worden op de Gran Place de
Gran Dorado Denksport Puzzelkampioenschappen gehouden. Bij inlevering van de bovenstaande puzzel speelt
u automatisch mee. Korn woensdag 4 augustus om 19.30
uur, met ingevulde puzzel, naar de Gran Place en win
Gran Dioze prijzen. De hoofdprijs is een verblijf in één van
de zes grootste Gran Dorado Group parken naar keuze.
Deelname is gratis.

Jan Berkhout
inspirator, vice-voorzitter en secretaris van de
Seniorenraad Zandvoort
Wij zullen hem ontzettend missen.
Namens de leden van de Seniorenraad:
Annelies van Kooten, voorzitter

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van
het onverwacht overlijden van onze oud-secretaris

Jan Berkhout
Zijn inzet vormde een belangrijke aanzet voor de
nieuwe weg van de Sportraad.
Sportraad Zandvoort,
Jaap Kerkman, voorzitter

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat op 83-jarige leeftijd toch nog onverwachts van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en grootvader

Gerard Terol
A. J.Terol-Loos
Pienella en Jaap
Daniëlle en Maikel
Claudia
Marianne
Gerda en Engel
22 juli 1999
Koningstraat 64
2042 VK Zandvoort
De crematie heeft op dinsdag 27 juli 1999 plaatsgehad.

Zandvoort

Bij Uitvaartcenti'um Haarlem aan
de Parklaan ben ik werkzaam

per 1 aug., gemeub.
parterreflat
voor
perm. bewoning. 2
kamers K.D.T., zonnig terras, C. V., W.M.,
KTV, ruime parkgel.,
f 950,- p. mnd. excl.
energie, 1 mnd. borg.
Br. 93824 bur. v.d.
blad.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 19 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 29 door B&W genomen

besluiten zijn op maandag 26 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 15
WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING

CONTROLE PRECARIOBELASTING EN TOERISTENBELASTING
Precariobelasting

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van de woning op het perceel
H Heyermansweg 2 te Zandvoort,
- het vergroten van een woning en het plaatsen van een berging op het perceel Van Kinsbergenstraat 11,
- het vergroten van een woning en het plaatsen van een berging op het perceel Van Kinsbergenstraat 12

Sinds enkele jaren wordt m de gemeente
Zandvoort precanobelasting geheven Deze
belasting is verschuldigd voor net hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond De
hoogte van het verschuldigde bedrag is afhankelijk van het soort voorwerp en het aantal m2
of ml
Het plaatsen van voorwerpen mag alleen als
de gemeente hiervoor schriftelijk toestemming
heeft verleend d m v het afgeven van een vergunning Gebleken is echter dat in een aantal
gevallen in het geheel geen toestemming aan
de gemeente is gevraagd hoewel dat op grond
van de wetgeving wel had gemoeten Om
deze reden heeft er vorig jaar een uitgebreide
controle plaatsgevonden en is vastgelegd welke voorwerpen aanwezig zijn waarvoor precanobelasting verschuldigd is

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 28 juli 1999 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 18A
WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING

Om alle vastgelegde gegevens "up-to-date" te
houden en eventuele veranderingen in kaart te
brengen, zal m de periode 28 juli t/m 6 augustus a s opnieuw een controle worden gehouden

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
vrijstelling ex artikel 18A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening te verlenen voor
- het bouwen van een schuur op het perceel
Wilhelmmaweg 54

Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf met overnachten
m de gemeente door personen die niet m de
gemeente Zandvoort wonen is toeristenbelastmg verschuldigd Dit geldt niet alleen voor
personen die overnachten in hotels, pensions,
campings etc , maar ook bij particulieren

Voormeld bouwplan met de bijbehorende
tekeningen ligt met ingang van 29 juli 1999
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie

In het geval u als particulier "verhuurt" bent u
toeristenbelasting verschuldigd en dient u dit
op te geven bij de gemeente

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Gebleken is dat niet alle particuliere verhuurders ook daadwerkelijk hiervan aangifte hebben gedaan Uit het oogpunt van o a het
"gelijkheidsbeginsel" is dan ook besloten om
jaarlijks te controleren Dit jaar zal dit gebeuren in de maand augustus

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Lorentzstraat 22
- 1 boom
- Vinkenstraat 4
- 1 boom
- Wilhelminaweg 2
- 4 bomen

Mocht blijken dat er sprake is van verhuur zonder dat hiervoor aangifte is gedaan, zal alsnog
een aanslag toeristenbelasting worden opgelegd, eventueel verhoogd met een boete
Alle controleurs zijn in het bezit van een geldig
legitimatiebewijs dat door de gemeente Zandvoort is afgegeven Op verzoek kan dit worden
getoond

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wn wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen

*Voor nadere inlichtingen omtrent de precanobelastmg en toeristenbelasting kunt u
terecht bij de Centrale Balie van het Raadhuis

PILOTPROJECT VERGUNNING
PARKEREN ZUIDBUURT

De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 6
juli 1999 besloten tot het invoeren van een
Pilotproject vergunnmgparkeren m de Zuidbuurt m het kader van het parkeerbeleid De
Pilot zal duren van 1 augustus tot en met 31
december 1999 De hierop betrekking hebbende stukken liggen van heden tot eind
augustus ter inzage bij de Centrale Balie

GEMEENTE

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

lngndRa$poartï& mijn naam.
Uïtvaartleidster, een mooi beroept
waarje altijd direct te maken hebt met
mensen. Mensen, dieje moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.
U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval. Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te laten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100 jaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht 'bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
óf crematie.
i
Directei hulp bij een sterfgeval.

LAVERTU steenhouwers
l 00 jaar traditie
en vakmanschap

Edward van de Pol
Marktslagcnj

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvooit

Weekaanbieding
Van woensdag 4 augustus
t/m
woensdag 25 augustus

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11.00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug./sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam

Riblappen 1 kilo
12,98
met gratis pot pastasaus
NIEUW:
Tartaarburgers 4 stuks
6,-

Met vriendelijke groeten

Bloemsierkunst

Barbecueschijven 5 stuks
Lamsactie v.d. week
Lamsreepjes
naturel of shoarma 500 gram

Haltestraat 65,
Zandvoort
Tel. 5712060

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 iax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

5,98

7,98

aanbieding geldig 4 augustus a.s.

Vakantie in aantocht, tijd voor een nieuw huis!!

Arend van Duijn

ADVERTENTIES

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

aangeboden in

Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
zijn gezin is onverwacht overleden mijn lieve man
en mijn vader
Zandvoort
Zandvoort
28 februari 1910
23 juli 1999
J. J. van Duijn-Kranz
Truus
W. Kloosstraat l
2041 BK Zandvoort
De crematie heeft woensdag 28 juli plaatsgevonclen.
Geen bezoek aan huis.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Te huur

Gisteren hebben wij afscheid genomen van een
waardig tegenstander op het bord met de 64 velden:
onze voorzitter
Leden, donateurs en bestuur
Zandvoortse Schaak Club

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Op 21 juli jl. is geheel onverwacht overleden

Jan Berkhout

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

ii

Jan Berkhout
Wij zullen ons Jan herinneren als een bewogen
mens. Een enthousiast clublid door iedereen
graag gezien. Hield van de gezelligheid en van zijn
sport en behoorde zo tot de smaakmakers van ons
verenigingsleven. Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn echtgenote Etty en de kinderen
heel, heel veel sterkte.
Bestuur Zandvoortse Golfclub Sonderland

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

10
1a

5

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

BREDERODESTRAAT18
ZANDVOORT
Half vrijstaand herenhuis met parKeermogelijkheiü op eigen terrein gelegen op loopafstand van hel Zandvoortse
centrum Ind entree hal met toilet en douche Kelder
woonkamer met erker en openslaande deuren naar de tuin
witte kunststof keuken bijkeuken met c v -opstelling aangebouwde houten schuur met toegang tot fietsen berging
1e etage toilet met fonteintje ruime slaapkamer met wastafet vaste kasten en balkon badkamer met douche cabine'ligbad wastafel en wasmachine aansluiting slaapkamer met vaste kast en klein balkon 2e elage slaapkamer
met vide/bergruimte en wastafel ^aapkamer niet wastafel
Vraagprijs/ 575.000,- k k

ZANDVOORT
BURG VAN ALPHENSTRAAT 61/3
Modern en verzorgd hoekapparlemenl bi| de boulevard
gelegen op de eerste etage met twee balkons er afgesloten parkeerterrein bi| het gebouw Ind entree gang met
toilet mei fonteintje ruime logeerkamer keuken met diverse mbouwapparatuur badkamer met ligbad en wastafelmeubel bergkasl met wasmachine-aansluiting l.oofdslaapkamer met schuifpui naar balkon ruime woonkamer
eigen berging m de onderbouw Het appartement is voor
zien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing

BREDERODESTRAAT 8 D
ZANDVOORT
Nabij centrum strand en duinen gesitueerd modern luxe
uitgevoerd driekamer hoekapparlement op de tweede
woonlaag met zonneterras eigen parkeerplaats en bergmci op de parterre Ind entree met garderobekast slaapkamer met vaste kast grote slaapkamer met vaste kast en
t v-aansluiting modern hangend toilet met fonteintje badkamer met ligbad douchecabine en wastafel woonkamer
met open keuken met diverse mbouwapparatuur bijkeuken schuifpui naar zonneterras met verlichting

HOGEWEG 54/16
ZANDVOORT
Goed onderhouden gezellig tweekamer appartement ge
legen op de derde etage met ruim zonnebalkon op het zui
den en een vrij uitzicht over de duinen Het gebouw is voor
zien van een lift Ind entree hal met garderobe en meterkast L-vormige woonkamer met moderne open keuken
met mbouwapparatuur en schuifpui naar het balkon mei
uitzicht over de duinen slaapkamer met vaste kast badkamer met ligbad/toilet en wastafel Setvicekobten ca
ƒ 336 - per maand inclusief o a stookkosten en water

Vraagprijs ƒ 259 000 - k k

Vraagprijs ƒ 585 000.- k k

Vraagprijs ƒ 239000-k k

Praktijkoverdracht
Met ingang van 23 augustus zal de praktijk van
tandarts F. van der Rijst worden voortgezet door
tandarts A. R. Lont.
Op donderdag 29 juli van 15.00 tot 18.00 uur is
er gelegenheid tot afscheid nemen en kennismaken met de nieuwe tandarts.

1ANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipt. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

van der Kuijl:

Adres: Quarles van Uffordlaan 4
Tot 23 augustus is de praktijk gesloten. Informatie bij spoedgevallen op het antwoordapparaat.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd:
023-5712160.

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdONT

Makelaardij o.g.
IR G FRIEDHOFFPLEIN12
ZANDVOORT
Goed onderhouden vrijstaande villa niet dubbele garaqe rondom fraai aangelegde tuin gelegen op steenworp
afstand van het strand en vrij uitzicht over zuid-duinen
Ind ruime hal met garderobe toilet niet douche ruime
woonkamer met veel lichtinval met open haard en serte
open woonkeuken kantoor kelder toegankelijk vanuit
de tuin 1e etage ruime ouderslaapkamer (voorheen
Iwee kamers} toilet slaapkamer met vaste kast badka
mer rnet ligbad via vhzotrap naar bergzolder De tuin is
ca 18 meter diep'23 meter breed
Vraagprijs ƒ 965 000 - k k

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.
Passage 36-40, Postbus 413
204O AK Zandvoort

IMVM

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

DR J G MEZGERSTRAAT42
ZANDVOORT
Gezellige hoekwoning met plaats op zuidooblen ann
gebouwde stenen berging gelegen op steenwoip al
stand van het strand station en centrum van het dorp
tnd gang met trapKabt badk met toilet douche en wastalel woonk met open haard en hall open keuken met
div mbouwapparntuur aangebouwde stenen berging
eerste elagp slaapk met wastafel slaapk met wastafel
en balkon moderne badk met ligbnd/toilet en wastafel
niet ombouw keuken met wasmachine-aansluiting
tweede etage tweeslaapk en bergruimte
Vraagprijs/435 000-k k
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Muziek en volleybal
ZAND VOORT - Strandpaviljoen Par Out organiseert op
zaterdag 31 juli een beachvoetvolleybaltoernooi. Terwijl
de voetballers een voetvolleybalshow weggeven (vanaf half
twaalf), zorgt een discjockey
voor muziek, 's Avonds is er
een barbecue. Op zondag l augustus is er ook vanaf half een
een optreden van De Willy Latmo Band. Deze vijfkoppige
formatie brengt meringue, salsa, soca en pop. Het optreden
duurt tot zes uur.

Architecten rekenen af met grootheidswaanzin

Om Zandvoort op te stoten
in de vaart der volkeren wil
de gemeente dat er voor de
midden-boulevard een
masterplan komt. Een soort
leidraad voor de komende
tien, twintig, misschien zelfs
dertig jaar. Alle
belanghebbenden van de
midden-boulevard mochten
donderdag alvast
brainstormen samen met de
plannenmakers: Adriaan
Geuze van het bureau West
8, Sjoerd Soeters (in
Zandvoort vooral bekend als
ZANDVOORT - Syb van der ontwerper van het Circus)
Ploeg, die menig dameshart en ambtelijk projectleider
sneller doet kloppen, verloot Peter van Delft.
vrijdag 30 juli 25 cd's van zijn
Friese popgroep De Kast bij
Noordzee FM Beach Club
ET Is donderdagmor(strandpaviljoen 2a op het
gen nog flink wennen
Zuidstrand). Syb deelt ook
voor de bewoners van
handtekeningen uit. Het zinde
midden-boulegen laat hij over aan The Sa- yard. Plannenmakers die eerst
mantha Brothers. Na afloop is ideeën komen vragen voordat
er een barbecue (tegen beta- ze een plan maken, dat is bijna
ling). Het programma begint te mooi om waar te zijn.
om half vijf en duurt tot half
De ongeruste en ongeduldiacht. De entree is gratis.
ge Zandvoorters verwachten
daarom elk moment dat het
addertje onder het gras zichtbaar wordt. Ze zijn er bijna van
overtuigd dat het projectteam
ZANDVOORT - Volgens Re- toch nog een masterplan voor
cron, de vereniging van recrea- de midden-boulevard tevoortie-ondernemers, jagen lokale schijn tovert waarin alle beoverheden de Nederlandse staande woonflats plaatsgetoerist naai' het buitenland. maakt hebben voor bijvoorDie conclusie trekt Recron uit beeld winkelcentra, restaueen onderzoek van de Land- rants, disco's, pretparken, hobouw Universiteit Wagenin- teltorens of vakantiehuisjes.
gen. Strandpaviljoens, camAls dat uitblijft, kunnen ze
pinghouders, restaurateurs en niet afwachten met het spuien
hoteliers moeten volgens dat van hun zorg. Stedenbouwonderzoek veel belasting beta- kundige en badplaatsdeskunlen. Per gemeente kan dit sterk dige Adriaan Geuze mag niet
verschillen.
eens zijn dialezing over goede
en slechte voorbeelden in bin-

De Kast

H

Hoge lasten

Radio vanaf circuit

ZANDVOORT - Tijdens de
Marlboro Masters zenden
ZFM (de lokale Zandvoortse
omroep) en AB-radio (de omroep van Bloemendaal) uit
vanaf het circuit. Op zondag 8
augustus verzorgen ze voor het
eerst zeven uur lang een liveuitzending (van tien tot zeven
uur). Aan de races wordt bovendien op vrijdag van twaalf
tot zes en op zaterdag van
twaalf tot vier plus van zes tot
zeven aandacht besteed.

Wieldoppen
ZANDVOORT - Vier bewoners van de Emmaweg, dr.
Gerkestraat en Koninginneweg hebben aangifte gedaan,
omdat de doppen van hun autowielen gestolen zijn.JDe.diefstal vond plaats in de nacht
van zaterdag op zondag.

Vakantiepech

ZANDVOORT - Voor een
Duits echtpaar is de vakantie
in Zandvoort maandagavond
triest begonnen. Onbekenden
namen hun auto met al hun
vakantiespullen mee vanaf de
Haarlemmerstraat. Ook hun
paspoorten zijn verdwenen.

Rillende jongen

ZANDVOORT - Maandagnacht is een vijftienjarige
Zandvoorter op straat gevonden. De jongen lag hevig te rillen. De GGD heeft hem onderzocht. Hij bleek kerngezond,
maar had wel veel te veel gedronken. De jongen is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Hij kreeg een
bon van vijftig gulden.
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hotelier Ronald Weilers dat de
Kerkstraat bijvoorbeeld doorgetrokken moet worden naar
het strand en dat de Thorbeckestraat ondertunneld moet
worden. Weilers benadrukt dat
er meer zonnige en minder
schaduwplekjes moeten komen als de openbare ruimtes
opnieuw worden ingedeeld en
als er nieuwe gebouwen worden neergezet. Ook pleit hij ervoor om voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en hotelgasten over te houden. Platwalsen en opnieuw bouwen

ben gegeven over eventuele
verkoop/teruggave van de
grond.
Behalve het Badhuisplein
dient ook het Fenemaplein
volgens het Projectteam Midden-boulevard nodig opgeknapt te worden. Het voormalige Dolflrama, door Marcel de
Graaf van het Palace Hotel
'Dolfidrama' genoemd, behoort volgens Soeters tot 'the
bad and the ugly'. Dit in tegenstelling tot het Gasthuishofje
('The good' volgens Soeters).
Het Dolfirama is volgens Van

Bewoners moeten nog even wennen
aan plannenmakers zonder plan
van het casino ziet hij helemaal
zitten.
Dat laatste is eigenlijk een
wens van architect Sjoerd Soeters en stedenbouwkundige
Adriaan Geuze. Want al hebben ze nog geen vastomlijnde
plannen, ze hebben wel al gefilosofeerd over de midden-boulevard. Zo zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze het zwarte
spiegelgebouw op het Badhuisplein verafschuwen. Dat is
tegenwoordig overigens ook
nog eens uitgebreid met een
gele puist.
De directie van Holland Casino heeft volgens het tweetal
wel oren' naar vernieuwing.
Holland Casino wil namelijk al
jaren uitbreiden en aast op het
duintje rechts naast het gebouw. Die grond behoort echter toe aan de erven van Schale
(Eurotel) die volgens ambtelijk projectleider Peter van
Delft nog geen uitsluitsel heb-

Delft in handen van ABN/Amro Onroerend Goed. Die heeft
de plannen om er een hotel- en
congrescentrum van te maken
voorlopig in de ijskast gezet.
Ook de Passage en vooral de
doorloop vanaf het station
naar het strand willen Soeters
en Geuze verbeteren. Hoe ze
dat precies gaan doen, weten
ze nog niet. Zo weten ze ook
nog niet wat er met de winkels
en restaurants van de Passage
gaat gebeuren tot ontzetting
van twee ongeruste ondernemers. Wethouder Marijke Herben is in elk geval een voorstander van winkels met woningen erboven.
Uitbreiding van het winkelbestand of verspreiding van de
toegangsroutes naar het
strand, zoals een vertegenwoordiger van de Kamer van
Koophandel voorstelt, ziet
Soeters niet zitten. „Eindeloos
uitbreiden betekent dat de op-

brengst per vierkante meter
afneemt. Dat keert zich tegen
de winkeliers," zegt hij. „Als
we meer toegangsroutes zouden maken, moeten we de rust
van de Noordbuurt verstoren.
Terwijl dat juist zo'n heerlijke
plek is voor bewoners en voor
die enkele toerist die de eenzaamheid zoekt."
De masterplanmakers hopen het toeristisch verkeer,
dat nu soms overlast veroorzaakt, te beïnvloeden. Ze halen
daarvoor een oud idee uit de
kast: het afsluiten van de Engelbertsstraat zodat het verkeer niet meer van Noord naar
Zuid en vice versa kan rijden.
Kamer van Koophandelvoorzitter Hulsebosch juicht dat
van harte toe, zeker als dat alleen in de zomer geldt.
Marcel de Graaf van het Palace Hotel oppert dat Zaïidvoort ook buiten de zomer
aantrekkelijker wordt als er
meer vrijetijds- en sportfaciliteiten komen op de middenboulevard. „Als idee prima,
maar wel gevaarlijk want dat
soort faciliteiten zijn erg trendgevoelig," reageert Soeters
voorzichtig. „Het valt of staat
met een ondernemer die vijftig
miljoen in een goed idee wil
stoppen. Je moet namelijk een
groot complex hebben, wil het
publiek toestromen. De mensen komen met voor één ding,
ze willen een keuze kunnen
maken. Hoedt u voor projectontwikkelaars die ermee komen, want dan wordt het een
mislukking."
Soeters en Geuze willen namelijk afrekenen met grootheidswaanzin. Daarvan is er al
genoeg in Zandvoort, vinden
ze. En zeker op de midden-

boulevard die grotendeels m
de jaren vijftig en zestig tot
stand gekomen is. „Het is een
soort enclave van hoogbouw
met grote lege ruimtes ertussen waar je compleet wegwaait," zegt Soeters. „De
openbare ruimte is nu het kind
van de rekening Daar moet
dus wat aan gebeuren en wij
zijn ervoor om dat te gaan verzinnen," meent Geuze.
„Bewoners en ondernemers
hebben er allemaal baat bij als
het prettiger toeven is op de
midden-boulevard. Dat de bewoners hun woning niet gesloopt willen zien is logisch,"
recapituleert Van Delft na afloop. „Anderzijds zieje ook dat
ze geen extra hoogbouw willen. Dat blijkt uit de reactie
van de bewoners van de Rotondeflat die ageerden tegen de
bouw van Eurotel (een ruim
zeventig meter hoge hoteltoren). Dat is dus nogal tegenstrijdig. Je zou willen dat alle
bewoners zelf zouden zeggen:
we willen groter, beter, ruimer,
mooier wonen en daar hebben
we wat voor over."
Bewoner B. Bouberg Wilson
na afloop: „Er hoeft wat mij
betreft niet zoveel te veranderen Ik woon heel fijn inde Rotondefiat."
Monique van Hoogstraten
Het duurt nog oven voordat liet echte
masterplan 9P tafel ligt. Maar in liet
najaar moet in elk geval liet programma van eisen klaar zijn. De bclanghclibenclcn krijgen dan de kans om
hun mening ook kenbaar te maken
aan de politiek. Tijdens een extra geniecntcraadsvergadering in november beslist de raad uiteindelijk over
het programma van eisen waarop liet
masterplan gebaseerd moet worden.

'Beton vliegt hulpverleners
straks op straat om de oren'

Koppenol sluit
massagebad om
legionella
ZANDVOORT - Koppcnol's
l Beautycenter heeft het hydromassagebad buiten gebruik
genomen, omdat de provincie
vorige week woensdag de legionellabactene erin heeft gevonden In de rest van het bednjf is de bacterie met aangetroffen. Het bedrijf draait clan
ook gewoon door volgens de
eigenaar. ,,Als er nu een bedrijf
veilig is, dan is het wel ons bedrijf. Een ezel stoot zich geen
twee keer aan dezelfde steen."
zegt hij. Hij is van plan een apparaat te installeren dat het
water in de leiding ontsmct
Tot dat moment mogen gasten
geen gebruik meer maken van
het bad.
De provincie deed extra onderzoek bij Koppenol. omdat
de GGD op 16 juli hoorde dat
een vrouw in een Rotterdams
ziekenhuis was opgenomen na
besmetting door de legionella.
De vrouw zal weer herstellen
volgens de provincie.
Alle gasten van het Beautycenter zijn inmiddels op de
hoogte gesteld, bevestigt eigenaar Koppenol. „We hebben
niet gemerkt dat er meteen
minder klanten kwamen."
Hij heeft de afgelopen maanden, nadat de provincie in mei"
een brief met raadgevingen
naar de sauna's en zwembaden
had gestuurd, extra gespoeld
met water van zeventig graden Ook alle andere aanwijzingen van de provincie heeft
hij opgevolgd. „Hoe het dan
toch kan? Ik heb er geen idee
van, wist ik het maar. Deze
bacterie kan de ene dag wel en
de andere dag niet voorkomen
Overigens bestaan er 34 legionellasoorten. Er is slechts één
waar j e ziek van wordt. Ik weet
bijna zeker dat er ook bij de
mensen thuis heel veel legioi'.
nella voorkomt. Alleen komt.
dat niet in de publiciteit."

Straten dicht

gen en wie zou dat winnen?
Een blokje hier en daar, de
hulpdiensten te laat, wat naar!
Maar dat gebeurt toch niet bij
u, altijd bij een ander is dit het
geval, soms is het maar een
eenvoudig ongeval.
Is het wel zo veilig? De hulpdiensten rijden steeds verder
De wijk is veilig, roept een om! Daar doet uw wijk toch
ieder in koor. Maar ga daar dan niet aan mee?
ook voor. Hulpverleners laat
allemaal eens iets van je horen,
O ja, we zitten ook nog in
want straks krijgen we nog Zandvoort aan de Zee. Toerismeer betonblokken om onze ten • daarvan moeten .sommioren.
. ...
gen bestaan^,straks".iri de bij-,
Natuurlijk zijn er mensen die stand, zie je ze al weggaan?
nu beter kunnen slapen zonder Want deze toeristen willen
dat verkeer in hun straat, maar nooit meer in de file staan. Die
o wee als hun huisje in de fik paar keer in het seizoen, daar
staat. Bel snel dat nummer moeten we het maar mee
vlug en Pietje ligt op zijn rug. doen. Effe wachten is er soms
Paniek, daar moet u niet aan niet meer bij, ook die hulpbeginnen. Rustig moet men dienst moet straks gewoon in
blijven. Dat doen de hulpverle- de rij!
ners ook, al koken ze soms van
Sterkte allemaal. De emmer
binnen.
is heel erg vol. Niets in Zandvoort is straks meer te dol. Het
U wilde toch een beter beleid zal je kind maar wezen. Te laat,
met een hoop veiligheid? Gaat ook al wilden die hulpverleners
u uw wijk veranderen, denk echt wel racen. Een ode aan
even goed na, ook die ambu- alle hulpdiensten, sterkte gelance, politie en brandweer ko- wenst. Kom je er niet meer
men straks te laat. Klasse- doorheen, neem dan die ande- De in beslag genomen goederen zijn van zeer uiteenlopende aard. Een groot deel staat opgeslagen bij de politie
chauffeurs moeten het zijn, dat re weg. O, die is dicht? Dat is
is alleen maar fijn. Maar ze toch naar, zeg!
Lia Sol
moeten ook met auto's over
Zandvoort
betonblokken kunnen sprin-

ZANDVOORT - De Van Lennepweg tussen de A.J. van der",
Moqlenstraat en de Van
Speijkstraat wordt van 23 au-"
gustus tot en met 3 september
afgesloten. Vanwege de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk
wordt het oude viaduct weggehaald dat daar zit. Daarvoor in
de plaats komt een damwand.
In het weekend kan er wel verkeer door de Van Lennepweg.
Ook de Kostverlorenstraat
gaat dicht Van 6 september
tot en met 26 november wordt
deze weg geasfalteerd. Ondertussen worden ook de pas geplante prunussen vervangen
doorjwitte tamme kastanjes.'
De prunussen bleken ziek Ze'
vielen nog binnen de garantie.

Lia Sol (Rode Kruis/Ehbo)
vreest dat de ambulance, politiewagen en brandweerauto
straks niet meer op tijd bij ongwallen en branden kunnen
komen doordat steeds meer
wegen in Zandvoort geblokkeerd worden.

Zwarte Veld klaar

Toto K a ï m Schut

ZANDVOORT - Bouwvakkers leggen deze week de laatste hand aan het Zwarte Veld.
Zodra de bouwvakantie begint
moeten er weer auto's kunnen
parkeren bovenop de nieuwe
waterkelder.
Het project
wordt met dertig dagen vertraging opgeleverd. De vertraging
wordt bekostigd door de aannemer. Wethouder Marijke
Herben heeft maandag een mformatiedag voor de bewoners
en een excursie voor de raadsleden aangekondigd.

Politie neemt miljoenenbuit in beslag De Zwaluw

Nieuwe plannen voor
winkelcentrum Noord
ZANDVOORT - Het winkelcentrum in Noord krijgt
alsnog een opknapbeurt.
Volgens wethouder Marijke
Herben voert de gemeente
nieuwe besprekingen met supermarktketen Vomar, woningbouwvereniging EMM
en
Aktivititeitencentrum
Zandvoort.
Na de zomervakantie worden de nieuwbouwplannen
aan de buurt en aan de politiek
gepresenteerd. Het bureau
Kraaijevanger Urbis heeft in-

middels een conceptplan gemaakt dat sterk afwijkt van
het ontwerp van twee jaar geleden.
Het is de bedoeling dat de
Vomar uitbreidt richting gebouw 't Stekkie. Bovendien
komen er maisonnettes op de
supermarkt. Die bestaan uit
twee lagen, zodat het gebouw
maximaal drie lagen hoog
wordt. Ook 't Stekkie krijgt
meer ruimte. De grote parkeerplaats aan de Celsiusstraat blijft bestaan. De snackbar en bakker krijgen een facelift.

ZANDVOORT - Viagrapillen, merkhorloges, sieraden,
diamanten, een naaimachine, kluizen, zonnebrillen,
broeken,
handschoenen,
zonnebrandolie en een fototoestel. De politie heeft donderdag bekend gemaakt dat
er na een onderzoek in en
buiten Zandvoort een flinke
partij gestolen goederen in
beslag genomen zijn. Bovendien rolde de politie een illegale loterij op en nam zij ook
vier auto's, vuurwapens en
28,8 kilo drugs in beslag.
Er zijn negen arrestaties verricht. Een hoofdverdachte is
nog voortvluchtig. Deze man,
een vijftigjarige Zandvoorter.
wordt verdacht van heling.
Twee 51-jarige Zandvoorters

Meedenken over midden-boulevard: Slopen of sloven?
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nen- en buitenland afmaken.
Want, vinden de bewoners,
de onzekerheid heeft nu wel
lang genoeg geduurd. Al jaren
worden er plannen geopperd
die weinig rekening houden
met hen. Beginjaren negentig
kwam de toenmalige wethouder, Frits van Caspel, immers
nog met een revolutionair plan
waarin heel wat bewoners hun
huis zagen weggevaagd.
Maar er waait een nieuwe
wind op het raadhuis. Inwoners en ondernemers mogen
voortaan meepraten, participeren, voordat er een plan op
tafel ligt. Ze mogen hun ideeën
spuien, al beslist uiteindelijk
de gemeenteraad. Inmiddels
vergaderen de gemeente-ambtenaren en de bewoners zich
dan ook al suf in Oud-Noord
(opknapbeurt van de wijk),
Kostverloren (bestemmingsplan), de Zuidbuurt (parkeersysteem) en heel Zandvoort
(verkeers- en vervoersplan).
Soms reageren de bewoners en
ondernemers meteen enthousiast, soms nog wat argwanend.
Donderdag, tijdens de eerste
bespreking over het masterplan voor de middenboulevard, valt vooral op dat de ondernemers 's middags wat
sneller de omschakeling naar
de nieuwe houding van de gemeente maken dan de bewoners, die zich logischer wijze
vastbijten in het verdedigen
van huis en haard. Dat architect Soeters zijn afschuw voor
hoogbouw niet onder tafels en
stoelen steekt, helpt ook al
niet om de argwaan weg te nemen.
Een enkeling oppert wel
ideeën. Zo vindt bewoner en
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Hans van Pelt

zijn al op 18 mei aangehouden.
Een van hen was betrokken bij
de heling en de illegale loterij.
De ander was de organisator
van de illegale loterij.
De afgelopen weken heeft de
politie vervolgens een 46-jarige
Amsterdammer wegens heling
gearresteerd. Er zijn ook vijf
kopers van gestolen spullen
opgepakt: een 36-jarige Zandvoorter, een 39-jarige Zandvoorter, een 35-jarige Zandvoortse, een 45-jarige Haarlemmer en een 48-jarige man
uit Oegstgeest. Een 48-jarige
Haarlemse is aangehouden in
verband met de loterij.
De gestolen goederen komen
uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Zo is een
deel van de sieraden afkomstig
van een inbraak uit 1996 bij een
Alkmaarse juwelier. Andere
sieraden zijn afkomstig van
een inbraak in Duitsland, een
overval op een Duitse juwelier.
In totaal bedroeg de buit van
die drie misdrijven 3,5 miljoen.
Niet alles daarvan is teruggevonden bij de huiszoekingen
die de politie de afgelopen drie
maanden heeft verricht. De in
beslag genomen goederen zijn
tot nog toe getaxeerd op 950

duizend gulden. Er zitten ook
nog sieraden, diamanten en
horloges bij van andere inbraken en overvallen. De politie
onderzoekt samen met juwliers waar die spullen vandaan
komen.
Bij de in beslag genomen
goederen zat ook een sporttas
met 1152 Viagra-pillen, die vqrigjaar uit een vrachtwagen bij
Itteryoort werden gestolen.
Destijds verdween voor 17 miljoen gulden aan pillen. Waar de
overige pillen gebleven zijn, is
volgens de politie nog onbekend
Verder ontdekte de politie
dat de helers nog een heleboel
andere gestolen goederen wilden verkopen, zoals duizenden
gestolen zonnebrillen, dertig
kluizen (onderdeel van een gestolen partij van tweehonderd
kluizen), één naaimachine van
achtduizend gulden (afkomstig uit een partij van acht machines). een fototoestel, zonnebrandolie, broeken en handschoenen. Ook vond de politie
28,8 kilo drugs, veel meer dan
toegestaan voor eigen gebruik.
Naast de gestolen goederen
handelde een lid van de bende
ook in illegale lottoformuheren. Deze 51-jange Zandvoor-

ter werkte volgens politiewoordvoerder Jaap Hage
..voor zover bekend met via de
normale verkoopadressen."
Hij verkocht ze via tussenpersonen ('schrijvers' werden zij
genoemd) in uitgaansgelegenheden zoals cafés en kantines
van sportverenigingen Deelnemers konden elke week op
een of meerdere cijfers van de
officiële lotto gokken. Ze vulden dat in op gokbriefjes of
meldden dat telefonisch aan
de 'schrijvers' Deze 'schrijvers' behielden 30 procent van
de inleg De politie heeft mmiddels twee van hen aangehouden (een 51-jange Zandvoorter en een 48-jange Haarlemse).

Natuurcentrum
ontbreekt in
plan voor Zuid

voorkant maximaal drie meter
uitbreiden. Erg veel mogelijkheden om uit te breiden zijn er
echter niet. want de gemeente
wil dat de Zuid-boulevard een
villawijk blijft waar de huizen
niet te dicht op elkaar staan

ZANDVOORT - Er komt
geen natuureducatief centrum op het Friedhoffplein.
Alle mogelijkheden om dat
gebouw er neer te zetten zijn
geschrapt uit het nieuwe bestemmingsplan voor
de
Voor het fietspad vanaf paZuid-boulevard en omgeviljoen Zuid, langs het parkeerving.
terrein naar de Frans ZwaanHet bestemmingsplan ligt straat blijven wel mogelijkheop dit moment ter inzage. Tot den. Omwonenden stelden tijen met volgende week kunnen dens een inspraakavond op 28
Zandvoorters hun mening over mei voor om een fietspad langs
het plan geven. Een deel van de boulevard te maken, omdat
de pijn is bij de bewoners van veel fietsers daar nu al op de
Zuid echter al weggenomen stoep rijden. De gemeente bedoordat het omstreden na- looft beide mogelijkheden natuureducatief-centrum uit het der te bestuderen.
Ook aan sommige individueplan is verdwenen. De bewoners hebben bovendien de af- le wensen is de gemeente tegegelopen maanden veel over- moet gekomen. Wie aan de
legd met de gemeente over het achterkant tegen een duinwal
woont, mag zijn huis aan de
nieuwe bestemmingsplan.

De organisator, de 51-jarige
Zandvoorter. betaalde de wmnaars uit en hield de rest van
de opbrengst. Hij heeft er volgens de politie miljoenen mee
verdiend. Zelf gokte hij ook
mee. zodat het geld dat hij
moest uitkeren nooit meer
werd dan wat hij ontving Twee
vrouwen hielpen hem met het
invoeren van de lottoformuheren op de computer De illegale
lotto heeft volgens de politie
zeven jaar bestaan

Zomaar een zwembad in de
tuin bouwen mag dan ook niet.
Het college van Burgemeester
en Wethouders moet daar uitdrukkelijk toestemming voor
geven. Rondom een terras mag
geen hoge muur komen te
staan, maar wel een laag muurtje met een glazen scherm.
Verder wil de gemeente dat de
huizen licht van kleur blijven,
net als nu.
Sommige bewoners vinden
die regels betuttelend, vertelden ze tijdens de inspraakbijeenkomst eind mei

ZANDVOORT - De werkzaamheden aan de Zwaluw be-<
gmnen volgens wethouder Marijke Herben toch nog binnenkort Het pand in de Swaluestraat staat al een jaar leeg De
voormalige garage maakt
plaats voor een appartementencomplex
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FRIGIDAIRE KOELKAST
Tafel model koelkast, 138 liter inhoud, 2 sterren
vriesvak, 2 draagrekken en 2 groenteladen. '549.-

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD 32x molorzoom Adv '1099
PW6301, 61cmBI Line S,
stereo, teletekst Adv '2095 •

999,

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301, Stereo, teletekst
met geheugen Adv '2795 -

1269.-

589.SONY T R A V E L L E R

1499.-

TR401 HiFigeluid Adv '1330 -

789.CANONV8TOPKLASSE
UC6000, camcorder met
Flexizone, HiFi geluid '1599,-

799.-

16 x zoom, 5 standen programAE.mcl accessoires
en alst bed Adv "1499 -

849.-

T o p k l a s s e ' Grootbeeld TR620, 15x zoom, 3 proBlack-lmeS, lOOHzdigital
jramAE Adviesprijs'1890 scan, stereo, TXT Adv '2695 -

1069.-

JVC DIGITAAL STUNT!
1

SONY BREEDBEELD GFtDV, Prijsdoorbraak ,
24WS1, 61 cm Super TrimIron. stereo,teletekst Adv'2440-

999.

100x

zoom Adv '3849 -

1479.-

1099.-

SAMSUNG VIDEORECORDER

Aanbieding Is exclusief eenmalige entreekosten.
Voor aanvraag vereist: geldig legitimatiebewijs on b
afschrltt zonder bedragen (niet ouder dan 1 i

SV210: Jet Drive 2 koppen, menu control,
80 voorkeuzezenders, aanduiding van de
verstreken tijd, scart aansluiting en
afstandsbediening. *369.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

1979.-

INDESIT WASAUTOM.

679.-

«derland

Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets Adv.*799.-

479.WASOROOGCOMB1NATIE

749.-

PHILIPSHIFI STEREO

Wassen en drogen m
1 machine, 1 0OOtoeren. *1 549.-

VR675, ShowvrewM- PDC, 4 koppen.FollowTV,fongplay.'1 045.-

868

SONY MONTAGE TOP!
E920, 7 koppen Super Tnlogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv "1650 -

l sc^Mma

849.-

E720, SuperTnlogic, 4 koppen,Showview-fPDC.*1100.-

629.-

l&fe? 119o«"

JVC STEREO VIDEO

^_ WHIRLPOOL
t| BOVENLADER

HRJ6.4k,Hi-SpecDnve "989

549.-

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviespnjs* 1435.-

~~ 898.-

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv "945 -

ARISTONA

~~ 479.-

BOT

SV600, Videorecordermet
PDC. Adviesprijs'699 -

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. Adviespnjs'1799.-

KV14V4; Showview, PDC.
AdwiesprijsM220.-

""1245.AEGCONDENSDROGER

SONYVIDEORECORDER
E120;Tnlogcplus.afstbed "610-

Philips garantie. Adv"995.-

549.-

PHILIPS SHOWVIEW

KOM LANGS VOOR
EEN

VR165,+PDC,alst bed "745 -

"m
895.PANASONIC KTV TXT
21 Si SScmFSQ Adv."849 -

m 545.-

Geen afvoer nodig' 8 elektromsch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. Adv. *999.-

4 STUKS

PANASONICSTEREOKTV
XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv "1499 -

1065.-

B3

AUDIO-TAPE 10 STUKS

ARISTONA VIDEOREC.

SB100, 2 koppen, scart,
alsl bed Adviespnjs'495

BOSCH
CONDENSDROGER

Q1Q
fj löa"

afvoer nodig! Ruime
vulopening, 140 minuten
timeren RVS trommeri449.-

PANASONIC BesteKoop!

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g

| M21, Hi-Black Tnnitron "990 -

HET uZi).-

| SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandsbed Adv "550 -

IBM APTIVA-242 PC!
Topklasse PC. 350Mhz, 64mb.
8GB HD. 15'mon Adv "3079 -

2195 . -

INLINE/PHILIPS PC!

:

„,

1949.-

1495.-

KTV 37CM+ TELETEKST

295.265.-

598.-

488.-

MIELE VAATWASSER
6PiDgtamma's,3tempeiaturenen
unieke bestek schuflade *2099-

1345.-

BOSCH VAATWASSER
5programma's,2temperaturen,
ia's,2temperaturen,
aquastop en timer.*1895.-

1165.-

BAUKNECHWAATWASSER
nVAATWASSER
270 liter koel en 54 liter vnes, 5 programma's,
ma's, 2 tempe5 plateaus van glas *1399.- raturen eni timer "1699.'1699.-

825.-

995.-

BOSCH KOELKAST
KOELKAST BOSCH VAATWASSER
AATWASSER
185 liter koel en 54liter

oei en 54liter SGS2009; 2! programma's en
en
vries. 2 legroosters.*899.oosters."899.- 4sproemiveaus
M149.aus Adv
Adv'1149.-

575.-

695.-

ZANUSSI KOELKAST INDESIT VAATWASSER
'AATWASSE

136 liter koelIen42litervnes,
en 42litervnes, 3prog. 12couverts.
:ouverts. *899.*899 l
2 legroosters
Adv.*699.
rs Adv.*699.-

475.-

INDESIT KOELKAST
)ELKAST
184 liter koel en 46
liter vries,
46litervries,
3 legrooslers Adv.
*849.
<\dv. *849.-

35.-

525.

INBOUW
APPARATUUR *
SIEMENS INBOUW *
VAATWASSER
i
Volledig intergreerbaar, ^
5 programma's en aqua- -jr
stop,zeerstil.Adv.*2795.- i;

BOSCHONDERBOUW *
VAATWASSER
^
BOSCH KOELKAST 4 programma's, 2 tempe125 liter inhoud, 3 sterren
vnesvak van 17 liter, 3 verstelbare plateaus van glas "949.-

729.-

1299.-:

raturen en aquastop *1599.-. - -

INBOUW VAATWASSER I*

Volledig irrtergneerbaar, 4 pro. l .7

WHIRLPOOL KOELKAST
165 liter, autom ontdooiing, energie klasse A *799.-

529.-

SAMSUNG KOELKAST
133 liter koel en 22 liter vries,
3 legroosters energie ATAG RVS INBOUWl*
klasse A. Adviespnjs.*899.-

134hter inhoud,
ud, automatisch
ontdoonng. Adviespnjs
dviesprijs '699.-

6ucm breed, met vonk-l
ontsteking. Adv.*899.-l'

479.-'

379.-

Ben"

Condensdroger,
i_-volledig elektronisch, _
11 droogprogramma's, •— '^^
gebruiksvriendelijke
Novotronic besturing.
Adv.*2349.-

4R5*

Atwasmachine,
6 programmakeuze's,
3 temperaturen,
gebruiksvriendelijke
Novotronic besturing.
Adv.*2199.-

138 Ber, 2 stenen
en vnesvak
vnesvak *499.* 499 .-

329.-

KOOKPLAAT
Metrestwarmteindicatiè *899.-

499.-

12-VOLTS KOELBOX
OELBOX
oencampng
Ideaal voorn de auto
en campng

99.-

ETNA KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat met handige vonkontsteking '448.-

318.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers
annendragers
en sierdeksel
Adv.*490.sel Adv."490.-

278.-

ETNA KOOKPLAAT
DOKPLAAT
4 pits met 2 delige
lelige branders.

178.-

Geen afvoer nodig! 120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. "1199.-

ATAG
FORNUIS
F1.0;
asfornuis
met elektrische
oven, mcl. grill
en sierdeksel.
Adv."1450.-

BAUKNECHTDROGER
140 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur."949.-

948.-

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets
voorlageretemperatuur "599 -

INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499.-

FRIGIDAIRE
EKOELKAST
KOELKAST

BOSCH VRIESKAST PELGRIM FORNUIS

97 liter, 3 laden en 20kg m- EL34, Hete-luchtoven, grill,
vnescapaciteit Adv. *1099.- draaispit, thermostaat en
sierdeksel. Adv. '1199.-

555.-

WHIRLPOOL VRIESKAST
108 liter inhoud, 11 kg
invnescapaciteit*799.-

HP INKJETPRINTER
DJ420, Incl sheetfeeder
Adviesprijs "499 -

175.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST

CANON PRINTER
PORTABLE KTV 37cm

149.-

798.-

174 liter, 6 vriesvakken ETNA RVS FORNUIS
12kg invriescapaciteit. '899.- Fraai RVS Gas-elektrofornuis met grill en glazen sierdeksel Adviesprijs "695

70voofkeuzezenders,Ofl Ned
Philips garantie Adv '695 -

Off Ned Philipsgarantie '495 -

sau en 6 standen
216 liter inhoud, 2 vnesladei 17 liter, draaplateau
en verstelbare legroosters.Adviesprijs. '949.-

INDESIT VRIESKAST

51 CM KTV TELETEKST

PT155, 37cm, afstbed '595-

MIELE GALA AFWASSEN

MIELE GALA DROGEN

MIELE GALA WASSEN
Wasautomaat,
^—
1200 toeren,
wolprogramma,
zeer gebruiksvriendelijke
Novotronic besturing.
Adv.*2499.-

lnte!333Mhz, 32MB. 4 3GB.
56kl/m, 1 jr On-Site Adv"2298 -

465.
PHILIPS TELETEKST

169.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER

~~
ü
675.269.[ SONY55CMTELETEKST
375.-

748.-

IAGNETRON
WHIRLPOOLKOEUVRIES 700 WATT MAGNETRON

975.-

NVSD220, Showview
PDC Adviespri]s'629

SONY 55CM STEREO
X2101. Trinitron, TXT
Adviespnjs'1440 -

18 liter, 800 Watt,
Valt, 5 standen
en draaiplateau.
iau. Adv*279
Adv"279 -

INDESIT KOELKAST
KOELKAST

\PRIJSt

\PRIJSi

220 netto inhoud, 2 vries
laden. Adviespnjs'1248.

469.-

SAMSUNG STEREO!
l TXT, 2 tu.nèrs. Adv*1395.-

199.-

~ 1799.- *

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendeli
Waterbeveiliging.Adviespnjs*1649.-

979.SONY HIFI STEREO

900 Watt magnetron, SOIiter,
digitaal, gnllen hete lucht. '699 -

898.-

AEG
BOVENLADER

PT4501, Teletekst. Adv "1645 - E830, 4 koppen Super Tnlogic
videorecorder "1200

[TV/VIDEO COMBI'S

1 000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. *1 349.-

899.-

PHILIPS 70CM STEREO SONY HIFI STEREO

| TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviesprijs"1595 -

BOSCHWASAUTOMAAT

Hoog toerig. Vrije temperatuur keuze, kort proramma AdviesprijsM 1 99.-

ge, Jog & Shuttle, TOT "1095-

479 • •

SAMSUNG COMBI

221 liter inhoud, vriesgedeeltemet2vakken."829.-

Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviespnjs"1595 -

SONY72CMHIFISTEREO Turbo-Drive, stereo, monta-

900 Watt magnetron, 26 liter,
digitaal, gnllenhelelucht '699-

IGNIS KOEL/VRIES

ZANUSSI WASAUTOM.

PHILIPS MATCH-LINE

579.-

SHARP COMBI

i/IAGNETRON
BOSCH KOEL/VRIES SAMSUNG MAGNETRON

MIELE KOELKAST

PHILIPS SUPER VHS!

10OOWatt magnetron, 26liter, digitaal, Quartzgrill, hete lucht
cwmeniriekeCnspfunkte '1099-

293litermhoud,3vnesladenen DAEWOO MAGNETRON
Sveistelbaretegroosters '1299.. Digitaal,800Watt,18liter, '349-

1200 toeren, spoelstopen
halve lading toets. Adv.*1 099.-

KV32W3, HiFistereo.TXT
met geheugen Adv "3495 -

ARISTONA STEREO KTV

1178.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELD STUNT!

919.-

959.

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

1499.-

1499.-

1000 toeren,
i, spoelstop en
kort programma.*1449.amma.*144!

=l»ifCALL CENTER

KV28W, 71 cm SuperTrmitron.stereo.TXT Adv '2440 -

PT820, 63cm Black-lme S,
l stereo, teletekst Adv '2795.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

iAUTOMAj
AEG WASAUTOMAAT

1199.-

849.PHILIPS 100HZ KTV

1200 loeren, vol electronische
monoknopbediening en censor
geregelde waterdosenng "1749.-

1200 toeren, elektronische
programmabesturing en vrije
temperatuur keuze."1649.-

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; studlokwallteit.
[SONY100HZBREED- Advlesprijs'1499.l
BEELD KLEUREN TV

KV25, Super Trinitron, teletekst.afstbed Adv'1399-

1369.-

230 liter inhoud, 2 ruime vnes
laden,3draagplateausvanglas
energieklasse A. Adv* 1599.

BOSCH WASAUTOM.

KV28W1, Super Trinitron,
stereo, TXT Adv '2990

~~
1149.SONY 63CM STEREO

1400 toeren, RVS trommel en
kup,vtietemperatijurkeu2e*1699 -

1248.MIELE KOELVRIES

~1449.-

SONY DIGITAL8 TOP!
SONY BREEDBEELD TR7000; super steady shot, nd
71CM KLEUREN TV accessares en afsLbed "2420-

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespnjs'1880 -

1999.-

AEG WASAUTOMAAT

^* Het Mobiele Netwerk*

BOSCTV
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMB
280 liter inhoud, Koeler en
vriezer apart regelbaar
3vnesladen,3legroosteis '1749.

geldig t/m 31 Juli.
U60lt6l

WHIRLPOOL COMBI

MIELEWASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 toeren, zeer
gebruikersvriendelijke Novotronic besturing. Energie en
Was klasse A Adv '2799 -

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

* Bellen In hééél Nederland en In meer dan
70 andere landen!!
1 1 -jarig moblllne GSM
abonnement op het
KPN netwerk. Fl 24.95
per maand abonnementskosten, waarvan de eerste
6 maanden gratis.

l PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV SONY STEADY SHOT !

1749.

MT263: Digitale bediening, 26 liter,
1000 watt, Quartzgrill, hetelucht en
Cnspfunctie. Adviespnjs *1099.-

Allernieuwste
lichtgewicht Sony
Topodel GSM toestel
CMDC1 t.w.v. 999,• 107 gram
• tot 11 5 uur standby
• tot 5.5 uur beltijd
• Jog Olal voor super
snelle bediening

70CM 100 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT ! HhBCAMCORDERSTUNT!

l Grootbeeld, HiFi-stereo,
Adviespnjs"3659 -

J

WHIRLPOOL
COMBIMAGNETRON

98 liter inhoud, Adv "549.-

BJC220, Bubblejet kleurenpnnter Adviesprus'249 -

648.ATAGRVSWASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering. *398.-

145.-

ZANUSSI
OPZETVRIESKAST

H P A 4 SCANNER
SCJ3200C. 300x600 Dpi,
SObits Adviespnis'311,-

50literen7kginvnescapac "595

225.-

PELGRIM WASEMKAP
3 standen en vetfilter '260.-

m 118.-

WHIRLPOOL VRIESKIST ETNA WASEMKAP
VIKAP

PORTABLEKTV37CM

102Wer,6,5kginvnescapaa"599,- AVANCE; 3-standen.
iden.*135
*135 •-
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^ j%en
Rekreade ook
weer in Noord
Kinderen van vier tot en met
twaalf jaar hoeven zich in de
vakantie niet te vervelen. De
vrijwilligers van de
Rckreade organiseren voor
hen elke zomer spel- en
knutselactiyiteiten in het
jeugdhuis bij de Hervormde
'Kerk op het Kerkplein en
gebouw 't Stekkie in de
Celsiusstraat. De Rekreade
duurt van zondag l augustus
tot en met vrijdag 27
augustus.

'Zandvoort is 't buitenland dichtbij'

Met

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alle paviljoens die de
badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

en

LAK NAAST de politiepost en het uitkijkpunt op
de boulevard ligt club Maritime. Het grote terras met
groene en witte stoeltjes ligt er
nog verlaten bij, maar binnen
is het al druk. Aan de houten
tafeltjes zitten veel jongeren
en een paar gezinnen met kinderen. Het is een mooie dag,
maar door de harde wind te
koud om buiten te zitten.
Een groepje jongens kijkt bewonderend naar de surfers
voor wie het vandaag wel goed
weer is. „Zullen we het ook
weer proberen," vraagt de een,
maar zijn vriend schudt zijn
hoofd en neemt nog een slok
van zijn bier. „Het is veel te
koud om in het water te gaan."
Op dat moment staan de kinderen van een tafeltje verder
op en rennen de zee in. Ze worden met open mond nagekeken door de bezoekers van het
strandpaviljoen en de niet-surfende jongen schudt verbaasd
zijn hoofd. „Dat meen je toch
niet," zegt hij zachtjes.
Een
grote
herdershond
loopt
rond
door de zaak
en laat zich gewillig
aaien
door iedereen
waar hij langsIqopt. Dan gaat
hij bij de bediening zeuren tot
hij naar buiten
mag. Om vervolgens
zijn
neus tegen het raam te drukken tot hij weer naar binnen
wordt gelaten. De jongens kijken gelukkig weer iets vrolijker
als twee meisjes achter ze
plaatsnemen en ze bestellen
nog maar wat.

A

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Groot gemis
Op vakantie gaan is heerlijk, maar terugkeren in Zandvoort is
toch ook fijn. Toch schrok ik wel bij terugkomst. Dominee Van,
Leeuwen blijkt op 7 juli overleden, zo kreeg ik van twee lezers te.
horen. Ik herinner me nog goed hoe hij genoot van zijn feestelijke
afscheid als predikant een paar maanden geleden. Lang heeft hij
helaas dus niet van zijn pensioen kunnen genieten. Heel erg
jammer, want Jaap van Leeuwen was een erg aardige man die
velen tot steun is geweest. Voor zijn familie lijkt het me helemaal
afschuwelijk om hem nu al te moeten missen.

Drie verklaringen

Nel Kerkman krijgt heel wat reacties op haar column. Vorige.
week was het nog eens extra raak toen ze zich afvroeg waarom
het Zwarte Veld zo heet. Ze hoorde allerlei soorten verklaringen.
Het Zwarte Veld zou een modderkom zijn geweest, er zou kolengruis op gestort zijn of zwarte, geblakerde aarde die gebruikt.
werd om pijpenkoppen af te koelen in de nabijgelegen fabriek.-;
Die laatste verklaring kwam van een oudere Zandvoorter die er,'
in zijn jeugd nogal eens ging zoeken naar resten van pijpen. Zijn,
er nog meer Zandvoorters die wat over het Zwarte Veld weten?'.
Marita Kleinjager, Annelies Remkes en Wilma Arkink houden bij paviljoen Far Out hun 'zussendag'

Uruguay, Chili en Indonesië en
spreken geen Nederlands. De
vrienden kennen elkaar al
sinds de tijd dat ze twintig waren en om de zoveel tijd komt
iedereen naar Zandvoort om
elkaar weer te zien.
„Hoe we elkaar ontmoet
hebben, is een lang verhaal. Ik

heb geen zin om daar weer aan
terug te denken of om het daar
nu over te hebben," zegt Lolita. „We zijn politieke vluchtelingen omdat we in opstand
kwamen tegen het bewind in
Cuba. De meesten van ons wonen ergens in Europa, maar
toch heb ik sommigen al jaren
niet meer gezien."
De groep zit al een de hele
dag in Zandvoort. „Gezellig
praten en grapjes maken," vertelt Lolita. „Ik heb ze zo gemist." Robert en Lolita komen

'Nog steeds geen vrijheid voor ieder'

ZANDVOORT - „Pas op
voor het kruipertje," waarschuwt katten- en hondentrimster Ellen Cats. Het kruipertje ziet eruit als een kleine
tarwe-are. ,,De zaden van dit
'hordeum murinum' hebben
de vervelende eigenschap tussen de tenen te kruipen. Daar
veroorzaken ze ontstekingen."
Cats raadt honden- en katteneigenaren aan hun huisdier
dagelijks te controleren en
eventueel de zaden met een
pincet te verwijderen. „Als dat
niet lukt. probeer dan een sopje van biqtex groen of kom
even bij mij langs."
Ook komen het plantje in de
neus of oren van honden en
katten terecht. Zodra opvalt
dat een hond of kat veel niest
of met zijn kop schudt, moet
het dier meteen door naar de
dierenarts volgens Cats. De
dierenarts kan het kruipertje
verwijderen.

Silhouette knippen

Grootste succes:

Een hoop jeugdleden stromen
door naar andere opleidingen.
Grootste teleurstelling:

Er is nog steeds geen vrijheid
voor iedereen.
Verenigingsmotto: Zorg voor
elkaar.
Hartenkreet: Meer vrijwilligers.

vaker in Zandvoort. „Omdat
hier vriendelijke mensen zijn,"
zegt Robert. „Overdag op het
strand, 's avonds naar een café
en tussendoor is er nog van alles te doen. Lolita en ik komen
hier echt al jaren."
Binnen lijkt het of er in Trefpunt net een verjaardag is ge-

weest. De zaak is versierd met
vlaggetjes en slingers en daarbij zijn de gordijnen oranje. De
gasten hangen achterover in
luie stoelen, terwijl iemand van
de bediening zich tegoed doet
aan een grote sorbet. Het buitenterras heeft een soort puderwetse
lantaarnpaaltjes,
met een biermerk erop. Robert
en Lolita zitten hier graag tot
laat. „Na een zonnige dag kan
je hier makkelijk to half tien 's
avonds blijven zitten. Zandvoort is het buitenland dichtbij."

ALMBOMEN, RIETEN
afdakjes, schaars geklede mensen: op het terras
van paviljoen Far-Out lijkt het
helemaal alsof je op een tropisch eiland bent terechtgekomen. Alleen een paar oer-Hollandse mussen die tussen de
gekleurde stoeltjes zitten, her-

P

inneren eraan dat dit toch echt
Zandvoort is.
Op het terras zitten veel jongeren. De jongens in korte legerbroeken, de meisjes in korte jurkjes, allemaal met een
mobiele telefoon. Voor het terras is een stukje strand met
rieten hekjes afgescheiden van
de rest van het strand. Op de
gemakkelijke ligstoelen zijn
veel mensen uit de wind gaan
liggen.
Een beetje aan de zijkant
van het terras zitten Marita
Kleinjager, Annelies Remkes

'De grootste maat in
onze modezaak is zes
maal extra large'
ZANDVOORT - „Het winkelcentrum opent officieel pas
in september, maar mijn ruimte was al klaar. Waarom zou ik
dan nog wachten?" Ben Vlug
opende twee maanden geleden
zijn herenmodezaak Vlug Fashion in het nieuwe winkelcentrum Jupiter. Volgens Ben, die
zes jaar lang zijn kledingzaak
aan de Haltestraat had, een
hele verbetering. „Het bevalt
me hier uitstekend," vertelt
Ben. „Het is een duidelijk verschil met de Haltestraat. Daar
lopen lang niet zoveel mensen
langs als hier. Ik miste daar
zeker 90 procent van de klanten die ik hier nu wel heb."

m

Berichten
,^
en tips voor
^
deze rubriek met
^^ <fllzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

Bij Vlug Fashion kunnen
mannen voor allerlei sporten
kleding terecht. „Wij zijn gespecialiseerd in hemden en Tshirts. Ook mannen met een
grote maat kunnen bij Ben in
de kledingzaak terecht: „De
grootste maat die wij verkopen
is zes keer extra large."

Ben heeft dus absoluut geen
spijt van de overstap die hij
Meer informatie: Lia Sol: tel. gemaakt heeft. „Alle klanten Inzameling muntgeld
van de Haltestraat weten me
571.4119
hier ook weer te vinden. Ik zie bij Rabobank voor
veel bekende gezichten, mijn
hele klantenkring is met me ouderenprojecten
mee gegaan. Maar er komen
ZANDVOpRT - Onder het
ook een hoop nieuwe mensen, motto 'De jongeren van toen
van jong tot oud. En het zullen zijn de ouderen van nu' zamelt
ALARMNUMMER: 112.
Raadhuisplein 10, tel. 5713185. er alleen maar meer worden, het Fonds Zomerpostzegels
POLITIE: 112, of bureau Hoge- HUISARTSEN: In het week- want het is hier echt heel van 2 augustus tot en met l
end en 's avonds meldt het druk."
oktober in het Rabobankkanweg 5745111.
van de
BRANDWEER: 112, of kazerne antwoordapparaat
5740260.
huisarts welke arts dienst
ADVERTENTIE
AMBULANCE: 112, of 5319191 heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
DIERENTEdagavond Zeestraat Apo- HUIS: 5713888.
theek. Zeestraat 71, tel. VERMISTE/GEVONDEN
5713073. Zaterdag, zondag en HUISDIEREN: 5383361 (Amimaandag- tot en met vrijdag- vedi) en 5714561 (dierenbeavond Zandvoortse Apotheek. scherming).
(CPA).

Periode: 17-23 juli 1999
Geboren: Larissa Bogaart,
dochter van Martin Bogaart en
Mariska Liefhebber; Thara van
der Meij de Bie, dochter van
Remco van der Meij de Bie en
Elizabeth Helena Costina.

oog

oor
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De
activiteiten
vinden
maandag tot en met donderdag van tien tot twaalf en van
drie tot vijf uur plaats. Op vrijclag duren ze vier uur achter
elkaar, van tien tot twee uur.
De kinderen eten dan tussendoor hun meegebrachte lunch
op.
Elke zondagavond en donderdagavond is er een poppenkastvoorstelling en wordt er
gevolksdanst, eerst op het Jan
Snijerplein en later op de
avond bij winkelcentrum
Noord. Op dinsdagavond 3 en
17 augustus kunnen de kinderen meedoen aan een yossenjacht vanaf het Jan Snijerplein
(verzamelen om half acht). Bij
slecht weer wordt de vossenjacht een week verzet.
Meedoen kost een gulden
per dagdeel, op vrijdag 1,50
gulden per uur -voor het vier
uursprogramma. Het volksdansen, de poppenkast en de
vossenjacht zijn gratis.
Elke week van de Rekreade
heeft een eigen thema, waar de
spelletjes en het knutselen omheen zijn gevlochten. Zo gaat
de eerste week in het centrum
over Struin en Swiertje die een
cruise winnen, maar zij missen
de boot. In Noord struinen de
kinderen in de bieb van Billie.
Vorig jaar gingen de festiviteiten in Noord niet door, omdat er te weinig vrijwilligers
waren. Volgens voorzitter Sietze Zonneveld hebben twee vrijwilligers dit jaar heel enthousiast mensen geworven en is de
groep nu weer op sterkte. Er
zijn nu zo'n twintig begeleiders. „Daar zijn we heel blij
mee, want dan hoeven we de
kinderen in Noord niet teleur
te'stellen." Voor drie begeleiCHTER EEN stapel
ders is dit de laatste Rekreade.
strandstoelen
van
Annette, Antoinet en Michel
Strandpaviljoen
Trefhebben na jarenlange trouwe punt zit Lolita uit Amsterdam
dienst aangegeven dat ermee met een groep vrienden te
schuilen. Zij voert samen met
willen stoppen.
Robert het woord, want de andere vier komen uit landen als
Programma
Centrum: zo 18.30 uur poppenkast
en
volksdansen,
maandagmorgen
knutselen,
maandagmiddag speurtocht,
dinsdagmorgen
knutselen, Zandyoprt telt zo'n vijftig
dinsdagmorgen duinspel, dins- verenigingen, grote en
dagavond vossenjacht, woens- kleine. De één krijgt soms
dagmorgen
waterspelletjes, meer aandacht dan de
woensdagmiddag creatief spel, ander. In deze rubriek
donderdagmorgen bingo, don- hebben echter alle
de,rdagmiddag vliegeren, don- verenigingen de kans om
derdagavond poppenkast en zichzelf voor te stellen.
volksdansen, vrijdag feestelijke, ontknoping.
Noord: zo 19.15 uur poppen- Naam:
kast en volksdansen, maan- Het Nederlandse Rode Kruis,
dagmprgen knutselen, maan- afdeling Zandvoort
dagmiddag sport en spel, dinsdagmprgen speurtocht, dins- Leeftijd:
dagmiddag creatief spel of De afdeling Zandvoort is 61
knutselen, dinsdagavond vos- jaar geleden opgericht.
senjacht vanaf Jan Snijerplein,
woensdagmorgen kokkerellen, Aantal leden:
woensdagmiddag creatief spel, We hebben 850 leden. Van hen
donderdagmorgen muzikaal zijn er ongeveer zestig actiefin
knutselen, donderdagmiddag de vereniging.
creatief spel en knutselen,
donderdagavond poppenkast Gemiddelde leeftijd:
en volksdansen, vrijdag bees- Die ligt rond de 45 jaar.
tenbende.
Thuisbasis: Nicolaas Beetslaan 14.

Let op kruipertje
in vacht huisdier

woensdag 28 juli 1999

Overleden: Gerhard Heinrich
August Maria Zevenhuizen (68
jaar): Enneke Bekooy (54jaar):
Arnolda Maria Elisabeth Zantvoort (49 jaar).

ZANDVOORT - In het casino zit vanavond een silhouetteknipster die laat zien hoe ze
met papier en schaar een bijzonder poitret kan maken. Bovendien treedt pianist-enter- Hervormde Kerk: zondag l augustus, 10 uur, SOW, ds. M. RidtainerBob Helsloot op. De en- der Brinkman, organist M. van Amerom.
Gereformeerde Kerk: zondag l augustus, 10 uur, SOW, in Herv.
tree is vanavond gratis.
Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 31 juli, 19 uur, pastor C. v. Polvliet.
Jutten
Zondag l augustus, 10.30 uur, pastor C. v. Polvliet, met gastoptZANDVOORT - op zondag reden van bariton Jan-Peter Versteege en pianist Ton van der
8 augustus is er een jutter- Voort.
stocht bij Parnassia. De tocht Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag l augustus, geen
begint om acht uur. Aanmel- dienst.
verplicht: tel. 541.1119. Nieuw Unicum, zaterdag 31 juli, geen dienst.

Foto Jonen Beat kot s

en Wilma Arkink. De drie zussen uit Enschede houden een
zussendag. „Ongeveer twee
keer per jaar trekken we een
dagje uit om samen wat te
doen." Marita Kleinjager zou
haar zussen anders ook wel
zien, maar dankzij de zussendag hebben ze een hele dag om
met elkaar op
te
trekken.
Soms gaan we
naar een stad,
soms naar een
natuurgebied
en soms zitten
« we de hele dag
«c op een terrasje
-u" te praten. Als
we maar samen zijn en
eens
iets
nieuws kunnen
bekijken."
Zandvoort vinden ze vooral
leuk, omdat het dicht bij de
stad ligt. „Als het had geregend, waren we naar Haarlem
of Amsterdam gegaan." Gelukkig is het weer opgeknapt
en stromen de terrassen langzaam vol. „Gezellig, al die dagjesmensen," vindt Annelies
Remkes. „Er komen op zo'n
dag niet zoveel toeristen, maar
er heerst -toch een gezellige
•drukte." -•'

Bloemen watergeven

Flinke vissen
Ze denken er nog met veel plezier aan terug, de leden van de
zeevisvereniging. Twee groepen hebben begin juli een week
doorgebracht op het Gele Rif tussen Denemarken en Noorwegen. Met achttien man sliepen en aten ze aan boord van een
kotter. Gelukkig woei het dit jaar minder hard dan vorig jaar,
zodat de Zandvoortse vissers elke dag hun hengel konden uitgooien. Wel hadden ze veel last van algenvergiftiging, waardoor
de meeste vis was weggetrokken. Niettemin is er toch wel wat
gevangen. De eerste week vingen de vissers voornamelijk kabeljauw, leng, kaalvis en poon. Sjoerd Scholten haalde een koolvis
van ruim vijf kilo boven water. Ook Cas Al kreeg een vis van 5,1
kilo aan de haak, een kabeljauw. De tweede week was de visvangst gevarieerder, want de Zandvoorters vingen ook zeewolf,
zeeduivel en makreel. Bovendien wogen de vissen beduidend
meer. Peer van Warmerdam gloeide van trots toen hij een 12.8
kilo zware kabeljauw aan de haak had. Leo van der Hulst ving
zelfs een zeeduivel van 14,1 kilo. Jan Rumen haalde een leng van
12,1 kilo boven. Ook Cas Al was dik tevreden met zijn koolvis van
7,1 kilo. Hij organiseert trouwens volgend jaar weer een twee
vijfdaagse vistrips. Wie mee wil kan hem bereiken op telefoonnummer 571.8418.

'Waterratjes'

Jorien Beukers

toor aan de Grote Krocht buitenlands muntgeld in. Eerder
dit riepen de Verenigde Naties
1999 uit tot Internationaal
Jaar van de Ouderen. Het
Fonds Zomerpostzegels sluit
hier met deze actie op aan. Het
geld wordt gebruikt om projecten voor ouderen te fïnancieren.
Veel ouderen hebben, door
een lichamelijke handicap, beperkt inkomen of andere redenen, moeite actief deel uit te
maken van de samenleving.
Om voor deze ouderen speciale projecten te kunnen betalen,
staat het Fonds Zomerpostzegels al bekend om de verkoop
van de zogenoemde 'ouderenpostzegels'. Om nog meer aandacht te kunnen besteden aan
zorg, wonen en welzijn van ou- Tegenwoordig is er bijna geen kind meer zonder A- en B-diploderen, zamelt het fonds nu ook ma, maar de kinderen van de Mariaschool zijn helemaal 'waterbuitenlands muntgeld in.
ratjes'. De meeste kinderen uit groep 4 hebben onlangs hun Cdiploma gehaald. Samen met Dries en Mary Sonneveld hebben
De Rabobank Zuid-Kenne- ze elke vrijdagochtend geoefend. Het examen was best pittig:
merland ondersteunt deze ac- onder andere met kleren aan zwemmen, duiken, onderwater
tie van het fonds en werkt door een gat zwemmen en watertrappelen. Daarom poseerden
daarom mee aan de inzame- ze extra trots voor vrienden en familie na afloop van het zweling van buitenlands munt- mexamen.
geld. In de hal van het Rabobankkantoor zal van 2 augusADVERTENTIE
tus tot l oktober een collectebakje hangen waarin iedereen
buitenlandse munten kan deponeren die van een vakantieof zakenreis zijn overgbleven.

Lezersmemï maèii
:

Fozzie

gëldig'van l juli t/m 31jüli-

mootjc gepocheerde heilbot
met een saus van zeckrceft en room "a Ia nantua"
Of
gekonfijte lamsschoudcr met taghatcllc
en gekonfijte tomaat

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

NU OOK OP INTERNET - HTTP ://SURF.TO/2FM

?

Wie regelmatig omhoog kijkt heeft ze vast al gezien, de gezellige-:
hangende bloembakken met vrolijke petunia's. De 25 'flying
flowerbaskets' hangen dit jaar voor het eerst in het centrum.
Maar volgens groenambtenaar Rob Boekelman zijn ze zo'n •
groot succes dat er volgend jaar misschien wel meer opgehangen
worden. Hij heeft namelijk ook al heel wat leuke reacties gekre- •
gen, vertelde hij me onlangs. Ik vroeg me trouwens af of het niet"
lastig is om de bloemen water te geven als ze zo hoog hangen ,"
„Dat valt wel mee. We hebben een waterkar met een lange hoge' •'
steel. Het is wel een raar gezicht, maar reuze handig," aldus Rob. '

Hors d'ocuvrc van gerookte aal,
wilde zalm en ccrevisses

Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrlidag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1100 De Watertoren
1 1 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag'
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
12 00-18 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & PaddocR
J9 00-20 00 De Cocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report

:

Kaas bordje

De eigenaren van Fozzie besloten te emigreren naar een
land met een quarantaineregeling en zij vonden het zielig om
hun kat zes maanden alleen te
laten in een vreemd land. Dus
hebben ze met pijn in hun hart
afscheid genomen van Fozzie.
Wie is Fozzie? Een twaalf jaar
oude gesteriliseerde roodachtige cyperse poes. Bij ouderen
of bij een gezin met oudere
kinderen voelt ze zich het beste op haar gemak. Wie heeft er
een vensterbank over voor
deze lieve oude poes' Fozzie is
nu nog te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, telefoonnummer 571.3888. Ook Bowie zit
trouwens nog op de uitkijk
voor een nieuwe baas.

•fruit
••
maccdoinc van vers
met vanillc-roomijs
Menu van ƒ 77,50 voor ƒ 57,50
Tegen inlevering van dc/c coupon in ons restaurant
ontvangt u deze aantrekkelijke korting op het speciaal
samengestelde lezcrsmcnu
Zaterdagavond Livc-musci met aan de vleugel
Michacl de Vries.

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
rc.servcren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor ina.\imaal vier personen per bon

Weekmedia 17

woensdag 28 juli 1999
PROM TRAVEL is een klem en onafhankelijk reisbureau dat
zich heeft gespecialiseerd in de (telefonische) verkoop
van vliegtickets.

Woonruimte te huur aangeboden

Woonruimte te huur in Haarlem-C., kamer ± 20 m2 met kitchenette, eigen d. -t-1., ƒ 798,75 p.m., borg ƒ 1500,- contr.kosten
ƒ 411,25 voor 1 pers, Inl. Cense & v. Lingen Mak. o.g.
Tel. 023-5712614.
huur aangeboden in ZandMuziek en
ERVAREN LATE MEDEWERK(ST)ER Te
voort per 1 aug., gemeub.
parterreflat voor perm. bewo- • -instrumenten
Het bezit van KLM 1 en liefst ook KLM 2 of een gelijkwaardig nmg, 2 kamers k.d.t., zonnig
diploma is een vereiste. Ook aan een goede beheersing van terras, cv., w.m., ktv, ruime
PIANO SPELEN
Nederlands en Engels hechten wij groot belang.
parkgel., ƒ 950,- p.m. exl. U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,Op ons kantoor wordt niet gerookt.
energie, 1 mnd borg. Br.o.nr.
voor het eerste half jaar
20370347 bur. v.d. bl.
een goede piano huren.
Ook als uw IATA ervaring wat gedateerd is, horen wij
VAN KERKWIJK
graag van u.
Amsterdamseweg 202
Verhuizingen
AMSTELVEEN
Een parttime baan is eventueel ook bespreekbaar.
020-6413187
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport. T.k.: witte babyvleugel i.z.g.s.
Uw brief met c.v. kunt u richten aan:
Voll. verzekerd, 020-6424800 ƒ5000,- AD V/D GEIN Tel:
PROM TRAVEL B.V.
020-6419900.
Verrijn Stuartweg 52 1112 AX DIEMEN
Personenauto 's
T.a.v. de heer H. de Heus

Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding
zoeken wij een:

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 055 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant
F 4,11 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener
F 1,90 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur.

Telefonische inlichtingen 020-699 37 99.

AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE
AANGEBODEN

Ed. 1 t/m 17:

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra m
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
• Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17.5 % BTW

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan'
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel aangeboden
Verbouwen, schilderen, etc.
Bel Guus, vnjbl. offerte.
Tel. 06-50503145.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.: 020-5626271.

Personeel gevraagd

VERVOERDERS

Mensen die in ons ziekenhuis zijn opgenomen kunnen rekenen op de beste medische verzorging. Daarnaast proberen we
ook het 'leefmilieu' zo aangenaam mogelijk te maken. Ziekte is
niet de makkelijkste periode in iemands leven. Het is plezierig
als je dan niet alleen professionele, maar ook aardige mensen
om je heen hebt die je kunnen helpen je zorgen af en toe te
vergeten Eén van de zaken waar we veel aandacht aan besteden is het eten. Voor mensen die in een ziekenhuis zijn
opgenomen is de maaltijd vaak iets om naar uit te kijken. Als
medewerker administratie patiënten voeding (APV) hoef je niet
zelf te koken. Wél zorg je er samen met anderen voor dat onze
patiënten kunnen kiezen uit lekkere maaltijden, die ook goed
voor ze zijn Want veel patiënten hebben een dieet, waar natuurlijk rekening mee gehouden moet worden.
Een leuke, afwisselende administratieve job,
waarbij je niet alleen maar met de COITI p U16f bezig
bent, maar ook veel COntaCten hebt

met diëtisten, voedingsassistenten en
koks.
Naast zaken als maaltijdkeuzes verwerken, dieetgegevens
bijhouden, maaltijdlijsten printen, bestellingen doen en werklijsten uitdraaien praat je veel met voedingsassistenten en verplegers over voeding en dieten.
We zoeken een enthousiaste man of vrouw die zelfstandig én
in een team kan werken, graag initiatieven neemt en prijs stelt
op een gezellige, collegiale werksfeer We denken aan iemand
met een opleiding op mbo-niveau. Omdat onze voedingsadministratie is geautomatiseerd, verwachten we ook dat je kunt
omgaan met de computer. Als je al het één en ander weet van
voeding en dieten vinden we dat meegenomen Als je die kennis niet hebt, maar verder wel geschikt bent, dan brengen wij je
die kennis graag bij. Je kunt m deze baan 20 of 30 uur per
week werken (de keuze is aan jou). De werktijden liggen tussen 06.30 en 1730 uur. Om de week ben je ook actief in het
weekend. Het salaris bedraagt voor 36 uur maximaal f
3 814,00 bruto per maand (salarisschaal 4). Is dit iets voor jou?
Bel dan met Martin Roosemalen, hoofd voeding, telefoon (020)
444 4601 of met Laura Neuteboom, teamleider administratie
patiënten voeding, telefoon (020) 444 4631. Zy vertellen je
graag nog meer Je schriftelijke sollicitatie met c.v. kun je binnen twee weken sturen naar Carla Noom, VU ziekenhuis,
dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Of via e-mail c.noom@azvu.nl. Graag met vermelding van
vacaturenummer E 20.167 op brief en envelop, of als onderwerp in je e-mail. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische
ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en
collega's. Meer informatie over het VU ziekenhuis vind je op
www azvu.nl.

VU
e

ziekenhuis

Rimec Uitzendbureau is op
LEUK VAKANTIEWERKI
zoek naar magazijnmedewer- ±/200,-p.d.!Belsnel
kers, locatie Amstelveen.
De
Nat. Vakantiewerkhjn
Tel. 020-3051188.
0900-2002005 (1 gpm.).

SAAB SERVICE MOLENAAR

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Wegens vakantie

Rijlessen
Alblas Verkeersscholen

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Autoverzekering

Hij is pas negen
en weet al
wat hij wil worden.

Beeld en geluid
Te koop TV Craetz, 63 cm,
ƒ 100,-. Tel. 5731991.

Reparatie en
onderhoud

Tien.

in 5 dagen

ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UW RIJBEWIJS
UITSLUITEND
SCHRIFTENieuwkoop, 0172-40.83.61. LIJK richten aan Micro's
Voor inlichtingen kunt u bellen met A. Piet tijdens kantooruren:
Weekmedia, Postbus 156,
020-5622563.
(Brom)fietsen
1000 AD Amsterdam.
Is MUZI EK & BOEKEN ook
T.k. Puch Maxi, rood, in goede SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
staat, ƒ 400,-. 023-5731370
prijsopgave. Bellen na 18.00
uw lust en leven?
uur: 5719800.
Nieuwe groothandel in MUZIEK & BOEKEN opent vestigingen
Oproepen
door heel Nederland en zoekt voor regio Amsterdam
DE KLUSSENBUS
Uw particuliere Micro bon per Voor iedere klus, bellen dus.
± 25 mensen voor promotie, verkoop, customer service,
afl. goed., combinatie verkoop. Groeimogelijkheden aanwezig, post verstuurd bereikt ons pas
Tel.:023-5713780.
over 3 a 4 dagen. Opdrachten
ervaring niet vereist, wel liefde voor muziek & boeken.
die te laat
Bel: 020-4657350, vraag naar Silvia.
Woninginrichting
binnenkomen worden
automatisch de week
Uw bedrijfslogo/vignet
T.k.
wegens verhuizing! Miele
daarop geplaatst.
dubbeld. koelkast, gasfornuis,
in uw MICRO-advertentie?
Wij behouden ons het recht eiken eethoek, 2-pers.box
voor zonder opgave van re- springbed, noten kaptafel,
Informeer naar de mogelijkheden.
denen teksten te wijzigen of ladenkastje (oud), div. mooie
klassieke verlichting, wasmaTel. 020-5626271 Fax 020-6656321. niet op te nemen.
chine. Tel. 023-5378129 na
19.00 uur.
Verloren/

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Wie wil ons de komende
maanden helpen de kamers
schoon te houden? Pension
Het Grote Huis, Brederodestraat 44. Tel. 023-5718683.
Gezocht: VAKANTIEMEDEWERKER, jonge man die
zelfstandig kan werken,
werktijden in overleg.
Camping "De Branding,"
Boul Barnaat 30,
tel. 5713035.

Dieren en

Mededelingen

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Kennismaking

Dames mogen gratis een
oproep plaatsen op 08004140! Ik ben een jonge vrouw
van 40 jr met donker kort haar
en grijze ogen, 1.64 groot. Via
deze weg zou ik graag in
contact willen komen met een
lieve man voor een nette afspraak en wie weet een relatie. Boxnummer 244881.

gevonden

Gevonden: groen jongensRimec bv is op zoek naar jack, maat 128; laarsjes, -benodigdheden
schoonmaker, locatie Schip- groen/gebl., maat 35; ter
Ellen Cats Hondenkapsalon
hol. Tel. 020-3051188.
hoogte van Boul. P. Loot 77. Achterweg 1, Zandvoort.
Inl. 5712649, Rawi.
Tel. 023-5730068.
Volgens afspraak.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Administratief/kantoorpersoneel
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
Interesse in een job met AFRimec bv zoekt per direct
1. Kies een leuke advertentie
WISSELING? Wij zoeken
telefonistes/receptionistes,
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
voor een klein team een
admin. medewerkers
het hoofdmenu een 4
commercieel / administratieve
en secretaresses.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
duizendpoot. Ervaring niet
Ceintuurbaan 163
van uw keuze.
nodig, wel HAVO/MEAO, Amsterdam, tel. 020-3051188 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
typevaardigheid en nauwkeurigheid. Liefst fulltime, zo Snel een Micro-advertentie
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
spoedig mogelijk, uit regio opgeven? Bel 020-5626271
met 0900-899.85.99.
Amstelveen.
of fax uw tekst naar 020Ik dacht zelf altijd dat deze Je kunt reageren met een box
Bester BV, tel. 020-6400046
6656321.
oproepjes verzonnen waren, of telefoonnummer, ik reageer
maar nu sta ik er toch zelf echt terug. Ik zoek een man
Algemeen
tussen. Heb ik succes? Ik ben langer dan 1.80, tot 55 jaar,
een 40 jarige vrouw met een voor ser. vriendschap. Mijn
fulltime baan. Ben niet roker naam is An, ik ben een slanke
en geen bar of disco type. Ik vrouw van 42 en ben 1.78
hou meer van uit eten, vakan- lang. Ik wacht op de door jou
ties, film en theater.
ingesproken reactie!
Boxnummer 254784.
Boxnummer 399550.

Medewerker m/v
administratie
patiënten voeding

Financieringen

Het Distributiebedrijf van PCM zoekt voor haar ochendbladen
GESLOTEN
de VOLKSKRANT, TROUW en ALGEMEEN DAGBLAD en
voor de middagkranten HET PAROOL en NRC HANDELS- Car Mazda 323F 1.6 i., white
BLAD voor de stad Amsterdam en omgeving op freelance col. with sportwheels, 1990,
7500,- Tel. 06-50280954.
basis.

die in het bezit zijn van een bus en/of vrachtwagen voor het
vervoeren van bovenstaande titels.

Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,32 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur.

te koop
aangeboden

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.

Goed uitziende vrouw van 42
zoekt contact met dito man. Ik
hou van fietsen, lezen, handwerken en af en toe een terrasje en bjoscoopje. Heb 2
volwassen kinderen en hoop
dat dat geen belemmering
voor je is. Gaan wij nader
kennis maken met elkaar?
Boxnummer 338293.

De Lafayette School A'dam
(Oost/Watergraafsmeer), een
erkende particuliere basisschool met KLEINE KLASSEN neemt nog leerlingen
aan. Inl.: 020-6832902.

Felicitaties
Ronald van harte met je
50e verjaardag!
Els, Mike, Lot, Roy en Lancia.

Verzamelingen
Te koop gevraagd:
J.H. Kruizinga:
De oostelijke eilanden van
Amsterdam in oude ansichtkaarten.
Tel.:020-6146450.

Opleidingen en
cursussen

NAILART/MANICURE
in professionele nagelstudio.
Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
materiaal ƒ 95. 020-6201914.
Toerisme
JEZELF LEREN OPMAKEN
algemeen
o.l.v. ervaren visagiste. Workshop 19.00-22.00 u. incl. maStacaravans te huur in de
ARDENNEN vanaf ƒ240 per teriaal ƒ95. 020-6201914.
week all in. Vrij na 21/8.
Opleiding nagelstyliste, vak
Inl. 043-4591598.
met toekomst! 020-6201914.

Vakantie

Computers en
accessoires

Lichaamsverzorging

T.k. Comodpre computer + 4 Sportmassage, ontsp. masjoysticks, printer (kleur), >800 sage Shiatsu, voetreflex, ook
spelletjes. 023-5719800
zonnebank. Tel. 023-5714092

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619;06-54616812.

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.

Evenementen

Clubs en

privéhuizen
Serieuze goedlachse monoOPENLUCHT
game man gezocht voor het
VLOOIENMARKT
opbouwen van een hechte AMSTELVEEN CENTRUM Escortburo Angel. De AEXrelatie. Ik ben SONJA, moe- Zon. 1 aug., 10-17 uur, terrein index stijgt de uwe ook? Bel
der van een dochter en een
BURG.HASPELSLAAN
dan 020-6322452 (24 hpd.)
zoon en bijna 41 jr. Ik wil con(t.o. V&D). Inl. org.buro
Tevens dames en echtparen
tact met als doel: opbouwen Midland bv. Tel. 033-4751167. vanaf 18 jaar gevraagd.
van een langdurige relatie.
Neem zelf een box en reageer Vraag en aanbod Wij behouden ons het recht
direct! Boxnummer 243788.
voor zonder opgave van reBen jij net als ik toe aan een Ik ben BETSIE een alleen- T.k. Fitness Health Walker + denen teksten te wijzigen of
tweede start maar weet je niet staande vrouw van 50 en video, vr.pr. ƒ 175,-. 5731991. niet op te nemen.
waar precies te beginnen' Ik zoek leuke vriendinnen zon0906-lijnen
ben een jongeman van 31 der bijbedoeling om eens
met 2 kindjes die ik elke za- gezellig mee uit te gaan. Ik
SyPERGOEDKOOP! SOcpm.
terdag zie. Ben je echt eerlijk zou het fijn vinden om meer Lesbi TienerSex (18) Live.
met goede bedoeling dan kun van jullie te horen, wie weet Wij zijn lekker Bl en als je belt Hijglijn, hete vrouwen, lesbi,
tieners (18+) brengen jou naar
je eens bellen. Wie weet bou- klikt het en vormen we een hoor je ons live bezig. 0906'n Hoogtepunt. 0906-0626.
wen we iets leuks op. Box- gezellig groepje onder elkaar1 9691 pm99c.
nummer 830 661.
Boxnummer 363637.
't Lekkerste treknummertje nu Ik ga door, waar anderen
Jongen van 26 jaar, heb don- Ze zeggen wel eens dat molli- LIVE met hete meiden 18. Ze stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
kerbruin haar, bruine ogen en ge dames zo gezellig zijn, bij liggen naakt te wachten.
Harriét! 99cpm 0906-9794.
zie er goed uit! Ik zoek een mij is dat helemaal waari Ik 24u p.dg 0906-9520 pm99c.
leuk meisje tussen de 20-30. ben Corrie, 45 jaar, met blon- POSTCODE DATINQI
Spannende date?
Ik ben eerlijk, betrouwbaar en de haren en blauwe ogen en
zoeken snel contact.
0906-50.15.15.6.
ook romantisch. Wil jij mij be- ben afkomstig uit de Rand- Vrouwen
Bel 0906-18.44
(SOcpm).
Advertenties van
ter leren kennen en samen stad. Ben jij tussen de 40 en SBS-6
text pagina 745
vrouwen 18+. (1 gpm).
iets leuks gaan doen? Rea- 50, spreek iets m en ik bel
"Sex alarmnummer**
geer dan zeker! Boxnummer absoluut terug!
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
Snelsex direct live 99cpm.
853424.
seksafluisteriijn v. Holland.
Boxnummer 388582.
0906-9722. Secret' 99cpm.
Reflectanten op advertenties
0906*0611
onder nummer gelieven er- Vader van 2 kinderen, een LIVE! Black, beautiful en hoti Biseks1 Buurvrouw en buurdochter
van
13
en
een
zoon
voor te zorgen dat het numVoor de liefhebber van zwarte meisje! Hun spelletjes worden
mer in de linker-bovenhoek op van 9, heeft het idee dat ze vrouwen 99cpm 0906.0601.
harder! 99cpm 0906.9526.
het
alleenzijn
toch
wel
een
de envelop staat vermeld en
dat de brief geadresseerd beetje zat zijn! We zoeken 0906-9889 Rijpe Sjaan DD- Nieuw! De carrousel! Deze
wordt aan: Weekmedia, Post- een leuke vrouw die een rela- cup, zktjgns 18jrv. üveseks. vrouwen zijn direct bereikbaar
tie rustig wil opbouwen. Je Grijp onder m'n rok! 99cpm.
bus 156, 1000 AD Amsterop de lijn! 0906-9701 (SOcpm).
dam. Dit voorkomt vertraging kinderen en huisdieren zijn
welkom.
Boxnummer
856905
40
cpm!
Binnen
5
seconden
in de behandeling.
Dagelijks seksen hete meisjes
vrouwen 30+ direct live aan op onze LIVELIJN! Alleen de
Jeugdige vrouw, 46, aantrek- Denk jij alles geprobeerd te delijni0906-17.15.
heetste! 99cpm. 0906-0603.
kelijk, liefhebster van rust en hebben, ik denk dat je je lelijk
natuur. Meer trefwoorden: vergist' Ik ben een 37 jarige Vrouwen, 18-55 jr, geven SM-CONTACTLIJN.
Hier
Gezond, uit en thuis, schilde- meid en echt vlot (luister maar telnr. voor gratis contact!
zoeken vrouwen & stellen SM
eens).
Ik
ben
een
echt
buiBel: 0906-18.22 (1gpm).
ren, integer, zingen, begripvol,
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
plattevrouwelijk en spontaan. Z.k.m. tenmens, hou van het
1
44
cpm!
Wijkdating:
vrouwen
Direct contact met
land,
ik
hoop
jij
ook
Ik
ben
jeugdige man tot 50 jr, bestoute vrouwen
trouwbaar met goed niveau. creatief, niet doorsnee en uit jouw wijk zoeken een afspraak'0906-17.11
0906-50.222.21 (1 gpm.)
knap. Boxnummer 206944.
Boxnummer 269434.
Direct contact met
Doorgeschakeld
Ben jij een vrouw en wij jij ook Vrouwen bellen gratis naar
met vrouwen thuis
vrouwen thuis!
gratis een advertentie inspre- deze afspreeklijn1 Vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm).
0906-50.222.21 (1 gpm).
ken? Bel dan 0800-41401 Ik bellen 0800-41401 Ik zou heel
Afspreken in jouw
Vanavond al een
ben Rob, ben een 31-jarige graag een vrouw willen ontfijne afspraak?
postcode-gebied:
sportieve jongeman uit het moeten die ook erg onderne0906-50.222.04 (1 gpm).
0906-50.222.04 (1 gpm)
Westen. Ik zoek een leuke, mend is! Ik zou het heel leuk
gezellige dame die zin heeft vinden om, als het klikt, met
Een spannend
Beluister anoniem
om met mij een hapje te gaan jou een relatie aan te gaan1
contact in de buurt
advertenties 18+
eten. Boxnummer 820441.
Boxnummer 870343.
0906-50.15.15.6(1
gpm).
0906-50.222.04 (1 gpm).
Zin in een kreeftje van 429
Dan ben ik een leuk hapje
voor je! Ik zoek zo nu en dan
een man om eens lekker mee
te stappen en wat gezelligs te
beleven. Mijn naam is Jolanda
en ik hou van terras of boswandeling. Interesse in het
spirituele toevallig?
Boxnummer 225588.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

l 5,82

t/m 4 regels

I 7.76

t/m 5 regels

l

9,59

l/m 6 regels

l

1 1 ,63

l/m 7 regels

1 1 3 57

l/m 8 regels

f 15,51

t/m 9 regels

1 17,45

l/m 10 regels 1 19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

woensdag 28 juli 1999
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Rond het Bolwerk hangt een dromerige sfeer
Op een lange wandeling' in
het binnenland van het Portugese eiland Madeira ontmoette ik Piet Dijkstra, die
enthousiast vertelde over
zijn Dokkum. 'Je moet er
echt eens komen kijken.' Bij
een vaak in Friesland vertoevende buurman thuis
geïnformeerd. 'Dokkum, ja
daar zijn we wel eens doorheen gereden. Leuk stadje,
leek me.' Collega Anne uit
het naburige Friese Kollum:
'Wat je in Dokkum zou moeten bezoeken? Tja.' En hij
viel stil. De jongen die op het
terras van de Grote Breedstraat cappuccino bracht,
wist het zonder aarzelen:
'Het Bolwerk moet je hier
zien. Je kunt zo helemaal om
de oude stad heenwandelen.
En Bonifatius natuurlijk.'
Wat het precies is, valt moeilijk onder woorden te brengen, maar er hangt in dit
Friese stadje een dromerig
ontspannen sfeer. In veel
oude steden vind je een
zorgvuldig gerestaureerd
huis, een opgepoetst kanon,
een charmant haventje. Aardig om te zien allemaal,
maar het zijn toch vaak niet
meer dan losgeraakte stukjes uit een historisch mozaïek. Je krijgt er geen greep
mee op het geheel. Dokkum
is anders; dat is meer dan
Aan het eind van het Westerbohverk torent molen Zeldenrust boven de Pijpstergracht uit
enkele fraaie ingrediënten Vanaf de Zijl (keerpunt van de Elfstedentocht) heb je goed zicht op het Grootdiep
Foto's Zwaan
bij elkaar.
tijds, heel prozaïsch, plaatselij- Dokkum
wereldberoemd
ke brouwerijen octrooi op had- werd. Bij de WV aan de Markt
den.
heeft men behalve stadswanVijyer, processiepark en Bo- delingen een keur aan brochunifatiuskapel met kruisweg- res over Bonifatius. Het Kloosstatie, waar stenen zijn ge- terpad langs Middeleeuwse
bruikt van voormalige Friese kerken in Friesland begint
kloosters, liggen op tien minu- hier. Maar Dokkum is meer
ten lopen van de binnenstad. dan Bonifatius, kerken en
Daar, op de Markt, hebben kloosters.
Friese kunstenaars zich ook
Het is één van de befaamde
elf Friese steden. 'Daar, achter
die molen, gaan ze rechtsaf om
te stempelen,' zegt een oudere
'Achter die
man die op het Bolwerk het
gedoe van langsvarende jachtjes bekijkt. 'Dan, in de winter,
molen gaan
is het hier verschrikkelijk druk.
Een gekkenhuis. Ze komen van
ze rechtsaf
verre kijken naar de schaatsers.' Hij vertelt, nog nahuiverend, van een groep van vijftig
om te
Amsterdammers die bij de
laatste Elfstedentocht dolstempelen'
driest met bierflesjes waren
gaan gooien, 'zodat auto's de
volgende dag de banden kapotreden.' Een tijdelijke aanval
door Bonifatius laten inspire- van schaatsgekte, want verder
ren. De helling naast de kerk is vindt hij de drukte van bezoebedekt met rode bloemen, kers in zijn stad plezierig. 'Ik
'Erdblut'. Tussen de zacht woon hier al 76 jaar, tot volle
wuivende rode gloed steken in tevredenheid. En ik hoop nog
brons gegoten boeken om- heel wat jaartjes hier te kunhoog: 7 folianten, 5 middelgro- nen blijven.' Over het Bolwerk
te en 4 kleine geschriften. In- verder wandelend, zie je dat
derdaad: 754, het jaar waarin Dokkum zich bij wijze van

ONIFATIUS EN 52
gezellen zijn in de
morgen van de vijfde juni 754 overvallen en vermoord. Vlak V9ordat een groot aantal Friese
'heidenen' van deze tachtigjarige Engelse missiebisschop het sacrament van het
vormsel zou ontvangen. De
plek des onheus is gemarkeerd met het beeld van de
heilige, die met een boek de
zwaardslag af wil weren.
In een plantsoentje achter
de versteende bisschop ligt
een vijver met waterlelies en
een bloeiende zwanenbloem.
Wat opvalt is dat, als in een
zwembad, een trapje en een reling het water in leiden. Dit is
dus geen gewone, wat troebele, vijver. Hier ligt bijzonder
water, afkomstig uit de door
legendes omgeven Bonifatiusbron. Een bron waar men al
eeuwen een geneeskrachtige
werking aan toedicht; onlangs
nog nadat in 1990 een vader
zijn baby die aan hardnekkige
hoest leed in het water had ondergedompeld. De hoest was
terstond verdwenen. De vijver
wordt gevoed door de iets verderop gelegen bron, waar eer-

spreken uit de klei getrokken
heeft. Het is op een terp gebouwd. Vandaar die hellende
straatjes op weg naar de
Markt. De sfeer doet denken

aan die van een havenstadje.
Iets mijmerends hangt er, iets
kosmopolitisch. Zodra de Friezen echt met elkaar aan de
praat raken, weet je zeker dat
je in een ver land hebt aangemeerd. Op de Grote Breedstraat zingt een plaatselijke
beroemdheid in een
muziektent een onverstaanbaar
lied
over Sjoukje, op de
wijs van Delia's
gone.
Hoewel Dokkum
nu zo'n vijftien kilometer van de Lauwerszee ligt, is het
wel degelijk een zeehaven geweest met
het Admiraliteitshuis van Friesland
en Groningen. Dat
was ook de tijd dat
de hoge zeshoekige
wal met bastions
werd opgeworpen in
opdracht van de
Spaanse
stadhouder. Hoewel de verbinding met zee in
de achttiende eeuw
in de versukkeling
raakte, heeft liet
stadje een levendig
karakter behouden.
Het is plezierig dwa- Het water

len door straten en stegen. Je
ziet op het Westerbolwerk hoe
de huisjes als het ware arm in
arm naar het water en het lager gelegen land staan te kijken. Ze horen bij elkaar, maar
ze zijn toch allemaal weer anders. Je slaat een hoek om en

staan. Hoe je ook dwaalt, altijd
kom je weer bij dat Bolwerk
met zijn brede gracht uit. Op
de zes hoeken stonden kanonnen de stad tegen indringers te
Van de vijf hoge molens op beschermen. ledere avond om
het Bolwerk zijn alleen De vijf voor tien kondigden de
Hoop en Zeldenrust blijven klokken de sluiting van de vier
landpoorten aan. Die klokken
luiden nog steeds, al gaan de
vier brede bruggen die de binnenstad ontsluiten niet meer
op. Autoverkeer wordt in het
oude stadshart met succes zoveel mogelijk geweerd. Wie
haast heeft, pakt de fiets. Een
man met de alpinopet jolig
scheef op z'n hoofd rijdt langs:
'Hoi.' Je hebt hier niet de stugge, gesloten houding die je elders in het noorden wel eens
aantreft. Een oudere jongeman die op skates het VVVkantoortje komt binnenvliegen, zorgt voor grote hilariteit.
Dokkum ademt een ontspannen sfeer, het is zeker geen
openluchtmuseum. Het is een
stadje waar het leven net iets
lichtvoetiger voelt dan in het
weidse ommeland. Piet Dijkstra heeft gelijk, je moet er
eens komen kijken.
staat plots tegenover een distilleerderij en likeurstokerij op
het (onofficiële) Sonnemaplein.

Volgende week: Grenspaal 369
proeft eindelijk rust

uit de Bonifatiusbron in Dokkum zou geneeskrachtig zijn

Varend en fietsend door Loire Vallei
EN WEEKJE LEVEN
als God in Frankrijk.
Dat kan met de fietsen vaarvakantie, die de
Haarlemse reisorganisator
Holland Aqua Tours dit jaar
als nieuwe tour op het programma heeft gezet. Zeven
dagen varend en fietsend
doorbrengen in Bourgondië,
waar de tocht zo'n honderd
kilometer door de Loire Vallei gaat.

E

Een streek, die niet alleen
bekend staat om de rustige
weggetjes door het glooiende
heuvellandschap. Maar ook
bekend is om zijn wijnen van
Sancerre en Pouilly-sur-Loire,
de pottenbakkerijen in Nevers
en Gien. Waar talrijke kastelen en oude dorpjes herinneringen aan oude tijden doen
herleven. Leuk om door heen
te rijden en vooral ontspanning biedend.
..Deze tocht begint of in het
noordelijk gelegen Rogny-lesSept-Ecluses of aan de zuidkant in Plagny. De deelnemers
reizen zelf naar de plaats van
31

63

5

27 62

42

34 23

55 37 74

57

14

56

vertrek. Daarna kunnen ze onbezorgd zeven dagen op de
boot en ook fietsend doorbrengen," stelt André de Lange die samen met zijn broer
Peter het familiebedrijf al tien
jaar leidt. „Aan boord worden
alle maaltijden (ontbijt, lunch
en drie-gangen diner) verzorgd en als men wil fietsen
krijgt men een lunch-pakket
mee. Wij stellen ook de fiets
(met versnellingen en tas) ter
beschikking. In de prijs, die we
in dit introductiejaar op circa
700 gulden hebben gesteld, zit
ook begrepen de transfer van
het eind- naar beginpunt,
waar de deelnemers hun auto
hebben neergezet."
Belangrijk is dat de hele reis,
waaraan maximaal twintig
personen kunnen deelnemen,
een reisleider aanwezig is. Die
gaat ook op de fiets mee en
wijst op de belangrijkste bezienswaardigheden. De fietsroutes gaan door heuvelachtig
land, maar hebben een beperkte lengte: tussen de 25 en
55 kilometer.
..Soms hebben de mensen

een te luxe voorstelling van
onze botelschepen. Als ze dan
bij het schip komen, schrikken
ze. Het is geen luxe cruiseschip of 'Ipve boat'. Maar in
één dag zijn ze al om. Want op
al onze schepen heerst een
heel persoonlijke en gezellige
sfeer. De bemanning is ge-

Nederland
verkennen op
een bootfietstocht
wend aan kleinschalige reizen
en zeer deskundig. Ook de
reisleiders hebben een belangrijke functie. Het zijn vaak jonge mensen, veelal studenten,
die zich voorbereiden op een
beroep in het toerisme. Voor
hen geldt het ook als een soort
stage en wij controleren ze re-
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l foto; 6
ruwweg: 12 groente; 14 edelstand: 15 familielid: 17 riv. in
Italië: 18 vruchtennat; 20 in
orde: 21 felicitatie; 22 voor; 24
schoeisel; 27 vrl. dier; 28 Eng.
titel; 30 myth. koning; 31 kus;
32 dreumes: 33 gereed: 35
voordat; 36 bez. vnw.; 37 de
dato: 38 flink; 40 neergaan; 43
schrobnet; 44 pi. in N.-Holl.: 46
rijwiel; 48 plant: 50 emeritus;
52 namelijk; 53 kwab; 55 neon;
56 riv. in N.-Brab.; 57 toespraak; 59 logies: 61 overblijfsel: 63 Europeaan: 64 potsierlijk: 66 grondsoort: 67 bijbeldeel; 68 compagnon; 69 schil;
70 langspeelplaat: 72 numero;
73 breekbaar: 75 bakmengsel;
77 werktuig: 78 keervers.

godsdienst: 3 punt: 4 bloem: 5
oude maat; 7 zangnoot: 8
mondwater: 9 mond: 10 reeds:
11 volksoverlevering: 13 drijftil; 16 rijstdrank: 18 honende
opmerking: 19 rijdier: 21
hoofddeksel; 23 pndernemingsraad: 25 voormiddag: 26
spil; 27 uitgeteld; 29 privaat;
31 landloper; 34 vis: 36 lansier:
38 mislukking: 39 trek; 41 wier;
42 weigering: 45 schapen: 47
kussenomslag; 48 boom: 49
model; 51 startstreep: 54 marterachtige; 56 goden; 58 titel;
. 59 Hoge Raad; 60 briefaanhef:
62 en omstreken; 64 afvoer: 65
klam; 68 ruw; 71 via; 73 dierengeluid; 74 selenium; 75 lidw.:
76 pers. vnw.

Oplossing vorige puzzel:
VERTICAAL: l dikdoenerig; 2 MEDEGERECHTIGDE

La Vie en Rose
La Vie en Rose, de band van violist Lucas Amor. maakt
opzwepende, dansbare wereldmuziek: salsa. country, Afrikaans,
Turks. Braziliaans, Cajun, ze draaien er hun hand niet voor om.
Kortom, je kunt een muzikale wereldreis met ze maken. Zondag
l augustus spelen ze nummers van hun gloednieuwe cd (inclusief het 5e Brandenburgerconcert van Bach) bij Jazz op het
Water in Amsterdam Noord, vlak naast de Zeeburgertunnel.
De 'Waterland' is één van de botelschepen, waarop in Nederland de tochten worden sjeinaakt
Inlichtingen: 06-50212652.

gelmatig. Klachten komen er
nauwelijks," aldus De Lange.
„We werken in veel WestEuropese landen samen met
andere touroperators. Wat bij
ons specifiek is, is dat we
groepsreizen op maat leveren.
We kunnen daarvoor alles regelen. We hebben ooit eens
een Zweedse beatband op de
boot gehad, die overal in Nederland optrad. Zoiets kan
ook. Op de meeste van onze
boten hebben we twee-persoonshutten met een wastafel.
Op enkele ook voor één, drie
of vier personen. Gemeenschappelijke douches en toiletten zijn er natuurlijk ook.
Op enkele wat luxere boten
zijn de hutten wat comfortabeler met een eigen douche en
toilet. Soms is er ook een bar
een tv-salon. maar dat is afhankelijk van de soort boot."
De Loire-reis is nieuw, zoals
ook de achtdaagse toer door
Rivierenland Holland. Die
leidt door het relatief onbekende midden van Nederland.
Die start in Amsterdam,
gaat via Utrecht naar
Gorinchem en Slot Loevestein om via Heusden
en de Biesbosch naar
Dordrecht de weg naar
het noorden in te zetten.
Overdag staan fietstochten met een lengte van
30 tot 50 kilometer op
het programma.
Daarnaast staan al jaren andere tochten op
het programma, die vanuit Amsterdam vertrekken. Zoals de achtdaagse IJsselmeerronde en
de Noord- en Zuid-Hollandtocht. of vierdaagse
tocht door het Groene
Hart van Holland. Ook
een vijfdaagse tour door
landelijk Noprd-Holland
trekt veel buitenlanders.
Henk Fokkink
Voor de Loiretocht,
die altijd op zaterdag:
begint (op 21 augustus ,
voor de laatste keer),
kan nog worden geboekt. Ook voor de Nedcrlandse tochten is op
sommige reizen nog
deelname mogelijk. Informatie bij: Holland
Aqua Tours, afd. boekingcn, Dorpsweg K 195.
1676 GUI Tin's/c, tel.
(0227) 545 910 / fax
(0227) 545 999.

NoPanicll
Een hilarische achtervolging door de Amsterdamse grachten, dat belooft 'No Panic II'. waarin een rondvaarttocht met
een theatervoorstelling wordt gecombineerd.
In No Panic II ontmoeten we Lian en Esther, die na hun
arrestatie aan het einde van No Panic I zijn veroordeeld tot
een gevangenisstraf. Onder begeleiding van reclasseringsambtenaar Mw. Elisabeth Almekinders doen zij echter mee
aan een resocialisatieprogramma. Hoe dat afloopt is elke
woensdag tot en met zondag te zien. Aanvang kwart over
acht. Reserveren: 020 - 606.0946 of bij de AUB Ticketshop.

Oranje en de muziek
Jaarlijks wordt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam
gedurende de zomermaanden een tentoonstelling georganiseerd met een thema dat betrekking heeft op de geschiedenis van dit gebouw en haar bewoners. Tot en met 19 september wordt deze zomer, samen met het Koninklijk Huisarchief de tentoonstelling 'Oranje en de muziek' gehouden.
De hoogtepunten uit de muziekbibliotheek van het Koninklijk Huisarchief is hiervoor bijeengebracht en uitgevoerd. Muziekinstrumenten, schilderijen en andere objecten
completeren de tentoonstelling. Voor meer informatie: telefoon 020-620.4060.

Kunstroute
Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch in Castncum
bestaat negentig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is
contact gezocht met de Gerrit Rietveld Academie om samen met (oud (studenten een aantal kunst werken te realiseren op het ziekenhuisterrein in de duinen bij Castricum. Uit
deze samenwerking is een kunstroute ontstaan van ruim
twintig werken. Deze zijn merendeels in de openlucht en m
enkele gebouwen, gratis te bezichtigen tot en met 11 september. Een catalogus, tevens routekaartje met fotobijdragen van alle deelnemende kunstenaars is voor vijf gulden te
koop in ontmoetingsruimte de Clinghe van Duin en Bosch te
Castricum.
ADVERTENTIE

LastMinute
voordeel a la van der Horst

Onze opruiming gaat haar laatste week m Daarom krijgt u op alle reeds afgeprijsde
artikelen nog eens

10

°° e x t u korting Kortom het is nu of nooit bij Co van der Horst

Ook in ons wtitycentrum SamlairStudio B A D ,
Mare Smitnuis Keukcnarchitectuur. Rem Art Gallory.
Bolev open haarden en DU Zwaan plankemloeien

co van der horst;
U

Binden) 2, Amstelveen. 020 6412505
http //www vanderhorst nl Maandag tol 13 GO uut
gesloten Donderdag koopavond
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Laatste
nieuws!
DUTCHTONEAULIN
metSAGEMMC840
NIEUW! Dit pakket is prima
geschikt als u zelf weinig belt
en voornamelijk bereikbaar wilt
zijn, ook in het buitenland.
U profiteert nu van de nieuwe
supervoordelige abonnementstarieven. U kunt kiezen uit drie
verschillende bundels met 30,60
of 90 belminuten per maand.
En... als u aan het eind van de
maand nog belminuten over
heeft, neemt u die gewoon mee
naarde volgende maand!

jongen

staelenjangen

voor de afwasmachine en
keukenwerkzaamheden.

manusje van alles

en
vaar het strand.

Kerkstraat 14,
tel. 5712102

A A N K O M S T D A T A HZ 741

Juli
Augustus
September
Oktober

Strandtent ëQue Pasa?
Tel.: 023-5715286

16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
8-22-29

Toeslagen per persoon:
l-persoonskamertoeslag
Reserveringskosten (per boeking)
Verlengingsnacht op zondag

ƒ95.ƒ 30,ƒ 60,-

Kinderkorting:
• Ie kind bij ouders op de kamer betaald:
ƒ 25,- administratiekosten
• 2e kind bij ouders op de kamer betaald:
ƒ 75,- administratiekosten

BRUSSEL

W

N

M

O

D

Trendhopper International B.V is franchisegever van de Trendhopperformule, de snelstgroeiende
winkelketen van meeneemmeubelen en accessoires in Nederland, België en Luxemburg.
Voor onze vestiging Amstelveen en Almere zoeken wij een:

INBEGREPEN: 3 dagen/2 nachten verblijf in Hotel
Presidente WTC in een 2-persoonskamer met douche
en toilet, verzorging op basis van logies & ontbijtbuffet.
Niet inbegrepen: overige maaltijden, reis- en annuleringsverzekering, vervoer en excursies. U reist onder ANVRReisvoorwaarden.

medewerker financiën
en administratie fm/v)

VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 741

De functie:
• Verantwoordelijk voor de boekhouding
• Crediteurenadministratie
• Kas- en bankadministratie
• Debiteurenadministratie
• Onderhoud grootboek
• Samenstelling liquiditeitsoverzichten
• Managementrapportage

KRAS
INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 2O 3O 40 of O73 - 5 999 999
bereikbaar: ma t/m vr: 09.00-21.00 uur, za: 10.00-16.00 uur
Hlf

Gevraagd:

Restaurant HAROCAMO

KRAS STERVAKANTIES heeft voor u als lezer van deze krant een
heerlijke autovakantie in petto naar HET OERGEZELLIGE
BRUSSEL. Het weekend is uitermate geschikt om lekker bij te
komen van de dagelijkse sleur.Wellicht een leuk cadeau voor uw
partner? In speciale samenwerking met het 5-sterren (!) HOTEL
PRESIDENTE WTC in Brussel hebben we dit weekend samengesteld. En ECHT WAAR. u kunt boeken voor dit arrangement
voor de SPECIALE PRIJS vanaf slechts ƒ 99,- p.p. Hierbij is
INBEGREPEN het verblijf van 3 dagen/2 nachten in een 5-sterren hotel met uitgebreid ontbijtbuffet. Hotel PresidentWTC *****
scaat bekend als één van de betere hotels van Brussel. Het hotel
is gunstig gelegen, nabij station Brussel-Noord, op slechts 1600 m
van de Grote Markt In het hotel zijn vele faciliteiten zoals restaurants. piano-bar, lounge en het fitnesscentrum met sauna, jacuzzi,
zonnebank, massage, bar, dakterras en parkeergarage (niet gratis).
Uw kamer is voorzien van douche, toilet, minibar, telefoon. TV,
radio, kluisje, haardroger en broekenpers.Aankomstdag is vrijdagmiddag, vertrekdag zondag (na het ontbijt).

Brussel is niet alleen de hoofdstad van onze zuiderburen maar
ook één van de leukste en gezelligste steden van 'de lage landen'.
U kunt hier heerlijk winkelen, maar daarnaast biedt Brussel
enkele parels van bouwkunst, welke onvervalste overblijfselen
zijn van het roemrijke Vlaamse verleden van de stad.Wij noemen
hier de Grote Markt met zijn gouden gevels en de gildehuizen,
de prachtige St. Goedelekerk en Manneken Pis. U kunt zich hier
uitstekend vermaken met tal van film- en theatervoorstellingen.

Gevraagd

Of kom langs bij ons reisbureau:
Willemsparkweg 26.1071 HG. Amsterdam, telefoon: 020 - 6 64 37 44

/flS)
=SV.

De functie-eisen:
• Relevante HBO opleiding
• Ervaring met het zelfstandig voeren van een
boekhouding
• Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
• Flexibiliteit

Trendhopper International B.V. biedt naast uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden een
aangename werksfeer waar team-spirit van groot belang is.
Geïnteresseerd?
Stuur binnen 14 dagen uw schriftelijke reactie met C.V. naar:
Trendhopper Amstelveen, t.a.v. de heer M.J.M. Schouten, Binderij 4, 1185 ZJ Amstelveen.

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina V e r k a a i k 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort-Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

tmettrilfunctie en luidspreker)
réstandbytijdlOSuur.;:
. Spreektijd; 180 minuten

Speel mee voor spon, wel&jn» en cultuur bij u in de buurt

De Sponsor Loterij
is er voor u!

UITSLAGEN
SPONSOEBINGO
" ' ' \ 25 JULI - ,

BINGO
ERKENDE
VERHUIZERS

getal l t/m 22,

;*
-37
- 24
16

39
07
10
38

05
19
08
23 ,

12 41
13 '20
01 06
15 14

42
45
32
*

de Sponsor Loterij biedt ook
steun aan Humanitas, de landelijke organisatie voor ziekenzorg en wijkhulp. Ook het
Nationaal Fonds Slachtofferhulp, het
Epilepsiefonds
en deJohan
Cru ij f f Welfare
Foundation ontvangen financiële steun.

', Heeft n met deze getallen >
" een volle Jiasrt, dan wint u de

~-':••'.'-l''••'• •'•- '. •-j..i/^l/ActPïV - ' v, ,•'.."'•.. ' -•

•.^bellen in ;binnen- en
-arï abonnement; .

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.

BINGO

getal 23 t/m 36
18 ƒ 10.000,- 27

ƒ 20,- -

28 ƒ1.000,- 02

ƒ 10,- -

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ9,"
ƒ8,-

44
22
09
31

43
21
29
25
ƒ25,- 26

I7'ƒ6,ƒ5,-

Leesmoeders zijn niet meer weg te denken
uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,
'tone

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesmoeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje
individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ:

expert

Duizenden moeders, gek genoeg bijna
geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aan-

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9

dacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.
Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

•Audio, video, hifi, telefonie.

EXPERT, DAAR WORD
JE! W I J Z E R V A N .

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.
Dit is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, internet: http://www.riv.net/sire

Volkswagen Lupo

boeken: voor uzelf, door kans
te maken op de vele prijzen
die oplopen tot l miljoen
gulden, en voor alle organisaties in Nederland die uw
steun hard nodig hebben!
Als u de bon op deze pagina
vandaag nog invult, ondertekent en opstuurt maakt u
vanaf de maand augustus al
kans op alle prijzen. U krijgt
dan ook uw 'persoonlijke bingokaarten in huis om mee te
spelen met het TV programma
Sponsor Bingo. En wint u een
geldprijs? Dan krijgt u die
automatisch uitgekeerd op uw
b'ankrekening!

Ooh de Johan Cruijff
Welfare Foundation
ontvangt financiële
slciiii vnn de Sponsor
Loterij. Dat l;an ook
voor uw dub!

ThuisBiiigo
van ƒ 25.000,-

30

•

Nederland telt ontzettend veel
organisaties. Veel van die
organisaties krijgen financiële
steun van de Grote Sponsor
Loterij. Neem nu het Van

Gogh Museum en liet
Rijksmuseum in Amsterdam
en hel Mauritshuis in Den
Haag. Dit zijn drie belangrijke
musea die kort geleden hun
collectie hebben uitgebreid
dankzij een financiële bijdrage
van de Sponsor Loterij. Maar

Maar naast al
deze grote organisaties steunt
de GSL ook
plaatstelijke verenigingen, clubs
en instellingen,
of het nu een
sportclub is, een vcrzorgingshuis of een museum, allemaal
kunnen ze een steuntje in de
rug krijgen van de Sponsor
Loterij.

Namens alle goede doelen
alvast bedankt.

Meepelen in de Grote Sponsor
Loterij is dus dubbele winst

let Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

004373277
in Nieuwegein

GASTONS
SURPRISE
SPONSOHBINGO
, zondag l augustus
18.10 «ur op RTL 4

Kijk, bel en win:

Maico Scooter+Sony

Werddontvanger
De Bingolijn

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zctfoutcn voorbehouden

JT WIN-EEN-MIUOEN-BON
, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot wedcropzcgging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvcnstaandc rekening af ie schrijven.
Dƒ
Dƒ
D'/
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.ii.l). uw keuze cumfcruiscn en verder invullen in
Woltlciicrs. Deelname houdt in «mivricm/inj; v«n hel
reijleiiieiil, op aanvraag verfcrijijbuai; lel. 0900-300
H00(35cpm).

DE GROTE

D de heer

D mevrouw

150.99.07

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

.

. .

(Post)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven'/ 10.000,Geboortcdatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

:

i«"j«*VTr« •••••ïipBi-M^«

LOTERIJ

Don opsturen (zonder postzegel) naar: Grote Sponsor Lolcrij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam,

woensdag 28 juli 1999

Het startblok heeft

in de

periode
dat Jolan-

da de Ro-

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

ver actief
de zwemsport beoefende

l

een belangrijke

rol gespeeld.

De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen. Er zijn
zowel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen.

slagzwemster startte
zij echter

in het
water
Foto
Jaap
Maars

Da's mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,

'We zijn een dienstverlenend bedrijf'

parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang.
Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent.
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).

'

Als rug-

Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

W

ater heeft in het leven
van Jolanda de Rover
altijd een belangrijke rol
gespeeld. „Vanaf een jaar
of tien is het een deel
van mijn leven geweest.
Eigenlijk begon ik veel te
laat, want op het moment
dat ik iets presteerde was
ik eigenlijk al te oud,"
meent de in Amstelveen
geboren en getogen
zwemster, die daarmee
doelt op de Olympische
medailles die ze in Los
Angeles in 1984 op de
rugslag behaalde. Goud
op de 200 meter, brons op
de 100 meter.
Water heeft in het leven
van Jolanda de Rover
altijd een belangrijke rol
gespeeld. „Vanaf een jaar
of tien is het een deel van
mijn leven geweest.
Eigenlijk begon ik veel te
laat, want op het moment
dat ik iets presteerde was
ik eigenlijk al te oud,"
meent de in Amstelveen
geboren en getogen
zwemster, die daarmee

doelt pp de Olympische
medailles die ze in Los
Angeles in 1984 op de
rugslag behaalde. Goud
op de 200 meter, brons op
de 100 meter.
„Maar die tijd ligt vc-r achter me. In die jaren kostte
sportbeoefening alleen
maar geld, er was no£ geen
regeling zoals nu voor topsporters. Eerlijk gezegd
vond ik het nooit vervelend
om er nog iets naast te
doen. Voor en na schooltijd
trainde ik in Het
Keerpunt." Dat zwembad
stond ooit op de plek. waar
nu een groot kantoorgebouw van Zwitser Leven
staat.
Na de Olympische Spelen
begon ze aan een sportieve
opleiding aan de ALO in
Amsterdam, waar ze vijf'
jaar later afstudeerde. Ze
gaf gymnastiekles aan de
Panta Rhei, maar gaf ook
zwemles in Het Keerpunt.
'Het water trok' bekend ze.
Ze kwam in dienst bij de
gemeente, volgde een
management-cursus en
trad als vervangster op in
de dagelijkse leiding.

„Toen De Meerkamp klaar
was, moest ik wel solliciteren. Het management was
een uitdaging, maar het
betekende wel dat ik nog
aanvullende cursussen
moest volgen. Trouwens je
moest voortdurend op de
hoogte blijven van allerlei
nieuwe ontwikkelingen.
Het is afwisselend werk,
waarin je veel moet overleggen met verschillende
groeperingen. Elke dag is
anders."
Jolanda de Rover moet het
bad'runnen' met zo'n veertig leuke collega's', in
totaal 23 full-time werkplaatsen. ,,Je runt zo'n
zwembad met z'n allen, al
heb ik dan de eindverantwoording. Dat betekent
niet dat ik alleen maar achter een bureau zit. Ik
spring als het .nodig is ook
bij in de receptie of'bij het
lesgeven."
Onlangs werd haar naar
aanleiding van enkele 'aanrandingsgevallen' elders in
het land in een commissievergadering gevraagd,of
ook in De Meerkamp
gedacht werd aan het

instellen van gescheiden
zwemtijden. ..Dat is teruggaan in de tijd. We hebben
een prevenücteam en we
streven ernaar vrij te blijven van incidenten, maar
alles voorkomen is niet
mogelijk. We zijn alert op
alles wat kan gebeuren. Als
je wilt dat er niets gebeurt,
moetje het bad sluiten."
„Bij mooi weer heb je
meer mensen nodig. Daar
spelen we op in. Op een
normale zaterdag komen er
zo'n twaalfhonderd mensen. Op een echt zomerse
zondag waren er onlangs
ongeveer drieduizend mensen. Dan zijn er pok meer
collega's aanwezig. Dat was
vroeger in de Poeloever
ook zo."
„We moeten het in de
zomer hebben van of heel
slecht weer zodat het binnenbad volloopt, of van
heel goed weer. Daar tussenin gaan de mensen liever
iets anders doen. Maar we
hebben hier natuurlijk ook
veel groepen, verenigingen
en niet te vergeten het
schoolzwemmen."
„We zijn een dienstverle-

nend bedrijf, dat probeert
alle klanten tevreden te
stellen." Dat geldt ook voor
het afzwemmen. „Laatst
waren er liefst 180 kindcrcn, die voor een diploma
opgingen. Dan is het oen
uitdaging om alles goed te
laten verlopen." Met enige
tevredenheid kon ze na
afloop stellen dat het was
gelukt.
Heel sporadisch wordt ze
nog op haar Olympische
prestaties aangesproken.
„Dat is een afgesloten
hoofdstuk. Ik koester geen
wrok tegen de Oostduilse
zwemsters, maar ze hebben
ook mij natuurlijk wel
dwars gezeten. Misschien
is het voor mij iets makkelijker omdat ik toch goud
heb gewonnen en zij in
dezelfde tijd op de viïendschapsspelen langzamer
waren. Ik volg het toernooizwemmen nog wel. Op de
NK hebben we nog wel
eens een reünie. Dat is
leuk, maar ik heb het hier
nu best naar mijn zin."
Henk Fokkink

SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V. ZOEKT EEN:

PLANNER M/V
Onze afdeling PLANNING, het kloppend hart van onze organisatie, zoekt
een leuke, enthousiaste nieuwe collega die samen met de huidige medewerkers verantwoordelijk is voor:
een effectieve en efficiënte dagelijkse inzet van personeel op Schiphol
het maken en aanpassen van dienstroosters
verwerken van verzoeken (verlof, dienstruilingen etc.)
de communicatie met de andere interne afdelingen en personeel
de communicatie met opdrachtgevers
-unctie-eisen:
MBO-niveau aangevuld met analytisch denkvermogen
dienstverlenende instelling en goede communicatieve vaardigheden
stressbestendigheid
de bereidheid tot het werken in onregelmatig dienstverband (werktijden
tussen 03.00 en 21.00 uur ook weekenden en feestdagen)
affiniteit met geautomatiseerde systemen
relevante werkervaring is een pre
rijbewijs B
Interesse in deze dynamische baan? Wij zien uw schriftelijke reactie, vergezeld met pasfoto en CV heel graag tegemoet!

.

Auto Strijder
Zandvoort
VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende.
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg:
waarom niet in Amstelhof? Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis.
Verpleeghuis en Reactive- Kies voor een carrière in de ouderenzorg;
ringscentrum Amstelhof start nog dit jaar als
is een van de grootste
verpleeghuizen in
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Werken en leren in Amstelhof
Amstelhuizen.
Naast een salaris conform de CAO-Z biedt Amstelhof
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken
Amstelhof ligt in hart/e
in een prachtig historisch pand, met vriendelijke colleAmsterdam, vlakbij het
ga's. Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Waterlooplein en het
vervoer. Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
Theater Carré. Zo'n 400
bij kinderopvang.
medewerkers zorgen
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge- Meer weten over de opleiding?
riatrische aandoeningen. Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rinus Barendrecht,
opleidingscoördinator.

' Consultant! is een adviesbureau
met een jarenlange praktische
•' , ervaring op het gebied van:'.'..
...; Personeel en Organisatie.
Wij adviseren bedrijven bij de

Texaco

uitvoering van personée/smanagement, organisatie-•

zoekt pomp-shopbediende voor in het
weekend en vakanties.
.

Informatie bel:
023-5714565
of kom even langs. Burgemeester Van
Alphenstraat 102,2041 KP Zandvoort.

AMSTERDAM

FINANCIAL CONTROLLER,
FINANCIËLE ADMINISTRATIE.
FL 60.000.' tot FL, 73.000,-

AMSTERDAM

Onze opdrachtgever is een (internationale) fabrikant

Inter Partner Assistance maakt onderdeel uit van de

van trendy mixdranken, met bekende merknamen.

AXA Groep, één van 's werelds grootste verzekerings-

Aansprekende klantenkring. Consequente groei door

concerns. Innovatieve bedrijfsvoering en autonome

professionaliteit, trade marketing met een uitgekiende
promotie van de producten. Vergroten van de distri-

groei. In Nederland werd een vooraanstaande positie
opgebouwd, met een eigen alarmcentrale, binnen het

butie, service en kwaliteit zijn mede de succesfactoren

wereldwijde netwerk van rechtstreekse hulpverlening

van de afgelopen jaren, jong en dynamisch verkoop-

aan

team, die met elkaar de business verder uitbouwen.

controller; professional, die toe is aan de volgende stap

verzekerden.

Groeipositie

voor

ambitieuze

Rela'Jebeheer, promotie en gerichte marktbewerking

in zijn carrière. Draagt zorg voor de Interne Controle.

Ons bureau ondersteunt

vormen de belangrijkste verantwoordelijkheden van

Optimaliseert het management informatiesysteem,

de functie. Direct aanspreekbaar voor de verkoopre-

budgettering,

bedrijven o.a. met de werving en

sultaten van zijn regio, adviseren van de relaties

Organisatie. Assistentie bij het verzorgen van maand-

drankengroothandel,

rapportage en de bijbehorende analyses. Hands-on

selectie van functies op
_„.,.:midden/caderniveaii..!;:

slijterijen,

horeca

etc.

bijdragen

aan

de

Administratieve

Zelfstandige positie, binnen de belangrijkste regio van

mentaliteit.

het land. Onderhandelingen op verschillend niveau,

Miinielbaiê üp'eM,1.'^ (WtiA ,;; •>hni&<"\<! SPD) ;r,e; ,Vu;r,c,'t..'V

vergroten doorstroming, acquisitie, coördineren en

Als u in aanmerking wilt komen

tentié genoemde vacatures :.

• heer J.C. Kruisbergen.

marktinformatie,

marktanalyse

en planning.
Mifiügllxtfe üp/efctr"Lj (A-1EAO) n te-1 t!unfoon/,i(jfO Cü:n;ne.'üt;'<;

. heem dan contact op; met de .
:

begeleiden van tailor made promoties, offertes en
contractverwerking,

vooreen van de in de adver-

etvtinn$. 'ep.esenwtie/ (esu/rucjtgenrhuecimspt'/ef.ijmóiijeus.

ACCOUNT MANAGER,
ONTWERPBUREAU
Salarisniveau tot FL 75.000

MEDEWERKER CREDITEUREN-ADMINISTRATIE,
FINANCIËLE ADMINISTRATIE.
FL 35,000.- tot FL 45.000.AMSTERDAM

Middelgroot

.

Of zend hem uw curriculum

Zandvoort

vitae óp onderstaand adres.

zoekt

Ook open sollicitaties zijn

medewerkers/sters

.

ROTTERDAM

ontwerp/communicatiebureau

(zowel

grafisch als 3d ontwerp) met aansprekende cliëntenkring. No-nonsense en dynamisch. Unieke werksfeer.

Contactuele functie bij Intcr Partner Assistance te

De accountmanager is een professionele adviseur voor

we/kom. Vanzelfsprekend staan

Amsterdam, binnen een klein team van de financiële

de opdrachtgever op het gebied van communicatie en

wij in voor een vertrouwelijke

administratie. Bijdragen aan het optimaliseren van

design. Coördineert projecten, motiveert de project-

deze afdeling. Administreren, voorbereiden van perio-

teams en is niet bang om afgerekend te worden op

dieke managementrapportages. Meewerken aan het

resultaat. Schuwt geen acquisitie en is een uitstekende
relatiebeheerder.

behandeling van de gegevens en '
voor de

staan alle functies open voor

automatiseren van de diverse systemen. Nadruk op de

vleeswaren/kaas- en broodafdeling

mannen en vrouwen.

registratie, mutatie, controle en bewaking van de

De accountmanager weet wat hij/zij wil en gaat

crediteuren-administratie, met alle daarmee samen*

feilloos op het doel af. Een leider in hart en nieren.
HBO 'ff-fii.'i.'u'iju N/AlA-A/mj-Mino airr.'m^nKie A of 8 e;i

zowel full- als parttime

hangende administratieve en financiële aspecten. Up
to date rapportage. Correspondentie en archivering.
Dynamische werkomgeving, goede doorgroei- en

Voor inl. tel. 023-5714361
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

ACCOUNT MANAGER,
SALES-AFDELING.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden

vraagstukken en strategie.

.

leerling verzorgende I.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).

:

K <fi P/Management

opleidingsmogelijkheden. ,

vragen naar de heer C. Keur

MiMe/burt? opfeu?"^ ('M£.40) fïu-f om/nni.;. /oo/rml tot 30 jUtit.

&'P

fi<;tn'.i.f-ii.1'^, souplesse, fmt/uT/of.^. roio'iju'l, eMijnno ;?if( A-IS
Wou' en MS E-.ce/, feo.'iispi'/ef. sru-ssijesttvKii^.

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina V e r k a a i k 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436
K & P Management Consultant*, Postbus 80,3220 AB Hellevoetsluis, Tel. 0181 338 600, Fax 0181 338551
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Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen

T

/AKANTIEGANGERS
OPGELET'

Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

heerlijke 7-daagse excursiéreis of 8-daagse autoreis Thüringer Wald

enz

ROMANTISCH DUITSLAND

OP «EUROPESE LUCHTHAVENS

Deskundig advies
Tel.

5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

jan koster bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw- en
onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort /
tel 023-5712013/fax 023 5731167
COEBERGH
BESSENJENEVER
NU OOK UW ADRES VOOR

KRAS SterVakamies is erin geshagd om een grooc aantal kamers te
reserveren m het GLOEDNIEUWE 4 sterren Hotel Fair (behorende b j
de Robinson Club) m Jena m het Thurmger Wald Wij willen u hiervan
hten profiteren en een werkelijk spectaculair ainbod doen Want u kunt
nu boeken voor een 7 DAAGSE BUSEXCURSIEREIS naar ROMAN
TISCH DUITSLAND niet voor ƒ 698 - maar al vimf SLECHTS ƒ 499 Dit is toch werkelijk voor niets voor een reis wairbij is INBEGREPEN
verblijf m goed 4 sterren hotel ontbjt u tgebreid excursieprogramma
vervoer per luxe touringcar en Nederlandse reisleidmg'

VEKTREKDATA

HZ 906

SERRE

4-18-25
2-9-16-23

September
Oktober

ZONWERING
LAMPENKAPPEN BIJNA ELKE KLEUR EN
MAAT TE BESTELLEN

Niet inbegrepen overige maaltijden facultatieve excursies
fooien reis en annuleringsverzekering Mm aantal deelnemers
40 Uiterste ann termijn bij onv deelname 7 dagen voor vertrek
In de touringcar mig niet gerookt worden
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 906

Fair Hotel is dit voorjair geopend en ligt even buiten de historische
plnts Jena Dit moderne hotel beschikt over een restiurant ruime
lobby/bar met recept e en cafe/b ergarten Alle modern ingerichte
kimers beschikken over badkamer met bid douche en toilet föhn
telefoon televisie en a rconditionmg

l Onder hel "LePinvert label
\ brengl DIRCK Ju exclusiel
l een schitterende serie Franse [
landwijnen In de karaktens
lieke (lessen zitten eerlijke
wijnen van hoge kwaliteit De
rade Vin de Pays d Oc-is har
momeus en heelt lichte tonen i
van rood fruit De heldere
witte Cotes de Gascogne is
droog en heelt een vleugje
appel en kruisbes En de licht
goudgele Vin de Pays du
Gersneeft een smaak van
perzik rnel honmgnuances

EN TUINDECORATIE

OFFICIEEL LUXAFLEX DEALER
VOOR BINNEN- EN BUITEN

Toeslagen per persoon
l persoonskimer
tol/toer stenbelasting
halfpension

UW HOTEL

- WOON-

HET NIEUW

EN OPNIEUW OPMAKEN VAN

UW TUIN EN TERRAS POTTEN
BAKKEN

EN

VERGELIJK
BARE PRIJS

AANKOMSTDATA HZ 907
September
Oktober

BIJ AANKOOP VAN
XEEN FLES LE PINVERT
EENMEDITERRANEE
WIJNGLAS GRATIS

Serre-woorvtuln
decoratie

4-11-18-25
9-16-23

Toeslagen per persoon
reservenngskoscen per boeking
halfpension
l persoonskamer

—3»

LePortiqueVert

ƒ 3
ƒ 10
ƒ 9

VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 907

Deze Australische wijnen zi|n
afkomstig van het beroemde
wijnhuis Hardys Uit de range
van dit wnnhuis selecteerden
wij de rode en witte wijn die de
naam Stamp of Australië"
kregen De volrode wijn is
gevinifieerd uit de druiven
soorten Shiraz en Cabernet
Sauvignon welke voor een
heerlijk fruitig karakter zorgen
De witte wijn is gevinifieerd uil
de Semillon en Chardonnay
druif die zorgen voor een fris
limoen en citruskarakter

Glazenwassen]
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

KRAS

JOUKEDEJONGHË'T""KORENMOUT

" -

Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreimgers

INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 20 30 40 of 073 - 5 999 999
vr

<~-^L-£. !•*
PiNVBRHEB3SA !,.

-^f\l
^Jnl

REIST U LIEVER PER AUTO IN UW EIGEN TEMPO' DAT
KAN" Want naast bovenstaande excursiere s kunt u ook boeken
voor een 8 daagse autoreis vanaf SLECHTS ƒ 239- INCLUSIEF Logies en ontbijt

We maken tjdens de reis een schitterende natuur/cultuurtocht door
het rorrnnt sche SAALEDAL en het bosrijkeTHURINGER WALD waar
we aindacht besteden ann het historische SAALFELD In LEIPZIG bekij
ken we de mooie historische binnenstad deThomas en N kolaikerk en
het hevel ngscafe vin Goeth" COLD1TZ is berucht om zijn burcht die
hoog boven de stad uittorent Hoogtepunt is natuurlijk de CULTURE
LE HOOFDSTAD VAN EUROPA WEIMAR wnar d t jaar vele culturele
activiteiten worden georganiseerd met name rond de componisten
GOETHE LISZT en BACH Diarna naar het 1200 jaar oude ERFURT
met het prachtige oude stadscentrum U kunt een facultatieve excursie
naar GOTHA (Schloss Fnedenstem) en EISENACH (slot Wartburg)
boeken Tenslotte besteden we aandacht aan het m de Tweede
Wereldoorlog plat gebombardeerde DRESDEN Het Zwmger met
daarin talloze musea is een bezoek meer dan wiard

ma t/m

'-^•£*->

•-DAAGSE AUTOREIS

REISPROGRAMMA IN HET KORT

bereikbaar

HELE LITER

09 00 21 00 uur, za

10 00 16 00 uur

Of kom langs bij ons reisbureau
Willemsparkweg 26 1071 HG Amsterdam telefoon 020 6643744

- Tel 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

BALLANTINES
SCHOTSE WHISKY

Omdat u niet zonder kunt!

HELE LITER

ELDERS

ELDERS.J3&95'

Zand voorts
*Nieuwsblad

SCOTCH WHISKY

Deze witte wijn is afkomstig uit de
Elzas gelegen m hel noorden van
Frankrijk De wijn is voor 100%
gevinifieerd uit de druivensoort
Tokay Pmot Gns Deze druif wordt
m de Elzas ook wel de "Sullan"
genoemd In het uitgesproken
bouquet komen tonen van noten
en honing voor Iets gekoeld laat
deze wijn zich uitstekend smaken
bi| gevogelte witvleesgerechlen
en Heerlijk frisse zomerse salades

Ook verkrijgbaar bij:
Postcode Loterij wil elk kind een toekomst bieden

Vomar

een kans, zij een kans!
Deze week, vanaf 26 juli,

virusziekten zoals maze-

ken van medische overle-

richt de Aktie voor het

len, tetanus en polio halen

vmgspakketten

Kind van de Postcode
Loterij zich op haar derde
projekt

De Postcode Loterij zet

Unicef werkt aan

zich graag m voor dit pro-

de bestrijding van kmderziektes bij Indaanse kmderen m het Boliviaans

ject en daar kunt u bij hel-

VOOR HET

LJ 012

1082

in Amsterdam

pen Vul onderstaande

Celsiusstraat 192

Circus Zandvoort

Gasthuisplem 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

Sig magazijn Lissenberg

Haltestraat 9

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerlmg

Hogeweg 2

AKO

Kerkplein 11

Firma P Klem

Kerkstraat 12

BP Lehman bv

Van Lennepweg 4

Firma T Goossens

Pasteurstraat 2

Restauratie Het Station

Stationplsem 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan 1A

\
WARSTEINER PILS
KRAT 24 FLESSEN

^
k

ELDERS

ËLDERSjJêfW
HAARLEM Calilornieplein 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKHlheellmeerdanSOsIjterjen belvooronzeovergevestgngentjdenskantooruren 0172 447300
l Alle aanb ed ngen 2 jn geld g l/m 8 augustus zolang de voorraad strekt Druk en :et(outen voorbehouden' l GRATIS $*

bon m en stuur hem op

Amazonegebied

Want voor iets meer dan
een tientje per lot per

Het Boliviaans

maand, steunt u de Aktie

Amazonegebied is een

voor het Kind en maakt u

moeilijk bereikbare en

van elke duizend kinderen

zelf kans op alle fantasti-

zeer arme regio Er wonen

er meer dan honderd hun

sche prijzen, zoals deze

naar schatting 200 000

vijfde verjaardag niet De

maand de Mega Jackpot

Indianen

komende twee j a a r wil

van 6 miljoen en elke

bevolking is jonger dan 14

Unicef 50 000 kinderen

week de PostcodeStraat-

jaar Door uitdroging, fata-

beschermen tegen deze

pnjs van 25 000 per lotl

le infecties als malaria, en

gevaren door het verstrek-

De helft van de

7412

GM

in Deventer
14 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor

7412

GM 014

extra: een BMW!

Geef alle kinderen van de
wereld een kans, want zij

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

zijn onze toekomst

GEEF JEAAN

HET

N E D E R L A N D S E R O D E KRUIS.
Bea Post
Adjunct directeur
Nationale Postcode Loterij

Steun de Aktie voor het Kind en maak zelf kans op prachtige prijzen'

6836 LD (geen lot)
in Arnhem {/ 10,000,-)
5925 CA (1 lot)

BON-VOOR-MILJOENEN

m Venlo (/ 20.000,-)
6871

ik wil kans maken op aiie prijzen
m do Nationale Postcode Loterij, inclusief
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kmderprojecten
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)

D de heer

D mevrouw

HS (2 loten)

m Renkum (ƒ 30.000,-)
7887 DD (geen lot)

Naam

in Erica <None>(/ 10.000,-

Postcode
Plaats

D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
Au b. uwkauze aankruisen en verder invallen
in bloktetters Deelname houdt m aanvaarding
van hot reglement, op aanvraag verkrijgbaar bit
Ledenservtce, tel 0900 - 300 1BOO (3S cpml
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om eenmaal per maand de mteg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking vsn nevenstaande
rekening af te schrijven

(Post)banknummer
Bel mi] bij een prijs
boven ƒ 10000,-

Kijk, bel

0909 0300(99cent'

Tel

GIRO 6868

en win:

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

ƒ 10.000,-

+ ƒ 10.000,-PER LOT!

Datum
Handtekening

1509907

Postcode Loterij
op Ipkatie
door het hele land!

NATIONALE
LOTERIJ

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID

Adres

Bon uitknippen en In e«n envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcods Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

l
i

Kijk op RTL Tekst
pagina 882
Z«tf*ut*n vo*rb«houd»n

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Carisma zakenauto

Renault Espace
Etoile
enault heeft de van huis uit al
el luxe Espace RXE nog wat
xtra s gegeven en deze versie
tgebracht als de Etoile Aan
» uitrusting zijn onder meer
j airbags een warmtewerende
oorruit toerenteller, lederen
tuurwiel en grote lichtmetalen
helen toegevoegd Het hele
toile pakket vertegenwoordigt
ten waarde van 4 345 gulden
iaar wie de Espace Etoile
;oopt, tikt hiervoor 1 700 gullen af Daarmee komt de vere met een 2,0-hter zestienleppen motor op 73 395 gul
en De Etoile is verder vernjgbaar met een 2,2- liter turodiesel of een 3,0 liter zescinder Voor deze topvanant
iedraagt de prijs 87 695 gul!en

Chrysler
op internet
teeds meer automerken pak:en uit op internet Op de sites
taat lang niet meer alleen
nformatie, er is vaak ook veel
e beleven Chrysler die drie
aar geleden als een van de eerop internet startte heeft
ijn site nu flink uitgebreid met
/at ook wel infotamment
/ordt genoemd Je vindt bijoorbeeld informatie over conept modellen waarbij van elke
ersie een kort videofragment
alt te zien Ook zijn er korte
iewegende beelden van de
uto s die Chrysler Jeep en
)odge nu leveren En wie een
;ase-offerte wenst kan die via
iternet aanvragen Tevens
imvat de informatie een lijst
net alle Nederlandse dealers en
loe je die kunt vinden Het
lezoekadres van de Chrysler
ite luidt www chrysler nl

Test Peugeot 406 ST 2.0-16V Sedan
Twee in één
H

et is standaard. Na een jaar of drieëneenhalf, vier pakken
de meeste fabrikanten hun modellen aan. Vaak voert men
subtiele uiterlijke veranderingen uit om de auto weer een
aantal jaren 'fris' te laten ogen: de facelift. Met deze term zouden we de vernieuwde 406 tekort doen. Onderhuids veranderde
Peugeot namelijk ook het nodige en dit testexemplaar was
bovendien uitgerust met de geheel nieuwe 2,0-hter 16-kleppen
benzinemotor. Het resultaat is een auto met een tweeledig karakter Al naar gelang de behoefte van de bestuurder kan de 406
sportief of comfortabel worden gereden
De tweede generatie 406 is aan de
voorzijde duidelijk te herkennen
Smallere en langere koplampen uit
helder glas en m het midden een
grille met honingraatrooster kenmerken het sportievere front van
de Fransman De dikkere motorkap
versterkt deze indruk Aan de achterzijde zijn de aanpassingen sub
tieler De ontwerpers rondden het
enigszins verhoogde kofferdeksel
aan de bovenzijde wat meer af
Bovendien loopt deze nu vloeiend
door tot aan de bumper Meest m
het oog springende wijziging
betreft de achterlichten Twee m de
kleur van de carrosserie gespoten
strips scheiden deze nu m twee
delen

SPECIFICATIES.

Autotron
Oldtimerbeurs
BIJ het Autotron in Rosmalen is
op zaterdag 28 en zondag 29
augustus een Zomder
Oldtimerbeurs Hier zijn zo n
250 stands met onderdelen en
er worden 200 klassieke auto s
verwacht Ook motorfietsen en
brommers worden aangeboden Een bezoek aan deze
beurs biedt tegelijk de moge
lijkheid om het m juli te openen
SpeeloDome door de kinderen
te laten beproeven Dit is een
speelparadijs met glijbanen
ballenbak spnngkussens radio
grafisch bestuurbare boten en
talrijke andere attracties

In de 406 zit je goed Dit komt
mede doordat het stuur axiaal en m
hoogte verstelbaar is De ideale zitpositie vindt je gemakkelijk Alles
bevindt zich binnen handbereik
Een blik op het overzichtelijke
dashboard is daarvoor genoeg
Peugeot heeft bovendien talloze
veranderingen m het interieur aangebracht om het de inzittenden
naar de zin te maken De Fransen
hebben de stoelen van een beter
ontwerp voorzien de armleunmgen verbreed en het geluids- en
trillingscomfort verbeterd
Het bekende comfort van Peugeot
begint al met de goede zit Toen wij
er met de 406 op uit gingen was

Peugeot 406 ST 2 0-16V Sedan

Prijs
ƒ 49 900,BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Motortype Viërcilinder in lijn
Cilinderinhoud 1 997 cm3
Vermogen
99 kW/138 pk
bij 6 0001 p m
Max koppel
190 Nm bij
4100 t p m
Acceleratie
10,8 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
208 km/uur
Gem verbruik 8,3 ltr/100km

Elektnsch bedienbare ramen voor
en achter
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
ABS
Twee airbags
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Khmaatcontrole
Lichtmetalen velgen

In Engeland is de Mitsubishi
Carisma uitgeroepen tot zaken
auto van het jaar Deze auto
blijkt tien tot twaalf procent
goedkoper te zijn in het
gebruik dan vergelijkbare con
currenten Dat geldt voor alle
versies De uitvoering met de
zuinige direct ingespoten ben
zinemotor GDI haalt een nog
betere score Het Britse
Institute of Transport
Management (ITM) heeft de
titel toegekend aan de Carisma
Behalve naar verbruik is ook
gekeken naar garantie inruil
waarde en standaarduitrusting

De voorkant van de tweede generatie 406 oogt sportief

het dan ook geen verassing dat het
onderstel (nu rollend op grotere 15
inch wielen) de oneffenheden m
het wegdek keurig gladstrijkt Wat
wel verbaasde is de manier waarmee we de auto een bocht om
konden dirigeren Het is een heerlijk communicatieve auto waarmee
je naar wens rustig comfortabel of
snel sportief (en nog steeds comfortabel) mee kunt rijden
De besturing voelt direct aan waar
door de bestuurder ten allen tijde
goed geïnformeerd wordt over de
stand van de wielen en de mate
van slip die optreedt Ga te hard

uperschone Nissan

een bocht m en lift het gas Een
lichte vorm van overstuur is je deel
waardoor je de ideale lijn kan vervolgen met de rechtervoet weer
naar beneden Het moet gezegd
de 406 biedt het beste uit twee
werelden De auto blinkt uit m
comfort en tegelijkertijd kan de
sportief ingestelde zakenman er
gemakkelijk bliksemsnel de bocht

mee om
Aan de basis van de mogelijkheid
om sportief met de 406 te rijden
ligt een geheel nieuwe 2 O liter 16
kleppen benzinemotor Deze levert
betere prestaties maar is vooral
een stuk zuiniger (zo n tien pro
cent) dan zijn voorganger Tijdens
het rijden valt op dat de motor al
veel trekkracht levert bij een laag

Uitgebreide Garantie

' Leveren/monteren alle merken
> Autoruiten origineel
> Kentekenplaten
> Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13

U

itlaatgassen die net zo schoon
zijn als de buitenlucht: Nissan
maakt het mogelijk Het merk
heeft een auto ontwikkeld, die voor
de aandrijving gebruik maakt van een
methanol brandstofcel Methanol is
relatief gemakkelijk te winnen uit
natuurlijke bronnen en levert milieuvriendelijke afvalstoffen op
De auto waarmee momenteel op grote
schaal testritten plaatsvinden heeft een
voorziening die methanol omzet in waterstof Die waterstof reageert vervolgens
met zuurstof waardoor elektriciteit wordt
opgewekt De brandstofcel is gekoppeld
aan een efficiënte elektromotor met hthi
um-ion accu s Door voor de elektriciteitsvoorzienmg te schakelen tussen de brand
stofcel en de accu's wordt optimaal met
de beschikbare energie omgesprongen
De Nissan R nessa EV die m Japan al m de
showroom staat beschikt over deze elek
tromotor Ook de Tino Hybrid waarmee
druk getest wordt is ermee uitgerust
Nissan is van plan het brandstofcel-concept op korte termijn productierijp te
maken

toerental Hierdoor kan je de 406
lekker schakellui rijden Snelheid is
op afroep verkrijgbaar Als je in bijvoorbeeld de tweede versnelling
doortrekt krijgt de motor bij zo n
4 500 toeren een soort tweede
adem waardoor de versnelling toeneemt Geheel m lijn met het
onderstel heeft deze ook twee verschillende karakters

Lijsterstraat 18, 2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Saab levert
aan derden
Saab heeft 60 miljoen gulden
uitgetrokken voor uitbreiding
van de transmissie-fabriek in
Gothenburg Daarmee schroeft
de Zweedse fabrikant de jaarproductie op van 145 000
handbediende versnellmgsbakken nu naar 250 000 stuks m
2001 Een op de vijf bakken
gaat naar een ander merk bm
nen het General Motors con
cern waarvan Saab deel uitmaakt Logisch want de jaarproductie van Saab zelf zit op
maximaal 130000 auto s De
verdiensten van de verkoop
van versnellmgsbakken gebrui
ken de Zweden voor uitbreiding van de productie en de
werving van meer medewerkers voor de transmissie
fabriek

Handzame Hyundai Tutti

Daewoo kijkt in toekomst met Mirae

Vrolijke gele kleuren en zwarte accenten dragen bij aan het swingende
karakter van de Hyundai Tutti De vrolijke piek up conceptcar heeft als
basis de Hyundai Atoz Dankzij de open laadbak kent de auto veel nieuwe gebruiksmogelijkheden Zo is de innovatieve tweezitter een perfect
voertuig voor actieve buitensporters
BIJ het ontwikkelen van de Tutti heeft Hyundai meer gedaan dan de
Atoz alleen een pick-up laadbak aan te meten De voorkant kreeg nieuwe koplampen en een andere neus Brede spatbordranden en eigenzin
nige deurgrepen versterken het speelse karakter De laadbak is voorzien
van een kunststof vloerbescherming en de achterzijde van de cabine
wordt met aluminium panelen beschermd tegen bewegende lading De
stalen buizen op de zijkant van de laadbak maken het mogelijk de lading
op solide wijze te bevestigen

Een en al samengebalde energie de Daewoo Mirae maakt er geen
geheim van dat alles om snelheid draait De carrosserie is geheel glad en
rond afgewerkt De 170 pk motor telt zes cilinders en heeft een inhoud
van 2 5 liter HIJ heeft geen nokkenassen die de in- en uitlaatkleppen
openen en sluiten De kleppen worden elektromagnetisch bediend
Daardoor loopt de motor daardoor zeer en geruisloos

De Hyundai Tutti is een supervrolijke conceptcar

De Mirae is Daewoo's idee van een sportwagen voor de volgende
eeuw

Kia Carnival Limousine: businessjet

Hyundai Santa Fe gereed voor actie

In onze ogen is de Kia Carnival al geen kleine ruimtewagen HIJ is
immers bijna vijf meter lang Voor de veeleisende passagiers heeft Kia
echter een extra lange VIP-versie gemaakt door de koets op te rekken
tot 5 2 meter De extreem luxe passagiersruimte is voorzien van een bar
fax telefoon tv en nog veel meer zaken die het reizen zo prettig
maken De lederen bekleding vergroot het zitcomfort van de fauteuils en
banken en zorgt voor een lekker luxe atsmosfeer als m een privé busi
nessjet

De eerste 4x4 die Hyundai zelf ontwikkelde is de Santa Fe Het is meer
dan gewoon een terremauto HIJ biedt de ruimte van een stationwagon
het rijcomfort van een personenauto en de off-roadcapaciteiten van een
4x4 Een blik op het strakke design onderstreept dat Hyundai heeft
gekozen voor een trendy uiterlijk De auto komt volgend jaar naar
Nederland maar dan zonder alle kunststof verbredingsstukken en waar
schijnlijk met een iets gewonere neus De Santa Fe krijgt een 2 5-liter
motor zodat hij zowel op als naast de weg makkelijk uit de voeten kan

Daewoo maakte van de Mirae in nog meer opzichten een opzienbaren
de toekomstauto Een computer houdt de koers en andere weggebrui
kers m de gaten en waarschuwt de bestuurder als een aanrijding dreigt
Het klassieke dashboard heeft plaatsgemaakt voor een programmeerbare display Alle technologie verpakt in een oogstrelend koetswerk
maakt van de Mirae een ware sportwagen van de toekomst

lympische Keverregen

'Oi

lympische sporters
rijden
_
Volkswagen."
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, 'de teams. Dit uiteraard ter
Plegenheid
van
de
f'yrnpische Spelen van Sydney
K
2000.
dames kregen de sleutels van
gele New Beetles terwijl de
f
en volleyballers zich achter het
[uur van de blauwe exemplaren
Io
chten nestelen Alle Olympische
e
^ers hebben de 2 O liter benzme°tor onder de klep liggen
3
lkswagen is official supplier van
;t
NOC/NSF en stelt met alleen
'n de volleyballers auto s beschik-

Voortaan kunt u de Olympische volleyballers onderweg gemakkelijk herkennen
baar Door de verscheidenheid aan
modellen kan uitstekend m de
transportbehoefte van de individuele Olympische sporter worden
voorzien

Zo werden onlangs ook bij Pon s
Automobielhandel B V m Leusden
de importeur van Volkswagen een
groot
aantal
Olympische
Volkswagens uitgeleverd
Het

betrof daarbij enerzijds een wissel
van auto's voor sporters die al een
VW tot hun beschikking hadden
anderzijds een uitlevering aan een
aantal nieuwe sporters
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^S> KI A MOTORS

De Kia Carnival Limousine oogt imposant en is extreem luxe

De Hyundai Santa Fe, voorzien van een verbredmgsset die de uitemdelijke vormen nog enigszins verhult

EEN KLEINE GREEP UIT
ONZEOPRUIMINGSSTUNTS:

51 CM TV + AFSTANDSBEDIENING
Een grote 51 cm TV voor de prijs van een kleine
portable TV!
•JOL

SONY
70 CM
BREEDBEELD-TV

AIWAMIIUISET +
3CD-WISSELAAR
Versterker, digitale tuner,
dubbel cassettedeck en
wisselaar voor 3 CD's,
Incl. luidsprekers
en afstandsbediening.

go
PHILIPS
STEREO VIDEO
METSHGWVIEW/PDC

• Tl

JVC
VIDEOCAMERA
SONY 2X100 WATT MINISET
MET 4 LUIDSPREKERS _
DJ mix, RDS en 3CD-wisselaar

SHARP 800 WATT
MAGNETRON
10 automatische programma's.
Geheugen voor 3 eigen programma's.
Glazen draaipiateau. LCD-display.

PORTABLE
CD-SPELER

\

N

\

TV/VIDEO
COMBINATIE
LEXMARK FOTOPRINTER

- „ 'V
' . In combinatie met PRIMAX
FLATBEDSCANNER
ZANUSS11000 TOEREN i
WASAUTOMAAT
WHIRLPOOL
CONDENSDROGER [/

*I•

•TI
•A-

PACKARD BELL CLUB PC
Topkwaliteit voor een wereldprijs.
Voorzien van Intel Celeron 333 mHz,
64 M B werkgeheugen, 3,2 GB harde
schijf, 56k modem, 29 bekende softwaretitels (w.o. Word 97, Encarta 98,
Works) en 14" monitor.

•

•TI

LIEBHERR
VRIESKASTMET
DICHTE LADEN
PHILIPS 1400 WATT
STOFZUIGER

fff:-. :;•.'.-fS?ÏÏ"««^

'Ü$l&
•JO'

TEFAL WATERKOKER J ,A
JVC VIDEORECORDER
Perfecte kwaliteit voor een
superlags prijs. Met automatische zenderinstelling.

FAM

BRAUN
EPILEERAPPARAAT

1300 WATT
STOFZUIGER
Elektronisch regelbaar.

Voor Expert
gaat niets te
/^^\ Extra iage prijzen door gezamenlijke
l=^ inkoop van 3000 Experts in Europa. ^
/^^\'
(^•J
PI^
(BS)

Gratis Expert All-Risks-Garantie bij
aankopen boven 490,-. Geldt niet voprj,,.
mobiele telefonie.
-•
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

TOPMODEL GSM
METHI-PREPAY
Bellen zonder abonnement. KPN Hi-Prepay
pakket incl. GSIVJ telefoon en 25,-beltegoed.

Wtf) Vakkundige en snelle service..

lT i

v=w=) Gratis Geluidsgarantie.

eicpert

(SJU Gratis Video-onderhoud.
(S_SJ Gratis Omruilgarantie.
(fi?\

Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.

(=L=J www.expert.nl

badlaken,massager

BOSCH
263 LITER
COMBIKAST
Automatische
ontdooiing.
Laag energieverbruik.

AEG'RELAX'A-KLASSE
AFWASAUTOMAAT
Volelektronische besturing.
Zeer lage verbruikswaarden,
starttijdkeuze.

\.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64@©
Ged. Oude Gracht 5-9 @
(D = OOK VERKOOP PC

® = ALLEEN WITGOED

© = ALLEEN BRUINGOED

OR D J E W l l 2 E

GEEN MOBIELE TELEFONIE

|

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

zie onze advertentie betr.
PARK DUIJNWIJK

op de achterpagina
Woensdag 4 augustus 1999
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Datum
04 aug
05 aug
06 aug
07 aug
08 aug
09 aug
10 aug
11 aug

HW
08.58

10.05
11.16
12.25
01.00

02.06
03.05

03.56

LW

04.46
05.30
06.24
07.34
08.50
10.15
11.14
13.56

HW
21.32
22.35
23.44

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 31, oplage 5.425 Editie 17

LW

Bol plakt
scheuren
dicht

16.55
17.55
18.55
20.10

13.39
14.46
15.39
16.27

21.25
22.45
23.36

Maanstand: NM wo 11 aug 13.08 uur.
HW: wo 11 aug 03.56 uur, + 114 cm NAP.
LW: do 05 aug 05.30 uur, - 82 cm NAP.

Los nummer 2 gulden

Pas op
voor
muien
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Was het nu wel of
geen jazzweekend?
Jazzliefhebber Nel
: Kerkmqn ging zelf op
onderzoek uit. Druk
was het in elk geval
wel. Velen genoten
•van de cphibinatie
zon, zee en muziek in
een weekend!. De
mooiste foto's op

En verder:
Casino beraadt
zich op toekomst
in Zandvoort
Pagina 3
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Rollend pootje baden

Wiin Peeters
wiljazzfeest
organiseren

ZANDVOORT - Wim Peeters vindt dat het jazzfestival
meer jazz moet bevatten.
Daarom wil hij het evenement
volgend jaar gaan organiseren.
Peeters regelt al enige jaren de
bigband bij de Harlekijn en
jazzoptredens in zijn Amsterdamse café Casablanca. Peeters heeft zich zeer gestoord
aan de muziekkeuze dit jaar.
Volgens Tessa den Besten
van het voor het eerst ingehuurde eyenementenbureau
Leeseman is bewust gekozen
voor moderne funkjazz en jazzdance om aan te sluiten bij de
smaak van het jongere publiek. „Het heet nog wel jazz,
omdat er veel geïmproviseerd
werd, maar het is inderdaad
geen oude jazz. Als het aan
sommige ondernemers had gelegen, was er zelfs René-Frogerachtige muziek gekomen. Dat
heeft helemaal niets met jazz
te maken. Hoofdsponsor Heineken verzocht ons om in elk
geval een duidelijke lijn te kiezen en dat hebben we gedaan."
Den Besten kijkt tevreden
terug op het weekend. „Het is
allemaal heel goed verlopen."
Kritiek hebben Den Besten en
haar baas Robert Leeseman
echter wel op de huidige constructie waarbij een handjevol
ondernemers de hoge kosten
van het festival moet ophoesten. „De gemeente zou zich in
januari garant moeten stellen
voor een x-bedrag, zodat het
regelen dan al kan beginnen.
Vervolg op pagina 3 Verkoeling zoeken in het zeewater is nu ook
ADVERTENTIE

99

zat.avond bij
Single dance soc.

„BE MANEGE"
Kom voor 22.00 uur,
of reserveer,
.tel. 571 6023

weggelegd voor minder validen.
Prinsheerlijk zit mevrouw Nieuwenburg in
een strandrolstoel, terwijl haar kleindochter
Yoëlle van Andel haar voortduwt over een
zandbank. Mevrouw Nieuwenburg heeft
samen met Nathalie Lindeboom van het
Welzijnscentrum hard geknokt voor twee
aangepaste rolstoelen bij strandpaviljoen
De Wurf. Ze staan er sinds zondag.

voor
ZANDVOORT
De
strandpachters willen vier
jaar lang 10 procent extra
pacht betalen, maar dan
moet de gemeente wel akkoord gaan met twee voorwaarden. Als de gemeente
dit afwijst, dan moet de rechter over het slepende conflict
beslissen volgens de strandpachters.

„Oo'k l'ake Five heeft er twee, maar eerlijk
gezegd is de strandafgaug bij De Wurf veel
prettiger. Die is veel minder steil.
Bovendien kun je achter het paviljoen je
gewone rolstoel of scootermobiel kwijt,"
vertelt ze.
Wurfeigenaar Jan Paap is erg blij met de
actie van mevrouw Nieuwenburg. „Juist
omdat wij zo'n mooie stiandafgang hebben,

De strandpachters vragen
de gemeente prullenbakken
neer te zetten voor de frisdrankblikjes die de visventers
sinds mei van dit jaar pok mogen verkopen. Bovendien stellen ze voor dat de gemeente de
helft van de hogere pacht gebruikt voor festiviteiten en
voorzieningen op het strand.
Bij de gemeente ligt al drie
weken een brief met dit voorstel. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
daar volgens wethouder Andries van Marie nog niet op gereageerd, omdat er nog geen
standpunt is ingenomen.
„Wel hebben we er maandag
over gesproken tijdens de collegevergadering. Eerst willen
we nog wat meer informatie
verzamelen. Waarover? Daar
wil ik niets over zeggen, want
dan zou ik verwachtingen wekken die misschien ten onrechte
zijn. Naar de rechter stappen?
komen er heel wat bewoners van Nieuw
Daar wiiieii we eerst terdege
Unicum bij ons. Voor het eerst kunnen ze nu over nadenken." Volgens Van
ook echt het strand op en zelfs de zee in." Marie hakt het college de
Het gebruik van de rolstoelen is gratis.
knoop binnen een paar weken
Mevrouw Nieuwenburg vindt wel dat
door.
gebruikers de stoel na ongeveer anderhalf
De strandpachters en de geuur moeten terugbrengen. „Anders kunnen meente onderhandelen al heel
er veel te weinig mensen van genieten en het lang over een nieuw pachtconis net zo lekker."
tract. Het oude contract is inFoto Karin Schut middels zelfs verlopen. In het

Zuidbuurt proost op parkeervergunning

ZANDVOORT - „Ik heb zelden bilisten zelfs een dagje geturfd. Hij tel- krijgen met plekgarantie," vindt haar
„Dat drankenhandel Gall en Gall vermet zoveel plezier tweehonderd gul- de er 93. Van Eist wilde zo graag een partner, Ed Kerkman. „Dat hebben we huisd is van de Kerkstraat naar de Groden uitgegeven," lacht Peter Janssen vergunning dat hij al vijf voor zes bij het voor een groot deel te danken aan wét- te Krocht, maakt trouwens ook heel
van Duinstraat 2. In zijn voortuin loket stond. „Ik zag de bui al hangen," houder Hans Hogendoorn. Zijn optre- veel uit. We hebben 'm niet weggepest
viert de Zuidbuurt feest. Na jaren legt hij uit, „straks zijn ze natuurlijk den is zeer prijzenswaardig. Er wordt of zo. Welnee, we hebben altijd zoveel
zeuren, klagen en uiteindelijk maan- op." Omdat hij de eerste was die een altijd veel gekankerd in Zandvoort op mogelijk met de eigenaar van Gall en
denlang constructief overleggen vergunning kocht, kreeg een bloemetje het gemeentebestuur, maar ik vind dat Gall overlegd. Maar hij merkte zelf dat
konden de bewoners van dit knusse van baliemedewerkster Therèse. Maar je het ook mag zeggen als ze het goed de loop eruit ging toen de Kerkstraat
buurtje tussen de Hogeweg en de hij overhandigt het spontaan bij aan- doen."
voor verkeer afgesloten werd. Ik sprak
Kerkstraat donderdagavond een komst aan de gastvrouw van het buurtBehalve de parkeervergunning heeft hem laatst en het bevalt hem heel goed
\ J olgens mij heb ik diverse parkeervergunning kopen. Elke feest.
Hogendoorn ook geregeld dat minder op de Grote Krocht."
V vakantiebaantjes gehad.
„In het weekend konden we bijna vrachtwagens zich door de nauwe Alles is dan ook koek en ei in de
buurman of vrouw wordt dan ook
Mijn eerste zakcentje verdien- donderdagavond begroet met: „Heb niet meer weg, want dan wisten we bij straatjes persen. Ze mogen alleen voor Zuidbuurt. Slechts één gezin zit met
de ik met knopen vlechten
je al een vergunning gehaald? Ze ziet terugkomst dat we niet meer konden elf uur laden en lossen en bovenaan de een nieuw probleem. De garage van
voor de toen populaire houtje- er mooi uit, hè? Proost!"
parkeren," vertelt Yvonne Halink. „AJls Kerkstraat is een aparte parkeerplaats kunstenaar Victor Bol en zijn vrouw
touwtjejas. Er kwam geen eind
er nu in de wyk geen plaats meer is, voor vrachtwagens gekomen. Deze Marianne is geblokkeerd, omdat de
aan de voorraad en tenslotte
kunnen we op de Thorbeckestraat te- maatregelen gelden inmiddels al een twee parkeervakken ongelukkig zijn inzat het hele gezin mee te werKarin van der Klok straalt. „Het is recht. Het goede is dat die plaatsen paar maanden.
getekend. Die garage is door de vorige
ken.
net of ik jarig ben. Dit is het mooiste niet van andere Zandvoorters afgepikt
De bewoners zijn wildenthousiast. bewoner illegaal gebouwd zonder dat
Daarna hadden mijn zus en cadeau dat je kunt verzinnen. Nooit zijn. Het zijn nieuwe plaatsen. Wel is „Het scheelt echt," zegt Marja Spie- de familie Bol dat wist. Zowel de gëik een plan bedacht om bra- meer auto's in de buurt die er niets te het een beetje lullig dat er al bekeurd is rieus. „Maar we zitten er met zijn allen meente als de familie Bol zit erg in zijn
men te gaan zoeken voor de zoeken hebben en hier veel te hard rij- vóór de start van de parkeervergunnin- dan ook bovenop. Als een vrachtwa- maag met de kwestie. „Maar ik ga er
verkoop. Op het binnenterrein den. Eindelijk weten we ook zeker dat gen op zondag l augustus. Maar ik genchauffeur zich na elf uur in de buurt vanuit dat het opgelost wordt. Van mij
van het circuit was een landje we een plek hebben."
neem aan dat die bonnen verscheurd waagt, bellen we meteen de politie. Die hoeft er geen rechtzaak over te kowaar veel bramen stonden. We
Ton van Eist, oud-raadslid van Ge- worden."
komt meteen. De chauffeurs weten dat men," aldus de kunstenaar.
verkochten de sloffen met bra- meente Belangen Zandvoort en oud„Verbijsterend dat het uiteindelijk inmiddels ook, dus houden ze zich
men aan de werklieden die in politieman, heeft de zoekende automo- gelukt is om een vergunningenstelsel te meer aan de afspraken," vertelt ze.
Zie ook pagina 3
de omgeving van het circuit
stenen zaten te bikken. De
mooiste en grootste bramen
deden we bovenop en de
kleintjes beneden aan. Ook dit
baantje was snel over want op
een gegeven moment waren er
geen bramen meer.
IENERS
WILLEN niet meer aan kinderactiviteiten meenoemen het nu maar een mulHet jaar daarop besloten
doen.! Daarom heeft de Stichting Aktiviteitencentrum
ti-activiteitenmiddag," verduimijn vriendin en ik om te gaan
Zandvoort ('t Stekkie) het cursusaanbod uitgebreid met
delijkt Thierry. „Want niet alle
werken bij het laatste strand- tien cursussen. Jonge Zandvoorters kunnen vanaf september
sporters willen alleen maar
pavüjoen van Zandvoort. Elke zich bezig houden met bijvoorbeeld Internetten, een eigen cd
knutselen en andersom. Ze
ochtend fietsten we richting
maken, een make-upcursus volgen of zich uitleven met
kunnen nu zelf kiezen."
Bloemendaal. Mijn vriendin
streetdancè.
Omdat bestaande cursussen
zat in de bediening en ik werkzoals 'koken voor kinderen' en
te als niet-zittende toiletjufKinderwerker Thierry Siang twaalf jaar. „Voor de groep
'natuur' ook geschikt zijn voor
frouw. Er waren kleedcabines, vindt de tienercursussen een daarboven was niets. Zowel
tieners, is het aanbod ermee
logisch vervolg op de kinder- tieners als ouders gaven aan
toiletten; douches en alles
uitgebreid. „Tieners leren niet
moest brandschoon zijn. Mijn cursussen. Het idee om in er wel behoefte aan te hebben.
alleen koken maar ze moeten
taak bestond ook uit het ver- Zandvoort voor de groep jon- We hebben ze gevraagd wat ze
ook de tafel dekken en het
huren van zware houten bak- geren tussen tien en vijftien zelf wilden. Veel jongeren gaeten dat ze zelf gekookt hebken waar de strandtaezoeker jaar iets te doen, ontstond ei- ven aan iets met muziek te
ben, samen opeten. Deze curzijn kleding in kwijt kon. Bo- genlijk naar aanleiding van de willen doen. Vandaar onze
sus duurt twee uur." En tievendien vulde ik flessen met kinderdisco. „Van veel ouders keuze."
ners die weieens met een eikraanwater voor de verkoop. hoorden we dat zij niet gelukTijdens de nieuwe cursus
gen verrekijker en vergrootWat was de zomer toen heet kig waren met het feit dat hun 'Cd maken' leren de tieners
glas op pad willen, kunnen onc
n lang. Elke ochtend keken kind van zeven tussen veer- hoe ze met hun stem moeten
der begeleiding van Marjolein
we hoopvol naar de lucht of er tienjarigen rond liep. Daarom omgaan. Ze zingen zelf en op
Gieles, zelf dochter van een
alsjeblieft een wolkje te zien hielden we voor de tieners een hun cd prijkt straks ook hun
boswachter, de duinen in.
was. Want ook wij wilden wel aparte tienerdisco. Eigenüjk is eigen foto. De cursus 'Street„Tieners zien zo'n natuurwaneens languit op het strand lig- de splitsing daar begonnen." dance' geeft Siang overigens Vrijwilliger Fred van der Pols begeleidt 'zijn kinderen' bij het
deling als een avontuur," verëen. Het was goed verdienen Voor beide disco's is veel be- zelf. „We dansen op muziek als maken van houten speelgoed in de Gertenbach Mavo. Het is een van klaart Thierry. „Ze vinden dat
maar erg zwaar. Ik heb het een langstelling. Gemiddeld ko- hiphop en R&B. Zelf geef ik de kindercursusscn voor jongeren van zeven tot en met twaalf
best leuk."
Foto Andrc Licberom
Jaar volgehouden.
men er zo'n tachtig tot 110 daarin les op een sportschool. jaar
Een week geleden zag ik een kinderen of tieners opdraven. We hebben wel eens een opDe ongeveer vijftien vrijwilliadvertentie in de krant: 'met
Volgens Thierry valt de treden gehad met de meiden kanjer van een visagiste. Ze volgen, heeft 't Stekkie geko- gers die de cursussen van het
spoed gezocht: een niet-zitgroep oudere kinderen regel- van die school. 'Dat willen wü geeft de cursisten les in het zen voor een gevarieerd aan- Aktiviteitencentrum
Zandtende toiletjuffrouw'. Ik heb
matig buiten de boot. De be- ook' lieten onze cursisten toen opbrengen van make-up. Nee, bod. Jongeren leren Internet- yoort begeleiden, worden ook
paar niet gereageerd want va- staande cursussen 'SchUde- weten.".
het is geen opleiding voor fo- ten en schaken en er is een in- ingezet voor de tieners. Ze
kantiewerk
doe ik niet meer
ren', 'Tekenen', 'Timmeren',
Op de cursus 'Supermodel', tomodel. Maar ze doen wel stuif op woensdagmiddag voorkomen daarmee dat dé
er
> een baantje trek ik nog af 'Koken', 'Toneel', 'Compute- zo verwacht Thierry, zullen iets met mode."
waar ze sporten zoals tafelten- kwetsbare groep wegens pure
e
n toe in het zwembad.
ren', 'Disco' en 'Natuur' zijn wel meer meisjes als jongens
Om te voorkomen dat alleen nis en skaten kunnen beoefe- verveling op straat gaat rondNel Kerkman bedoeld voor kinderen tot inschrijven. „We hebben een meisjes een cursus kunnen nen of kunnen knutselen. „We hangen.

"C "JTolgens

verleden heeft een vorig colle- "•fraaien, zoals verbetering van
ge afgesproken de pacht van -de strandafgan'gen en de brande 39 paviljoens met zes ton in"-• ding 's avónds:verlichten. Dat
totaal te verhogen om dé be- "valt toch-mooi • met elkaar te
groting dekkend te maken. 'combineren?-" : ,
Het huidige college is flink ge-'- : • Voor het afval'van de visvenzakt naar ongeveer twee, tori... ters willen de strandpachters
Bovendien wordt de verhoging ook een oplossing. De gemeen'- te heeft 250 gulden korting per
paviljoen, -aangeboden, maar
" dat is • volgens Fisscher een
; fooi. „Met. 250 gulden redden
we het niet. Afvalbakken neerzetten en legen i's veel effectie;;ver. Bovendien is het ook gek
~ dat we buiten iphze schuld om
de dupe wordeji van het beleid
gespreid. De verhoging komt . ^yan dé gemeente die nu visvennu neer op vier jaar lang 10 : ''ieis toestaat om blikjes te verprocent extra.
. " '•~"" ;\kppen:'Ook is'ihet.raar dat de
De strandpachters weigeren :-gemeente.de, blikjes wel opechter op te draaien voorga-' ruimt die. toeristen-bij de visten in de begroting volgens- .' venters; op:' de: tióulevard koFisscher. „Het is niet te verkö- ;.-pen. Daar
staan wel afvalbakpen dat wij meer moeten gaan -'ken.":.' "'•;.-'. : '.'. ;
betalen zonder dat we 'er.iets '-- -Van Matl^nèeft al een paar
tastbaars van terugzien. Daar- . maanden geleden gezegd dat
om stellen we voor om de helft "ruj het huidige aanbod van de
van de verhoging in een toèris.-; "gemeente;: zeef.- acceptabel
tisch fonds te stoppen.-De gë- . 'vindt. Vuilnisbakken neerzetmeente heeft ook al diverse .ten óp het'textiélstrand wees
plannen om het strand te ver-. ;hij toen van de- hond.

Strandpachters
sturen gemeente
hun laatste bod.-

Minikwallen zijii onschuldig
IE DE gevolgen van de hittegolf bestrijdt inet een duik in
W
de zee, heeft ze ongetwijfeld al gevoeld!; er zwemmen miljoenen kleine kwalletjes in hèt-watér. Ze zijh'zp;döprzichtig als

glas en nauwelijks een ceritimeter'grpot.'Het zijn. ribkwalletjes
die zich in hoog tempo in relatief warm zout water vermenigvuldigen volgens het Instituut voor Kust .én Zee; Öe temperatuur
van het zeewater is rnomenteél '22 graden, ije, kwalletjes zijn
volstrekt onschuldig. Vervelender zijn de: grote "blauwe kwallen,
die vooral door de oostenwind" Bij" eb op.het' strand achterblijven. Deze kunnen bij aanraking wel jeuk en.rodë buitjes
yeroorzaken.
• ' . ' , - - . ••-::• '~ ~'• ' ":•''''•';•''•'•''/•• : " '

Automobilist vecKt mét ^
ZANDVOORT - Een .38-jarige Zan'dvoortëé- 'automobilist is
donderdagnacht slaags geraakt;mèt een pa^ir agenten. Daarbij
is een agent gewond geraakt: De automobilist liep een bloeding
in zijn oog op en raakte een contactlens kwijt.- . - .
De man werd in een. snackbar :ôp de Engélbertsstraat aangehouden omdat hij in de verboden richting door' de. Prinsenhofstraat was gereden. Diverse -gasten van de snackbar bemoeiden
zich met de 'arrestatie. Eén van heja, een negentienjarige Zandvoorter, kreeg een bekeuring -van' honderd gulden omdat hij een
agent uitschold.
"" - - -T ' . ' • • • • • - • ' . " • • " ' ' - : . ; . •

ij

Tieners worden even supermodel of streetdancer

T

ADVERTENTIE

NVM
.MAKELAAR,

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN ^HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 -2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertehtre op pa<g; 8 +14

l^flllTm/SM^h^T/S
••'•: f?!
i-7'i rf.v 'i"
r^
Sa '(w
"«l "ï
:i

i af/ff.('? W'i.^f M'l-' .£&.&&.
iJï>fi. &'A i

die krant moet ik hebben.. .
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking 'ontvang' i-k het
Zandvoorts Nieuwsblad
'....:,,'•.
• • '

13 weken voor maar ƒ 14,00

Naam: (m/v)
Adres:

| | | '|-"'T''|. l j

l

\ • \ \ ' • [ • • l' l

l l l l l l '•.\'. \ ï.l . \ ' •\• l l

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

| j '] ;.|v'.|'.'| ;."|'- |
T f : i ::'hi'-':'l' 'l

l II
l

I. l ' J , l ' J ' i ' l

Daarna word ik abonnee en betaal per . . ".".••. . D kwartaal ƒ 19,60 D 'halfjaar ƒ 35,30 D jaar./6i,75::
* Voorpostabonnees gelden anderé.tarieveh. ' •
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons.
opgeven:020-562.62.11.
..''.'.;. : . - ' •
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051V.IOOOPA ,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

l

l
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FAMILIEBERICHTEN
augustus
om IS.OOuiir
in lii'l Kiiiidliuis UXandvoori
trouwen

oiw kinderen

Japie
Harteveld
Chantal
Bruynzeel

Marlo heeft het
voor elkaar
9 augustus is
zij Saar

Daar /ijn wij CTJÏ KL'lukkifï mee.
Wij wensen xc vi-cl liefde, schik en jtc/ondheid.

2 augustus 1999

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Myrna en Richard Bruynzeel en Corrie en Jaap Harteveld

Nick en Robin de Groot

^Jlejj^

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er \s geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

"Ik heb al jaren een bedrag voor m -jn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

Hendrik van der Mije

C

voor meer informatie:

BEL GKATIS 0800-022 45 35

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Koop kaarten en cadeaus
van UNICEF en help kinderen
over de héle wereld
UNICEF heeft prachtige
„ „ v c r i a a r .d a s, s - . ,kerst-en
Wenskaarten
geboortekaarten, T-shirts
^ boeken en verantwoord
kindcrspcclgocd.

Gewoon gezond leven!

Giro
207205

De gemeenteraad vergadert dinsdag 7 september 1999 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal van het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

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

Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- problematiek informatisering en automatisermg,
- voorstel klachtenregeling gemeente Zandvoort,
- voorstel tot vaststelling voorbereidingsbesluit
gedeelte westelijke randzone circuitterrein,
- voorstel tot vaststelling voorbereidmgsbesluit
perceel Wilhelminaweg,
- voorstel tot vaststelling voorbereidingsbesluit
perceel Buig Van Alphenstraat 102,
- voorstel tot beschikbaar stellen krediet aanschaf en plaatsing 3 automatische buitendeuren aanleunwoningen
Zorgcentrum
Zandvoort,
- voorstel tot beschikbaarstellen krediet ad
f 1 1 1 450,- managementondersteuning
openbare basisschool "De Duinroos",
- voorstel het aanvullend over te hevelen saldo
andere voorzieningen bestuur Oranje Nassauschool vast te stellen op f 34 665,-- en
bedrag beschikbaar stellen,

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10
augustus 1999.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
1015-1100uur
Tolweg
11 1 5 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 4 5 - 1 4 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

Haarlemmerstraat, Hogeweg, Grote Krocht,
Kosterstraat, Kerkstraat, Oranjestraat,
Bakkerstraat en Q. van Uffordlaan.

met fraaie dessins, educatieve

Steun het
Nationaal
Fonds
Kankerbestrijdlng

OPENBARE RAADSVERGADERING

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zandvoortselaan 313
- 3 bomen
- Duindoornlaan 30 •
-18 bomen
De aanviagen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centiale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schnftelijk hun leacties indienen
hij Buigemeester en Wethouders van Zandvooit, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanviaag worden betrokken

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Buigemeestei en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning veileend voor
- Beatrixplantsoen 17
- 1 boom
- Zandvoortselaan 62
- 1 boom
- Wilhelminaweg 62/64
- 2 bomen
De bij de vei lening behoiende stukken liggen
tei inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de veigunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Buigemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook
een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijl-de spoed kunt u een veizoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij
hel college van Burgemeester en Wethouders
ingediend
99-024P Westerduin- vervangende
weg 24
nieuwbouw
99-157B Witte Veld 40
- plaatsen tuinhuis
99-158R Haltestraat 46
- behouden hchtreclame
99-159R Raadhuisplein 10 - plaatsing buitenreclame
99-160B van Lennep- plaatsen dakkaweg2-19
pel achterzijde
99-161S H Heyermans- slopen plafond
weg 73
en kokerbekleding cv-ruimte
99-162S van Stolbeigweg 3 - slopen tuinschuur
99-163S hoek Prinsenhof- - slopen garage
straat/Brugstraat
99-164B Teunisbloem- veranderen overlaan 20
dekt terras
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende sloopvergunning:
98-129S Pakveldstraat 21 - slopen garage/
showroom
Verleende bouwvergunning:
99-070B Raadhuisplein 10- plaatsen noodcabine
99-090B Zeestraat 43
- veranderen
woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haailem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

Het nieuwe activiteitenboekjc van Stichting
Activiteitencentrum Zandvoort is uit. Helaas hebben enkele bewoners uit Zandvoort en Bentveld
het boekje met ontvangen, omdat er een tekort
aantal boekjes is. Het gaat om de volgende straten:

Jacomijntje Harms-Paap

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

MINIMABELEID 1999
Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft onlangs het minimabeleid 1999 voorlopig vastgesteld
Het minimabeleid 1999 ligt vanaf vrijdag
6 augustus t/m vrijdag 3 september ter
inzage bij de Centrale Balie.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun reacties sturen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt, zal een definitief voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd

Dïrécttiülp bijeen stèrfgèva

Uw belangstelling na het overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 26 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 30 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 2 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Öag'ëiï-natht bereikbaarjvópjr"

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

ADVERTENTIES

Op 8 augustus wordt op het Circuitpark Zandvoort de Marlboro Masters of Formula 3 georganiseerd Op die dag worden de Van Speijkstraat en het Stationsplein vanaf 07 30 uur
afgesloten voor het verkeer Het Stationsplein
wordt dan tevens autovrij gemaakt om de
treinreizigers voldoende ruimte te bieden Er
worden vanaf 07 00 uur 6 treinen per uur
ingezet De bushalten aan het Stationsplein en
de Van Speijkstraat komen op deze dag te vervallen Hiervoor m de plaats wordt nabij de
rotonde aan de Burgemeester Van Alphenstraat voor deze gelegenheid een extra bushalte ingericht Zonodig worden extra bussen
ingezet

KENNISGEVING

||||!|$fl^

Kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

was voor ons een hele grote troost en steun, waarvoor wij dan ook onze oprechte dank betuigen.
Uit riller naam:
Hcirni Harms
Zandvoort, augustus 1999

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN MARLBORO MASTERS

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

:

op de leeftijd van 84 jaar.
A. van der Mije-Sadzio
Martha en Daan
Vera en Joop
Gerard en Anne
Elly en Bart
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 29 juli 1999
Vondellaan 9
2041 BA Zandvoort
De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 augustusjl.

Voor nadere informatie: afdeling Reiniging & Groen, telefoon 574 01 00.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Dag lieve

Omama „Vlinder"

Vanaf 1 juli is de gemeentelijke afdeling
Reiniging & Groen eveneens doende met
het snoeien van gemeentelijke beplanting
welke hinder kan veroorzaken.
Naar aanleiding van bovenstaande worden inwoners eveneens verzocht in voorkomende gevallen actie te ondernemen.
De komende weken zal de reinigingscontroleur extra aandacht schenken aan
het groen in particuliere tuinen en zonodig inwoners individueel benaderen.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

29 juli 1999

Nick en Rob de Groot
Kelly en Kevin van der Zeijs

HELPT U EEN HANDJE MEE?
Zowel de gemeente als de inwoners koesteren terecht het groen en de bomen in
tuinen en bermen en plantsoenen.
Het klimaat in de kustgebieden legt beperkingen op aan het groenbeheer in het
algemeen. Elke vorm van verantwoord
groenbeheer is derhalve zeer welkom.
De weersomstandigheden van de afgelopen weken hebben er voor gezorgd dat op
veel plaatsen een explosieve groei te zien
is van bomen en struiken. Wanneer dit niet
goed wordt bijgehouden is er sprake van
overhangend groen dat aanleiding kan zijn
tot hinder of overlast voor passanten.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Willem van der Zeijs

Opapa „Ajax"

N B i Het kan gebeuren dat dooi omstandigheden wijzigingen in de agenda optieden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u teiecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centiale Balie en
zijn confoim de Legesveroidenmg tegen betaling algemeen verkrijgbaai

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

t

Dag lieve

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Zeer bedroefd geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve
weduwnaar van Annie Born
•ff Amsterdam,
t Bentveld,
4 lebruari 1908
29 juli 1999
De positieve instelling van Opa zal voor ons altijd
een voorbeeld blijven.
Wim f en Tiny
John enjackie
Kelly
Kevin
Marian en Frits
Nick
Robin
Correspondentieadres:
J. M. E. M. de Groot-van der Zeijs
Brederodestraat 103
2042 BD Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

- voorstel tot aanmelding m het kadei van de
prioriteitenlijst (PRUP) restauratie njksmonumenten restauratie Landgoed Gioot Bentveld en orgel en toren Nedeilands Heivormde kerk,
- voorstel tot het beschikbaai stellen van een
krediet ad f 7000,-- ten behoeve van de kosten deelname project Jeugdsportpas en
bedrag stiuctureel in te ramen in meerjarenbegroting

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Bel voor de catalogus:
(070) 33 39 300

unicef ijl
Het K i n c l e r f o n d s van de VN. G i i o 12 l

De Stichting wil de bewoners graag laten weten
dat er nog exemplaren van het boekje liggen in het
Activiteitcnccntrum, het Welzijnscentrum, het
Gemeentehuis en de Bibliotheek.
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Buureweg 1-3 Tel. 5715736
Wegens vakantie gesloten
van 10/8 t/m 24/8

VAKANTIEKORTING 10- 30%

DE CONTACTLIJN
Edward van de Pol
Marktslagenj

Weekaanbieding
Lamsbout zonder been
1 kilo
Spare ribs 1 kilo
gemarineerd of naturel

4J\ J
11!

Haasfilet lapjes 500 gram
gemarineerd of naturel
Spaanse rnerguez
500 gram
(barbecue worstjes)
aanbieding geldig 11 augustus a s

85
750
/

l

Er is een nieuwe eflieiente manier om
snel m contael te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de ConUictlijn 0006501515.6 kunt u anoniem luisleien
naar talloze serieus ingesproken
adveitenties van levers, clic een seneu/.c partner ol gewoon een vriend ol
vriendin /oekcn
U k u n l als le/ei van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladeu van
Weekmcdia chreet i enteren op de
ingesproken advertenties» door een
leuke leaetie in te spieken.
Uiteraard k u n t via 0906 501515 6
ook /ell anoniem, een gratis eontuetadvcrlentie plaatsen. U kri|i>l nadat u
de advertentie heelt ingesproken auto
matiseh een boxnumtner en PIN L ode
van de belcompuler. Hiermee k u n l u
later de reaelies op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meei leaeties kunl u de dooi

u mgespioken adveitenlie ook nog
plaatsen m on/e krant.
ProbeCi het direet Veel mensen hebben op de/.e wi|/e al binnen één ol
twee dageu leuke conlaclen mei ande
mi j^ekiegeu lloi)<n>in)
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Jazzfeest
Vervolg van voorpagina
Nu wachtten sommige ondernemers tot een paar dagen
voor het festival met hun
handtekening en dat kan de
programmering flink in de war
sturen. Het is ook erg lastig om
de publiciteit te regelen als het
programma nog niet vaststaat.
Daardoor hebben we heel wat
publiciteit misgelopen."
Betere communicatie en
meer samenwerking tussen de
ondernemers onderling kan de
festivals ook een flinke duw in
de goede richting geven volgens Den Besten. Door misverstanden en miscommunicatie
hadden de strandpaviljoens en
De Harlekijn dit jaar geen vergunning. De politie heeft bij de
optredens dan ook een oogje
dicht geknepen. Den Besten
steekt de hand ook in eigen
boezem. ,,Er zijn misschien
ook wel wat beginnersfouten
aan onze kant gemaakt. Niet
zo verwonderlijk, want we
moesten telkens opnieuw het
wiel uitvinden. Zo noorden we
bijvoorbeeld pas veel te laat
dat het Ondernemers Platform
een draaiboek had."
„Maar," besluit ze, „ik wil
niet de indruk wekken dat we
iemand de schuld willen geven
of dat het een zooitje zou zijn
geworden. Het kan alleen een
stuk beter." Of het bureau
Leeseman volgend jaar de organisatie overlaat aan Peeters
of het toch weer zelf gaat doen,
weet ze nog niet. „Daarover
moet nog met de horeca-ondernemers gesproken worden."

Kramer weg
ZANDVOORT - Peter Kramer, directeur van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht, gaat per l september werken bij woningbouwvereniging Het Oosten in
Amsterdam. Hij wordt hoofd
van het Adviesbureau Technisch Beheer. Kramer heeft
negen jaar bij EMM gezeten:
als bestuurslid, hoofd technische dienst en als directeur.

Bromfietscontrole

woensdag 4 augustus 1999

'We gaan alleen weg als uitbreiden niet kan'
van merk A omdat die anders
Een gesloten zwarte doos
die je het beste kunt slopen smaakt dan een sigaret van
merk B. Ze vallen voor een bee» vervangen door iets dat
beter past op het
paald image, waar een bepaalBadhuisplein. Zo omschreef de lifestyle bijhoort. Zo is het
architect Sjoerd Soeters het ook met een bezoek aan een
casino twee weken geleden
speelzaal, legt Roei Woering
uit. Voordat hij In 't Veld optijdens een
informatiebijeenkomst over volgde als directeur van Holland Casino in Zandvoort,
de midden-boulevard.
Holland Casino is inmiddels werkte hij bij een grote sigaretook niet meer zo blij met het tenfabrikant.
„Mensen komen in ons casigebouw van tien jaar
no voor de sfeer; ze hebben
geleden. Het barst uit zijn
vaak niet de illusie dat ze hier
zwarte voegen en de
architectuur past niet meer een ton winnen. Maar ze houin de jaren negentig, beaamt den van een luxe avondje uit
Roei Woering, de nieuwe
met een klein beetje spanning."
directeur van het casino.
Het Zandvoortse casino
Binnen een halfjaar wil hij
heeft een andere aantrekkunnen zeggen of er over
kingskracht clan zijn negen
tien jaar nog steeds black
jack gespeeld wordt op het collega's. Het is het oudste officiele speelhuis. In 1976 werd de
Badhuisplein.
eerste roulettetafel van NederF JE nu mensen ver- land het voormalige hotel Bouleidt tot roken of tot wes in gedragen. „Bovendien,"
gokken, eigenlijk komt vertelt Woering, „komen veel
het op hetzelfde neer: mensen juist naar dit casino,
mensen kopen geen sigaret omdat het aan zee zit, een par-

O

keergarage heeft en heel m- vierkante meter uitgebreid den Eurotel („een bijna ononttiem is. De medewerkers ken- moeten worden. Ook zijn de warbare juridische knoop").
nen de vaste klanten van ge- 119 parkeerplaatsen m de gaWoering wil snel weten waar
zicht. Dat is in Amsterdam rage onvoldoende. Vooral op hij aan toe is met Eurotel Hij
heel anders, want daar werken zaterdagavond, als zo'n 1600 vindt dat het touwtrekken om
mensen uitgaan in het casino, de grond al lang genoeg heelt
zevenhonderd mensen."
Toch is het nog maar de is extra ruimte volgens In 't geduurd „Ik ga niet eeuwig op
vraag of het casino in Zand- Veld erg gewenst.
die grond zitten wachten. Voor
vport blijft. „We zijn intern beBouwen blijkt echter niet zo l januari wil ik duidelijk hebzig ons te beraden over onze makkelijk. Woering somt de ben of we de grond wel of niet
kunnen kopen".
Als Holland Casino niet kan
uitbreiden op het Badhuisplein en er nergens een andere
plek is, gaat het casino weg uit
Zandvoort. De binding met
Zandvoort is dan wel groot, er
identiteit. Wie zijn we en wat mogelijkheden op en maakt bij zijn volgens Woering ook arguwillen we? Als die vraag eind de meeste een voorbehoud: mentcn te noemen om te vervan dit jaar beantwoord is, het voorplein bebouwen, aan- huizen naar een plek in de rekunnen we ook bepalen of we sluiting zoeken bij het Strancl- gio. „Er komen relatief weinig
nog steeds willen uitbreiden en hotel („daar gaan we zeker gasten uit Zandvoort en het
zo ja, of we vasthouden aan over nadenken"), de hoogte in aantal Duitse toeristen beonze oude wensen." Eenjaar of („al heeft de fundering van het draagt nog geen 5 procent van
drie geleden heeft Woermgs gebouw en de garage ook z'n ons bezoekersaantal De meesvoorganger In 't Veld vastge- beperkingen. 3 Discussies met te gasten wonen m Haarlem,
steld dat er voor de speelzaal. omwonenden' Ja. daar zal het Heemstede, de kop van Noordde bar en het restaurant 910 zeker toe leiden"), rechts Holland en Amsterdam Zij
vierkante meter extra nodig is. naast het huidige casino bou- staan nogal eens m de file. Zo'n
De kantoren zouden met 520 wen op de plek van het omstre- duidelijk signaal van onze

Nieuwe casinodirecteur wil voor
2000 zekerheid over Eurotel-grond

Parkeerverbod is
nog even wennen

klanten mogen we niet negeren."
Maar het liefste zou Woering
willen slopen en uitbreiden op
het Badhuisplein, want hi] is
ook niet zo gecharmeerd meer
van het huidige gebouw ,,A1
moetje het natuurlijk wel in de
tijd zien. Tien jaar geleden was
het een heel mooi gebouw
Maar de harmonie met clc omgeving kan beter "
De casmodirectcur gaat dan
ook zeker binnenkort praten
met architect Sjoerd Soeters
en diens kompanen Adnaan
Geuze en Peter van Delft Allen dromen ze van een mooi
nieuw gebouw op een van de
prominentste plekken van
Zandvoort Met een terrasje
waar ook mensen kunnen
neerstrijken die liever aan een
tuintafel dan een roulettetafel
zitten. Ze weten alleen nog niet
helemaal precies hoe dat gebouw eruit moet gaan zien en
waar het komt te staan.
Monique van Hoogstraten

Bol plakt scheuren dicht

M

AANDAG 2 augustus is Marja Spierieus nog steeds vrolijk, al is de eerste (zon)dag nog niet helemaal vlekkeloos verlopen voor de Zuidbuurt, bekent ze. „Er reden
nog heel wat auto's de wijk in die er niet hoorden. Ach. dat is
ook niet verwonderlijk. Je kunt niet verwachten dat alle mensen die hier tot nog toe hun auto neerzetten opeens weten dat
dit niet meer mag."
Het bord, dat aan het begin van de buurt staat, valt niet genoeg op tussen alle andere borden," vindt ze. „Bovendien zou
er aan twee kanten van de straat een bord neergezet worden en
na staat er slechts een," verzucht Spierieus.
Daarom worden alle 'illegale parkeerders' middels briefjes
onder hun ruitenwisser en mondeling gewezen op het parkeerverbod. De politie, die briefjes uitdeelde, die volgens Spierieus
alleen in het Nederlands gesteld waren, heeft inmiddels hulp
van de bewoners gekregen. Het briefje van de bewoners is in
drie talen geschreven. „De reacties van de toeristen is heel positief. Ze begrijpen onze noodkreet gelukkig wel."
Wrevel is er nog wel bij een paar ondernemers uit de buurt die
geen vergunning hebben gekregen. Spierieus hoopt dat er voor
hen een oplossing wordt gevonden. Half september komen de
bewoners en de gemeente weer bij elkaar om te praten over het
verloop van de proef met de parkeervergunningen. De proef zelf
duurt tot het einde van het jaar.

ZANDVOORT - De politie
heeft 26 brom- en snorfietsers
woensdag bekeurd. De meesj ten (zestien) reden te hard.
| Een van hen bleek bovendien
j een wapen in zijn tas te hebben
ZANDVOORT - Ondanks
dat erg veel leek op een Smith- het zeer warme weer moesten
and-Wessonpistool. Dat is ver- zowel de jonge als de oude duiboden. Daarom kreeg hij een ven van Postduiven Vereniging
tweede bekeuring.
Pleines aan de bak. De afstand
werd dit keer echter wel ingekort.
Door de hitte startten de
jonge duiven vanuit het Franse
ZANDVOORT - Opnieuw Chimay voor een vlucht over
heeft de politie een doofstom- 264 kilometer. De 337 duiven
me Russische vrouw aange- werden om tien over half acht
houden die woensdag pp het gelost en de combinatie Kostrand zonder vergunning ge- per-Koper begroette de eerste
vaarlijke sleutelhangers ver- duif om 10.42.27 uur. Lateikocht. Ook in juni nam de poli- bleek dat deze duif een eerste
tie al een keer dit soort sleutel- plaast speelde in het rayon afhangers in beslag. De 42-jarige deling Haarlem, een eerste
vrouw was illegaal in Neder- plaats in de afdeling Noordland. Zij is overgedragen aan Holland en een eerste plaats
de Vreemdelingenpolitie.
van de bond NPO. Derhalve
een prachtige prestatie van de
combinatie Koper-Koper van
duivenvereniging Pleines.
Voor de oudjes werd de
ZANDVOORT - Reed een vlucht eveneens ingekort. VanDuitser vorige week 153 kilo- uit Orleans moest toch nog een
meter per uur op de Zeeweg, afstand van 530 kilometer
donderdag scheurde een mo- overwonnen worden. De Zandtorrijder uit Amsterdam met
160 kilometer per uur langs een
controlepost van de politie op
de Zeeweg. Zijn motorfiets is in
beslag genomen en hij moet
voor de rechter verschijnen. Wie bij helder weer richting het
De politie fotografeerde ook zuidwesten tuurt, kan vanaf
nog 192 andere mensen die te het strand het REM-eiland
zien liggen. Dertigjaar geleden
hard reden.
zonden piraten vanaf het
eiland in zee uit, maar inmid! Zandvoorts
dels hebben ze als Tros en Veronica al jaren lang stevige
! Nieuwsblad
grond onder de voeten in Hil] Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
versum. Het REM-eiland is in
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
de vergetelheid geraakt.
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Bij catamaranzeilers echter
Hoofdredacteur D Piet
niet. Elk jaar. nu voor de 26-e
üirecteur/uitgever C A Pelle
keer, varen zij tijdens de REMrace een rondje om het ei'and
j Redactie- Robbert Wortel (chef) Frank
op palen. Op zaterdag 14 auj ^uijpers (plv -chef) Monique van Hooggustus organiseert Wateri straten Jan Maarten Pekelhanng Joyce
sportvereniging Zandvoort de
| Schreuder
wedstrijd. Om half twaalf is de

Sleutelhangers

Nog harder

ZANDVOORT - Circuit Park
Zandvoort heeft maandag de
Formule l-testlicentie gekregen van de Pédération Internationale de l'Automobile
(FIA). Roland Bruynseraede
van de FIA maakte maandag
de laatste inspectieronde over
het circuit. Hij keurde het circuit goed. zodat Mika Salo inderdaad zondag met zijn Formule l-auto mag rondrijden.
Eind juni werd met de FIA afgesproken dat er nog wat aan
het circuit verbeterd moest
worden. Dat is inmiddels gebeurd.
Zo zijn er poly-ethyleen buizen in de banden voor de vangrail aangebracht. Die absorberen de kracht van de uit de
baan geraakte racewagens.

Agressieve vriend
ZANDVOORT - Een 32-jange Duitser heeft zijn zaterdag
zijn vriendin m elkaar probeVictor Bol heeft vorige week vlak \oor zijn vakantie nog druk gewerkt aan de pleisters op de 'klaagmuur'. Met verf plakte de Zandvoortse ren te slaan Een vriend die
kunstenaar de scheuren dicht van deze omstreden muur
tussenbeide kwam, werd met
Foto \ncln 1 Lieboi om een
boksbeugel
geslagen.
Daardoor raakte hij gewond
Het viertal is afzonderlijk naar
huis gereist. De gewonde man
heeft geen aangifte gedaan

Politie zet straten af voor bezoekers Ruzie bij deur

Horeca-ondernemers slaan
extra voorraden in,
rustliefhebbers spreken een
weekendje buiten het dorp
af en de politie heeft een
draaiboek klaarliggen. Na
het hectische jazzweekend
bereidt Zandvoort zich
opnieuw voor op een grote
invasie dit weekend. De
Marlboro Masters zullen
naar verwachting ongeveer
tachtigduizend mensen
trekken. Bovendien lijkt het
mooie zomerweer aan te
start ter hoogte van de zeilclub houden, wat voor veel
op het Zuidstrand. De eerste strandgasten zal zorgen.
boten keren rond half drie
weer terug. Max Bruijn, een
van de organisatoren, verOOR POLITIEVOORLICHTER Jaap Hage is
wacht dat er dit jaar ongeveer
het een uitgemaakte
85 boten aan meedoen. Vorig
jaar verschenen zeventig cata- zaak: de politie laat zich niet
marans aan de start. Deelne- meer verrassen door mensenmers kunnen zich tot tien uur massa's die het station bestorop de wedstrijddag aanmelden men of files die tot diep m de
bij de zeilclub. Om elf uur is de nacht duren. Zondag kan er
briefing.
weinig meer misgaan volgens
De REM-race is deze keer Hage Het draaiboek van vorig
grootser aangepakt dan an- jaar is uit de kast gehaald en
ders. Na afloop is er een barbe- aangepast.
Het belangrijkste is het becue met een groot feest.
Hoofdsponsor JVC zorgt voor geleiden van het verkeer, vertelt Hage. Zowel op de heenpassende muziek

Rondje Rem met feest na

Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesmg Hero Blok. Paul Busse Fred Fre'eiean, Pieter Hendal, Theo van der Linden.
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp. Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26.
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648.
c
ax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

V

als de terugweg verwijzen
agenten de auto's naar parkeerplaatsen. Vanaf de Zandvoortselaan wordt de verkeersstroom langs de Frans Zwaanstraat. Cort van der Lindenstraat. Parkeerterrein Zuid.
watertorenplein en het De Favaugeplem gestuurd
De auto's die via de Zeeweg
komen, worden als eerste op
het vuilstortterrem en de par-

de Van Speijkstraat en het
Stationsplein zijn de hele dag
afgesloten voor verkeer en ook
Nieuw Noord zal moeilijk bereikbaarzijn. Hage: „Bewoners
kunnen er wel door als ze kunnen aantonen dat ze op een
bepaalde plek wonen "
Op de kruispunten Tolweg/Haarlemmerstraat. Kostverlorenstraat/Sophiaweg, Van
Lennepweg/Lmnaeusstraat en

Zandvoort lijkt klaar voor
nieuwe invasie dit weekend
keerplaatsen bij de kop van de
Zeeweg neergezet. ..Te ver van
het circuit? Welnee, de ervanng leert dat dit best kan."
zegt Hage. Als de parkeerplaatsen bij de Zeeweg vol zijn.
stroomt het verkeer door richting Zandvoort Veel ruimte is
daar echter met. vermoedt
Hage De parkeerterrein Paddoek 3 en het nieuwe parkeerterrein op het circuit zijn bijvoorbeeld alleen voor genodigden
Het centrum van Zandvoort.

met de drukte Er rijden zes
treinen per uur Op het Stationsplein mag niet geparkeerd worden, want daar komen dranghekken te staan
voor 's avonds. Voor de veiligheid wordt het publiek gedoseerd toegelaten tot het perron. Wie een zonnesteek oploopt, kan terecht bij een
Ehbo-post op het plein voor
het stationsgebouw De NS
hebben volgens Hage ook beloofd de reizigers op de hoogte
te houden van de wachttijd

ZANDVOORT - De portier
van Club Chateau m de Kosterstraat en een klant hebben
ruzie met elkaar gekregen over
wapenbezit. De portier heeft
de man en zijn vriendin hardhandig buiten gezet nadat het
metaaldetectiepoortje afging.
De man zei dat hij zijn sleutels
in zijn zak had De portier
schopte de man twee keer m
zijn zij, volgens een verklaring
die het slachtoffer bij de politie
heeft afgelegd.

Gouden kettingen

Voor het regelen van de
Marlboro Masters is volgens
ZANDVOORT - Twee gouHage veel menskracht nodig. den kettingen zijn zaterdagop de rotonde bij het circuit Er zijn alleen al tachtig politie- avond van de nek van een 43staan verkeersagenten. Vanuit mensen zijn zondag op de jarige Zandvoorter gerukt
de lucht wordt het verkeer in been. Het Zandvoortse team
de gaten gehouden met een wordt dan ook aangevuld met
vliegtuig van de politie. Die in- medewerkers van het corps
formeert het zenuwcentrum in Landelijke Politiediensten
Aan alles is dus gedacht,
de reddmgspost Piet Oud
(Noord), zodat de politie pre- vindt Hage ..Water voor de
cies kan bepalen waar nog par- wachtende treinreizigers? Dat
keerruimte is Informatie over is een goeie Vorig jaar heeft de
de aanvoerwegen wordt door- brandweer de mensen natgegegeven aan teletekst, 's houden We zullen kijken of we
Avonds vindt de afwikkeling in dat ook dit jaar kunnen regelen "
omgekeerde volgorde plaats
Monique van Hoogstraten
Ook de NS houden rekening

verkoeling! Salo en Lanimers geven demo
ZANDVOORT - Tijdens de
negende Marlboro Masters
zal de Finse coureur Mika
Salo dit weekend in de Formule l-racewagen van Ferran een demonstratie geven op
het nieuwe, verlengde Circuit
Park Zandvoort

Advertentieverkoop' H van Zanten (manager) M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571 7166
F
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'000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
F
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Erg onduidelijk is bij wie
het casino moet aunkloppen om de- grond ernaast
te kunnen kopen. Het.juridisch eigendom is volgens
het kadaster in handen
van •vcnnootschapsclirccteur H..I.M. Eggly uit Kelgie'. Maar wie er op mag
bouwen, is onduidelijk. Er
zou een overeenkomst tussc>n de voormalige- juridisch eigenaar (Dufrinco)
•/ijn gesloten en wijlen F.
Schale. /ijn zoon en een
ontwikkelaar zouden het
economisch eigendom van
de grond nu opeisen.
Opmerkelijk is de geheiinzinnigheid rondom
het eigendom. Al meerclere mensen hebhen zich bij
de gemeente gemeld, maar
niemand heeft tot nog toe
een eigendomsbewijs laten zien.
Ook Dufrineo laat het
achterste van zijn tong
niet zien. Het bedrijf zat in
Udenhout, maar is verkocht aan de heer De Jong
in Amsterdam. De Jong
staat ook genoemd als
postadres van Eggly. Een
medewerkster van Dufrinco wil echter alleen kwijt
dat ,,de vorige aandeelhouders van Dufrineo de
grond verkocht hebben.
Aan wie? Meer mag ik niet
zeggen van de heer De
Jong." Het (openbare) kadaster gaf alsnog uitkomst: II.J.M. Eggly uit
België.

F l testen

Hitte zorgt voor ingekorte vluchten
voorters telden 110 deelnemende duiven. Ook nu was het
zeer warm met een oost-zuidoosten wind. Om kwart voor
zeven werden de duiven gelost
en de duif van Hans Heiligers
landde als eerste om 14.22.14
uur.
Uitslag jonge duiven: Combinatie Koper-Koper l, 16, 23.
Anneke van Bockhooven 2, 15,
19. Combinatie KoopmanKnegt 3, 21, 25. Hans Heiligers
4. 5, 6,10,11, 24. Peter Bol 7,12,
22. Combinatie Paap-Paap 8,
13, 14, 20. Combinatie KoperTwins 9. Combinatie RomkesSpronk 17, 18. Rook Driehuizen 40. Piet La Grouw 65.
Uitslag oude duiven: Hans
Heiligers l, 3,5, 7,22. Combinatie Romkes-Spronk 2, 4, 8, 10,
14, 25. Hans Gaus 6, 13. Peter
Bol 9, 11, 12, 17, 21, 24. Combinatie Paap-Paap 15, 18. Combinatie Koper-Koper 16. 19.
Combinatie Koper-Twins 20.
Combinatie Koopman-Knegt
23.

Wie is de
buurman?

Hans van Pelt

Salo maakte zondag indruk
m de Formule l-race op Hockenheim door een schitterende tweede plaats op te eisen
Mika Salo vervangt op dit moment de geblesseerde Michael
Schumacher en liet zien uit het
goede racehout gesneden te
zijn.
Ook pubhekslieveling Jan
Lammers laat zich zien op zondag 8 augustus De Zandvoor- Mika Salo in Ilockcnhcim
ter zal zondagochtend met zijn
Le Mans-sportscar. de zes-liter voor de hoofdrace op zondag 8
Le Mans Lola Ford V8 zorgen augustus.
Bovendien worden er races
voor een spectaculaire demonverreden m de diverse kampistratie.
Naast de demonstraties is oenschappen waaronder het
het hoofdonderdeel van de Libertel Dtcc. het Formule
Marlboro Masters de race in de Ford-kampioenschap, de naFormule 3-klasse.
Hiervoor tionale merkencompetitie Pehebben zich 46 deelnemers ge- arle Alfa 156 en Marlboro Elf
Megane Trophy
meld uit negentien verschillen- Renault
de landen Na de kwalificatie Naast alle wedstrijden zijn er
op zaterdag zullen er 33 cou- ook nog talrijke andere activireurs aan de start verschijnen teiten en bronnen van ver-

Nottinq
Hill
Hki i
Ciuis / imhiHin » l Hl III) n
l trM hm,
t i n Sul
N l irii,i>|i t m ik nini u u ip|

maak voor het publiek. Er
llo v , , r tn i ir 1 1 H) p
staat een racesimulator, er is
een pitstopcompetitie, er zijn
demonstraties op de slipschool en er is een automobihamarkt langs de toegangsweg
Toegangskaarten zijn gratis
verkrijgbaar tegen inlevering
van de ticketcoupons uit de
_v
Circus Zandvoort': i l V;
Marlboro
Masters-boekjes.
,
Gasthuisplein S .
;•
2042 JM Zandvoort
.'
Zonder ticket is het kopen van :; ,
;V
v
\ :
een entreebewijs van 25 gulden • ' ' . ^ : . ' • ; ' : , ; - • 023-57I8686
WWW.CIRCUSZAN'DVOORT.NI.
noodzakelijk

YAKUMO PERSONAL
COMPUTER
Intel Celeron Processor
400 Mhz, 32 MB intern
geheugen, 4,3 GB harddisk, 8 MB videogeheugen,
56K modem, Windows 98
MS Works 4.5. Inclusief
15 inch monitor, speakers,
muis, toetsenbord en
1 jaar on-site garantie +
helpdesk.
Adviespnjs*2199.-

CAMCORDER STUNT!

PHILIPS BREEDBEELD 32x molorzoom Adv "1099PW6301, 61cmBI LineS,
stereo teletekst Adv '2095 -

589.SONY T R A V E L L E R
TR40UHiFigeluid Adv'1330 -

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV

789.CANON V8 TOPKLASSE

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 toeren, zeer
gebruikersvriendelijke Novotronic besturing. Energie en
Was klasse A Adv '2799.-

1499.-

16 x zoom. 5 standen programAE.mcl accessoires
en atst bed Adv "1499 -

v

scan stereo. TXT Adv '2695 -

1999.-

1400 toeren, RVS trommel en
kup,vrjelemperaluurkeuze*1699-

MIELE KOELVRIES

1200 toeren, elektronische
programmabesturing en vrije
temperatuur keuze.*1649.-

MIELE WASAUTOMAAT
Vrije temperatuurkeuze, wolprogramma,
bijzonder gebruikersvriendelijke bediening
dankzij NOVOTRONIC besturing.
Adviesprijs *2299.-

1479.-

1099.-

AEG WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en
kort programma.*1449.-

959.-

SONY DIGITAL8 TOP!

SONY BREEDBEELD TR7000 super steady snot md
71CM
KLEUREN TV accessoires en alstbed. "2420KV28W1, Super Trinitron,
stereo TXT Adv '2990 -

=i*irCALLCEN!ER

1749.PHILIPS DVD SPELER

1499.-

M

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELD STUNT!

799.-

Hoog toerig. Vrije temperatuur keuze, kort proiramma Adviesprijs*1199.-

679.-

INDESIT WASAUTOM.

PHILIPS MATCH-LINE
SONY72CMHIFISTEREO Turbo-Drive, stereo, monta-

479.WAS/DROOGCOMBINATIE

749."
1149.PHILIPSHIFI STEREO
SONY 63CM STEREO

1345.-

BOSCHVAATWASSER
5programma's,2temperaturen,
aquastop en timer/1895-

PHILIPS 70CM STEREO

185 liter koel en 54liter SGS2009, 2 programma's en
vries. 2 legroosters.'899.- 4sproeiniveaus Adv.* 11 49-

ZANUSSI KOELKAST INDESIT VAATWASSER

136 liter koel en 42 htervnes, 3prog^12couverts "899.2 legroosters Adv.*699.-

525.-

184 liter koel en 46 liter vries,
3 legroosters Adv *849.-

Volledig intergreerbaar,
stop, zeer stil. Adv/2795.-

1799,-

AEG
BOVENLADER
1000 toeren
l centrifuge.
| Zuinig, stil en
j miheuvnendeli
j Waterbeveiliging Adviespnjs'1649.-

679.-1

SONY HIFI STEREO

E720, Super Trilogie, 4 koppen,Showview + PDC *1100-

1198.-

~~ 929.-

l WHIRLPOOL
BOVENLADER

JVC STEREO VIDEO
HRJ6.4K, Hi-SpecDnve."989 -

Hoogtoeng. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs* 1435 -

ARISTONA STEREO

BOSCHONDERBOUW l*
VAATWASSER
,- ••''•
BOSCH KOELKA'ST 4 programma's, 2 tempe125 liter inhoud, 3 sterren raturen en aquastop '1599.vriesvak van 17 liter, 3 verstelbare plateaus van glas '949.'

729.-

165 liter, autom. ontdooiing, energie klasse A *799.

529.-

133 liter koel en 22 litervnes,
3 l e g r o o s t e r s energie
klasse A. Adviesprijs *899.-

~~ 479.-

INDESIT KOELKAST

399.-

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. Adviespnjs'1799.-

1245.l AEGCONDENSDROGER

SONYVIDEORECORDER
E120jTntaQK;plus,afslbed '610-

VR165. +PDC, afst bed '745 -

PANASONICSTEREOKTV
XD2, Dome Sound, TXT
met geheugen Adv'1499 -

Geen afvoer nodig1 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. Adv. *999.-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE
•^HmntTKTïTïH:1

1065.-

LHEr 379»"

ARISTONAVIDEOREC.

PANASONIC Beste Koop!

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~~

Met a f s t a n d b e d i e n i n g

SONY55CMTELETEKST
M21,Hi-BlackTnnitron *990-

269.-

Scherpe afdrukken in zwart en kleur (man. 600 Dpi), Op alle computers* zolang de voorraad strekt!
fotokwaliteit mogelijk mbv optionele Foto Cartridge.
Snelheid lot 5 papa's per minuut. *349.-

Haarscherpe afdrukken door 600 Dpi
afdrukkwalileil. Snelle en geruisloze
laserprinter. Adv, *499.-

120 minuten timer en toets
voorlagere temperatuur *599 -

F1 O,

Gasfornuis
met elektrische
oven, mcl grill
en sierdeksel.
Adv.*1450 -

BOSCH VRIESKAST PELGRIM FORNUIS

INDESIT VRIESKAST

1299.-1

798.-

174 liter, 6 vriesvakken ETNA RVS FORNUIS
12kg mvnescapaciteit. '899.- Fraai RVSGas-elektrofornuis met grill en glazen sierdeksel. Adviesprijs *695 -

51 CM KTVTELETEKST
70voorkeuzezenders Off Ned
Philips garantie Adv '695 -

WHIRLPOOL VRIESKAST
108 liter inhoud, 11 kg
invnescapaciteit'799.-

HP INKJETPRINTER

295.-

ATAG
FORNUIS

97 liter, 3 laden en 20kg m- EL34; Hete-lucht oven, grill,
vnescapaciteit Adv '1099.- draaispit, thermostaat en
sierdeksel. Adv. "1199.-

lnte!333Mhz. 32MB, 4 3GB,
56kt/m, 1jr On-Site Adv'2298 -

KJV37CM+TELETEKST

ETNA KOOKPLAAT!

4 pits met 2 delige branders.

545.-

INLINE/PHILIPS PC!

ips garantie '495 Otf Ned Philipsgarantie

PELGRIM KOOKPLAAT

INDESITWASDROGER

Topklasse PC 350Mhz 64mb,
8GB HD, 15"mon Adv '3079 -

375.PORTABLEKTV37cm
LEKTV37cm

KOOKPLAAT!

4-pits gaskookplaatmethandigevonkontsteking '448 -

2-delige pannendragers j
en S'erdeksel. Adv.*490

140 minuten timer en toets
voor lagere temperaluur.*949.-

IBM APTIVA-242 PC!

PT155 37cm atst bed "595-

'KOOP ZONDER RISICO

BAUKNECHTDROGER

M1400 Afstandsbed Adv '550 -

PHILIPS TELETEKST

99.- ETNA

~~ 855.-

SONYPORTABLEKTV

v

Met restwaimte indicatie *8991-

Ideaal voor n de auto en campng

Geenafvoernodig! 120minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. *1199.-

OKIPAGE4W LASERPRINTER

HP DESKJET 610 KLEURENPRINTER

KOOKPLAAT

12-VOLTS KOELBOX

ZANUSSI
CONDENSDROGER

SONY 55CM STEREO
X 2 1 0 1 , Trinitron, T X T
Adviespnjs'1440 -

138 «er, 2 sterren vriesvak'499.-

E3&
Urn? QOQ
ö£X$,m

975.-

NVSD220, Showview +
P PC _Ad vies prijs' 629 -

INBOUWGASKOOKPLAAT

FRIGIDAIRE KOELKAST

Geen afvoer nodig1 Ruime
vulopening, 140 minuten
timeren RVS trommen 449.-

PANASONIC KTV TXT

545.-

134hter inhoud, automatisch
ontdooiing. Adviesprijs *699.-

BOSCH
CONDENSDROGER

SB100, 2 koppen, scart,
afsl bed Adviespnjs'495 21S1 55cmFSQ Adv "849-

ATAG RVS INBOUW!-*
60cm breed; met vonkontstéking.; Adv.*899.-

SV600, Videorecorder met
PDC_Adviespnjs*699 -

PHILIPS SHOWVIEW

Volledig intergreabaar, 4 pro-1'.?i

WHIRLPOOL KOELKAST

SAMSUNG STEREO!

369."

1299^

INBOUW VAATWASS'ER i+

SAMSUNG KOELKAST

B605,4 koppen, SHOWVIEW
PDC, longplay Adv."945 -

lifm*

INBOUW
.„
APPARATUUR 1^
SIEMENS INBOUWl^
VAATWASSER
1^

E830,4 koppen Super Tnlogic
videorecorder. *1200.-

ARISTONASTEREOKTV

1165.-

BAUKNECHTVAATWASSER

BOSCH KOELKAST BOSCH VAATWASSER

INDESIT KOELKAST

569.-

849.SONY HIFI STEREO

MIELE KOELKAST

270 liter koel en 54 liter vnes, 5 programma's, 2 tempe5 plateaus van glas '1399.- raturen en'lfierm°*y'*1699.-

Wassen en drogen m
1 machine, 1000 toeren *1549.-

VR675,Showview+PDC,4kopFcJIowTV.Iongplay *1045 -

SONY MONTAGE TOP!
PHILIPS 100HZ KTV E920, 7 koppen Super Tri-

TV/VIDEO COMBI'S

MIELE VAATWASSER
6Programma's,3temperaturenen
unieke bestek schuflade "2099-

Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets Adv.*799-

ge, Jog & Shuttle, TXT *1095-

logic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv *1650 -

149.-

598.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviespri|S"1595 -

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs'1595 -

aau en 6 standen
216 liter inhoud, 2 vnesladen 17 Her, draaplateau
en verstelbare legroosters Adviesprijs. *949.-

1200 toeren, spoelstopen
halve lading toets. Adv.*1099.-

PT820,63 cm Black-lme S,
stereo, teletekst Adv '2795 -

169.-

748.-

IAGNETRON
WHIRLPOOLKOEL/VRIES 700 WATT MAGNETRON

849.-

SONY DVD SPELER
S315; DVD video, lOblt,
afstbed. Adtfiesprils*177Ó.-

ZANUSSIWASAUTOM.

PT4501 .Teletekst Adv "1645 -

Valt, 5 standen
220 netto inhoud, 2 vries- 18 liter, 800 Watt,
:au. Adv*279 laden. Adviespnjs'1248.- en draaiplateau.

1000 toeren, vrije temperatuur
keuzeen spoelstop. "1349

PHILIPS SUPER VHS!

KV25, Super Trinitron, teletekst.afst bed Adv "1399 -

199.-

898

i/IAGNETRON
BOSCH KOEL/VRIES SAMSUNG MAGNETRON

BOSCH WASAUTOMAAT

KV32W3, HiFistereo.TXT
met geheugen Adv "3495 -

KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespnjs'1880.-

429.-

293litermhoud,3vnesladenen DAEWOO MAGNETRON
Sverstelbarelegroosters *1299.- Digitaal,800Watt,18liter, '349.-

221 liter inhoud, vriesgedeelte met2vakken.*829.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
020 - 6474939 •

KV28W, 71 cm SuperTrmitron stereo, TXT Adv '2440 -

1178.-

IGNIS KOEL/VRIES

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

DVD.70S; studiokwalitelt.
SONY100HZBREED- AdviésprljsM499.BEELD KLEUREN TV

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

TR620, 15x zoom 3 proiram AE Adviespri|S"1890 -

KV28WF3; Grootbeeld 16 : 9 Super Trinitron
beeldbuis, Multi picture, 5 beeldmodes o.a.
SONY BREEDBEELD GRDV, Prijsdoorbraak , smartzoom, 40 watt HiFi stereo, 100 voor
24WS1,61cm Super Tnni- 100x zoom Adv "3849 - keuzezenders, teletekst met geheugen.
tron steneo, teletekst Adv'2440Adviesprijs *3099.-

900 Watt magnetron, 26 liter,
digitaal,gnllenhetelucht *699-

1200 toeren, vol electronische
monoknopbedieningencensor
geregelde waterdosenng *1749.-

1449.-

JVCDIGITAALSTUNT!
1

639.-

SHARP COMBI

AEG WASAUTOMAAT

BOSCH WASAUTOM.

SONY 71 CM 100 HZ BREEDBEELD
KLEUREN TV

1248.-

1000Wattimagnetron,26liter,digilaal, Quartzgnll, hete luchl
ouenenuneteCnsplinklie.*1099-

230 liter inhoud, 2 ruime vnesladen,3draagplateausvanglas, SAMSUNG COMBI*
energieklasse A. Adv* 1599- 900 Watt magnetron, SOIiter,
digitaal.gnllenhetelucht '699.-

849.-

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV SONY STEADY SHOT !

o p k l a s s e ' Grootbeeld
m TBlack-lme
S, 100 Hzdigital

ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
280 liter inhoud, Koeler en
vriezer apart regelbaar,
3vnesladen,3legroosters '1749 -

1369.-

799.-

7 0 C M 100 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT ! HhBCAMCORDERSTUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT Adviespnjs'3659 -

BOSCTV

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

PW6301 Stereo, teletekst
mei geheugen Adv '2795 - UC6000, camcorder met
Flexizone. HiFi geluid '1599,-

1269.-

WHIRLPOOL COMBI

648.-

DJ420 Incl sheetfeeder
Adviespnjs '499 -

[•w^-j-jjiv» 175.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST

CANON PRINTER

98 liter inhoud, Adv *549 -

BJC220, Bubblejet kleurenpnnler Adviespri|S'249 139.'

ZANUSSI
OPZETVRIESKAST

HP A4 SCANNER
SCJ3200C 300x600 Dpi,
30bits Adviespnjs'31 1 -

Sj;jM 295=,-

425.-

102 Her, 6,5 kg invnescapac. '599,- AVANCE; 3-standen
inden '135'135 -

265.IVERWIJDERINGSBIJDRAGE
nnruoiiil-m u
UI UKHI DUICH (III III l

Aanvraag-folder in de winkel!

118.-

WHIRLPOOL VRIESKIST ETNA WASEMKAP
EMKAP

PORTABLEKTV37CM

BCC-card!

198.-

PELGRIMWASEMKAP
VASEMKAP

50lrteren7kginvnescapac '595- 3 standen en vettilter '260
'260 -

225.-

Meer budget door de gratis

ATAG RVS WASEMKAP
Zeer fraaie uitvoering '398.-

«muil ÏIWK» w uiuru l
noBiuti ut nituDi

ALKMAAR
Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m=
BEVERWIJK
Breestraat 65
Mammoetstore 1500 m2

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m2
HAARLEM
Rivièradrèef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM NOORD .
Buikslotermeerplein 279
'
Winkelcentrum "Boven 't IJ"
AMSTERDAM ZUID-OOST
••- ^,95
.
l Winkelcentrum "A'damse Poort".

22 ELEKTRO-SUPERS
,
IN DE RANDSTAD
l

I

ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN
AMSTERDAM • BADHOEVEDORP • BEVERWIJK
' DEN HAAG -DELFT - HAARLEM • HILVERSUM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK - UTRECHT
VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST
ZOETERMEER • ZOETERWOUDE

375.OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag.:. . . .... . .

78..09.30 tol 18.00 uur
.'09,30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN

donderdag ... . .. . .

19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

^j%en

woensdag 4 augustus 1999

Dakota heeft verscheuren onder

Met

Rekreade
Kinderen van vier tot en met
twaalf .jaar hoeven zich in de
vakantie niet te vervelen. De
vrijwilligers van de
Rekreade organiseren voor
hen elke zomer spel- en
knutselactiviteiten. De
Rekreade duurt van zondag
l augustus tot en met
vrijdag 27 augustus.
Meedoen kost een gulden
l per dagdeel, op vrijdag 1,50
' uur voor het vier
uursprogramma. Het
volksdansen en de
poppenkast zijn gratis.

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alle paviljoens die de
Programma
badplaats rijk is, om de
(De tijden van het volksdansen sfeer te proeven.
zijn wat veranderd in vergelijking met vorige week)
Centrum (jeugdhuis bij de
Hervormde Kerk): Thema
ET STRAND is vol. Bijweek 1: Met Struin en Swiertje
na alle ligstoelen zijn bein 't schip: wo 4 aug 10-12 wazet en roodverbrande
terspelletjes, 15-17 creatief
spel, do 10-12 bingo, 15-17 vlie- toeristen zoeken puffend van
geren, 19.15-20.15 (Jan Snijer- de hitte naar een plekje in de
plein) poppenkast en volks- schaduw. Iets minder gelukkidansen, vrij 6 aug 10-14.00 fees- gen staan nog in de file. Het is
telijke ontknoping (brood stralend weer en Zandvoort zit
dus vol.
meenemen).
Bij paviljoen Que Pasa? lijl Thema week 2: Warenhuis ut
Winkeltje: zon 8 aug 19.15- ken Raymond, Robert en zijn
20.15 (Jan Snijerplein) pop- dochter Dakota de beste plek
penkast en volksdansen, ma 9 te hebben. In een overdekte
aug 10-12 knutselen, 15-17 schommelstoel zitten ze met
speurtocht, di 10 aug 10-12 z'n drieën heerlijk in de scnaknutselen, 15-17 koken en bak- duw. De heren kennen de eigej ken, wo 11 aug 10-12 ganzen- naar en zijn vaker hier te vini borden, 15-17 duinspel, do 12 den. Ze lezen tijdschriften over
aug 10-12 knutselen, 15-17 hun sport: fietsen. Omdat je
creatief spel, vrij 13 aug 10-14 niet vroeg geafscheidsfeest (brood meene- noeg kan beginnen met een
men).
heeft
Noord (gebouw 't Stekkie, hobby,
Dakota
Celsiusstraat 190): Thema ook
j week l Billie's Bieb: wo 4 aug haar eigen tijd110-12 kokkerellen, 15-17 crea- schrift. Lezen
tief spel, do 5 aug 10-12 muzi- gaat nog niet,
kaal knutselen, 15-17 creatief maar het verspel en knutselen, 18.15-19.00 scheuren heeft
poppenkast en volksdansen, ze al goed onvrij 6 aug 10-14 beestenbende der de knie.
Que Pasa? is
(brood meenemen).
een
Thema week 2: Schots en volgens
scheef: zon 8 aug 18.15-19.00 serveerster niet een echte surfpoppenkast en volksdansen, tent. „Veel watersport, maar er
ma 9 aug 10-12 knutselen, 15- komen hier net zoveel mensen
17 spel, di 10 aug 10-12 speur- die niet met sport bezig zijn.
tocht, 15-17 knutselen, wo 11 Half om half dus."
aug 10-12 duinspel, 15-17 creaAan de zaak is het niet af te
tief spel, do 12 aug knutselen
en spel, 15-17 knutselen, vrij 13 zien. Aan het plafond hangen
aug 10-14 rampzalig leuk pro- surfplanken, zeilen, bootjes en
gramma (brood meenemen). allerlei andere artikelen die
met de watersport te maken
hebben. „De klanten die hier
Marlboro
komen, zijn tussen de 25 en de
veertig," vertelt Raymond.
afterparty
„Ook de oude garde zit hier
ZANDVOORT - Raceplezier vaak, maar dat zijn echt de
is niet alleen op het circuit te
vinden. Café Shooters organiseert samen met het Beachnet
Café, Bleekemolen Racing en
Marlboro een afterparty na de
Marlboro Masters.
Zandvoort telt zo'n vijftig
Shooters verzorgt op 6, 7 en 8 verenigingen, grote en
augustus een groot feest tot kleine. De een krijgt soms
drie uur 's avonds. Bovendien meer aandacht dan de
kan iedereen gratis een races- ander. In deze rubriek
pel spelen in het Beachnet hebben ze allemaal de kans
Café in de Haltestraat.
om zich voor te stellen. Is
uw vereniging nog niet aan
de beurt geweest? Bel dan
Skaten op
redacteur Monique van
Hoogstraten,
circuit
telefoonnummer 571.8648.
ZANDVOORT - Op zaterdag en zondag 15 augustus
vindt het Liptonice Inline Naam:
Challenge spektakel plaats. Postduivenvereniging Pleines.
Deze skatedagen op het circuit
zijn voor zowel recreanten/kij- Opgericht:
kers als wedstrijdskaters inte- 1923.
ressant. Zo kunnen recreanten
zelf zondag een rondje maken Aantal leden:
op hun skates op het circuit en 22.
zijn er diverse wedstrijden en
demonstraties. Op zaterdag- Gemiddelde leeftijd:
avond is er een rollerdisco en 25 tot tachtig jaar.
hangt Jürg Schlafli op skates
achter een motor. Meer infor- Thuisbasis:
matie in de zomerkrant van Duintjesveld.
het Zandvoorts Nieuwsblad
(van 28 juli), op Internet
(www.cis.nl) of het informatienummer 070-418.2125.

Rienus Kok met zijn familie op het terras van Jantje. „We zaten vroeger al vaak met een hele groep
Zandvoortcrs op een terras te kaarten of te praten"
I otn lol icn Bi'llluMS

vaste klanten, die de zaak kennen." Merel en Rianne kennen
de zaak niet. Ze zijn net op weg
er naar toe om het eens uit te
proberen. „We komen net terug uit Spanje," vertelt Merel.
„En ik mis het nu al." Daarom
kwamen de meisjes vanuit
Amsterdam naar Zandvoort.
Om nog een dagje op het
strand te kunnen liggen en hun

bruine kleur bij te houden. „We
liepen net op de boulevard en
zagen de naam Que Pasa?. Dat
sprak ons wel aan" Rianne
vertelt er lachend achteraan
dat ze verder geen woord
Spaans spreekt. „Ook niet na
twee weken Spanje. Er waren
genoeg Nederlanders om mee
te praten."
IE MENSEN daar
moet je hebben." De
eigenaar van Visrestaurant Bad-Zuid wijst naar
een hoekje van het terras waar

'D

'Ons motto is: zie ze vliegen'

Lady

Periode 24 - 30 juli 1999
Geboren: Paris Camille, dochter van Le Fat Joon Lock en
Jacobine Jeannette Kuipers;
Naomi Sophia, dochter van
Eduard Hartog de Jonge Urbach en Tjitske DU: Nikita Jphanna Maria, dochter van wilhelmus Johannes Jacobus Koper en Marjolein Trientje Jacoba Paap;
In ondertrouw: Mare Alexan-

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse
Apotheek, 5713185. Zaterdag,
zondag en maandag- tot en

vrienden, dus daarom wijst hij
ons aan."
De eigenaar leerden ze kennen doordat ze regelmatig in
het restaurant te vinden zijn
„De verzorging is hier altijd
echt heel goed." zegt de heer
Chi. „En de vis natuurlijk." De
heer Kollof vindt dat het belangrijkste. „Daarom komen
we hier natuurlijk in de eerste
plaats."
Visrestaurant
Bad-Zuid
heeft een rustige sfeer. Geen
harde muziek of felle kleuren.
Het terras is groot en ruim met

'Serviezen en spullen
met vissen er op zij n
nu heel erg populair'

ZANDVOORT - „We verkopen van alles, van lampenkappen tot porseleinen beeldjes "
Sonja Paap opende bijna drie
maanden geleden samen met
haar man Arie en dochter Berna cadeauwinkel O' Paapio in
Grootste succes:
We hebben bijna een nationale winkelcentrum Jupiter.
overwinning behaald.
„Daarvoor werkte ik m de
Grootste teleurstelling:
horeca op het strand Ik wilde
Van de gemeente en de wo- al heel lang een winkel begmningbouwvereniging mogen nen en toen zag ik dat bord
we geen duivenhokken in de met 'te huur' erop Zo is het
allemaal begonnen." zegt Sontuin bij ons huis bouwen.
ja. „Ik wilde een winkel die geVerenigingsmotto:
richt was op dingen die je m
Zandvoort weinig kan krijgen,
Zie ze vliegen.
dingen die ik hier miste, zoals
Hartenkreet:
serviesgoed, luxe kaarsen en
Met meer jeugd heb je een toe- andere aparte dingen "
komst. En: gemeente plus
Sonja krijgt veel positieve reEMM geef ons toestemming
om thuis standaard duiven- acties yan klanten, ook op de
hokken neer te zetten.
inrichting van de winkel. ..Het
is erg sfeervol ingericht, met
veel kleuren. Het winkelcentrum was in het begin wel rommelig, maar dat is nu ook al
gezelliger. Nu de vakantietijd
is aangebroken begint het echt
der Stpopman en Willemijn druk te worden."
Katharine Gielen; Richard
Naast cadeau-artikelen kunHoek en Hendrika Sophia
Arendse; Robert Dirks en Da- nen klanten bij O' Paapio ook
nièlla van Leeuwen: Petrus Ge- terecht voor de aankoop en rerardus Duijn en Lizette Catha- paratie van gouden sieraden.
„Dat is ook iets dat ik miste in
rina Adriana:
Overleden: Johannes Francis- Zandvoort En er is bij ons nu
cus Sebastianus Berkhout (61 heel veel vraag naar Iets dat m
jaar). Louise Clormde Scheres de winkel ook heel veel vergeboren Heymann (90 jaar). kocht wordt, is serviesgoed en
Gerard van Duijn (89 jaar). Ju- spullen met vissen erop. Die
les Willie Marie Feber (82 jaar). zijn nu heel erg populair "

Weekte
Zwart, klein en liefst de hele
dag op schoot. Een echt dametje. Zo valt Lady het beste te
omschrijven. De hond van
deze week, die een nieuwe eigenaar zoekt, is een zwart
dwergpoedeltje van nog geen
jaar oud. Bij vreemden heeft
ze tijd nodig om te wennen,
maar wie heeft dat nu niet.
Lady hecht zich echter wel
heel erg aan haar baasje. Ze
vindt alleen zijn vervelend en
dat laat ze goed merken. Maar
als ze goed begeleid wordt,
valt daar wel wat aan te verbeteren. Kinderen, honden en
katten zijn leuke speelkameraclen. Ze is zelfs redelijk
waaks. Een leuke familiehond.
Wie geeft haar het thuis waar
zij naar verlangt? Lady is te
gast bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
571.3888. Bowie heeft overigens een leuke vensterbank
gevonden, maar Fozzie nog
niet.

een groep mensen net in lachen uitbarst. „Die daar met al
die glazen op tafel" Met 'die
daar' blijkt hij de heer en mevrouw Chi en de heer en mevrouw Kollof te bedoelen. De
heer en mevrouw Chi komen
uit Zandvoort en de heer en
mevrouw Kollof zijn op bezoek. „Wij zijn hele trouwe
klanten," vertellen ze. ,,En

veel blauw en wit en hoewel
het boven de 25 graden is,
heeft de jongen van de bediening een nette lange zwarte
broek en een wit overhemd
aan.
Binnen wordt duidelijk dat
het hier echt om een restaurant gaat. Houten tafels, neten
stoelen, keurige gordijnen en
gedekte tafels Alles onbezet

natuurlijk, want de aanwezige
klanten zitten buiten onder
een van de grote parasollen of
in de felle zon Het is nog te
vroeg om te eten.
AAST BAD-ZUID is op
nummer 5a paviljoen
Jantje te vinden. Het gebouwtje ziet er uitnodigend
uit Vooral omdat binnen alles
donker hout is, lijkt en voelt
het heerlijk koel Toch zitten
de terrassen vol. vooral de
plekjes onder een van grote parasollen lijken favoriet.

N

Het grote terras is in vakken
verdeeld en aan de zijkant zit
Rienus Kok naast het speeltumtje aan een van de witte
tafels. Op de stoelen en tafels
om hem heen liggen kleren,
speelgoed en handdoeken,
maar de eigenaars zijn nergens
te bekennen. „Iedereen is net
even naar het strand," legt
Kok uit. „Ik ben achtergebleven om op de kinderen te passen."
De Zandvoorter heeft familie
uit Duitsland op bezoek en is
met iedereen naar het strand
gekomen. De keus viel op Jantje omdat het speeltuintje aan
drie kanten wordt afgesloten
en op de kinderen letten dus
weinig moeite kost. „Hier hadden ze als een yan de eersten
een speeltuintje," herinnert
Kok zich. „Aangezien mijn
kleinkinderen mee zijn, is dit
wel zo makkelijk."
Rienus Kok zit graag bij een
van de paviljoens „We zaten
vroeger al vaak met een hele
groep Zandvoorters op een
terras te kaarten of tot laat te
praten. Dat doe ik niet altijd
op dezelfde plek. Als ik bijvoorbeeld een hapje wil eten, ga ik
weer ergens anders heen."
Kok vindt dat paviljoen Jantje nog 'm ontwikkeling' is.
„Volgens mij is dit paviljoen
een paar jaar geleden hierheen
verhuisd en ze zijn nog bezig
om het helemaal af te maken,
maar het nu al
zeker de moeite waard." Hij
kijkt dan ook
naar een paviljoen met het
oog van een
kenner. „Ik heb
jaren les gegeven op de hotelvakschool."
Daarnaast
heeft hij nog in
verschillende
zaken in Zandvoort gewerkt.
Rienus Kok weet dus veel over
zijn dorp. „In '62 of '63 heb ik
zelfs de zee bevroren gezien.
Dat was zeker bijzonder. Het
waren allemaal laagjes ijs die
over elkaar heen lagen. Het
was prachtig om te zien, maar
persoonlijk vind ik dit beter
weer."
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Berichten
en tips voor
,.
deze rubriek met
-^-J- /ï-u 'LU. U
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

Monique van Hoogstraten

Griezelen met burgemeester
Zeer vereerd waren de ouderen die onlangs de feestelijke afsluiting van de zomerbezigheden van het Aktiviteitencentrum bijwoonden. Zij luisterden naar een griezelverhaal uit de mond van
burgemeester Van der Heijden en keken naar een videofilm Dat
de burgervader nog even bleef hangen om een babbeltje te
maken, waardeerden de twintig senioren bijzonder. Eigenlijk
hadden ze willen griezelen bij een kampvuur, maar het was zulk
slecht weer dat de scouts van de Buffalo's geen houten piramide
in de fik konden steken. De Buffalo's (en niet Willibrordus, zoals
onlangs in deze krant stond) bewaren het hout nu waarschijnlijk
tot volgend jaar.

Eigen mening
Lia Sol laat weten dat zij haar hartenkreet vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad op eigen titel heeft geschreven en niet
uit hoofd van haar functie bij het Rode Kruis en de Ehbo-post
Waarvan akte.

Voor dag en dauw
Ooit na afloop van een groot evenement door het dorp gewandeld? Wat een puinhoop blijft er dan achter. Toch is het meestal
alweer snel schoon. De mannen van de reiniging beginnen namelijk voor dag en dauw al met vegen en het schoonspuiten van
plekken waar veel geplast en gekotst wordt. Tijdens dit jazzweekend waren Jaap Schraal, Gijs Moll, Henk van der Ploeg,
Stefan Janssen en een paar uitzendkrachten dan ook al om zes
uur aan de slag. Eerlijk zeggen: wie lag er toen nog te slapen?

Mysterieus gat
Fietsers uit Nieuw Noord hebben zich waarschijnlijk verbaasd
over de diepe krater in het fietspad bij de Kamerlingh Onnesstraat. Het mysterieuze gat is volgens gemeenteambtenaar
Chris Andersen geen zoektocht naar gas of goud. Er wordt op
die plek een aansluiting gemaakt tussen de leiding die vanaf de
nieuwe waterkelder op het Zwarte Veld loopt en het gewone
riool. Een klein mysterie opgelost.

Indeübelle
De immer enthousiaste Riet en Ivonne van Leest zijn nog altijd
druk bezig geld in te zamelen voor het opbouwen van de revalidatiecentra in Honduras na de orkaan Mitch. Riet heeft zelfs
inmiddels de Libelle gehaald met haar verhaal.

Kortebaandraverij gered?

Leo Heino trekt zich het lot van de Korte Baandraverij aan. Als
de huidige organisator, Van Zanten van de Stichting Hippodrome, inderdaad opstapt, staan er al een paar Zandvoorters klaar
om het gat op te vangen. „Maar dan moet de heer Van Zanten
Jorien Beukers het wel aan ons overdragen," fluisterde Heino mij onlangs toe.

Dit is het achtste deel in de serie
'Paviljoen'. Eerdere afleveringen verschenen op 18, 23 en 30 juni en 7, 14,
21 en 28 juli.

kleinste maat die ik heb, is 140
en de grootste is oneindig."

r

de badplaats door

Nieuwe muiborden
wijzen op zeegevaren

Op het moment is de golfsport erg populair, merkt Joke.
,,Golf is echt in opmars. Mensen willen er dan toch een
beetje leuk en verzorgd uitzien
en komen hier kleding kopen.
Eigenlijk zijn alle sporten momenteel trendy. We hebben
ook een hele ballet- en fitnessafdehng."

Joke heeft er geen problemen mee om zeven dagen per
week in de winkel te staan.
„Als je het echt leuk vindt, sta
je er ook met plezier. Ik zit er
niet mee om de hele week te
werken: ik ga graag met mensen om. gezellig is dat. Je ziet
ook veel dezelfde mensen teZANDVOORT - ..Ik vind dat rugkomen, dat is leuk."
Zandvoort mag best trots zijn
op degene die dit allemaal
heeft bedacht." zegt Joke
Bruynzeel van sportzaak
Sport 2000 in het nieuwe winkelcentrum Jupiter Ze is heel
ZANDVOORT - De kreet
trots op het resultaat van het 'Veronica komt naar je toe
centrum tot nu toe. want nog deze zomer' is nog altijd van
niet alle winkels zijn af
kracht De Veronica Summer
Party strijkt op zondag 15 au..Het ziet er prachtig uit, re- gustus neer op het circuit. Van
volutionair. De mensen vinden tien tot kwart voor een staat
het ook geweldig Tijdens de de podiumwagen er
bouw hebben ze heel lang tegen een schutting aangekeken
Discjockey Wouter van der
en nu zijn ze verbaasd dat dit Goes verzorgt een live radioer allemaal achter is neergezet uitzendmg met optredens van
Sandy Kandau, Sat R Day en 2
..De zaak bestaat uit twee Brothers on the 4th Floor. Proverdiepingen Boven hangt de motiemeiden delen flyers uit
functionele sportkleding en die bij inlevering kans geven op
beneden hangt meer vnjetijds- T-shirts. aanstekers, stickers,
kleding "
cd's. videofilms, vakant iereiIedereen kan bij Joke in de zen en een Ford Puma. De uitwinkel terecht, want zij heeft slag maakt Gijs Staverman in
kleding voor jong en oud ..De de 'Top 100 Countdown' op Veronica FM tussen een en vier
uur bekend op vrijdag l oktober. Veronica FM is m de ether
te beluisteren op FM 103 6 en
via de kabel

'Ik zit er niet mee
om de hele week
te moeten werken'

Veronica komt
naarje toe

Damesmode op Jupiter
met vrijdagavond Zeestraat
Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
welke arts dienst heeft
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 en 5714561

Discreet omkleden
ZANDVOORT - Op het
strand wordt er vaak flink gehannest tijdens het omkleden
Volgens Tomm Confectie is
dat echter niet meer nodig De
Nixi. een draagbare omkleedcabine die eruitziet als een tas.
biedt de oplossing Meer mformatie: 035-671.8179.

Personeelstest
Hervormde Kerk: zondag 8 augustus, 10 uur, SOW, ds. J. van deiHeiden, organist H. Bartling.
Gereformeerde Kerk: zondag 8 augustus, 10 uur. SOW in Herv.
Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 7 augustus. 19 uur. pastor P. v.d.
Smaal. Zondag 8 augustus, 10.30 uur, P. v.d. Smaal.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 8 augustus 10.30
Begin juli verhuisde daniesinodc^aak Izzmare naar .lupiter1
uur geen dienst.
Toto \niln 1
Nieuw Unicum: zaterdag 7 augustus 10.45 uur: geen dienst

ZANDVOORT - Het casino
krijgt een nieuwe test voor zijn
personeel. KSI International
en Holland Casino gaan gezamenlijk een geautomatiseerd
toets- en oefenprogramma
ontwikkelen voor medewerkers van de roulette- en blackjacktafels Het systeem moet
objectiever worden dan de
oude tests

Liu Sol (Ehbo), Lars Carree (reddingsbrigade) en Wiebe Damhoff
(politie) zijn erg blij met de nieuwe muiborden
FoUiK.mnSi.liut

ZANDVOORT - 'Geyaarlijke stroming' staat er in drie
talen op zes nieuwe borden
die waarschuwen voor muien. De borden worden, als
dat nodig is, neergezet bij de
Rotonde en de twee reddingsposten.
Ze zijn volgens Lia Sol van de
Ehbo-post een stuk lichter dan
de oude borden „We zijn er
dan ook erg blij mee dat de
gemeente deze borden heeft
bekostigd De reddingsbrigade
en de politie trouwens ook.
want mensen gaan vaak zwemmen zonder zich te realiseren
dat de zee wel wat anders is
dan een meer m het groot."
Gele en rode vlaggen waarschuwen eveneens voor gevaar ..We zijn erg blij dat de
strandpachters meewerken en
ze ophangen." zegt Sol
Muien kunnen erg gevaarlijk
zijn Vorig jaar is er bijvoorbeeld een Duitser verdronken,
omdat hij in een mui terechtkwam. Muien (mondingen)
zijn de stroomgaten tussen
twee zandbanken in die ontstaan doordat het water terugloopt richting zee
De stroming m de muien is
soms zo sterk dat zelfs geoefende zwemmers er niet tegenin kunnen komen volgens Sol
„Wie in een mui terechtkomt,
kan zich dan ook het beste la-

ten meedrijven richting zee
Zodra de stroming minder
wordt, zwem je er schuin weer
uit Probeer er niet tegenin U'
zwemmen, want dat verlies je
altijd." waarschuwt Sol ..En
raak niet in paniek, want dan
krijg je water binnen en veidrnk je "
Zolang er eb en vloed bestaat en het waait, zo lang zijn
er al muien, weet bijna elke geboren en getogen Zandvooiter. Het verhaal in de Telegraat
dat de zandsuppletie de muien
veroorzaken of verei geren
verwijst Sol daarom naar het
rijk der fabelen
Behalve muien vormt ook de
steile afstap van de bank m een
zwin een probleem Vooral kin
deren schrikken vaak plotseling als ze van een stevige
zandbank opeens in het diepe
stappen.
De reddingsbrigade houdt
de zwemmers weliswaar in de
gaten, maar volgens Sol moeten de badgasten zich ook bewust zijn van hun eigen verant woordelijkheid ..Vroeger lazen
ze de informatieborden boven
aan de strandafgangen heel
goed. maar tegenwoordig
slaan veel mensen dat ovei
omdat ze blij zijn om op vakantie te zijn. Ze realiseren zich de
gevaren met goed. Daarom zijn
deze muiborden dus heel belangrijk "
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

Wij, De Keijzer, Nipius & Co. zijn een jonge, snelgroeiende accountancy- en belasting-adviesorganisatie gevestigd te Amsterdam. Sinds de start
van onze organisatie zijn wij uitgegroeid tot een kantoor met bijna veertig medewerkers en hebben inmiddels een uitstekende positie verworven
in het succesvolle MKB segment. Dit hebben wij vooral bereikt door het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening door ambitieuze
professionals die de persoonlijke relatie met de cliënten centraal stellen. Naast de gebruikelijke accountantswerkzaamheden omvat onze
dienstverlening onder andere subsidie-advisering en de begeleiding van cliënten bij fusies of overnames.
Voor uitbreiding van onze organisatie zoeken wij contact met kandidaten voor de posities van:

(assistent) salarisadministrateur m/v
Ten behoeve van onze cliënten verzorgen wij tevens salarisadministraties.Ter ondersteuning van de afdeling

Quadodirecteur
Marianne
van Workum in
de hal
van het
gebouw
waar
haar
'bedrijf'
is gevestigd.

belast met deze werkzaamheden zoeken wij contact met enthousiaste MEAO'ers (of gelijkwaardige opleiding of ervaring),
die zich in salarisadministraties (verder) willen specialiseren.

(assistent) accountant m/v
Naast de specifieke werkzaamheden op het gebied van accountancy wordt er van je verwacht dat je je binnen
enkele jaren ontwikkelt in de richting van all-round bedrijfsadviseur. Uiteraard bieden wij hierbij de nodige ondersteuning en coaching.
Als all-round bedrijfsadviseur ben je in staat werkzaamheden uit te voeren op het terrein van zowel accountancy als belastingzaken en
algemene advisering. Voor de positievan (assistent) accountant zoeken wij enthousiaste en creatieve HEAO-ers BE/AC.
Wij nodigen ervaren en onervaren kandidaten uit te reflecteren.
Wij bieden uiteraard een zeer concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden en daarnaast een uitdagende en informele werkcultuur.

RECHTS; VERGADERRUIMTE RECHTOOÖS

Wil je die uitdaging aangaan? Stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae ter attentie van Ellen Jacobsz of per e-mail naar: ejacobsz@dknco.nl
Heb je nog vragen, bel dan naar Eelco Broersma of Ellen Jacobsz, telefoon 020 - 451 50 60.
De Keijzer, Nipius & Co.

N

* '
X

v",
V

•• *
>

V

<

Postbus 22866
1100 DJ AMSTERDAM
Telefoon 0 2 0 - 4 5 15060
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E-mail info@dknco.nl

SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V. ZOEKT:

• HIGH RISK FLIGHT AGENTS M/V
Voor specialistische security-werkzaamheden op vluchten met een verhoogd
risico. Werkzaamheden vinden plaats op Schiphol en kunnen zowel fulltime
als parttime worden uitgevoerd! Werkzaamheden:
- het fouilleren en visiteren van passagiers en hun bagage
- het afnemen van veiligheidsinterviews bij passagiers
- platform- en vliegtuigbewaking en Smart X-ray werkzaamheden.
Functie eisen: een hoge dosis energie en enthousiasme aangevuld met
HAVO/MBO-niveau, uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift, een dienstverlenende instelling, een representatief
uiterlijk, "onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige diensten te
werken.

« VISITEURS M/V
Voor security-werkzaamheden op vluchten vanaf Schiphol. De werkzaamheden bestaan uit:
- het fouilleren van vertrekkende passagiers
- de controle van handbagage d.m.v. X-ray apparatuur en visitatie.
Functie eisen: MAVO/LBO-niveau, een enthousiaste en dienstverlenende instelling, Nederlands in woord en geschrift, basiskennis Engels, "onbesproken gedrag" en de bereidheid onregelmatige diensten te werken.
ERVARING IS NIET VEREIST! Geschikte kandidaten zullen door ons worden opgeleid voor alle werkzaamheden! (o.a. ABM-diploma, basis opleiding
luchtvaart security aangevuld met diverse interne trainingen).

Gevraagd:

staelenjangen
en

manusje van alles
voor het strand.

Strandtent «LQue Pasa?

Gevr. jongen voor de
afwasmachine en keukenwerkzaamheden
(16 - 20 jaar)
Dagdienst of avonddienst
± 6 uur
Rest. HAROCAMO
Kerkstraat 14, tel. 5712102

Tel.: D23-5715i286

:
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'Tijd van wasknijpers
maken is voorbij'

eel bedrijven zoeken naar personeel, terwijl andere mensen
wanhopig naar werk zoeken.
Die kunnen geen baan vinden,
omdat ze een handicap hebben. Die mensen kunnen echter toch wel worden geholpen.
Zij kunnen een beroep doen
op de sociale werkvoorziening,
die in Amsterdam allerlei
banen in de aanbieding heeft."
Marianne van Workum is sinds
begin dit jaar directeur van
Quado, één van de vier divisies
van de WRA (Werkvoorziening
Regio Amsterdam) die in de
hoofdstad de sociale werkvoorziening uitvoert. „Mensen met
een handicap zijn niet zielig, ze
hebben alleen een bepaalde handicap te overwinnen. Daar kunnen we ze bij helpen. Zonodig
worden de arbeidsomstandigheden aangepast." benadrukt ze.""
..De hoogte van het salaris is
afhankelijk van de functie, maar
bedraagt minimaal het minimumloon."
Quado zoekt banen die bij de
opleiding, ervaring en belangstelling van de kandidaat passen. ..Bij de WRA zijn in totaal
zo'n 2700 mensen in dienst. Hun
salaris wordt voor een deel
gesubsidieerd, maar moet voor
een deel ook uit de markt
gehaald worden," stelt de directeur. die voor ze bij Quado
kwam. zich in de arbeidsbemid-

deling met projectmatige activiteiten bezighield.
„Het is natuurlijk niet zo dat we
iedereen ook onmiddellijk aan
werk kunnen helpen. Bovendien
bekijkt een indicatie-commissie
of iemand niet op reguliere wijze
aan werk kan komen. Iemand,
die bijvoorbeeld al een baantje
heeft, komt in principe niet in
aanmerking. Dan wordt ook
bekeken, waarvoor de kandidaat
geschikt is. We hebben ook
mogelijkheden om ze op andere
terreinen te helpen," vertelt de
veertigjarige directeur.
Naast Quado heeft de WRA nog
drie andere divisies. Indutec
omvat het industrieel/technische
werk, Montapack voor montageen verpakkingswerk en het CCB
voor werkzaamheden in de
bouw, facilitaire diensten en
groenvoorzieningen.
Quado zelf heeft 550 mensen in
dienst, die bij zo'n 200 bedrijven
in Amsterdam gedetacheercl zijn.
,,We gaan uit van de mogelijkheden van de kandidaat zelf. Die
moet wel zelfstandig kunnen
werken, zich in een minder
beschermde omgeving kunnen
redden," aldus Van Workum, die
met nadruk stelt dat ze zoveel
mogelijk probeert de mensen zo
snel mogelijk te helpen.
„Ook ik ken de verhalen van de
wachtlijsten, waarop mensen
terecht kwamen. Ik wil niet zeggen dat die er nu niet zijn. maar
alleen voor bepaalde functies.
Want we zien het als onze taak

om de mensen zo snel mogelijk
weer op een normale manier aan
het werk te krijgen." Dat geldt
ook voor mensen, die door stress
of andere psychische problemen
een tijd uit het 'productieproces'
zijn verdwenen.
Wat Van Workum met name uit
de wereld wil helpen zijn de
vooroordelen. ,,We hebben een
stoffig imago opgeplakt gekregen, omdat de maatschappij niet
weet wat wij doen. Maar vast
staat dat onze medewerkers zeer
gemotiveerd zijn om te werken.
De mensen zijn bij ons in dienst,
hebben een eigen CAO. Wij detacheren ze, maar zijn geen uitzendorganisatie. Op ons eigen
kantoor werken zowel 'beambten' als SW-medewerkers," waarmee de directeur wil aantonen
dat haar kandidaten die verantwoording aan kunnen. ,,De tijd
van alleen maar wasknijpers
maken is voorbij."
Dat blijkt ook uit het feit dat
zestig Quado-medewerkers bij
het Gemeente-archief werken.
Niet alleen voor archiefwerkzaamheden. maar ook voor
wetenschappelijk werk. Ook bij
garage Kost werken al jaren
Quado-medewerkers die uitstekend bevallen. ..Maar er is
natuurlijk wel een bepaalde
ondergrens en een zekere
arbeidsmoraal nodig. We willen
absoluut niet de idee wekken,
dat iedereen via ons aan het
werk kan."
Henk Fokkink

ZOEKT

De afdeling Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is verantwoordelijk voor een uitgebreid automatiseringsnetwerk en werkt hieraan met
een enthousiast team. Voor deze afdeling zoeken wij een Assistent
systeembeheerder. In deze functie ben je verantwoordelijk voor
het implementeren van nieuwe software, het operationeel
houden van de in gebruik zijnde hard- en software en het
De Touroperators
ondersteunen van gebruikers. Je neemt deel aan proNeckermann Reizen en
jecfteams met betrekking tot wijziging of invoering van
Vrij Uit en Reisbureaukeien
systemen. Je wordt verantwoordelijk gemaakt voor
Holiday Land maken deel
een deel van de systemen en voert daarvoor een
uit van het internationale
goed systeembeheer uit. Je instrueert PC-gebruikers
C & N concern, dat jaarlijks in
en fungeert als vraagbaak bij roepassingsprobleEuropa de vakantie verzorgt voor
rnen.
9,1 miljoen gasten. Tevens beschikt
de groep over airlines en hotelketens.
Je kan van deze functie een succes maken als je
Als Touroperator brengt Neckermann
beschikt over een relevante opleiding op miniReizen tal van vakantieprogramma's
maal MBO-niveau en aanvullende cursussen op
op de markt, die via een uitgebreid
het gebied van automatiseringstoepassingen. Je
netwerk van reisagenten en
hebt al enige werkervaring opgedaan in een verreisverkopende banken worden
gelijkbare functie, bij voorkeur in de reisbranche.
verkocht. Holiday Land is een
Je bent flexibel ingesteld en je beheerst de duitse
reisbureauketen met 70
taal. Je kan zelfstandig werken, neemt initiatieven
reisbureausin Nederland.
en beschikt over je rijbewijs B.
Centraal staat in onze
organisatie deskundigheid
en vriendelijkheid.

PART-TIMERS FULL-TBMERS

f 500,-PREMI E PER M A AND!
Valkenberg zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de
consument op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel
vacatures voor part-timers van 13 tot 50 uur per week en voor full-timers van
56 uur per week voor onze filialen in Amsterdam. Onze interesse gaat uit naar
kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVO-niveau en enige verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio, grote en kleine
huishoudelijke apparaten.

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen;
gemiddeld ƒ500,00 extra per maand aan premie
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "A'dam" aan:
Valkenberg, t.a.v. Dhr S. van Wijnen, hoofd personeelszaken,
Postbus 3480, 5205 DL 's-Hertogenbosch,

H
Heb
l
« je hier zin In? Bel naar Wirn Durville voor meer informatie ( 020- 5699901) of stuur je
l br
brief met je CV naar Wim Hamer, Neckermann Reizen, afdeling Personeel & Organisatie,
Ni
Nienoord
10 1112 XG Diemen. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
l
'
l

valkenberq
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Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter L
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Gevraagd: zelfstandige

INTERIEURVERZORGSTER

Kennismaking

Advertenties van vrouwen
tussen 18 en 88 vind je hier! ik
ben een vrouw van net 40,
vrolijk en spontaan, heb en
Tel.:023-5560055
hou van humor. Ik heb een
(Claus PartyWorld).
fulltime baan, hou van eerlijkheid en ben soms ook impulAdministratief/kantoorpersoneel
sief. Er is nog veel meer te
vertellen, reageer
Dienstverlenende onderneming in de bouwsector met ±125
Boxnummer 380949.
medewerkers, zoekt in verband met verdere uitbreiding van
haar werkzaamheden, voor zo spoedig mogelijke indiensttre- Arnold Schwarzenegger ben
ding en ter ondersteuning van haar administratie:
ik niet! Maar ik ben wel 1.72
groot, heb donkerblond haar
en blauw-grijze ogen! Ik zoek
Administratief Medewerker (MA/)
een leuke, gezellige dame die
Leeftijdsindicatie: 20-40 jaar
misschien wel een heel leuk
leven met mij wil leiden! Ik
Taken:
hoop op deze manier het
- ondersteuning grootboekadministratie.
echte geluk te vinden.
- ondersteuning personeelsadministratie.
Boxnummer 896610.
- wagen parkbeh eer.
- verzorgen van diverse correspondentie.
Een terrasje pikken doe ik
graag, maar ook een bos of
De kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:
strandwandeling vind ik leuk.
OPGELET! Meiden tot 30
- minimaal PD boekhouden / bij voorkeur studerend MBA, jaar. Zoek je een serieuze
met enige jaren werkervaring.
vaste relatie? STOP! Ik ben
- goede kennis van Word en Excel.
Bert, 1.80, 30 jaar, gek op
- goede conactuele eigenschappen.
sporten, bioscoop, heb een
- zelfstandig kunnen werken.
eerlijk, spontaan karakter.
- klantvriendelijke en flexibele instelling.
BEL. Boxnummer 788459.
voor 4 of 2 ochtenden per week.
Werkomg.: A'houl/Bentveld.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

Ed. 17:
/ ; L ! H | V O O Ü N NIC -ii-.vslil.ld
r O.!"i5 per iniNiiii.-tiT Sluiting.tijd' cliru-.il.nj I'.'.OO um.

Ed. 1 t/m 10:
o L-Uili-'s v;in h"t ApiM'-'ii.uns St;u!.-i)i:ul r Dn'rn-M
O'j'.iMnt di' Ni-'ir.vn Bijinx-:. Ni,:U'.vsbl;ul G;i;isp,:[<jnm t;n
BuiU nv^iorsi: Ccur.'in!
F •!,] l p,T millnm:tiT. S!uilinri:;ti|d: maandag 15.00 uur

Ed. 11 t/m 15:

Al!,: prijrun oxcl. 17.5 'V; BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Te!: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
{Bozorgklachton Ml. 023-571 71 66)
U kunt uw adverientiutekst ook zenden a^n;
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties niet bnefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2. Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Oproepen
Dames/heren gevraagd die de afgelopen 3 jaar een

schade- of levensverzekering
hebben afgesloten en mee willen doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor. Inl. 020-6654447.

Felicitaties
9 augustus is de dag dat
iedereen MARLO feliciteren

mag. 023-5715120.
Wilt u dit horen. 50 jaar
geleden is Marlo geboren.

MARLO is de sigaar,
9 augustus wordt zij
50 JAAR.

Personeel gevraagd
Algemeen

Uiteraard kan de juiste kandidaat rekenen op een passend 1.65 lang, donker haar en
grijsblauwe ogen. Ik hou van
salaris!!
kinderen en dieren en vindt
heel veel dingen leuk om te
Uw schriftelijke sollicitatie met C.V. kunt U zenden aan:
doen. Nog liever doe ik echter
Van der Velden Dienstengroep B.V., Postbus 9012,
alles met jou. Hou je net als ik
1180 MA te Amstelveen, t.a.v. dhr. K.J.H. Klijnstra, directeur.
Voer informatie kunt u bellen met 020-6417760 en vragen naar van rust en regelmaat? Ik heb
aan vrienden geen gebrek
dhr. T.N. Broekhof.
maar zoek een lief mannelijk
U kunt goed met mensen omgaan en u heeft een prettige
maatje. Boxnummer 287956.
telefoonstem. TEAM VIER is en bureau voor markt- en opinieonderzoek. Bij ons kantoor in het Oude Dorp van Amstelveen Contacten voor jong en oud!
komen telefoontjes binnen van klanten, leveranciers, intervie- Jongen van 31, halfbloed
wers en personen die aan onderzoek deelnemen. Sommigen Indisch, slank, sportief gekomen ook bij ons op kantoor langs.
bouwd, 1.78, 79 kg, goodlooWij zoeken een:
king en een vrijgezellige levensgenieter! Ik zoek contact
receptionist(e)
of blind date met een ongedie hen kan ontvangen en te woord staan. Geen schaap met bonden, slanke meid met
duizend poten, maar wel iemand die in de rustige periode ad- goed gevoel voor humor!
ministratieve werkzaamheden kan verrichten. Gelukkig is dit Boxnummer 732384.
goed te combineren. Het receptiewerk komt eerst, de overige
werkzaamheden zijn niet meer dan een welkome aanvulling. NUMMER 1: eerlijk en opErvaring met Windows, Word en Excel voor het bijhouden van recht. Zo zie ik eruit: donker
het adressenbestand is nodig. Gaarne ontvangen wij reacties kastanje bruin haar. donkervan mensen die graag in ons gezellige team willen werken. bruine ogen. Goedgekeurd??
Parttime is mogelijk. Uw sollicitatie met cv kunt u richten aan: Ik ben een ongebonden vrouw
Team Vier B.V., t.a.v. Dé Reyne, Veenplaats 19, 1182 JW van 42 en jij bent een kinderAmstelveen. Informatie: www.team4u.nl of telefonisch: 020- loze man van MBO-niveau.
Klopt dat en wil je nog meer
6455355 en vragen naar Hans van Gooi.
van mij weten? REAGEER.
Boxnummer 350096.
Horecapersoneel
Ik zat op de bank te kniezen
en dacht, ik ga opnieuw van
start, weer genieten van alles
waar het leven voor bedoeld
is!!! Ik ben een 36-jarige vrouw
en wil er weer helemaal voor
zoekt per direct
gaan! Als je interesse hebt
vertel dan wat over jezelf in
fulltime medewerk(st)ers bediening
jouw
reactie.
Boxnummer
38-urige en 5-daagse werkweek, wisseldienst; dag-, avond- en 372691.
weekenddienst. Ervaring, eigen vervoer en leidinggevende
capaciteiten hebben de voorkeur. Goed telefonisch bereikbaar, Ben jij te verlegen om een
klantvriendelijk en beheersing van de Nederlandse taal vereist. vrouw in het openbaar te versieren? Luister gewoon eens
naar de oproepen op deze lijn,
hoge beloning
je hebt echt snel contact! Ik
Reacties gaarne aan MOS BV, Postbus 75663. 1070 AR
zoek een leuke, serieuze man
Amsterdam, voorzien van foto en C.V. of per E-mail:
en ben een gescheiden vrouw
duncan@amstelpark.com of telefonisch onder nummer
020-3010741 (uitsluitend tussen 10.00 uur en 11.00 uur van van 39. Wil je meer weten?
Luister dan voor alle details.
maandag tot en met vrijdag).
Boxnummer 350983.
Hotel-restaurant-café bedrijf annex fitness-, squashen tenniscentrum, inclusief sauna-, stoombad,
zonnebanken en zwembad.
Amsterdam Buitenveldert achter
Amstelveenseweg nabij Bosbaan

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Hotel-restaurant-café bedrijf annex fitness-, squashen tenniscentrum, inclusief sauna-, stoombad,
zonnebanken en zwembad.
Amsterdam Buitenveldert achter
Amstelveenseweg nabij Bosbaan

zoekt per direct
fulltime medewerk(st)ers afwas- en of
schoonmaak
38-urige en 5-daagse werkweek, wisseldienst; dag-, avond- en
weekenddienst. Ervaring, enige kennis van keuken en eigen
vervoer hebben de voorkeur. Goed telefonisch bereikbaar,
redelijke beheersing van de Nederlandse taal vereist.
Een snelgroeiend. bruisend bedrijf met meer dan 30 vestigingen. verspreid over het gehele land. verhuurt personenauto's,
bestel- en vrachtwagens, campers, motoren, koelwagens en
getrokken materieel, heeft op haar vestiging in Amsterdam
plaats voor een enthousiaste:

assistent vestigingsmanager m/v
met ervaring in verhuur- of transportbranche (bijv, transportplanner), op HAVO-niveau. in het bezit van rijbewijs B/C/E:
geen 9 tot 5 mentaliteit.
Tevens zoekt hei team op onze vestiging in Aalsmeer versterking in de vorm van een dynamische

service medewerk(st)er
met klantvriendelijke instelling, die zich gaat bezighouden met
het schoonmaken, innemen alsmede het uitgeven van huurauto:s. Gegadigden voor deze functie dienen in het bezit te zijn
van rijbewijs B'C/E: geen 9 tot 5 mentaliteit.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae,
kunt u binnen 10 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de heer H.K. Kerklingh.
Klokkenbergweg 17, 1101 AK Amsterdam.
P.ROM TRAVEL is een klein en onafhankelijk reisbureau dat
zich heeft gespecialiseerd in de (telefonische) verkoop
van vliegtickets.
Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding
zoeken wij een:

ERVAREN l ATA MEDEWERK(ST)ER

hoge beloning
Reacties gaarne aan MOS BV. Postbus 75663, 1070 AR
Amsterdam, voorzien van foto en C.V. of per E-mail:
duncan@amstelpark.com of telefonisch onder nummer
020-3010741 (uitsluitend tussen 10.00 uur en 11.00 uur van
maandag tol en met vrijdag).
U WOONT IN ZANDVOORT?
Wij zoeken voor in de schoonmaak
van ons restaurant een m/v.
De schoonmaak kan in een ook voor
u geschikte tijd geschieden.
Bel ons nu even voor informatie,
op nummer 0651-053964,
Hulp in de huishouding gevraagd, 1 ochtend p.w.. ƒ50.-.
Vakanties vrij. Tel. 5715578.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

(Para)medisch personeel
Huisartsenpraktijjk Kennedylaan
ZOEKT OP KORTE TERMIJN EEN

PRAKTIJKASSISTENTE
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij per september een fulltime, liefst gediplomeerde, vervangster voor onze
huidige assistente. Ook een parttime dienstverband behoort tot
de mogelijkheden, waarbij na afloop van het verlof sprake kan
zijn van een baan voor 3 dagen per week.

Onze praktijk, vlakbij de RAI in Amsterdam Zuid, betreft 2 huisHet bezit van KLM 1 en liefst ook KLM 2 of een gelijkwaardig artsen. De praktijkvoering is volledig geautomatiseerd.
diploma is een vereiste. Ook aan een goede beheersing van
Nederlands en Engels hechten wij groot belang.
Naast patiëntenzorg verzorgen wij in de praktijk onderwijs voor
Op ons kantoor word' met gerookt.
de Vrije Universiteit. Onze praktijkassistente heeft een belangrijke spilfunctie en voert diverse taken zelfstandig uit.
Ook als uw IATA ervaring wat gedateerd is. horen wij
Werktijden: 8.15 - 15.30 uur.
graag van u.
Een parttime baan is eventueel ook bespreekbaar.
Uw brief met c.v. kunt u richten aan:
PROM TRAVEL B.V.
Verrijn Stuartweg 52 1112 AX D1EMEN
T.a.v de heer H. de Heus
Telefonische inlichtingen 020-699 37 99.
Importeur en distributeur van hoogwaardige onderhoudssysternen voor de zakelijke en particuliere markt zoekt voor een
nieuw ravon te Amsterdam:

PARK DUIJNWIJK

Uw spoedige reactie kunt u sturen aan:
G.E. Hagebeek of Mevr. W. Avenarius
Pres. Kennedylaan 921,1079 MX Amsterdam
Tel.: 020-6462600. fax: 020-6427563.

Personeel aangeboden
Man biedt zich aan voor huishoudelijk werk en tuinonderhoud. Tel. 06-20269226.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Sportieve jonge vrouw zoekt
contact met dito man! Liefst
een beetje zelfstandig en net
als ik met een heleboel hobbies. De diepere reden van
deze oproep is het feit dat ik
graag een LAT relatie zou
willen opbouwen. Lijkt het je
wat laat 't me weten.
Boxnummer 270467.
Vader van 2 kinderen, een
dochter van 13 en een zoon
van 9, heeft het idee dat ze
het alleenzijn toch wel een
beetje zat zijn! We zoeken
een leuke vrouw die een relatie rustig wil opbouwen. Je
kinderen en huisdieren zijn
welkom. Boxnummer 856905.
Ik ben nog veel te jong om
alleen door het leven te gaan!
Ik ben een vrouw 55+ met
blond haar en blauwe ogen. Ik
ben charmant en heb een
lekker gebruind lijf door de
zon. Ik ben charmante heer
tussen 50 en 60 jaar.
Boxnummer 309642.
Het alleenzijn ben ik echt beu!
Daarom zoek ik een spontane
meid voor een te gekke date!
Heb jij interesse en spreekt
het volgende ie aan? Fred. 41
jaar. donker blond haar. 1.81
lang. zelfstandig. Ik wacht juist
op jouw reactie. Boxnummer
843403.
Luister naar de ingesproken
oproepjesü Samen lachen en
leuke dingen ondernemen,
denk jij dat je een leuk maatje
voor ons kan zijn? Wie is ons?
Ik. zwart-harige. 41-jarige
moeder met een zoontje van
8. Wij wachten in spanning af!!
Boxnummer 251979.
Ik ben nog heel even 25 en ik
zoek een man die maximaal
32 is. Ik heb fijne kanten en
hoop dat jij die ook hebt en net
als ik liefst geen kids. Je moet
duidelijke waarden en normen
hebben en ik ben zoals je kunt
horen erg spontaan en soms
ook gek. Boxnummer 220235.
eGEZOCHT: Een gezellig
contact. Belangrijk vind ik.
familie en vrienden. Ik ben 48
en in het rijke bezit van 2
dochters. Trefwoorden: eerlijk,
spontaan, oprecht, aandacht,
terras, betrouwbaar, humor,
gezellig, strand reizen.
Boxnummer 226360.

Zit jij met deze temperatuur
ook aan de wintersport te
denken?
Vrijgezelle 30er
Woonruimte te huur gevraagd
zoekt gezellige vrouw voor
wintersport. Tutjes a.u.b. niet
2 accountmanagers m/V
2 alleenst. meisjes, beiden Net meisje, 26 jr, fulltime werk. reageren i.v.m. de te nemen
fulltime wrk.. zoeken app. met zoekt app. met balkon/terr. afdalingen. Br.o.nr. 20379270
2 administratieve medewerkers m/v
2 slaapkam.. prijs geen pro- 023-5731413/06-51364386.
bur. v.d. bl.
bleem. Tel. 023-5731413'
10 demonstrateurs m/v
Kamerloze stud. zoekt kamer Wilt u reageren op een adOnze producten staan al 85 jaar wereldwijd bekend om hun 06-51364386/06-21824834.
in A'dam e.o. 0591-643695.
vertentie onder nummer, zend
uitstekende kwaliteit en prestaties. Geselecteerde kandidaten
uw brief dan aan: Micro's
kunnen rekenen op een professionele training en goede salariWeekmedia. Postbus 156.
Woonruimte
te
koop
gevraagd
ering. Bent u i.b.v. eigen auto en ABN sprekend, stuur dan een
1000 AD Amsterdam.
brief + CV naar A,C.S., Lanasom 3a. 1066 EW Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
Afd: PZ of bel 020 3-167111."
Te koop gevraagd: Micro-advertentie versturen maximaal 8 weken na plaatper post? Ons adres is:
sing. Uw reactie dient verLEUK WERK'
Lege of verhuurde
Micro's Weekmedia
stuurd te worden in een enIn ons gezellige team zoeken Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch
opgeven.
winkel
met
woning.
Postbus
156
velop met in de linkerbovenwij nog een extra afwasser.
Tel.:020-5626271.
1000
AD
Amsterdam.
hoek vermelding van het
Bel nu: 0651 -05396-1
020-6794726.
briefnummer.

Zandvoorters zijn nuchter genoeg om zich niet meteen vast te leggen
op een standaardhypotheek. Want zoals bij elke financiële overeenkomst zijn bij een hypotheek meer aspecten van belang dan alleen een
laag rentepercentage;
ook uw carrièreverloop, uw huidige en toekomstige financiële situatie
en fiscale aftrek spelen een rol. Komt u daarom eens vrijblijvend praten met Cense & Van Lingen. Wij nemen graag de tijd voor u, waarbij
de volgende onderwerpen zeker ter sprake zullen komen:
FINANCIEEL PLAN
Voor welke kosten kom ik te staan bij de aankoop van een woning?
Hoe hoog wordt mijn maandlast? Heb ik dubbele woonlasten tijdens de
bouwperiode? Kan ik de hypotheeklast nu en in de toekomst dragen?
WAARDEBEPALING
Wat is het belang van een waardebepaling van mijn huidige woning?
Is deze waardebepaling vrijblijvend en zonder kosten?
VOLSTREKT ONAFHANKELIJK
Worden alle mogelijkheden en tarieven objectief vergeleken?
Krijg ik wel de scherpste tarieven?
Elke 0.1% te hoge rente is er één te veel!
Een zeer lage rente.
Voor Cense & van Lingen is dat geen loze belofte, maar een absolute
zekerheid. Dat kunt u aan den lijve ondervinden door een afspraak te
maken met Hans Boot, onze hypotheek-adviseur.
In een vrijblijvend gesprek vertelt hij u er graag meer over.
U kunt hem bereiken op telefoon (023) 5 715 715.

NVM
MAKELAAR

Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2,2042 PR Zandvoort

Wilt u ook een zeer lage rente?
Bel (023) 5715715

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

woensdag 4 augustus 1999

Toeschouwers genieten van
N

Tropische temperaturen, opzwepende muziek. Soms
jazz, soms niet. Het jaarlijkse jazzfestival trok in elk
geval wel weer duizenden mensen dit jaar. Te druk was
het echter niet, eerder gezellig druk. Vooral vrijdag en
zaterdag werkten velen overdag aan de bruine teint, die
ze 's avonds konden tonen tijdens een wandeling van
podium naar podium. Zondag verspreidden de
bezoekers zich over het strand om te genieten van zon,
zee en muziek. Even een dipje in het weer (een korte,
zeer plaatselijke regenbui) bracht de gemoederen
kortstondig in verwarring, maar daarna ging het feest
tot 's avonds laat door. Bij strandpaviljoen Strictly
danste de jeugd op vrolijke dancemuziek totdat de zon
al lang onder was. Vanaf de boulevard werden ze
gadegeslagen door villabewoners en toevallige
passanten, die hun hoofd schudden en zich vertwijfeld
afvroegen: dit is toch geen jazz? Maar er schijnt hoop te
zijn. De jonge generatie is nog niet definitief verloren
voor de jazz, concludeert Nel Kerkman. Een
persoonlijke impressie van een Zandvoortse
columniste.
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Foto's: André Lieberom en Karin Schut
Tekst: Nel Kerkman en Monique van Hoogstraten

Wat is er leuker dan swingen met je voeten in het zand bij Buckwced? (Zondag bij'strandpaviljoen Route 1G)

"\ 7~olgens

Praten over jazz

ij

Mag een jazzfestival nog wel zo heten als
de meerderheid van de muzikanten andere
stijlen speelt? Het college van burgemeester en wethouders, allemaal vijftigers die
jong waren toen de jazz in Nederland opkwam, zet daar zo zijn twijfels bij. Volgens
een van hen, wethouder Cees Oderkerk,
gaat het college binnenkort maar eens praten over de definitie van jazz met de horeca-ondernemers. Waarschijnlijk met Duke
Ellington als achtergrondmuziek.

olgens mij bestond Zandvoort het afVpakket.
gelopen weekend uit één groot pretEen verschroeiende zon in com-

binatie met het Jazz-festival zorgde voor
een gigantische toeloop van mensen.
Een draaimolentje op het Raadhuisplein
gaf uiting aan wat de, bezoeker te wachten stond: een driedaags zomercarnaval
met jolijt en plezier. Zou het een jazzfestival worden dat een beetje past bij mijn
generatie? Lekker swingen bij een dixieorkestje? Of uit je dak gaan met boogie
woogie? Of kan ik eindelijk weer eens
een jazzkroegentocht maken? - ,
Vrijdagavond was de aftrap van hét
festival. Na een warme werkdag besloot
ik om tot laat op het strand te blijven.
Flarden muziek waaierden vanuit het
dorp over mijn strandstoel. Een mooie
ondergaande zon gaf een bepaald tintje
aan het geheel. Ik had geen puf meer om
naar het dorp te gaan. Morgen is er weer
een dag met nieuwe kansen.
i
Maar wat was het die zaterdagavond
druk rond half tien. In de Haltestraat
kon je niet meer normaal lopen zonder
tegen iemand aan te botsen. De muziek
was niet wat ik zocht dus besloten we,
Hans en ik, om verder te gaan. Als echte
Zandvoorters kennen we de sluiproutes
in het dorp. Via de Bloedbuurt kwamen
we uiteindelijk op de plek die nergens in
het programma terug te vinden was.
Zoals elk jaar speelde er bij de Harlekijn onder een grote parasol weer een
bigband. In mijn ooghoek zag ik mijn
vriendin al neergevlijd op een houten
bankje. Hans en ik ploften ernaast. We
zaten er als drie kleine kleutertjes. Wat
een verademing, want op de andere podia was er meer funk en bebop te beluisteren dan jazz. Ik voelde me thuis. Net
op dat moment zeeg er een andere jazzliefhebber amechtig neer op een vrije
stoel en zei met een zucht: 'Eindelijk,
hier is echte jazz'.
Hoe later op de avond hoe blauwer het
letterlijk en figuurlijk op straat werd. De
politie was in groten getale en in korte en
lange broek aanwezig om een oogje in
het zeil te houden. De straten waren bezaaid met blikjes, bordjes en andere aanverwante troep. Van de plaskruisen werd
keurig gebruikt gemaakt. Doodmoe gingen we richting huis.

Als het maar swingt, dat is het credo van Pulse (vrijdagavond op het Gasthuisplcin)

Good old Hans Dulfer maakt zich geen zorgen over jazz versus pop:
Duif er speelt en zweept het publiek op (vrijdagavond halverwege de
Haltestraat)

l

De zangeres van Art Attack laat het uit haar tenen
komen (Zaterdag op het podium aan het einde van
de Haltestraat)

Na een welverdiende nachtrust stonden we om exact twaalf uur pp het Gasthuisplein om naar de traditionele kerkdienst te luisteren. Op het plein zaten op
houten klapstoelen toehoorders geduldig te wachten. Helaas kwam er nog een
uur bij. Ik raakte in gesprek met een
Zandvoortse medebewoonster. Zij moest
duidelijk haar ochtendeitje kwijt en ze
vertelde mij dat het jazz-festival toch
niet meer zo was als jaren geleden. Te
veel gericht op de keuze van de jongeren
en te weinig jazz.
Milly Scott stapte het podium op en
onder luid applaus werd eindelijk de
dienst begonnen. Onder de schaduw van
de grote kastanje en soms verstoord
door het geluid van luid knetterende
scooters die het liefst over je heen wilden. Gelukkig voelde Floris Faber zich
Seroepen als koster de jongelui tot stilte
te manen.
Ook laat in de middag hebben we nog
genoten van verschillende goede optredens, zoals het Haarlems Jazz Quintet
bij Kopertje. Beter laat dan nooit. Maar
w is hoop. Al lijk ik dan een beetje oud,
toch zie ik het echte jazzgevoel terugkoftien bij de jongere generatie. Toen Hans
?n ik nog een afzakkertje wilden nemen
to Café Neuf stuitten we op een vrolijke
Si'oep twintigers en dertigers, swingend
°P jazzmuziek...
Nel Kerkman

Heftig, beetje rauw en met veel power: Groovc Synrlicat zet het Kerkplein vrijdagavond in vuur en vlam

Een gclcgcnhoidsformatie niet zanger .limmy Bellniartin en oud-Mussncla gitarist Kudy de Queljoc weet
de sfeer zondagmiddag op liet terras bij ïake Five precies goed te treffen. Het strandpaviljoen moet het
deze keer stellen zonder Nippy Noya. want die zit in Weiinar. Maar op 15 augustus maakt Nippy Noya
het alsnog goed, zo heeft hij Gert Tooncn beloofd
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Uitslagen trekkingjuli 1999
in Amsterdam

7954 EA
in Rouveen
4 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor
7954 EA 013
extra: een BMW!

5630
8056

We sluiten dit jaar traditioneel af
met de trekking van de PostcodeKanjer. Momenteel is die gegroeid
tot maar liefst 27,9 miljoen gulden.
En dit bedrag kan zelfs nog groeien! Pak daarom uw kansen, stuur
onderstaande bon in en speel mee.
Want winnen doet u bij de Postcode Loterij!

Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van juli 1999 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de
laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij
prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij deze prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen
boven 1.000 gulden wórden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden
automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1082 LJ 012

5630
2905

2661 JV (2 loten)
Bergschenhoek (ƒ 30.000,-)
9902 PC (1 lot)
in Appingedam (ƒ20.000,-)
6451 BE (3 loten)
inSchinveld(/ 40.000,-)
3705 ND (geen lot)
in Zeist( ƒ 10.000,-)

Kijk, bel
0909 0300 09 cent)

en win:

ƒ 10.000,+ ƒ 10.000,-PER LOT!

50,25,10.50.VA
10,5,5,100.AL
10.CD SOO.5.HW 1OO,10.25,VD
5..
50.CG
5.10.5,5.5,10.5.25.AP
50,LX
10.50,BZ
5OO,HL
5,5.100,EJ
50.BB
50,EB
10.25,DM
50.HV
5.50.EN
50.XD
5.25.BL
5O,GA
50.TC
5,10.1O.25.WN
5.5.1OO,AJ
50,AD
5,10,25.NT
5O.PN
10,5,50,JD
5.2022
10.2022
50.2022 DJ
25.2023 BN
25.2025 ZC
2037
10.100.2171
JD
5,2210
2282 AT 10O.25,2284 VA
10,2307
50O,2315 AR
25,2316 TL
25,2333 AA
1O,2342
25.2353 XA
1O,.
2370
25,2406 CC

250S
2£>Gü
2583
2584
2597
2G7G
2G84

2461

5,-

3702

2523
2550

5,1O,-

3721

1032
10!i3
1001
10GG
1079
1079
1090
1090
1101
1109
1121
1171
1180
1181
1183
118b
1704
1213
1216
1222
1312
1312
1312
1315
1316
1325
132G
1339
1400
1401
1412
1509
1541
1546
1561
1602
1609
1611
1611
1622
1624
1624
1645
1655
1676
1679
1679
1700
1766
1792
1795
1865
1921
1943
1945
1946
1960
1963

BN
P13

2715
2717
2761
2771

5.-

GX
NG
GA
BN

DL

2804
2804 CB
2905 VB
2910
2918

2924
2981
3012

3022
3025
3032
3034
3055
3079

HX

AJ

50O.50,.
25,5,100,10,5,5.25,10.5.25..
50,.
10,5,10.5,25.25,10,50.25.50,-

3750
3784
3785
3829

3207 MD
3220

25.100,10,5,10.50,25.S,-

5,-

S,S,-

4543 ND
4585
4D88
4G1G
461G

4624 VZ

25.1O,1O,5,1O,10O,-

3701

3723

6641 ED

6650
6663 EK
6668 AS
6676
HM

6705
6745
6821 JK

G822
6822 HH
G843 AT
6843 CR
6851
6915
6916
7010

7 miljoen

GA

DH

7025
7104
7119
7130

7207 LE
DD
7255 XG
7231

3840 AA
3844 KR
3860
3892 HJ
3893
3901

•25,25,5,50,10,25,-

MC

4631

5,5,-

4701

5,5,5,5,'O,5,-

5OO,-

LM

25.5.-

7O,-

4706
4711
4714
4721

4813
4814

10,-

5,-

AV

4851

4874

ES

25,70,5O,-

JR

7000,-

TC

TC
KJ

4901

4944
5025
5060
5061

5087
5094
5096

25,-

5.-

4838
4847

PT
TN
RG
BK
EB
CE

5161

5223
5223
5233
5236
5237
5260
5347
25,- 5348
25,-

BG

4694

4765
4793
4800

10.50.25,50,-

KP
RW
HW
AS
RD

5,5,25,25,5,5,50,50,7O,50,25,7OO,25,5,50,25,-

4481 BG
4513

4539

BT
NH

5845 HA
5846
5913 SX

5944
5971 VE

5985

8024 AD

5,5O,1O,25,5O,5,25,10.10,25,5.25.25,10O.50,10,5,25,1O.5.10.5.10.100,700,25.1O,-

8131
AG
8218

8244
8251
8291

8305
8308 AA
8317

8392
8422
8486
8493
8535
8574
8581
8613

8637
8715 JM

8744
8751
8761
8761
8801

8899
8919

9415
9481
9514 ED

9523
9533
9631

9697 SM
9727
9785

Kijk op RTL Tekst
pagina 882
70,70,5,5,-

7731

70,25,-

7831

5,5,5,5,-

7891

7824
7O,- 7824 SB

6102
6104
6132 GR
6151
6167
6171
6191
6218 XG

7853
7928
7944 BC
7991

RS

9801

9805
9864

5,25,5,5.25,1O,5,1O,1O,SOO,5O,-

9918

9930
9933 KD
9948

5,5O,70,5,70,5,SOO,10.5.10,10,5,1OO,25.10.10,5,100,5,50,5,25,5,5,25,5,1O,5.500,5,1O.5,5,10,5,5.25,1O,-

25,-

6265

5,-

6291 BC
6341
6413
6414

6541

7597
7604 AW

5.1OO.25,5,10,5,5,5.25,5,5,10.5,10,5.5,5,10,1O,500,5,10,5,-

PW

8935
7271
9043
7271
VH 700O,- 9047 J B
7328 KD
25,- 9054
7397
7O,- 9102
7411 JK
5O,- 9112
7411 SM 70O,- 9137
7447 PT
25,- 9164
7475
7O,- 9203 SP
7491 BG
5O.- 9207 EC
1OOO,- 7544 LW 70O,- 9211
70,- 9215
5,. 7550
25.- 9233
25,- 7557
25.- 9261 XW
70,- 7557
5.- 9293
50,- 7558
5,- 9312 PH
70,- 7574
5O,- 7596
1O,- 9351
CH
1OO.- 9411
70,- 7596 LE
7OO,50,1O,50.70,50,1O.S.5,25,-

700,1O,-

6464
5,- 6466
7O,- 6537
25,25,-

8013

5,-

door het hele land!

6044
6086
6093

5,25,-

25,-

Postcode Loterij;

25,50,70,5,5,-

5367
5383
5386
5397 AH
5401 GS
5403 TM

NV
NK

5712
5721
SC
5801 AC
5821

6014

Bel: 0909 - 8801
5,5,70,25,10.10,-

5623
5643
5G53
5655
5667
5667
5673
5705

7OO,-

Kandidaten
Zomerkampioen

4423
4464
5,- 4465

5,10,10,-

6634

6691

Stand Mega Jackpot juli

Aanmelding

3582 EB
3607
3626 AS
3628
3648 VA

5552 KN
5580

6601 GK
6615

6882

25,- 3922
3232 TP
10.- 3962 GC
3264
3311 ER 7000,- 3962 HX
25,- 3972 NC
3317 LA
50,- 3981
3318 BV
50,- 4012
3331 VM
25,- 4105 DK
3332 VG
10,- 4128
3336
3352
5,- 4196
25,- 4265
3404 BJ
25,- 4269
3433 ZW
3434 RE 100,- 4337
70,- 4374
3436
3440
5,- 4381 SE
70,3455
3467
S,25,3511 XS
50,3527 TB
3533 TM 7OO,-

3571

5531 CV

(dit is een niet-verkocht lotnummer)

5021

5,700,70,70,25,70,50,70,50,-

5500

4511 CM 268 in Breskens

Publiek
Zomerkampioen
Bel: 0297-351711

3555 BM
3558

1O,5.5.5OO,50,1O,-

54 7 G

6 miljoen

Aanmelding

3551

5465

Mega Jackpot

AX
TR
TJ
BH 100O,-

3081 CD
3111
KM
3114
3124
3142
3181
RB

S,1O.25.-

37 68
3/72 CG

DC

Beste lezers.
Zoals u ziet levert de trekking
van de maand juli weer een
hele rij gelukkige winnaars op.

Hoe meer Postcodeloten u heeft, hoe groter
uw kans op de Mega Jackpot van 7 miljoen,
die er volgende maand gegarandeerd uitgaat.
voor Unicef. Zij wil 50.000 kinderen
in het Boliviaans Amazonegebied
medische zorg bieden. En u kunt
daarbij helpen door uw deelname
aan de Postcode Loterij.

Kijk snel in de uitslagen of uw
postcode er ook bij staat. Alle
winnaars van harte gefeliciteerd!
De wekelijkse PostcodeStraatprijs
Eïndejaarsprijzen
van f. 25.000,- per lot is dit keer op
Bea Post
Als klapper van de Actie voor het
4 lotnummers in Rouveen gevalAdjunct-directeur
Kind maakt u op 20 november, de
len. De BMW is gewonnen door
Nationale Postcode Loterij
Dag van de Rechten van het Kind,
lotnummer 7954 EA 013. De Mega
met elk Postcodelot kans op de
Jackpot van 6 miljoen gulden viel
deze maand op het nietverkochte lotnummer
4511 CM 268 in Breskens.
Nu stijgt deze megaprijs
naar 7 miljoen gulden.
D mevrouw
, ik wii kans maken op alle prijzenG de heer
En daar maakt u met uw
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
Postcodelot kans op!
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik Naam:
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
Adres:
Actie voor het Kind
de speciale kinderprojecten.
Zoals u weet, staat bij de
Postcode:
Postcode Loterij dit jaar
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
Plaats:
het kind centraal. De
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
opbrengst van de Actie
(Post)bankD 1 x / 12,50 (één lotnummer)
voor het Kind gaat naar
nummer:
A.u.b.
uw
keuze
aankruisen
en
verder
invullen
vele kinderprojecten in
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
Bel mij bij een prijs
binnen- en buitenland.
van het reglement, verkrijgbaar bij
Tel:
boven ƒ 10.000,Ledenservice Nationele Postcode Loterij,
Zo ontving Stichting
Geboortedatum:
tel. 0900 - 300 1500 (35 cpml.
WarChild 1,3 miljoen
(dag-maand-jaar)
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
gulden voor 3 bussen
om eenmaal per maand de inleg voor de
met hulpverleners en
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar Datum:
voor de extra trekking van nevenstaande
materiaal voor kinderen
150.99.08
Handtekening:
rekening af te schrijven.
in Kosovo. En Terre des

BOIM-VOOR-27,9-MILJOEN

Hommes ontvangt
1 miljoen gulden voor
opvang van kindsoldaatjes in Oeganda.
Momenteel zet de
Postcode Loterij zich in

5,-

70,5,-

6562 LJ
6585
6595

m

fantastische trékkingsprijs: 100.000
gulden per jaar, uw leven lang!

70,70,25,50,5,-

70,-

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503.1100 VM Amsterdam.!

Dieren en -benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1. Zandvoort.
Tel. 023-5730068.
Volgens afspraak.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Alles voor uw tuin
GO

Df BEK EK EN

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten.
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal'. Nieuwelaan 34. Osdorp, v.a. 20 u.

T.k.
hardhout,
tuinmeub., Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
grote tafel, 4 stoelen, ƒ200,-.
Text.
Tel. 023-5712449.

Financieringen
Autoverzekering
V.A, ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-571 4534.

Evenementen
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 11-12 september.
0481-422564.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Opleidingen en cursussen
Mens & Intuïtie
Instituut voor intuïtieve ontwikkeling,
healing. reading en leading
ZATERDAG 21 AUGUSTUS A.S.

OPEN DAG van 11.00 uur -14.00 uur.
Graag nodigen wij u uit de sfeer en de lessen te proeven van
ons instituut en u te informeren over onze werkwijze.
* Informatie
* korte groepsmeditatie
* korte healing/reading ontvangen
Weverssingel 11. 3811 GJ Amersfoort. Tel. 033-4758403.

Vraag en aanbod
Dit is uw kans
om voor een droomkeuken te kiezen!
Van Keulen Keukens heeft een steeds wisselende collectie
topkeukens van bekende merken. Enkele van onze showmodellen moeten per direc! plaats maken voor onze nieuwe lijn.
Pak deze unieke kans. en bespaar duizenden guldens. Bel
snel en informeer meteen naar onze aanbiedingen of kom
vandaag nog langs,

Telefoon: 020-460 43 43
Van Keulen Keukens BV
Zeeburgerpad 5
1018 AH AMSTERDAM
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00-17.00 uur
Elke eerste zondag van de maand open.
Gratis parkeren in onze eigen parkeergarage!
Grasmaaier met opvangbak.
Kunst en antiek
ƒ50,-. Grasstrimmer ƒ30,Vouwfiets ƒ 50,-. Fietszitje
achterop ƒ10.-. Dragers skibox Opel Vectra ƒ20.-.
Tel. 5713145.

Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

Voor de particulier

Diversen
Mr. Lama, Afrikaans internationaal medium, 100% direct
resultaat . terugkeer geliefde,
impotentie. bescherming, carrière, examen, geluk enz.
Niet tevreden bij ander medium? Laat mij u helpen. Betaling na resultaat. 020-6684461

Auto/motor/bestelauto verzekering. laagste mnd/kw. bet.
80%. Celie. Tel. 020-6479900.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Personenauto's
te koop aangeboden
SAAB SERVICE MOLENAAR
Wegens vakantie
GESLOTEN

T.k. auto Renault 5 GTX. b.j.
'89. 72.000 km gelopen, apk
tot maart 2000. Tel. 0655964637 of 023-5731899.

Vakantie
Toerisme algemeen
Luxe AWARD DAYSTAR '86 in prima
staat. C.V., boiler, oven, moderne luifel,
ƒ 6000,-. Tel. 06-50474284 (Twente).
0906-lijnen
't Lekkerste treknummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24 u.p.dg. 0906-9520 pm99c.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel 0906-18.44
(SOcpm).
SBS-6 text pagina 745.

Ik ga door. waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

Lesbi Tiener Seks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig. Meedoen! 0906-9691 pm99c.

' 'Seks alarmnummer' '
Snelseks direct live 99cpm.

40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.15.

0906*061 1

Hier
Vrouwen. 18-55 jr. geven SM-CONTACTLIJN.
zoeken vrouwen & stellen SM
telnr. voor gratis contact!
contact.
0906-18.33
(SOcpm)
Bel: 0906-18.22 (1gpm).
Nieuw! De carrousel' Deze Dagelijks seksen hete meisjes
vrouwen zijn direct bereikbaar 18 op onze livelijn! Alleen de
op de lijn! 0906-9701 (SOcpm). heetste! 99cpm. 0906-0603.

0906-9889 Rijpe Sjaan DD- 44 cpm! Wijkdating: vrouwen
cup, zkt jgns 18 jr v. live seks. uit jouw wijk zoeken een afspraak!0906-17.11
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
LIVE! Black, beautiful en hot! Biseks! Buurvr. en buurmeisje
Voor de liefhebber van zwarte 18 hun spelletjes worden harvrouwen 99cpm 0906.0601 .
der! 99cpm 0906.9526.
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland. Micro-advertenties opgegeven
0906-9722. Secret! 99cp_m.
'Veilingebouw Amstelveen'
voor maandag 15.00 uur.
Particulieren
HEDEN INBRENG voor
worden al in dezelfde week op
ontvangen
veiling 30 en 31 aug. Spinnerij
woensdag geplaatst.
50%
korting!
33. Amstelveen 020-6473004.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

STEUN DE NOVIB METHDflE
WORD Nu NOVIB DONATEUR

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

r

VOOR ƒ 12,50 PEB MAAND

Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.
International
©. Oxfatn

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

DE CONTACTLIJN
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Er is CLMI nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact Ie
komen mot leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Conlactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 k u n t u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advcrtenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U k i m t als Ie/er van
één van de nienwsen luiis-aaii-luiisblaclen van Weektneclla direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in ie spreken.
U i t e r a a r d k u n t via 0906-5015 l 5.6 ook zell'anonlein, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijfU nadat u de a d v e r t e n t i e heeft ingesproken
automatisch een boxnumtner en PIN-code van de
belcompuicr. Hiermee k u n t u later de reacties op
uw eigen n u m m e r beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de door n ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze k r a n t .
Probeer hel direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of (wee dagen leuke contacten
mei anderen gekregen.
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Grenspaal 369 proeft eindelijk rust
Zonsondergang in het Zwin
Kolo: Bfv.oekersc'i'ntrum 't Zwin

Herbouwde open standcrclmolcn
uil Ki45 in hartje
Retninchement

Retranchement klinkt als
een eind over de grens. Het
scheelt inderdaad weinig.
Retranchement ligt weggemoffeld in het uiterste zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen. Waar geen scherpe
scheiding valt te trekken
tussen land en water. Het
zilte zee-oppervlak van het
Zwin golft mee met eb en
vloed. Hier stroomde eeuwenlang de levensader van
steden als Sluis en Brugge.
De monding van het Zwin
was tot de tanden bewapend. Bij de fortifcaties van
Retranchement hielden soldaten het scheepvaartverkeer scherp in de kijker. Zittend achter een trappist op
het terras van 't Hoekje met
zicht op de Markt is het
moeilijk je voor te stellen
dat hier het exercitieterrein
lag. En het Zwin? Wel, overeenkomstig het ritme van
een getij bezorgde het Brugge z'n gloriejaren en z'n
ondergang.

H

è

AAIENTANDEN.
Het Zeeuwse Landschap heeft ze liggen in bezoekerscentrum 't Zwin. Een jongen
komt er een hele stapel verse
brengen. Hoewel, nieuw. Het
zijn fossiele haaientanden
die de Noordzee boven water
spoelt op het opgespoten
strand bij Cadzand Bad. De
beste zoektijd is een halfuur
na vloed. Daar, waar het
Zwin een bres heeft geslagen
in de duinen en breeduit
landinwaarts golft.
Het is wonderlijk, spuit men
tegenwoordig zand op dit
strand, vroeger betekende
zand hier een ramp. De Noordzee reikte toen via het Zwin tot
Brugge, twintig kilometer verderop. Hier kwam een eind aan
toen de zeearm door meestromende zandkorrels langzaam
maar onherroepelijk verstopt
raakte. Zeeschepen konden
Brugge niet meer bereiken en
de stad dommelde na glorierijke Middeleeuwen de vergetelheid in. Totdat toeristen de
stedemaagd wakker kusten.
Door het verder verzanden
van het Zwin verloor ook Retranchement zijn betekenis als
vestingplaats. Groen veroverde de stadswallen. Met als gevolg dat de boomkikker zich er

Vanaf het hoge duin bij grenspaal 369 is te zien hoe het Zwin in
open verbinding staat met de Noordzee
Foto: Z\vaan

Kinderdag op Slot

Vriendjesdag
opMuiderslot

hele gebied onder water zet,
zoiets schept een ideaal klimaat voor steltlopers, voor
planten als zeegras, zeeaster,
zeekraal, het paarsrood kleurende schorrenkruid. Bekende
zeegroente is lamsoor (bladeren van de zeeaster). Het
Zeeuwse Landschap houdt
voor liefhebbers vanuit het bezoekerscentrum wandeltochten door het Zwin. Maar wie
niet de laarzen aantrekt voor
zo'n excursie kan in het centrum zelf een goede indruk
krijgen van wat er op en rond
het Zwin te zien en te horen is.
Bovendien is er een planetarium dat de argeloos binnenstappende bezoeker in razende vaart door het heelal voert.
Wat is tijd?

nu laat horen. Het is een kieskeurig type, want hij kwaakt
alleen op zomerse avonden tegen tien uur en op voorwaarde
dat het minstens 15 graden is.
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, valt hier een
zeldzaam concert te beluisteren. Het dorp houdt behalve
met de wallen zijn historie levend met een open standerdmolen uit 1645.
Op het zand van het Zwin
roept een jongen: 'Goed
nieuws! Ik heb een krab gezien.' De ooit drukbevaren zeearm heeft zich ontwikkeld tot
natuurgebied, een slufter zoals
ook op Texel door de duinen
steekt. Het is een grensgeval.
Het fietspad achter Retranchement biedt er prachtig
zicht op. Wil je door het natuurgebied lopen, dan moet je
eerst naar Knpkke-Heist. Waar
dat ligt? Je ziet de hoge flats
van de Belgische badplaats
van verre. Het terras van
strandpaviljoen De Zeemeeuw
is de eerste rang voor het
schouwspel van langsglijdende
vrachtschepen die aankoersen
op Vlissingen of de pieren van
Zeebrugge, herkenbaar aan de
kolossale hijskranen. Dichter
bij de kust halen vissers de
oogst binnen. Je kan je voorstellen dat het in de Middeleeuwen ook zo druk is geweest
op het Zwin. met grote zeil-

schepen die de vloed benutten
om tot een van de Vlaamse
stadjes aan de zeearm te geraken.
De overgang van zout naar
zoet water, de schorren achter
de duinen, het springtij dat het

Vanaf het hoge observatiepunt (route bij de balie van het
bezoekerscentrum te krijgen)
zie je hoe nu alleen de meeuw
nog zeilt in wat eens een levensader voor Vlaanderen was.
Op een droog gevallen stukje
zand ligt een groepje eenden te
zonnen. Ooit verzamelden zich
hier schepen voor de Kruisvaart. Een indrukwekkende
Engelse vloot, onder aanvoering van de koning zelf, is tijdens een van de eindeloze conflicten dit water binnen komen
varen om het Vlaamse platteland te brandschatten. Prins
Maurits lukte het niet in 1604,

tijdens de Tachtigjarige Oorlog, het Zwin over te steken en
Oostende te veroveren. De
prins heeft toen besloten een
retranchement (verschansing)
Cadsandria te stichten ter verdediging van dit Zwin. Cadsandria ging, toen de fortifacties
toenamen, Retranchement heten.
Hoe vredig oogt het nu.
Grenspaal 369 heeft historie
geschreven: Jaren vocht ik tegen menselijk en natuurlijk geweld en werd ik diverse malen
geveld; sinds 1869 heb ik op het
strand vertoefd, maar op deze
plek heb ik eindelijk rust geproefd.' Hij herinnert aan de
tijd waarin douaniers en kommiezen smokkelaars en andere
illegale
grensoverschrijders
opwachtten. Nu wandel je bij
eb zonder papieren bij de zuiderburen binnen. En vesting
Retranchement is vandaag
een grensdorpje dat opschrikt
uit de zomerdoezel als de groene boomkikker zich op de wallen 's avonds even luidkeels
laat gaan.
Volgende week: 'In de verte
schemert Kampen'
Bezoekerscentrum 't Zwin, G. van
Hoekestraat 2, Retranchement (entree vlak bij Cadzand Bad), tel. 0117
392221/453760. Open tot en met 12
september (en in diverse vakantieperiodes) van dinsdag tot en met zatcrdag tien tot vijf uur, zondag van
twaalf tot vijf.

'Wandelend zwerven door de hoofdstad'

EE IN MOKUM'.
Vrijwel dagelijks
zijn de bij het Gilde
aangesloten 'vrijwilligers' in de
weer om bezoekers van de
hoofdstad, maar ook Amsterdammers zelf, rond te leiden.
Om de mooiste plekjes van de
stad aan de Amstel te laten
zien.
„De mensen mogen uit drie
tochten kiezen. De rondleiders
hebben wel een specialiteit
waarop ze kunnen worden ingezet, maar men kan geen
voorkeur uitspreken voor een
bepaalde rondleider. Er kan
gekozen worden uit een wandeling door de Binnenstad, de
Jordaan of gewoon een Zwerftocht, de zogenoemde BJZtochten. Ik vind de zwerftochten zelf het leukste," stelt de
80-jarige Epko Weert.
De geboren Groninger verkaste in 1940 naar de hoofdstad en liet zich als student
economie inschrijven bij de
Universiteit van Amsterdam.
„Dat was een vluchtstudie,
want ik dook natuurlijk onder
en zat in het verzet," meldt hij
zonder veel ophef. Dat hij in
dat verzet een wezenlijke rol
speelde, getuigen de foto's die
van hem en enkele 'collega's'
in het Verzetsmuseum hangen. Ooit genomen door Cas
Oorthuis, die uitsluitend realistische foto's wilde maken.
4 38 14 20 10 48 56 15 65 8 24 62 17 32
„Maar daar konden we natuurlijk niet aan beginnen,
want we moesten in de anonimiteit werken. Ik werkte ook
Welk woord komt er in het balkje?
onder een andere naam. Pas
HORIZONTAAL: l schrikbe- VERTICAAL: l steppe; 2 tegen het einde van de oorlog
wind: 6 grafzuil; 12 Afr. land; 13 Rijksmerk; 3 web; 4 geestdrift: hebben we toestemming gegeontsloten; 14 boom; 16 talent; 5 ooievaar; 7 gebak: 8 helden- ven."
18 spotterij; 19 onmeetb. getal; dicht; 9 onderricht; 10 voorz.;
Dat hij bij zijn rondleidingen
20 muurholte; 22 zenuwachtig; 11 bijbol: 15 aanspreekvorm;
24 ongebonden; 25 lekkernij; 27 17 godheid; 18 berggeit: 19 door Mokum de in die jaren
godsdienst; 28 heilige; 29 veer; 21 schoonmaakmiddel: opgedane kennis gebruikt, zal
scheepsuitruster; 31 noodsein; 23 voorz.: 24 band: 26 individu: duidelijk zijn. „Ik heb van een
32 jaargetijde; 33 godheid; 35 28 staatsman; 30 reeks; 32 groot aaptal historische zaken
rand; 36 titels voorbehouden; weefsel; 34 straat; 35 hoen; 38 foto's bij me. Zodat men een
37 letterwoord: 39 landbouwer; hoofddeksel; 39 gewas; 40 on- goede indruk krijgt van het
41 klap; 44 kleinste deeltje: 46 bedekt; 42 voorgerecht; 43 verleden, als men nu op deprecies; 48 nimmer; 50 salaris; klungelen; 45 vertaler; 46 lol; 47 zelfde plek staat." Die per51 onbegroeid; 53 kier; 54 horige; 49 Eur. taal; 51 veel- soonlijke betrokkenheid bij de
boom; 55 bijwoord; 57 voor; 58 kleurige; 52 warboel; 55 mees- geschiedenis van de hoofdstad
te koop; 59 kerel; 60 platvis: 62 ter; 56 wildebeest: 59 boeren- spreekt veel mensen aan. ,,Er
de oudere; 63 erg warm; 64 een- bezit: 61 kreet; 63 hectogram; zijn ruim honderd rondleiders
maal; 66 irriteren; 67 syllabe- 65 ten laatste.
bij het Gilde, die wandelingen
ren.
door de hoofdstad begeleiden
Oplossing vorige puzzel:
en een ieder heeft zo zijn eigen
ZIEKENFONDSRAAD

'M

Voor de vierde keer wordt
op zaterdag 4 september
de 'Jonge Vriendjesdag' op
het Muiderslot gehouden.
Alle kinderen van vier tot
en met 11 jaar mogen op
deze gratis het Muiderslot
bezoeken met een rondleiding. De valkenier is ook
aanwezig op het terrein,
Hij weet alles van het africhten van roofvogels
voor de jacht. Om de dag
helemaal af te maken kan
een spelletjeskaart gekocht worden. Hiermee
kunnen kinderen meedoen
aan spelletjes van vroeger
zoals: kegelen, kat en
muisspel en kruisboogschieten. De spelletjes
worden gespeeld in de
pruimenboomgaard, langs
de slotgracht en op de vestingwallen. De Jonge
Vriendjesdag wordt gehouden tussen tien en vijf
uur. Het Muiderslot is te
vinden op Herengracht l in
Muiden, telefoon 0294261.325.

Foto: J. van Eijk

Foto's jaren '50
Het Frans Halsmuseum
en Spaarnestad Fotoarchief houdt van 15 tot en
met 24 augustus in de
Vleeshal in Haarlem de fototenstoonstelling 'Moving and Roaring. Joost
Swarte ziet de jaren '50 en
'60 in foto's uit het Spaarnestad Fotoarchief.' Zq'n
honderdvijftig journalistieke foto's uit de collectie
van het Spaarnestad Fotoarchief brengen de jaren '50 en '60 in beeld. De
Vleeshal is vinden op de
Grote Markt 16 in Haarlem. Openingstijden van
maandag tot en met zaterdag van elf tot vijf uur.
Zon- en feestdagen van
twaalf tot vijf uur.

Vakantiepret
in Madurodam
In Madurodam is het tot
en met 22 augustus weer
iedere dag feest. Tussen
elfen vier uur worden veel
extra acitiviteiten georganiseerd. Zo is er een clown
die ballonfiguren draait
en grappen en grollen met
de kinderen maakt en een
schminkster die de kinderen kan omtoveren in bijvoorbeeld een clown of
kat. Ook zijn er ieder uur
poppenkastvoorstellingen. Klapper echter is het
knipkaartje dat alle kinderen van vier tot en met
elf jaar krijgen. Daarmee
kunnen ze gratis een ritje
maken in een echte ministoomtrein en in een levensgrote draaimolen.
Madurodam heeft een
speciale kinderprijs van
14 gulden (tot en met 11
jaar). Iedereen van 12 jaar
en ouder betaalt 19,50 gulden. Madurodam is het
gehele jaar geopend, van l
juli tot en met 31 augustus
zelfs tot elf uur 's avonds.

Uitvindingen
in Hoorn
Epko Weert leidt een groep wandelaars door de Jordaan

achtergrond. Daardoor krijgen
de wandelingen elke keer hun
eigen karakter." stelt Weert.
De halve eeuw die hij in de
hoofdstad woont, heeft van
hem een 'echte' Amsterdammer gemaakt. ..Wat zo leuk is
aan die wandeltochten? De
humor. Kijk, het zijn kleine informele groepjes. Mensen meiden zich aan en moeten dan
maar afwachten welke rondleider ze meekrijgen. Dan ga je
als gastheer met zo'n acht of
negen mensen op stap en probeer je te voldoen aan hun verwachtingen. Doordat het
maar een klein groepje is. heb
je een leuk contact met elkaar,
ontstaat er een soort wisselwerking. De mensen voelen

zich snel thuis'."
De wandelingen beginnen
altijd om elf uur vanuit het
Amsterdams Historisch museum. Vandaar vertrekken de
rondleiders voor een twee of
drie uur durende tocht. ..Maar
hoe lang de tocht echt duurt,
hangt af van de wandelaars
zelf. Meestal hebben we halverwege een koffiepauze van
zo'n halfuur. Het kan best zijn
dat mensen een bepaald iets
willen zien. Voor mij is dat
geen probleem, als het tenminste 'in de tocht past'. Het
'point-of-no-return' is voor mij
het Rembrandthuis. Meestal
eindig ik de tocht in een proefIqkaal of in de Drie Flesjes, of
bij Wijnand Fockink." stelt de

de invloed van Nederland is
(geweest) op het Amerikaanse
leven, weten ze dat niet. Maar
de eerste ambassadeur van de
USA in Nederland. John
..In mijn 'vorige leven' werk- Adams. was wel de tweede
te ik voor een buitenlandse
president van dat land. En
maritieme verzekeringsmaat- veel Amerikaanse woorden
schappij. Toen deed ik ook al hebben een Nederlandse ooraan Holland Promotion door sprong. Zoals bijvoorbeeld
de mensen, die hier voor za- Yankee, dat komt van Jan
ken kwamen, één of twee da- Kees."
gen uit te nodigen. Dan ging ik
Henk Fokkink
met ze naar de bloemenveiling
of nam ze op zaterdag ergens
mee naar toe. Dat werk heb ik Nadere informatie over de
altijd met veel plezier en trots wandeltochten 'Mee in Mogedaan. Er is in Nederland
kum' kan op door de weekse
dagen tussen 13 en 16 uur wormaar ook in Amsterdam zo
veel leuks om te laten zien. Als den verkregen op telefoonik aan Amerikanen vraag wat nummer (020) 625 13 90.
tachtigjarige Weert, aan wie
men niet kan afzien dat hij
met twee kunstheupen rondzwiert.

Het Museum van de
Twintigste Eeuw in Hoorn
houdt tot en met 31 oktober de tentoonstelling
'Uitvindingen, ouder dan
je denkt'. Tijdens deze expositie zijn vele bekende
en minder bekende uitvindingen uit het verleden
te zien.
Het museum is geopend
van dinsdag tot en met
zondag van tien tot vijf
uur. De entree bedraagt
vier gulden voor kinderen
van 4 tot 16 jaar en vijf
gulden voor volwassenen.
Het museum is te vinden
op de Bierkade 4a in
Hoorn, telefoon 0229214001.
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

ZOMERMARKT CENTRUM ZANDVOORT
Evenals voorgaande keren organiseert de Stichting Zandvoort Promotie een zomermarkt
op zondag 15 augustus a.s.
LOCATIE: Prinsesseweg/Louis Davidsstraat
Aanvang: 11.00 uur tot 17.00 uur.
Gratis Toegang

LIBERTEL IZI TOTAALPAKKET
MET MOTOROLA GSM
Bij Expert kunt u nu direct bellen,
zonder abonnement. Met dit Libertel iZi
Totaalpakket, bestaande uit een SIM-kaart
met mobiel telefoonnummer en een
beltegoed van maar liefst 60,- samen met de
Motorola M 3188-telefoon voor slechts

ATTRACTIES: Kinderboerderij
Boeren Blaaskapel de .'Geinpiepers' uit Abcoude
Steltloper
Clown Ome Wim
Gratis Schminken voor de kleintjes

NON PROFIT INSTELLINGEN: N.H. Kerk
Zonnebloem
Greenpeace
Nieuw Unicum
Wereldwinkel
E.a.
Er wordt ook dit keer weer een gezellige dag verwacht. 120 kramen met uiteenlopende artikelen zorgen voor een gevarieerd aanbod. Voor elk wat wils. Klaas Koper onze dorpsomroeper houdt u ook dit keer weer op de hoogte.
Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden kan nog!
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Stichting Zandvoort Promotie
023 5713738 of
www.zandvoort.net

Uw Euromobil partner

Auto Strijder bv
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort

jan koster bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw- en
onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort /
tel. 023-5712013 / fax 023-5731167

tel.: (023) 57 14 565, fax: (023) 57 30 224

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

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
===========::=
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
^^^^^^^^^ Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

enz.

NU OOK UW ADRES VOOR
SERRE - WOON- EN TUINDECORATIE
OFFICIEEL LUXAFLEX DEALER
VOOR BINNEN- EN BUITEN
ZONWERING.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

TV-spel Sponsor Loterij nu nog spannender

LAMPENKAPPEN BIJNA ELKE KLEUR EN
MAAT TE BESTELLEN.

l mee én win met

HET NIEUW EN OPNIEUW OPMAKEN VAN
UW TUIN EN TERRAS POTTEN EN
BAKKEN.

LePortiqueVert
Serre-woon-tu)n
decoratie

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

• UITSLAGEN •
SPONSORBINGO
l AUGUSTUS
getal l t/m 22
*

Elke zondagavond om 18.10
uur op RTL 4 is het feest in het
SponsorBingo Theater van de
Grote Sponsor Loterij. Samen

Speel mee en win...
Ook ü maakt kans op grote
geldbedragen en prachtige verrassingsprijzcn. Als u zich nu

07 38 13 41 27

14 06 28 34

10 43

08 20 18 01 36 15

*

29 09 12 11 24

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,tuuenuit!
Van woensdag 4 augustus
t/m
woensdag 25 augustus
Met vriendelijke groeten

Bloemsierkunst J.ÖJuiiS
Haltestraat 65,
Zandvoort
Tel. 5712060

IliiSü!

getal 23 t/m 36
23 ƒ1.000.-

33
30
03
22
17

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

25
05
42
02
44
39
31

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,-

ƒ7.'
ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo
005494468 '
in Arnhem

LIBERTEL
Deze aanbieding is geldig t/m 28 augustus 1999 en
zolang de voorraad strekt.

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
iIMieuwsblad
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
*Audio; video, hifi. telefonie.

WO R' D,

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gastliuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 8 augustus

18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

een Sony mobiele
telefoon
De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm).
op werkdagen
van 9.00-21.00 u u r .
Zclfoulcn >nnrl)chnu<lcii

....ook ronder volle kaart!
Heeft u 10 of meer getallen
goed? Dan belt u met de
Bingolijn: 0909-0077 (95 cpm).
U maakt daarmee kans op een
van de verrassingsprijzen van
Gaston. Of misschien bent u
wel diegene die een uitnodiging
krijgt voor de volgende opname
van SponsorBingo. En bént u in
de studio aanwezig, dan maakt
u kans op de ZaalBingo van
10.000 gulden en op de exclusieve Volkswagen Lu po!
Wilt u ook meespelen?
Het enige wat u daarvoor hoeft
te doen is de bon in te vullen
en hem op de bus te doen. Dan
kunt u de volgende winnaar
zijn!

BINGO
21 ƒ 10.000.-

Dan heeft u Bingo en wint u
een bedrag tot 25.000 gulden!

Elke KIT); is lic'i /ivsi in lifi S/NIIISDI Bin^n T/iaikv uu-i GIISIOII m Stclla . U'iY
bml n vo/j;cmli' fcivi IVM vdii </r jji'liifc/Jijje u-iniKuirs.'

niet Stella Gommans en Gaston
Starrevekl spelen twee teams
een spannend woordspel, waarmee ze veel geld k u n n e n verdienen voor hun eigen clubkas.
De k a n d i d a t e n komen uit clubs
en verenigingen op het gebied
van sport, welzijn en cultuur,
die de Sponsor Loterij steunt.

aanmeldt, krijgt u uw eigen
Bingokaarten waarmee u elke
week meespeelt met SponsorBingo. Op elke kaart staan 15
getallen. Tijdens het programma trekken de kandidaten in de
studio 36 w i n n e n d e getallen.
Elk getal dal op uw kaart staat,
kruist u aan. Is uw kaart vol?

let Bijman
Adjunct-directeur
Grote Sponsor Loterij

r
J 3, ik wil meedoen a;;n de Grote
Sponsor Loterij en maak dan. naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik maeluig u hierbij tot wcileropzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvensiaatule rekening af te schrijven.
7 / 40,.. / 30./' 20.." / 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een l o t n u m m e r )

.•\.n.l>. nu l,vu;t' thinkniisi'M I'M UTC/IT mvtil/i'ii IM
Miil.'li'llm. DiT/numc limuli in iiiiii\iiini/iin; MUI /uï
ir.i;li-iiii'iii. ii|i miiiviiiii^ uTfcii/xI'diii: ld. ('W-.100

D de heer

D

150.99.08

Naam:
Adres:
Posteode:
Plaats:
(PosObank[~
nummer:
|
Bel mij hij een prijs
boven'/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-mnand-jaar)
Datum:

I laiultckcnini;:

Bon opsturen (zonder posui'Rei) naar: Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 V'G Amsterdam.
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Honda breidt uit
Hond.i bouwt aan de toekomst
In Engeland venijst oen nieuw
Europees hoof d ka n tooi
gebouwd Ook de labiiek in
Swindon wordt uitgebreid om
de productie in 2000 Ie verdubbeien Het nieuwe Euiopese
hoofdkantoor wordt in Lmglcy,
vlakbij Heathrow Airport gev".
tigd De bouw van het viei veidiepingen lellend high-lech
kantoor komt voort uit Honda's
sterke groei in Europa. D f pioductiecapaciteit van de Honcl.ifabriek in Swindon moet in
2001 naar 250.000 auto's pei
jaar stijgen. Het nieuwe complex wordt pal naast de huidige
fabriek gebouwd. Met de bouw
is een bedrag van 450 miljoen
pond gemoeid. Er onstaan duizencl nieuwe arbeidsplaatsen

Peugeot 206 GTI; Voor de l
D

e Peugeot 206 GTI is een auto voor de liefhebber. De aanduiding GTI maakt dit al duidelijk. Deze Franse versie biedt
echter meer dan het traditionele hard gaan waar auto's met
de drie magische letters om bekend staan. Een flinke dosis luxe
en een soepele motor maken hem tot een uitermate fijne reisauto.

SPECIFICATIES:
Peugeot 206 GTI
Motortype:viercilirider in lijn
Cilinderinhoud: 1.998 cm3
100. kW/138 pk
Vermogen:
bij 5.800 tpm.
190Nm bij
Max. koppel:
4.100 t.p.rn.
8,9 sec. van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
210 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 7,9ltr/100km.
Prijs:

ƒ 37.900,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Elektrisch bedienbare ramen voor
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
ABS
Twee. airbags
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Regensensor
Lichtmetalen velgen
Vier speakers en twee tweeter

Volgens
Peugeot-traditie
schreeuwt de 206 GTI zijn motorvermogen niet van de daken. Bij de
206 spreekt die ingetogenheid erg
aan. Spoilers zouden misstaan op
deze van zichzelf al vlot ogende
hete hatchback. 15 inch aluminium
wielen, de lichtelijk uitgeklopte
voorspatborden, volledig heldere
koplampglazen en de in hoogglanzzwart gespoten buitenspiegels verraden het snelle karakter
van deze Peugeot. In de auto
wordt sneller duidelijk uit wat voor
hout de 206 gesneden is. Stoelen
bekleed met leer en alcantara en
pedalen en een versnellingspook
van aluminium ademen luxe en
sportiviteit uit. Het met leer omklede sportstuur maakt het geheel aan
de binnenzijde af.
Als je de motor start komt de inzittenden een aangename brom tegemoet. De 2,O-liter 16-klepper is
geen hitsig, onregelmatig lopend
sportblok, maar een geciviliseerde
motor. De bestuurder kan deze
naar wens (lees: met de stand van
het gaspedaal) omtoveren tot een
ware topsporter. Bij 4.100 toeren
levert de 2,O-liter zijn maximale

Hyundai betrouwbaar
Hyundai is op een derde plaats geëindigd in een recent onderzoek
naar klantvriendelijkheid en kwaliteit van maximaal drie jaar oude
auto's. Het onderzoek was een initiatief van het Duitse autoblad Auto
Motor und Sport. Het blad testte over een periode van 12 maanden
de tevredenheid van kopers. Op basis van een puntensysteem ontwikkelde het autoblad een kwaliteitsladder waarin 27 automerken voorkomen. Met 59 punten eindigde Hyundai op een derde plaats ichter
Suzuki met 56 punten en winnaar Toyota met 55 punten.

trekkracht en schiet hij vooruit. De
uitlaatroffel zwelt aan, maar blijft
ook voorbij 5.800 omwentelingen
(dan levert hij zijn maximale vermogen) geciviliseerd. Met deze
auto maak je geen vijanden in de
straat. Een vlotte beweging van de
lekker in de hand liggende versnellingspook en de linker voet laten
het feest opnieuw beginnen.
Het lijkt een eentonig verhaal te
worden, maar nadelen konden we
aan de 206 GTI niet ontdekken (of
het moet zijn dat Peugeot de auto
uitsluitend levert als driedeurs). Het
onderstel is namelijk ideaal. Hij is
niet keihard afgeveerd, maar wel
stevig. De ingenieurs hebben een
afstemming bereikt waarmee de
GTI comfortabel rijdt. Als een
rotonde, klaverblad of die favoriete
bocht echter een keer knetterhard
genomen moet worden dan is deze
206 een ideaal stuk gereedschap.
Snij de bocht aan en de (aangedreven) voorwielen volgen onmiddelijk. Ondanks de comfortabele
afstemming helt de auto nauwelijks
over. Zolang het gas erop blijft
gedraagt de 206 GTI zich perfect:
hij blijft neutraal. Bij plotseling gas
loslaten duikt de neus naar binnen.
Geoefende bestuurders kunnen de
voorwielaandrijver zo verleiden tot
overstuur.
Het moge duidelijk zijn. De 206 is
een topper. De auto koppelt luxe
en comfort aan een beresterke
motor voor een prijs die flink onder
de 40.000 gulden grens ligt. Het
ligt dan ook voor de hand dat de
206 GTI net zo'n succesnummer
wordt als zijn voorganger, de
legendarische 205.

De 206 GTI heeft een ingetogen
uiterlijk, maar zeer sportieve
prestaties.

MG; Wat een bak!
sinds zijn komst in 1995 is de MGF een enigszins ondergewaardeerde auto. Jammer, want kwaliteiten heeft het
kopen sportwagentje in overvloed. En nu het aanbod is uitgebreid met de weergaloze 'Steptronic' transmissie mag er geen
enkele twijfel meer bestaan: de MG levert, zeker met die bak, een
dosis 'fun' waar weinig vierwielers aan kunnen tippen.
Vanuit de lucht gezien heeft
Engeland veel weg van een lappendeken. De 'fields', in kleur uiteenlopend van helgeel tot diepgroen,

Renault Espace als veiligste

enault streeft naar veiligheid. De inspanningen
leveren resultaat, want de
Renault Espace kwam tijdens
een recente bots-proeftest
door EuroNCAP als 'beste auto
uit zijn klasse' naar voren.
Verleden jaar viel die eer te
beurt aan de Renault Megane.
De ANWB, de Consumentenbond
en het ministerie van Verkeer en
Waterstaat maakten onlangs de
resultaten bekend van een botsproef met ruimtewagens. De
Espace behaalde de maximale score
van 4 sterren. Deze Renault zamel- •
de bij zowel de frontale- als de late'ale aanrijdingen de meeste punten
bijeen. Concurrenten in deze serie
botsproeven waren o.a. de Chrysler
V'oyager, Mitsubishi Space Wagon,
Opel Sintra,
Nissan Serena,
Peugeot 806, Toyota Picnic en de
Volkswagen Sharan.
Dat Renault ook dit jaar als beste
uit de bus kwam is te danken aan
het vernuft van de ingenieurs van
Renault. Maar liefst 600 man
houdt zich dagelijks bezig met de

Renault bewijst met de Espace opnieuw dat veiligheid in een hoog vaandel staat.
veiligheid van Renault-produkten.
Dit gebeurt in het Technocentre in
Guyancourt, nabij Parijs.
Dankzij deze speciale afdeling
staan er in de toekomst nog veel
innovatieve veiligheidssystemen
gepland. Vanaf 2000 wil Renault
op de markt komen met een zogenaamde 2-traps airbag. Deze wordt
zo ontworpen dat bij een kleine
botsing de airbag zich slechts
gedeeltelijk opblaast en bij een flin-

ke klap helemaal. Er zijn zelfs plannen om de gordelspanners hier ook
op aan te passen. Bij een klein tikje
spant de gordel zich strak - bij een
echte crash wordt de bestuurder
letterlijk in zijn stoel gegespt.
Zo zouden de bestuurder en passagier dus optimaal beschermd worden. Ook zijn er al plannen om met
airbags voor achterpassagiers op de
markt te komen.
Op de lange termijn valt er dus nog

Smart City Coupé met CDI
V

oor de compacte smart
City Coupé is een zeer
zuinige dieselmotor in
aantocht. Die verbruikt gemiddeld slechts zo'n drie liter
brandstof per honderd kilometer. In december verschijnt
deze nieuweling, aangeduid
onder de noemer CDI, in de
showrooms.

i werkelijk zuinige smart City Coupé verschijnt in december. Die
left een bescheiden dieselmotor van 0,8-liter.

De productie gaat in september
van
start
in
de
Berlijnse
DaimlerChrysler fabriek. CDI staat
voor
Common-Rail-DirectInjection. Dat betekent 'direct
ingespoten dieselmotor'. De techniek stamt van Mercedes-Benz,
welke producent ook al zijn modellen met deze vorm van brandstofinspuiting met CDI aanduidt.
De smart diesel met een zeer
bescheiden inhoud van 0.8-liter

veel te verwachten op het gebied
van veiligheid. De Franse autofabrikant wil bovendien alle modellen
met de nieuwe veiligheidsvoorzieningen uitrusten. Dat zou betekenen dat de Twingo Basis dezelfde
voorzieningen krijgt als de Renault
Safrane. Een goede ontwikkeling
waarmee Renault de concurrentie
voorlopig een stap voor probeert te
blijven. Renault streeft dus in alle
opzichten naar zoveel mogelijk veilisheid voor de automobilist.

levert een vermogen van 40 pk. De
kracht zit hem in het koppel, dat
met 100 Nm voor een motor van
deze omvang heel behoorlijk is.
Bovendien komt die waarde vrij bij
een lekker laag toerental van 2.000
krukasomwenteling. Dat moet
voor souplesse zorgen. De smart
doet de O naar 100 in 17.5 seconden en heeft een topsnelheid van
135 km/h.
Behalve met een laag verbruik
presteert de smart CDI ook op het
vlak van uitlaatgnsemissie. Met een
CO2-uitstoot van minder dan 90
gram per km voldoet de motor al
aan de toekomstige Euro III emissienorm. De prijs van de de smart
Cily Coupé CDI zal tussen de twintig-en vijfenlwintigduizend gulden
liggen, afhankelijk van de uitvoetïne.

zijn her en der gescheiden door
dunne rijen bomen. Naarmate we
verder zakken ontwaren we de vele
kronkelweggetjes, beroemd vanwege de enorme ladingen rijplezier
die ze bieden. Mits je de juiste auto
onder het achterwerk hebt natuurlijk.
Welnu, wat rijplezier betreft ben je
bij MG aan het juiste adres, zo zullen we snel genoeg ondervinden.
Het merk heeft de MGF een opfrisbeurt gegeven, waarbij scherp is
gelet op de suggesties die de
bestaande klandizie heeft aangedragen. Zo kan voortaan het stuur
op en neer en zit de middenconsole wat logischer in elkaar. Verdere
aanpassingen zijn vooral cosmetisch van aard. Een kleine greep:
meer stijlvolle (zeer Engelse) details
in het interieur, een voorruitstijl in
carrosseriekleur. witte knipperlichtglazen en nieuwe lichtmetalen wielen. Stuk voor stuk aangename veranderingen, die echter op slag vergeten zijn als we op pad gaan met
Het Grote Nieuws: de MGF met
Steptronic transmissie.
De Steptronic is geen normale versnellingsbak. maar een continu
variabele transmissie (CVT). Dit wil
zeggen, dat de overbrenging niet
uit verschillende stapjes (versnellingen) bestaat, maar volkomen variabel is. In feite heeft een CVT dus
een oneindig aantal versnellingen.
Zo ook de Steptronic. Zet de pook
in de stand 'drive' (waarbij de
motor maximaal 4.500 toeren
draait) of 'sport' (5.500 max) en de
bak zoekt volautomatisch de juiste

overbrenging. Werkt prima, eigenlijk net als in de Dafjes van vroeger,
maar erg spannend is het niet. De
bak kent echter nóg een gezicht.
De toegang daartoe zit bovenop
het stuur, in de vorm van twee
vreemdsoortig ogende bolletjes. Ze
hebben beide dezelfde functie en
zijn gemerkt met een plusje en een
minnetje. Door een van deze bolletjes van je af te drukken of naar je
toe te trekken schakelt de bak zonder dat je een koppeling moet
gebruiken - respectievelijk op of
terug. Ook met het pookje kan
handmatig geschakeld worden. Er
zijn zes versnellingen om uit te kiezen.
De oplettende lezer raakt nu het
spoor bijster Een CVT had toch

geen versnellingen? Inderdaad,
maar de technici hebben zes vaste
overbrengingsverhoudingen ingeprogrammeerd. zodat de bak zich
in de 'bolletjesstand' gedraagt als
een normale versnellingsbak. Het
werkt fe-no-me-naal Tik tegen het
bolletje en de bak schakelt zonder
enige pauze of aarzeling op of
terug. Sneller dan welk systeem
dan ook. Samen met de andere lekkere ingrediënten van deze MG (de
heerlijk klinkende middenmotor en
de rotsvaste wegligging) zorgde de
Steptronic ervooi dat we de eerder
genoemde kronkelweggetjes ten
volle konden uitbuiten. En dat
ondanks de handicap van het rijden
aan de verkeerde kant van de weg.
met het stuur aan de verkeerde
kant van de auto

De enige dissonant: Steptronic is
alleen leverbaar in combinatie met
de 1.Si-motor (120 pk). De nog
aanzienlijk inspirerende!' 1.8i vVC.
die 145 pk levert, moet het (voorlopig?) met de handbak doen. Wat
op zich geen straf is, want ook die
bak schakelt uitstekend. Wie eenmaal van de Steptronic heeft
geproefd zal daar echter weinig
oren naar hebben.
In oktober komt de vernieuwde
MGF naar Nederland, De prijslijst
begint bij ongeveer 63.000 guidc n
De Steptronic gaat waarschijnlijk
rond de 70.000 gulden kosten
Daarvoor krijg je. naast de lekkt-rste
transmissie ooit, tevens zesspaaks
lichtmeta.il, halflederen stoelen r n
ABS.

Royaal aangeklede Daihatsu Terïo:
nder de noemer Fun II
lanceert Daihatsu een
bijzonder royale Terios.
Deze compacte vierwielaangedreven auto biedt daardoor een
uitrusting die normaal alleen
bij luxere toppers is te vinden.
De prijs van deze Fun II
bedraagt 35.495 gulden.
In het wereldje van de 4x4 auto's is
de Terios een buitenbeentje. Geen
enkel ander model in deze categorie heeft dusdanig compacte afmetingen. En door zijn gladde,
gestroomlijnde vormen oogt hij
eerder als een handige personenauto dan als een ruwe, bonkige terreinridder.
Daihatsu heeft deze auto bedoeld
voor mensen die iets anders willen
dan een doorsnee voertuig, maar
die een terreinauto net even te
kostbaar en te veel van het goede
vinden. De Terios is dan ook ontworpen voor comfort en goede rijeigenschappen, waarbij een laag
brandstofverbruik eveneens van
belang is. De 1.3 liter motor van
maar liefst 83 pk beantwoordt aan

Daihatsu heeft met de Terios Fun II een royaal aangeklede en opvallend scherp geprijsde vierwielaandrijver.
deze voorwaarden. Een energieke
krachtbron, die past bij het karakter
van deze Daihatsu.
Maar ja. uiteindelijk draait het bij
dit type aulo om pleziei en opv.il-

len. Daarbij is een loyale uitrusting
meer dan welkom. Standaard
zaken van de SX zijn onder meei
twee airbags, stuurbekrachting,
elektrische bedienbare ramen en
spiegels en centiale veigrendeling

De Fun II lardeert dit geheel met
fraaie extra's als een lelmde l,:k
zwarte stoelbekleding en aluminiurn-kleurige panelen op het ciasliboard rond de klokken en op de
middenconsole
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BURGEMEESTER VAN FENEMAPLEIN
2/9A1
ZANDVOORT
Op de 9e verdieping gelegen hoekappartement met voor- en achtërbalkon. Het appartement heeft fraai uitzicht over zee, dorp en
duinen.
INDELING:
Entree, hal, laminaat parket (beuken) over
de gehele parterre, inloopkast met garderobe. keuken met L-vormige keukenopstelling
voorzien van diverse inbouwapparatuur.
woonkamer met zijraam en balkon. 2 slaapkamers. toilet, badkamer met marmeren tegels, zitbad/douche. wastafel en wasmachine-aansluiting.
' Eigen parkeerplaats
' Zeer geschikt als tweede woning
' Oppervlakte 85 rrv'

: ; s - ƒ 495

Vraagprijs: ƒ 279.000,-

VAN LENNEPWEG 65/26

ZANDVOORT

Royaal woonhuis met tuin op het zuiden met
achterom en fietsenberging.

NVM
klAKELAAFI

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

L.

INDELING:
soust: 2 slaapkamers, bergkamer, ruimte met
aansluiting voor wasmachine,
begane grond: entree/gang niet toilet. L-vormige woonkamer met open keuken en
schuifpui naar balkon op het zuiden.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel.
' Beg.grond is voorzien van een laminaatvloer
* Bouwjaar 1991
" Gelegen in kindvriendelijke buurt
' Op loopafstand van het strand
' Grondopp. 102 m'
Vraagprijs: ƒ 459.000,-

emperatuur gaat weer omhoog. De zonnige dagen staan voor de deur,
wie krijgt er dan niet een vakantiegevoel? Dromen van witte stranden,
: bergen/ of misschien we! van terrasjes in een gezellige, boeiende stad,
Gewoon fijn er op uit.
over enkele maanden is het zover!

\

vakantie kost extra geld. En dat kun je verdienen met
het bezorgen van kranten. Eén keer per week, een paar
uurtjes op woensdag, brengt toch een leuk centje op.
Het kan in je eigen omgeving, je hoeft er niet vroeg voor
uitje bed en straks geniet je van een
welverdiende vakantie.
Wil je ook kranten bezorgen?
Voor de verspreiding van deze krant zoeken wij
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020-613.8444
ERLANDEN SPREIGROEP
Of schriftelijk: Antwoordnummer
46304, 1060 VD Amsterdam
(postzegel hoeft niet)

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Datum

HW

11 aug
03.56
04.46 ,
12 ,aug
05.27~
( 13 aug
' 14'aug
06.07 ' ,
15 augi 06.48"16 aug
07.31' V
08.1 S/'
17 aug
18 aug , 09.00 ,

Maanstand: --.--

HW
16.27

LW
13.56

LW,

Wethouder
veegt zelf
de straat

17.10, ,14.50,
01:05 17.55' ' 15.33*
0,1'.56 - . 10.36 > 16.09'
' 02.45- 1 19:15
'15;1,4'
03.40
19.58 * ' 15,54,
,04.26 . 20.3516,56;
V
'
05.05 "21.25,
00.26
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LW: ma 16 aug 03.40 uur, - t SO^cm' NAp; •„

„Ach, sommige bouwwerkzaamheden moeten nu eenmaal gebeuren, daar moet je je
als gewoon mens maar bjj
neerleggen," vindt het echtpaar Willy en Engel Koper uit
de Koningstraat. „Het is fijn
dat het nu weer helemaal net-

'Mijn man is
zelfs in een
gat gevallen'
was een fooi. Die 250 gulden
hebben we maar niet geaccepteerd."
Haar overbuurburen, Inge
en Eonald van de Poel, houden
de langste klaagzang: gesneuyelde verzameling parfumflesjes, scheuren in muren en plafonds, gebrek aan interesse bij
de gemeente en de politiek, le-

.1 l 1' ?!7Ï
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Oosterstraat boos
over bouwoverlast
jes is voor onze deur."
In de Oosterstraat is de sfeer
echter wat meer beladen.
„Mijn man Jan is in een gat
naast de bouwput gevallen van
anderhalve meter diep," vertelt mevrouw Hildering. „Dat
was alleen met een kapot lintje
afgezet. Hij loopt nu nog bij de
fysiotherapeut. De vergoeding
van de schade aan ons huis

S" ipperdag
••tfft* "•,»>•'. ,(/"'"/f;/f| om te bakken
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HW; za 14 aug 06.07, uur, +,125 cm'NAP.-

ZANDVOORT - De auto's
staan weer op het Zwarte
Veld, bovenop een lege bak
waar 4,5 miljoen liter in kan
als het heel hard regent. Grijze paddestoelen rijzen her en
der op uit het parkeerterrein.
Het zijn ontluchtingskokers.
Negen maanden heeft de
bouw van het waterreservoir
geduurd. Sommige bewoners kijken schouderophalend terug op die periode, anderen klagen steen en been.
Vooral de bewoners van de
Oosterstraat voelen zich niet
serieus genomen door de gemeente, de aannemer en de
verzekeringsmaatschappij
die de schade aan de huizen
moet vergoeden.

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 32, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 11 augustus 1999

Vakantiepech

ZANDVOORT - Voor twee
echtparen uit Roosendaal is de
vakantie minder leuk begonnen. Zij zijn zondagnacht bestolen, terwijl ze nog geen 24
uur in Zandvoort waren. De
dief nam 795 gulden, bankpasjes en portemonnees weg uit
een huisje van Gran Dorado.

olgens mij is het tientallen jaren geleden dat ik
op het circuit ben geweest. Als we naar de Grand
Prix-races gingen, dan hadden
we altijd VIP-kaarten. Je kon
overal komen zelfs in het pitsgedeelte.
Later woonden we vrij dicht
bij het circuit. Echt last van
het geluid hadden we niet,
want dat is afhankelijk van de
wind. Samen met nog honderden Zandvoorters heb ik nog
meegelopen met een demqnstratie: het circuit moet blijven.
We zijn nog nooit naar de
Marlboro Masters gegaan.
Zondag besluiten we met z'n
vieren het spektakel een keer
mee te maken. We zijn niet de
enigen die om tien uur naar
het Mekka van de autosport
lopen. Bij de kassa's staan in
lange rijen duizenden wachtende mensen.
Na een half uur hebben we
eindelijk ons gratis kaartje ingeruild voor een ander papieren vodje. De straat ligt al vol
met vele ingedeukte blikjes en
achteloos weggegooide reclamefolders. Langs de kant van
het pretcircus staan allerlei
kraampjes met petten en Tshirts. Er zijn al bezoekers die
gretig in een vette hot dog
happen.
We lopen plotseling in een
soort fuik en kunnen niet verder of we moeten 35 gulden
bijbetalen. Onze mannen besluiten een hoge geluidswal te
beklimmen om nog iets van de
wedstrijd te zien. Mijn vriendin en ik vinden het wel goed
zo en ploffen op het dichtstbrjzijnde terras neer.
Onder het genot van een
kop koffie komen we tot de
ontdekking dat we er geen
klap aan vinden. Na een duur
en onsmakelijk patatje van
3,50 gulden strompelen we
lichting huis. Met op ons
hoofd een gratis petje. Langs
de kant van de weg staat een
reclamebord: 'Veel te druk,
binnen een half uur bent u
thuis'. Gelukkig maar.
NelKerkman

V

komt. De A tot Z loop zou op 12 september plaatsvinden,
maar de organisator van het evenement ziet ervan af omdat
er geen overeenstemming met de gemeente is over een subsidie van twee ton.

Zielig verhaal
ZANDVOORT - Twee Duitse meisjes van zeventien en 21
jaar hebben donderdag met
een zielig verhaal geprobeerd
geld los te krijgen van goedgelovige voorbijgangers. Het
tweetal vertelde bestolen te
zijn en kon zelfs een valse aangifte tonen. In werkelijkheid
hadden ze hun geld gewoon
opgemaakt. Een echtpaar
trapte in de truc. De meisjes
kregen 145 gulden, wat zij nog
dezelfde dag uitgaven. Het
echtpaar vertrouwde het echter niet en meldde het voorval
bij de politie. Die hield de
meisjes aan. De jongste bleek
door de Duitse autoriteiten gezocht te worden. Het tweetal is
overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.

ZANDVOORT - Er was geen
hotelkamer en bijna geen plekje op de camping meer te krijgen dit weekend. Sommige
toeristen zochten hun toevlucht daarom tot wildkamperen op de Boulevard Barnaart.
De politie heeft twaalf van hen
echter bekeurd, want slapen
op de openbare weg is niet toegestaan.

Gaslek bij pomp

Eigen bord voor Arie

Dat zorgde er wel voor dat het centrum zo rustig bleef dat sommige
ondernemers vinden dat ze te weinig klandizie kregen. „Ik heb nog
geen vijf gulden verdiend," klaagde André Martens van het
parkeerterrein op het Favaugeplein maandag. „Om twaalf uur ben
ik maar naar huis gegaan."
De politie is tevreden over de afhandeling van het verkeer op de
terugweg. Wel ontstond op de Hogeweg rond kwart over acht een
ruzie tussen twee agenten en twee inzittenden van een auto over
toeteren in de file. Een van de agenten raakte gewond tijdens een
vechtpartij die daarop volgde. Zie ook pagina 7
Foto Rob Knotter

Water levert tuinders
huurkwytschelding op
zetten van de drinkwaterwinning zorgden voor de wateroverlast. Wat de belangrijkste
oorzaak is, is volgens Hogendoorn nog niet duidelijk.
Daarom heeft zijn collega,
wethouder Herben, ook nog
geen beslissing genomen over
het ophogen van de tuinen. De
provincie en waterleidingtaedrijf PWN, verantwoordelijk
voor het stopzetten van de
Het college vindt dat de drinkwaterwinning, hebben
tuinders erg veel last van het aangeboden grond te storten.
water gehad hebben tussen
oktober vorig jaar en mei dit
jaar. Omdat in de huurovereenkomst staat dat de tuinders (niet of veel minder) hoeven te betalen als ze meer dan
veertien dagen geen gebruik
kunnen maken van hun tuin,
stelt het college kwijtschelding
voor. Hiermee bekent de gemeente geen schuld, benadrukt wethouder Hpgendoorn.
Bel dan i.v.m.
De regen en mogelijk het stopnabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
ZANDVOORT - De volkstuinders hoeven dit jaar
waarschijnlijk geen huur te
betalen voor hun tuintje. Dat
heeft het college van Burgemeester en
Wethouders
maandag bekend gemaakt.
Helemaal zeker is het niet,
want de gemeenteraad moet
er ook nog over beslissen.

Jarenlang heeft Arie Koper als stratenmaker gewerkt en boven zich
allerlei andere straatnaamborden gezien. Hij was een van de vaste
gezichten van de firma Nelis totdat hij een jaar geleden overleed.
Zijn collega's vinden dat hij niet vergeten mocht worden. Arie
Koper heeft daarom een eigen laan gekregen: de toegangsweg naar
Nelis. Maurice Loos, Gerard Vossen en Wilfred Koper hebben het
bordje vorige week onthuld nadat de gemeente een exemplaar
vervaardigd had
Foto Karin Schut

Uw krant
niet
ontvangen?

TZB past ook op sportpark Duintjesveld
ZANDVOORT - TZB kan een plek krijgen op het sportpark Duintjesveld als de voetbalvelden herschikt worden.
Ook langere golfbanen (par 4) zijn mogeUjk door een andere
indeling. Maar voor officiële wedstrijden blijft het golfterrein
ongeschikt, want daar is geen ruimte voor. Dat blijkt uit een
nieuw schetsontwerp van het landschapsarchitectenbureau
CH en Partners.
naar het Duintjesveld, dan is
dat nu wel te realiseren. TZB
huurt nu nog een terrein aan
de Kennemerweg, maar over
een paar jaar loopt het contract daarvoor af. Van Derft:
„TZB moet de verhuizing wel
zelf bekostigen."
Het jeugdhonk komt in het
ontwerp van CH en Partners
vast te zitten aan het clubhuis
van de voormalige voetbalclub
Zandvoortmeeuwen. In eerste
instantie was dit los gepland.
Het gebouw kan eveneens uitgebreid worden met extra
kleedkamers.
Ook de driving range, die
eerst in de breedte lag, ligt op
een andere plek in de nieuwe
tekening. Dit oefenveld voor
golfers is wat smaller en steekt
voortaan in de effluentvijyers.
„Daardoor worden deze vijvers
voor overtollig water wel wat
kleiner. We moeten dan ook elders compensatie vinden,"
legt Van Delft uit. „Een driving
range op het water is weieens
geopperd, maar dat kan niet.
De provincie wil dat de vijvers
in principe leeg staan en alleen

Pagina 7

Wildslaap-bon

Het subsidiebedrag vormt
echter ook een probleem. Volgens Van Marie ligt er geen
twee ton klaar in Zandvoort.
„Ik zeg geen 'ja' of 'nee' tegen zo'n subsidie in de toekomst, want daar moet de gemeenteraad over beslissen.
Maar ik weet wel dat onze financiën nu al onder druk
staan."

Voor activiteiten staat in
1999 een totaalbedrag van 50
duizend gulden op de begroting. De gemeenteraad heeft
onlangs bepaald dat slechts
vijfduizend gulden per keer uit
„Als we inderdaad geen brie- die pot genomen kan worden,
yen beantwoord hebben, dan uitzonderingen daargelaten.
is dat niet zo netjes," zegt wétDie twee ton is echter hard
houder Andries van Marie (Financiën). „Het laatste dat ik nodig om het grote evenement
ervan vernomen heb, is dat er op te zetten volgens Pauel.
een gesprek zou plaatsvinden „Een personeelslid is er een
tussen initiatiefnemer Wim jaar mee bezig en het kost ook
Peeters en een van de wethou- nogal veel aan marketing om
ders. Ik heb geen idee waarom de A tot Z loop goed in de
dat niet doorgegaan is, maar markt te zetten. Na een paar
Peeters en Pauel zijn hier altijd jaar moet het evenement zichwelkom."
zelf gaan bedruipen."

De schets is bedoeld ter informatie voor de gemeenteraad, aspirant-golfbaanexplpitanten en de sportverenigingen. zy buigen zich hier de komende maanden over. De
schets geeft beslist niet de deflnitieve indeling weer, benadrukken wethouder Cees
Oderkerk en projectleider Peter van Delft. Wel is volgens
Van Delft duidelijk geworden
dat uitbreiding van het golfterrein niet mogelijk is. De hoge
duinen tussen de flats aan de
Lorentzstraat en het Duintjesveld zijn te waardevol volgens
CH en Partners.
„De wens tot uitbreiding, die
de gemeenteraad geuit heeft,
is bovendien slecht gevallen bij
de provincie. We hebben met
de provincie gesproken en die
stelt zich zeer gereserveerd
op," vertelt Van Delft.
Aan andere verzoeken van
de gemeenteraad is wel voldaan. In het nieuwe ontwerp
zijn de voetbalvelden wat gedraaid zodat er ruimte is ontstaan voor een vijfde veld.
Mocht TZB willen verhuizen

DEZE WEEK
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vensgevaarlijke verkeerssituaties doordat mensen de Oosterstraat inreden en heel hard
weer achteruit reden als ze
ontdekten dat ze niet verder
konden, kapotte waterleiding
(„en dus een bruine was") en
sinds kort stankoverlast plus
een natte kelder zodat alle
hobbyspulletjes weggegooid
moesten worden.
Bovendien maakt Inge zich
zorgen over de viezigheid die
in het speeltuintje in de Oosterstraat gestort is tijdens de
bouw. „Daar moet echt bodemonderzoek plaatsvinden.
Er hebben zelfs ethanietplaten
met asbest gelegen."
De herrie namen ze maar
voor lief. „Op één keer na.
Toen ik om kwart voor zes in
mijn bed lag te schudden, ben
ik woedend naar de werklieden
toegestapt. Ik kreeg een grote
bek terug. We werden sowieso
door de aannemer behandeld
als klootjesvolk, vooral de
vrouwen. Dat heeft me erg gestoord."
Vervolg op pagina 3

A tot Z loop staat
op losse schroeven
Vorig jaar werd de A tot Z
loop tijdens een persconferentie uitgebreid aangekondigd.
Organisator Global Sports
heeft daarna tot tweemaal toe
een brief naar de gemeente
Zandvoort gestuurd. Volgens
Rob Pauel van Global Sports
en initiatiefnemer Wim Peeters heeft de gemeente daar
nooit op gereageerd.
Peeters: „Ik heb plaatsvervangende schaamte voor de
gemeente. Amsterdam heeft
notabene de vergunning voor
de start op de Nieuwmarkt al
afgegeven."

Kinderen
storten zich
op furby
Pagina 5

Veel gejuich, weinig files

Motorrijder Max Biaggi, rally-ster Tommy Makinen en Formule Icoureur Mika Salo tonen zich aan het publiek en de vele fotografen
tijdens de Marlboro Masters. Zij gaven zondag op het circuit een
demonstratie in hun eigen discipline tot grote vreugde van de
toeschouwers.
ZANDVOORT - Naar nu beNaar schatting honderdduizend mensen bezochten zondag dit
kend is geworden is na afloop
jaarlijkse race-evenement. Dat zijn er ongeveer dertigduizend meer
van het jazzfestival geluidsapdan vorig jaar. Het leidde volgens de politie niet tot grote
paratuur gestolen vanaf een
problemen. De politie hield het verkeer strak in de hand. De
podium in de Haltestraat. De
schade bedraagt 14 duizend
ZANDVOORT - Het ziet er niet naar uit dat er dit jaar nog automobilisten werden al aan het begin van het dorp en op de
gulden.
een hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zandvoort Zeeweg naar parkeerplaatsen gedirigeerd.

Apparaten gestolen

En verder:

Een recordaantal
bezoekers bezocht de
Marlboro Masters op
het circuit
Sportverslaggever
Aaldert Stobbelaar
en de fotografen
Chris Schotanus en
Rob Knotter volgden
een dag lang de
races.

tel. 5717166

ZANDVOORT - De Boulevard Barnaart is woensdagavond afgesloten geweest wegens een gaslek bij het benzinestation. Uit metingen van de
brandweer bleek dat het gaslek geen explosiegevaar opleverde. Een monteur heeft het
mankement verholpen.

Zeehondje in nood

ZANDVOORT - In Pieterburen logeert sinds kort weer een
zeehondenbaby uit Zandvoort.
Het dier is donderdagmiddag
op het strand gevonden ter
hoogte van de rotonde op de
Boulevard Barnaart. De reddingsbrigade en omstanders
hielden het dier nat, terwijl zij
wachtten op de dierenambulance. Agenten van het stranddetachement voedden het zeehondje met een flesje.

Granaat gevonden

ZANDVOORT - Een bezoeker van de Marlboro Masters
heeft zondag een granaat in
een geluidswal gevonden. De
Explosieven
Opruimingsdienst heeft de granaat opgeruimd.

Brand strandhuisje

ZANDVOORT - Terwijl de
bewoner van een strandhuisje
zaterdagnacht niet thuis was,
hebben
medekampeerders
een brand in zijn vakantie-onderkomen geblust. De drie medekampeerders moesten daarna naar het ziekenhuis gebracht worden, want zij kregen
rook binnen. De politie vermoedt dat de brand ontstaan
is door kortsluiting.

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Naam: (m/v)
Adres:

J_LJ

l l

JJJ.

Postcode/Plaats:
Telefoon:

|

|_

KVV1899 V

Giro/Banknn:
Het meest opvallende in het nieuwe schetsontwerp is het vijfde voetbalveld (gestippeld)
Illustratie Gemeente Zandvoort/CH en Partners

gebruikt worden als overloop.
Je kunt niet de ene keer op
water en de volgende keer op
gras spelen."
Dat er meer lange golfbanen
in het terrein passen, komt
doordat sommige banen met
elkaar gecombineerd worden.
Voor de veiligheid hoeft dat

volgens Van Delft geen probleem te zijn zolang de golfers
de regels goed naleven. „Er
zyn wel meer golfbanen waar
knikjes en combinaties in zitten," zegt hij.
De hockeyvereniging wil dat
het kunstgrasveld vernieuwd
wordt als Duintjesveld veran-

dert. De gemeente heeft toegezegd daaraan mee te werken.
Het liefste willen de hockeyers
ook dat de voetbalvelden
kunstgras krijgen, zodat ze er
tijdens toernooien pp kunnen
spelen. Een kunstgrasveld is
volgens Van Delft echter vijf
ton duurder.

Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000PA öB
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 11 augustus 1999
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FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN

"DUIZEND" MAA! dANk Alle ÜEVE GASTEN!

CENTRALE BALIE/

"DUIZEND" MAA! dANk AÜE ÜEVE BUREN!

CENTRAAL TELEFOON-

"DUIZEND" MAA! dANk VOOR AÜE hulp

Hoera Hoera

NUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:

VAN Alk I<ANTEN!
"DUIZEND" MAA! dANk Al ONZE
MEEST fANTASTl'sclHE

Dick - LOES, caFÉ "HARLEKIJN"
"DUIZEND"MAAl cUNk VOOR AllE fiJNE JAREN!!!

(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Wij willen iedereen bedanken
die de 50ste verjaardag van Marlo
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

Heel erg
gefeliciteerd
en heel veel
geluk.

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Constant en Marlo

\

_ƒ

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Op zaterdag 14-8-99
wordt WILLEM LEEN,
u leest het goed:

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Mijn mam is ArmaKtetetsen.
(Zou hij nog

een feestje
geven?)

Voor ons nog onverwacht heeft onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Geertruida Maria van den Hoogen
haar stofklccd af mogen leggen. Zij mocht nog
ruim 94 jaar worden.
Groningen, 4 augustus 1999
Hcymansccntrum
Onze hartelijke dank gaat uit naar de mcdcwerkcrs van de Kajuit en Afdeling 5 van het
Heymansccntrum voorde liefdevolle verzorging.
Uithuizen:
A. Wicrth-van den Hoogen
J. F. Wierth
Nadita Wicrth
Uithuizen:
Charlottc en Ad Matthijs-Wierth
Vincent, Edwin, Dcnnis. Jessica, Laura
Hcllevoctsluis:
Walter Wicrth
Fabian
Lccns:
Anncke Wierth
Chris Hoeksema

Els
Ecnrum:
Truus

Ook ik werk by Uitvaartcentrum
Haarlem aan de ParMaan.
Dichtbij hetNS-station, goed
bereikbaar methet openbaar vervoer
en met betaald parkeren voor de deun
Vanuit ons moderne uitvaartcentrum
verzorgen wij complete
begrafenissen en crematies.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Mocht er een sterfgeval in uw naaste
omgeving voorkomen, dan kunt u ons
dag en nacht bereiken voor directe
hulp. Wij staan dus 24 uur per dag
voor u klaar. Ook in het weekeinde.
Onze uitvaartverzorgers zullen aan
al uw wensen op het gebied
van uitvaartverzorging voldoen.

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanviaag is ontvangen

VERGADERING

- Paradijsweg 9

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 19 augustus om 15.30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvooit
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheei, telefoon
(023) 574 01 00

- 1 boom

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
tei inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun leacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvooit,
Postbus 2, 2040 AA Zandvooit
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

TIJDELIJKE VERKEERSMAATBOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-1653 Wilhelminaweg 14
vernieuwen en vergroten dakkapel
99-166B Zandvoortselaan 29
slopen van twee steunmuren
99-167M Brederodestraat 19
schilderen achtergevel
99-168B Oranjestraat 12
verbouwen verdieping bedrijfspand
tot appartement
99-169B Paradijsweg 4a
plaatsen balkon/carpoort
99-170B Herman Heijermansweg/Afnbulanceweg
tijdelijke huisvesting
99-171M Potgieterstraat 2
plaatsen/behouden schotelantenne

REGELEN DIVERSE WERKEN
Direct na de zomervakantie worden er m de
gemeente Zandvoort enkele wegwerkzaamheden uitgevoerd aan doorgaande wegen
Hiervoor is het noodzakelijk dat er wegvakken geheel of gedeeltelijk worden afgesloten
Met borden worden de omleidingsroutes
aangegeven Het betreft de weggedeelten
Van Lennepweg tussen de Van Speijkstraat en
de Van der Moolenstraat, de Zandvoortselaan
ter hoogte van de kruising met de Bramenlaan en de Kostverlorenstraat tussen de Sophiaweg en dejhr Quarles van Uffordlaan
Ten behoeve van wegwerkzaamheden vooi
de nieuwbouw van Park Duijnwijk wordt de
Van Lennepweg tussen de Van Speijkstraat en
de Van der Moolenstraat geheel afgesloten m
de periode 23 augustus tot en met 3 september Tijdens deze gehele periode zal buslijn 80
's avonds een alternatieve route gaan rijden
en zal de bushalte aan de Vondellaan komen
te vervallen Het tussenliggende weekend
wordt dit wegvak tijdelijk opengesteld

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvooit
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

In het kader van verbetering van de verkeersveiligheid van de Zandvoortselaan worden er
in de periode van 6 tot en met 24 september
op de Zandvoortselaan ter hoogte van de Bramenlaan enkele verkeersaanpassingen gerealiseerd De werkzaamheden zullen o a
bestaan uit het aanbrengen van enkele verkeersdrempels en de realisatie van een verbeterde voetgangersoversteekplaats Tijdens de
werkzaamheden zal het verkeer door middel
van verkeerslichten om en om worden geregeld, hetgeen tot enige vertraging kan leiden
De werkzaamheden zullen op werkdagen
worden uitgevoerd In de weekends wordt
het verkeer in deze periode over twee rijbanen geleid

Verleende bouwvergunning:
99-105M Witte Veld 50
plaatsen tumhuisje (12-07-99)
98-135B Paradijsweg 4a
veranderen van opslag tot woning

(12-07-99)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

In het kader van de herinrichting Kostverlorenstraat wordt vanaf 6 september gestart
met het tweede deel van de herinrichting De
Kostverlorenstraat krijgt tussen de Sophiaweg
en de jhr Quarles van Uffordlaan hetzelfde
profiel als het deel tussen de jhr Quarles van
Uffordlaan en de Zandvoortselaan Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot
medio november In deze periode zal buslijn
81 een aangepaste route rijden via Prmsesseweg, Koninginneweg en Kostverlorenstraat
Omwonenden en belanghebbenden worden

GEMEENTE

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor v
het verzorgen van een begrafenis
';./,';. :';• • V '• • of crëniatïe.
•';, v -'---A••\-''
Üirëcte hulp bij èën sterfgeval;

Fa. Ganssier & Co,
MarJaslagerij

Weekaanbieding
7,50

500 gr.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgcvonden in het crematorium te Groningen.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

enz.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

5 slavinken * 5 rundervinken
samen .\...',
10,00

Schouderkarbonade

-ikiio

Lamsaktie van de week
Lamshaasjes 500 gram

Henk Menks

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

Weekmedia omicrofiche.

Edward van de Pol

Griekse roerbakschotel

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
warme medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader en opa

of telefonisch op de hoogte gesteld of door
middel van bewoneisbneven naclei geinformeerd

Het maakt niet uit waar u
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart tot in de details.

Schiedam:
Oscar Wicrth

Leeg is de plaats, maar mooi zijn de herinneringen.

hebben op maandag 2 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze veigadermg en van
de verdere in week 31 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 9 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien b ij de Centrale Balie

8,98

EURO
MOBIL
R CM T-A- CAR

\

17,50

Het heeft ons in vele opzichten goed gedaan.
aanbieding geldig 18 augustus a.s.

A. Menks-Molenaar
Kinderen en kleinkinderen

DOKTERSBERICHTEN
Van woensdag 4 augustus

uitvaartverzorging
kennemerland bv

t/m

H. A. Scipio
huisarts

afwezig van 12/8 t/m 26/8
WAARNEMING:

woensdag 25 augustus

Met vriendelijke groeten

Bloemsierkunst J.ÖIuiiS

HEREMWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Haltestraat 65,
Zandvoort
Tel. 571 2060

Dr. B. van Bergen

jan koster bouw- en aannemingsbedrijf

Niet op maandag
Tel. 571950?"

Dr. F. B. Weenink
Niet op woensdag
Tel. 5712499

Dr. J. G. Anderson

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap

Niet op dinsdag
Tel. 5712058

Weekenden, tel. 5730500
b.g.g. doktersdiensten tel. 09001515

Gebaseerd, op ruim een eeuw vakmanschop, verzorgen wij al uwgrafwerknaar
ons oi uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort

C. A. Jagtenberg
huisarts
wegens vakantie afwezig van lfi/8 t/m 3/9
voor waarneming:
van ma. t.m. vrij. tussen 08.00-17.00 uur
H.C.Z. Beatrixplantsoen 1B
tel. 023-57032023
Waarneming 's avonds en de weekenden: tel. 5730500

r

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en U.00
tel en lax 023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel. 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

voor uw verbouw-, nieuwbouw- en
onderhoudswerk

varKsvva p rr

'i•

'

' .

'

.• • . • • ' •
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zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort /
tel. 023-5712013 / fax 023-5731167

bij ôhs: Auto Strijder bv
NU OOK UW ADRES VOOR
SERRE - WOON- EN TUINDECORATIE
OFFICIEEL LUXAFLEX DEALER
VOOR BINNEN- EN BUITEN
ZONWERING.
LAMPENKAPPEN BIJNA ELKE KLEUR EN
MAAT TE BESTELLEN.

:
Eervrïieuw' gezicht op de weg en bij ons in de verhuur.
De Lupó, een Volkswagen die een uiterst lovende pers kreeg!
Deze zeer geavanceerde auto laat zien hoe compleet 'compact' kan zijn.
Een verrassende aanvulling op het gevarieerde assortiment.
Ja/zó nieuw-en eigentijds huurt u bij ons!

HET NIEUW EN OPNIEUW OPMAKEN VAN
UW TUIN EN TERRAS POTTEN EN
BAKKEN.
EUROMOBIL: DE VERHUURORGANISATIE VAN VOLKSWAGEN- EN AUDIDEALERS;

LePorüqueVert
Serre-woon-tuln
decoratie

Uw Euromobil partner

Auto Strijder bv
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
tel.: (023) 571 45 65, fax: (023) 573 02 24

r
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Groene golf
ZANDVOORT - Verkeerswethouder Hans Hogendoorn
wil dat er op mooie dagen een
groene golf van stoplichten is
door Haarlem, Heemstede en
Bloemendaal. Hij heeft zijn
collega's van deze gemeenten
beloofd binnen twee maanden
in te lichten over de kruispunten die nu tot knelpunten leiden. Hogendoorn vindt het
vreemd dat bij de Marlboro
Masters stoplichten
door
agenten vervangen zijn. „De
doorstroming was toen prima,
maar dat moet toch ook mogelijk zijn met de stoplichten?
Het is gewoon een kwestie van
goed afstellen.
Gelukkig zijn mijn collega's
uit de buurgemeenten hiervoor gevoelig gebleken," aldus
de wethouder.

Nep hotelgasten

ZANDVOORT - Een hotel in
de Westerparkstraat is sinds
maandag zeshonderd gulden
armer dankzij drie goedgeklede mannen. Een van de heren
vroeg of hij een lege kamer
mocht bekijken. De andere
twee bleven bij de receptie
achter. Kort na het vertrek van
de heren werd ontdekt dat er
zeshonderd gulden uit de kassa verdwenen was. Mogelijk
heeft hetzelfde drietal donderdag eveneens toegeslagen. Zij
stalen zevenhonderd gulden
bij een hotel in de Zeestraat.
Het signalement van het drietal luidt: keurig gekleed, twee
heren met licht gekleurde huid
en een kalende heer van een
jaar of vijftig met een dikke
buik en een witte baard.

Inbraken

ZANDVOORT/BENTVELD
- Uit een woning in de Bramenlaan zijn dit weekend 150 gulden en een bankpasje gestolen. De dief kwam binnen door
op het balkon te klimmen en
de hordeur open te schuiven
van de openstaande deur. pok
in de burgemeester Nawijnlaan en de Fahrenheitstraat
vonden vorige week inbraken
plaats. Daar verdwenen cheques, pasjes en stereo- en video-apparatuur.

Mine skaten
op het circuit

De mens is blijkbaar van
nature niet gewend om afval
in een vuilnisbak te werpen.
16 duizend Zandvoorters en
vier miljoen bezoekers
produceren heel wat
(zwerOvuil. Om het dorp
een beter aanzicht te geven,
zorgt de gemeente er voor
dat dit opgeruimd W9rdt en
dat er leuke bloemetjes in
de plantenbakken staan.
Wethouder Marijke Herben
is daar politiek voor
verantwoordelijk. Ze wil
bovendien weten wat er leeft
onder haar medewerkers.
Bijna elke
donderdagmorgen werkt ze
daarom mee met de afdeling
Reiniging en Groen.
Vandaag: op pad met Cor en
Arie om de straat schoon te
vegen. Dat leidt tot
essentiële vragen als
'Waarom gooien rokers hun
peuk op de grond' en 'wie
heeft het schoonste stoepje
voor zijn deur'.

In elke gleuf een

Marijke en ik passen maar
net in de krappe cabine van
het veegwagentje. Ik zit achterste voren met mijn rug tegen de voorruit geplet. Mijn
stuitje krijgt bij elke kuil in de
weg een stevige opdonder.
„Dit wagentje heeft vier massieve banden en vering zit er
niet in," meldt Cor achter het
stuur om mij op te vrolijken.

Marijke Herben en Arie Baat vegen bij de snackbar op de Engelbertsstraat

„Gelukkig zit de chauffeur wel
op een geveerde stoel."
Wij hebben de Kerkstraat en
het Gasthuisplein toegewezen
gekregen. Die liggen er nog
rustig bij, want de meeste badgasten hebben deze regenachtige morgen uitgekozen om uit
te slapen. Alleen bloemist
Hans Vader, die moet lachen
om het tijdelijke baantje van
Marijke, waagt zich al op
straat.
„Met die warme dagen kunnen we na tienen nergens meer
bij. Dan staan er overal fietsen
en auto's," vertelt Cor. In het

Parkeren op vuilnisbelt
Zeeweg leidt tot conflict

ZANDVOORT - Zpndag
wordt op het Circuitpark
Zandvoort de vierde en tevens laatste ronde van de Intersport Inline Cup, een marathon voor speedskaters geZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Het moet afgelopen
houden.
zijn met het parkeren op de voormalige vuilnisbelt vinden de
provincie en de Stichting Duinbehoud. De provincie heeft
Niet alleen voor de wedstrijd het parkeren nog wel dit weekend toegestaan tijdens de
skaters wordt de circuitbaan Marlboro Masters.
vrijgegegen ook de recreanten
Dat was onder druk van de Marlboro Masters spoedoverkunnen zondag terecht. Mee
skaten en dan pootje over door politie en het circuit. Nog deze leg plaatsgevonden. De prode Tarzanbocht lijkt een ge- week gaan de provincie, de po- vincie gaf daarna een gedoogweldig gevoel te geven. Tijdens litie, de gemeente Bloemen- beschikking af.
deze Liptonice Inline Challen- daal en het circuit om de tafel
Die gedoogbeschikking is bij
ge kunnen verschillende af- zitten om dit uit te praten en de Stichting Duinbehoud in
standen geskate worden. Van afspraken voor de toekomst te verkeerde aarde gevallen. De
8,5 tot 42,5 kilometer kan, naar maken.
natuurbeschermers
hebben
keuze afgelegd worden. Voor
„We waren onaangenaam een boze brief naar minister
de jeugd van vier tot en met verrast toen vorige week bleek Brinkhorst van Natuurbeheer
twaalf jaar is er een Kids Tour dat de politie het terrein tot gestuurd.
van 2,5 kilometer. Rond het parkeerplaats
bestempeld
„Onaanvaardbaar," betitelt
circuit is de gehele dag van al- had," vertelt Ben Kessens, Mare Janssen van de Stichting
les te doen.
voorlichter van de provincie. Duinbehoud de gang van zaEr worden inline clinics ge- „In het verleden blijkt er wel ken. „Het parkeerprobleem
houden, freestyle demonstra- vaker geparkeerd te zijn tij- langs de Zeeweg bij grote eveties worden gegeven en inline dens grote evenementen. Maar nementen speelt al jaren en
basketbal wordt gespeeld. In- eigenlijk mag het niet, want kan men lang van tevoren zien
schrijven kan ter plaatse tegen het is een natuurgebied. Er aankomen." Hij verwijt het cirbetaling van dertig gulden. De moet een vergunning voor aan- cuit en de gemeente Bloementoeschouwers betalen tien gul- gevraagd worden die dan nooit daal (het ligt namelijk op
den. Zondag wordt de skate- verstrekt zal worden vanwege grondgebied van deze gedag geopend om kwart voor elf de wet Natuurbescherming." meente) nalatigheid. „De namet de Veronica Summer Par- In allerijl heeft er vlak voor de tuur wordt hiervan de dupe."
ty, gepresenteerd door Tim
Immers.
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Slipschool krijgt ultimatum

ZANDVOORT - Nog voor 31 augustus wil wethouder Hogendoorn van de eigenaar van Slotemakers Anti Slipschool horen of
deze akkoord gaat met verhuizing naar Paddock III. Hogendporn heeft hierop vorige week aangedrongen bij vertegenwoordigers van de Slipschool. Eigenaar Van Oers was daar niet bij.
Volgens Hogendoorn is de verhuizing al veel te lang uitgesteld.
Die verhuizing is nodig omdat het circuit een geluidswal en een
uitloopstrook moet aanleggen op de plek van de huidige slipschool. Anders krijgt het circuit geen toestemming voor de
Grand Prix.
Van Oers heeft echter altijd volgehouden dat hij zijn bedrijf
niet naar vervuilde grond wil verplaatsen. Volgens de gemeente
komt het administratie- en lesgebouw op schone grond te staan.
Op de licht vervuilde grond kan de baan wel komen te liggen.
Bovendien heeft de gemeente een vrijwaring aangeboden. Als de
baan gaat verzakken is de gemeente aansprakelijk.

weekend beginnen de vegers
dan ook al om kwart over zes in
plaats van zeven uur. 's Winters mogen ze om kwart voor
acht beginnen. „Ik heb moeite
met opstaan, maar ik heb vier
kinderen en een vrouw. Dus
heb ik vijf wekkers," bekent hij.
Zijn werk omschrijft hij eenvoudig met „de goot volgen en
wachten tot het tijd wordt."
Omdat dat wat eentonig is,
wisselen de veger en chauffeur
regelmatig van plek. Sowieso
zitten ze nooit langer dan een
week in de veegdienst. Ze wor-

De gemeente Zandvoort
heeft twee veegwagens.
Ongeveer vijftien vegers/chauffeurs zorgen ervoor
dat jaarlijks 570 duizend
kilo zwerfvuil opgeruimd
wordt. Dat afval bestaat
voornamelijk uit blikjes,
plastic glazen en flesjes,
milkshakebekers, patatbakjes, papier, peuken,
takjes en bladeren. Soms
blijven er bijzondere dingen op straat achter. Donderdag bestond de buit
uit: een dollarbiljet, een
stuiver, een fietssleutel en
een rood plaatje waarop de
gasleidingen en elektriciteitskabels vermeld staan.
In de zomer komen de
veegwagens elke dag langs
in het centrum. De rest van
het dorp krijgt regelmatig
een veegbeurt.

Vervolg van voorpagina
De onrust onder de bewoners van de Oosterstraat over
de overlast van de bouw van de
waterkelder onder het Zwarte
Veld is groot.
Willem Paap windt zich
vooral op over de schade aan
zijn huis. Dat is nu instabiel,
vreest hij. Er zitten onder andere scheuren in de muren en
de keukenvloer wiebelt. Hij
vermoedt dat de fundering
aangetast is. Bovendien staat
ook zijn kelder blank. Paap ligt
nog met de verzekering in de
clinch over de schadevergoeding, die hij te laag vindt. Hij
heeft daarvoor een advocaat in
de arm genomen.
De oorzaak van de scheuren
is het aanbrengen en verwij deren van enorme damwanden.
Dat ging gepaard met enorme
vibraties. De ramen stonden in
de sponningen te trillen bij
veel omwonenden.
Ook andere huizen vertonen
scheuren. Bij twee huizen kun
je een envelop in de muur steken. Een van de bewoonsters,
Marie Bartels, windt zich daar
echter nauwelijks over op. Ze
klaagt meer over de auto's,
fietsers en brommers die de
stoep voor haar deur als wégdek gebruikten toen de straat
afgesloten was.
Bovendien zorgden de vele
Zandvoorters die naar het
bouwwerk gingen kijken met
hun hondje voor veel stinkende hondenpoep. „Ik heb heel
vaak naar de gemeente gebeld,
maar er werd nauwelijks op gereageerd. Uiteindelijk, na veel
soebatten is er een paaltje gekomen. Aan de hondenpoep is
niets gedaan "
De omwonenden klagen ook
over gebrek aan informatie van
de gemeente toen de bouw uitliep. „Het zou tot l april duren.

7103313

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):

(020) 562 6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal,
' >4b,4ü per halt jaar; ƒ 61,75 per jaar ƒ
19.60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

i-.

Bezorgmg: Vragen over bezorging donder"ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

PotoKiii in Schut

den namelijk ook ingezet op de
kolkenzuiger, vuilniswagen en
andere klusjes. Zo moeten diezelfde donderdag 's middags
34 nieuwe rolemmers in de
nieuwbouwwijk Park Duijnwijk uitdelen.
Op straat houdt zijn collega
Arie het tempo erin. Hij veegt
met een bezem het zwerfvuil in
het midden van de straat, zodat de ronddraaiende borstels
van de veegwagen het kan laten verdwijnen in het binnenste van het karretje. Marijke en
ik zwabberen flink mee, maar

we kunnen Cor en Arie onmogelijk bijhouden.
Later legt Cor uit dat we ons
teveel hebben geconcentreerd
op peuken en dopjes van flessen. Normaalgesproken nemen ze alleen blikjes en flesjes
mee. Arie: „Je moet eens meegaan op zondag of maandag,
want dan liggen er enorme bergen afval op straat."
Bij McDonald's, de Febo en
Esplanade zwerft het meeste
afval- Scandals heeft de boel
net schoongespoten, zodat we
daar slechts een patatbakje
van de buurman terugvinden.

maar het was pas eind juli
klaar," vertelt mevrouw Hildering, terwijl ze met een brief
van de gemeente wappert die
voor het begin van de werkzaamheden verstuurd is.
In totaal heeft de gemeente
drie keer een brief gestuurd
volgens ambtenaar C. Andersen: vorig najaar, in december
en begin juli. Wethouder Marij-

ke Herben vindt dan ook dat er
wel degelijk voldoende belangstelling vanuit de gemeente
voor de bewoners is geweest.
„Ik heb zelf ook regelmatig bij
het hek staan kijken en met
mensen gepraat. Nee, dat was
niet overdag, want dan werk ik.
Ik heb het al druk genoeg."
Om de bewoners tegemoet
te komen is er een informatie-

1. Waar dient de bak onder
Vijf vragen
het Zwarte Veld voor?
- Om de wateroverlast in het
over de
centrum te bestrijden. Als
het in een keer heel hard regent, stroomt het water in de
bak en blijft het niet in de den. Na de bouwvakantie bestraten staan volgens de ge- ginnen de werkzaamheden.
meente. Er kan 4,5 miljoen liter water in.
3. Wat gebeurt er als het heel
hard gaat regenen?
2. Is het waterreservoir al - Dan kan de bak wel volloklaar?
pen. maar duurt het even
- Ja en nee. De bak zelf is voordat deze leeggepompt
klaar, maar de pompen moe- wordt.
ten nog afgeregeld worden.
Bovendien moet de aanslui- 4. Hoe hoog zijn de bouwkosting bij de Kqstverloren- ten?
straat en Koninginneweg en - Dat moet nog uitgerekend
de aansluiting bij de water- worden. Naar schatting zes a
zuivering nog afgemaakt wor- zeven miljoen gulden.

waterbak

Geen legionella
meer bij Koppenol
ZANDVOORT - Uit dwci.se
controles is inmiddels gebloken dat er geen legionella meer
is aangetroffen bij Koppenol's
Beauty Center. Het Bnctenologiseh Controle Station Kal •
wijk heeft de bacterie op neen
enkele plek gevonden op 17 en
21 juli. zo laten de rapporten
van BCS zien.

Op 22 juli maakte de provincie bekend dat m het hydiomassagebad legionella 7,at en
dat een mevrouw vermoedelijk
daardoor de veteranen/iekte
opgelopen heeft Het monster
1
word op 20 juli genomen in dit
bad. Op 21 juli werd de back-ric inderdaad aangetoond.
Koppenol houdt het hydromassagebad nog gesloten totdat de provincie het groene
licht geeft. In elk geval wacht
Koppenol eerst op de uitslagen van een extra controle r lie
Het ergste zijn de sigaretten- hij op eigen imtitiatief heeft lapeuken, die zich in de spleten ten verrichten.
van de straat nestelen en daar
ook na flink borstelen niet tussen uit te krijgen zijn. Marijke 1 Beelden in het duin
wil terstond een rookverbod !1 ZANDVOORT - Er komen
op straat uitvaardigen, maar mogelijk beelden in de zeehet vegen stimuleert haar her- ! reep Het college van Burgesens. Na afloop vertelt ze dat meestcr en Wethouders wil de
ze mogelijk zandbakjes voor beelden, die samen een route
peuken op de 'hotspots' gaat t moeten vormen, toestaan als
neerzetten.
het Hoogheemraadschap toeZe kijkt tevreden terug op stemming geeft en als het past
haar korte loopbaan als veger. in het masterplan voor de midSamen concluderen we dat het denboulevard. Bij wijze van
hard werken is, dat je er rug- proef staan de beelden erin elk
pijn van krijgt als je de verkeer- geval tijdens de manifestatie
de bezem gebruikt en dat het Kunstcircus '99.
onterecht is dat vegers en vuilnismannen zo weinig aanzien
ZFM verhuist
hebben.
ZANDVOORT - De lokale
„Ik heb deze werksessies in- omroep ZFM gaat deze week
gesteld om erachter te komen verhuizen. Vrijdag wordt een
wat er leeft onder de medewer- i noodzender aangelegd, want
kers, om betrokkenheid te to- j zaterdag gaat het grootste
nen en om te zien wat er in het | deel van de apparatuur van de
dorp loos is," vertelt de wét- watertoren naar het Gasthuishouder. „Wat wij ervan vinden plein.
dat Marijke Herben mee- De officiële opening van de
gaat?" Cor en Arie halen hun studio is op 4 september. Burschouders op. „Ach, wel leuk." gemeester Van der Heijden zal
Ze pakken de takkenbosbe- de opening verrichten, toegezem van Marijke aan. Ze zongen door leden van toneelvraagt gekscherend: „Vliegen vereniging Wim Hildering en
jullie er wel eens op?" Cor van De Wurf.
grijnst. „Alleen als we om vier
uur naar huis gaan."
Monique van Hoogstraten

'Mijn huis is nu instabiel'

Marlboro Country
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De buit

M

IJN BED ligt 's morgens het lekkerste.
Vroeg opstaan is
dan ook niets voor
mij. Maar wethouder Marijke
Herben is een vroege vogel.
Zes uur 's morgens springt zij
meestal opgewekt uit bed. Het
kost haai- daarom geen enkele
moeite om elke donderdagmorgen om kwart over zeven
haar neus te laten zien in de
kantine van de remise. Samen
met de mannen van de reiniging en plantsoenendienst een
bak koffie naar binnen en dan
hup, aan het werk.
Deze donderdagmorgen krijgen de vegers Cor Fermond en
Arie Paap zelfs versterking van
drie vrouwen: een wethouder,
een journaliste en een fotografe. De wethouder en de journaliste zullen zelf de bezem ook
ter hand nemen, de fotografe
houdt ons met haar lens in de
gaten.

Veilig bankieren

ZANDVOORT - Volgens
wethouder Hogendoorn bankiert de gemeente Zandvoort
veilig.
Er wordt volgens hem geen
geld uitgeleend aan bedrijven,
zoals bij de provincie ZuidHolland. Dat heeft Hogendoorn maandag bekend gemaakt na de wekelijkse vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders.

bijeenkomst in het najaar gepland. „Dat is toch ook een
aardige geste," vindt Herben.
Inge van de Poel is vrij resoluut
over dat aanbod. „Nee, ik kom
niet. Geen denken aan." De familie Koper reageert wel positief. „O, wat leuk. Nou. we
ZANDVOORT - Distnctswachten op de uitnodiging, commandant Doorns van de
hoor."
politie
Zuid-Kennemerland
Monique van Hoogstraten heeft de wethouders van Zandvoort en hun collega's vorige
week gevraagd om evenemen5. Wie behandelt de schade
ten beter op elkaar af te stemaan de huizen?
men. Hans Hogendoorn, wét- Dat is tamelijk ingewikkeld.
houder van toerisme, heeft
De opdrachtgever is de gehem beloofd hierop te letten.
meente. De aannemer is NeHij zal in elk geval deze week
lis, die via assurantiemakemet het Ondernemers Platlaar VDS in Hoorn een verzeform over praten over het op
kering bij Delta Loyd heeft
tijd vaststellen van een evenementenkalender. Hogendoorn
afgesloten. Alle huizen in een
wil voor 31 december weten
straal van 25 meter rondom
de bouwput zijn onderzocht
wanneer de festiviteiten voor
door expertisebureau Cunvolgend jaar gepland zijn.
ningham. Delta Loyd heeft
het rapport van Cunningham
ADVFRTFMTIF
nagenoeg overgenomen, al is
dat niet verplicht. Hoeveel
het uitgekeerde bedrag is, wil
niemand zeggen. Volgens
omwonenden variëren de bedragen tussen de 250 en 1200
gulden.

Beter afstemmen

Cinema Circus
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'Zuidbuurt al 200 procent beter'
De Zuidbuurt herinnert zich l
augustus als geen ander, omdat vanaf die datum de bewoners alleen nog- maar met een
vergunning konden parkeren.
Daarmee behoorden heel wat
ergernissen tot het verleden.
De bewoners pleiten dan ook
voor vergunningen in meer
buurten.
De Zuidbuurt is blij! Eindelijk zijn we af van de onleefbare
situatie in de buurt. Auto's
staan niet langer schots en
scheef, dubbel en zelfs driedubbel geparkeerd. Gevels
worden niet meer stukgereden. Het aantal rondrijders
zoekend naar een plekje in de
buurt was soms niet meer te
tellen. Kinderen waren in gevaar als ze tussen de auto's
door renden. Er was ergernis
als je 's avonds laat. na een
lange dag hard werken, thuis
komt en je auto moet je voor
de zoveelste keer in de Oosterparkstraat (of nog verder) parkeren.
Het lijkt erop dat er aan al
deze ellende een eind komt.
We betalen flink, maar dat is
voor de meeslen geen bezwaar
als we dan maar in de buurt
kunnen parkeren en de zekerheid hebben pp een plekje.
Natuurlijk is niet iedereen
blij met de nieuwe situatie.
Sommige ondernemers van de
Kerkstraat zijn boos, want zij
kunnen plotseling hun auto's
niet meer kwijt. Ze zijn boos,
boos op de buurt, boos op de
gemeente. Dat waren wij twee
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De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad. Postbus 26. 2040 AA Zandvoort of lever uw
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
jaar geleden nou ook. toen diezelfde ondernemers besloten
zonder enig overleg met de
omliggende buurten de Kerkstraat af te sluiten voor alle
verkeer. Het hele jaar.. Toen
begon de overlast pas echt. En
nu wij eindelijk voor ons buurtje opkomen roept dat menige,
onredelijke reactie op en worden we door sommigen zelfs
uitgemaakt voor alles wat
slecht is.
Er liepen vandaag twee oudere dames rond. Ze keken belangstellend naar de vergunnmgen op de auto's. Kijk. zei
de een tegen de ander, dat is
nou zo'n vergunning. Wat een
rust hier nu. hè. Het is toch
zo'n leuk oud buurtje. Het was
eeuwig zonde dat al die auto's
hier altijd stonden. U bent er
zeker blij mee. als buurtbewoners? Volmondig antwoordden
we met: Ja. we zijn er heel erg
blij mee. Het is leuk om zulke
reacties te ontvangen van
mensen die hier niet eens wonen.
Natuurlijk begrijpen wij dat
het voor veel mensen moeilijk
is geworden en dat het nog wel
een tijdje zal duren voordat al-

les loopt zoals het zou moeten
lopen. Maar voorlopig, na ruim
een week. is de buurt al 200
procent leefbaarder geworden
dan voorheen. Laatst konden
alle thuiskomers zelfs hun auto
kwijt.
Onze dank gaat dan ook
nogmaals uit naar wethouder
Hans Hogendoorn en zijn team
(stuurgroep Parkeren) en de
handhavers. En clan ook nog
een grote pluim voor Therèse
Veldhuysen. de secretaris van
de stuurgroep, die onze steun
en toeverlaat is m goede en
slechte tijden. Zij is via de mpnitprlijn te bereiken en altijd
optimistisch en gemotiveerd.
De gemeente mag blij zijn met
zo'n topmedewerkster. Wij hopen met zijn allen dat het vergunningparkeren snel doorgevoerd zal worden in andere delen van het dorp. zodat haat en
nijd onderling wat zal vervagen. Want als het zover is dat
uw buurt aan de beurt is dan
kunnen we u beloven: het wonen en leven in Zandvoort
wordt er een stuk prettiger
door!
Comité Zuiclbuurl
Zitnclvoorl
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FunCars in het
OK Quality Cars

Autotron

Opel heeft in drie jaar tijd
35.000 occasions onder het
kwaliteitslabel OK Quality Cars
verkocht. De verkoop van
gebruikte auto's heeft hierdoor
een stevige impuls gekregen.
Alleen al dit jaar bedraagt de
groei tot dusver liefst twintig
procent. OK Quality Cars is in
1996 opgezet voor Opeldealers. Dit verkoopprogramma
omvat strenge criteria voor
opleiding, personeel, voorraad,
kwaliteitscontrole en klanttevredenheid bij de verkoop van
occasions. Omdat Opel 100%
zeker wil zijn dat de gebruikte
auto's voldoen aan de eisen,
worden ze eerst grondig getest.
Alleen auto's jonger dan 5 jaar,
met minder dan 80.000 km op
de teller (benzinemotor) of
120.000 km (dieselmotor)
maken kans op het label dat
een hoge kwaliteit garandeert.
De koper van een OK Quality
Car heeft dankzij het label recht
op een 1 jaar garantie en OpelAssistance, twee weken omruilgarantie én een gratis onderhoudsbeurt na 1.500 km. Met
de tevredenheid van de kopers
zit het kennelijk goed, want
slechts een half procent van de
kopers van OK Quality Cars
maakt gebruik van de omruilgarantie.

Een Lamborghini van 20 mille?
Dat kan niet waar zijn. Toch
blijkt het mogelijk. In het
Autotron wordt het bewezen.
Want op 11 en 12 september
barst er een fantastische show
los met de mooiste replica's van
topauto's: de FunCar '99.

SsangYong Korando 2.9 TDX automaat

mfortabele
terreinbeul
sangYong is sinds 1995 actief in ons land. Het Koreaanse
4x4-merk introduceerde toen de vierdeurs Musso. Twee jaar
later verscheen de Korando op het toneel. Een comfortabele
terreinwagen van het formaat Jeep Wrangier. SsangYong krijgt
steeds meer vat op de Nederlandse markt getuige de stijging van
het aantal verkopen. De importeur heeft nu al .. verkocht tegen
87 in 1998.

S

Bij het zien van de Korando springt
zijn opvallende verschijning het
eerst in het oog. De ronde koplampen aan de voorzijde verwijzen
naar het grote voorbeeld van alle
4x4's, de Amerikaanse Willy's Jeep.
Ronde lijnen, een strak vormgegeven achterkant en eventueel een
stoere bullbar maken de Korando
helemaal klaar voor het nieuwe

millennium.
Voor de aandrijving in haar modellen maakt SsangYong gebruik van
Mercedes-motoren. Deze krachtbronnen hebben hun betrouwbaarheid al ruimschoots bewezen. De
2,9-liter vijfcilinder turbodiesel kan
goed overweg met de 1.850 kilogram wegende Korando. Dat mag
ook wel als je bedenkt dat de auto
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volgens model op maat
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Zeer creatieve autobouwers
kunnen alle topmodellen van
droomauto's waanzinnig goed
namaken. Overigens is er nog
veel meer mogelijk op dit
gebied. Want alleen nabouwen
is natuurlijk geen kunst.
Er wordt pas over een meesterwerk gesproken als alles door
de bezitter is ontworpen. Van
het kleinste stukje plaatwerk tot
de laatste bout in de motor.

nog een 2.800 geremde kilo's mag
trekken.
Het leuke van een 4x4 als testauto
is dat je een keer in de modder kan
spelen. Daarom namen we de
Korando mee naar wat waarschijnlijk het grootste bouwterrein van
Nederland is, Leidsche Rijn bij
Utrecht. Uniek bij de Korando is het
feit dat de vierwielaandrijving tot
70 km/u met een knop ingeschakeld kan worden. Vervolgens zochten we de diepste modderplassen
en de steilste zandheuvels op. De
SsangYong toonde zich een ware
4x4 en kwam geen enkel moment
in de problemen.
Tijdens het rijden in de Koreaan valt
het hoge comfort op. Normaal
gesproken kenmerken 4x4's zich
door een uitermate harde vering en
dus een onprettig rijgedrag op
geasfalteerd wegdek. Het onderstel
van de Korando strijkt oneffenheden echter moeiteloos glad. Ook
de prestaties zijn boven verwachting.
In bochten helt hij maar weinig
over waardoor deze best snel
genomen kunnen worden. Tijdens
een topsnelheid-poging op een
lege snelweg gaf de kilometerteller
al snel 165 aan. Een waarde die van
pas kan komen als je een keer haast
hebt. De snelweg, slecht wegdek
en ruw terrein. De Korando voelt

Het ruigste terrein vormt geen probleem voor de vierwielaangedreven Korando.
zich overal als een vis in het water.
De Korando is een werkpaard,
maar dat zou je niet zeggen als je
kijkt naar de luxe in het interieur.
Stoffen bekleding en imitatie houtinleg op het dashboard en de interieurpanelen ademen klasse uit.

Tezamen met de goede rijeigenschappen voor zowel het ruigere
werk als de openbare weg zet
SsangYong een goed product neer.
Het is even doorbijten, maar als het
Koreaanse merk doorzet verovert
het vast en zeker een eigen plek op
onze drukbevochten markt.

SPECIFICATIES:
SsangYong
Korando 2.9 TDX automaat

Motortype:
Vijfcilinder turbodiesel
Cilinderinhoud: 2.874 cm3
Vermogen:
88 kW/120 pk
bij 4.100 t.p.m.
256 Nm bij
2.100 tp.m.
Acceleratie:
16,9 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
156 km/uur.
Gem. verbruik: 11 ltr/100 km.
Max. koppel:

Prijs:

ƒ 75.980-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Viertraps automaat
Elektrisch bedienbare ramen voor
en achter
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
ABS

Eigen creaties staan ook op de
manifestatie FunCar. Dat zijn
Custom Cars, Kit-Cars, Custom
Bikes, HotRods, ProStreets,
Trikes, Vans en Streetrods. Op
de FunCar'99 is er dus voor
ieder wat wils. Bezoekers kunnen ook meedoen aan enkele
spectaculaire activiteiten.
Zo staat er voor de liefhebbers
een heuse FunCar gereed,
waarmee kan worden deelgenomen aan een slalom of acceleratiesprint. Bovendien betaalt
een bezoeker die z'n eigen
FunCar naar de show meeneemt geen entreegeld.
Ook dit jaar zullen er opnieuw
prijzen worden uitgereikt aan
de beste, mooiste en meest
ludieke deelnemers én bezoekers.
Allerlei soorten artikelen en
onderdelen zijn natuurlijk volop
verkrijgbaar via de diverse
stands tijdens de FunCar '99.

Airbag
Elek. bedienbare buitenspiegels

Airco
Lichtme,talen velgen
Het interieur van de Korando ademt luxe uit.

E-klasse gewapend voor toekomst
M

ercedes wil zijn E-rijders maximaal te vriend houden en
daarom is hij veranderd. Dit model is van levensbelang
voor het merk. Hij neemt maar liefst 35 procent van de
verkopen voor zijn rekening. De kopers zijn daarbij veeleisend,
wat moge blijken uit het feit dat er in 1998 slechts vier identieke E-klasses van de band gerold zijn.

Japanse techniek in een Italiaans jasje: de Mitsubishi Pinin.

Mitsubishi met Italiaans bloed

D

e Mitsubishi Pinin komt
uit Italië en wordt
gebouwd
door
de
designfirma Pininfarina. Begin
deze maand is daarvoor in
Bairo Canavese (vlakbij Turijn)
een nieuwe fabriek geopend.

Met de Pinin betreedt Mitsubishi
ook in Europa de markt van de
compacte Sports Utility Vehicles
(SUV's). De belangstelling voor
deze bijzondere groep terreinachtige auto's groeit sterk. Andere spelers op de markt zijn onder meer al
Toyota met de Fun Cruiser, Suzuki
met de Jimny en de Vitara en
Daihatsu Terios. De Pinin ziet er uit
als een brutaal opdondertje met
een vrolijke uitstraling. Standaard
heeft de nieuweling de Super
Select 4WD techniek die de Pajero
zoveel grote rallysuccessen heeft
gebracht.
De Pinin is de Europese variant van
de Pajero iO, waarvan er een jaar
na de lancering in Japan al 50.000
zijn verkocht. Het concept is onveranderd, wel heeft Pininfarina het
interieur
aangepast aan de
Europese smaak. Aan de buitenkant vallen de andere bumpers en
de flankbeschermers op. Begin volgend jaar komt de Pinin naar
Nederland, naar verwachting zullen
er zo'n 400 per jaar worden verkocht.
Over de prijs valt nog weinig te
zeggen, maar gelet op de concurrentie zal deze zeker boven de
40.000 gulden uitstijgen. In eerste
instantie zal alleen een driedeurs
versie worden gemaakt, in de loop
van 2000 zal een vijfdeurs variant
daaraan worden toegevoegd. De

totale productie moet volgend jaar
uitkomen op 35.000 exemplaren.
"Het is een bijzondere auto," aldus
president Boudewijn Finson van
importeur Mitsubishi Motor Sales
Nederland B.V. "Wij denken hiermee een nieuwe groep kopers te
kunnen aanspreken. Het segment
is natuurlijk niet echt groot in
Nederland, maar het is wel groeiend. Misschien dat wij bijvoorbeeld
de interesse kunnen wekken van
de groeiende groep vrouwen die
een voertuig met een geheel eigen
uitstraling wil aanschaffen."
De besprekingen tussen Mitsubishi
en Pininfarina over samenwerking
dateren al van 1996. Beide partners
zagen het helemaal zitten om met
elkaar in zee te gaan. Pininfarina
krijgt daardoor nog meer voet aan
de grond als autobouwer. En
Mitsubishi beschikt zowel over een
gereputeerde partner als over aanvullende Europese productiefaciliteiten. De Japanse fabrikant laat al
personenauto's bouwen bij NedCar
in Born (Space Star, Carisma) en
bedrijfswagens (Canter) assembleren in Portugal.
Het is extra opmerkelijk, dat
Pininfarina nauwelijks heeft bijgedragen aan het ontwerp van de
Pinin, maar zich mede door de
naamgeving wel nadrukkelijk aan
de auto heeft verbonden. Als carrosserie-ontwerper
werkt
Pininfarina voor vele autofabrikanten. Pinin, dat kleintje betekent,
was de bijnaam van de jongste van
de telgen Farina die het ontwerphuis op de internationale kaart
hebben gezet. Uit eerbetoon voor
de prestaties van Pinin Farina is het

bedrijf voortgezet als Pininfarina,
hoewel in het logo de letter F van
Farina is gehandhaafd.
In de nagelnieuwe fabriek heeft
Mitsubishi meer dan 200 miljoen
gulden geïnvesteerd en Pininfarina
ruim 85 miljoen gulden. Ongeveer
75 procent van de onderdelen voor
de Pinin worden in Europa gekocht
bij zo'n zestig toeleveranciers.
Slechts de direct ingespoten GDImotoren en de transmissies komen
uit Japan.

Een deel van de 1.800 wijzigingen
aan deze Benz vloeien dan ook
rechtstreeks voort uit opmerkingen
van gebruikers. De anders gevormde voorbumper, die nu meer aansluit bij de motorkap, verlaagt niet
alleen de luchtweerstand. Hij loost
ook beter water, waardoor geen
opgedroogde druppels als vlekken
achterblijven na een bezoek aan
een wasstraat. Over oog voor
detail gesproken.
Onder de E-klasse rijders zitten heel
wat zakelijke gebruikers. Voor die
groep zullen de nieuwe 270 CDI
(170 pk) en 320 CDI (197 pk) dieselmotoren belangwekkend zijn.
De eerste telt vijf cilinders, de
tweede heeft er zes. Dankzij directe inspuiting (common rail) en turbotechnologie zijn ze zuinig en
krachtig. Bij de eerste rij-impressie
in de omgeving van een zomers
Rome valt nog een eigenschap op:
ze zijn ongelooflijk stil. Zelfs na het

starten valt
laat staan te
Ze kunnen
geruisarmste

nauwelijks te horen,
voelen, dat ze lopen.
zich meten met de
benzineverstokers.

Op smalle Italiaanse binnenwegen
en bergwegen bewijzen ze hun
dynamiek. Loepzuiver laat de forse
E-klasse zich sturen, alsof je aan het
wiel van een veel compactere auto
zit. Bovendien schakelt een nieuwe
versnellingsbak, nu standaard met
zes gangen, uitstekend. De 320
CDI heeft een vijf-traps automaat,
die de immense trekkracht van 470
Nm naadloos weet te vertalen in
een geweldige acceleratiekracht.
Tot de vele veranderingen aan de
E-klasse behoren ook een standaard elektronische stabiliteits
regeling (ESP) en windowbags. Die
beschermen bij een zijdelingse aanrijding doeltreffend bovenlichaam
en hoofd van de inzittenden. De
uiterlijke wijzigingen aan de auto

Door bescheiden uiterlijke veranderingen heeft de E-klasse een dynamischer snoet gekregen.

zijn voor leken bescheiden.
Mercedes heeft de voorkant met
chirurgische precisie aangepakt. De

neus is twee centimeter verlaagd,
de motorkap heeft een andere
plooiing en de grille en de bumper

Mercedes-Benz heeft nog meer
CDI-motoren op stapel staan.
Volgend jaar komt er een achtcilinder. De E-klasse biedt trouwens
veel zo niet alles, want het nieuwe
model profiteert van techniek, die
eerder in de S-klasse verscheen,
zoals een bediening van radio, telefoon en andere functies vanaf hel
stuur. Ook opties als stoelventilatie
en een zogenaamd COMAND-systeem waarin navigatie, radio, cdspeler en televisie zijn gebundeld,
kennen we van de S.

Renault Clio
als feestbeest
R

enault lanceert volgend jaar een wel heel heftige Clio: de
GT-versie. Die heeft een 250 pk sterke zescilinder (midden)motor. Deze uitvoering is rechtstreeks afgeleid van de
voor het circuit ontwikkelde versie Sport V6 24V, voor welke auto
momenteel een eigen raceklasse aan de gang is. De uitvoering
voor de straat gaat naar verwachting 84.000 gulden kosten.
Renault is gek op autosport. Keer
op keer presenteert de fabrikant
zich op onnavolgbare wijze in
races. Al jaren achtereen, want
begin jaren tachtig boekte de
Fransen al klinkende successen met
zijn turbomotoren in de Formule 1.
Het waren ook de glansjaren voor
de Renaults 5 Alpine turbo en de
exclusieve topper 5 Turbo met middenmotor.
Deze Clio GT valt te betitelen als
een waardige opvolger van die 5
Turbo, welke trouwens nog figu-

reerde in een James Bond film.
Door de prijs zal deze speciale en
bliksemsnelle Clio zeker niet in
grote aantallen verkopen. Hij is
bestemd voor liefhebbers, die eens
wat aparts zoeken.
Door de zogenaamde middenmotor zijn er slechts twee zitplaatsen.
Praktische eigenschappen zijn deze
Clio GT dan ook niet toe te dichten.
Niet nodig, want alles draait om
prestaties. De 3,O-liter motor met
zijn 250 pk sleurt de Clio binnen
zes seconden van nul naar honderd
kilometer per uur. Het onderstel

sluiten naadloos aan op de carrosserie. En door andere voorspatborden zitten de koplampen lager.

De straatversie van de Clio Sport V6 24V oogt gespierd.
staat borg voor een messcherpe
wegligging. De kopers van deze
specialiteit kunnen spektakel verwachten.
De circuitversie, waarmee nu wordt
geracet is ontwikkeld door Renault
Sport, de race-afdeling die destijds

de motoren leverde voor het
Williams Formule 1 team. De
straatversie van de Clio zal worden
geproduceerd
door
Torn
Walkinshaw Racing, eveneens een
bekende naam in de wereld van de
racerij. Onder meer voor Volvo

heeft dit bedrijf ook het nodige
ontwikkelingswerk gedaan voor
auto's die op het circuit moesten
uitkomen. De productie van de
speciale Clio start in de loop van
volgend jaar in de TWR-fabriek in
het Zweedse Udevalla.

Met dergelijke accessoires groeit de
prijs met grote stappen. Een E-klasse is toch al niet goedkoop. De
instapper (hij verdient het woord
nauwelijks) E 200 kost 89.250 gulden. De E 200 CDI diesel kost
90.650 gulden. Er zijn weinig andere merken te vinden waar een zelfontbrander zo weinig meer kost
dan de benzineversie. De nieuwe E
270 CDI komt op 104.100 en de t
320 CDI zescilinder vergt een
investering van 120.550. Dat i?
inclusief de standaard vijf-traps
automaat. Aan top gaat de 354 pk
sterke E 55 AMG van 244.900 gulden.
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Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

Rekreade
Kinderen van vier tot en met
twaalf jaar hoeven zich in de
vakantie niet te vervelen. De
vrijwilligers van de
Rekreade organiseren voor
hen elke zomer spel- en
knutselactiviteiten. De
Rekreade duurt van zondag
l augustus tot en met
vrijdag 27 augustus.
Meedoen kost een gulden
per dagdeel, op vrijdag 1,50
uur voor het vier
uursprogramma. Het
volksdansen en de
poppenkast zijn gratis.
Programma Centrum (jeugdhuis bij de Hervormde Kerk):
week 2: Warenhuis ut Winkoltje: wo 11 aug 10-12 ganzenborden, 15-17 duinspel, do 12 aug
10-12 knutselen, 15-17 creatief
spel, vrij 13 aug 10-14 afscheidsfeest (brood meenemen). Week 3: niet bekend.
Programma Noord (gebouw
't Stekkie, Celsiusstraat 190):
week 2: Schots en scheef: wo 11
aug 10-12 duinspel, 15-17 creatief spel, do 12 aug knutselen
en spel, 15-17 knutselen, vrij 13
aug 10-14 rampzalig leuk programma (brood meenemen).
Week 3: Het zwarte bomen
bos: zo 15 aug 18.15-19.00 poppenkast en volksdansen, ma 16
aug 10-12 spel, 15-17 knutselen, di 17 aug 10-12 knutselen,
15-17
speurtocht, 19.00-20.30
vossenjacht vanaf het Jan Snijerplein bij droog weer, wo 18
aug 10-12 spel, 15-17 spel, do 19
aug 10-12 koken, 15-17 creatief
spel, 18.15-19.00 poppenkast
en volksdansen, vrij 20 aug 1014 beestenbende voor speurneuzen (brood mee).

Schaaktoernooi
op het strand
ZANDVOORT - Zaterdag
aanstaande organiseert de
Zandvoortse Schaakclub het
strandschaaktoernooi 1999.
Ook dit keer wordt er geschaakt in het strandpaviljoen Take Five aan de Boulevard Paulus Loot 5.

'Ik heb geen behoefte aan ander strand'

Met

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alle paviljoens die de
badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

en

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Verkoeling
Dicpgcbruind
ligt Harry bij de
Ganimon Club.
Hij heeft zelfs
een snippcrdag
opgenomen om
te kunnen
Foto Clauclia IloSam-Suoi

„Wat moet jij met drie koelboxen." vroeg een Zandvoortse
vorige week in de cartoon van tekenaar Hans van Pelt aan haar
man, terwijl de temperatuur ongekende hoogten bereikte. Door
een technische fout was die tekst helaas niet helemaal meer
leesbaar in de krant. Daarom plaatsen we de cartoon deze week
nog een keer.
den; we liepen er gewoon langs
en zijn toen gaan zitten. Het is
vandaag wel een stuk rustiger."

'W!

lijk druk. Dan gaat iedereen
ook wandelen en even op een
terrasje zitten om wat te drinken."
Tafeltennissen zullen de
vrienden dit jaar niet alleen in
Zandvoort doen. „Over twee
weken gaan we ook nog echt
op vakantie. Met z'n tweeën,
nou ja, wel met onze ouders
erbij."

'Alles doen we met vrijwilligers'

Image Wooncomfort
blijkt schot
in de roos

Poezen

Kerkdiensten
Zondag 15 augustus is er een
vakaiitiedienst in de Hervormde Kerk voor alle gelovigen. De
andere
kerkgebouwen in
Zandvoort zijn gesloten. Aanvang 10 uur. Deze oecumenische dienst, die plaatsvindt,
dankzij de Lokale Raad van
Kerken, is zowel voor kinderen
als volwassenen een interessante bijeenkomst. Het interkerkelijk koor Rejoice treedt
op. De voorgangers zijn mevrouw C. Schram en pastor D.
Duijves. De diensten van zaterdag (Agatha Kerk en Nieuw
Unicum) vervallen.

W

nistafel in de schaduw, waar
AT METEEN opvalt
Ralph en Rogier regelmatig geals je bij de Gammon
bruik van maken. „Dat is ook
Club aankomt, is dat
één van de redenen waarom we bijna alles de kleur geel heeft.
altijd naar Calipsp gaan, om Stoelen, ligbedden, het pavilE HEBBEN bij ver- even te tafeltennissen," zegt joen zelf, noem maar op, alles
schillende tenten ge- Ralph.
ziet er heel zonnig en vrolijk
zeten, maar het is
uit.
hier 't gezelligst." Rogier
Volgens Rogier is het deze
Op één van de vele ligbedden
Doorn vertelt waarom hij en week nog niet druk geweest op ligt Harry te zonnen. Zo te zien
zijn vriend Ralph van Delden het paviljoen. „Overdag zitten komt hij vaker op het strand
deze zomer op zonnige dagen hier niet zoveel mensen, want zijn huid heeft al een
vaak te vinden zijn bij pavil- 's Avonds wel. dan is het rede- diepbruine kleur. Harry komt

joen Calipso. De jongens wonen allebei in Badhoevedorp
en als het mooi weer is, komen
Het is erg rustig op het pavil- zij vaak naar Zandvoort.
joen, maar dat vindt Natascha
helemaal niet erg. „Gisteren is
De twee komen niet alleen
het echt heel erg druk geweest. om de hele dag te liggen luieToen zat het hier helemaal vol ren naar het strand. Ze doen
met mensen. Vandaag zijn we ook actieve dingen zoals bijtoch maar weer hier gaan zit- voorbeeld tafeltennissen. Achten. Niet met een speciale re- ter Calipso staat een tafelten-

Naam:
Zaalvoetbalvereniging
Zandvoort Noord.

FC

Grootste successen:
Zaalvoetbaltoernooi op de
hpckeyvelden en diverse kampioenschappen in meerdere
klassen.

Leeftijd:
22 jaar.

Grootste teleurstelling:
Geen.

Aantal leden:
67 spelende en vier niet-spelende voetballers.

Verenigingsmotto:
Alles doen we met vrijwilligers.

Gemiddelde leeftijd:
Dertig jaar.

Hartenkreet:
We hopen zolang mogelijk een
zelfstandige voetbalverenigingte blijven.

Thuisbasis:
Korver sporthal op het Duintjesveld.

Meer informatie:
Kabelkrantpagina 161.

è stand
Periode 2 - 6 augustus 1999
Geboren: Wesley Dylan, zoon
van Sandro Sebastiaan van
Kouteren en Ilona Laurentia
van der Storm.
Ondertrouwd: Elroy van den
Broek en Patricia Dubbis: Cornelis Jphannes Offenberg en
Jacqueline Mary Burns.
Gehuwd: Frederik Neijts en
Jolanda Cornelia Maria Ver-

oog
oor

O

P VEEL plekken op het
strand is het niet uit te
houden van de hitte vandaag. Naast de strandbedden
van de mensen die op een
windstille plek liggen te zonnen, staan dan ook veel anderhalve-literflessen water. Op
paviljoen Take Five heeft Natascha van der Voort met haar
twee weken oude zoon Lorenzo even de schaduw opgezocht
om hem te voeden. Waarschijnlijk heeft de baby door
het warme weer geen honger.
Hij ligt lekker te doezelen in de
armen van zijn moeder terwijl
zij hem zachtjes wiegt. „Normaal gesproken liggen mijn
vriend en ik pp het strand,
maar nu met die kleine erbij is
het daar veel te warm voor,"
zegt Natascha.
Natascha heeft vroeger zelf
in Zandvoort gewoond, maar
ze woont tegenwoordig met
haar gezin in Zwaanshoek. Samen met haar vriend en zoontje rust zij nu een paar dagen
uit in het zomerhuisje van
vrienden aan het strand.
Maar vakantie vieren is niet
de enige reden waarom ze hier
zijn gekomen. „Mijn vriend racet hier in het
weekend op
het
circuit,
dus het is wel
zo handig dat
we hier een
paar
dagen
van tevoren
zijn. Nu hoeven we zondag (bij de
Marlboto
Masters, red.)
niet in de file
te staan, want
het zal dan wel heel erg druk
zijn op de weg."

Vier jaar geleden trok dit
evenement vijftig deelnemers
en vorig jaar waren dat er al
tachtig. Het is een rapidtoernooi hetgeen inhoudt dat per
persoon twintg minuten bedenktijd -beschikbaar is. Tot
uiterlijk vrijdagavond 13 augustus kan ingeschreven worden bij Ruud Schiltmeijer, telefoon 023-5717272 of Edward
Geerts, telefoon 5717978.
Om deel te nemen moet tien
gulden inschrijfgeld betaald
worden. De deelnemers dienen Zandvoort telt zo'n vijftig
zich zaterdagochtend tussen verenigingen, grote en
elf en half twaalf te melden.
kleine. De een krijgt soms
meer gandacht dan de
ander. In deze rubriek
hebben ze allemaal de kans
om zich voor te stellen. Is
uw vereniging nog niet aan
de beurt geweest? Bel dan
redacteur Monique van
Hoogstraten,
telefoonnummer 571.8648.

In deze aflevering komen
alle poezen en katers aan bod.
Op dit moment zijn er dertig
op zoek naar een nieuw huisje.
Jong, wat ouder en nog wat
ouder. Kort en langharige katten, in alle kleuren van de regenboog. Gewone huis-tuinen-keukenkatten en perzen.
Leuke, speelse katten, binnenkatten, kroelkattten en katten
die gewoon kat willen wezen.
Eigenlijk voor ieder wat wils.
Waarom ze dan nog in het asiel
zitten? Het is vakantietijd, dus
veel katten zoeken wel een
nieuw tehuis, maar vinden het
niet. Dierenliefhebbers worden uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen. Wie Sari,
Cindy, Louie, Duucan, Fozzie
of Siinonc ziet, gaat voor de
bijl. Al deze katten zijn te gast
bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoeken, net
als alle honden, een nieuw tehuis. Voor informatie: het
Kennemer Dierentehuis Zanclvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.
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steege: Jacob Harteveld en
Chantal Leonie Bruijnzeel.
Overleden: Leonarda Johanna
Maria Koster (100): Hendrik
van der Mije (84): Wilhelmus
Cornelis van der Zeijs (91):
Anna Adriana Maria Terol geboren Mulder (83): Herman
Rudolf Volkers (71): Josina
Geertruida Kahlman geboren
van der Maaren Jansen (97):
Johanna Jacoba de Regt geboren van Dam (98).

VyèeB:0r1ddiensten
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne 5740260.
AMBULANCE: 112. of 5319191 (CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek.
Zeestraat 71, tel. 5713073. Zaterdag, zondag en maandag- tot en
met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek. Raadhuisplein 10. tel.
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het antwoordapparaat van de huisarts welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE: 5246899.
i
KENNEMER DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDENHUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en '•
'
5714561 (dierenbescherming).

ZANDVOORT - Dat er in
Zandvoort onmiskenbaar behoefte is aan het pasgeopende
Image Wooncomfort, blijkt
niet alleen uit de opvallende
toestroom naar de speciaalzaak in de Jupiter-winkelgalerij. Ook uit de reacties van het
publiek kan
bedrijfsleider
Theo van Ree duidelijk opmaken dat de onderneming een
schot in de roos is. „Menigeen
die voor het eerst komt kijken,
stelt tevreden vast dat zo'n
winkel als dit hier nog niet bestond," aldus Van Ree.
Het unieke van de verkoopruimte, die achterin het winkelcentrum tussen Blokker en
Mecca is gesitueerd, is dat er
allerhande meubilair wordt
aangeboden tegen zeer betaalbare prijzen. Het gaat daarbij
onder meer om tafels, stoelen
en bankstellen van materiaal
als riet. zeegras en oud-grenen.
Daarnaast kan men een keuze
maken uit tal van woondecoraties, zoals spiegels, vasen. kandelaars, windlichten en schilderijen. Bovendien beschikt
Image Wooncomfort over een
groot assortiment verlichting
(met zowel vloer-, hang- als
wandlampen). alsmede een afdeling cadeau-artikelen.
Ofschoon de officiële opening van het Jupiterbolwerk
nog moet plaatsvinden draait
de meubelzaak reeds op volle
toeren. „Op zich is het natuurlijk wel lastig, dat we nog een
tijdje in de herrie en het stof
van de verbouwing moeten zitten." erkent Van Ree. „Maar
dat belet ons zeker niet om er
nu al met volle kracht tegenaan te gaan. En gezien de enorme respons wordt ons dat door
de consument absoluut in
dank afgenomen."
Image Wooncomfort is overigens zeven dagen per week geopend vanaf 9 uur, met uitzondering van zondag wanneer de
deuren pas om 12 uur worden
ontsloten.

eens bij een ander paviljoen ga
liggen? Tja, dat is gewoon omdat het me hier heel goed bevalt. Ik ben er aan gewend geraakt. Omdat ik hier al zoveel
jaren kom, heb ik ook veel
mensen leren kennen. Dan is
het leuk om die hier af en toe
weer eens terug te zien."
Harry is niet alleen verknocht aan de Gammon Club,
maar ook aan Zandvoort zelf.
„Ik denk er nooit aan eens een
keer naar een
ander strand
te
gaan,
Noordwijk
ofzo.
Nee,
daar heb ik
helemaal geen
behoefte
•«! aan."
Om niet altijd een snipperdag te hoeven nemen,
gaat
Hariy
ook vaak in
het weekend naar het strand.
„Dan merk je ook meteen dat
het een stuk drukker is dan
door de week. Ik denk dat zondag en maandag de drukste
dagen zijn."
Claudia Ho-Sam-Sooi

Nu al herfst?
Het is bijna niet te geloven, maar de herfst kondigt zich al aan in
Zandvoort. De gierzwaluwen van de familie Sandbergen vertrekken alweer naar warmer oorden. Ze zaten zo knus met zijn
twintigen onder de dakgoot in de Haarlemmerstraat. Af en toe
viel er een kleintje uit het nest die dan door de kat van de buren
opgevangen werd.
Gelukkig beet hij ze niet dood, zodat ze met enige hulp in leven
bleven. Volgend jaar valt te constateren of de jonkies de grote
trek overleefd hebben.

Boerende en snurkende
knuffel als beste vriend

uit Hillegom en heeft vandaag
een snipperdag genomen om
naar Zandvoort te gaan. In z'n
eentje, want dat doet 'ie altijd
en daar heeft hij geen problemen mee. „Ik ga altijd alleen
naar het strand, lekker rustig."
„Ik kom al twintig jaar hier
is het negende deel in de serie
bij hetzelfde Gammon. Vijftien Dit
'Paviljoen'. Eerdere afleveringen verminuutjes met de auto, dus je schenen
pp 16, 23 en 30 juni, 7. 14, 21
bent er zo. „Waarom ik nooit en 28 juli en 4 augustus.

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-"--i (^zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleim 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.
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nu een zogeheten take-away
bedrijf gevestigd, waar men diverse op speciale wijze bereide
kipproducten kan afhalen om
thuis of elders te verorberen.
Volgens eigenares Henny
Groenteman, die dagelijks tussen 16 en 23 uur de klanten
bedient, werkt American Chicken met een uniek concept. „In
plaats van ovens te gebruiken,
werken we met computergestuurde machines, waarin de
kip onder hoge druk in sojaolie
wordt gebakken. Het voordeel
van deze bereiding is dat de
kip een lekker krokant velletje
krijgt, terwijl het vlees eronder
juist heerlijk mals en gaar
wordt. Bovendien is ons eindresultaat absoluut niet vet. zodat het voor iedereen een heel
verantwoord menu vormt."
De fried chicken is in drie
smaken verkrijgbaar, namelijk
mild, hot en aki. Om de maaltijden compleet te maken wor-

den er wedges (Amerikaanse
aardappelschijfjes) bij geserveerd, en ook salades en sauzen. Wie een bestelling doet,
mag er op rekenen hooguit
twintig minuten later het pand
weer met een tas vol warme
gerechten te verlaten. Het is
de bedoeling dat er vanaf oktober tevens een bezorgservice
op poten wordt gezet.
De nieuwe afhaalzaak is overigens in een opmerkelijk korte
tijdspanne tot stand gekomen.
„Nadat we ruim twee jaar geleden in Amsterdam met dit
concept zijn begonnen waren
we op zoek naar een goede
stek voor een tweede zaak,"
vertelt mevrouw Groenteman.
„Toen mijn man een week of
vier geleden de tip kreeg dat
deze plek beschikbaar was,
ging hij er dan ook meteen op
af. En ook daarna hebben we
er geen gras over laten groeien.
Acht dagen later was de hele
boel al verbouwd en ingericht,
zodat we nog diezelfde avond
de eerste klanten konden helpen."
Sindsdien heeft zij over gebrek aan belangstelling bepaald niet te klagen. Klaarblijkelijk slaat de Amerikaanse
vorm van kipbereiding in
Zandvoort evenzeer aan als in
de hoofdstad. Verbaasd is mevrouw Groenteman hier geenszins over. „We hebben immers
een enorme doelgroep, want
kip is nu eenmaal een product
dat bijna iedereen van jong tot
oud lekker vindt."

American Chicken
krokant alternatief
voor pizza of patat
ZANDVOORT - Wie zich 's
avonds een volle maag wil bezorgen zonder zelf in de keuken te staan, is niet langer uitsluitend
aangewezen
op
snackbars, pizzeria's of shoarmazaakjes. Sinds 23 juli kan
men voor een volledige maaltijd terecht bij de vestiging van
American Chicken aan de Haltestraat 23c. In het pand waar
voorheen bakkerij Visser zat. is llennv .Groenteman van American Chicken aan de Haltestraat
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Wesley (rechts) en zijn buurmeisje Lola niet een Furby
Folo Anclró Li

A DE Tamagotchi heeft Engels spreekt hij niet. dus
het nieuwste electroni- om de knuffel te kunnen versche huisdier de Furby staan, moet zijn moeder voor
hem vertalen. „Oudere kindede kinder- en grote mensenren zie ik ze overal mee naar
harten veroverd. De speeltoe slepen. Voor Wesley is hij
goedbeestjes waren uitverkocht voor ze in de winkel la- de ene week interessant en de
gen en werden al snel het lie- andere week vindt hij zijn
velingetje van volwassenen en computer weer leuker. Hij verstaat hem niet en kan dus ook
kinderen. Ook in Zandvoort
niet echt voor hem zorgen of
zijn de Furby's gesignaleerd.
merken dat Domo weer iets
Wesley (5) laat zijn Furby
Domo zien. „Hij wil misschien nieuws heeft geleerd."
Bij de Intertoys komen veel
wel boeren als ik het voordoe."
verschillende mensen een FurDe Furby op tafel is lichtbruin en staat vrolijk heen en by halen. ..Jongens en meisjes,
maar net zo goed volwasseweer te wiebelen. Als er een
wijsje naar hem geklapt wordt, nen," vertelt Natascha Bruynzingt hij het na. Hij roept 'big zeel. ..De jongens gaan voor de
'stoere' kleuren, zoals zwart
fun' en doet iets wat misschien als dansen kan worden met bruin of de witte met
gezien. Als hij even geen aan- vlekken. Meisjes nemen vooral
dacht krijgt, geeft hij dat luid de pastelkleuren."
Naast de gewone Furby's
te kennen of valt in slaap. De
zijn er sinds kort ook knuffelFurby is nog een hele zorg.
..Ik was zo nieuwsgierig naar furby's. Deze kunnen niets,
maar zijn daardoor wel een
de Furby's, dat ik er al snel
stuk zachter en goedkoper.
eentje gekocht heb. Wesley
zag andere kinderen er mee lo- „Voor kleine kinderen die ook
een Furby
pen en wilde
willen." verer ook eentje.
telt Natascha.
We wilden sa..Met deze
men een Furkun je alleen
by." Marja
maar knuffeSpierieus. de
len. Daarmoeder van
Wesley. kocht
~" "--- naast hebben
we nu ook de Furby-hoiioges
de Furby een paar maanden
geleden. ..Ik had geluk. Toen en krijgen we binnenkort bekers en bordjes met een Furik ging kijken, waren ze net
binnen. In de winkel waren ze by-opdruk."
Elke Furby heeft een eigen
op dat moment een hele
wachtlijst aan het afbellen om naam. maar dat laten ze vanzelf wel horen. Het eerste wat
door te geven dat ze binnen
Domo roept als hij zijn ogen
waren."
Natascha Bruynzeel van de opendoet is: 'Me Domo'. Dat is
duidelijk net als de andere
Intertoys in Zandvoort
beaamt dat de knuffelbeestjes teksten die hij kan roepen. 'Mc
een tijdje echt de winkel uit- lumgry'. 'me sleepy'. 'me bored'. Wesley vindt vooral het
vlogen. Ze wijst naar de drie
boeren leuk. Hij doet het even
Furby's die nog achter de
voor in de hoop dat Domo het
toonbank staan. ..Terwijl ze
na doet. Als de Furby een flintoch prijzig zijn. Tenminste,
het is niet alsof je een broodje ke boer laat. vraagt Wesley:
koopt." Voor 99.95 gulden kan ..Zegt hij nou wel pardon?"
..Ik geloof inderdaad dat ik
iedereen de trotse bezitter van
een Furby worden. Het beest er nog meer lol van heb dan
Wesley." vertelt Marja Spiespreekt dan nog geen verrieus lachend. ..Een Furby is
staanbare taal. maar Furbisch. Het Engels moeten de zacht en knuffelbaar. maar ik
nieuwe ouders hem zelf aanle- kan hem ook even uitzetten."
De Furby heeft een tijdje geren.
„In het begin zat ik met de roepen dat hij zich verveelt en
handleiding op m'n schoot uit dat hij gekieteld wil worden,
maar niemand reageert. Dan
te zoeken wat hij wilde. Er
snurkt hij een paar keer hardstonden een paar klanken in
op. doet zijn ogen dicht en valt
zodat ik kon opzoeken of hij
eten wilde of dat hij zich ver- in slaap. „Pas als hij wakker
veelde, maar ik heb best even wordt gemaakt, gaat hij weer
gedacht: waar ben ik aan be- om aandacht zeuren. Heel
makkelijk dus."
gonnen?"
Wesley is misschien nog een
Jorien Beukers
beetje te jong voor een Furby.

N

Furby's zijn
nauwelijks aan
te slepen
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Wij hebben de Audi A3
nog toegankelijker gemaakt.
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5-STERREN WEEKEND BRUSSEL

De Audi A3 vijfdeurs.

Zo kunt u comfortabeler dan ooit de Audi

is. Net als de driedeurs-uitvoering

A3 beleven. Met twee deuren extra voor

vijfdeurs

een directe toegang tot de achterbank.

twee fullsize airbags voor bestuurder en

Meer deuren, meer luxe, meer zekerheid

voorpassagier, twee zijairbags die

en comfort. Alles wordt gemakkelijker. Ook

rugleuning zijn ingebouwd, vier hoofd-

voor de vijfdeurs-uitvoering kunt u natuur-

steunen

lijk kiezen voor de Attraction-, Ambition- of

driepunts

standaard

voorzien

is de

van o.a.

en gordelspanners

voor

veiligheidsgordels,

in de
alle

centrale

de Ambiente-uitvoering. Voeg hierbij de

portiervergrendeling. Kom nu bij ons langs

rijke standaarduitrusting

brede

en ontdek zelf hoe toegankelijk de vijfdeurs

motorenaanbod, en u weet waarom de

Audi A3 is. Wij verheugen ons op uw

vijfdeurs Audi A3 een echte binnenkomer

komst.

en het

Juli
Augustus
September
Oktober

16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
8-22-29

Toeslagen per persoon:
l-persoonskamertoeslag
Reserveringskosten (per boeking)
Verlengingsnacht op zondag

ƒ 95,ƒ 30.ƒ 60,-

Kinderkorting:
• Ie kind bij ouders op de kamer betaald:
ƒ 25,- administratiekosten
• 2e kind bij ouders op de kamer betaald:
ƒ 75,- administratiekosten
INBEGREPEN: 3 dagen/2 nachten verblijf in Hotel
Presidente WTC in een 2-persoonskamer met douche
en toilet, verzorging op basis van logies & ontbijtbuffet.
Niet inbegrepen: overige maaltijden, reis- en annuleringsverzekering, vervoer en excursies. U reist onder ANVRReisvoorwaarden.

Brussel is niet alleen de hoofdstad van onze zuiderburen maar
ook één van de leukste en gezelligste steden van 'de lage landen'.
U kunt hier heerlijk winkelen, maar daarnaast biedt Brussel
enkele parels van bouwkunst, welke onvervalste overblijfselen
zijn van het roemrijke Vlaamse verleden van de stad. Wij noemen
hier de Grote Markt met zijn gouden gevels en de gildehuizen,
de prachtige St. Goedelekerk en Manneken Pis. U kunt zich hier
uitstekend vermaken met tal van film- en theatervoorstellingen.

VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 74 l

b e r e i k b a a r : ma t/m vr: 0 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 uur, za: 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 uur

Omdat u niet zonder kunt!

Verhuizen is vakwerk!

Of kom langs bij ons reisbureau'
Willemsparkweg 26.1071 HG. Amsterdam, telefoon: 020 - 6 64 37 44

2Ia ndvoorCs
giVSieuwsbiad

Neem daarom geen risico, maar laat het
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

(J^)
s<i
"

Ook verkrijgbaar bij:

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

DB Wit Verhuizingen

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

~ A A N K O M S T D A T A HZ 741

& BOEKINGEN: 072 - 5 2O 3O 4O of 073 - 5 999 999

VERHUIZEN?

WEKELIJKS EUROPA

KRAS STERVAKANTIES heeft voor u als lezer van deze krant een
heerlijke autovakantie in petto naar HET OERGEZELLIGE
BRUSSEL. Het weekend is uitermate geschikt om lekker bij te
komen van de dagelijkse sleur.Wellicht een leuk cadeau voor uw
partner? In speciale samenwerking met het 5-sterren (!) HOTEL
PRESIDENTEWTCin Brussel hebben we dit weekend samengesteld. En ECHT WAAR, u kunt boeken voor dit arrangement
voor de SPECIALE PRIJS vanaf slechts ƒ 99,- p.p. Hierbij is
INBEGREPEN het verblijf van 3 dagen/2 nachten in een 5-sterren hotel met uitgebreid ontbijtbuffet. Hotel PresidentWTC "=!=i*|:
saai bekend als één van de betere hotels van Brussel. Het hotel
is gunstig gelegen, nabij station Brussel-Noord, op slechts 1600 m
van de Grote Markt. In het hotel zijn vele faciliteiten zoals restaurants, piano-bar, lounge en het fitnesscentrum met snuna, jacuzzi,
zonnebank, massage, bar. dakterras en parkeergarage (niet gratis).
Uw kamer is voorzien van douche, toilet, minibar, telefoon, TV,
radio, kluisje, haardroger en broekenpers.Aankomstdag is vrijdagmiddag, vertrekdag zondag (na het ontbijt).

ERKENDE
VERHUIZERS

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Pak uw laatste kans op Megaprijs Nationale Postcode Loterij

De Mega Jackpot van 6
miljoen gulden viel in de
trekking van juli op het
niet-verkochte lotnum-

mer 4511 CM 268 in

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
GEEF JE

ET

Breskens. Nu stijgt deze
megaprijs naar zijn
maximum van 7 miljoen
gulden. En dat betekent
dat deze prijs er deze
maand absoluut uitgaat!
Daar maakt u met uw
Postcodelot grote kans op.
Hoe meer loten u heeft,
hoe groter de kans dat u
deze prijs wint. Laat die
kans niet liggen en stuur

vóór 19 augustus de
bon op deze pagina in.
Dan maakt u zelf kans op
alle prijzen en steunt u
gelijk de Actie voor het
Kind waarvan de opbrengst naar vele kinderprojecten in binnen-en
buitenland gaat.
Nog meer prijzen
Als klapper van de Actie
voor het Kind maakt u op
20 november, de Dag van
de Rechten van het Kind,
met elk Postcodelot kans
op de fantastische trekkingsprijs: 100.000 gul-

E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

den per jaar, uw leven
lang! We sluiten dit jaar
traditioneel af met de trekking van de Postcode- •
Kanjer. Die is dit jaar
gegroeid naar maar liefst
27,9 miljoen gulden. En
dit bedrag kan nog hoger
worden! In ons TV programma Postcode Loterij
Zomerkampioen kunt u nu
5000 gulden winnen in het
gloednieuwe BelSpel
"1 uit 4". Iedereen kan
meedoen, ook als u nog
geen lid bent van de
Postcode Loterij. Kijk, bel
0909 - 0340 (99 cent) en
win! En stuur vandaag
nog onderstaande bon in
want winnen kunt u dagelijks bij de Postcode Loterij!

7 miBjoen
6216 NW
in Maastricht
16 winnende loten
ƒ 25.0OO,- PER LOT
en voor
6216 N W O 3 1
extra: een
BMW!

8151
3937

Augustus vorig jaar verraste Henny Huisman deze Mega Jackpot
winnaars tijdens hun vakantie!

2194
7873

8225 DR (4 loten)
in Lelystad (ƒ 50.000,-)

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

7906 CH (3 loten)
in Hoogeveen (ƒ 40.000,-)

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D

5731 TV (1 lot)
in Mierlo (ƒ 20.000,-)
V Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
LJ 2 x / 12,50 (twee lotnummers)

D de heer

1703 TS(1 lot)

D mevrouw

Heerhugowaard (ƒ 20.000,-)

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

D 1 x / 12.50 (één lotnummer)

GIRO

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in btokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbasr bij
Ledenservice, tel. 0300 - 300 J500 135 cpml.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal por maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,- Tel:

J
Bel 0909 0340 os cent)

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

en win:

ƒ 5.000,-

Datum:
Handtekening:

150.99.08

door het hele land!

HET NEDERLANDSE RODE KRUiS
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l
•

Kijk op RTL Tekst
pagina 882
Zetfouten voorbehouden

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Marlboro Masters trekt recordaantal
ZANDVOORT - De negende Marlboro Masters op het
verlengde Circuit Park Zandvoort trok het afgelopen
weekend maar liefst 120.000
toeschouwers. De duinen
rondom het circuit, de prachtige geluidswallen
bleken
schitterende plekken om de
races en demonstraties te
volgen. Niet alleen de races
waren de moeite waard, grote trekpleisters waren de diverse demonstrasties met als
hoogtepunt het optreden
van Formule I coureur Mika
Salo in zijn prachtige Ferrari.
Een rondgang zo langs de
toegangsweg en achter de pits
was een moeizame aangelegenheid maar met een beetje
geduld en hier en daar even
doordrukken dan kwam je er
wel doorheen. Bovendoen was

rally-rijder Makinen brachten elkaar door stilstaand de achde handen van de toeschou- terbanden zo hard te laten
wers op elkaar. Spectaculair draaien, zodat die banden bewas de start van de Italiaanse gonnen te roken.
motorcoureur Biaggi met zijn
demonstratie. Vanuit de pits
Bij al dat geweld zouden de
zou hij even snel optrekken races bijna vergeten worden,
maar na honderd meter lag hij, doch dat is niet mogelijk aanna een slip, gestrekt op de gezien de races best het aanBelangrijk in zo'n weekend is baan. De lachers kreeg hij zien wel waard waren. De
hoofdschotel, de Formule 3
ook de enorme inzet van vele daarmee wel op zijn hand.
vrijwillgers zoals, de mensen
race was niet echt spectaculair
van de reservepolitie en het
Even later verging het la- of spannend aangezien in de
rode kruis. Bovendien kregen chen die toeschouwers toen na de start ingenomen posities
de suppoosten het op zondag Biaggi met grote snelheid op vrijwel
geen verandering
zwaar te verduren met de het rechte eind op zijn achter- kwam. De Brit Mare Hynes
enorme stroom toeschouwers wiel rijdend de finishlijn pas- maakte een bliksemstart en
maar uiteindelijk kwam ieder- seerde. Enorme bijval viel hem verraste de voor hem gestarte
een op zijn plekje en waren 's toen ten deel. Ook het optre- Mutsch en Van der Linde. De
avonds zo rond kwart over den van de Finse rally-rijder strak rijdende Hynes maakte
acht de files verdwenen.
Makinen viel bij het publiek in geen fouten en reed naar een
Naast de races werd een aan- de smaak. De Fin slipte, draai- fraaie overwinning. De Nedertal demonstraties ten beste de rondjes en zorgde voor een landse hoop Chrijstian Albers
gegeven. Vooral de acties van geurend rookgordijn. Mika eindigde op een vierde plaats.
Ferrari-coureur Mika Salo, Salo kreeg eveneens de hanmotorcoureur Max Biaggi en den van de toeschouwers op
De strijd in de Libertel
DTTC verliep op het scherpst
van de snede. De start verliep
al niet vlekkeloos toen het sein
op groen ging en er nog een
pacecar in de baan was. Veel
verbazing bij de coureurs doch
de wedstrijd ging door. Rob
Karst nestelde zich aan de kop
van het veld en achter hem
ontspon een zwaar gevecht om
de tweede plaats. Cor Euser
leek die te gaan bemachtigen.
Hij tikte bij een inhaalmanoeuvre zijn concurrent Marcel van
Alderen van de baan en werd
later teruggezet naar zevende
plaats. Plaatsgenoot Allard
Kalff schoof daardoor op naar
De Brit Mare Hynes is terecht blij met zijn overwinning in de Marlboro ?»lasters
een mooie tweede plaats.

het sfeertje geweldig en Zandvoort lijkt, op een paar voorzieningen na gereed voor een Formule I race. In ieder geval
doorstond de organsatie dit,
met een record aantal toerschouwers bezochte raceweekend met glans.

Foto: Chris Schnt;tniis

In de Renault Magane race
gaat het altijd hard tegen hard.
De coureurs hadden de pech
dat op het punt van starten de
regen op de baan viel. Regenbanden waren niet gemonteerd waardoor er naar een
ronde al gestopt moest worden. Europees- en wereldkampioen schaatsen Rintje Ritsma
werd in die eerste ronde de
baan uit gedrukt en ging fraai
over de kop. Zonder blessures
stapte de Fries uit de auto.
Voor een paar andere coureurs
viel ook het doek na een stevige aanrijding.
De strijd werd later op regenbanden vervolgd en Phil
Bastiaans nam meteen de kop
om die niet meer af te staan.
John de Vos naderde tot op
twee seconden maar kon het
gat niet dichten. In de Ford
Zetec klasse ging de overwinning naar Ricardo van der
Ende. Zandvoorter Sebastiaan
Visser deed het met een zeyende plaats zeer verdienstelijk.

<

v5,-c',
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Aaldert Stobbelaar

De suppoosten moesten alle zeilen bijzetten, maar hielden de
mensenmassa onder controle
Fnlu: Holi K n o t ;

Voor de race kan Kintje Ritsma noj i lachen, maar na een rondje rijden en een fraaie koprol is de strijd
Foto: Rob Knotter
voor hem ten einde

ZANDVOORT - De uitslagen
van de Marlboro Masters waren als volgt: Libertel DTTC:

Uitslagen
van de races

1. Rob Karst - Akersloot, 2.
Allard Kalff - Zandvoort, 3.
Donald Molenaar - Utrecht.
Marlboro Renault Megane: 1.
Phil Bastiaans - Ullestraten,
2. John de Vos - Enspijk, 3.
Pim van Riet - Zwaanshoek,

23. Dillon Koster - Zandvoort.
Pearle Alfa 156 Challenge: 1.
Frank Kerseboom - Haarlem,
2. Marcel van Vliet - Nieuwerkerk, 3. Gaby Uljee - Alphen
aan de Rijn, 26. Jan Lammers
- Zandvoort. Ford Zetec: 1.

Ricardo van der Ende - Maasdtjk, 2. Philip Cloostermans België, 3. Vincent van der
Valk - Rijswijk, 7. Sebastiaan
Visser - Zandvoort, 20. Jan
Paul van Dongen - Zandvoort. Formule 3:1. Mare Hynes - GBR, 2. Thomas Mutsch
- Duitsland, 3. Etienne van de
Linde - Zuid-Afrika, 4. Christijan Albers - Holland.

ij de pits en de start- en
ïnishlijn, daar gebeurt het
Z

ATERDAG ZO rond het
middaguur even op de
fiets richting hoofdkassa
om de juiste papieren af te halen, waardoor ik het circuit op
kan. Alles is goed geregeld
maar ik moet toch nog even
afzakken naar het media centrum voor het juiste pasje.
Voordat ik daar aankom,
loop ik langs de suppoosten
Piet van Staveren en Mario
van der Voet. „Vandaag kunnen we het gemakkelijk af
maar morgen wordt het een
gekkenhuis. Reken daar maar
op. Dan kun je je fiets beter
thuis laten. Lopend gaat dan
veel sneller," zeggen beiden in
koor. En deze mannen hebben
gelijk. Ze hebben het eerder
meegemaakt.
Want op zondag is het een
enorme menigte dat zich via
de Van Speijkstraat en de Van
Alphenstraat richting circuit
beweegt. Bovendien kan ik het
lopend af want zo ver van het
circuit woon ik niet. Bij de
hoofdingang staan duizenden
"•'achtcndcn bij de kassa's oui
«en kaartje te bemachtigen.
Dan langs de controle en halverwege de toegangsweg worden de duizenden verzocht
niet verder de toegangsweg af
te dalen.
..Wilt u hier het duinterrein
'ngaan want er is beneden
geen doorkomen aan en het is
ei' helemaal vol," probeert een

suppoost de massa duidelijk
te maken. Een enkeling geeft
daar gehoor aan, maar de
meesten willen beneden.
Dicht bij de pits en de starten finishlijn. Daar gebeurt het
namelijk.
En bij de volgende controle
blijkt er inderdaad bijna geen
doorkomen aan. Vele proberen met kaartjes die voor paddoek en pits niet geschikt zijn
er toch door te komen. Het gelukt niet, want de suppoosten
staan hun mannetje. Met mijn
kaart geeft het geen probleem
en ik kan verder. Bij het Rode
Kruisgebouw is er veel radioverkeer maar gelukkig zijn de
verwondingen klein.
Willem van der Mije. coordinator grootschalige hulpverleningen bij het Rode kruis
deelt later mede: ,,We hebben
37 vrijwilligers op het circuit.
Die hebben zo'n 280 mensen
hulp verleend. Gelukkig allemaal kleine verwondingen zoals: snijwonden, blaren, insectenbeten en verstuikte enkels.
Gelukkig zit het weer ook mee
want als het bloedheet is dan
kan je andere porblemen krijgen. Nu is echter alles prima
verlopen."
Dirk Buwalda, perschef van
het circuit is eveneens zeer
content met wat er allemaal
gebeurd is tijdens de Marlboro
Masters. „Het was echt fantastisch," zegt Buwalda. „Za-

terdag hadden we twintigduizend en zondag honderdduizend toeschouwers. Ja, we zijn
heel tevreden over dit gebeuren. Bovendien heeft de Politie Kennemerland Zuid fantastisch werk geleverd. Om
kwart over acht waren de files
verdwenen."
..Wat betreft de tribunes
kan ik je vertellen dat we daar
druk mee bezig zijn. De baan
had prioriteit, maar in het najaar gaat de bouw beginnen
van een tribune met plaats
voor 3.500 toeschouwers. Met
dit grootse evenement hebben
we kunnen zien hoe en waar
eventueel nog aanpassingen
gemaakt moeten worden en
daar gaan we mee aan de
slag."
„Misschien komen er meer
zit- en staantribunes. Het inzetten van busjes om mensen
te vervoeren naar het parkeerterrein in zuid, is echt niet
door ons overwogen. Zover lopen is het niet en je kan ook
geen busjes in zetten voor het
publiek dat de auto in Bloemendaal zet. We ambiëren het
vervoer met de trein."
„Volgens de NS waren er
45.000 toeschouwers met de
trein gekomen en het vervoer
met die trein kan echt nog wel
opgevoerd worden. Maar nogmaals we zijn zeer tevreden
over het gehele evenement."
Aaldert Stobbclaar

In de Libertel-DTTC klasse ging bel er stevig aan toe. Na deze crash behoort de strijd voor Hans de Groot on Arthur .lansen tol hel einde
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Kennismaking

Algemeen

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advtórtentics kunnun worden gczul over 1 of 2
kolommen breedle in diverse lettergrootten, eventueel mot
bedrijlslogo/vignüt.

DUTCHTONE ALLIM
MET SAGEM MC 840

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

NIEUW! Dit pakket is prima geschikt als
u zelf weinig belt en voornamelijk
bereikbaar wilt zijn, ook in het
buitenland. U profiteert nu van de
nieuwe supervoordelige abonnementstarieven. U kunt kiezen uit drie
verschillende bundels met 30,60 of
90 belminuten per maand.
En... als u aan het eind van de maand
nog belminuten over heeft, neemt u die
gewoon mee naar de volgende maand!

Mijn trefwoorden: 48, kort
donkerblond haar. 1.68, ruim
80 kg, eerlijk, oprecht, open,
spontaan,
betrouwbaar,
vleugje romantiek, grote dosis
zorgzaamheid, optimistisch,
humoristisch, goede gesprekken, zakelijk.
Boxnummer 226360.

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Bel 020-5626271
MUZIEK & BOEKEN
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
of fax uw tekst
Wat moet u doen?
naar 020-6656321.
ook uw lust en uw leven?
1. Kies een leuke advertentie
Nieuwe groothandel in MUZIEK & BOEKEN opent vestigingen 2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
door heel Nederland en zoekt voor regio Amsterdam
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
± 25 mensen voor promotie, verkoop, customer service,
van uw keuze.
af l. goed., combinatie verkoop. Groeimogelijkheden aanwezig,
Personenauto's
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ervaring niet vereist, wel liefde voor muziek & boeken.
Bel: RTF 020-4657350, vraag naar Roos.
te
koop aangeboden
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met
0900-899.85.99.
Horecapersoneel
SAAB SERVICE MOLENAAR
Caravans
Is jouw stem even spontaan Ben jij tussen de 50 en 58 en
Het Wapen van Zandvoort
Gevraagd jongen voor de
• Wegens vakantie
als die van mij?? Ik ben een minimaal 1.78? Wil je net als
zoekt
afwasmachine en keuken31-jarige man en zoek via ik een weergaloze relatie met
Siroco
' MEDEWERKER MA/
werkzaamheden. Restaurant
GESLOTEN
deze weg een leuke, eerlijke, een charmante vrouw die er
BAR/RESTAURANT
Brasserie HAROCAMA Kerk- vooral spontane jongedame best nog fantastisch uitziet?
Benïdorm
' KOK (full- of parttime).
straat 14. Tel. 5712102.
tussen de 25 en 35. Ben jij dat Als je mijn boxnummer kiest
Vakantie
14 en 21 aug. vliegreis
Tevens oproepkrachten /
en wil je samen met mij een en inspreekt beloof ik je een
parttimers.
Winkelpersoneel nieuw leven beginnen. Laat relatie met veel warmte en
Voor info: tel. 023-5731607.
Nederland
het me snel weten!!
genegenheid.
v.a. incl. app. o.b.v. 2 pers.
Palthe Stomerij zkt win- Boxnummer 841961.
LEUK WERK!
Boxnummer 393874.
ook nog (23 tot 30 oktober)
Vakantie-adres gezocht bij
medewerkster,
In ons gezellige team zoeken kel/stomerij
erv. niet vereist. Bel voor een Ze zeggen wel eens dat molli- 50+ vrouwen uit jouw regio strand en casino voor 2 pers.
wij nog een extra afwasser.
Herfstvakantie
afspraak
020-6730774. ge dames zo gezellig zijn. bij voor een nieuwe relatie: Ik waarvan 1 rolstoelgebruiker
Bel nu. 06-51053964.
Bel
voor een folder lid SGR
mij is dat helemaal waar! Ik ben een dame van 52 en zoek van 24/8 tot 4/9. Tel. 5715569.
Maasstraat 78.
Restaurant in Zandvoort
ben Corrie, 45 jaar met blonde een 50+ man voor het opharen en blauwe ogen en ben bouwen van een relatie. Ik
Technisch personeel
afkomstig uit de Randstad. heb 2 getrouwde kinderen en
Toerisme algemeen
D.I.T. Interinm Techniek, een D.I.T. Interim Techniek zoekt Ben jij tussen de 40 en 50, hou van huisdieren. Ik ben
spreek
iets
in
en
ik
bel
je
abafkomstig
uit
Indonesië
en
heb
T.k.
licht-gewicht
caravan Stacaravans te huur in de
snelgroeiend technisch servi- ELEKTROMONTEURS/
Adria-320. Geschikt voor klei- ARDENNEN vanaf ƒ240 per
cebedrijf, zoekt enkele: MW- Telecom-monteurs Heeft u soluut terug! Boxnummer een goed karakter.
388582.
Boxnummer 281159.
ne auto. Incl. ijskast, gasfor- week all in. Vrij na 21/8.
ers VERKEERSAFZETTIN- interesse in een contract,
GEN. Kans op een vaste goede
arbeidsvoorwaarden Al zeg ik het zelf, ik ben een Heb jij ook zin in een leuke nuis, t.v.mast, friteuse, koffie- Inl. 043-4591598.
baan! Ben je een aanpakker, en opleiding? Belt u dan:
vrolijke gozer! Mijn naam is relatie? Vrouwen bellen gratis mach., voortent. Tel. 023flexibel, bereid op onregelma- 020-6817787.
André, sportief type van 35 naar 0800-4140! Goed uit- 5719742.
tige tijden te werken en heb je Uw rubrieksadvertentie kunt u jaar. Ik ben gek op voetbal, ziende jongen van 32, 1.72
eigen vervoer? Bel dan D.I.T
dansen,
surfen,
fietsen, groot en donkerblond haar en
Watersport
telefonisch opgeven.
Interim techniek:
avondje op de bank en stap- blauwe ogen, zoekt langs
Tel.:020-5626271.
Te koop
020-6817787.
pen. Ik zoek gewoon een lieve deze weg een hele lieve meid
Micro-advertentie versturen
supersnelle zeilwagen
vrouw zonder kapsones maar om hele gezellige dingen mee
per post? Ons adres is:
type 3-class
met
charme.
te
gaan
doen.
Uitgaan
Micro's Weekmedia
nieuw Kevlar zeil
Boxnummer 881752.
Boxnummer 889224.
Postbus 156
nieuw 2. Omil pentax zeil
Sportcafé Zandvoort voor Elke donderdag dansen en
1000 AD Amsterdam.
nieuwe giek
bruiloften, recepties, perso- ontmoeten v. alleengaanden Ik ben BETSIE, een alleen- NUMMER 1: Eerlijk en opnieuw beslag
neelsfeesten,
verjaardags- v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- staande vrouw van 50 en ik recht. Zo zie ik er uit: Donker
nieuwe stagen
feestjes,
catering. 023- welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u. zoek leuke vriendinnen zon- kastanje bruin haar, donkerder
bijbedoeling
om
eens
bruine
ogen.
Goedgekeurd??
023-5720168
5715619:06-54616812.
gezellig mee uit te gaan. Ik Ik ben een ongebonden vrouw
zou
het
fijn
vinden
om
meer
van
42
en
jij
bent
een
kinderEvenementen
0906-lijnen
van jullie te horen, wie weet loze man van MBO-niveau.
klikt
het
en
vormen
we
een
Klopt
dat
en
wil
je
nog
meer
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
WEGENS VERBOUWING
't Lekkerste treknummertje nu Ik ga- door, waar anderen
Amsterdam 11-12 september. gezellig groepje onder elkaar! van mij weten? REAGEER!
GARAGE-VERKOOP
LIVE met hete meiden thuis. stoppen! Schaam me nergens
Boxnummer
363637.
Boxnummer
350096.
0481-422564.
Dond. 12aug. 12-16.00 uur
Ze liggen naakt te wachten. voor en wil harde SEKS!
Brugstraat, om de hoek van
Ik ben een vrouw met een GEZOCHT: Leuke, spontane 24 u.p.dg. 0906-9520 pm99c. Harriët! 99cpm 0906-9794.
de Zeestraat 2e deur links.
leuk gezinnetje, een man en 3 vrouw tussen de 30 en 40 jaar Lesbi Tiener Seks (18) Live.
POSTCODE DATING!
kinderen. Ik zou graag in met een natuurlijke uitstraling. Wij zijn lekker BI en als je belt Vrouwen zoeken snel contact.
Opleidingen en cursussen
contact willen komen met dito Door niet onknappe 37-jarige hoor je ons live bezig. MeeBel 0906-18.44
(SOcpm).
vrouw voor het opbouwen van jongeman, slank van postuur. doen! 0906-9691 pm99c.
SBS-6 text pagina 745.
een vriendschap zonder bij- Halflang donkerblond haar,
Mens & Intuïtie
"Seks alarmnummer"
Vrouwen, 18-55 jr, gsven
bedoelingen. Ik zou graag blauwe ogen. Trefw. buitenleInstituut voor intuïtieve ontwikkeling,
telnr. voor gratis contact!
leuke dingen met je willen ven, jeans, eerlijkheid en ware Snelseks direct live 99cpm.
healing, reading en leading
Bel: 0906-18.22(1 gpm).
liefde. Boxnummer 895304.
ondernemen.
0906*0611
Boxnummer 327651.
Vertel jij iets over jezelf? Let SM-CONTACTLIJN.
ZATERDAG 21 AUGUSTUS A.S.
Hier Dagelijks seksen hete meisjes
In het rijke bezit van een wel op, ik hou niet van kerels zoeken vrouwen & stellen SM 18 op onze livelijn! Alleen de
zoontje, dat ben ik! Een jonge met bluf maar wel van de
heetste! 99cpm. 0906-0603.
OPEN DAG van 11.00 uur -14.00 uur. gecheiden vrouw van 27 jaar. muziek van Blöf. Ik heb korte contact. 0906-18.33 (80cpm)
0906-9889
Rijpe Sjaan DDHobby's: Wandelen, t.v., mu- donkere haren en groene Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
Graag nodigen wij u uit de sfeer en de lessen te proeven van ziek en nog veel meer! Ben jij ogen en zou graag eens met seksafluisterlijn v. Holland. cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
een serieuze man en wil je mij je naar een concertje gaan. 0906-9722. Secret! 99cpm.
ons instituut en u te informeren over onze werkwijze.
beter leren kennen? Meer Mijn naam is Petra en ik ben Biseks! Buurvr. en buurmeisje LIVE! Black, beautiful en hot!
* Informatie
informatie op 0800-4140 toets: 30 jaar. Boxnummer 264197. 18 hun spelletjes worden har- Voor de liefhebber van zwarte
* korte groepsmeditatie
Boxnummer 311448.
vrouwen 99cpm 0906.0601.
* korte healing/reading ontvangen
Vind jij het niet erg om direct in der! 99cpm 0906.9526.
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Weverssingel 11, 3811 GJ Amersfoort. Tel. 033-4758403.
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Bel 020-5626271
Micro's Weekmedia
STOP! Lees dan even verder. volwassen en 1 wat kleiner! Ik
of fax uw tekst
Postbus 156
Ik heb bruin-groene ogen, kort zoek een man tot ongeveer 50
balletles
-instrumenten
naar 020-6656321.
1000 AD Amsterdam.
donkerblond haar en luister jaar, gek op wandelen, fietsen
PIANO SPELEN
Argentijnse TANGO & SALSA
naar de naam Rene. Luister zo nu en dan een gezellig
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,o.l.v. Raoul & Soo Jin kennisvoor meer INFO gratis 0800- spelletje. Boxnummer 307896.
voor het eerste half jaar
makingsles en Open Huis
4140. Boxnummer 863277.
een goede piano huren.
voor beg./gevor. in aug./sept.
VAN KERKWIJK
Ac. de Salsa & Tango: 020Amsterdamseweg 202
6437948 www.papavoine.com
AMSTELVEEN
020-6413187

8dgn/715,-

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Dierner
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvolder.se Courant.
F 4,1 1 per millimeter, Sluitingstijd; maandag 15.00 uur,

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6.32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra m
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnunimer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht,
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW,
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
{Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplem 1 2, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week.

Personeel gevraagd
(Para)medisch personeel

Assistent verpleegeenheid
(intensive care) m/v
30 uur per week

0182-399399

De Intensive Care (IC) heelkunde van het VU ziekenhuis is
Dieren en -benodigdheden
een dynamische afdeling waar zeer ernstig zieke patiënten,
gekoppeld aan monitor en beademingsapparatuur, verpleegd
worden. Op de IC worden maximaal 16 patiënten verpleegd. Puppy- en gehoorzaamheids- Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1, Zandvoort.
Samen met je collega's zorg je op deze afdeling voor dagelijks training starten half sept. Inl.
Tel. 023-5730068.
en periodiek schoonmaakonderhoud van sanitaire ruimtes, Ellen Cats. Tel. na 19.00 uur:
Volgens afspraak.
bedplaatsen en diverse apparatuur. Ook help je de verpleging 5730068.
bij zaken als het aanvullen van voorraden en het opmaken van
bedden.
Kunst en antiek
Tijdens het werk heb je regelmatig contact met verpleegkundiMicro-advertenties opgegeven
"Veilingebouw
Amstelveen"
gen, bezoekers en in mindere mate met patiënten. Je werkt 6
voor maandag 15.00 uur.
HEDEN INBRENG voor
uur per dag, 5 dagen per week, soms ook op zaterdag en zondag. Je werktijden zijn door de week van 8.30 uur tot 15.00 uur veiling 30 en 31 aug. Spinnerij worden al in dezelfde week op
33, Amstelveen 020-6473004. woensdag geplaatst.

Bij jij accuraat, flexibel en

StrGSSbeStenö IQ genoeg om ons

Financieringen

te assisteren op de IC?
Autoverzekering Uw rubrieksadvertentie kunt u
en in het weekend van 9.00 uur tot 15.30 uur. Flexibiliteit, accutelefonisch opgeven.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
ratesse en stressbestendigheid zijn heel belangrijk in deze
Tel.:020-5626271.
blijft toch goedkoper!
baan. Verder heb je interesse in de schoonmaak (ervaring is
Bel
nu:
023-571
4534.
een pre), en ben je vriendelijk en servicegericht. Je hebt inzicht
in de werkzaamheden en kunt overzicht houden bij spoedDiversen
werkzaamheden. Omdat je met veel mensen in contact komt,
moet je de Nederlandse taal goed beheersen. Het salaris is Mr. Lama, Afrikaans internatimaximaal ƒ3.617.- bruto per maand (bij een 36-urige werkSnel een Micro-advertentie
onaal medium, 100% direct
week). Interesse? Bel dan Mariëtte Veldman, leidinggevend resultaat, terugkeer geliefde,
opgeven?
verpleegkundige, telefoon (020) 444 4444 (vraag naar tracer impotentie, bescherming, carBel 020-5626271
'98642 of '98643). Een schriftelijke sollicitatie kun je binnen rière, examen, geluk enz. Niet
of fax uw tekst
twee weken sturen naar Carla Noom. VU ziekenhuis, dienst tevreden bij ander medium?
naar 020-6656321.
personele zaken, Postbus 7057. 1007 MB Amsterdam. E- Laat mij u helpen. Betaling na
mailen kan ook: c.noom@azvu.nl. Vermeld op je brief en envelop, of als onderwerp in je e-mail het vacaturenummer E resultaat. 020-6684461.
06.050 Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiraOproepen
tie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische ethiek en een
betrokken menselijke omgang met patiënten en collega's.
Meer informatie over het VU ziekenhuis vind je op Dames gevraagd 23 tot 30 jaar zonder kinderen die een baan
hebben en dames/heren 30 tot 35 jaar met kinderen in de leefwww.azvu.nl.
tijd tot 5 jaar voor een marktonderzoek in Amstelveen. U krijgt
hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020 -6654447.

Assistent verpleegeenheid
(special care) m/v
25 uur per week

fone
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

Als assistent verpleegeenheid bij onze afdeling Special Care.
waar ernstig zieke mensen worden verpleegd, ga je er samen
met een collega voor zorgen dat het sanitair, de bedplaatsen
en apparatuur goed schoongehouden worden. Daarnaast help
je de verpleging bij het aanvullen van voorraden en het opmaken van bedden. Ook deel je maaltijden, koffie en thee uit aan
patiënten en medewerkers en zorg je voor het invullen en afhandelen van maaltijdkeuzeformulieren en dieetmutaties.
Nodig is in ieder geval een vakgerichte opleiding op minimaal
lbo-niveau. Daarnaast verwachten we dat je vriendelijk, nauwkeurig, flexibel en servicegericht bent. Heb je al in de gezondheidszorg gewerkt dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.
Door jouwattente en aCCUrate hulp

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEIV1ENT AF BIJ:

lever je een belangrijke bljdr3QG aan de
voor onze patiënten.

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9

- w: o. R

Omdat je veel contacten hebt met patiënten, zorgverleners en
bezoekers, moet je de Nederlandse taal goed beheersen. Je
werkt afwisselend ochtenden of middagen. Je salaris is maximaal ƒ3.617.- (bij een 36-urige werkweek). Interesse? Bel voor
meer informatie mevrouw S. Leijnse, verpleegkundig hoofd,
telefoon (020) 444 2150 of de heer R. Gabel. leidinggevend
verpleegkundige, telefoon (020) 444 2246. Een schriftelijke
sollicitatie kun je binnen twee weken sturen naar Carla Noom.
VU ziekenhuis, dienst personele zaken. Postbus 7057, 1007
MB Amsterdam. E-mailen kan ook: c.nqom@azvu.nl. Vermeld
op je brief en envelop, of als onderwerp in je e-mail het vacaturenummer E 31.249. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een
christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische ethiek en een betrokken menselijke omgang met patiënten en collega's. Meer informatie over het VU ziekenhuis vind
je opwww.azvu.nl.

VU
academisch

ziekenhuis

Woonruimte te
huur gevraagd

Woonruimte
te koop
aangeboden

Studente zoekt voor stage
app. of kamer per 1 sept. t/m
Te koop:
jan. Tel. 013-5159775.
Woonhuis aan de Genestet2
Voor perm. gezocht zomer- straat op 121 m eigen grond.
huis of i.d. voor jong stel.
Indeling: b.g.: voortuin-gangtoilet-kelder-huiskamerTel. 06-50451744.
keuken-schuur-zomerhuisMicro-advertentie versturen
achtertuin. 1 e-etage: 3 slaapper post? Ons adres is:
kamers (1 met balkon) - badMicro's Weekmedia
kamer met douche. VraagPostbus 156
prijs: /359.000.-k.k„ info 0231000 AD Amsterdam.
5730577.

Bedrijfshuis ves tin g
te koop aangeboden
TE KOOP
Standpaviljoen nr. 8, genaamd 't Trefpunt.
De breedte van het paviljoen is 55 m.
De pachtsom bedraagt ca. ƒ10.000.- per jaar.
De vraagprijs is ƒ695.000,- kosten koper,
inclusief goodwill en inventaris.
Verdere inlichtingen:
CENSE& VANLINGEN
MAKELAARS O.G. -ASSURANTIËN-HYPOTHEKEN
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
Telefoon 023-5 715 715
Telefax 023-5 715 747

Bedrijfshuis ves tin g
te koop gevraagd
TE KOOP GEVRAAGD STRANDPAVILJOEN.
BR.O.NR. 20388995 BUR. V.D. BL.
Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Particulieren
Bel 020-5626271
ontvangen
50°o korting!
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 1 56, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

l

t/m 4 regels

f 7.76

5.82

l/m 5 regels

[

&.69

l/m 6 regels

1

11.63

l/m 7 regels

f

13,57

l/m 8 regels

1

15.51

l/m 9 regels

1

1 7.45

t/m 10 regels f

19.39

Prijzen zijn incl. 17,5 °/o BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

13-14-15-17

woensdag 11 augustus 1999

In de verte
schemert Kampen'
/

De mooiste grote rivier in Nederland is de IJssel.
Langs brede uiterwaarden glijdt het water naar weer
een nieuwe bocht. De rivier heeft er soms echt zin in
en stroomt met een vaartje richting Kampen. Dan
weer kolkt zij jolig rondjes in zichzelf. Het Kleine Veer
2 moet eerst stroomopwaarts varen, wil het bij de
steiger aan de overkant uitkomen. Tussen de oude
stadjes Kampen, Hasselt en Zwolle strekt zich sinds
de veertiende eeuw het polderbed van Mastenbroek
uit. Veilig achter de Kamperzeedijk en achter hoge
dijkweringen langs IJssel en Zwarte Water. De
chauffeur van de mclkwagen uit Salland wacht rustig
met passeren totdat de fietser even kan uitwijken op
de smalle Hagedoornwegweg in de polder. Hier in de
noordwcstkop van Overijssel heb je geen haast.

AMPEN MAG DE
naam hebben streng
christelijk te zijn, op
deze zomerse zaterdag loopt menigeen er heel
luchtig bij. Hordes drukpratende voetgangers en fietsers
steken de noodbrug over de
IJssel over. Nog ruim tien weken en dan is de nieuwe verbinding tussen IJsselmuiden en
Kampen klaar, belooft een
groot bord. De bruine vloot beschermt het stadsgezicht. Er is
heel wat volk bij de palingboer
aan de kade. Wat een contrast

met de stilte een paar kilometer verderop, in Mastenbroek.
Meer dan een gehucht is dat
niet, hoogstens enkele woningen die de kerk en de school
gezelschap houden. Ziehier de
navel van de, inderdaad, Mastenbroekpolder. Aan de lange
rechte wegen zou je niet zeggen dat hier eeuwen geleden
de eerste boeren neerstreken.
De plattegrond doet eerder
denken aan de Wieringermeer
of Noordoostpolder. Helaas,
een naoorlogse ruilverkaveling
heeft het polderbed onherstel-

baar efficiënt opgeschud.
Charmant trekje is wel dat
naast de lineaalrechte wegen
aparte fietspaden zijn getrokken.
Hoe anders is de, als door
een benevelde dijkgraaf lukraak opgeworpen, Kamperzeedijk. Links, achter de dijk, ligt
het Kampereiland. Ontstaan
op door de IJssel meegevoerd
slib. De uitgestrekte biezenvelden, waartussen het slib bleef
hangen, werkten aan de landvorming mee. Veel riet hier, en
dus biezenmatters. Je fietst intussen dan ook in de gemeente
Genemuiden. De Zuiderzee
wilde in woeste dagen het
Kampereiland wel eens onder
water zetten; voor de zekerheid tilden de eerste bewoners
van de Mastenbroekpolder
hun boerderijen en kerk op een
terp. Het bestaan moet zwaar
zijn geweest; dat verklaart
misschien waarom de bevolking wat stug overkomt. Vakantiegangers haal je er zo uit:
die groeten makkelijk. Autochtonen kijken eerst de kat eens
uit de boom.
Noordwest Overijssel heeft
een januskop. Op de Mastenbroekfietsroute rij je het ene
moment in een typisch Hol-

De \Varc Jacoh (vooraiin) passeert Ilan/.e.stiul Hasselt

landse kalenderplaat, dan
weer voel je je verdwaald in een
betonnen decor met waanzinnige constructies. Neem Hanzestadje Hasselt dat zich loom

Kleine Veer 2 sleekl van het hos hij /alk de Ussel over naar Veecale

terrein oprijdt waar alles tot
kolossale afmetingen uitdijt.
Na het passeren van een monstrueuze berg schroot en hoog
opgetaste
instantkantoren

Bruine vloot beschermt
het stadsgezicht
spiegelt in het Zwarte Water.
Met een Prinsengracht en
Raamgracht waan je je in een
Amsterdams
Madurodam.
Zo'n beeld zit nog op het netvlies wanneer je een industrie-

van De Meeuw, ben je echter
ineens op een lieflijk dijkweggetje. Een haag geschoren leibomen weert felle zon uit verweerde boerderijen. Twee zeilschepen koersen van het Zwar-

S'HEEREN... . BROEK

De Zwojse Dijk langs het Zwarte Diep

Fietsen langs de IJssel

te Water de Overijsselse Vecht
op. Een vrouw kan dit landelijke tafereel blijkbaar niet meer
verwerken: ze zit met haar rug
naar de rivier op een bankje
een boek te lezen.
Zonder enige waarschuwing'
fiets je even later langs een
nieuwe wijk. die uit een architectonische grabbelton moet
zijn gegraaid. De binnenstad
van Zwolle is met zorg geconserveerd. maar wat hier in de
buitenwijk is verzonnen. Allerlei vormen staan schots en
scheef' door elkaar: lage blokken. halve rondingen, flathoge
rechthoeken. De schilder heeft
het duidelijk moeilijk thuis. Allerlei kleuren schreeuwen tegelijkertijd om aandacht: geel.
felrood, wit. mintgroen. Een
bejaard dijkhuisje. het 'tolhuus'. met houten luiken en
rieten dak detoneert in dit wilde futurisme. Zwolle heeft toch
geen gelukkige hand van architecten kiezen, want de bruggen die de toerfietser passeert,
zijn of foeilelijk of zijn een
toonbeeld van een kinderlijke
humor. Neem bijvoorbeeld de
brug waarvan tuien zijn bevestigd aan brede pilaren die doen
denken aan mannen die zich
achterover leunend schrap
zetten-. Dat geeft duidelijk aan
welk deel opgehaald moet worden. Gefopt! Dat is juist het
brugdek dat niet te bewegen
valt. Je moet er maar op komen. Even verderop fiets je
langs tientallen identieke, kakelverse tuinhuis] es die strak
in het gelid staan. In plaats van
een tuin markeren zij een
nieuwbouwwijk van woonboten. En dan is er een brug die
als hij klaar is, zo te zien midden in een fabriekscomplex
landt.
Wonderlijke
rafels

draagt de stad Zwolle.
De doorzetter wacht echter
een beloning: het dijkweggetje
langs de IJssel. Jac. P. Thijsse
schreef erover in De IJsel (Verkadealbum uit 1916): 'Voorons
ligt het dorpje Zalk helemaal
grijs, slechts een blauw dakje

Tegen de heiige lucht steken
twee kerktorens wazig af boven groenblauwe boomgroepen. Zoals Thijsse al zei: 'heel
in de verte schemert Kampen'.
Bij het oversteken van de IJssel hoor je. boven het Kamper
staclsrumoer uit. het felle tikken van de stagen van de bruine vloot.

maakt wat kleur. De lange kerk
steekt hoog boven den dijk uit: Volgende week: Bange dagen
het doi-p ligt dan ook op een in Bergen
flauwe hoogte, die zich nog
buitendijks voortzet en daar
bevindt zich dan in de uiter- De hcwt's\vij/ertle Mastenbroekrmikilometer. Mogelijke
waard vlak bij de rivier een te is vcertipfNS-slations
Kampen of
echt bosch met eiken en \vilde startpunten:
Xwolle. Route verkrijgbaar hij
roozen en bramen en zandige ANWFWVy
(Fietsfricls Flevoland en
West-Overijssel).
laan tj es.'

Circuspret in Amsterdam

door de stad.
De combinatie van een
duidelijke kaart en de heldere puntsgewijze beschrijving
maakt het voor iedere skater
makkelijk op eigen gelegenheid een leuke skatetocht te
maken. De losse routes kosten 3,95 per stuk en zijn verkrijgbaar bij skateverhuurders en boekwinkels.

Tweetalige
skateroutes
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Nog altijd reiken de bomen
hier lot aan het water. Kleine
Veer 2 doet zijn naam eer aan
en onderhoudt voor voctgangers en fietsers de verbinding
tussen Veecaten en Zalk. Het
Zalk van Klazien. jarenlang.
De tocht gaat voort over de
dijk. die soms vlakbij de rivier
kronkelt. Dan weer is het gissen waar de stroom glijdt. Ergens bij die hoge staken aan
het eind van de begroeide uiterwaarden. De opbouw van
binnenschepen schuift boven
het rieten decor langs. Ginds,
bij de kerk. moet Wilsum zijn.
Dit dorp ligt zelfs bij hoog water veilig op een rivierduin. Een
meisje feert er fietsen op aanwijzingen van haar meedravencle ma. Pa staat verderop te
kijken. 'Rechtop zitten, rechtop zitten.' Ma klinkt lichtelijk
wanhopig. 'Ze wil maar niet
rechtop zitten.' Pa haalt z'n
schouders op: 'Laat haar clan
maar vallen.' Het dorp aan de
rivier kent een harde leerschool.

Op verzoek van veel buitenlandse skaters ontwikkelde TE Producties drie routes
in en om Amsterdam. Voor
zover bekend is het voor het
eerst dat er speciale tweetalige
(Engels/Nederlands)
skateroutes voor toeristen
zijn ontwikkeld.
"De Grote Poel' is een
mooie route voor meer ervaren skaters, over het prachtige Zwarte Pad langs de museumtram naar Amstelveen
en terug langs de Amstel; de
stedelijke 'Slotervaar Tour'
voert vanuit het Vondelpark
in Amsterdam, over vrijliggende fietspaden, langs de
moderne architectuur van
Nieuw-Sloten. De speciaal
ontwikkelde
'Amsterdam
City Tour' biedt een route
van ruim 16 kilometer dwars

Nationale
Jammarkt
Het wordt weer smikkelen
en smullen op de enige Jammarkt van Nederland. Dit
smakelijke evenement wordt
gehouden op woensdag 18
augustus in het centrum van
het Gelderse Nee. Van elf tot
zes uur worden op die dag
door ruim honderd deelnemers allerlei soorten binnenen buitenlandse jam, gelei,
chutney en marrnelade uitgestald. Niet alleen van fabrieken, importeurs en handelaren, maar ook zelfgemaakte producten van jamhobbyisten. Ook andere artikelen,
die
met
het
conserveren van vruchten te
maken hebben, worden verkocht.
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Advertentie

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l sleep: 6
grafkuil: 11 zandbank: 13 dor:
14 reeds: 16 Carib. eil.: 17 kachelzwart: 18 landbouwwerktuig; 19 voorz.: 21 spook: 23 een
zekeie: 24 insecteneter: 26
merg: 27 koraaleiland: 28 bewerkte huid: 30 keurig: 31 afkeer; 32 vlaskam: 34 wind: 35
knaagdier: 36 peulvrucht: 37
vrag. vnw.: 40 troep: 43 zalf: 44
hoofddeksel: 46 vaartuig: 48
xuiver: 49 spijkerbroek: 51 Canadees meer: 52 ledemaat: 53
visje: 55 school: 56 motorrace:
57 bevlieging: 58 droogoven: 60
boom: 61 logement: 62 bloem:
54 donker: 65 deurvlak.
VERTICAAL: l strijkmes: 2

Londen Calling
Liefhebbers van Engelse
popmuziek kunnen zich donderdag 19 augustus in Paradiso laven aan een keur van
nieuwe bandjes. Het Lpndon
Calling Festival bevat dit keer
optredens van Bows (betoverende triphop/breakbeats),
Billy Mahonie ('Best live band
in Brittain'), Hefner (Violent
Femmer ontmoet Belle & Sebastian), Clinic ('Echo and
the Bunnymen ontmoet Modern Lovers) en 3rd Eye Foun-

waterpeil: 3 indien: 4 vogel: 5
genotmiddel: 6 omvangrijk: 7
eer: 8 wilde haver; 9 landbouwwergtuig: 10 Eur. taal: 12 afhemen: 13 vrg. ambtenaar: 15 armee: 18 kolossaal: 20 toespraak: 22 twijg: 23 gast; 25
scheppen: 27 partijtje: 29 wijfjesree: 31 troef: 33 watering: 34
kledingstuk: 37 pi. in Limb.: 38
rustoord: 39 advies: 41 orgaan:
42 keur: 43 kosteloos: 44 man:
45 bijb. pi.: 47 pi. in Limburg:
49 jachtvliegtuig: 50 vis: 53
vleesgerecht: 54 riv. in Spanje:
57 zeehond: 59 metaal: 61 millimeter: 63 water in Friesl.
Oplossing vorige puzzel:
REKENINGSTELSEL

E REDACTIE heeft genoten van alle
inzendingen die binnenkwamen naar
D
aanleiding van onze Circus Renz wed-

strijd. Tekeningen, gedichten en hele
werkstukken zaten elke dag bij onze post.
De keuze was verschrikkelijk moeilijk
maar er konden nou eenmaal maar tweehonderd vrijkaartjes verdeeld worden
over vijftig kinderen. Uiteindelijk hebben
de volgende kinderen vrijkaartjes voor de
première-avond op vrijdag 13 augustus
toegestuurd gekregen:

Coen Turk, Daisy Maas, Gitta Verbrugg'cn. Kim en Michellc de Wit, Claudiu en

het volgende gratis vermaak
aan. Juan Tajes (tango) geeft
donderdag 12 augustus een
concert in de koepel. Het Horse and Bamboo Theatre
treedt vrijdag om negen uur
op. Zaterdag gaat om drie uur
de Derde Openlucht Popkwis
dation (Ambient klanktapij- van start. Inschrijven kan vanten). Aanvang acht uur.
af twee uur. 's avonds is er
cabaret met Thomas van
Vondelpark
Luyn (negen uur) en Sanne
Wallis de Vries.
Openlucht
De zondag begint om twee
Het Vondelpark Openlucht- uur met Schudden (cabaret),
theater biedt komende week gevolgd door folkkanjer Sido

Wencly Klomp, Sancler van der Ploeg, Julia Balkenende, Lcnnart Scliolte, Gaby
Zoet, Annemijii van Andei, Familie SteurSmith. Kim Oenen, Pirouz Awnet. Einiel
Fabriek, Dennis van den Berg, Dana
Stam, Merel van Engelen, Amanda en Robert van het Veld, Subani Roda de Koy,
Vita Verwaaien, Doenja en Tobias Maris,
Diaphane Clark, Jimmy Davies, Tineke
van de Laan, Marlisa Simonis, Sering van
de Lagemaat, Saskia Conracli, Elsbcth
Smit. Mari,jn Hoeksel, Jura Pctzoldt, Sanne en Tim de Jong', Quirinc Cohen, Ceylan
Kcyinan, Linsey Perre, Zoë van Wakeren,
Dew>' Ijlsinga, Kenza Samir, Maitc Ver-

Martens (half drie), Fay Loysky & La Bande Dessinée
(half vier) en de middag wordt
besloten met een optreden
van Crème Fraiche (cabaretliedjes). Woensdag 18 augustus geeft Vandoorn om twaalf
uur een lunchconcert, waarna
Meatball & Van de Camp om
drie uur begint.

Japanse
slagwerkgroep
Met polsdikke stokken bespelen de vijf mannen en vijf

meiilen, Sylvia Goes, Marijke Hoerema,
Estée Runes, Brilt Zeeman, Iris van der
Lee, Daniëllc Stork, Bradley de Veer.
Thomas en Jim Housen, Sabine IMeekel, j
Brigitte en Isabelle Wever en Didi Boexc.
Circus Renz staat van 13 augustus tot
en met 5 september op het parkeerterrein
RAI. Dagelijks zijn er voorstellingen om
drie uur (matinee) en acht uur 's avonds. \
Op zondag is er alleen een matinee om
twee uur 's middags. Kaarten zijn onder ;
andere verkrijgbaar bij Circus Renz be- :
spreeklijn. 0909-5030060 of AUB Ticket- i
schop en WV/ANWB Amstelveen
i

vrouwen van de Japanse slagwerkgroep Wadaiko Yamato
hun met dikke vellen bespannen trommels. Dat is zwaar

werk en vergelijkbaar met
topssport.
Vorig jaar trad de groep tijdens het Edinburgh Festival
op en oogste lovende kritieken met hun ongebreidelde
enthousiasme. Van 17 tot en
met 21 augustus geeft de
groep concerten in de Amsterdamse Stadsschouwburg.
Reserveren: 624.2311.

Spirit of the Earth
Fotn: Totsuya .hijmuilci

MUSEA ONDER DE BOMEN!
28 en 29 augustus
op de Uitmarkt!
zie krant 25 augustus en l september
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ZORGCENTRUM

DE BUITENHOF

Wij willen graag in contact komen met
Zorgcentrum Ds Buitenhof i:s t;e/i gecombineerd
vf<p/<>«/ en verzortiii::jshuis tui maakt deel
u'! van de Stichting
Amstallniizen. In Zorgruntruin De Buitenhof
(vindt door ongeveer
5-IiS' medewerkers zorg
ji'tieven aan 300 bewo-

gediplomeerd
verzorgenden m/v

Patrick
Bijman:
'Een heel
leger van
instructeurs houdt
de veiligheid in de
gaten.'

parttime en fulltime

/If.V.S.

Denk jij ook dat werken in de Zorg Samen Beter gaat?
En wil jij helpen om onze bewoners prima zorg te verlenen? Schrijf clan een brief of bel voor een rondleiding
of nadere kennismaking.

De intramurale zorgverleninij in de Buitenhof
vindt plaats binnen drie
muit iprofessioneel
faniengestelde zorgeenheden. waarvan een zorgeenheid zich richt op
psychogeriatrische
bewoners.

Wij bieden
- eenhartstikke leuke baan;
- een salaris op basis van FWG-functiegroep 35;
- een personeelskorting op hypotheek en verschillende
verzekeringen;
- deelname aan spaarloonregeling en premiesparen;
- gratis parkeren;
- opname in pensoenfonds PGGM.

Foto
Jaap
Maars

Goed en didactisch met kinderen
kunnen omgaan is voorwaarde
'Z

Informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij
Jelka van Putten van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon 020 - 644 20 44.
Je brief kun je richten aan zorgcentrum De Buitenhof
afdeling Personeel & organisatie, ter attentie van Henk
Slegtkamp, Nieuw Herlaer 2,1083 BD Amsterdam.

Oproepkrachten gevraagd
Wij hebben een snel groeiende zeilmakerij en
tentenverhuurbeclrjf
Voornamelijk voor de t e n t v c r h u u r zoeken wij
handige mensen met enig technisch inzicht.
Bel snel Remus:
0235720168/0622287382

IJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

„Gemiddeld hebben we
hier in de maanden juli en

Bel 0900-8991161.
V R A A G EERST ONZE GRATIS

FO

LDER VOOR JE ELDERS

elf kom ik de laatste
jaren bijna niet meer aan
lesgeven toe. En dat is
jammer, want op het
water is het altijd leuk.
Bovendien heb ik er veel
plezier in om mijn kennis
over te dragen. Het is
buitengewoon bevredigend om zo'n groep kinderen, die aan het begin
van de cursus helemaal
blanco tegenover zeilen
staan, aan het eind van
de week zelfstandig alle
kanten op te zien spuiten," aldus Patrick
Bijman. Als mede-eigenaar van zeilschool De
Vinkeveense Plassen is
hij ervoor verantwoordelijk dat elke zomer honderden kinderen en j ongeren de eerste beginselen van de zeilkunst
onder de knie krijgen.

augustus zo'n zestig kinderen van zeven tot en met
twaalf jaar. en pakweg
veertig, vijftig deelnemers
in de leeftijd van dertien
tot en met achttien jaar."
vertelt Bijman. ..Waarvan
ongeveer de helft de cursusweek hier intern doorbrengt. Wie nog geen ervaring heeft leert bij ons in
principe alles dat nodig is
om verantwoord weg te
kunnen zeilen. Het lesprogramma bevat onder meer
optuigen, aanleggen en
kruisen, en verder brengen
we ze de noodzakelijke
kennis bij op het gebied
van knopen en voorrangsregels op het water. Voor de
gevorderden (en dat zijn er
nogal wat. want circa
zeventig procent komt jaarlijks terug) hebben we
uiteraard een aangepast
programma."
Bijman, die zijn aan de
Herenweg 148a gevestigde
zeilschool twintig jaar geleden heeft opgericht, prijst

zich gelukkig met de
Vinkeveense Plassen als
lesterrein. Volgens hem is
het daar, in vergelijking
met bijvoorbeeld de
Westeinder Plassen, qua
vaarverkeer relatief rustig.
..En dat is voor ons natuurlijk perfect, want daardoor
hebben we voor onze boten
alle ruimte." Gezeild wordt
er in de voor de jongste
jeugd bestemde
Optimistjes en iets grotere
Askeladden, terwijl de
oudere groepen de beschikking hebben over Valken
en Lasers. De veiligheid
wordt ondertussen door
een heel leger instructeurs
scherp in de gaten gehouden.
..Wij hebben hier pp elke
vier kinderen één instructeur," meldt Bijman.
„Hoewel die verhouding
vrij kapitaalintensief is
achten wij zo'n bezetting
zonder meer nodig om de
kwaliteit van de lessen te
garanderen, en om te voor-

komen dat er ongelukken
gebeuren. Want hoewel
iedereen aan boord verplicht een zwemvest draagt
neem je door de onvoorspelbaarheid van weer en
wind toch altijd een aantal
risico's. En natuurlijk valt
er nu en dan weieens een
kind overboord, of krijgt
iemand een giek tegen zijn
hoofd. Maar gelukkig zijn
er tot op heden nog nooit al
te gekke dingen gebeurd.
Het ergste wat we hebben
meegemaakt was een
gebroken arm."
Een vaker voorkomend
probleem is heimwee en/of
lastig gedrag van deelnemertjes. „Ach ja, er zijn
weieens kinderen die aan
boord lopen te klieren,"
constateert Bijman. „Maar
daar weten we aardig op in
te spelen, door ze zo actief
mogelijk te houden. Wat
dat betreft zijn onze
instructeurs heel wat mans,
want we nemen ze niet
alleen aan vanwege hun

zeilkwaliteiten. Het goed
en didactisch met kinderen
kunnen omgaan is ook een
voorwaarde om bij ons te
kunnen werken. En dat
werpt zijn vruchten af,
want in het algemeen is het
hier groot feest. Zeker bij
de diploma-uitreiking aan
het eind van de week, waar
we steevast een bonte
avond van maken."
Het huidige lesseizoen
duurt voor Bijman en zijn
medewerkers tot het weekeinde van 4 en 5 september,
waarna de scholen weer
beginnen. In de laatste
weken van augustus is er
nog enige ruimte voor leerlingen. Inclusief kost en
inwoning moet voor een
cursusweek 795 gulden
worden neergeteld. Wie 's
avonds en 's nachts over
eigen onderdak beschikt
betaalt voor de lessen 525
gulden.
Johan Schaaphok

BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

De Brauw Blackstone Westbroek is een sterk internationaal georiënteerd advocaten-, notarissen- en belastingadvieskantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Brussel, Londen en New York en maakt deel uit van Linklaters & Alliance met 30 vestigingen
in 17 landen. Voor onze vestiging aan het Burgerweeshuispad te Amsterdam zoeken wij:

.

Aankomende en ervaren Secretaressen (m/v)
voor de advocatuur en het notariaat, fulltime 09.00-17.30 uur
functie-eisen:
• HAVO/VWO of MEAO met secretaresse-opleiding
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Ervaring met Word
• Accuratesse en verantwoordelijkheidsgevoel
• Een zakelijke instelling, met humor en flair

Kruidvat

Medewerkers Tekstverwerking (m/v)
fulltime overdag of parttime 's avonds
functie-eisen:
• HAVO/VWO en typediploma
• Ruime, aantoonbare type-ervaring
• Goede kennis van het Engels

Medewerker Postkamer
parttime 13.00-19.00 uur

C ASSISTENT}
FILIAALMANAGERS

(m/v)

functie-eisen:
• Vrolijke duizendpoot met verantwoordelijkheidsgevoel
• In bezit van rijbewijs B
• Geen bezwaar om soms iets eerder te starten of iets langer door te gaan
Wat kun je verwachten:
Een dynamische, professionele werkomgeving, waarin je een onmisbare steun zult zijn
voor de gehele organisatie. Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een
aantrekkelijk salaris, een pensioenregeling en een 13e maand.
Alle functies hebben uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je sturen naar
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
t.a.v. Mevrouw A.L.E.fv!. Verhoeven (Xandra)
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam
e-mail: alemverhoevené'dbbv/.nl,
of voor meer informatie: 020-5771562

Jouw
Kruidvat is met 5(>0 tilialen en circa 7000
medewerkers het grootste en meest loonnangevende drogisten j-fi l ialenbedrijl van
Nederland en België. Kruidvat maakt deel uil
v a n de internationaal opererende Drogisterij \

houdend mei seizoensinvloeden en acties;
- verantwoordelijk vooreen goed administralief beheer in je filiaal;

succesvolle drogislerijkelen;
- een zelfstandige functie met de mogelijkheid
je capaciteiten Ie lonen in een eigen filiaal;

- plannen en managen van werkzaamheden;

- een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden;

De onderneming wordt gekenmerkt door groei,

- coachen van je leam (5 lot 15 mede-

- goede oplcidingstacilileilen;

werkers);

schap. Het succes v a n Kruidvat belekenl rlal

- creëren van een stimulerend werkklimaat

w i j blij\en groeien. Voor ambitieuze mensen

voor goede prestaties en verdere ontwik-

biedl dit een unieke uitdaging mee te groeien

keling van medewerkers.

en Ie werken aan hun loopbaan in de

- een bedrijf waar zelfstandigheid, vcrantwoordelijkbeid, teamwork en een goede
sfeer belangrijke uitgangspunten zijn;
- voor toppers reële doorgroeiniogelijkbeclen
binnen bel concern.

drogiMerijbranthè. Voor onze mieuw te openen)

louw profiel:

lilialen in de regio Amsterdam en Amstelveen

- MBO werk- en denkniveau;

Toe aan verdere groei?

zoeken u ij uissistenti tiliaalmanagers.

- ervaring in de detailhandel, bij voorkeur in

Stuur je sollicitatiebrief mei CV binnen

rle branche;
De functie:

- doorzellingsverniogen, flexibiliteit en zelf-

- realiseren \ a n je omzellargels en koslenignaleren \ a n kansen die kunnen
bijdragen te \erdere optimalisatie:
- creëren vai een prettige winkelomgeving
voor de col
Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van x.o'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de
personeels- en opleidingsadvertenties goed gele/.en worden.

Wat kan Kruidvat jou bieden:
- een loopbaan bij de grootste en meest

Panumerie Divisie \ a n Groenwoudt Groep.
dvnamiek, korte üinen en pui'sang ondernemer-

LINKLATERS
&ALL1ANCE

assortiment en actie-artikelen;
- de zorg voor optimale voorraden, rekening

slandigheid;

Drogislerij & Parfumerie Divisie l.a.v.

- commerciële en servicegerichle instelling;

afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 34,

- leamworker en stimulator voor medewerkers;

3927 ZL Renswoude, of per e-mail naar:

- bereidheid tol bel behalen van drogislerij-

s.pielers@kruidval.nl.

diploma's;
lelijk voor de presentatie v a n

14 dagen en onder vermelding van vacaturenummer 43 naar: Groenwoudt Groep/

- leet'lijd lussen 23 en 40 jaar.

Bel voor meer informatie over stieeesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2S04 of l'ieter Langereis 020 - 562 3436

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Lange
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

Ministerie van Justitie

Justitie

Hou je van leidinggeven? Wordt dan

Eerste Medewerker Administratie

justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving. Zij waarborgt de rechten van
'irgers. Rechtszekerheid, rechtsbescherming en
rechtsgelijkheid staan daarbij voorop.
Justitie draagt verantwoordelijkheid voor
criminaliteitspreventie, wetgeving,
rechtshandhaving en het uitvoeren van
straffen en maatregelen.
Hierbij werkt Justitie samen met anderen,
binnen en buiten de overheid. Van haar
medewerkers verwacht Justitie integriteit,
bekwaamheid en betrokkenheid.

v/m 36 uur

Kantongerecht Amsterdam
Het arrondissement Amsterdam bestaat uil het gerechtshof met daarbij het ressortsparket, delariefcommissie, een rechtbank met
het arrondissementsparket en de kantongerechten Amsterdam en Hilversum. Bij het kantongerecht worden geldvorderingen tot f 10.000,- behandeld, verder vrijwel alle huurzaken, arbeidszaken,
verkeersovertredingen, veel familiezaken en nog veel meer. Deze vacatures betreffen functies bij'deArrondisseinentale Kantongerechts Organisatie |AKO] Amsterdam. DeAKO bevindt zich in
eenveranderingsproces. O ver enkele maanden wordt de administratieve ondersteuning gegroepeerd ineen vijftal teams, el k bestaande ui t circa 10 medewerkers. Voor t wee van deze teams
zoeken wij nog een eerste medewerker administratie [erna].
Taken Als erna ben je de direct leidinggevende van de medewerkers in hel team en verantwoordelijk voor de administratieve ondersleuning van een
groep kanlonrechlers en gerechtssecrelarissen. Je zorgl voor de kwaliteit en de inzet van jouw medewerkers. Je bewaakl de voortgang en de kwalileit van de administratieve processen. Je bent een teamwerker en neemt zelf
deel aan de meer gekwalificeerde werkprocessen. Je zorgt voor een goede informatievoorziening aan jouw medewerkers over alles wat voor hen van belang is. Overlegvormen: Je bent lid van het management leam van de
AKO. Verder neem je deel aan hel ema-overleg en parlicipeer je in het sociaal-medisch team. FunCtie-eisen Wij verwachlen dal je in het bezil bent van een MBO-opleiding of beschikt over een gelijkwaardig denken werkniveau. Je hebt inzicht in de wet- en regelgeving. Je hebt praktische kennis van geautomatiseerde administratiesystemen en leidinggevende capaciteilen. Het organiseren en sluren van werkprocessen is voor jou
geen probleem. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stressbeslendigheid, flexibiliteit, overtuigingskracht en gevoel voor humor komen zeer van pas. Sa.la.riS Aanstelling geschiedt in schaal 7;
de functie wordt geherwaardeerd en de verwachting is dat de uitkomst daarvan schaal 8 zal zijn. Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maar ligt rond de f 4000,- bruto per maand, exclusief
8% vakantie-uitkering. Het te bereiken maximum is circa f5000.-

Standplaats Amsterdam. VoOrkeUfSgrOepen Justitie d raagt b ij aan het verg roten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten

en leden van etnische minderheden. Indien u tot één van deze groepen behoort, wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden De vacatures ontstaan per 1 oktober, maar h.oe eerder je kunt
komen, hoe beter. De aanstelling vindt plaats bij de AKO Amsterdam, waarvan ook het kantongerecht Hilversum deel uitmaakt. Inlichtingen Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de
heer J. Padding, hoofd bedrijfsvoering van de AKO of bij de heer H. Kettering, hoofd kantongerechtsorganisatie, telefoonnummer [020] 541 2792. SolllCitatieWlJZe Je sollicitatiebrief met motivatie en c.v. kun je tot
uiterlijk twee weken na verschijning van deze vacature opsturen naar: Het Kantongerecht Amsterdam, ter attentie van de heer J. Padding. Postbus 70515. 1007 KM Amsterdam.

JUStltlC! OptGCllt.6 KOBTS

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter

ppeel mee voor goede doelen en prachtige prijzen

edereen wint bij de
rote Sponsor Loterij!
In cl c Grote Sponsor
loterij speelt u mee
voor lamastisehe p r i j zen die oplopen tol
ten miljoen gulden!
'n mei hel spannende
jv-spel SponsorBingo
maakt u elke week
H)|< kans op vele

Bingoprijzcn en op
grole verrassingen.
Bovendien steunt u
mei uw deelname de
goede doelenorganisaties, die z i j n aangeslotcn bij de Sponsor
Loterij. Van elk lot dat
u heeft, gaat maar liefst

60% naar het goede
doel op het gebied van
sport, w e l z i j n en eulluur. En dal kan heel
dicht in de b u u r l z i j n .
Bijvoorbeeld in uw
eigen siraal.
Via S t i c h t i n g DOEN
bijvoorbeeld geelt cle

'laris Van Os in Amsterdam heeft de (rekking van de Grole Sponsor Loterij van juli
' ) verricht. Op uw rc-keningalschril't staal uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien
» lol de winnaars hehoorl. Alle prijzen worden aulomaliseh op uw rekening geslort.
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Sponsor L o t e r i j geld
aan cle S t i c h t i n g "De
W i j k is van ons
A l l e m a a l " . Bovenaan
deze pagina leest u hoe
deze s t i c h t i n g m cl de
bewoners en gemeeniel i j k e i n s l a n l i e s werki
aan een prellige wooncn leeromgeving.

Bingo om tien over zes
op RTL 4. Zorg dal u
uw Bingokaarten bij cle
hand hebi: een volle
kaan is uu 25.000
gulden waard! En iel Is
zonder v o l l e kaart k u n l
u winnen.

Heefl u l 2 van cle l 5
cijfers goed? Dan belt
u de BiYigolijn (CW-)U stcu.nl dal werk, en
nog veel meer goede
0077. °ô c p m ) .
doelen, door mee te
Daarmee maaki u kans
doen met de Sponsor
op een vcrrassingsprijs
oi op een p l a a t s j e in de
L o t e r i j . Elke zondagavond k u n l u dan mee- sluclio bij een opname
spelen mei Sponsorvan SponsorBingo. Als

UITSTAGEN SPONSORBINGO
8 AUGUSTUS
1.000, niic.kïjlers....00440 De \\eekprijzen z i j n gevallen
100,- eindcijfers
0050 op cle vnlgnide lolmiininers
'O, cindcijlcrs
762 02 j u l i
004615215
09 'juli
009582240
16 ' j u l i
004839643
23 ' j u l i
009307698
30 ' j u l i
008925972

003461269

005472475

getal l t/m 22

*

43 35 20 32 14

19 22 09 29 44 04

*

38 13 01 26 02

l leeft u met deze getallen
een volle kaan, dan wint u de

002966655
004373277
De dagprijzen zijn gevallen op cle volgende lotnummers
01 juli
02 'juli
03 'juli

foiUïn voorbehouden

007249863 in Nijmegen

34 03 45 40 25 05

000709210 000564271
006850780 005947020
^940510
•'2177783

VWLupo

BINGO

04

'j tt l i

05
06
07
08
09
10
l l
12
13
14
15
16

juli
juli
juli
'juli
juli
'juli
juli
'juli
'juli
juli
juli
juli

006754988
001105341
006624506
003823269
004103657
008775330
005959074
003624398
004303658
006405879
005357063
001561103
002651108
000362331
006942802
005719470

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

juli
juli
'juli
'juli
'juli
'juli
'juli
juli
juli
juli
juli
'juli
'juli
'juli
'juli

005590408
005115588
007222556
003638692
004059162
009959224
004955888
007270418
001544502
007979590
004184851
003486223
009946445
005065895
003880103

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

GASTONS
SURPRISE
zondag 15 augustus
18. 10 uur op RTL 4
Kijk, bel en win een

vliegreis voor
twee personen
naar Bonaire

BINGO
getal 23 t/ra 36
33 ƒ 10.000,

15

ƒ20,

37 ƒ1.000, 36
11 ƒ 100,- 08
41
ƒ50, 39
07
ƒ40, 12
31
ƒ30,- 18
24
ƒ25,- 42

ƒ 10,
ƒ9,
ƒ8,
ƒ6,
ƒ5,

siudiogasi w i n t u m i n i m a a l 100 gulden en
bem u misschien clegene die de Zaalbingo
van 10.000 gulden of
cle Volkswagen Lupo
mee n a a r h u i s neemi.

Van ons allemaal!
Stichting "De Wijk is van ons Allemaal" helpt bewoners en plaatselijke instanties bij het
werken aan een prettige woonomgeving. Samen met mensen uit de buurt zet deze stichting
buurtprogramma's op en stimuleert ze onderlinge samenwerking. Met veel creativiteit worden aansprekende acties opgezet in heel Nederland. Zoals bijvoorbeeld in Boxtel. Daar
maakten jongeren een voorstel voor een skatebaan. In Utrecht organiseerde de
Marokkaanse ouderraad een maaltijd voor bewoners van een bejaardenflat en een welkomstcomité voor nieuwe buurtbewoners was het resultaat van de inspanningen in
Heerenveen.
Het doel van de verschillende programma's is aan
de ene kant om de bewoners van verschillende
afkomst en leeftijd bij elkaar te brengen. Aan de
andere kant wordt een basis gelegd voor langdurige
samenwerking met gemeente en andere instellingen. Als alle betrokkenen in de buurt de handen uit
de mouwen steken, ontstaat een leefbare wijk,-waarin het fijn is om te wonen. En Stichting "De Wijk is
van ons Allemaal" draagt daar met steun van de
Sponsor Loterij graag een flinke steen aan bij.

wijk *%mgp!>

J5 van ons ">v*r Allemaal

YYili u ook kans maken
op al cle laniasiisehe

.S/'<>IIMM Bin^ii. MCI (v-snel

p r i j z e n van cle Sponsor
L o t e r i j ? En helpt u
graag h i j h e t leefbaar
h o u d e n van u w w i j k ?
Vul dan v a n d a a g nog
deze bon in en s t u u r
hem op. L' heeft uw
Bingokaarten dan binnen twee weken in
huis!
(••'.'i^V. ."*••'••. •-'••,'••"•• : ' - • ; ; ' . • . ' * ; .'-. ;'•*••'•< : - • • -A-

Tol v o l e e n d e week.

150.99.08

• J u , ik vul meeiloen ,1,111 ile c i t o t e
Sponsor l.oiiTi| en nui. ik il. 111. IU.IM ile
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-tO.50,
20,
l O,

(vier l o t n u m m e r s )
ulrii' l o i n u m m r r s i
( luee l o i i u m i m e i s )
(een l o t n u m m e r )

De Bingolijn
0909-0077(^5
Heb ik prijs?

Puluur
l hmillekcninj;:

0909-0044 twu-pmi

Meer informatie?
0900-3001400 (35 cpm)
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

MJjl

TV M

Biiti itilUnippon en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Cirote Sponsor l.oicrij. Antwoordnummer 873, l 100 \'G Amsterdam.

De volledig vernieuwde Santcma is heropend.
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Profiteer van speciale heropeningskortingen.
Santana, de unieke vloerenwinkel, is spectaculair
verbouwd. Aan de Valschermkade vindt u nu de grootste
en spannendste speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit te
zoeken. Bij Santana kunt u profiteren van vakmanschap,
deskundig advies, een enorme voorraad en uitstekende
MERBAU PLANKEN ROSKO

garanties zoals alleen een grote organisatie u kan bieden.
Kom, zie en profiteer. Want speciaal voor de heropening

Een schitterende vloer van donkerrode hardhouten delen. Dikte 13 mm. Lamellengte
183 cm. Kant en klaar met olie geïmpregneerd.

50

Per m2

voor

hebben we de prijzen verlaagd met 20% tot maar liefst 40%.

129,

BEUKENPARKET BORUP
Verhuisbaar massief parket. Mooi van tekening.
Lichtbruin gestoomd en kant en klaar gelakt.
Lamellengte 90-152 cm. Dikte 22 mm.
10 Jaar garantie.
Per m2 van 159^3"

voor

LAMINAAT DECOR KERSEN
(5 JAAR GARANTIE)
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De specifieke kleur en tekening van
kersenhout nu in een uitstekende
laminaatuitvoering ,_ ^^^
r
Zeer voordelig. < " j CV x ' '

* /.

Per m2 van_2979S

LAMINAAT PERTA

Wfh»_.^ö%-'-

(15 JAAR GARANTIE)

Decor kersen, eiken, elzen
en beuken. Een topklasse
laminaat speciaal geschikt
voor zwaar woongebruik.
Per m2 van ó&SO",

' 'M

voor
f

BEUKEN PARKET KOPENHAGEN rf ,/
Origineel Scandinavisch lamelparket in beuken
met prachtige donkerbruine vlam en noest
Dit 3-strooks parket is met olie geïmpregeerd
Dikte 14 mm. Lamellengte 252 cm
10 Jaar garantie

«i

&'\

voor
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LAMINAAT UNICLIC
In diverse schitterende natuurlijke
houtdessins. Laminaat met unieke
groef en mes verbinding. Geschikt
voor zwaar woongebruik en
licht projectgebruik. Dit
laminaat is 100% verhuisbaar!
Per m2 van 69r50'

2

Per m van .12-3^-

voor

voor

l^>
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t ', "Gratis opmeten en gra

LAMINAAT
DECOR BEUKEN
^ Veel direct uit voot
" en mee te nemen

KURKTEGELS BARREIRO
Drie componenten maken dit tot
een ideale vloer. Kurk met fineer
van kersenhout en een kunststof
toplaag. Stijl en kwaliteit ineen.
Dikte 4,4 mm. Lamelafmetingen
15x90 cm.
Per m2 van 32750'

(5 JAAR GARANTIE)

Sterk, stijlvol en nu
zeer voordelig.
Per m2 vanJ6r50'

„ ,nstruct>evideovoor
beschikbaar

V-

voor L;

voor
Amersfoort
Utrecht

/
P

vloeren

HEVEA PARKET BALI

Johan Huizingalaan

^:
U VINDT ONS ZO

Een fraai 3-strooks lamelparket met warme exotische
uitstraling. K) Jaar garantie. Geel van kleuren
kant en klaar gelakt. Lamellengte 219 cm.
Dikte 14 mm.
Per m: va n.93,-

Schiphol

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-669 58 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)
,
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OPENINGSTIJDEN
m aa nd a g vann.00- 18 .00
dinsdag en woensdag van 9.00-18.00
donderdagen vrijdag van 9.00-21. 00

zaterda va M() 1700

« " -

Prijswijïigingen voorbehouden

CRAN DORADO
DAVERENDE FEESTWEEK
29,31
AUGUSTUS
2,4 SEPTEMBER

Woensdag 18 augustus 1999

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 33, oplage 5.425 Editie 17

Los nummer 2 gulden

Op gele
fiets stad
verkennen

'Vroeger v/as
het hier veel
/r ;
mm.;..; primitievër ; :.': • ;

En verder:
Schakers
spelen binnen
en buiten
>.
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Weer studie
naar stank
Noord
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ZANDVOORT - Er is te weinig voor ouders met kinderen
in Zandvoort. Boyendien heeft de badplaats een jeugdherberg nodig. Dat vinden Peer Sips en Robin van der Hart van
de VW Zuid-Kennemerland.
Volgens Sips zijn jonge gezinnen een belangrijke doelgroep die Zandvoort nu misloopt doordat er bijvoorbeeld
geen leuke speeltuin en slechts
beperkt overdekt amusement
voor kinderen is. Ook een spectaculaire midgetgolfbaan ontbreekt, meent Sips.
Baliemedewerker Van der
Hart, die veel vragen van jongeren krijgt over goedkope
overnachtingsmogelijkheden,
stelt voor om weer een jeugdherberg in Zandvoort op te
richten. „Op de campings is
niet altijd plaats in het hoogseizoen. Daarom slapen jongeren vaak in de auto, maar dan
krijgen ze een bekeuring. Toeristen trakteren op een rekening van honderd gulden voor
een bed zonder ontbijt, is geen

ij

I T olgens mij wordt er de laatV ste tijd in Zandvoort veel
verduisterd. Zelfs de zon was
op 11 augustus op twee haartjes na verdwenen. Door mijn
eclipsbril heb ik de verdwijntruc goed kunnen volgen. Ergens herinner ik me nog vaag
dat ik vroeger eens met een
beroet glaasje naar de zon heb
ïekeken. Welk jaar het was,
.veet ik niet meer. Ik woonde
nog bij mijn ouders. Er werd
toen niet zoveel bombarie
rondom de zonsverduistering
gemaakt als nu.
Omdat het natuurwonder
bij de kust het beste te zien is,
komt mijn dochter met baby
naar Zandvoort. Net op het
moment dat de maan de zon
gaat opeten, besluit m'n kleindochter Steffle een klein
kunstwerk in haar luier te deponeren. Als een echte oma
•"oei ik me geroepen om haar
e verschonen. Tijdens mijn
niet alledaagse klus schreeuwt
manlief: „De eerste hap is eruit." Ik begrijp niet zo snel wat
hij daarmee bedoelt.
De baby is erg beweeglijk en
ben heel onhandig met de
Papieren luier want die wordt
gesloten
met klittenband. Wat
e
en gedoe. Daarmee bedoel ik
niet alleen de luier maar ook
de zonsverduistering.
Om beurten kijken we met
"iet brilletje naar de blauwe
hemel hoe het met de zon
:aat. Mijn katten liggen net
ls Steffie heerlijk te slapen en
nebben duidelijk geen last van
wat er om hen heen gebeurt.
Het is buiten kouder geworden en het daglicht krijgt iets
'nystieks. Plotseling schiet het
te binnen dat de eerst ko'ïiende zonsverduistering weer
°e zien is in het jaar 2081. Dan
«en ik er niet meer. Hopelijk
w
el mijn kleindochter. De
lipsbril zal ik zuinig voor
ar bewaren. Want één ding
s
} zeker: niet wy maar de zon
heeft het eeuwige leven.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - Ondanks het warme weer zijn er in juli
minder slachtoffers van geweld en minder klachten over
geluidsoverlast geweest in vergelijking met vorig jaar. De
eerste helft van dit jaar was er al een dalende trend. Die heeft
zich in juli voortgezet. Dat blijkt uit cijfers van de politie.
Zo'n vijfhonderd kinderen sprinten weg op hun skatcs. Zij deden
zondag mee aan een rondje van 2,5 kilometer over het circuit

tijdens de Liptonice Inline Skate Challenge. Ongeveer negen

duizend mensen hezochten het evenement. Zie ook pagina 5
Foto Rob Knotter

'Ik parkeerde er al myn hele leven'
ZANDVOORT - „Commotie over de parkeervergunningen in de Zuidbuurt? Nou
zeker, in de Kerkstraat is dit
onderwerp het gesprek yan
de dag," beaamt Eugène
Brossois van de gelijknamige
schoenwinkel. Alleen de winkeliers en horeca-ondernemers die een vergunning
hebben gekregen mogen nog
in het buurtje tussen de
Kerkstraat en de Hogeweg
parkeren. En dat zijn er maar
een paar.

aan de verkeerde kant. Zij
moeten het zonder vergunning
stellen. „Ik ben hier notabene
geboren. Al mijn hele leven
parkeer ik in de Zuidbuurt en
nu mag het opeens niet meer.
Nu moet mijn auto bij de watertoren staan," zegt Balledux
verontwaardigd.
„Ik snap best dat het voor de
bewoners van de Zuidbuurt
heel prettig is dat ze nu makkelijk kunnen parkeren, maar
ik vind de manier waarop het
nu geregeld is niet goed. Overdag staat een groot deel van de
plaatsen leeg. Waarom kunnen
Brossois, die boven zijn win- wij daar niet parkeren," vraagt
kel woont, is een van de geluks- Sam Sin zich af.
vogels. „Ik heb misschien makkeüjk praten, maar ik vind dat
Diverse buren zijn het met
ze er wat grote problemen van de eigenaren van Schut eens.
maken. Je kunt toch best even Danielle Pront (Grand Café
op de Prinsesseweg parkeren 25) en Dennis van den Horn
als je hier alleen maar werkt. In (Sack Time) vragen zich af
andere steden kun je ook niet waarom de proef precies in het
voor de deur parkeren. Het zou zomerseizoen ingaat. Ze klawel goed zijn voor iedereen als gen eveneens dat ze geen
er een nieuwe parkeergarage waarschuwingsbrief van te vokwam."
ren hebben gehad. Van den
Marcel Sam Sin en zijn Horn heeft al drie boetes geïnvrouw Louise Balledux van vis- casseerd. „Had ik de krant
restaurant Schut wonen ook moeten lezen? Daar heb ik
boven hun zaak maar precies geen tijd voor; ik werk dage-

lijks van tien tot tien."
Ook Judith yan Luinen van
Judy's Home is al op de bon
geslingerd. „Het lastige is dat
ik vaak spullen moet halen en
kastjes moet wegbrengen. Het
is al een paar keer voorgekomen dat ik te lang op de laaden losplaats stond. Dan stopte
een bewoner een nepbon on-

der mijn ruitenwisser. Ik geloof
dat sommige bewoners echt
achter hun geraniums zitten
loeren." Uitbreiding van de
laad- en losplaatsuren (nu
maandag tot en met vrijdag
van negen tot zes) is een vurige
wens die ook bij anderen te horen valt.

Ook het aantal inbraken
nam toe (43 in 1999,39 in 1998).
Opvallend is de forse stijging
in juli (zestien dit jaar, zes vorig jaar), daardoor werd de
aanvankelijke daling omgeboHet stelen van auto's is dit gen in een stijging.

Wind neemt tent zeilclub mee
ZANDVOORT-Een enorme windvlaag, bezoekers die zich
tegen de grond geduwd voelen door de luchtdruk en plotselinge duisternis, omdat het licht uitvalt. Een windhoos heeft
zaterdagavond een tent bij Watersportvereniging Zandvoort
de lucht in laten vliegen.
„Tegen zo'n windhoos kun je
weinig doen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij ons.
Overigens sloeg de wind ook
onder een paar tenten bij pavüjoen Strictly," vertelt de
nieuwe voorzitter van de zeilclub, Albert Korper. „Dankzij
de reddingsbrigade was de
rommel bij ons snel opgeruimd."
De wind zat de zeilvereniging trouwens sowieso behoor-

üjk dwars. Zowel zaterdag als
zondag ging daardoor het
rondje REM, de zeilrace naar
het REM-eiland, niet door.
„De wind was te hard en de
golven waren veel te hoog. Veiligheid gaat voor alles, daarom
hebben we de wedstrijd afgelast. Jammer, want we hadden
er veel werk voor verricht.
Maar ja, je kunt alles onder
controle hebben, behalve het
weer," aldus Korper.

geen alcohol hebben." Hij lijkt
alsnog de schade in te halen.
Volgend jaar krijgt hij gezelschap, want een van zijn vrienden roept dat hij dan ook meegaat.
De 'Tweedaagse van de
KVA' is al een jaar of acht een
traditie. Initiator Ben Henningheim vindt dat het yerenigingsleyen er een extra impuls
door krijgt. „Het verhoogt de
saamhorigheid om met zijn allen een beetje af te zien. We
slapen met zijn allen stiekem
in het duin en vieren er 's
avonds feest," zegt hij.
„Normaal gesproken zien we
elkaar wel af en toe in de zomer, maar je blijft dan toch
vooral bij je eigen groep. Tijdens zo'n lange tocht krijg je
ook eens de kans om wat diepgravender met elkaar te praten. En je sleept elkaar door de
moeilijke momenten heen,"
vertelt Marga Mooy, die dit
jaar eveneens de Nijmeegse
Vierdaagse gelopen heeft.
„Het zwaarste vond ik het
starten na een pauze," vindt
Max de Haan. Voor hem is de
tocht een extra overwinning,
want hu lijdt aan kanker. Drie

jaar wel populairder (57 in
1999, 41 in 1999). De piek deed
zich voor in april en mei van dit
jaar. De diefstallen uit auto's
bleven ongeveer gelijk. Autokrakers pakken wel steeds vaker mobiele telefoons, ontdekte de politie.

ADVERTENTIE

Meer dan honderd meter hoeven de bewoners van de
strandhuisjes nooit naar de zee te lopen. Een wandelingetje
naar het dorp is voor de leden van Kampeervereniging
Amsterdam (KVA) ook nog wel te doen. Maar een
wandeltocht van Hoek van Holland naar Zandvoort is toch
een stuk zwaarder, zeker als het over het zand gaat. Twintig
kampeerders hebben deze tocht vrijdagmiddag volbracht.

M

Er kwamen in de eerste zeven maanden 28 aangiftes van
gewelddelicten binnen bij de
politie. Vorig jaar waren dat er
45.
In 1998 klaagden 75 mensen
over herrie van de buren; 22
klachten vonden in mei plaats.
Dit jaar waren het er tot en
met juli slechts 61. Over horecabedrijven zijn in 1999 48
klachten (waarvan vijftien in
juli) geweest tegenover 53 in
1998 (tien in juli).

zie verder pagina 3

Op blote voeten van Hoek van Holland naar hier

ET EEN pilsje of een
glas champagne in de
hand en een medaille
om hun nek zingen in de kantine van KVA de kampeerders
mee met Amsterdamse smartlappen. De sfeer is jolig, maar
twintig van hen verkeren hélemaal in een uitgelaten stemming. Zij hebben zich letterlijk
de blaren gelopen.
Jan Oosterhof (bijnaam:
Johnny Tapijt) haalt zijn
schouders op over de blaar op
zijn hiel. „Ik loop altijd op blote voeten, maar deze keer hadden ze me ervan overtuigd dat
ik op gympies moest gaan. Dat
heb ik één dag gedaan tot mijn
verdriet, want ik kreeg prompt
een blaar. De tweede dag ben
ik op blote voeten verder gegaan." Jan is de oudste van het
stel. Hij is 57 jaar.
Ruud Jonkman is met vijftien jaar de jongste. „Het is
meegevallen. We liepen gelukkig alleen op hard zand." Op
aandringen van zijn moeder
heeft hy yan tevoren geoefend.
Terwijl hij met een glas champagne proost met zijn vrienden zegt hij: „Er is heel veel
gedronken gisteravond, maar
Nel Kerkinan ik mocht van nüjn moeder

toonbeeld van gastvrijheid."
Bij toerismewethouder Hans
Hogendoorn vallen de ideeën
van de VW'ers in goede aarde.
„Wat betreft gezinnen met kinderen valt er inderdaad nog
veel missiewerk te verrichten.
Vanuit toeristisch oogpunt zou
een kinderboerderij heel wenselijk zijn." Die kinderboerderij is echter politiek niet haalbaar, zo is gebleken tijdens de
perikelen rondom het millenniumcomité, dat een kinderboerderij op l januari 2000 wilde openen. Hogendoorn is verder bezig
met een nota over de campings. Hij vindt' dat de bestaande campings gemorderniseerd
moeten worden.
„Soms staan de tenten en caravans hutje mutje op elkaar."

Minder geweld en geluid

Onderzoek
naar rioolwaterzuivering

"^T
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'Zandvoort moet kinderen
en jongeren meer bieden'

Skate-sprint

ZANDVOORT - Er komt weer een onderzoek naar de
stankoverlast in Nieuw-Noord. Ingenieursbureau Witteveen
en Bos gaat kijken naar de waterzuiveringsinstallatie van
loogheemraadschap Rijnland. Bovendien kunnen bewoners
um klachten kwijt op een speciaal nummer van de gemeente
of de provincie.
Zijn er vijf klachten binnen ben er 's nachts soms heel mis;en uur, dan komt er iemand seljjk van."
.angs om poolshoogte te nenen bij de waterzuivering.
Een van zijn buurtgenoten,
Drie bewoners hebben hier- Frank van Egmond, heeft
over een briefin hun buurt ver- maandagavond nog geklaagd.
spreid. De klachtenregistratie Hij woont 75 meter van de was volgens een woordvoerder terzuiveringsinstallatie. „We
/an de gemeente ook van be- kunnen al tien jaar de ramen
ang om in de gaten-te houden niet openzetten. Maar er is wel
bij welk weer de meeste klach- iets verbeterd. Het prettige is
en optreden. Het is de bedoe- nu dat je bij de provincie nu
eindelijk ieling dat de gemeente, Rijnmand aan de
and en de
telefoon
krijgt. Als ik
provincie dit
vroeger naar
egelmatig
met
elkaar
de milieutelekortsluiten.
foon van de
De gemeen- -----^^ ------ gemeente beite, die het onderzoek betaalt, de, kreeg ik een bandje en ver/ermoedt dat de oorzaak van dween mijn klacht in het niets.
de stank zich bevindt in de zo- Ik vind het wel positief dat er
:eheten 'oxidatiebedden', de een nieuw onderzoek komt, al
ronde bakken waarin het afval- heb ik al tien jaar geroepen dat
water gezuiverd wordt. Een het aan de waterzuivering
rapport van de provinciale in- ligt."
specteur Sprenger bevestigt
Volgens Ton van Heemst, de
dit.
nieuwe voorlichter van de gemeente, is er wel naar de
Sprenger bezocht op 7 au- klachten geluisterd. „Twee
gustus de waterzuivering met jaar geleden heeft de gemeeneen medewerker van Rijnland te het eigen riool laten ondersn twee bewoners, Hans Kerk- zoeken. Toen zijn de stankman en Frank van Egmond. schotten en rioolstrengen ver,Op die avond waren we het beterd."
Helemaal zat," vertelt KerkOok is volgens hem de waman. „Al jaren klagen we over terzuivering onderzocht, maar
stankoverlast, maar we heb- daar zijn geen metingen verben het gevoel dat er niets aan richt. Waarom destijds niet naedaan wordt. We worden niet drukkelijker naar de waterzuiserieus genomen," vindt hij.
vering is gekeken, kan hij niet
„Het is een afschuwelijke zeggen. Hy verwijst door naar
ucht, een soort lijkengeur. het
hoogheemraadschap,
Vooral
als er 's zomers niet te maar daar is niemand bereik;
. eel wind staat en het redelijk baar die commentaar mag geivarm is,-ruik je de stank. Ik ven.

Je bent jong en je wilt
een woning. Begin
jaren tachtig was dat
lastig, maar nu nog
steeds. Helemaal
sinds l mei. Althans,
dat vinden Suzanne
en Marjolein. Volgens
wethouder Herben is
de situatie juist,
verbeterd.

*• ^10.00-12.00 uur
14.00-16.00 uur

Verbod op nieuw huis doorverkopen
ZANDVOORT - Wie een huis in Park Duijnwijk koopt, moet
bewijzen dat hij er zelf gaat wonen en het huis niet al meteen
verkoopt. „We gaan hiervoor strengere regels opstellen voor de
derde fase," zegt wethouder Marijke Herben. Zij hoopt hiermee
het speculeren met de gewilde nieuwbouwhuizen te voorkomen.
Naar speculatie in de tweede fase loopt nog een onderzoek.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
Jan Oosterhof, Ben Henningheim, Marga Mooy en Ruud Jonkman zijn trots op hun medaille na een
wandeltocht van Hoek van Holland naar Zandvoort
Foto Karin Schut.

dagen na de wandeling krijgt
hij weer een chemokuur. „Het
was een uitdaging voor mij.
Sommige mensen gaan bij de
pakken neerzitten als ze horen
dat ze kanker hebben, maar zo
ben ik niet."

Zonder uitzondering zijn de
deelnemers erg te spreken
over de ontvangst bij de kampeervereniging. Een erehaag
van kampeerders juichte de
vermoeide wandelaars toe.
Dick Groen is alle ontberingen

daardoor bijna vergeten. „Bij
de start dacht ik nog: wat een
kolere eind. Maar de drijfveer
om door te gaan was mijn
schoonmoeder die met een bos
bloemen aan de finish zou
staan."

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA aö
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 18 augustus 1999
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FAMILIEBERICHTEN
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Judith van Luinen
en
Fred Hartman
;a.m vi ijdan '20 augustus om 14.00 uur
n o i i \ M n op het jïfnu'cntc'luiis van
Xandvoort.

-

fftflPlI^
Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

v i l i i v k l . nu. n iKinkh.uirviior.iHes wal hij voor ons is
i-w vst twen u i | u kenniscl.it v:m ons is heengegaan
i i i 1 1 1 ' \ L in m. nn/e /org/aine vader, fijne opa en mijn

'

Wiilem Gerrit Koning

',i

in uc L c l l i ) d van 'S 7 jaar.
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\ ooi hem t t'n ;i-i;('n, roor ons een groot vi'iclricl en geiin^

|!
'.

\M| /i|ii d a n k b a a r \oor de liefdevolle vcr/orging die
n nivM nioLzcn omvangen m hel Huis m de Duinen.
l.mke Koning-Dijkman

1

Jan i
AkkecnJoop
Renc en Esthcr

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"
voor meer informatie:

GRATIS 0800-0224535

R u ben
',

i-unk
'\rthur en Hctty
Rietje i
Vliekccn Tonny
Normen

''(
.)
'J

liet; verzorgen 'van één begrafenis
Direcfhülp:bij^èen;sterlgevtl:

n.nmusius 1999

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

\ 1'aap-Koning
B u re Uiüclbertsstraat 68
2042 KP Zandvoort

EN OMSTREKEN

I V V-iialums hcctt heden plaatsgevonden op de
\liiL-mcnc hcgraatplaats te Zandvoort

Het „Jaarlijkse Verlof" is er weer.
Maar!!!...
\ < > < ) . - ons- nojï onverwacht heeft on/e lieve moeder,
jrroot- i-11 overgrootmoeder

Geertruida Maria
van den Hoogen
haar stolkleed af mogen leggen. Zij mocht nog
ruim 9'! jaar worden.
(ironingen. 'i augustus 1999
Iloynianscentrum
()n/<. hartelijke dank gaat uit naar de medewerkers
van de Kajuit en Afdeling 5 van hel Heymanscenti um voor de liefdevolle verzorging.
Uithui/en:
A. Wierth-van den Hoogen
J. F. Wierth
Naclita Wierth
Uithui/en:
Charlotte en Ad Malthijs-Wierth
Vincent, Edwin, Dennis, Jessica, Laura
Hellevoetsluis:
Walter Wierth
Fahian
Leens'
Anneke Wierth
Chris Hoeksema

Fis
Kenrum.
Truus
Schiedam:
Oscar Wierth
De criMnatieplechtipheid heeft inmiddels plaatsgevonclen in het crematorium te Groningen.
Correspondentieadres:
Ommelanclenweg 12, 9981 GK Uithuizen

l )aar hel niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken,
betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijki.eicl voor de blijken van belangstelling na het overlijden
\ <in mijn lieve man. onze zorgzame vader en fijne opa

Engel Kerkman
BOTJE
i ld heelt t -lis bij/onder gesterkt en getroost dat u zich alIrn /o lx irukken voelde bij dit grote verlies.
M. Kcrkman-Weber
Kinderen
en kleinkinderen

•k Wij gaan niet naar België
£• Wel vertoeven wij grotendeels in Nederland
•A- Hopen over 3 weken weer opgewekt aan de slag te
gaan en onze vroege koffieklanten te begroeten.

Versteege's Ijzerhandel
Pakveldstr./hoek Lippleintje
is gesloten van 24 aug. t/m 7 sept.

u i - a o n s \ a k a n t i e a t \ \ e / i g \;in 16/8 t/m 3/9
\ooi \\aarncnnng:
\ a n n i a l.in vrij tussen 08.00-17.00 uur
II C X Beutnxplantsoen 18
tel. 023 - 5732023

Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat
men -liefst schriftelijk- van te voren aangeeft
wat het onderwerp van gesprek is Op deze
wijze kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale
Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 9 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 32 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 16 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

JÖIuijs

Bloemsierkunst
Haltestraat 65,
Zandvoort
Tel. 5712060

gcle/cn \\ordcn.

Bel \oor meer informatie o\cr
succesvolle personcelswervmg
met
Rina Vcrkaaik 020 - 562 2S04
of

AutocrossAbcoude 1999

enz.

Edward van de Pol

! Zandvoort 5715351 of 023-5331975

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Omdat ten behoeve van de voortgang van de
bouw van park Duynwijk de Van Lennepweg
tussen de Van Speijkstraat en de A J van de
Moolenstraat afgesloten is in de periode van
23 augustus tot en met 3 september, zal het
verkeer omgeleid worden via de Zeestraat,
Kostverlorenstraat en Sophiaweg In het tussenliggende weekend kan het verkeer de normale route via de Van Lennepweg nemen De
omleidingsroute wordt door borden aangegeven Bus 80, de avondbus zal een alternatieve
route gaan rijden De omleiding loopt de
gehele periode (dus ook m het tussenliggende
weekend) via de Zeestraat, Kostverlorenstraat
en de Sophiaweg De halte Stationsplein
wordt tijdelijk verplaatst naar de Zeestraat en
op andere halteplaatsen wordt de wijziging
aangegeven

INFO

12,98

Plaats:

Gasthuisplein centrum Zandvoort

10,00

Soort:

Promotioneel toernooi voor doubletten (vooraf samengestelde tweetal len), geen licentie nodig

Systeem:

- 4 voorrondes op dinsdag t/m vrijdag in 2 poules van 4 doubletten per
avond
- poulewinnaar naar A-toernooi op zaterdag
- tweede van poule naar B-toernooi op zaterdag
- finales op zaterdag volgens afvalsysteem in A- en B-toemooi van 8
doubletten

Deelname:

Maximaal 32 teams (vol is vol)

SUPERSTUNT
hele grillworst
Gemengd gehakt
1 kilo

3,98
6,98

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling

•§•

Verleende sloopvergunning:
99-1255 Kostverloren- slopen en verwijdestraat 95
ren van ca 500 m
van Plantinghuis
(02-08-99)
99-133S Cort van der
verwijderen van
Lindenvloer (02-08-99)
straat 2-32
99-161S Herman Meijer- verwijderen plamansweg 73
fond kokerbekleding m cv-ruimte
(02-08-99)

1 9.00 uur; melden uiterlijk tot 1 8.30 uur

AKO

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Verleende melding bouwvoornemen:
99-106M Haarlemmer-- vergroten van een
straat 78
uitbouw (02-08-99)
99-134M Paradijsweg 2a plaatsen van een
schuur (02-08-99)

Aanvang:

ikiio

HET

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

vergroten van
woning (26-07-99)

Weekaanbieding

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

l

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-172B Frans Zwaanwijzigen voorgevel
straat 84
en plaatsen/vergroten dakkapel
99-173M Witte Veld 48
plaatsen tumhuisje
99-174B Heimansstraat 25 veranderen van de
schuur
99-175B Frans Zwaanvergroten van een
straat 32
aanbouw
99-176B hoek Prinsenhof- bouwen twee
straat/Brugstraat appartementen
en garages/
opslagruimte
99-177B Oosterparkplaatsen van berstraat 51
ging en wijzigen
achtergevel
99-178B Burgemeester
plaatsen van een
Engelbertsgarage
straat 18
99-179M M Molenaarplaatsen van een
straat 10
dakraam
99-180R Kerkstraat 19
plaatsen van redamelichtbaken rolluik

veranderen garagedeur (02-08-99)

Dinsdag 1 4 tot en met zaterdag 1 8 september 1 999

Zand voorts
^Nieuwsblad

GIRO 6868

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Leefomgeving
& Handhaving, tel (023) 574 01 00

oprichten van een
aanlandingsplaats
(02-08-99)

Datum:

Omdat u niet zonder kunt!

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Het beroepschrift moet m ieder geval de volgende gegevens bevatten
- uw naam en adres,
- de datum waarop u de brief schrijft,
- een omschrijving van het besluit waartegen u
beroep aantekent,
- de redenen voor uw beroep,
- uw ondertekening

plaatsen twee dakkapellen (02-08-99)

Marktslagerij

Hamlappen

\\.iaiiiciniii!; 's avonds en de weekenden: tel. 5730500

ADVERTENTIES

Als u het niet eens bent met de beschikking
en u behoort tot de hierboven genoemde
beroepsgerechtigden, dan kunt u van 20
augustus tot 8 oktober 1999 in beroep gaan
U kunt uw beroepschrift richten aan de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage

99-030B Ontvanger
Schoutenstraat 14
99-032B Boulevard
Paulus Loot
ter hoogte van
Prins Mauntsstraat
99-075B Burgemeester
Engelbertsstraat 15zw
99-104B dr C A Gerkestraat 135

JEU DE BOULES TOERNOOI 1999
VOOR DOUBLETTEN

aanbieding geldig 25 augustus a.s.

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Beroep
Tegen de beschikking kan door de volgende
personen beroep worden aangetekend
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking,
- de wettelijke adviseurs die naar aanleiding
van de ontwerpbeschikking advies hebben
uitgebracht,
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn gemaakt,
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs
niet kan worden verweten, dat ze geen
bedenkingen hebben ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking

De Ondernemers Vereniging Zandvoort organiseert:

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

GEEF JE AAN

De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34

Verleende bouwvergunning:
99-132B Kochstraat 19 bouwen garage en
plaatsen dakkapel
(02-08-99)
98-146B Kostverlorenbouwen serre en
straat 52
garage (02-08-99)

Toernooi-gegevens:

Sukadelappen

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

De aanvraag, het besluit en de andere stukken
die op aanvraag betrekking hebben liggen met
ingang van 20 augustus tot 2 oktober 1999 ter
inzage bij de Centrale Balie

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Kom ook naar de spectaculaire

crossterrein: Burg. Des Tombesweg
toegangsprijzen:/. 10,-en ƒ. 5,- (t/m 15jaar).

1 een inrichting voor datacommunicatie aan
het perceel Stationsplein 6 te Zandvoort

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wi| wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

ovz

Pictcr Langcrcis 020 - 562 3436

21 augustus a.s. - aanvang 12.00 u.

WET MILIEUBEHEER
Milieuvergunning
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer verleend voor

GEMEENTE

Weckmedia.
Met een bereik van ruim een
half miljoen le/ers en een
gemiddelde leesduur van /o'n
21 minuten ligt het \oor de
band dat de pcrsoncels- en
oplcidmgsadvertcmics goed

Tot ziens

Fa. Gansner & Co,

huisarts

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Personeelsadvertenties \\ordcn
gele/en m de Nieuwsbladen van

y' stoort dotiderduog 26 augustus
uiig&rust en fit voor u. klaar.

•ikiio

C.A. Jagtenberg

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

P.S. Als u wilt weten waar wij zijn.
Bekijk de vakantie-etalage en
u zult het ongeveer begrijpen.

/dndvoorl, .ngustiis 1999

DOKTERSBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Inschrijving: - Via inschrijfformulier tot 01 september bij O.V.Z. Toos Tromp telefoon
571 .37.38 of bij het Wapen van Zandvoort 571 .46.38
- inschrijving is pas definitief na betaling
- met voorkeur voor speelavond wordt zo mogelijk rekening gehouden
Inschrijfgeld: ƒ 1 5,00 per doublet
Betaling:

contant te voldoen bij inschrijving of via de bank Rek.Nr. 56.58.21.555
t.n.v. O.V.Z.

Prijzen:

sportprijzen en aantrekkelijke prijzen in natura

Sfeer:

Als op een dorpsplein in het zuiden van Frankrijk. Tijdens de fmaleavond
muzikale omlijsting en schilders van het Zandvoorts Palet

Advies:

Doe mee en schrijf meteen in, nu er nog plaats is

r
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Rijksrecherche
onderzoekt
politie-optreden
ZANDVOORT - De rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de ware toedracht
van de vechtpartij tussen twee
agenten en vier Rotterdammers op zondag 8 augustus om
tien voor half negen op de Hogeweg. Bij de vechtpartij raakten een agent en een Rotterdammer gewond.
De Rotterdammers zaten in
een auto in de file na afloop van
do Marlboro Masters. Volgens
de politie toeterden zij irritant.
Daarop ontstond een woordenwisseling en vervolgens
een vechtpartij.
Twee mannen werden aan«ehouden. Een derde, de vader
van de jongens, kreeg een klap
op zijn hoofd van een van de
agenten. Hij liep een hersenschudding op. Hij en zijn echtgenote hebben aangifte gedaan. De agent raakte gewond
aan zijn nek en elleboog. Op
verzoek van de korpsleiding
onderzoekt de rijksrecherche
het voorval. Wie de vechtpartij
gezien heeft, wordt verzocht
contact op te nemen met de
politie (023-574.5111 of 020644.2999).

Gevaarlijke rit
ZANDVOORT - Drie mensen zijn zondagnacht gewond
geraakt tijdens een ritje met
een tractor op het strand. De
tractor botste op een strandpaal. Daarbij vielen de zeven
passagiers tegen elkaar aan.
Een van hen viel van een aanhanger achter de tractor. Twee
van de gewonden konden ter
plaatse geholpen worden, een
derde moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de
tractor, een 34-jarige Haarlemmer, was dronken.

Zusters begluurd
ZANDVOORT - De verpleegkundigen van Huis in de
Duinen hebben zaterdagnacht
opmerkelijk bezoek gekregen.
Een onbekende jongeman
stond hen voor het raam van
de zusterspost te begluren. Hij
was slechts gekleed in een onderbroek, een zwart rokje en
een bh. Nadat hij tijdens het
masturberen betrapt was,
scheurde hij op zijn Spartamet
de duinen in. De politie heeft
hem niet meer kunnen vinden.

Kleine buit
ZANDVOORT - Mini de
Wolf van het Welzijnscentrum
keek op haar eerste dag na de
vakantie gisteren raar op. Ze
ontdekte niet alleen een mooie
bos zonnebloemen van een
aardige vrijwilliger op haar bureau maar ook de sporen van
een inbreker. Die had zichzelf
met een koevoet toegang verschaft tot het gebouw, een
kast en een geldkistje. Veel
vond hij niet: de geldkist was al
leeg. Hij nam alleen een rolletje
postzegels mee. „Ik vermoed
dat ik de komende tijd veel
post ga krijgen uit het Huis van
Bewaring, want de dader
schijnt al gepakt te zijn," aldus
De Wolf.

Te snel
ZANDVOORT - Op de
Zandvoortselaan zijn donderdagmorgen 120 automobilisten gefotografeerd, omdat zij
te hard reden. 25 Van hen werden direct aangehouden en bekeurd. De hoogstgemeten
snelheid was 73 kilometer per
uur, terwijl slechts vijftig is
toegestaan.
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Jongeren kunnen nog steeds geen huis krijgen
Suzannc van Schecrs is 26,
woont bij haar ouders en
heeft een goede baan bij de
provincie. Ze wil ontzettend
graag op zichzelf wonen,
maar de kans op een
betaalbaar huur- of
koopappartemcnt is in
Zandvoort erg klein.
Marjolein Visser (25 jaar)
betaalt samen met haar
vriend elke maand duizend
gulden voor een vochtige
tweekamerwoning. Als
vastgoedadviseur zit ze
dicht bij hel vuur. Een
hypotheek van vier ton is
geen probleem. Maar dat
helpt evenmin om een
rijtjeshuis in Zandvoort te
vinden. Ondanks de bouw
van vijfhonderd nieuwe
woningen is de woningnood
onder jongeren nog altijd
groot.

Z

ANDVOORT
KENT
een uitgebreide kraakgeschiedenis. Eind jaren zeventig werd bijvoorbeeld een van de eerste
huizen bezet in de Kruisstraat.
De Koningstraat, Mezgerstraat en vele andere panden
volgden. In juni 1980 kraakten
opstandige jongeren voormalig hotel Sonnewende in de
Troelstrastraat. Gerkestraat
75 werd in augustus bezet. Een
jaar later kwamen Haarlemmerstraat 17 en een pand op
de Hogeweg. Groot Kijkduin
op het Stationsplein en een
school in Zandvoort-Zuid vielen eveneens ten prooi aan de
krakers.
Ze hingen spandoeken op
met teksten als 'Hotels genoeg, wij willen wonen', 'Voorkom verdere ellende, bewoon
Sonnewende' en 'Leegstandswet is speculantenwet'. Ook
het raadhuis werd beklad, omdat de jongeren aandacht voor
de woningnood wilden.
De jongeren anno 1999 zijn
een stuk bedaarder. Vorig jaar
kraakte een groepje Bloemendalers weliswaar een gebouwtje op het strand, maar dat was

Deze foto dateert van 16 juni 1980 en laat een kraakactiezien van voormalig hotel Sonnewende

een marginale actie die weinig
zoden aan de dijk zette. Al na
een paar dagen ontruimde de
politie en gingen de vier krakers met lachende gezichten
mee.
De gemiddelde jongere is tegenwoordig een keurig werkende yup, die geen tijd heeft
om huizen te kraken. Toch lijkt
er nog altijd net zoveel woningnood als begin jaren tachtig.
De verhalen van Suzanne van
Scheers en Marjolein Visser
zijn illustratief voor deze situatie.
Suzanne wil, nu ze na haar
studie werk gevonden heeft,
op haar 26-e graag zelfstandig
gaan wonen. „Het is wel leuk
bij mijn ouders, maar het
wordt onderhand tijd dat ik

zelf mijn eigen bedoeninkje
krijg." Ze schrijft daarom sinds
april actief in op de appartementen die elke twee weken in
de woningkrant aangeboden
worden. Meestal eindigt ze op
de vijftigste plaats of hoger,
vertelt ze.
Sinds mei zijn namelijk de

regels veranderd. Niet langer
gaat het om de tijd dat iemand
al ergens woont. Leeftijd
speelt voortaan voor huizen
van woningbouwverenigingen
een doorslaggevende rol Er

MINENCE GRISE Cees Wester van de
gemeente Zandvoort kan zich de krakersE
acties nog goed herinneren. De woningnood

had destijds volgens hem een sociologische
oorzaak. „Het was een soort mode verschijnsel om te kraken. Bovendien was er inderdaad behoefte aan extra huizen. We hadden
in de jaren zestig en zeventig flink wat flats
gebouwd in Noord, waar vooral jonge stellen
gingen wonen. En ja, hoe gaat dat, de vrouw
raakt zwanger, stopt met werken, de huur is
hoog en er volgt een scheiding vanwege de
spanningen. Dan heb je dus twee keer zoveel
woningen nodig."
Aan die behoefte is volgens Wester wel degelijk wat gedaan. De meeste gekraakte complexen hebben plaatsgemaakt voor huurwoningen, zoals bijvoorbeeld Sonnewende in de
Troelstrastraat.
In de loop der jaren is de toewijzing van
huurwoningen ook drastisch veranderd. Mensen moeten nu zelf reageren op een huis in de
woningkrant: het automatische puntensysteem is afgeschaft. De leeftijd van de zoeker is
het belangrijkste.
Ook is de woningmarkt regionaal geworden. Dat wil zeggen dat Zandvoorters zich
mogen opgeven voor een huis in Haarlem en
omgekeerd. Woningen alleen voor Zandvoorters bestemmen is volgens wethouder Marijke Herben tegen de wet.

ZANDVOORT - Nadat vorige week Chess Society Zandvoort de strandcup had heroverd op de bevriende Amsterdamse schaakvereniging De
Raadsheer waren de Zandvoortse schakers vrijdagavond
te vinden op het Raadhuisplein. Het openluchtschaaken.
dat twee tot drie keer per zomer plaatsvindt, trok ook nu
weer veel schakers en toeschouwers.

Is het nieuwe systeem eerlijk? ..Je zult altijd
mensen treffen die pech hebben." zegt wéthouder Herben. „De jongeren klagen dat ze
geen woning kunnen krijgen, maar de regels
die per l mei gelden zijn juist gunstiger voor
hen. Ze zijn tot stand gekomen door markt onderzoek. Daaruit bleek dat jongeren eerst
heel weinig kans hadden. Er zijn nu meer
woningen voor hen beschikbaar. Ouderen beginnen nu te klagen."
EMM stelt elke twee weken de helft van de
woningen beschikbaar voor jongeren, al is de
bevolkingsopbouw. Er zijn 1044 jongeren tussen de achttien en 24 jaar en 998 tussen de 25
en 29. Een derde van de bevolking (50031
behoort bij de oudste leeftijdscategorie voor
woningtoewijzing, de vijftigplussers.
Toch heeft Herben wel begrip voor de kntiek van de jongeren. Zij wijt hun probleem
aan dezelfde oorzaak als zijzelf: er zijn te weinig woningen.

Schakers spelen
gewoon door
in duisternis

Onverklaarbare stank in Noord
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Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

De naam 'Marjolein Visser' is een gefingeerde naam in verband met de
privacywensen van de geïnterviewde.

Michael Lefferts en Andor
Sandbergcn leggen een
mengtafel op de goede plek in de
nieuwe studio van de lokale
omroep ZFM. Dit radiostation
zendt sinds zaterdag uit vanaf
het Gasthuisplein. De officiële
opening is op 4 september
r'oto A n d i o Lii'bciom

Oud-Zandvoorter is beste schaker
ZANDVOORT Maar
liefst tachtig schakers hebben meegedaan aan het vierde
strandschaaktoernooi
van de Zandvoortse Schaak
Club was met tachtig deelnemers uitstekend bezocht. Bij
strandpaviljoen Take Five
daalden de schakers neer uit
alle windstreken van het
land
De dinerbon, beschikbaar
gesteld door Take Five. werd
door oud-Zandvoorter Hein
Schuite gewonnen Schuite
woont tegenwoordig m Lelystad Beste Zandvoortse schaker werd Edward Geerts. die in
groep acht op een gedeelde

Debutant Danny
ziet wiel
voorbij komen

eerste plaats eindigde, met
vier punten uit vijf partijen. De
zege ging uiteindelijk naar
Middeldorp uit Den Haag die
het onderlinge treffen met
Geerts winnend had afgesloten. Een speler behaalde de
maximale score van vijf punten' M. Masmeijer uit Bolsward.
Op het goed afgedichte terras van het strandpaviljoen
van Gert en Sheila Toonen was
het goed toeven voor de schakers. Wind en regen hadden
geen enkele invloed op het
goede spel van de schakers. In
diverse groepen, naar speelsterkte had de Zandvoortse
Schaak Club een indeling ge-

maakt. En ook dit jaar werkte
dit perfect.
In het openingswoord deelde
wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer mede dat nu al
vast stond dat het toernooi
volgend jaar. wegens groot
succes, gepland staat op 12 augustus 2000. In totaal werden
390 schaakpartijen gespeeld
en rond de klok van half vijf
werd de eindstand opgemaakt.
De wedstnjdleidmg bestaande uit Martien Bijlsma en
Ruud Schiltmeijer constateerde na afloop dat het toernooi
opnieuw een uitstekend verloop kende, mede dankzij de
bevriende Haarlemse Schaak
Club HWP, die materiaal beschikbaar stelde.

ZANDVOORT - Het nieuwe jaar zal de gemeente Zandvoort
met beginnen met een groots lichtspel. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het aanbod van een bedrijf afgeslagen Het bedrijf vroeg tussen de 175 duizend en 300 duizend
ZANDVOORT ASSEN
..Een geluk bij een ongeluk." zo gulden. Dat vindt het college volgens wethouder Marijke Herben
reageert
de
zestienjarige te veel.
Zandvoorter Danny van Dongen Op het TT-circuit van AsADVERTENTIE
sen zag hij tijdens zijn eerste
race in de Citroen Saxo Cup
zijn eigen \viel voorbij komen
Tot zijn geluk reed hij relatief
langzaam, zodat de schade
meeviel Later bleek dat de
\\ielbouten van zijn auto niet
nagekeken waren Ze zaten allemaal te los. Danny staat nu
m het klassement op de twin7-landenontmootmg junioren
1330-20.00
tigste plaats. Sandra van dei- Zaterdag 21 augustus
NKDerny
21.00-22 00
Sloot voert in de Citroen Saxo
7-landenontmoeting junioren
Zondag 22 augustus
10.00-1400
Cup de lijst aan.
Zandvoorter Dillon Koster is
het dit weekend m Assen beter
vergaan. Hij startte als negende, maar wist zich op te werken naar de vierde plaats in de
Radio 538 Citrpe-i Saxo Cup.
Tevens reed hij de snelste raceronde. De vierde plaats was
net met genoeg voor een medaille. maar Dillon laat weten
dat hij niettemin zeer tevreden
is ..Ik zit goed in mijn vel Ik
hoop dit jaar zeker nog wat podiumplaatsen te behalen."
Danny van Dongen en Dillon
Koster komen op 5 september
opnieuw in actie op het circuit
van Zandvoort

Tarkeervergunning
is proefproject'
Vervolg voorpagina

Verkeerswethouder
Hans
Hogendoorn, die vorige woek
nog bewierrookt werd door de
bewoners van de Zuidtauurt,
zegt dat hij de kritiek ter harte
neemt Verbaasd is hij allprminst. „Het hoort erbij We
verzamelen alle opmerkingen
en bespreken ze binnenkort in
de stuurgroep parkeren Er is
niet voor niets een speciale telefoonlijn in het leven geroepen Maandag is degene dip
deze lijn beantwoordt weer terug."
Ondernemers die kunnen
aantonen dat ze beslist hun
auto moeten parkeren in de
Zuidbuurt, krijgen een bednjfsvergunning, vertelt Hogendoorn. Dat dit alleen voor
de xuidkant van de Kerkstraat
geldt, is volgens hem een bewuste keuze. „Ergens moet je
een streep trekken. De noordkant van de Kerkstraat hoort
bij de Noordbuurt," legt verkeerswethouder Hogendoorn
uit „De parkeervergunningen
in de Zuidbuurt vormen een
proefproject. In het najaar komen we ook naar de bewoners
en ondernemers van de andere
wijken in het centrum toe. Die
gaan we zelfs enquêteren."

Bakker Balk
gaat weg

ZANDVOORT - Na 65 jaar
heeft de familie Balk besloten
haar zaak per 18 september te
sluiten op de Hogeweg. Al een
paar maanden geleden is het
nieuwe filiaal op de Grote
Krocht dichtgegaan. Balk is
een van de weinige bakkerijen
waar nog zelf elke dag vers
brood wordt gebakken.
Er worden volgens Jeroen
Balk te weinig broden verkocht om de zaak open te houden „De consument koopt
steeds vaker brood en banket
in de supermarkt. Kwaliteit,
service en een uitgebreid assortiment en een ambachtelijke en flexibele productie blijken voor veel bakkerijen niet
voldoende te zijn. Daarnaast
daalt ook de broodconsumptie
elk jaar. In Nederland verdwijnen momenteel drie bakkerijen per week," aldus Balk.

Nieuw overleg
met pachters

ZANDVOORT - De onderhandelingen met de strandpachters over de huur van het
strand wordt volgende week
toch voortgezet. Daarmee
voorkomt de gemeente vooralsnog dat de rechter zich over
het slepende conflict buigt.
Volgens wethouder Marijke
Herben wil de gemeente nog
eens praten over een oplossing
voor het vuil dat de visventers
achterlaten voor de strandpachters. Welke oplossing de
gemeente in gedachten heeft,
houdt Herben nog even geheim. Over twee weken zal een
vertegenwoordiger van de gemeente ook een rondje over
het strand maken om de rotzooi met eigen ogen te aanschouwen.
Het verzoek van de strandpachters om de helft van de
verhoging van de huur in een
toerismefonds te stoppen, is
volgens de wethouder „onaanvaardbaar, want als je die
denktrant voortzet, zou je bijvoorbeeld nooit geld voor welzijn hebben. Welzijn levert immers geen inkomsten op."

Cinema Circus

Geen lichtshow op 31 december

Spektakelweken
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lukken, want we laten immers
een huurhuis achter. Maar particulier verhuurde huizen telden niet mee."
Suzanne en Marjolein zijn
niet de enigen die pech hebben. In totaal wilden ruim duizend mensen een van de 163
huizen hebben die m de verkoop gingen. De laatste koophuizen van Park Duijnwijk De
toewijzing van de buurhuizen
(van EMM) in de nieuwbouwwijk is eveneens m volle gang.
Er hebben zich vier- tot viji'honderd mensen opgegeven
voor 64 appartementen.
,,Ik hoorde dat mijn collega's
uit Haarlem ook hadden ingeschreven. Dat mag. want de
wijk staat open voor heel ZuidKennemerland. Daar werd ik
wel een beetje pissig van. Ik wil
graag in mijn eigen dorp blijven wonen. Mijn sociale leven
speelt zich hier af Waarom
krijgen Zandvoorters geen
voorrang," vraagt Suzanne
zich af.
Een ander huis kopen blijkt
lastig en duur m Zandvoort,
vooral voor alleenstaanden.
Volgens Marjolein, die als vastgoedadviseur goed zicht heeft
op de woningmarkt, kost een
driekamerwoning op de Hogeweg al 230 duizend gulden.
„Voor 340 duizend gulden heb
je een klein rijtjeshuisje in
Oud-Noord met een plaatsje.
Mijn broer heeft een vakantiewoning met twee kamers in De
Schelp gekocht voor net geen
twee ton. Officieel mag j e daar
niet permanent wonen, maar
de gemeente staat dat oogluikend toe."
Een oplossing voor de woningnood onder jongeren is
niet eenvoudig, beseft het
tweetal. Suzanne: „Het nieuwe
systeem voor de huurhuizen is
in elk geval niet eerlijk. Misschien kunnen ze de toewijzing
toch weer laten afhangen van
de inschrijvingsduur voor de
leeftijdscategorie 25 tot en met
29 jaar." „Het komt allemaal
door gebrek aan aanbod," concludeert Marjolein.
Monique van Hoogstraten

Nieuw geluid

Veel Zandvoorters willen echter wel in
Zandvoort blijven. Elke twee weken worden
negen of tien woningen in de woningkrant
aangeboden. Dat is twee keer zoveel m vergelijking met een paar jaar geleden. Volgens
Roei van Kampen van woningbouwvereniging EMM komt dat door Park Duijnwijk. De
oplevering van deze wijk levert een heleboel
verhuizingen op.

opnieuw aanwezig op het
Raadhuisplein
Een week later, op vrijdagavond 27 augustus vindt de
seizoenstart plaats met de traditionele ledenvergadering.
maar vrijdagavond waren de Voorzitter Olaf Cliteur opent
tafels om half tien nog volledig dan het tiende seizoen voor
bezet en werden de lopende Chess met een feestelijk tintje.
partijen in het bijna pikkedonker uitgespeeld. Sommige
Op 3 september houdt de
jeugdige deelnemers waren club een open avond voor meuzelfs zo in de ban van het spel we leden of mensen die wat
dat er direct afspraken ge- van schaken willen weten. InMeestal is de invallende maakt werden voor aanstaan- formatie bij Hans Drost, teleduisternis voor de Chess So- de vrijdagavond. Dan is Chess foon 571.8430. of Jaap Bouma.
ciety de reden tot opbreken, Society vanaf kwart over zeven telefoon 571.7948

d

'indvoorls Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange
oten bij de Nederlandse Niüuwsblndpers

ze zich twee keer achter elkaar
opgeeft voor een woning.
..Maar het kan nog heel lang
duren voordat dit echt helpt.
Ik ben bang dat ik nog drie jaar
moet wachten, voordat ik een
huis kan krijgen in Zand-

voort."
Ze heeft zich ook tevergeefs
ingeschreven voor een driekamer-koopappartement
van
183 duizend gulden in Park
Duijnwijk. Daar golden weer
andere regels. Wie een huurhuis van een woningbouwvereniging achterliet, kreeg voorrang. „Maar ja, ik woon bij mijn
ouders en kom daarom onderaan de lijst. Onlangs kreeg ik te
horen dat de appartementen
naar andere mensen gegaan
waren. Jammer, ik had nog helemaal zitten uitknobbelen
welke het leukste was."
Ook Marjolein zag een huis
in Park Duijnwijk aan zich
voorbijgaan. Ze had zich verheugd op het rijtjeshuis Campania van 398 duizend gulden.
..Ik dacht echt dat het ging

Wethouder van Volkshuisvesting:
'Er is altijd wel iemand de dupe'

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
'020) 562.6211
^bonnementspnjzen ƒ 19,GOpei kwartaal,
' 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
1
9,60 per kwartaal, voor postabonnees
gplden andere' tarieven Losse nummers ƒ

s|

zijn categorieën gekomen van
achttien tot en met 24. 25 tot
en met 29. veertig tot en met 54
jaar en voor 55-plus. Wie het
hoogste m zijn categorie zit.
heeft de meeste kans.
Suzanne vist dus voortdurend achter het net. Wel krijgt
ze een extra bonusmaand als

'Ik wil in Zandvoort blijven wonen,
want hier heb ik mijn sociale leven'
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woensdag 18 augustus 1999

Maandag 23 augustus
Vrijdag 27 augustus
Zondag 29 augustus

Donderdag 2 september
Zaterdag 4 september

Rabobank Omnium
14.00-1700
NK Koppelkoers
20.30-21 30
NK Omnium
1900-22.00
Ride for the Roses (vrije toegang) Fiets met
bekende Nederlanders mee in de 120 km of 45
km tocht voor de Nederlandse Kankerbestrijdmg
op initiatief van Lanco Armstrong
Bel voor informatie 020-4083033.

Skate for the Rosos
Skale voor de Nederlandse Kankerbostrijding een
tocht van 15 kilometer op een gesloten circuit met
ti|dwaarnemmg.
Bel voor informatie 020-40830333
Grote Prijs van Amsterdam (jeugd) 14.00-17 00
Velodrome Gala
20.00-23.00
Kaarten bestellen op 020-4082133

Amsterdam - Sportpark Sloten
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Mobi Design en Mobi's Colonial Warehouse in Alkmaar
maken plaats voor de komende najaarscollecties. In deze
wereldopruiming koopt u onze zelf geïmporteerde Oosterse
sfeermeubelen en origineel Europees design voor superlage
prijzeni

Indische WinkelkastenV
Nog in diverse modellen,
maten, houtsoorten. Rechtstreekse import, nu nóg
voordeliger! OPRUIMING
vanaf 1495.-

•4 Fauteuils Gala
Van het bekende topmerk Eurotan.
Rompen bekleed met fijngeweven raffia.
Kussens naturel stof. OPRUIMING
Laag model vanj&SOC1 voor 295.Hoog model van J-W0T- voor 395.-
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Ladentafel Wanghe A
Als salon- of stereotafel te
gebruiken ca 100 jaar oud
Chinees meubel. Blank massief
hout. Maat ±100x55x50 tm.
OPRUIMING
vanJ25r voor 195.-
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Originele oude bergmeubels uit Indonesië t>
Rechtstreeks ingekocht op Java. ledere kast is anders
qua maat en uitvoering. Vervaardigd van massief
teakhout. Vaak met schitterend houtsnijwerk.
Veel kasten zijn ± 100 jaar oud. Mobi heeft in haar
Colonial Warehouse een ruime keuze.
U koopt er al een uniek exemplaar vanaf 595.-
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Zomeropruiming van Europees design en Oosterse sfeermeubelen bij
Mobi Design en in Mobi's Colonial Warehouse in Alkmaar! In totaal
5000 m2 originele woonideeën voor uw persoonlijke lifestyle tussen
Oost en West. Wij hebben nog diverse unieke modellen op voorraad
uit o.a. Indonesië, Mexico, Korea/ China en India. Alle voordeelprijzen zijn meeneemprijzen en gelden zolang de voorraad strekt!
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Japan Chair A
Traditionele rookstoel, massief teak
met gevlochten rug. Eigen import
uit Indonesië. OPRUIMING
vanSW^ voor 295.-

Oud grenen meubelen
Rechtstreekse import uit Oost Europa en
dus de laagste prijzen! Nog keuze uit
vele modellen van geloogd en gerestaureerd grenenhout. Bijvoorbeeld:
Vrij Entree in ons Magazijn
Lekker rondsnuffelen en verrassende ontdekkingen doen in ons magazijn, dat op loopafstand ligt
van de winkel. Veel extra aanbiedingen uit onze eigen;importcollecties uit diverse landen!

OPRUIMING
Buffef/bordenkast, A
119x42x180 cm, NU 995.
Ladenkist met klep, *•
93x130x60 cm, NU 695.-

Sun &Moón>v
Handgetuft vloerkleed van
Wools of New Zealand.
170x240 cm.
OPRUIMING
van^Wr voor 495.- «

•w

Smeedijzeren tafels A
Diverse modellen, bladen van hout
en glas. Maat 70x70 cm.
OPRUIMING
vanj&5(£ voor 295.-

Mexicaanse Rasterkast
Authentiek model met
schapindeling. Vervaardigd
van massief hout.
Maat: 106x43x190 cm.
OPRUIMING
- voor 595.-

c
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l ^ Fauteuil Milo
Van het bekende merk Eurotan.
Romp van handgevlochten riet met
leren biezen. Kussens zachtgele
stof. OPRUIMING
van J500C- voor 595.-
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^ Mexicaans Ladenkastje
Decoratief en origineel!
Kast met 15 lades op
A smeedijzeren onderstel.
Maat: 71x56x142 cm.
OPRUIMING
van J^25T- voor 695.-

A Keramiek Handbeschilderde vazen in diverse maten,
kleuren en dessins. OPRUIMING
;
41 cm hoog
van JjéjSO" voor 12,50
50 cm hoog
van^SO* voor 24,95
77cmhopg,
van JJ^Br* voor 95, paraplubak
vart^HrSO* voor 24,95

OPENINGSTIJDEN WINKEL:

ONS ADRES:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR

Oud Chinese Kastjes A
Eigen import: Diverse modellen in blank
hout of rood gelakt. Circa 100 jaar Öüd£
Maten ± 70x50x75 cm.
i
OPRUIMING

MA: 10,00 - 17.30 UUR

/

DI-WO: 9.3J3 - 17;30 UUR

TEL.; (072) 5119691

PQ-VR: 9.30 - 21>OQ UUR :

CD~D ^>

VOLG DE BORDEN

ZA: 9.30 - 17.30 UUR

•

EIGEN PARKEERTERREIN

ZONDAGS GESLOTEN

I-C

•*#

Klapstoel München A
Binnen en buiten bijzitter van
weerbestendig Robinia hout. Frame
antiroest verzinkt en epoxy gelakt.
OPRUIMING NU 95.-
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«p^/>en 'Vroeger was 't hier veel primitiever'
Rekreade
ZANDVOORT - De Rekreade gaat haar laatste week in.
De activiteiten voor kinderen
van vier tot en met twaalf jaar
vinden momenteel alleen nog
plaats in Noord. Uitzonderin«•en de afsluiting van de Rekreade en de poppenkast. Die zijn
wel op het Jan Snijerplein.
Noord (gebouw 't Stekkie, Celsiusstraat 190): Week 4: zo 22
:iug 18.15-19.00 poppenkast en
volksdansen, ma 23 aug 10-12
ïirimeren en knutselen, 15-17
buitenspel, di 24 aug 10-12
iTeatief spel, 15-17 speurtocht,
•.yo 25 aug 10-12 waterspelen,
15-17 creatief spel, do 26 aug
10-14 (!) levend schervenbord
en speurspiegeltjes, vrij 27 aug
Santekraampie op het Jan
Snijerplein.

Jeu de boules

ZANDVOORT - De zomermarkt is zondag een groot succes geworden. Heel wat Zandvoorters en toeristen brachten
een paar uurtjes door tussen
de kramen. De Ondernemers
Vereniging Zandvoort, die het
evenement organiseerde, kijkt
nu volop uit naar de volgende
festiviteiten. Van 14 tot en met
18 september wordt er een jeucle-boulestqernooi gespeeld op
het Gasthuisplein. Zowel ervaren als onervaren teams kunnen meedoen. De inschrijving
begint binnenkort. Meer informatie bij Toos Tromp,
571.3738.

Fusiefeest

ZANDVOORT - SV Zandvoort, de nieuwe fusieclub van
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75, houdt zaterdag een
groot feest om de integratie te
bevorderen. Het feest krijgt
een Braziliaans tintje, omdat
de clubkleuren groen, geel en
blauw zijn geworden. Dat zijn
precies de kleuren van het Braziliaanse nationale elftal. Om
half acht start het feest. Op het
programma staan zanger Nico
Landers en een surprise-act.
Het feest wordt gehouden in
de kantine van SV Zandvoort.

Langste lint

ZANDVOORT - Het Wereld
Natuurfonds hoopt dat alle
Zandvoorters op 4 september
tussen negen en elf uur langs
de kustlijn willen gaan staan
om het langste lint ter wereld
te leggen. Het lint moet van
Harlingen tot Vlissingen lopen.
Hiermee wil het Wereld Natuurfonds het startsein geven
voor de actie 'Laat de Noordpool niet smelten, ga voor
groene energie'. Deelnemers
kunnen zich opgeven bij.Koen2Concepts,
telefoonnummer
030-210.9896.

Eigen mening

ZANDVOORT - De gemeenten Zandvoort, Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Heemstede willen van
hun bevolking horen wat zij
belangrijk vinden aan wonen,
monumenten, straten, soorten
bebouwing, werkgelegenheid,
school en veiligheid. Burgers
krijgen middels ansichtkaarten de kans om hierover een
mini-enquête in te vullen. De
gegevens zijn nodig om te achlerhalen waar het geld dat
voortvloeit uit de nieuwe 'Wet
ter stimulering van Integrale
Stedelijke Vernieuwing' naar
toe moet. Het budget voor stedelijke vernieuwing zal namelijk per l januari 2000 anders
verdeeld worden. Sommige gemeenten, zoals Zandvoort,
krijgen hun geld van de provincie.

Deezle

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater
weg te spoelen, de ander
verpoost er om te zien en
gezien te worden. Sommige
gasten kiezen altijd voor dat
ene, bijzondere paviljoen,
anderen hoppen van de ene
naar de andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen
is anders. In deze serie
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad een bezoek aan
alie paviljoens die de
badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

ste zomer dat ik hier werk."
zegt Frans. Hij studeert Communicatie in Rotterdam. „Als
het goed is. studeer ik na de
zomer binnen een halfjaar af.
Daar moet ik een heel andere
baan gaan zoeken."
E MUZIEK die er bij
Strictly! Beach Club
wordt gedraaid is al vanaf een afstand te horen. Het
terras is druk bezet met mensen die zich met z'n tweeën of
in een groepje vermaken. Van
het naastgelegen volleybalveldje wordt geen gebruik gemaakt. Wel lopen mensen af en
aan naar de zee om verkoelingte zoeken.

D
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N DAN nu het nieuws,"
klinkt er uit de boxen
van
strandpaviljoen
Noordzee FM Beach Club. De
naam zegt het al: hier klinkt
Radio Noordzee de hele dag
uit de speakers. Op de plek
waar Adrie Beckmeyer met
haar zwager Wout zit, waait
een koel briesje langs het
windscherm. Adrie's man is er
ook, maar die is even een stukje langs het strand wandelen.
„Het is jammer dat de radiozender dit jaar niet meer live
vanuit dit paviljoen uitzendt.
Vorig jaar namen ze hier een
aantal uitzendingen op voor de
radio, dat was heel gezellig,"
vertelt Adrie. Samen met haar
man en haar zwager rijdt Adrie
elke zomer op mooie dagen
vanuit hun woonplaats Amsterdam naar
Zandvoort.
„We
komen
hier al veertig
jaar." ^Altijd
als het mooi
weer is," zegt
„.; .
Wout.
-Dus "'' "/'"deze week zijn ^/
we hier daar- '
om al elke dag
geweest."
Als Adrie en
Wout nadenken over hoe het vroeger op
het strand was en hoe het nu
is, komen er wel wat herinneringen boven. „Vroeger was
het hier veel primitiever," vertelt Wout. „Nu zijn de paviljoens veel mooier en luxer, dat
is een duidelijk verschil."
„Maar de mensen zijn wel smeriger geworden," vult Adrie
aan. „Die jongens van de bediening moeten elke avond het
strand op om de rotzooi van
anderen op te ruimen. Mensen

Aclrie Bcckmcycr en haar zwager Wout bij liet paviljoen Noordzee FM Beacb Club
Foto C k i U i i i a I In-Sam-Snn

gooien gewoon al hun afval in dan ook een heel leuk bandje." meeste mensen. Logisch, want
het zand. Lege blikjes, meloen- zegt Adrie.
iedereen wil clan wat eten."
schillen, zelfs vieze luiers."
zegt Frans.
Op het strand liggen doen
Een dag bij La Terrasse beRIE ZOMERS geleden
Adrie en Wout nooit. ,,Dat is
werkte, de 22-jarige gint voor Frans al 's morgens
veel te warm, hier staat tenFrans Eldering uit Haar- vroeg. ..Om acht uur begin ik
minste een lekker windje, heer- lem voor het eerst als ober bij op m'n gemak een beetje met

**
'Si '

lijk toch? We wandelen ook
vaak langs de zee. „Ik vind het
leuk om elk jaar weer andere
obers te bekijken, want het zijn
ieder jaar weer nieuwe." zegt
Adrie.
Gezelligheid is er op paviljoen Noordzee FM Beach Club
volop te vinden. „Vorige week
hadden ze hier een barbecue
georganiseerd, dat was heel
gezellig. Toen zat het stampvol." zegt Wout. „Maar er was

paviljoen La Terrasse. Dat beviel hem zo goed dat hij dit jaar
voor de derde keer met plezier
mensen van koele drankjes,
lunches en diners voorziet.
„Ik houd er zelf helemaal
niet van om op het strand te
liggen. Geef mij maar liever
een terrasje." zegt Frans. Het
is vaak veel en hard werken,
vooral tijdens de drukke weekenden. ..Het hangt natuurlijk
ook van het weer af. maar op
lunch- en dinertijden zijn er de

Geen vliegveld, maar rif voor kust Intertoys op nieuwe
plek klaar voor
volgende eeuw

Zandvoort telt zo'n vijftig
verenigingen, grote en
kleine. De een krijgt soms
meer aandacht dan de
ander. In deze rubriek
hebben ze allemaal de kans
om zich voor te stellen.
Naam:
Duikteam Zandvoort.
Opgericht:
l april 1981.
Aantal leden:
Veertig tot vijftig.

Grootste teleurstelling:
Hebben we nog niet meegemaakt.

Gemiddelde leeftijd:
Van achttien tot zestig.

Verenigingsmotto:
Safe Diving.

Thuisbasis:
Zwembad Gran Dorado.

Hartenkreet:
Geen vliegveld, maar een rif
voor de kust!

Grootste succes:
Onze Zeeland-weekends zijn Meer informatie:
Bel Nel: 571.7237.
altijd top.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 22 augustus, 10 uur. SOW, ds. A. Drost
uit Haarlem, organist Ger de Vries.
Gereformeerde Kerk: zondag 22 augustus, 10 uur. SOW in Herv.
Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 21 augustus, 19 uur. pastor Duijves.
Zondag 22 augustus, 10.30 uur, pastor Duijves.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 22 augustus.
10_.30 uur, geen dienst.
Nieuw Unicum: zaterdag 21 augustus. 10.45 uur. geen dienst.

ZANDVOORT - Ruim twee
maanden na de definitieve verhuizing van de noodzaak aan
het Raadhuisplein naar het Jupiter-winkelcentrum is Natasha Veenman nog altijd lyrisch
over het nieuwe onderkomen
van Intertoys. „Doordat het
oppervlakte meer dan verdubbeid is ten opzichte van onze
noodbehuizing, hebben we
hier veel meer de ruimte." constateert de bedrijfsleidster van
de speelgoedwinkel met voldoening.
„En daardoor beschikken we
nu over een veel groter assortiment. Zo hebben we thans
voor de Barbies twee meter
plankruimte in plaats van één.
en verder is de afdeling computer-entertainment en multimedia aanzienlijk uitgebreid.
Bovendien fungeren we tegenwoordig als verkooppunt van
de mobiele telefoons van KPN
en Telfort."
Ook de moderne inrichting is
iets waar Natasha innig tevreden over is. „Daarbij is uitgegaan van het nieuwe concept
van Intertoys voor de volgende
eeuw." vertelt ze. „Wat ondermeer inhoudt dat alles heel
overzichtelijk is opgesteld. Bovendien is de kassa en het
voorraadbeheer pu geheel ge-

tafeltjes schoonmaken, asbakken neerzetten, bestekjes rollen en parasollen uitzetten.
Soms zitten er dan al mensen,
die moeten dan natuurlijk ook
geholpen worden." De keuken
sluit 's avonds tussen acht en
negen uur. Tegen de tijd dat
alles is opgeruimd, is het
meestal niet vroeger dan
twaalf uur 's nachts. ..Op drukke dagen staan er ongeveer zeven mensen die bedienen."
..Dit is waarschijnlijk de laat-

po
r

Berichten

m

en tips voor
J-Jdeze rubriek met
zakennieu'.vs kunt u sturen naar de
redactie van hei Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26. 2CUO AA Zandvoort.
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuispleini2 Tel:023-57i8648.
of Faxen:023-57304S7

e

automatiseerd. wat in de praktijk betekent, dat we per klant
meer tijd kunnen uittrekken.
En dat is natuulijk ook heel
belangrijk." Sinds de openingop 2 juni hebben al heel wat
vaste klanten de weg naar de
nieuwe stek gevonden. Maar
Natasha ziet ook regelmatig
onbekende gezichten. „Het is
hier namelijk een stuk drukker
dan op onze vorige locatie."
meldt ze verheugd. „Ze komen
zelfs uit Aerdenhout en Haarlem hier speciaal naar toe."
Als de grootste zomerhit op
speelgoedgetaied moet volgens
haar ditmaal de Furby worden
aangemerkt. Deze nieuwe variant van het elektronische
huisdiertje Tamagotchi' blijkt
zowel razend populair te zijn
bij kinderen als bij volwassenen. Maar ook het ouderwetse
strandgarnituur
(emmertje.
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i öeezle, die momenteel^
bij het
i Kennemer Dierentehuis lo] scert, is op zoek naar een nieu\ \ve eigenaar. Aan enthousiasj nie heeft hij geen gebrek als hij
j i'cnmaal op gang is. Net een
i '-lieselmotor. Hij is twee jaar
'; <>ud, klein van stuk en hij heeft
'\ van alle rassen wel wat mecgej kregen. Mensen en honden
j vindt hij heel leuk. Dit laat hij
] clan ook goed merken. Buiten
l is hij zo blij aan het spelen en
l snuffelen dat hij weieens verl Scet dat er ook nog mensen
in die bij hem horen. Katten
i vindt hij gekke schepsels.
Maar als hij er aan gewend is,
an hij best redelijk met ze in
en huis leven. Deezle zoekt
i *-'en leuk gezin met eventueel
j kinderen vanaf' acht jaar die
j vuel met hem willen spelen.
\ Wie meer informatie over hem
.' l}'>r over andere dieren wil heb' en, kan terecht bij het Kcnne] "icr Dierentehuis, Kccsom) straat 5, tel. 571.3888. Er zijn
! trouwens ook nog een heleboel
•j katten die leuke eigenaar zoe| ken.

Burgerlijke stand
Periode: 9-13 augustus 1999

der Sluis en Cheryl Small.

Geboren: Lars. zoon van Vincent Schollaardt en Antje Alijda Herta Stuij: Wouter Jan.
zoon van Robertino Franciscus Lambertus Stuij en Heleen
van Lindonk: Nina Simone.
dochter van Rudolf Jeroen de
Graaf en Beate Maria Pütz;
Kim. dochter van Arjen van

Gehuwd: Johannes Jacobus
Petri en Froukje Ali Meindersma: Aaron Loos en Suzanne
Alice Bijl: Bastiaan van Berchum en Hendrika Johanna
Cathaiïna den Dekker.
Overleden: Juliana MulderDerks (64 jaar): Cornelia Elisabeth Turnhout (53 jaar).

Weekenddiensten
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112. uf bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
57402GO.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vri.;dagavond Zeestraat Apotheek. Zeestraat 71. tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,

Raadhuisplein 10. tel. 5713185.
HUISARTSEN: In liet weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat
van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbeSnoepwinkel Mekka in xvinkek'entrum .lupiler
scherming).

Op het stukje strand vlak
voor Strictly! heeft Karin van
Lonkhuyzen haar badlaken in
het zand neergelegd. Met de
muziek op de actergrond en
een tijdschrift in haar handen
ligt zij op een rustig plekje te
zonnen. „Ik vind dit een leuke
strandtent. Samen met mijn
vriend kom ik hier wel vaker,
maar vandaag ben ik alleen gekomen. Ik heb gewoon een
dagje vrij genomen om alleen
naar 't strand te gaan. Lekker
rustig."

Met

de

aats door

Parkieten vallen flauw
Stonk het eerst vooral in Zandvoort-Noord. inmiddels lijkt er
een nieuwe stankplek bijgekomen te zijn. Rondom het Zwarte
Veldje klagen de bewoners en voorbijgangers over een vieze
lucht. Er zouden zelfs twee parkieten van hun stokje gevallen
zijn vanwege de stank. Bij de gemeente zijn de klachten bekend.
Sterker nog, er is al druk aan gewerkt om de geur weg te nemen.
De stank werd volgens Chris Andersen veroorzaakt doordat er
een klein laagje water in de nieuwe waterkelder achtergebleven
was omdat de pompen nog niet in gebruik genomen waren.
..Inmiddels is de pompenman aan het werk geweest dus het
euvel zou verholpen moeten zijn." aldus Andersen.

Gieterbeurt

Mevrouw Nieuwenburg geniet dagelijks van de prachtige bloembakken die de gemeente heeft neergezet, zo schrijft ze mij. ..De
gemeente mag ook weieens een veertje in zijn je weet wel hebben. Zou het trouwens misschien mogelijk zijn dat de mensen
die bij die bakken in de buurt wonen er af en toe een gietertje
water overheen kiepen, zodat ze ook mooi blijven als het zo
warm is?" Goed idee, al lijkt het mij wel handig dat de buren
Vanuit haar
woonplaats onderling afspreken wie de giettaeurt heeft. Teveel water schijnt
Haarlem is Karin vanmorgen namelijk net zo funest voor bloemen en planten te zijn als te
komen fietsen naar het strand. weinig. De volkstuinders kunnen daarover meepraten.
„Sinds een jaar ga ik fietsen als
ik alleen naar het strand ga.
Alleen als ik samen met mijn
vriend
ben
gaan we met
de auto. In m'n
eentje heb ik
nooit zin om
met de auto te
^^ - gaan. Haarlem
is niet zo ver
J _^
^ weg, ik was
hier om half elf
'- ' al."
Karin voelt
er weinig voor
om op het terras van Strictly! te gaan liggen.
„Dat is echt veel te heet, hier
waait het tenminste nog een j
beetje en het is lekker rustig. ,
Ik lig hier ook omdat ik zo naar
binnen kan lopen om even wat
te eten of drinken te halen, dat
is lekker makkelijk."

Bril sharing

Claudia Ho-Sam-Sooi
Dit is liet tiende deel in de serie 'Paviljoen'. Eerdere afleveringen verschenen pp 10, 23 en 30 juni, 7, 14, 21
en 28 juli en op 4 en 11 augustus.

Ook naar de zonsverduistering gekeken? Vanwege het grote
tekort aan brillen heeft half Zandvoort een nieuw fenomeen
uitgevonden: bril sharing. Bij het kantoortje van het Zandvoorts
Nieuwsblad keken we niet z'n achten om de beurt door een bril
harkje. schepje) vindt deze ! die gratis verstrekt was door een opticien uit Weesp. De apomooie zomer volop aftrek.
i theek op het Raadhuisplein liet eveneens klanten en voorbijgangers meegenieten. Daar was trouwens een bijzonder schouwspel
te zien. Het vreemde licht veroorzaakte ragfijne schaduwen van
op de tegels. Lekker spooky! Ook voor de fotograSnoepwinkel Mecca j boomblaadjes
fen André Lieberom en Karin Schut was het genieten. Zij stelden zich op met een forse telelens. André gebruikte een 500
niet alleen voor
lens en Karin nam de 200 millimeterlens. De resultazoetekauw bestemd millimeter
ten van beiden zijn prachtig. Bij deze drukken we de foto van
ZANDVOORT - ,.je weet ge- Karin af. waarop ook de watertoren staat.
woon niet watje ziet. als je hier
binnenkomt," meent uitbaatster Adri Bolijn van de in het
Jupiter-winkelcentrum gevestigde speciaalzaak Mecca. „Zo l
ontzettend veel soorten snoep Het busbaancomité is blij. meldt meneer Teunisse. De politie
als hier zijn uitgestald. Je kunt heeft namelijk al een paar keer gecontroleerd of degenen die
gerust zeggen dat we voor elk over de busbaan rijden wel een ontheffing hebben. Ook heeft de
politie een brief gestuurd naar de ongeruste bewoners die aan de
wat wils hebben."
Van enige overdrijving is in busbaan wonen: de zaak wordt serieus genomen. Wie zijn kind
haar woorden geen sprake. In- met de auto naar de crèche brengt, moet echter wel even opletderdaad springt een bijna on- < ten want dat kan dus een bon opleveren.
eindig aantal snoepsoorten, in
de meest bonte kleuren en verpakkingen, de bezoeker in het ,
oog. De verleiding is dan ook
groot om maar meteen de
schep ter hand te nemen, teneinde uit de vele bakken een
LS KLEIN meisje leerde ik eerst zwemmen en fietsen.
Dat vond mijn moeder wel zo veilig. Maar toen ze inzag
hoogstpersoonlijk assortiment
dat meedoen aan de speelmode voor mij belangrijker was
lekkers samen te stellen.
Daarbij kan een keus ge- dan veiligheid, zwichtte ze. Aan haar arm leerde ik op mijn zesmaakt worden uit meer dan de rolschaatsen. Die winter lag er ijs. Dus leende ze me opnieuw
zestig soorten drop. alsmede haar arm om te leren schaatsen. Nou ja. het was eigenlijk meer
uit een overstelpende voor- schuiven over bevroren water.
raad zuurtjes, winegums en
Maar met vier of vijf kleine
Inmiddels ben ik verslaafd
nostalgisch snoepwaar als pepennuntkussentjes. ulevellen. aan het skeeleren. Dat is ver- wieltjes onder een schaatsboterruitjes en haverstropit- gelijkbaar niet schaatsen op schoen kun je veel meer caten. Maar ook de liefhebbers noren, niet te verwarren met priolen uithalen: basketballen,
van chocola komen in Mecca skaten: 'schaatsen' op hockey- dansen, slalommen, springen,
volop aan hun trekken, evenals schaatsen. Het voordeel van hockeyen, achter een motor
degene die graag op een lollie skeelers is dat je harder gaat. hangen die tweehonderd kilosabbelt. Opvallend in deze het nadeel dat je nauwelijks meter per uur gaat en zelfs
laatstgenoemde categorie is kunt remmen of draaien. Maar windsurfen.
de reuzenknots. die voor 25 of je nu op skates of op skeelers
Marion uit Almere licht me
gulden van eigenaar verwis- vooruit gaat. het geeft altijd
oen heerlijk sportief en vrij ge- in over de skategekte van haar
selt.
Daarnaast is in de ruim op- voel om je te laten rollen. De zevenjarige zoon. Jerry is al
gezette zaak, die tussen Sport Liptonice Inline Skate Chal- vanaf tien uur vanmorgen niet
2000 en Image Wooncomfort is lenge op het circuit (afgelopen weg te slaan bij het 'streetpargesitueerd, ook van alles te zondag) is dan ook geen straf cours'. een afgeschermde hoek
verkrijgen voor wie niet be- om te bezoeken. Ik laat me met veel hobbels en ijzeren ripaald een zoetekauw is. „Voor zelfs overhalen om mee te chels.
Omdat zijn moeder, die
diabetici hebben we hier een doen. net als 4111 anderen.
vroeger ook veel gerolschaatst
zeer uitgebreide sortering suiMet de auto duurt het waar- heeft, te plezieren is hij even
kervrij snoep." benadrukt de
bedrijfsleidster. „En daarin schijnlijk nog geen minuut om overgewipt naar het oefenstuk.
een rondje te maken over het Marion laat zich door haar
zijn we absoluut uniek."
Na twintig jaar in een Haar- circuit, maar op de skeelers lij- zoontje onderwijzen. Die doet
lemse bakkerszaak te hebben ken die 4200 meter asfalt be- het net zo goed als de instrucgestaan vormt de snoepwinkel hoorlijk lang. Zeker als het teurs van Nauwelaerts d'Age.
voor Adri Bolijn een hele uitda- hard waait en er af en toe een vindt ze.
ging. Zij prijst zich dan ook ge- heuveltje in zit.
Links, rechts, links, rechts.
Het meest bijzondere van
lukkig dat zij over gebrek aan
klandizie geenszins te klagen Het ritme van de skeeleraar is het evenement vat ze in één zin
heeft. „Integendeel." roept ze net zo saai als van de Elfste- samen: al heet een onderdeel
uit. „Sinds de opening op 2 juli dentochtschaatser of Rintje dan 'Aggi'essive skating', de
heb ik hier echt ontzettend Ritsma tijdens de tien kilome- jeugd gedraagt zich juist uiveel mensen in de winkel ge- ter. Maar in plaats van ijspe- terst sociaal ten opzichte van
had. Veel kinderen natuurlijk, gels aan mijn neus krijg ik een elkaar. De kinderen hebben
maar ook volwassenen die bij- bezwete rug en een steeds ro- een bepaalde code: voor je afzet kijkje eerst of er niemand
voorbeeld een smaakvol ca- der hoofd.
in de weg rijdt.
deautje komen uitzoeken."
De eerste afdaling neem ik
Het is overigens de bedoeIk probeer dat ook te evenaling dat het aanbod in septem- bibberend, bang om een eolleber. wanneer een koelvitrinc ga onderste boven te rijden. De ren. maar dat blijkt toch lastiwordt geïnstalleerd, nog wordt tweede gaat al een stuk relax- ger op skeelers zonder rem. Er
uitgebreid met bonbons en ge- ter. Als de wind uit de verkeer- doemt plotseling een man met
bak. Zelf zal Adri Bolijn daar de hoek komt bij Bosuit wordt een gieter (waar heeft hij die in
echter niet of nauwelijks van het doorbijten op het vals plat. vredesnaam voor nodig?) voor
meegenieten. „Het klinkt mis- Bij het tweede rondje kom ik mij op. Voor ik het weet vlieg ik
schien gek." veronderstelt ze. daar wethouder Anclries van hem in de armen. Ach. wo zijn
„Maar ik hou persoonlijk héle- Marie (ook met rood hoofd) te- allemaal een grote skatel'amimaal niet zo van zoet. Ach. een gen die pas aan zijn eerste be- lie. staat er ergens in de brodropje op z'n tijd vind ik wel zig is. De chip registreert mijn chure van de Liptonice Inline
lekker, hoor. Maar als ik mag eindtijd, ongeveer een halfuur. Skate Cliallengv.
kiezen heb ik liever een hartig Dat is gelooi'ik een kwartier na
Monique van Hoogstraten
de snelste.
stukje kaas."

Blije bewoners

In het ritme van Ritsma

woensdag 18 augustus 1999

Weekmedia 17
Gevraagd: HULP IN DE Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
HUISHOUDING voor 1 ochTel.:020-5626271.
tend per week. Tel. 5714507.

(Para)medisch personeel

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezel over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel mot
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk m de volgende uclitiocombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -t- Dienier
Courant, de Niouwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4.11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

In leuke praktijk in de gezellige
Pijp, zoekt huisarts een DOKTERSASSISTENTE voor 2
dagen per week. Hoewel het
vrnl ontvangst, telefoon en
administratieve taken betreft,
is wel enige opleiding of ervaring in het vakgebied nodig.
Uw schriftelijke reactie kunt u
sturen naar: G. Mulder, F.
Halsstraat 60, 1072 BT
A'dam.

Oppas en au-pair
Gevr. vrolijke erv. oppas voor
onze zonen van 2 jr en 6 mnd
op di, wo, en vrijdagmorgen in
Amstelveen. Dinsdag ook
brengen/halen
peuterspeelzaal. Tel. 6403493.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -f Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6.32 per millimeter. Sluitingslijd: maandag 15.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6.50 in rekening gebracht.

Oppas gezocht voor onze
kinderen, 5 en 3 jr. Evt. huishoudelijk werk. Omg. RAI 3
middagen p/w Br. o. nr.
20391218 bur. v.d. bl.

Personeel aangeboden

Uitgaan
Kijk nu op SBS6 txt 650
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
28-29 Aug. Org. v Aerle 0492-525483
Dond. 10 aug. 'GOUWE Sportcafé Zandvoort voor
OUWE' JAREN 60/70 dans- bruiloften, recepties, persoyerjaardagsontmoetingsav. v. alleenst. neelsfeesten,
catering.
023v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- feestjes,
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u. 5715619:06-54616812.

Evenementen
Kom ook naar de spectaculaire

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

AirfocrossAbcoude 1999

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12, Zandvoort.

21 AUGUSTUS A.S. -aanvang 12.00 u
crossterrein: Burg. Des Tombesweg
toegangsprijzen: ƒ10,- en ƒ5,- (t/m 15 jaar)
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal Particuliere Micro-advertenties
Amsterdam 11-12 september. worden doorgeplaatst op ATS
Text.
0481-422564.

Opleidingen en cursussen

ALRAVEN VAN HALI C O L L E G E

Personeel gevraagd
Algemeen
Het Wal raven van Hall College biedt je de kans

om met behoud van uitkering te starten met de
MBO-opleiding

Boekhoudkundig medewerker
of Secretaresse (medisch, juridisch)

met ervaring in verhuur- of transportbranche (bijv. transportplanner), op HAVp-niveau, in het bezit van rijbewijs B/C/E;
geen 9 tot 5 mentaliteit.

boekhoudkundig medewerk(st)er
Wij zoeken enthousiaste medewerkers met een opleiding op
HAVO-niveau, vervolgd met minimaal PD-boekhouden.
Gevraagd: enige jaren relevante werkervaring, accuratesse,
flexibiliteit, kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en 100% inzet.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae,
kunt u binnen 10 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de heer H.K. Kerklingh, Klokkenbergweg 17, 1101 AK Amsterdam.

Een baan én een scholingspremie van ƒ 121,-per
maand (GSD) liggen in het verschiet!
Start: 13 september 1999
Opleidingsduur: 1,5 jaar plus 0,5 jaar stage
Voor informatie, vraag naar Celia Lieuw of Klaas van den
Herik, tel 516.16.16
Speciale informatiebijeenkomsten op di. 24/8 en di. 31/8
van 10.00-12.00 uur.
Plaats: Schipluidenlaan 20 (naast het station Lelylaan).
Ringlijn 50, tram l en 17stoppen voorde deur.
mjjkl dee! uit wn^'

'""?' regionjj! ooletdingen centrum amsterdam en omstreken

^

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Er zijn nog en drietal plaatsen in Amsterdam vrij voor het
LEERLINGWEZEN "milieukundig veldwerker/monsternemer."
Heb je VBO/MAVO en zoek je afwisselend werk? Laat het ons
weten. ECO-job. Tel. 070-3546454, contactpersoon: Jaap Feil. Dreigend tekort aan DOKTERSASSISTENTEN in Amsterdam
en omgeving!
Geld verdienen met je telefoon! Dames gezocht voor het Micro-advertenties opgegeven
Wil je volgend jaar al, met een, door het
voeren van erotische ge- voor maandag 15.00 uur,
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
sprekken vanuit huis. Eigen worden al in dezelfde week op
ERKEND DIPLOMA,
wektijden en leuke verdien- woensdag geplaatst.
werkzaam zijn in een afwisselende
sten! Info? Bel 010-2944880
en verantwoordelijke baan in de medische sector?

Horecapersoneel
OUEENIE-RESTAURANT
ZANDVOORT
Wij vragen voor ons Restaurant medewerkers bediening
met ervaring en vakkennis op
jaarbasis.
Voor telefonische inlichtingen,
Onder nr: 023-5713599 vraagt
u naar Dhr. Van Houten, sr.

BARM EDEWERK(ST)ERS
gezocht voor bar in Aalsmeer.
0172-436673 / 06-20166944.

Café Neuf zoekt een goed
gemotiveerde
medewerker
bediening m/v voor 36 u.p.w.
Bij gebl. geschikth. vast
dienstverband. Je werkt in een
team en met wisselend rooster. Ervaring is een pre. Bel
voor info: 023-5713722 en
vraag naar mevr. E. de Beus.
Gevraagd scholier voor de
afwas en andere keukenwerkzaamheden.

RESTAURANT
HAROCAMA
Tel. 5712102.

Winkelpersoneel
Wij zoeken een "maatje" (mnl. of vrt.)
-Als uitbreiding op ons verkqopteammet een warm gevoel voor interieur

Telefoon: 020-460 43 43
Van Keulen Keukens BV
Zeeburgerpad 5
1018 AH AMSTERDAM
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 -17.00 uur
Elke eerste zondag van de maand open.
Gratis parkeren in onze eigen parkeergarage!

Dieren en -benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1, Zandvoort.
Tel. 023-5730068.
Volgens afspraak.

Puppy- en gehoorzaamheidstraining starten half sept. Inl.
Ellen Cats. Tel. na 19.00 uur:
023-5713368.

Als het aan de kat lag, haalt u
hem uit het dierenasiel, Kees- Dierenbescherming heeft een
sterlL/castratie-actie voor uw
omstr. 5, 5713888.
kat. Info 5714561.

Kunst en antiek

Diversen

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de een- en tweejarige
avondopleiding voor volwassenen aan het
NIPA-AMSTERDAM.
Aanvang van de opleiding: 14 september 1999.
Vooropleiding: minimaal MAVO-D.
Onderwijs door (huis)artsen, verpleegkundigen,
medisch analisten en doktersassistente, overdag werkzaam
in de medische praktijk, garanderen een
moderne opleiding.
Inlichtingen: Els Goorhuis, arts
en cursusmanager, tel 023-5849892.

Mens & Intuïtie
Instituut voor intuïtieve ontwikkeling,
healing, reading en leading
ZATERDAG 21 AUGUSTUS A.S.

OPEN DAG van 11.00 uur -14.00 uur.

In het rijke bezit van een zonnig karakter, een lengte van
1.76, een volslank postuur
een leeftijd van 55. gezond
van lijf en leden. Dat ben ik!
Sportief en dol op watersport,
warmte, klassieke muziek,
gezelligheid thuis. Reageer
nu!! Boxnummer 315213.
Hé, jij daar!! Ongebonden 175
lang en 58 jaar jong, dat ben
ik! Zie er goed uit en weeg 75
kg. Ben jij tot 61 en houd je
net als ik ook van fietsen,
zwemmen, wandelen enz..?
Dan wil samen met jou een
nette, serieuze relatie opbouwen! Boxnummer 293964

GEZOCHT: Leuke, spontane
Vakantie
vrouw tussen de 30 en 40 jaar
met een natuurlijke uitstraling.
Door niet onknappe 37-jarige
Nederland
Caravans
jongeman, slank van postuur.
Halflang donkerblond haar,
blauwe ogen. Trefw. buitenleLEKKER WEG IN SEPTEM
ven, jeans, eerlijkheid en ware
BER! 5 dgn wandelen in hc
liefde. Boxnummer 895304.
Terschelling-Hoorn, heel leuk Duitse Westerwald v.a. 598.
app. met open haard tot 5 p. (6/9, DHTZ 511). 8 dgn Devoi
& Cornwall/Engeland V.E
Hé, jij daar!! Samen met jou v.a. 28/8 vrij. 0562-449340
898,- (4/9, DHTZ 526). Bel Di
wil ik genieten van alle leuke
Harde's Tours 020 - 4707771.
dingen van het leven! Een
fijne vriendschap opbouwen.
Lijkt 't je wat. Ben je net als ik
Personenauto 's
ook gezellig, spontaan en
eerlijk. Grijp je kans nu, voorte koop aangeboden
dat het te laat is!! Voor meer
details: Boxnummer 868554
SAAB SERVICE MOLENAAR
T.k. Fiat Panda., wit, bj '90, h
Wegens vakantie
prima staat, apk 7-200C
66 jarige goeduitziende vr.
ƒ3250,-.Nw banden en uitlaai
wed. zkt langs deze weg kenGESLOTEN
020-6429930.
nism. met goeduitz. nette
Nederl. man. Lft. vanaf 63 jr.
Br.o.nr. 20396050 bur. v.d. bl.

Het alleen zijn ben ik echt
beu!! Daarom zoek ik een
spontane meid voor een te
gekke date!! Heb jij interesse
en spreekt 't volgende jou
aan? Fred, 41 jaar, donker
blond haar, 1.81 lang, zelfstandig. Ik wacht juist op jouw Uw rubrieksadvertentie kunt u
reactie. Boxnummer 843403
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

0906-lijnen

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 020-6656321.

HEMA

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

ZANDVOORT

't Lekkerste treknummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24 u.p.dg. 0906-9520 pm99c.

SCHOOL

"Seks alarmnummer"
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611

"Veilingebouw Amstelveen*
SM-CONTACTLIJN.
Hier
HEDEN INBRENG voor
zoeken vrouwen & stellen SM
veiling 30 en 31 aug. Spinnerij Gevr. rommelmarkt spullen, contact. 0906-18.33 (SOcpm)
33, Amstelveen 020-6473004. kinderbox. 020-4970447

Woningin rich tin g
Te koop gel. grenen bed ombouw mt 180-200cm prijs
400,- wit metalen stapelbed
(nieuw) 200,- traphekje 50,witte 3-deurs linnenkast 250br
200hg met spiegeldeur 450,-.

Financieringen
Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Biologische en gezonde producten
VWO MARKTONDERZOEK vraagt mensen in Amsterdam en
regio die "min of meer" bewust gezond eten en drinken. Vindt u
het leuk om hier uw mening over te geven (tegen financiële
vergoeding)? Belt u voor deelname: 026-3815036. Vraag naar
Robbert Verhoeven (ook 's avonds).
Dames gevraagd 23 tot 30 jaar zonder kinderen die een baan
hebben, dames/heren 30 tot 35 jaar met kinderen in de leeftijd
tot 5 jaar en jongens en meisjes in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar
voor een marktonderzoek in Amstelveen. U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020 -6654447.

:j[ij^

assistent vestigingsmanager m/v

Van Keulen Keukens heeft een steeds wisselende collectie
topkeukens van bekende merken. Enkele van onze showmodellen moeten per direct plaats maken voor onze nieuwe lijn.
Pak deze unieke kans, en bespaar duizenden guldens. Bel
snel en informeer meteen naar onze aanbiedingen of kom
vandaag nog langs.

Oproepen

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Een snelgroeiend, bruisend bedrijf met meer dan 30 vestigingen, verspreid over het gehele land, verhuurt personenauto's,
bestel- en vrachtwagens, campers, motoren, koelwagens en
getrokken materieel, heeft op haar vestiging in Amsterdam
plaats voor een enthousiaste

Dit is uw kans
om voor een droomkeuken te kiezen!

Spontane vrouw biedt zich
aan als gezelschapsdame, Man biedt zich aan voor huisboodsch.,
gesprekpartner, houdelijk werk en tuinonderuitstapjes, licht huish. werk houd. Tel. 06-20269226.
T.k.a. grenen toonbank Tel. Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
enz., ƒ20,- p.u.
na 19.00 uur 5732083.
Tel.:020-5626271.
Br.o.nr. 20399454 bur. v.d. bl.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1.90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Vraag en aanbod

Felicitaties

Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601.

AGENDA
DIVERSE KLEUREN 3.25

PAK MET l O SCHRIFTEN
ZWART/WIT OF BLAUW/ROOD 5.95

Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel 0906-18.44
(SOcpm).
SBS-6 text pagina 745.

Schoolartikelen
nu al
volop
verkrijgbaar

Lesbi Tiener Seks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig. Meedoen! 0906-9691 pm99c.
Vrouwen, 18-55 jr, geven
telnr. voor gratis contact!
Bel: 0906-18.22(1 gpm).

Natascha, het is echt waar
Ja, het is echt waar. Mark en
eindelijk elf jaar. Hartelijk gefe- Ingrid zijn morgen een echt - Dagelijks seksen hete meisjes
liciteerd. Pap - Mam - Tineke, paar xxx De familie.
18 op onze livelijn! Alleen de
Jordy, Wendy - Daan - Mike.
heetste! 99cpm. 0906-0603.

Verloren/ge vonden

0906-9889 Rijpe Sjaan DDVerloren: d. blauw damesjack, Bel 020-5626271 voor het cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
gele bies, in centrum Z'voort. snel opgeven van uw Micro- Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Tel.: 5716258.
advertentie.

PENNENTASJE
GLANZEND. ROND MODEL 3.95 nu 3.-

Woonruimte te huur gevraagd
Te huur gevraagd in Zandvoort, voor permanente bewoning, een kamer app.
Tel.: 0318-540440 of
06-55968592.

Woonruimte gezocht voor
jong werkend stel. Min. 2 kamers + eigen k.d.t. tot max.
ƒ1150,- incl. Tel. 06-51021575

Woonruimte te koop gevraagd

MllRÖ^S
GOED BEKEKEN

Te koop gevraagd: Micro-advertenties opgegeven
Lege of verhuurde voor maandag 15.00 uur,
al in dezelfde week op
winkel met woning. worden
woensdag geplaatst.
020-6794726.
Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.
Bij deze plaats ik een oproep Ben jij net als ik toe aan een
aan die ene, zelfbewuste, tweede start, maar weet je niet
karaktervolle eerlijke, be- waar precies te beginnen? Ik
trouwbare
persoonlijkheid. ben een jonge-man van 31
Ikzelf ben een pittige weduwe met 2 kindjes die ik elke zavan 50 en wil alleen echt seri- terdag zie. Ben je echt eerlijk
eus gemeende reacties ont- met goede bedoeling, dan kun
vangen. Dan krijg je zeker je eens bellen. Wie weet boureactie terug...
wen we iets leuks op.
Boxnummer 253923
Boxnummer 830661.
Hier kun je 24 uur per dag
luisteren naar advertenties
van dames en heren!
Ik ben een charmante 52 lentes jonge ongeb. vrouw, geen
kinderen, 1.72, lief en zorgzaam. Ik zoek contact met
lieve sympathieke man vooropbouwen van vriendschap
en meer. Boxnummer 268597

Alleen zijn kan soms voordelen hebben maar alleen blijft
maar alleen.... Ik ben zo'n
alleenstaande dame van 49.
Ik meet 1.75 en weeg 65 kg.
Ik zoek een vaste relatie met
lekkere, lieve man. Ben gek
op fietsen, wandelen, dansen,
zwemmen en ben ook gek
op... Boxnummer 355848.

Wanhopig ben ik NIET op
zoek! Wel zou ik het leuk vinden om iemand te ontmoeten,
waar het leuk, gezellig en
netjes mee kan zijn. Deze
goed en jongogende blondine
van 59, is wachtend op jou
belletje. Dus aarzel niet en bel
snel!! Groetjes!
Boxnummer 328240

GEZOCHT!! Zeker GEEN
avontuurtje. Lieve, langharige
man. Ben jij dat? Ik, Nicole,
romantische, 46 jarige, gescheiden, alleenstaande, monogame, modern geklede,
goed uitziende dame. Lang
donker bruin haar en wachtend op jou reactie!
Boxnummer 221076

Graag nodigen wij u uit de sfeer en de lessen te proeven van
Ga jij mee uit eten met me?
ons instituut en u te informeren over onze werkwijze.
Onze shop met meubelen, verlichting
Ben jij die spontane leuke en
* Informatie
lieve jongeman tot 38, lief en
en woningdecoratie is hartje Zandvoort
* korte groepsmeditatie
betrouwbaar voor serieuze
* korte healing/reading ontvangen
Géén seizoensbaan, maar voor meerdere
relatie? Ik maak ook graag
plezier, ben blond met spandagen inzetbaar, interesse?
Weverssingel 11, 3811 GJ Amersfoort. Tel. 033-4758403.
nende blauwe ogen. Ik zoek
Bel, of kom even langs bij
twee weken gratis AIKIDO,
een echt lieve levensgenieter,
geweldloze zelfverdediging in
IMAGE woonsfeer
dus geef me je nummer.
Amstelveen en Volendam bel Leer uw intuïtie kennen tij- Boxnummer 393998
Winkelcentrum Jupiter Zandvoort
dens een cursus TAROT06-21
083709
of
020-4706936
Telefoon 023-5738709
KAARTEN, aanvang 15 sept.,
Luister naar de ingesproken
vraag naar Theo van Ree
6 lessen. Tel. 020-6123105.
ASTROLOGIE Beroepsoproepjes! Samen lachen en
opleiding. 020-6384148.
leuke dingen ondernemen.
Huishoudelijk/
Denk jij dat je een leuk maatje
schoonmaakpersoneel
voor ons kan zijn? Wie is ons?
Lichaamsverzorging
Ik, zwartharige,
41-jarige
Gevr. hulp in de huishouding Ned. sprek. hulp gevr. voor in Sportmassage, ontsp. masmoeder met een zoontje van
Particulieren
op maandag en / of donder- de huish., ma- en do.ocht. van sage Shiatsu, voetreflex, ook
8. Wij wachten in spanning af!!
ontvangen
09.00-12.00 u. 020-6453127
dag. Bentveld 023-5440445.
zonnebank. Tel. 023-5714092
Boxnummer 251979
50% korting!

Leuke meiden, OPGELET!!
Ben ji in het bezit van een lief,
betrouwbaar en eerlijk karakter? Ik ben een 28 jarige jongeman en ik nodig jou uit voor
een ritje achter op mijn motor.
Heb je interesse? Dan moet je
zeker even reageren!
Boxnummer 887142.
Ik zat op de bank te kniezen
en dacht, ik ga opnieuw van
start, weer genieten van alles
waar het leven voor bedoeld
is!!! Ik ben een 36-jarige vrouw
en wil er weer helemaal voor
gaan! Als je interesse hebt
vertel wat over jezelf in jouw
reactie! Boxnummer 372691.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

5,82

t/m 4 regels

f

7.76

l/m 5 regels

f

9,69

t/m 6 regels

f

1 1 ,63

t/m 7 regels

f

13,57

l/m 8 regels

f

15,51

l/m 9 regels

f

17.45

l/m 10 regels f

19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

13-19

woensdag 18 augustus 1999

11-13-14-15-17

'. ~>
Kl<-y t; V,

Bange dagen in
Bergen is een dorp om doorheen te slenteren en op een zonnig terras neer te ploffen.
Op de Stationsstraat (Bello komt er al lang niet meer) kan de automobilist alleen
stapvoets rijden. Hier staat het leeftempo in de lage versnelling. In het
pannenkoekenrestaurant is de kaas op. 'Als ik dat geweten had, had ik vanmorgen
wat meegenomen,' zegt een verweerde man. De serveerster haalt haar schouders op.
Er zijn meer variaties, waarom zou je je druk maken. Tussen de hotels en een
antiekzaak valt het straatbord Russenweg niet op. Een monument herinnert aan de
Slag bij Bergen. Het invasieleger van Engelsen en Russen stond in september 1799
tegenover Franse en Bataafse troepen. Temidden van toeristen die koffie en
appelgebak bestellen, ontspint zich op het terras van de Brink een discussie over de
vraag of de herdenking volgende maand niet te zeer een Russisch tintje krijgt. Deze
zomer maakt Bergen zich druk over de bange dagen van toen.
OE U HEM herkent?' De dame van
de VW lacht: 'Hij heeft een roos in
z'n haar.' Ze aarzelt geen moment.
'Als je iets over de Slag bij Bergen
wilt weten, moet je meneer Van Grol hebben.'
Ze pakt de telefoon en regelt een afspraakje op
het terras van de Brink. Hij vertelt hoe in en
rond Bergen tweehonderd jaar geleden zwaar is
gevochten. Tienduizenden Engelse en Russische militairen waren verderop, bij Groote Keeten, geland om de Fransen te verdrijven uit
Holland, dat inmiddels de Bataafse Republiek
was geworden.
Beschouwde men hier het invasieleger als bevrijder? Dat is zeer de vraag, volgens Harry J.
van Grol, bestuurslid van de Historische Vereniging en projectleider Herdenking 1799 in Bergen. Een oudere dorpsnotabele in tropenkledij
(korte broek, lange kousen, strooien hoed)
schuift onverwachts aan en betoogt dat je die
Franse bezetting op geen enkele manier mag
vergelijken met de Duitse. En het gaat niet aan.
luidt zijn verwijt, bij de herdenking de nadruk te
leggen op de Russen. Voordat hij zich op zijn
Het Monument rust op Russische grond
ligfiets weer in de vakantieslenter stort, zegt hij
Foto's.IMP dreigend de plechtigheid misschien niet bij te
wonen. Op 19 september, de
dag van de grote slag. is er namelijk een herdenking bij het
Russisch Monument gevolgd
door een byzantijnse muziekuitvoering in de Ruonekerk.
Een aartspriester heeft van het
patriarchaat in Moskou toestemming voor een dodenherdenking gekregen. De Russische ambassadeur is uitgenqdigd, evenals vertegenwoordigers van andere machten van
toen. Maar aan de gevallen Engelsen. Fransen en Nederlanders (Bataven) herinnert geen
monument. Nog niet. begrijp
ik, want het is de bedoeling dat
in Castricum, waar ook zwaar
gevochten is. binnenkort een
herdenkingsteken komt.
Dan te bedenken dat ik eigenlijk niets van deze 'vergeten oorlog' wist. Er blijken zelfs
fietstochten in Noord-Holland
te zijn uitgezet door een Stichting Herdenking 1799 en Het
Sterkenhuis biedt een tentoonstelling over de 'Bange dagen in Bergen.' In een toelichting valt te lezen dat de BritsRussische coalitie tot de invasie besloten had omdat volgens een informant 'het land
sidderde van nauw onderdrukte opstandigheid.' De werkeUitspanning Duinvermaak. 'In de speeltuin hangt een bordje waar de soldaten gevonden zijn'
lijkheid lag dus volgens Van

Twee keer per dag kan de
toerist, maar ook de
inwoner van de hoofdstad
zelf, op een gele fiets
Amsterdam verkennen. Een
tocht van zo'n drie uur,
waarbij de beroemdste
bezienswaardigheden uit de
historie, maar daarnaast
ook talloze onbekende
plekjes worden aangedaan.
Die kent de gids, die elke
tour begeleidt, uitermate
goed.
IT JAAR VIERT 'Yellow Bike' het tweede
lustrum en ter gelegenheid van dat feit hebben de oprichters en eigenaars niet alleen het fietsprogramma uitgebreid, maar ook een tweetal
wandelingen en een steptour
voor aanstaande bruiden op
het programma gezet. Zelfs
een tram van het GVB (ringlijn
20) is voorzien van Yellow
Bike-reclame.
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Het idee ontstond - zoals zo
vaak - in een café. ..Ik woonde
in de Jordaan en zat met een
vriend in het café in de West erstraat. We hadden al eens wat
ideeën met elkaar gewisseld
om tot iets creatiefs te komen.
Zelf zat ik in de reclame- en
uitgeverij-wereld.
hij
was
scheikundeleraar. Op een gegeven moment hadden we het
gevonden. We zagen veel toeristen met omgekeerde kaarten door de stad lopen en toen
kwamen we op het idee om
voor die mensen iets te organiseren."
Voor Yves van de Poel en
Sieger Kooij was het een kwestie van even goed doordenken.
Van de Poel: ..Binnen een half
jaar hadden we het voor elkaar. We zouden de mensen op
de fiets door de stad leiden.
Een beetje naar het idee van
de Yellow Cabs in New York.
kozen we voor gele fietsen. Die
kleur valt goed op. automobilisten kijken wel uit en de vei-
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De Slag hij Bergen. Overdruk gravure door C. Brouwer naar ,7.A. Langendijk, aan genieentcniuseuni Het Sterkenhuis beschikbaar gesteld
door Regionaal Archief Alkmaar

Grol en zijn dorpsgenoot genu- ning Duinvermaak staat, zetanceerder. Of. om de uitgave ten op 19 september 1799 om
van Het Sterkenhuis te cite- twee uur 's nachts de Russen
ren: 'Er waren zeker mensen hun aanval op Bergen in. De
die niet gelukkig waren met Historische Vereniging heeft
het Bataafse bewind, maar een route beschreven langs
men had liever de Fransen dan plekken die aan de Slag herindat men terugkeerde naar het neren. Zo moeten er uniformtijdperk van het patriciaat.'
knoopjes van soldaten van de
Net als deze zomer, was Ber- 60-ste Halve Brigade in Duingen in 1799 overvol. De onge- vermaak te zien zijn. 'In een
vitrine bij de toiletten,' wijst de
serveerster. 'En in de speeltuin
hangt een bordje waar de soldaten zijn gevonden.' Tijdens
opknapwerkzaamheden
is
men daar in 1986 gestuit op de
resten van twee Franse militairen. Vandaar de knoopjes. Kinderen op de schommel hebben
er geen boodschap aan. Zij
kennen hun eigen Duinvermaak.
Bij het Russisch Monument
is het uitgestorven. Van Grol is
veer zeshonderd inwoners kre- er met mee heengewandeld.
gen officieren en manschap- Het gedenkteken is in 1901 op
pen ingekwartierd. Dat was initiatief van de Russische migeen onverdeeld genoegen: litair attaché opgericht. Een
'De trouppes leven alhier niet weduwe schonk 545 m2 grond
als onze Bondgenooten en aan tsaar Nicolaas II, zodoenVrienden, maar volstrekt als de ligt hier een stukje Russisch
off dezelve als Vijanden hier territorium. Het Russisch-Orverschenen zijn.' Aan de voora- thodoxe kruis, gehouwen uit
vond van de verwachte invasie Carraramarmer, staat pp een
van
grijs-rood
herbergde het dorpje zelfs voetstuk
meer dan 1900 officieren en Zweeds graniet met daaronder
manschappen. Waar nu aan de een grafheuvel. Hier is op 19
rand van het dorp de uitspan- september 1799 zo hevig ge-

Russen
zetten
aanval
in bij
Duinvermaak

ligheid stond bij ons natuurlijk
voorop. Het bleek 'een gat in
de markt'. We schaften dertig
fietsen aan en het liep vrijwel
direct."
Gek genoeg kwamen er in
het eerste jaar vrijwel geen Nederlanders naar de Niéuwezij ds Kolk. waar het bedrijf is
gevestigd. ..Het waren voornanielijk buitenlanders, die via
de VW op ons werden geattendeerd. Maar nu. na tien
jaar. bestaat ons publiek uit
bijna zeventig procent landgenoten. Alleen hebben we nu
geen dertig maar zo'n 200 fietsen om uit te lenen en het
loopt prima." stelt Van de
Poel.
Belangrijk in het geheel zijn
de gidsen, die de fietsers begeleiden. ..Het is een sport om
dat voor elkaar te krijgen,
maar we hebben er voldoende.
Veelal zijn het studenten, die
wel over voldoende persoonlijkheid moet beschikken en
natuurlijk moeten ze voldoen-
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VERTICAAL: l warme wind; 2
spil; 3 twijg: 4 pont; 5 voegw.; 6
dreumes; 7 morsdoek; 8 pijn: 9
hetzelfde: 10 aanw. vnw.: 12 gebruik; 14 delfstof: 16 strelen; 19
begroten; 21 hoofddeksel: 23
berg: 24 godin: 25 platvis: 27
sporeplant: 29 nakroost: 31
aansporing: 32 smetstof: 33 tepel: 34 reeks; 36 garde: 39 lofdicht; 41 hert: 46 bouwwerk: 47
jong dier: 48 groet: 50 vogel; 51
laan: 53 deksel; 55 boom; 56
nachtvogel: 58 vertrager; 60
nobel; 62 restproduct: 63
schijf; 65 rijstdrank; 67 verharde huid: 69 bijb. vrouw: 71 waterdier: 73 kweek: 75 riv. in Italië: 76 familielid: 77 selenium;
78 onmeetb. getal.
Oplossing vorige puzzel:
WEERSTANDSKABEL

«f"£-

»'«...

i

S^*!Z^WJ&-&&Ki&* *i>- ••*"-'' "

Welk woord komt er in hef balkje?
HORIZONTAAL: l appartement; 4 planeet: 8 ruig; 11 met
elkaar; 13 tapijt; 15 lach: 17 vrl.
dier; 18 vlaktemaat; 19 dwarshout: 20 drinkgerei; 22 spoedig;
24 kloosterhoofd: 25 hevig; 26
honingbij; 28 kansbriefje; 30
sprakeloos; 32 verwerping; 33
zenuw; 35 hemellichaam; 37
voorz.; 38 zeepwater: 40 tijdrekening; 42 numero; 43 naaldboom; 44 godheid; 45 groncltoon: 47 watering; 49 voordat:
51 de dato: 52 schoonmaakirdddel; 54 nieuwigheid: 57 ar;
59 Eur. hoofdstad; 61 gesteente; 62 wintervoertuig; 63 tik; 64
dijk: 66 Europeaan; 68 snijwerktuig: 70 niet even; 71 afge'egen; 72 boerderijgrond; 74
zangnoot: 75 Turks gerecht; 77
kussenovertrek; 79 omroep; 80
broodje: 81 koortsdrukker.

•»

De fietstour wordt regelmatig onderbroken als do gids de toerist iels wil laten zien

de kennis hebben. We hebben
voor alle routes een draaiboek,
dat ze moeten kennen. Daar
wordt ook een examen in afgenomen. We controleren ze ook
wel. maar op een leuke en sympathieke manier. Hoe groter je
wordt, hoe meer regels maar
het moet wel leuk blijven. De
meeste gidsen komen echter
als 'vriend' van de groep terug.
Daar maak je natuurlijk ook
reclame mee. Want behalve
dat we bijvoorbeeld 'met een
enthousiast verhaal' in reisgidsen staan vermeld, de mondtot-mond-reclame is natuurlijk het beste."
In de hoofdstedelijke hotels
liggen de folders met de diverse tourtochten. Een grote, drie
uur durende tocht die via de
havens, het Anne Frankhuis en
de Jordaan. door het Vondelpark, langs het Van Gogh Museum. over de Amstel. langs
het Rembrandthuis en over de
Wallen gaat. Halverwege is een
pauze van twintig minuten ingelast voor een kopje koffie.
Maar ook kan gekozen worden
voor een kleine toer door de
hoofdstad, een scheepvaart
toer of een tocht door de Jordaan. Die laatste tour kan ook
wandelend worden afgelegd,
evenals die door de rosse
buurt.
Maar heel speciaal is wel de
'steppentour'. Op een gele autoped kunnen aanstaande
bruiden die funtour door hartje Amsterdam rijden. ..Die is
echter alleen voor de dames.
En dat slaat aan. Het is een
leuk idee voor een vrijgezellenfeestje. En er zit nog een leuk
cadeautje aan vast voor de
bruid." benadrukt Van de
Poel.
Henk Fokkink
Er is een maximum van tien tot
vijftien deelnemers per tour. Van
april tot i'n met oktober kan dugelijks een fiets worden gehuurd.
Om hall' tien en één uur vertrekken
dagelijks gidsen voor een rondleiding. Groepen, die vooral'moeien reserveren, kunnen ook iu november
nog een tour bestellen.
De prijzen liggen tussen de 17,50 en
32,50 gulden. Yellow Bike is gevestigd
aan de Nieuwezijds Kolk 2!) (vlak bij
het Centraal Station l en telefonisch
bereikbaar onder nummer (020) (i20
71 40.

vochten dat een ooggetuige Hoewel, de Ruonekerk ziet er
meldde: 'Bij en agter Bergen zwaar gehavend uit. Hier blijleijden de lighaamen drie a vier ken plunderende Russen inderdaad huis gehouden te heb
ben (zo kwamen ze aan hun
soldij), maar de grote verwoesting dateert van eerder (1574.
tijdens de Tachtigjarige Oorlog). Ondanks een overwicht
aan manschappen lukte het de
Britten en Russen in 1799 niet
door te breken. Twee maanden na de landing bij GrootcKeeten vertrokken de restanten van het invasieleger. Dat
betekende, volgens de samenstellers van 'Bange dagen in
Bergen', het einde van het
stadhouderlijke tijdperk: 'Nederland koos definitief voor de
democratie.' Zo bezien heeft
de Slag bij Bergen een niéuwetijd ingeluid. Dank zij het feit
dat de invasie geen succes was.
Maar dat is terraspraat achteraf.

\

Gemeentemuseum Het Sterkenhuis.
Oude Prinsweg 21, Bergen ( N I H , Ielefoon 072 589.7028; open tot l september van dinsdag tot en met zaterdag
van ccn tot vijl' uur; tot en niet lü
september op zondag van een tot vijf.
Daar is ook 'Bange dagen in Bergen.
17!)9' te koop (vijf gulden).
VW, Plein 1. Bergen ( M I ) , telefoon
072 581.212-1. Daar is pok de route
langs historische locaties in Bergen
te koop (tien gulden).

hoogte op malkander de wegen zodanig vol dat de rij tulVolgende week: -Even wachten
gen niet passeren konden.'
En dat in dit rustige dorp. met losgooien. hoor'

Vondelpark
Het Vondelpark Openluchttheater biedt komende week het volgende gratis vermaak aan. Trio de la
Roa (flamenco en tango)
geeft donderdag 19 augustus om acht uur een concert in de koepel. Grupo
del Centro Flamenco Puro
(flamencodans en -muziek) treedt vrijdag om negen uur op. Het Nederlands Studenten Kamerorkest speelt zaterdag om
drie uur en Hoofdstad
Operette geeft om negen
uur een 'concertante uit-

voering.' Er wordt veel
werk van Johan Strauss
gespeeld, naast werk van
Offenbach en Von Suppé.
Het. seizoen van het
Openluchttheater wordt
zondag 22 augustus afgesloten met optredens van
Marijke Boon (twee uur),
Arthur Umbgrove en band
(drie uur) en B10of (half
vijf).

VOG-theater
'De Heeren Zeventien',
zo heet het stuk over de
Vereenigde Oostindische
Compagnie dat Ab Gietelink. Hans Daalder en Eva
van Heijningen van 25 augustus tot en met 5 september in het Oostinclisch
Huis aan de Oude Hoogstraat 24 spelen. 'Gietelink
roept verleden VOC tot leven', schreef de NRG. Reserveren: 020 - 525.1930.

28 en 29 augustus
op de Uitmarkt!
zie krant 25 augustus en 1 september
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Automatisering

SCOTCHMAN
SCHOTSE WHISKY

Wij zijn op zoek naar:

Ben je:

/
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Gemotiveerd;
Een doorzetter;

10 DAGEN

Maximaal l jaar werkloos;
Heb je:

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

Een vbo werk- en denknivo;
Een uitkering;

Wil je:

Werken in de automatisering;
Een jaar investeren in de toekomst;

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
Kom dan naar onze informatieavond:
1

< HARTEVELT
JONGE JENEVER '

30 augustus,

t

Er zijn twee voorlichtlngsronden 19.15 en 20.15
Doordatje tijdens je opleiding al werkervaring opdoet in het bedrijfsleven, is
doorstroom naar een baan reëel. Wij starten zodra de groep vol is.
H

BORDEAUX BLANC
CHATEAU COLLIN DU PIN
Voortreffelijke frisse '.vitte Bordeaux wijn
van het Chateau Collin du Pin. In ds neus
heelt de wijn lichte lonen van drcp en
vanille. De smaak laa! 2ich voornamelijk
kenmerken door kruisbessen en citrusvruchten. Uitstekend in combinatie
met visgerechien en salades.

CORBIERES
:
CHATEAU DE DOUZENS
Deze Corbières is afkomstig uil hel dorpje
Douzens, gelegen in het zuiden van Frankrijk.
In het heuvelachtige gebied liggen de
wijngaarden OD hoge terrassen. Deze j
soepele granaat rode wijn is o.a. gevini- ]
fieerd uil de druivensoorten Syrah en '
Grenache. Lekker bij pastagerechten. -

ELDERS

.9,95OUDE PLANTERSBOSCH RESERVE
PINOTAGE of CHARDONNAY
Onder het Oude Plantersbosch label
brengen we twee schitterende "Reserve"
wijnen. Zowel de goudgele Chardonnay
met zijn vanille en bolerachtige smaak,
als de voirodë Pinotage met "de smaak
van o.a. rijpe banaan, hebben 2 jaar
op eikenhouten vaten gelegen.

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE SUR LIE
HENRIDEBRIÈRES
:
De k'.valileilsaanduiding "Sur Lie" op hel etiket
i 'l noen dat de wijn op hel moment van
bottelen, op hel depot in de vaten ligt. Zodoende komt de v/ijn niet in aanraking met
lucht wat zijn frisheid ten goede komt. Deze :'
heldere wijn heeft een droog karakter en
is uitermale geschikt bij o.a. mosselen. '
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HOOGLAND
Café "Het Gelicht van de Zee"

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.

Het betreft een f uil - time dagopleiding
Opleidingslocatie: Roelof Hartstraat l te Amsterdam
Kosten: Je bijdrage aan dit traject is f 1550,Ben je geïnteresseerd, stuur dan de bon op of bel naar het Walraven van Hall
College, antwoordnummer 46498, 1060 IVO Amsterdam,

3 sterren hotel met 30 kamers
het gehele jaar geopend
zoekt

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

Werktijden in overleg,
enkele dagen in de week is ook prima.
Prettige werksfeer, goede verdiensten.
40+ van harte welkom.

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

Gaarne even bellen met Floris Faber:
023-5715541

Contactpersoon: J. Overmars, 020-6627798 of bel Computerij Zwolle, de heer
H. Duitman (038) 426 65 53.

ASSISTENTE
voor het schoonmaken van kamers

'ALRAVEH VAN HALL C O L L E G E

Computerij Onderwijs
Ja, ik wil graag informatie.
M/V

Naam

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Geboortedatum

Stuur deze bon op (zonder postzegel) naar:

Westerparkstraat 5, 2042 AV Zandvoort

Walraven van Hall Col lege, antwoordnummer 46498, 1060 WD Amsterdam

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
_^ ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

_H ^„

GRATIS '

De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid.

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.
Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie.

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,
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langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
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TERUG VAN VAKANTIE. .. EN JE ZOEKT WERK OP SCHIPHOL
Select Service Partner is een internationaal bedrijf dat wereldwijd restaurants exploiteert
op luchthavens. Voor Schiphol zijn we op zoek naar
MEDEWERKERS BEDIENING
en
ZELFSTANDIG WERKENDE KOKS
voor onze drie horeca vestigingen.
Heb je (een beetje ervaring) in de Horeca, ben je minimaal drie dagen per week beschikbaar en wil je werken in een spannende omgeving dan ben jij de collega die we
graag in ons team hebben.
Stuur een sollicitatiebrief met c.v. naar ons toe of bel 020 - 6532268 voor meer informatie.
SELECT SERVICE PARTNER
t.a.v. Harm Waldhof of Daan Massee
Vertrekpassage 235
1118 AV Schiphol

Wim
Fisscher:
„Vergis
je niet,
het is
keihard
werken
en je
maakt
lange
dagen"
Foto
Jaap
Maars

Hilton
Wilt u deel uitmaken van één van de enthousiaste teams van HILTON AMSTERDAM of HILTON AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL?
Wij hebben vacatures voor de functie van:

Food & Beverage Waiter/Waitress
Als gastheer/-vrouw werken in onze restaurants, bars of in roomservice of
banqueting.

Room Attendant
Verantwoordelijk voor de schoonmaak en verzorging van de gerenoveerde
hotelkamers.

Floor Supervisor
Controle op de schoonmaak van kamers en openbare ruimten in het hotel.
Richt uw sollicitatie, voorzien van CV en pasfoto aan Hilton Amsterdam/
Hilton Amsterdam Airport Schiphol, mevrouw M. Brommer, Human
Resources Manager, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam.
Email: hrd_amsterdam@hilton.com
U kunt ook bellen voor een sollicitatieformulier:
020-7106047 of 020-7104047,

Zijn de bovenstaande functies niet passend voor u, dan kunt u altijd een
open sollicitatiebrief met CV aan ons richten.

'Bloot achter de bar is niet praktisch'
V

oor vrijbuitertypes lijkt
het een ideale job, om
aan de Noordzeekust een
strandpaviljoen te exploiteren. 's Zomers lekker
buiten de badgasten van
hun consumpties voorzien, om vervolgens in
het winterseizoen heerlijk
uit te rusten van de geleverde inspanningen.
Wim Fisschei', die op het
naaktstrand van Zandvoort
het paviljoen Adam & Eva
beheert, grijpt de gelegenheid echter dankbaar aan
om deze schone illusie door
te prikken. ..Vergis je niet.
hoor. Er zijn maar heel \veinig mensen die dit werk op
de lange duur aankunnen.
Het is namelijk keihard
werken, en je maakt als het
mooi weer is bijzonder
lange dagen. Maar goed.

als je er wel geschikt voor
bent is het inderdaad een
gouden baan."
De afgelopen tien jaar
heeft hijzelf ruimschoots
bewezen lot de volhouders
te behoren. ..Als leraar
lichamelijke opvoeding was
het voor mij moeilijk om
vast werk met toekomst te
vinden." vertelt hij. ..Ik
droomde in die tijd regelmatig over een eigen camping in Frankrijk, of een
skihut in de bergen. Zoals
zoveel mensen vond ik dat
activiteiten die aanspreken,
en veel leuker zijn om te
doen dan bijvoorbeeld op
kantoor te zitten. Toevallig
was het zo dat kennissen
van mijn vrouw en mij in
'89 dit paviljoen overkochten. en ons graag als partners in de zaak wilden hebben. Daar hebben we toen
natuurlijk meteen ja op
gezegd. Na een paar jaar

haakten onze kennissen af
vanwege de drukte, waarna
wij alleen verder zijn
gegaan. Ons bevalt het
namelijk wél, want dit
werk heeft heel veel plusjes."
Tot die positieve punten
rekent hij het feit dat hij in
het seizoen het grootste
deel van zijn tijd buiten
doorbrengt, en bovendien
in een 'altijd vrolijke omgeving'. ..Het grote voordeel
van een naaktstrand is dat
het er heel gemoedelijk
aan toegaat." benadrukt
hij. ..Zo heb ik vrijwel nooit
horecaproblemen als dronken mensen of vechtpartijen. Je kunt gerust zeggen
dat het publiek dat hier
komt in het algemeen rustiger. relaxter en beschaafder is dan op het gewonestrand. Van herrie is hier
bijvoorbeeld zelden sprake,
en kenmerkend is ook dat

men veel schoner is. 's
Avonds laat hoef ik daardoor maar heel weinig
troep op te ruimen."
Zelf loopt Fisscher er ook
bloot bij. Tenminste op het
strand, als hij karweitjes
verricht of zijn klanten
bedient. „Maar niet achter
de bar of in de keuken,
want dan is het gewoon
niet praktisch." In de keuken van zijn paviljoen
brengt hij overigens steeds
meer tijd door, omdat de
strandgasten de ai'gelopen
jaren steeds veeleisender
geworden. ,.Toen we hier
begonnen bestond ons aanbod nog hoofdzakelijk uit
koffie, broodjes kaas en
patat. Maar om niet bij de
trend achter te blijven serveren we nu ook pistoletjes
gerookte zalm en brie. terwijl er 's avonds ook veel
meer uitgebreid gegeten
wordt dan vroeger. Bijna

alle paviljoens op dit strand
hebben zich dan ook in de
loop der tijd ontwikkeld tot
halve restaurants."
Qua omzet lijkt dit door
hittegolven getypeerde scizoen al niet meer stuk te
kunnen. Zeker in vergelijking met het voorgaande
'rampjaar' heeft Fisscher
dan ook weinig te klagen.
..Maar toch is er voor ons
nog geen reden om te gaan
juichen," tekent hij daarbij
aan. ..Want als het mooie
weer nu abrupt zou stoppen, en het vervolgens tot
eind september gaat regenen, lopen we alsnog een
heleboel inkomsten mis.
Pas helemaal aan het eind
van de rit. als je de goede
dagen deelt over de slechte, kunnen we de balans
pas werkelijk opmaken."
Johan Schaaphok

Hallo!

gedreven nieuwe
XTONE?

DIXTONE is de nieuwe
naam in (tele)communicatie. DIXTONE benadert
de markt meteen bijzonder breed assortiment.
Ten eerste kan de klant kiezen uit de netwerken van Ben,
Dutchtone, KPN Telecom en Libertel. Daarnaast bestaat
het aanbod uit notebooks, organisers en andere
communicatie-apparatuur.
Vanuit die brede optiek wil DIXTONE doorstoten naar de
top met een expansief filiaalbeleid, dat ruimte biedt aan
tientallen vestigingen in heel Nederland en vele gedreven
medewerkers die mee willen groeien met een jong en
ambitieus bedrijf.
Op 14 oktober openen wij ons eerste DIXTONE-filiaal in
Hilversum, Winkelcentrum Hilvertshof. Een moderne, op
de klant afgestemde winkel, met een open sfeer en een
optimale keuzevrijheid. Voor dit eerste filiaal en opvolgers daarvan zoeken wij

SHOPMANAGERS
De SHOPMANAGER speelt bij DIXTONE vanzelfsprekend
een hoofdrol. Je geeft immers stimulerend leiding aan
4 tot 6 medewerkers. Buiten de verantwoordelijkheid voor
het resultaat, zijn perfecte verzorging van het filiaal en de
controle op de klantvriendelijkheid jouw primaire taken.
Een succesvolle SHOPMANAGER bij DIXTONE heeft de
noodzakelijke ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur in de detailhandel. Affiniteit met telecommunicatie. commerciële vaardigheden en een opleiding op
MBO-niveau vormen voorts basisvoorwaarden voor
goed functioneren. En daar krijg je alle financiële en
functionele voordelen van een groeiende organisatie in
een dynamische bedrijfstak voor terug.

COMMUNICATIEVERKOPERS

Ook de COMMUNICATIEVERKOPERS vormen een sterke
schakel in het slagen van onze nieuwe winkelformule. Je
behoort immers tot onze belangrijkste klantenbinders.
Jij hebt direct en adviserend contact met onze klanten.
De klantvriendelijke wijze waarop je dat doet, is bepalend
voor ons succes.
Als COMMUNICATIEVERKOPER bij D1XTONE heb je
enige ervaring in de verkoop, liefst in de detailhandel.
(Tele)communicatie heeft je interesse en je bent een
geboren verkoper. Wat krijg je daarvoor terug? Een leuke
FULLTIME baan bij een bedrijf dat net als jij wil groeien
in een markt die altijd in beweging is. Het salaris mag
uitstekend genoemd worden.

COMMUNICATIEVERKOPERS (parttime)
De PARTTIMERS die DIXTONE graag in dienst neemt,
zijn flexibel zodat altijd de juiste personele bezetting aanwezig is. Goed ingewerkt en doordrongen van onze
klantvriendelijke werkwijze.
Ook PARTTIMERS dienen te beschikken over enige
winkel- en verkoopervaring. Je weet van jezelf dat je kunt
verkopen en de markt voor telecommunicatie vind je
boeiend. Wat heeft DIXTONE te bieden? Een leuke baan,
variërend van 13 tot 30 uur (waarbij tevens de mogelijkheid bestaat alleen op koopavond en zaterdag te
werken), een passend salaris en een werkomgeving die
steeds in beweging is.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Bel of schrijf dan naar DIXTONE, t.a.v. Digna Wonink,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 073-6460700.

DIXTO
D E

C O M M U N I C A T I E S H O P
Dixtone is een onderdeel van liet Vendex/KBB-concern

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter L

(fulltime)
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15 DAGEN LANG SUPERLAGE PRIJZEN!
BALANCEREN
& UITLIJNEN

GRATIS
IUOKIA 6110
GSM-ZAKTELEFOOW
Nu bij Experi in combinatie met een 1-jarig
KPN-Perfectline abonnement. Voor maar 24,95
per maand kunt u bellen in binnen- en
buitenland voor een ongelooflijk laag tarief!
De Nokia 6110 is het topmodel GSMtelefoon. Superklein en in een prachtig

135/80 R13 S
Fiat Panda.
145/80 R 13 S
Peugeot 205.
155/80 R 13 S
Ford Escort.
175/70 R13 S
Renault 21.

Voor o.a. Ford Fiësta en
Van &C- p.st.
Voor o.a. Seat Ibiza en
Van Jtf- p.st.
Voor o.a. Opel Kadett en
Van_x7CC- p.st.
Voor o.a. VW Golf en
Van ^Sff- p.st.

BANDENINSPECTIE
•*
Laat regelmatig uw
banden controleren op
spanning, profieldiepte
en beschadigingen.
Wel zo veilig en bij
Kwik-Fit GRATIS!

49.-

69.-

Bij Kwik-Fit deskundig gerepareerd.
Excl. nieuw ventiel
en balanceren
slechts 1.-.
Inclusief ventiel &
balanceren 18.-.
Geldig voor alle
tubeless pers.
wagenbanden.

voudige bediening. Draadloze communicatie
met bijv. PC of printer. Beltijd tot 270 minuten,
standbytijd tot 260 uur. Stil alarm d.m.v.
knipperlampje.

145/80 R13 T Voor o.a. Seat Ibiza en
Van &£- p.st. va.
Peugeot 205.
155/70 R13 T Voor o.a. Citroen AX en
Van 1D8T- p.st. va.
Rat Uno.
165/70 R 13 T Voor o.a. Opel Corsa en
Van 12C- p.st. va.
Citroen ZX.

ALLETOPIAERKEN Bl|
KWIK-FIT UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR!

LEKKE
BAND?

design met een overzichtelijk display en een-

145/70 R13 T Voor o.a. Renault Twingo en Citroen AX.
Van 3&- p.st.
165/65 R13 T Voor o.a. Fiat Punto en
Ford Rësta.
Van >tt- p.st.
175/65 R14 T Voor o.a. Volvo 440 en
Renault Mégane.
Van J107- p.st.
185/70 R14 T Voor o.a. Ford Scorpio en
Opel Omega.
Van I2ff- p.st.

4-wielen balanceren
incl. uitlijnen
voorwielen.
79.-

68.71-

119,

3
BANDEN
195/50 R 15 V P5000D Voor o.a. VW Golf
GTienVWVento
Vanjtèü^ p.st. 12™."
195/65 R15 H P4000E Voor o.a. Audi A4
en Mercedes 200.
Van 200? p.st.
205/50 R 15 V P5000D Voor o.a. Alfa 155
en VWPassat
Van £20? p.st-

175.-

Welkom!
Ook zakelijke
rijders kunnen bij
Kwik-Fit op elk
moment even
binnenrijden voor
een GRATIS
bandencontrole!

75.85.99.-

155/80 R13 T Voor o.a. Daihatsu Charade
en Nissan Sunny.
Van £K- p.st.
175/70 R13 T Voor o.a. VW Golf en Opel
Astra.
VanilO^ p.st.
185/65 R 14 T Voor o.a. Ford Mondeo en
Renault Laguna.
Van 135^ p.st.
185/60 R14 H P5000D Voor o.a. .VW Golf,
Alfa 145/146.
Van&X'- p.st.

DE BESTE
GARANTIES
Bij Kwik-Fit bent u
verzekerd van de allerbeste
garanties: Extra: de unieke
'geen gekibbel garantie'.

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Maandag t/m vrijdag 08.00 -17.30 uur
iMrJZaterda 08.00 -1700; uur:;;! v •
Aanbiedingen zijn geldig van 18 aug. t/m 4 sept. 1999.
Bandenprijzen inclusief montage, garantie en btw.
Exclusief balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Bandenmaat afhankelijk van type en bouwjaar auto.
BINNEN ZONDER AFSPRAAK KLAAR TERWIJL U WACHT

KOOP NU, BETAAL LATER!
Banden, uitlaat, of remmen. Wat er
ook nodig is, met de Kwik-Fit GRATIS ,
AUTOCARD hoeft u pas 3 maanden
later te betalen! Zonder ook maar
één cent rente! Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag nog naar de voorwaarden.

165/70 R 14 T Voor o.a. Citroen BX en
Peugeot 405.

3 MAANDEN RENTEVRII

•nBEL UW DICHTSTBI|ZI|NDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698,,° OF ZIE GOUDEN GIDS H MEER DAN180 VESTIGINGEN
Speel mee voor het goede doel

CRAN DORADO
DAVERENDE FEESTWEEK
Deze zomer bestaat
Park Zandvoort - Gran Dorado
Group 10 jaar. En dat wordt
uitbundig gevierd met
de Daverende Feestweek!

PARK ZANDVOORT

Gezellige markt met o.a. springkussen,
livemuziek, portrettekenaar,
Clown Billy Kindershow!

DONDERDAG MINDER VALIDENDAG
2 september 11.00-17.00 UUR

22 23 20 34 38

01

40 29 44 27 21

ThuisBingp
van ƒ 25.000,BINGO
getal 23 t/m 36

41/10.000,- 02

ƒ20,-

::36 /i.ooo,- 07

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ3,-

;37

ƒ100,-

42

ƒ50,

12

ƒ40,-

04

ƒ30,

35

ƒ25,

28
31
14
06
19

GASTONS
SURPRISE

Deze aanbiedina is neldia zolana de voorraad strekt.

CLOWN BILLY KINDERDAG
10.00-16.00 UUR
Spannende activiteiten met o.a. minitriatlon, kinderbingo, poppenkast.

SPONSORBINGO
zondag 22 augnstus

18.10 uur op RTL 4
Pa rk Zand voortGran Dorado Group,
Vondellaan 60,
2041 BE Zandvoort,
Tel. 0 2 3 - 5 7 2 0 000

PARK ZANDVOORT
*Audio, video, hifi, telefonie.

Met de bon hieronder kunt u
zich aanmelden om binnenkort zelf ook mee te spelen in
ons spannende spel zonder
verliezers of om extra loten te
nemen! Ik wens u daar nu al
vast heel veel geluk bij.

*

Volkswagen Lupo
002498506
in Apeldoorn

Feestdag met vele sportactiviteiten
speciaal voor mindervaliden!

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9

Bovenop die winst, maakt u
nog eens kans op de dagprijzen van 25.000 gulden,
de weekprijzen van 100.000
gulden, het miljoen en de
vele bingoprijzen, inclusief
een Volkswagen Lupo.

Heeft u met deze getallen
een volk kaatt, dan wint t» de

DINSDAG GRAN FESTIVAL
31 augustus 10.00-18.00 UUR

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

*

03 09 05 24 43

Evenement voor jong en oud met o.a.
sportprogramma, Clown Büly Kindershow,
proeverijen en Cran Loterij:

ZATERDAG
4 september

bijgedragen door uw deelname aan de Sponsor Loterij!

geen verliezers. Want ook als
u geen prijs wint, levert uw
deelname u iets op; daar
zorgen onze goede doelen wel
voor! Zoals dus bijvoorbeeld

32 08 33 45 30 17

Win een weekend/miaweek Gran Dorado!

^*HetMobie|eNetwerk'

De Grote Sponsor Loterij is dé
loterij voor sport, welzijn en
cultuur. En dat kan heel verrassend uitpakken. Kijkt u
bijvoorbeeld eens in het

getal l t/m 22

1989-1999

OPEN DAG 11.00 -17.00 UUR

rl p n i t o 5

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
15 AUGUSTUS

BINGO

29, 31 AUGUSTUS
2, 4 SEPTEMBER
29 augustus

Altijd winst bij de
Grote Sponsor Loterij!

www.grandorado.com

~ GRAN DORADO GROUP**
3822

Kijk, bel en win:

een lang weekend
Gran Dorado
De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zetfontcn voorbehouden

Mcl uw deelname winnen rfc goaic doclrnorganisatics van de Sponsor
Loterij altijd en maakt ü bovendien kans op fantastische prijzen!
Nederlands Sportmuseum in
Lelystad. Daar ziet u ondermeer de schaatsen van Sjoukje
Dijkstra, de fiets van Jan
Jansen en het judopak van
Anton Geesink.
Bij sport gaat het altijd om
winnen of verliezen, maar bij
de Sponsor Loterij kennen we

in het Sporlmuscum. U kunt
daar ook op een actieve
manier kennismaken met
allerlei sporten. Er zijn roeimachines, computerspelletjes
en racefietsen. Of misschien
wilt u een potje lafclvoctballen? U kunt er hoc clan ook
genieten van een sportief
dagje uit waaraan u zelf heeft

IV* J3, ik wil meedoen aan de Grote
Sponsor Loterij en maak dan, naast de
maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij tot wedcropzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvcnstaande rekening ai' te schrijven.
H ƒ 40,ü! ƒ 30,D ƒ 20,CJ ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. im licuic utmlmiiscn i-n verder invullen in
blohli'itos, DL't'ltmmc liowll in (kinvdiinliM^ vun hel
rcijli'iiifiil, ('i' iiiiiiviïiiit; verkrijgbaar, ld. O'JOO-JOO
HOO (J5 c-pnO.

DE GRQXE

D de heer

let Bijman,
Grote Sponsor Loterij

D mevrouw

150.99.08

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)bankn timmer:
Bel mij hij een prijs
Tel:
hoven'/' l'ü.OOO,Gcboortcdatum:

[

L
Daluur
ilandlckcning:

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Grolc Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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Fiat Ducato

Mercedes A-1

hoe langer
hoe functioneler
Fiat brengt twee nieuwe versies
van de Ducato bestelwagen
uit. De Bestel 18 GranVolume is
zowel langer als hoger dan zijn
voorganger. Dit levert veel
extra laadruimte op. De tweede versie is een chassis/cabinemodel. De wielbasis is verlengd
(4.050 mm).

Hyundai maakt
een Mitsubishi
De
samenwerking
tussen
Hyundai en Mitsubishi wordt
nog intensiever. Hyundai verzorgt voor het eerst de complete productie van een Mitsubishi
auto: de Debonair. Deze ontwikkelingen zijn niet toevallig:
Mitsubishi bezit 13,4 procent
van de Hyundai-aandelen.
Nieuwe achterlichten en een
ander stel velgen toveren het
Koreaanse topmodel Equus van
Hyundai in een handomdraai
om
tot
een
Mitsubishi
Debonair. Opvallend is zijn
lengte: de sedanversie meet
ruim vijf meter, de limousine
uitvoering is zelfs 5,34 meter
lang. Onder de motorkap huist
een 3,0 of 3,5 liter zescilindermotor, of een achtcilinder GDI
motor van 4,5 liter. Een speciaal
ontworpen systeem - genaamd
Vehicle Dynamics Control waakt over de veiligheid van de
inzittenden. Hierdoor ligt de
auto stabieler op de weg.

Er zijn nu in totaal vier modellen met verschillende wielbases. Verder staat de nieuwe
Ducato bol van allerlei uiterst
functionele gemakken. De achterbumper kan voortaan als
treeplank fungeren. De dubbele achterdeuren (met of zonder
ruitje), kunnen tegen de zijwand openklappen. Dit. vereenvoudigt het laden en lossen. De Ducato is ook veiliger:
door de dubbele buitenspiegels
ziet een bestuurder zelfs een
auto die in de 'dode hoek' zit.

D

e Mercedes A-klasse heeft geen eerlijke start, gekend.
Direct na zijn introductie werd hij gepest door lieden die
vonden dat hij te snel om viel. Dat heeft de kleine Benz
niet op zich laten zitten. Al snel werd de auto zo aangepast dat
je het wel heel bont moet maken voordat de A-klasse een voetje
van de vloer tilt. Om aan te geven dat de compacte MPV wel
degelijk een heel zeewaardige auto is levert Mercedes de A nu
ook met een 125 pk sterke benzinemotor. Achterop herkenbaar
aan de aanduiding A 190.
Door zijn compacte uiterlijk en
valse start bekijken veel medeweggebruikers de A 190 met de nodige
minachting. Als ze eenmaal kennis
hebben gemaakt met de sprintcapaciteit van de Benz piepen ze wel
anders. De fijne viercilinder is
gekoppeld aan een versnellingsbak
met korte overbrengingsverhoudingen. Om van nul tot honderd te
accelereren zijn slechts 8,8 seconden nodig. De A 190 is vermomde
CTI-killer.
Op snelheid blijft de viercilinder
goed bij de les. In vier versnelt de
auto in slechts 13,3 seconden van
60 naar 120 kilometer per uur. Om
al dat geweld beheersbaar te

maken heeft Mercedes de A met
diverse slimme elektronische snufjes uitgerust. ASR voorkomt wielspin bij al te enthousiast accelereren, ESP staat voor een stabiliteitsprogramma dat in snelgenomen
bochten de wielen onafhankelijk
van elkaar bijremt om ver overhellen te voorkomen. Het ABS (antiblokkeerremsysteem) zorgt samen
met BAS (een remassistent) dat de
slechts 1.080 kg zware A tijdig tot
stilstand komt. De topsnelheid van
de Benz bedraagt een kleine 200
kilometer per uur.
Mercedes levert de A in twee uitvoeringen:
Elegance
en
Avantgarde. Beide kosten precies

Oldtimers vullen
Jaarbeurs

Mede dankzij de modernste elektronica ligt de A stevig op de weg
52.250 gulden. Gezien de prestaties, de luxe uitrusting en de ster op
de neus -Mercedes is en blijft het
toonbeeld van prestige en kwaliteit- mag deze prijs beslist als
scherp worden betiteld. De uitrus-

SPECIRCATIES:
Cilinderinhoud: 1.898 cm3
Vermogen:
92 kW/125 pk
bij 5.500 tp.m.
Max. koppel:
180 Nm bij
4.000 t.p.m.
Acceleratie:
8,8 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
198 km/uur.
Gem. verbruik: 7,7 ltr/100 km.
Prijs:

ting is immers alleszins compleet.
Elektrisch bedienbare ramen rondom zijn standaard evenals elektrisch verstelbare buitenspiegel en
airco. Voor- en zijairbags zitten
eveneens standaard in de auto verstopt. De opklapbare armleuning in
de door ons gereden Elegance-uitvoering mag Mercedes achterwege
laten. Indien deze naar beneden
wordt geklapt, kun je misschien
voortreffelijk leunen, schakelen is
dan echter niet mogelijk.
De A-klasse, liefkozend nog altijd
baby-Benz genoemd, is en blijft
een hebbeding. Het monteren van
een snerpend snelle motor en een
sportief getinte bak maken de auto
nog begeerlijker. Evengoed blijft de

Mercedes zeer gebruiksvriendelijk
en praktisch. Het interieur biedt
redelijk wat ruimte en de achterbank is in velerlei opzichten verstelbaar. Vanaf september levert

Mercedes de A ook met twee luxe
stoelen achter in plaats van een
bank. Vooral in deze uitvoering
wordt de Mercedes dan een snelle
luxe expressmobiel.

Met honderd auto's tegelijk

H

onderd kersverse IT-ers
zijn binnenkort in het
gelukkige bezit van een
gloednieuwe smart. Deze order
is de grootste die smart ooit
binnenkreeg.
De beklinking van deze waardevolle opdracht kreeg extra aandacht.
Het contract werd afgedrukt op
een smart. Met genoegen zetten

smart-directeur Bram Schot en
Wim Wijting, directeur van het
detacheringsbedrijf, hun handtekening op de autodeur.
De werving van de jonge computerdeskundigen liep via een postercampagne, bierviltjes, ansichtkaarten en een internetsite. De srnartrijders gaan op detacheringsbasis aan
de slag in verschillende grote ITbedrijven.

Liefhebbers van antieke auto's
kunnen binnenkort hun hart
weer ophalen. Op de 35ste
Oldtimer Jaarbeurs Vehikel
staan talloze klassieke auto's en
motorfietsen uitgestald. Een
bijzondere blikvanger is dit jaar
de replica van een stoommachine uit 1906: de Stanley
steamer. Daarnaast zijn er vele
stands waar vakbladen, onderdelen, modellen en andere
zaken te verkrijgen zijn. Vehikel
gaat op 20 augustus van start
in de Jaarbeurs te Utrecht. Drie
dagen lang zijn de oldtimers
tussen 10.00 en 17.00 uur te
bezichtigen. De entree voor
volwassenen bedraagt ƒ 20,-,
voor 65plussers ƒ 15,- en voor
kinderen
ƒ 10,-.

ƒ 52.500,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS

Achterbank neerklapbaar •
Vier airbags
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging

Bora en Golf V6 4motion
indrukwekkend sportief

De aluminium beugels versterken het zomerse beeld. Ze lijken afkomstig van een zwembadtrap.

Audi TT Roadster

Autorijden in zijn oervorm
01

en roadster is voor puristen. Autorijden moet zo'n open
"tweezitter moet een zelfde sensatie zijn als een rit in een roln Ier-coaster achtbaan. Wind door de haren, loeihard door een
ibocht knallen, bliksemsnel accelereren en bijterig remmen. Al
jdeze spectaculaire acties biedt Audi's nieuwe pretmobiel, de TT
i Roadster.
j Op bochtige trajecten door een
van de hitte trillend Italiaans heuvellandschap blijkt deze Audi in zijn
jelement. Ons bekruipt zelfs de
jgedachte om de TT Roadster maar
direct naar een bijna even zomers
en warm Nederland te rijden. Want
al na enkele minuten wil je geen

TVR 20 jaar
bij B.V. NIMAG
Twintig jaar dezelfde partner is
tegenwoordig een zeldzaamheid! Toch importeert B.V.
NIMAG te Heinenoord al sinds
1979 het Engelse automerk
TVR. Het is dan ook geen
gewoon
merk.
Trevor
Wilkinson richtte TVR in '46 op.
Zijn eerste fabrikaat was een
open tweeziter: een verbouwde
Alvis Firebird. Hij noemde dit
model naar zichzelf: TVR is een
afkorting van zijn roepnaam.
Inmiddels is TVR Engelands
grootste zelfstandige autofabrikant. Per jaar worden er 2.00Ü
auto's gemaakt. De import van
de handgemaakte sportauto's
begon destijds met de M-series.
In de jaren '90 maakte het merk
een sterke groei door, vanwege
de toenemende belangstelling
voor sportauto's.

seconde meer achter het stuur vandaan.
Het vrijheid-blijheid zomergevoel
grijpt je bij de keel. De bijzondere
aluminium beugels achter de stoelen versterken dat nog eens. Ze lijken als twee druppels water op de
steunen van een zwembadtrap.
Deze stilistische meesterwerkjes
hebben
een
hoogwaardige
beschermende functie. Mocht de
TT Roadster ooit over de kop slaan,
dan beschermen ze de inzittenden.
3.500 kilo kunnen ze dragen. De
beugels zijn verankerd in een

onderhuidse metalen constructie,
welke de open TT de broodnodige
stijfheid geeft. En stevig is deze
auto, want op de meest beroerde
wegen valt van vibraties nagenoeg
niets te merken. Dat zie je bij open
auto's wel eens anders.
Twee motoren zijn er te kiezen. Ze
hebben beide een inhoud van 1,8
liter en beschikken over een turbo.
De eerste levert 180 pk. Meer dan
voldoende om te beesten met deze
skelterachtige Audi. De krachtiger
225 pk variant bij de TT Roadster
Quattro gooit er vooral bij hogere
toerentallen nog een schep bovenop, waardoor de auto nog net wat
venijniger over het asfalt valt te
jagen. De vierwielaandrijving houdt
de zaak daarbij netjes in het gareel,
al valt de genot-Audi moeiteloos in
een complete glijpartij (drift) te

dwingen door stevig gas geven.
Voor meer dan negentig mille verlangen ook puristen waar voor hun
geld. Audi heeft de factor comfort
daarom toch maar ingebracht. De
uitrusting omvat behalve gebruikelijke zaken als centrale vergrendeling en elektrische bedienbare
ramen, ook stoelverwarming en
airconditioning. Voor het geval je
eens een keer met gesloten dak
mocht willen rijden. Ook luxe leren
bekleding is aan boord. Met de
tegen bijbetaling te bestellen
Mocassin-design lijkt het alsof je in
een stoel met het uiterlijk van een
honkbal-handschoen stapt. Een
andere optie is het elektrisch te
bedienen glazen windscherm achter de stoelen. Die houdt de wind
wat uit de nek. Maar puristen willen dat natuurlijk allemaal niet.
Toch?

De Volkswagen Golf V6 4motion is een lekkere auto die stilletjes fantastische prestaties levert.

De gestroomlijnde Volkswagen Bora V6 4motion is snel en bijzonder
comfortabel.

J

Golf trekt in 7,1 seconden op van O
naar 100 km/h. De Bora is wat
zwaarder en doet er 7,4 seconden
over. Topsnelheid is bij beide 235
km/h.

e komt wel ergens mee aan zetten in deze nieuwe uitvoeringen van de Bora of de Golf V6 4motion. Dit zijn de sportieve
opvolgers van de VR6-en. De gespierde Golf is een lekker dik
ding, de gladjes gestroomlijnde Bora is dominant aanwezig op
de weg.

De nieuwe motor heeft vierkleppen
per cilinder, een verdubbeling ten
opzicht van de VR6 voorgangers.

De prestaties zijn er dan ook naar.
Het maximum koppel van 270 Nm
wordt al bereikt bij 3.200 tpm. De

Touring fraaie
aanwinst voor BMW

B

MW bedient de liefhebbers van flitsende stationwagens op hun wenken. De vorig jaar gelanceerde
3-serie breidt uit met een fraai
touring model. In het najaar
verschijnt deze compacte stationwagen bij de dealers.

Van de 3-serie verscheen ruim een
jaar geleden de sedan. Al snel deed
in dat model een dieselmotor zijn
intrede, op de voet gevolgd door
de 316i (de 'instapper'). In april dit
jaar was het de beurt aan de strak
gelijnde coupé.
Deze compacte stationwagen komt

Bijzonder is de 'zelfdenkende', fijngevoelige 4motion aandrijving die
in de beide modellen huist. De aandrijving voelt het meteen als één
van de wielen slipt. Dat wiel wordt
niet meer aangedreven, de andere
moeten het overnemen. Op droog
wegdek of in de parkeergarage
merken we niets van al dit technische vernuft. Dat komt pas tot z'n
recht op een glad wegdek. Zelfs als
maar één wiel grip heeft, weet de
auto weg te komen. Dat wordt dus
wachten op sneeuw, zodat de
wagen zijn veiligheid kan bewijzen!

er als 318i, 320i, 328i en 320d en
later nog als 330 Diesel. Het ontwerp is een logisch vervolg op de
vorige 3-serie touring en gaat uit
van dezelfde denkwijze: een stationwagon moet geen vierkante,
puur functionele auto zijn. Er kan
best een bepaalde sportiviteit vanuit gaan, of zelfs een complete
'life-style'.
Daardoor trekt dit type auto ook
kopers die eigenlijk helemaal geen
stationwagon nodig hebben. Die
voor het model kiezen, omdat hij er
zo leuk uitziet. BMW heeft nog
meer in het verschiet. Binnen de 3serie komt ook een nieuwe cabrio.

De verbeterde potentie gaat niet
gepaard met een toenemend verbruik. Door minder wrijving in de
motor rijden de V6 4motion 9 procent voordeliger dan de VR6, oftwel ongeveer 1 op 9.

Helemaal in de geest van de vorige Touring heeft de nieuwe eveneens een elegante vorm gekregen.

Het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) biedt inzittenden
grote veiligheid. Dit systeem grijpt
onmiddellijk in als de auto uit koers
dreigt te raken. Als een bochtje te
snel wordt genomen neemt het
systeem gas terug en remt elk wiel
zoveel als nodig af. Een stabiele

auto dus, die scherpe bochten
moeiteloos pareert, zelfs als die te
hard worden genomen.
Rijden in de sportieve, nieuwe V6en is leuk. De auto's trekken prima
op, ze liggen stabiel op het wegdek
en gaan trefzeker door scherpe
bochten. Verder biedt het interieur
ook nog eens verregaande perfectie. De beide modellen verschijnen
in Highline uitvoering. Dat betekent onder andere: wortelnotenhoutenafwerking, sportstoelen met
gentegreerde iendensteun en verchroomde instrumentranden. Een
regensensor regelt automatisch de
bediening van de ruitenwissers. De
Bora en de Golf V6 4motion zijn
sportief, met een ingetogen buitenkantje. Waardoor alleen echte kenners weten hoe snel en cornfortabel deze modellen zijn.
Er rest ons slechts één probleempje.
Het is eigenlijk niet leuk om op de
plaats van bestemming aan te
komen. Met de V6 is instappen
nou eenmaal véél leuker dan er
weer uit moeten ...

De Golf en de Bora zijn te bestellen
bij de dealer. De levertijd bedraagt
4 a 5 maanden. De adviesprijzen
zijn:
Golf V6 4motion ƒ 67.500,Bora V6 4motion ƒ 73.500,—
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PARK DUIJNWIJK
andvoorters
net over
nacht i

MICRO'S
SUCCESVOLLE RUBRIEKSADVERTENTIES
ZAKELIJK EN PARTICULIER
IEDERE WOENSDAG IN DEZE KRANT
VERSPREID IN GROOT AMSTERDAM

PARTICULIEREN 50% KORTING
TEVENS UITZENDING OP ATS TEXT

BEL SNEL VOOR HET OPGEVEN VAN
EEN MICRO-ADVERTENTIE

020 562 6271

Zij nemen de tijd voor een
goed hypotheekadvies!
Zandvoorters zijn nuchter genoeg om zich niet meteen vast te leggen
op een standaardhypotheek. Want zoals bij elke financiële overeenkomst zijn bij een hypotheek meer aspecten van belang dan alleen een
laag rentepercentage;
ook uw carrièreverloop, uw huidige en toekomstige financiële situatie
en fiscale aftrek spelen een rol. Komt u daarom eens vrijblijvend praten met Cense & Van Lingen. Wij nemen graag de tijd voor u, waarbij
de volgende onderwerpen zeker ter sprake zullen komen:
Beste lezers,
De Mega Jackpot zit
weer vol! Deze maand
zit het maximum
bedrag van 7 miljoen
gulden erin. Dit betekent dat deze prijs er
nu absoluut uitgaat! En
hoe meer loten u heeft,

op alle andere prijzen in de
Postcode Loterij. En dan
steunt u gelijk de Actie
voor het Kind waarvan de
opbrengst gaat naar vele
kinderprojecten in binnenen buitenland.
Extra Trekking
Als klapper van de Actie

jaar, uw leven lang!
En ook dit jaar sluit de
Postcode Loterij weer af
met de trekking van de
Postcode-Kanjer. Die
staat nu op 27,9 miljoen
gulden. En dit bedrag kan
nog hoger worden' Ook in
ons W programma
Postcode Loterij
Zomerkampioen kunt u
winnen.

7 miljoen
Straatprijs
3742 WX
in Baarn
8 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor
3742 WX 019
extra: een BMW!

Kijk naar het nieuwe
BelSpel "1 uit 4", bei
0909 - 0340 (99 cpg) en
win 500O gulden! Stuur
dus vandaag nog onderstaande bon in en wordt lid
want winnen doet u bij de
Postcode Loterij!

voor het Kind maakt u op
20 november, de Dag van
de Rechten van het Kind,
met elk Postcode-lot kans
op een fantastische prijs m
onze Extra Trekking:
100.000 gulden per

I
I

L» üfl, jk wil kans maken op alle prijzen
in rift
Nstlnnfllf» Postcode
Postrnrip Loterij,
l ntftnt. inclusief
inrlnctAf
de Nationale
de prijzen in de jaarlijkse extra trekking. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
O 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,60 (één lotnummer)
A.u.b, uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloklgtters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar fa/;
Ledeneervice. tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm)
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om eenmaal per maend de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevsnstaande
rekening af te schrijven.

CD de heer

Dmevrouw

Naam

8818

8485

2804

Elke 0.1 % te hoge rente is er één te veel!
Een zeer lage rente.
Voor Cense & van Lingen is dat geen loze belofte, maar een absolutezekerheid. Dat kunt u aan den lijve ondervinden door een afspraak te
maken met Hans Boot, onze hypotheek-adviseur.
In een vrijblijvend gesprek vertelt hij u er graag meer over.
U kunt hem bereiken op telefoon (023) 5715715.

CENSE&

Adres
' ' ^ v -

Postcode

'*» '•.'•-*•i' 5-'

Plaats

NVM

(Post)bank|
nummer:
j .
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10.000,Geboortedatum,
(dag-maand-)aar)
Datum
Handtekening.

MAKELAAR

A
N

LINGEN

Bel 0909 0340
en win:

ƒ 5.000,1509908

; Postcode Loterij
door het hele land!

NATIONALE Bi
L O T E R l jm

8100

2904 HE (3 loten)
in Capelle (ƒ 40.000,-)
2161 EA(1lot)
in Lisse (ƒ 20.000,-)
8316 R X ( 1 lot)
in Marknesse (/ 20.000,-)
3434 DD (1 lot)
Nieuwegein (/ 20.000,-)

Bea Post
Nationale Postcode Loten/

i BON-VOOR-MILJOENEN
B

WAARDEBEPALING
Wat is het belang van een waardebepaling van mijn huidige woning?
Is deze waardebepaling vrijblijvend en zonder kosten?
VOLSTREKT ONAFHANKELIJK
Worden alle mogelijkheden en tarieven objectief vergeleken?
Krijg ik wel de scherpste tarieven?

Weet u al wat u gaat doen met de Mega Jackpot van 7 miljoen?

hoe groter de kans dat uw
lotnummer door de notaris
getrokken wordt. Laat uw
kans niet liggen en stuur
vóór donderdag 19 augustus de bon op deze pagina
in. Dan maakt u ook kans

FINANCIEEL PLAN
Voor welke kosten kom ik te staan bij de aankoop van een woning?
Hoe hoog wordt mijn maandlast? Heb ik dubbele woonlasten tijdens de
bouwperiode? Kan ik de hypotheeklast nu en in de toekomst dragen?

Bon uitknippen en in een envelop donder postzegel) opsturen naar:
N»tionnl» Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l

l

Kijk op RTL Tekst
pagina 882
•Zctfoutcit voorbehouden

Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2,2042 PR Zandvoort

Wilt u ook een zeer lage rente?
Bel (023) 5715715

CRAN DORADO
bAVERENDEFEESTWEEK

29,31

N

AUGUSTUS
2,4 SEPTEMBER

Woensdag 25 augustus 1999
HW
03.24
04.06
04.39
05.12
05.52
06.27
07.07
07.51

LW
11.40

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 34, oplage 5.425 Editie 17

LW
23.55
12.04
12.45
13.20
13.45
14.14
14.54
15.46

QÜ
LU

Datum
25 aug
26 aug
27 aug
28 aug
29 aug
30 aug
31 aug
01 sept

l

Maanstand: VM vr 27 aug 01.48 uur.
HW: zo 29 aug 05.52 uur, + 130 cm NAP.
LW: wo 01 sept 03.36 uur, - 81 cm NAP.

00.36
01.05
01.46
02.15
02.56
03.36

HW
15.56
16.25
17.06
17.37
18.13
18.52

19.36
20.17

\ Peter Kramer
neemt afscheid
van EMM

'Wij zijn niet
zo ingesteld
op kinderen'

Pagina 3

Betrouwbaar reuzenbeest

Gewonden
na ongeluk

Los nummer 2 gulden

ZANDVOORT - Bij een ongeluk op de hoek van de Kennemerweg en de Zandvoortselaan zijn zondag drie mensen
en een hond gewond geraakt.
Het ongeluk vond plaats doordat een 57-jarige Aerdenhouter de Zandvoortselaan op
probeerde te komen. Hij stond
te wachten op het fietspad,
maar zag een bromfietser met
hoge snelheid op hem afkomen. De automobilist trok iets
op. Daarbij kwam hij terecht
op de rijbaan.
Een 22-jarige Amsterdammer, die op de Zandvoortselaan reed, kon hem niet meer
ontwijken. De Amsterdammer
knalde met zijn hoofd tegen de
voorruit en raakte gewond. Hij
moest in het ziekenhuis behandeld worden. Een van zijn
passagiers liep nekletsel op en
een ander kreeg een bloedneus.

Zandvoort
v/il bereikbaar
blijven
Pagina 3
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'Nee' tegen windmolens in zee
Voorlopig is er nog geen definitieve locatie bekend. Het kabinet neemt in oktober een beslissing hierover aan de hand
van een rnilieu-effectrapportage die nu in de maak is. Als alle
procedures achter de rug zijn,
kan er in 2001 gebouwd worden en kunnen de molens in
2002 stroom afleveren.

grootschalige zeewindmolenpark ter wereld zijn bovendien
vier ministeries, waarvan Economische Zaken het voortouw
neemt. Zij willen gebruik maken van een planologische
kernbeslissing. Die wordt genomen door de landelijke poktiek, die vooral kijkt naar het
nationale belang.

Volgens Oderkerk worden in
de klankbordgroep drie mogegenoemd: voor
„We hebben bij ons aantreden lijkheden
in het collegeprogramma vast- Zandvoort, Katwijk of Wijk
gesteld dat we horizonvervui- aan Zee. Nuon/ENW, Stork, de
ling zouden tegengaan. De
raad heeft ons al eerder duidelijk gemaakt dat we ons daaraan moeten houden," vertelt
Oderkerk. Op 17 februari werd
dan ook het plan voor vijf
windturbines op het circuit afgefloten door alle partijen be- ING-bank en het in windenergie gespecialiseerde bureau
halve D66.
Weom hebben gezamenlijk inHet windmolenpark op de teresse getoond om een windNoordzee wordt echter nog molenpark neer te zetten en te
veel groter. Volgens Oderkerk exploiteren. ENW was pok de
gaat het om honderd windmo- aanjager van de vijf windmolens, veertig meer dan wat eer- lens op het circuit.
der uitlekte via de pers. De moOf Zandvoort deze keer veel
lens steken zestig meter boven
de zee uit. Ze komen op onge- tegen de windturbines kan
veer acht tot negen kilometer doen, is hoogst onzeker. De
uit de kust te staan. Verder turbines komen niet op Zandkan niet, omdat de zee dan te voorts grondgebied. De initiatiefnemers van het eerste
diep is.

Zandvoort kan wel tijdens de
procedure rondom deze kernbeslissing inspreken volgens
Marjolein Wester van Economische Zaken. Bovendien

windenergie. „Nu is dat een
schamele l procent. Er is dus
nog een lange weg te gaan,"
vindt Bergmeijer. De windmolens moeten honderd megawatt elektriciteit produceren.
Ze leveren stroom aan tachtig
tot honderdduizend huishoudens.
Het kabinet denkt overigens
ook na over een vliegveld voor
de kust. Een windmolenpark
en een vliegveld hoeven elkaar
niet te bijten, meent een
woordvoerder van de provincie. De provincie heeft nog
geen officieel standpunt over
het windmolenpark ingenomen, maar wel over het yliegeiland. Daar is de provincie sterk
voor.

College vreest horizonvervuiling
voor de kust van Zandvoort

ZANDVOORT - Een 37-jarige Zandvoorter, die zo drqnken was dat een ademtest niet
voldoende was om zijn alcoholpercentage te meten, heeft
woensdagavond een ravage
veroorzaakt op de Zandvoortselaan. De man ramde vier auto's. Twee ervan werden totaal
vernield.
De dronken automobilist is
naar het politiebureau gebracht. Hij heeft daar zijn roes
uit moeten slapen. De Zandvoortselaan bleef enige tijd geblokkeerd.

ZANDVOORT - De nieuwe
studenten van de Haarlem
Business School krijgen tijdens hun ontgroening dit
jaar nauwelijks tijd om zich
klem te zuipen of de stad onveilig te maken. De studenten worden onder andere ingezet om in een dag een website te maken voor Nieuw
Unicum.

Wij hebben (eindelijk) telefoon

Grand Café Ristorante Italiano

DEGADENTA

Wat er is er mooier dan in de bek van een reuzenbeest te kruipen en weten dat deze niet bijt? Al nadert
het einde van de zomer, toch genoten heel wat kinderen zondag nog van de opblaaskussens op het Van
Fenemaplein bij de boulevard. De kussens blijven nog heel even staan
Foto Karin Schut

icatesse

TZB-velden nu
al onder water

De avond smaakt naar meer aan een tafel

middels ook een brief geschreven over het ophogen van de
velden door de provincie en
PWN. Die hebben dit aangeboden om de gevolgen van het
stoppen met de drinkwaterwinning in de Kennemerduinen te verzachten. TZB hoopt
TZB heeft de particuliere eige- dat de eigenaar van de velden
naar van het sportcomplex in- ook gebruik maakt van dit

aanbod.
Voor de langere termijn ziet
Van Wamelen een andere oplossing. TZB hoopt te verhuizen naar het Duintjesveld. Van
Warnelen is blij dat de gemeente inmiddels een extra veld
heeft geprojecteerd in het
nieuwste ontwerp. Een veld is
echter wel wat krap voor TZB,
vreest Van Wamelen. Daarom
hoopt hij op de zondagen ook
gebruik te mogen maken van
de andere velden. De bespreMngen daarover volgen nog.

Neem bijvoorbeeld

deze kersenhouten Cassma tafel, ontworpen
door Frank Lloyd Wright De perfecte symbiose van schoonheid en functionaliteit
Ook in ons wooncentrum SamtairStudio B A D .
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Rem Art Gallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren
Binden) 2, Amstelveen, 020 6412505
http //www vanderhorst nl Maandag tot 13 OOuur
gesloten Donderdag koopavond

co van der horst
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over de unieke ontgroening.
„Ik hoorde dat de Haarlem
Business School de pntgroening dit jaar anders wilde aanpakken. Ze zochten daarvoor
ideële organisaties. Ik heb natuurlijk meteen gebeld."

De Haarlem Business School
Wel moest het project aan reageerde enthousiast. Dus
bepaalde voorwaarden vol- kunnen we de studenten
doen. Van Leest: „Zo vonden woensdag verwelkomen."

ZANDVOORT - Nog dit jaar neemt de gemeente een
beslissing over het dak van de remise. Het leer van het dak
moet vervangen worden. Bovendien wil de gemeente ervoor
zorgen dat het niet meer zo warm in de zomer en koud in de
winter is in de hal.

a la van der Horst
van Co van der Horst

ZANDVOORT
- TZB
maakt zich nu al ernstige
zorgen over de toestand van
de velden aan de Kennemerweg. De club gaat het softbal- en jeugdveld ook gebruiken voor voetbalwedstrijden
van lagere teams. „Nu staan
er al plassen op als het even
flink regent, zoals vorige
week," zegt voetbalvoorzitter Maarten van Wamelen.

we dat het iets moest zijn wat
niet weersafhankelijk is, want
het is immers al l september.
Bovendien wilden we graag
dat er bewoners bij betrokken
zouden worden. Ook moet het
imagoverhogend voor Nieuw
Unicum zijn. En het moest iets
zijn waarvan ze denken 'dat
lukt ons nooit in een dag' om
dan later te ontdekken dat het
toch voor elkaar is gekomen.

Opknapbeurt voor remisedak

ADVERTENTIE

Haltestraat 10
2042 N M Zandvoort
Tel. 023 - 57 309 29

houdt bureau Intomart moVolgens Oderkerk wordt in
menteel in onder andere Zand- Den Haag de laatste tijd het
voort een enquête onder bewo- meeste gesproken over een
ners en bezoekers.
vliegeiland dat minimaal 20 Mlometer uit de kust ligt. Een
Meer windenergie is ook een deal met het kabinet, wel
internationaal streven. In Kyo- windmolens-geen vliegeiland,
to is volgens Pieter Bergmeijer zit er volgens hem niet in. „Die
van Nuon/ENW twee jaar gele- twee zaken staan volstrekt los
den afgesproken om het broei- van elkaar. Het vliegeiland is
kaseffect en dus de kooldioxi- van economisch belang en de
de uitstoot sterk te verminde- windmolens dienen een milieuren. De afspraak is dat Neder- doel."
land in 202010 procent duurzaLees verder op pagina 3
me-energie
levert,
zoals

Nieuw Unicum ontgroent
studenten met IT-klus

capten. Ze moeten een website
(pagina op het Internet) maken die er modern en professione el uitziet en duidelijk laat
zien wat Nieuw Unicum is.
Daarom begeleiden Riet van
Leest, fondsenwerfster van
Woensdag gaan zes eerste- Nieuw Unicum, en diverse bejaars aan de gang in de woon- woners de jongeren.
voorziening voor ruim tweeVan Leest is enthousiast
honderd lichamelijk gehandi-

ADVERTENTIE

V

En verder:

Pagina 5

ZANDVOORT - Er mag
geen windmolenpark voor de
kust van Zandvoort komen.
Dat vindt het college van
Burgemeester en Wethouders. Het college wil het uitzicht op de Noordzee niet bederven, zegt wethouder
Oderkerk. Hij zit namens het
college in een klankbordgroep.

Dronken man
ramt vier auto's

olgens mij heeft half Zandvoort een brief van de gemeente gehad. Zelfs ik. In deze
brief staat dat er bij mijn tuin
sprake is van overhangend privé-groen. Vriendelijk word ik
verzocht het te verwijderen.
Iets verder lees ik dat de algemene veiligheid hierdoor beter
wordt gewaarborgd. Verbaasd
loop ik naar de voortuin om te
kijken of het echt zo erg is.
Over mijn stenen muurtje
hangt een groene, natuurlijke
bedekking in de vorm van een
heg. Eerlijk gezegd vind ik het
best wel meevallen. En ik snap
met wat mijn kleine beetje
groen te maken heeft met de
algemene veiligheid. Maar ja
het zal wel. Voor de eerste keer
ga ik met de kinderwagen
boodschappen doen. Opeens
valt het me al rijdend op hoe
moeilijk het is om nergens tegenaan te botsen. Op elke
stoep staat breeduit een reclamebord.
En niet alleen winkelmaterialen, maar ook fietsenrekken,
vuilnisbakken en overhangende terrassen blokkeren de
stoepen. Bij het Kruidvat kom
ik samen met een oudere dame
klem te staan. De vrouw met
haar loopwagentje en ik met
de kinderwagen. We kunnen
geen kant op. Een mooie grote
bloembak en een oud verroest,
niet goed functionerend fietsenrek staan vreselijk in de
weg. Overal zijn kris kras fietsen en scooters neergegooid.
Via een omweg bereik ik de
Haltestraat, waar ik constant
de smalle stoep af moet om uit
te wijken voor hinderlijke obstakels.
Als ik richting huis loop,
word ik in de Grote Krocht van
de sokken gereden door een
ondernemende winkelier uit
deze straat die in verboden
nchting rijdt. Over veiligheid
gesproken. Na een vermoeiende wandeling loop ik weer
langs mijn overhangende heg.
Morgen ga ik hem kortwieken.
Misschien levert mijn actie wel
een gezamenlijke reactie op.
Nel Kerkman

Voor bijzondere
verhalen op het witte
doek hoeven
Zandvoorters het
dorp niet uit. Aï vijf
jaar draait Filmclub
Simon van CoIIem de
meest uiteenlopende
films. Alles over het
nieuwe filmseizoen
op

R

U

M
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Albert rijdt in kleinste Hollandse vuilniswagen

men hebben echter als nadeel
volgens Van Hal dat ze schoongemaakt moeten worden en
dat er meeuwen naar binnen
vliegen. „Er huist namelijk een
meeuwenkolonie op het dak."
Als beste oplossing ziet de opzichter het afdekken van het
glas met een isolatielaag. „Dan
hoeft er ook minder gestookt
te worden."
Een definitieve beslissing
heeft de gemeente nog niet genomen. „Ik wil goed afwegen
wat het beste is voordat ik een
advies naar het college van
Burgemeester en Wethouders
stuur. Daarom ben ik me nog
aan het oriënteren. Het lastige
is dat ik van elke deskundige
een ander antwoord knjg."

Het dak is net zo oud als de
hal, 28 jaar. Eenjaar geleden is
de remise gemoderniseerd en
aangepast aan de veranderde
milieu-eisen. „Het dak is toen
overgeslagen, omdat het niets
met de milieu-eisen te maken
had," vertelt opzichter Antoon
van Hal.
„Bij mooi weer is het ontzettend warm in de hal en in de
winter moeten we juist ontzettend hard stoken om te voorkomen dat het water in de auto's bevriest. Daar willen we
wat aan doen."
Van Hal heeft inmiddels advies ingewonnen over verschillende oplossingen. Zo kunnen
er dakraampjes of ventüatoren
aangebracht worden. Dakra-

IET LANGER hoeft hij zes tot tien keer per dag terug te
rijden naar de remise van de gemeente Zandvoort. Albert
Kraaijenoord bestuurt nu een vuilniswagen waar de inhoud van alle rolemmers en prullenbakken in één keer inpast.
Bovendien kan hij ermee in alle kleine straatjes van Zandvoort
komen. Het is de enige mini-vuilniswagen van Nederland.

N

„Dit is een unieke vuilniswagen," vertelt zijn chef, Antoon
van Hal. „Er rijden in Denemarken wel wat van deze wagens, maar in Nederland kom
je 'm nog niet tegen. Alleen bij
ons."
De nieuwe 'bakjeswagen',
zoals de bijnaam van de auto
luidt, is slechts twee meter
breed. Dat is 20 tot 65 centimeter smaller dan de gewone vuilniswagens. Er past maximaal
2200 kilo afval in. De achterbak
heeft een inhoud van zes kubieke meter.
Sinds eind mei is Kraaijenoord ermee te zien in het
dorp. Razendsnel pakt hij de
prullenbakken en groene rolemmers waar toeristen hun
patatbakjes, milkshakebekers
en ander afval in deponeren.
De gewone huisvuilcontainers
laat hij normaalgesproken
staan, want die worden door
een bedrijf opgehaald. Alleen
in de Noordbuurt, waar het bedrijf met zijn grote wagen niet
kan komen, leegt Kraaijenoord
deze bakken ook. Jaarlijks
neemt hij 200 duizend kilo af-

Natuurlijk,

val mee.
„Omdat het voornamelijk afval is dat weinig weegt, maar
wel veel ruimte inneemt, was
de oude bakjeswagen meestal
snel vol. Deze wagen perst het
vuil bij elkaar. Daardoor kan
Albert er veel langer mee doorrijden en hoeft hij niet zo snel
terug naar de remise om de
wagen te legen," vertelt Van
Hal.
Omdat de vering van een
vuilniswagen zowel op veel als
op weinig kilo's moet kunnen
reageren, zit er luchtvering onder. Een compressor zorgt ervoor dat er precies genoeg
lucht in een blaasbalg zit. „Met
gewone vering uou Albert bij
een lege wagen met zijn hoofd
tegen het plafond stuiteren als
hij de spoorrails oversteekt.
Die veren zouden afgestemd
zijn op een volle wagen. Bij
luchtvering past de blaasbalg
zich aan. het gewicht aan."
„De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat we nog wel kampen
met wat kinderziektes. Maar,"
zegt de opzichter, „dat is logisch bij zo'n unieke auto. We

die krant moei ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Albert Kraaijenoord houdt het dorp schoon met een unieke vuilniswagen

waren erop voorbereid. Als de
kinderziektes eruit zijn, léveren we daarom pas een gebruikte vuilniswagen in. Dat is
de deal die we met de leverancier hebben afgesproken.

1 1

1 1 1 1 1 ! 1 1 1

De nieuwe bakjeswagen kost
250 duizend gulden, twee ton
minder dan een grote vuilniswagen. „Duur? De prys wordt
opgedreven door arbo-eisen
zoals een camera aan de ach-

Foto Kann Schut

terkant om te voorkomen dat
er niemand onder de auto terecht kan komen. Bovendien
zit er een noodstop op en is er
een kraantje om je handen te
wassen."

* Voor postabonnees gilden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8
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Judith en Fred
nu écht ('n) paar

LAV ERTU steenhouwers
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zond voort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlingh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

«
V
^
V
^
V

Het was geweldig, echt waar!
Elswout's orangerie!
Stijlvol en romantisch!
Far out: explosief!
Kortom fantastisch!
Nu even bijtanken op Ibiza.

^

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Héél veel geluk!

^

De mamma's en papa

y
m

Johan en Tineke Hartman
Qeiny van Luinen

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Wat is mijn wereld wazig,
wat wordt mijn wereld klein.
Ik kan mij niet herinneren
wie jullie allemaal zijn.
Soms zie ik iets bekends
of voel ik iets vertrouwd*
en is het weer heel even
net zoals vanouds.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 90-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en „oma-Joppie"

Jobje Keur
weduwe van Sijvert Kreijger
Corrie en Jan
Jan en Ineke
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
17 augustus 1999
Correspondentie-adres:
C. J. Zwemmer-Kreijger
Marisstraat 50
2042 AL Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Glazenwasserij

Eïisabeth Pool-Blok
Amsterdam,
15 april 1902

Zandvoort,
18 augustus 1999
Uit aller naam:
Donald Reichel

Correspondentieadres:
D. Reichel
Weteringschans 14
1017 SG Amsterdam

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeiing & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 16 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 33 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 23 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

INFORMATIEAVOND
GROTE KROCHT
Op dinsdag 31 augustus a s van 1930 tot
21 30 uur wordt m het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat in Zandvoort voor de
bewoners van de Grote Krocht en overige
betrokkenen
een
informatiebijeenkomst
gehouden Tijdens deze mformatiebijeenkomst zal gesproken worden over de hertnnchting van de Grote Krocht
Burgemeester en wethouders van Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

en Wethouders ingediend:
99-181M Witte Veld 34 plaatsen tuinhuisje
99-182B Hoek Stations- plaatsen taxicenplein/Zeestraat trale/3 appartementen/souterrain
(fietsenstalling)
99-183B Wikkelaan 8
vergroten van aanbouw
99-184R Boulevard
plaatsen dubbelBarnaart
zijdige verlichte
mast nr 99
reclame
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende sloopvergunning:
99-163S hoek Prinsenhof- slopen en verwijstraat/Brugstraat deren van een
garage (16-08-99)
Verleende bouwvergunning:
99-093B Boulevard Paulus renovatie en herLoot 1
indeling woongebouw (16-08-99)
99-114B Thorbeckeplaatsen dakkapel
straat 3-7
(16-08-99)
99-115B Kerkstraat 34-36 veranderen wihkelpui (16-08-99)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van' verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Edward van de Pol
Ma kislagerij

Weekaanbieding
Doorregen runderlappen
1 kilo

Na een leven van liefde en zorg, waarin de ander altijd op de eerste plaats kwam, is heden vredig ingeslapen

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

9,98

Hamlappen 1 kilo
met gratis grillworst
100 gr. grillham en
100 gr. pepersalamj
samen
Lamsaktie van de week
Lamsgehakt 500 gr

12,98

m
Buureweg 1-3, tel. 5715736
gewijzigde openingstijden
per 1 september
van woensdag t/m zaterdag
van 11.00 - 17 00 uur

Verhuizingen
Pakvèostr./hoek Lippleintje

3,50
6,98

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 -531 04 04

aanbieding geldig 1 september a.s

ERKENDE
VERHUIZERS

is gesloten van 24 aug. t/m 7 sept.
P.S. Als u wilt weten waar wij zijn.
Bekijk de vakantie-etalage en
u zult het ongeveer begrijpen.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Treur niet om mijn dood,
wees blij dat ik geleefd heb.
Hait

ovz

Na een lange ongelijke strijd is op donderdag 19
augustus 1999 overleden onze hait en pake

Hotze van der Veen
weduwnaar van Bregtje de Jong

Ondernemers Vereniging Zandvoort

op de leeftijd van 73 jaar
Zijn grote wilskracht en vooral zijn positiviteit zullen ons altijd bijblijven.
Zwaan en Evert van der Mije
Mira, Chantal en Ronald
Baukje en Henk Pellerin
Amanda
Christina en Marius Gerritsen
Mariska, Sabina
Johan en Annette van der Veen
Rozenobelstraat 22
2042 J W Zandvoort
De crematie heeft op maandag 23 augustus plaatsgevonden in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

Samen nog zoveel plannen,
het is ons niet gegeven.
Japie, mijn maatje, mijn helde, onze allerliefste pappa, opa, broei, zwager t-n oom. heelt ons hier verlaten, maar met de wetenschap dat \\ e elkaar terug
zullen zien

Jacob Paap
29 september 1949
22 augustus 1999
Mijn lief, pappa en opa:
je was er altijd voor ons en je zult er altijd zijn.
„Het 7al nooit meerheUelkle zijn."
Olga

Wendy en Klroy
Maaike en Ivo
Anouk en Mario
Denise, I l a n en lerry
Willem en Klis
Femkt.' en Sebastiaan
O. L. Paap-Orij
Secretaris Bosmanstraat 12
2041 KT Zandvoort
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 2(> augustus van 19 00 tot 19 30
uur en op de dag van ck'uilvaart van 11.00 lot 11 20
uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort
De teraardebeslelling zal plaatsvinden op vrijdag
27 augustus om 1200 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 Ie Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 11,30 uur.
Goede reis en tot ziens.

en
Mijn naam is Mm& Koopman*
If kent mij wstwelvam
Uitvaartcentrum Haarlem aan de
Parklaan. Wij beschikken daar over
alle faciliteiten om een begrafenis
of crematie geheel en al naar uw
wensen te verzorgen en uit te voeren.
Persoonlijke benadering, kwaliteit
en aandacht staan daarbij
hoog in ons vaandel.
Ook voor uitvaartverzekeringen
tegen de laagst mogelijke premies
kunt u bij ons terecht. Denkt u maar
eens aan de NIVO-polis en de
UZET natura-uitvaartverzekering.
Bij het afsluiten van deze
verzekeringen worden er geen
vragen over gezondheid gesteld.
Iedereen kan zo'n verzekering
aanvragen. En er is ook geen
leeftijdsgrens.

Nieuwsblad
Let op onze gezellige

Jeu
de Boules

(onbeperkt ƒ 26,- p.p.
incl. sauzen + frites).
7 dagen per week geopend
vanaf 16.00 uur.
Tel. 023 - 5714638.

HEMA ECHT VOORDEEL
RU PER VLAAI

TV AANBIEDING

in de krant van 8 sept. a.s.
Jeu de Boules set t.uu.v. ƒ 90,--

Dag en nacht bereikbaar voor
het yerzorgenyan een begrafenis
•
ojf crematie*
Directe hulp bij een sterfgeval. :

waardebon ad ƒ 100,-te besteden aan Franse wijn van
slijterij Gall en Gall, Grote Krocht 24.
Ons promotieteam deelt zaterdag 11 sept.
snoepballen uit, verzorgd door De Jong's drop
van de Woensdagmarkt

ovzm

Ondernemers Vereniging Zandvoort
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beschikbaar gesteld door
Michael Leijsen, Intersport, Kerkstraat 16
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Gran Dorado
viert feest
ZANDVOORT - Tien jaar
bestaat Gran Dorado. Daarom
viert het bungalowpark van 29
augustus tot en met 4 september feest. Buurtbewoners en
toeristen zijn van harte weikom tijdens de festiviteiten.
Op zondag, van elf tot vijf,
kunnen zij kennismaken met
alle attracties van het park.
Bovendien wordt de inwendige
mens verwend. Zo kunnen bezoekers pizza, koffie, thee en
wijn proeven. In het onlangs
verbouwde Gran Buffet in het
Gran Dorado Hotel zijn er
maaltijden voor de helft van de
prijs. De diners staan in het
teken van de jaren twintig. Raceliefhebbers mogen op de
foto met Sebastiaan Visser en
een race-auto.
Dinsdag 31 augustus is er
een Gran Festival, een braderie met Franse kraampjes.
Portrettekenaars zorgen ervoor dat de bezoekers de dag
nooit zullen vergeten. Kinderen kunnen zich vermaken met
Clown Billy, een ritje op de
paardentram, een theatervoorstelling of een wervelwindwedstrijd.
Voor minder validen is er op
donderdag 2 september een
actief programma met bijvoorbeeld een karaokeshow en een
bingo.
Zaterdag 4 september wordt
de feestweek afgesloten met
kinderactiviteiten. Clown Billy, kinderbingo, een mini-triatlon, een speurtocht en skelterraces houden kinderen van
vier tot en met twaalf jaar flink
bezig. Wie honger krijgt, mag
zelf een pannenkoek bakken,
versieren en opeten.

Hoofdverdachte
meldt zich

Kramer voorspelt op den duur sloop van flats
Sommige Zandvoortcrs hebben hem nog gekend toen hij op
de lagere school en op de Gertenbach Mavo zat. Voor hen is
hij altijd 'Peter' gebleven en niet 'meneer Kramer'. Zelfs
toen hij directeur van woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht werd. Vandaag houdt EMM voor hem een
afscheidsfeestje, want Kramer vertrekt naar
woningbouwverening Het Oosten. EMM staat voor
belangrijke keuzes, vindt Kramer: een andere
organisatiestructuur en op lange termijn sloop en
nieuwbouw in Nieuw Noord. Kramer: „Je moet als
woningbouwvereniging inspelen op de veranderende
maatschappij."

E

EEN GRIJS T-SHIRT,
een ontspannen glimlach. Peter Kramer
heeft vakantie. De
deur van zijn kantoor heeft hij
eigenlijk al achter zich dichtgetrokken. Op 25 augustus
neemt hij officieel afscheid van
woningbouwvereniging EMM.
Op zijn afscheidsfeestje zijn
ongetwijfeld naast vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties veel 'gewone
mensen' te zien. Want Kramer
is een man die net zo makkelijk
praat met wethouders als met
Zandvoorters die al veertig
jaar lid zijn van EMM. „Ze kennen me en ik ken hen. Ik ben
immers 'op' Zandvoort opgegröeid."
Soms waren daar nadelen
aan verbonden, bekent hij.
„Als ik met mijn vrouw op een
terras zit, vind ik het ook wel
eens leuk om niet aan mijn
werk te denken. Het gebeurt
echter vaak dat mensen me
dan aanspreken en over iets
beginnen dat met EMM te maken heeft. Natuurlijk blijf ik
dan vriendelijk. Maar zulke gesprekken ga ik straks niet echt
missen."
Kramer kijkt met grote tevredenheid terug op de vijfjaar
dat hij directeur is geweest.
„Er is veel bereikt," zegt hij.
„Zo is de Arie Kerkmanfiat gebouwd in de Flemingstraat en
wordt er hard gewerkt aan
nieuwe huurwoningen in Park
Duijnwijk."
Het leukste project vindt
Kramer de renovatie van de
huizen die vroeger van de gemeente waren. Hij heeft de
overdacht van deze tweehonderd woningen in Bentveld en
in het centrum van dichtbij
meegemaakt. De afspraak was
dat EMM ze voor een zacht
prijsje mocht overnemen mits
ze opgeknapt zouden worden.

„In de Koningstraat hebben
een paar bewoners aan de bel
getrokken toen bleek dat er
grote problemen met de fundering van hun woning waren.
We mochten vier huizen slopen en vervangen door nieuwe.
De bewoners moeten nu wel
wat meer betalen, maar het is
een enorme verbetering om in
een nieuw huis te wonen. Het is
typerend dat een van hen me
nu nog steeds om de hals
vliegt. Ze heeft me zelfs uitgenodigd voor een rijsttafel."
Slopen en opnieuw bouwen
zijn Kramers stokpaardjes. Hij
vindt dat woningbouwverenigingen moeten inspelen op de
veranderende maatschappij.
Grote flats zijn volgens hem tegenwoordig minder in trek dan
in de jaren zestig en zeventig.
„Misschien moeten er wel
flats in Nieuw Noord gesloopt
worden. Dat zie je ook m Zeewijk in IJmuiden, Schalkwijk
in Haarlem en in de Bijlmer. In
de eengezinswoningen m
Nieuw Noord wonen veel zes- Het leukste project dat hij in zijn loopbaan bij EMM tegengekomen is, vindt Peter Kramer de sloop en nieuwbouw van vier woningen in de
Foto Kaï m Schut
tigplussers. Die moetje verlei- Koningstraat. „Een van de bewoonsters vliegt me nog steeds om de hals, zo blij is ze dat we baar wisten te overtuigen"
den om in een gelijkvloerse woning te gaan wonen."
denraad, een bestuur en een alle respect voor de huidige le- gevoel dat ik terug wilde naar onderhoud van bestaande
raad van commissarissen. De denraad, maar de gemiddelde de techniek. Voordat ik vijf jaar complexen. Bovendien bekijkt
Op dit moment is dat lastig, ledenraad is het hoogste or- leeftijd ligt nu rond de zestig geleden directeur werd bij hij nieuwbouwprojecten op
geeft Kramer toe. „Iemand uit gaan. Kramer hoopt dat het Daardoor is de raad geen goe- EMM, ben ik vier jaar hoofd technische punten Kramer:
de Boerlagestraat verhuist bestuur en de raad van com- de afspiegeling van de huur- van de technische dienst ge- „Ik heb er erg veel zin in."
niet graag naar de Lorentz- missarissen samensmelten tot ders."
weest. Als directeur heb je te
De raad van commissarissen maken met veel bestuurlijke
straat, want de Lorentzstraat een raad van toezicht, die wat
EMM wenst Kramer veel
kampt met een imagoprorompslomp. Daar heb ik een wijsheid toe. ..Er ligt een
bleem. Alleen al het verandebeetje genoeg van. Het opstap- prachtige kans voor de leden
ren van de naam van deze
pen van de commissarissen en het bestuur om veranderinstraat zou helpen." Ook de
bracht de zaak in een stroom- gen door te voeren. En mijn
nieuwe seniorenwoningen bij
versnelling." Toen hij een tip opvolger? Ik hoop dat het iehet station kunnen volgens
over een leuke functie bij wo- mand is die geïnteresseerd is
Kramer de doorstroming stiningbouwveremging Het Oos- in Zandvoort. Iemand die de
muleren.
meer op afstand de grote lijnen vond eveneens dat er een dis- ten in Amsterdam kreeg, aar- lokale kranten leest en de
EMM moet echter zelf ook in het oog houdt. De ledenraad cussie over de organisatie- zelde Kramer dan ook met plaatselijke politiek volgt. Dat
veranderen om op toekomsti- zou in dat geval verder moeten structuur van EMM moest ko- lang.
komt erg van pas in deze funcge ontwikkelingen voorbereid gaan als huurdersvereniging. men. Dat de raad opstapte
De vertrekkend directeur tie. Zandvoort is toch een bijte zijn. Kramer meent dat de
„Die
huurdersvereniging toen het bestuur niet wilde wordt bij Het Oosten hoofd zonder dorp. Ik denk er niet
huidige structuur achterhaald moet zich wat meer bezighou- meewerken, betreurt Kramer. van het adviesbureau tech- over om te verhuizen."
is. Nu heeft EMM een kantoor den met concrete zaken. Dan
Het zette hem wel aan het nisch beheer. Dat betekent dat
met beroepskrachten, een le- trekje ook meer jongeren. Met denken. „Ik had al langer het hij verantwoordelijk is voor het
Monique van Hoogstraten

ZANDVOORT - De 50-jarige
Zandvoorter die van omvangrijke heling verdacht wordt,
heeft zich 4 augustus zelf gemeld. Dat heeft de politie vorige week bekend gemaakt.
De man verklaarde dat hij de
meeste spullen in koffiehuizen
gekocht heeft. Hij voelt zich
niet schuldig aan heling, omdat de mensen van wie hij de
spullen overnam niet vertelden dat zij ze gestolen waren.
Hij zei ook dat hij 75 duizend
gulden voor de sieraden had
betaald. Volgens de politie zijn
de sieraden echter een veelvoud daarvan waard. Enkele
sieraden en drugs heeft hij in
onderpand genomen, zo zegt
hij.
De man is voorgeleid bij de
rechter-commissaris. Hij heeft
enige tijd vastgezeten, maar is
inmiddels weer op vrije voeten
in afwachting van de rechtZANDVOORT - Moet er op de Grote Krocht in de lengtezaak.
richting van de straat of schuin geparkeerd worden'? Die

Parkeren belangrijk voor
herinrichting Grote Krocht

Directeur van EMM
neemt vandaag afscheid

31 augustus in het Gemeenschapshuis. Bewoners en ondernemers kunnen op die avond met de gemeente hierover
ZANDVOORT - Het circuit praten.
heeft per 21 augustus een andere bestuurlijke structuur geDe Grote Krocht krijgt een voordeel. „Er zijn acht extra
kregen. De Raad van Commis- opknapbeurt. Uit de eerste vakken mogelijk in vergelijking
sarissen is opgeheven. P. Hei- schetsen blijkt dat dezelfde met de oude situatie," vertelt
dinga, F.G.L. van Putten en J. kleuren gebruikt worden als in Van Loenen. De ondernemers
Meijers hebben na tien jaar af- de Kerkstraat (terracotta en en bewoners mogen op de mscheid genomen als commissa- geel). Ook de goten en de lan- formatie-avond hun voorkeur
ris. Dat is bekend geworden op taarnpalen zijn hetzelfde.
kenbaar maken.
de jaarvergadering van het cirHet is volgens Van Loenen
Voetgangers krijgen meer
cuit. Op die vergadering is ook ruimte op de stoep op de Gro- niet de bedoeling dat zij gaan
de jaarrekening 1998 aangeno- te Krocht en er komt een apar- discussieren over de njrichmen. Die heeft een positief sal- te fietsstrook. Ook zijn er bo- ting. „In principe zijn onze ontdo.
men, fietsenrekken en laad- en werpen makkelijk aan te paslosplaatsen gepland.
sen als daar een aparte beslisOver de parkeerplaatsen is sing over genomen wordt door
nog geen beslissing genomen. het college en de raad."
ZANDVOORT - De Rekrea- In de lengte parkeren heeft
Als alles meezit begint het
de is bijna afgelopen. De kinde- volgens Guido van Loenen van bestraten begin volgend jaar.
ractiviteiten duren nog tot en de gemeente Zandvoort het De opknapbeurt van de Grote
met vrijdag. Vrijdag is de fees- voordeel dat de straat er even- Krocht, die nieuwe riolering
telijke
afsluiting Santek- wichtiger uit gaat zien. „De heeft gekregen, is onderdeel
raampje op het Jan Snijerplein Grote Krocht ziet er dan als van een plan om de drie winvan elf tot twee uur.
een laan uit." Schuine parkeer- kelstraten van Zandvoort een
vakken hebben een ander beter aanzicht te geven.
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ZANDVOORT - Hoe moet je
een dakraam maken? Welk isolatiematenaal is het beste?
Hoe zetje een scheidingswand
neer die ook weer weg te halen
valt? Hoe hoog mag een tuinmuur zijn? Op dit soort vragen
geven binnenkort elf nieuwe
boekjes, 'Kluswijzers'. van woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht (EMM)
antwoord.

aangebracht hebben. Een
maand of twee geleden hebben
de huurders te horen gekregen
dat sommige veranderingen
wel en sommige niet toegestaan worden. De nieuwe
boekjes gaan specifieker in op
de voorwaarden die EMM gesteld heeft aan verbouwingen
De boekjes komen voort uit door huurders. Bovendien geeen project van EMM over ver- ven ze praktische informatie.
anderingen die huurders zelf
Zo is het bijvoorbeeld in

Modder op het
Zwarte Veld
Zwarte Veld vandaan, vroeg
columniste Nel Kerkman zich
af. Heel veel Zandvoorters blrjken hiervoor een verklaring te
weten. Wim van Duyn, die zich
het Zwarte Veld nog herinnert
toen het nog geen parkeerterrein was, heeft er zelfs een
brief over geschreven.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

principe niet toegestaan om
mbouwapparatuur in een nieuwe keuken aan te brengen, omdat EMM niet verantwoordelijk wil zijn voor het onderhoud
hiervan. Maar wie de koelkast
en magnetron m een apart
kastje onderbrengt en het aanrecht laat doorlopen, kan bij
verhuizing de apparatuur
makkelijk meenemen naar het
volgende huis.
De elf Kluswijzers worden de
komende weken gedrukt.
Daarna zijn ze gratis op te vragen bij het kantoor van EMM

Kaart uit Zandvoort

LIEVE KINDEREN,
WE HEBBEN HET HIER
PRIflA N A A R ONS
ZIN EN

genieten van het
prachtige uitztcht l

Beste Nel,
Het vollopen van het dorp met
water is natuurlijk niet iets van
de laatste jaren. Zelfs voor de
oorlog gebeurde dit geregeld
bij een zware onweersbui in de
zomer. Het water knalde dan
uit de putten en liep via de
goten naar... je raadt het al:
het Zwarte Veld. Je moet dit
zien als een door moeder natuur gegeven gat in het dorp
waar bij calamiteiten het overtollige water naar toe stroomde. Daarom zal het riool nooit
voldoen, hoe groot je het ook
maakt.
Het slik dat overbleef als na
enkele dagen of soms weken
water in het witte zand was
getrokken, gaf het veld de
zwarte kleur. In de volksmond
kreeg het daarom de naam
Zwarte Veld. De mulo (nu het

(020) "ifi?B2il
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
ƒ 35,40 per half jaar. ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,Bezorgmg: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Peit

ZANDVOORT - De geineen
te blijft streng controleren op
illegale bouwsels, miheu-ovei
tredingen en geluidsoverlast
'Wildbouwers' krijgen bijvooitaeeld sneller dan vroeger een
bouwstop opgelegd en moeten
soms hun bouwsels weer al
breken Bedreigingen toleieeit
de gemeente met.
Op 19 augustus is een controleur bedreigd en beledigd
die een kijkje nam bij een illegale schuur De politie moest
eraan te pas komen om hem te
ontzetten. Van het incident i.s
volgens Van Marie aangifte ge
daan In een persbericht
noemt het college de becheigmgen „ongehoord Zo gaan
we m Zandvoort met met el
kaar om."
Over het algemeen gaat het
controleren wel goed volgen.s
Ton van Heemst, commumcatie-adviseur van de gemeente
„Daar is het college tevreden
over." De controles zijn onderdeel van een nieuw handhavmgsbeleid waar de gemeente
al enige tijd mee bezig is

Betalen voor info

ZANDVOORT - Informatie
opvragen over tanks en bodemverontremiging kost vanal
l september 15 gulden pei
kwartier. Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft besloten hier geld voor te
vragen, omdat het steeds vaker voorkomt en omdat de
ambtenaren er tijd voor vnj
moeten maken De gemeente
verwacht dat het verstrekken
van de informatie burgers en
architecten gemiddeld 45 gulden kost. De informatie is nodig voor een schone grondverklaring.

Te laat

ZANDVOORT - Een horecaondernemer in de Haltestraat
heeft donderdagnacht een bekeuring van 240 gulden gekregen omdat zijn zaak om vijl
voor half vier nog open was
Het café mag tot drie uur open
blijven.

Agent gewond

ZANDVOORT - Door een
botsing tegen een lantaarnpaal is een 28-jarige motoragent donderdag gewond geraakt. De man was op weg naar
om elders assistentie te verlenen. Hij raakte door nog onbekende oorzaak op de Gerkestraat van de weg en botste
tegen een lantaarnpaal. Hij is
in het ziekenhuis behandeld
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die wegens een meervoudige
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt schouderfractuur.
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
ZANDVOORT - De politie
brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 in Zandvoort. heeft een 42-jange man uit
Roermond zaterdagmorgen
aangehouden, omdat zijn auto
Gemeenschapshuis) gebruikte knarren van het dorp, die het in het duin stond bij de Frans
het veld als speelterrein in de zouden moeten weten. Mijn Zwaanstraat. De man was 's
oplossing was: een kelder met nachts op de vlucht geslagen
pauzes.
Ik heb me ongelofelijk geer- pompen. Ze hebben er nooit toen de politie aan het controgerd aan het feit dat de ge- op gereageerd. Ook de ambte- leren was op wildparkeren Hij
meente Zandvoort tonnen en naren niet. Wat had de ge- bleek geen rijbewijs te hebben
tonnen aan onderzoek heeft meente namelijk gedaan zon- en ook nog een boete van 750
uitgegeven (dit is gemeen- der erbij na te denken: het veld gulden open te hebben staan
schapsgeld) om na veel ellende opgevuld met zand en er een Aangezien hij niet kon betalen,
is hij opgesloten 750 gulden
tot de slotsom te komen dat parkeerterrein op gemaakt
Als trouwe fan van je stukjes boete is vervangbaar door 12
een kelder de oplossing zou
moest ik dit even kwijt Ga zo dagen hechtenis. De man heeft
zijn.
afstand gedaan van zijn auto
In de tachtiger jaren heb ik door!
\Viin\anDuyn
diverse brieven geschreven
Zandvoort
aan de toenmalige wethouders
ADVERTENTIE
Termes en Fliermga. Als oude

Auto in het duin

Zandvoort wil dat statenleden
meedenken over bereikbaarheid
ZANDVOORT - In de
strijd om een betere bereikbaarheid van Zandvoort
richt de gemeente zich nu
ook tot de provincie. De gemeente pleit voor een tunnel
bij de Haringbuys, het voorkomen van een andere route
van de N201 door Heemstede
en het aanleggen van een
weg om Bloemendaal en
Heemstede heen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vorige
week een brief verstuurd naar
de statencommissie Wegen.
Verkeer en Vervoer en de statencommissie Milieu. Water en
Groen. Ook de colleges van
Haarlem. Heemstede en Bloemendaal kregen de brief
De N201. die vanaf Hilver-

sum naar Zandvoort via de
Zandvoortselaan voert, doet
Haarlem. Heemstede en Bloemendaal aan Toeristen en forensen staan regelmatig in de
file op de N201. Zandvoort wil
dan ook bij de Haringbuys, het
knooppunt op de grens van de
drie gemeenten, een tunnel laten aanleggen. Die moet de
Zandvoortselaan met
de
Randweg verbinden en voorkomen dat het verkeer bij station Aerdenhout vast komt te
staan. Zandvoort vraagt de
statenleden om het zogeheten
Harmgbuystrace te onderzoeken.
Daarnaast maakt Zandvoort
zich zorgen over het deel van
de route van de N201, dat door
Heemstede voert Als het aan
Heemstede ligt. rijdt het verkeer via de Heemsteedse Dreef

en de Spanjaardlaan. ..Dit lijkt
ons minder gewenst. In dat geval komt de stroom auto's met
dagrecreanten uit het noorden
en het zuiden tezamen Dit
leidt tot grote opstoppingen
en vertragingen." schrijft de
gemeente. „Een onaanvaardbare en onbegrijpelijke zaak."
Zandvoort vraagt de statenleden om ..al het mogelijke te |
doen om de bereikbaarheid
van onze kustplaats te waarborgen via de N201 " Ook wil
Zandvoort graag dat de sta- '
tenleden onderzoeken of er i
een nieuwe weg aangelegd kan
worden die om Heemstede en
Bloemendaal heengaat Dit is
overigens al een oud idee Wat
Zandvoort betreft mag het opmeuw uit de kast gehaald worden.

Windmolens zijn wellicht attractie
Vervolg van de voorpagina
„Als je diep in mijn hart kijkt,
vind ik zo'n windmolenpark
nog niet eens zo lelijk." zegt
WD-wethouder Cees Oderkerk terwijl hij door de brochures bladert met foto's van moderne witte molens tegen helderblauwe luchten

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
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Tips voor
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„Bovendien moeten we toch
wat aan die kooldioxide uitstoot doen. Misschien zou het
beter zijn om de files te verminderen. Dat scheelt een heleboel. Leg maar wat extra asfalt neer of laat op het ene tijdstip auto's met een even kenteken en op de andere dag met
een oneven kenteken rijden."
filosofeert hij voor de vuist
weg.

Het windmolenpark komt
niet uit de lucht vallen Al een
paar jaar geleden heeft het kabmet besloten om een proef op
te zetten met windmolens m
zee „De Waddenzee en de
Zeeuwse Delta vallen af als locatie. omdat het natuurgebieden zijn," vertelt Ruud de
Bruijne van Novem

voort en Wijk aan Zee gekozen
zijn
De molens kunnen met in al
te diep water staan. Toch moeten ze zover mogelijk tut de
kust neergezet worden, omdat
ze dan de minste honzonvervuilmg opleveren

„Maar hoe zichtbaar ze zijn,
hangt ook af van hoe helder
Voor de Zeeuwse kust waait het weer is." meent De Bruijne.
het minder dan voor de ZuidOderkerk is ervan overtuigd
Hollandse en Noord-Hollandse
kust. Bij Rotterdam heeit de dat ze goed te zien zijn.
..Dat hoeft echter niet per
scheepvaart last van de windmolens. Voor de kop van definitie een nadeel te zijn.
Noord-Holland heelt de man- Zo'n park kan ook een toeristine een deel van de zee ge- sche functie hebben Een landschapsarchitect gaat verzinclahnd.
Daartussen is wel ruimte, nen hoe ze neergezet worden,
vandaar dat er gebieden ter dus wie weet, wordt het best
hoogte van Katwijk. Zand- fraai"

26 aug. t/m 01 sept.
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"Oase" 20 jaar de boxspring specialist
r~— 'w ^

De boxspring is leverbaai m uitvoering
vlak, hand-, mechanisch- en clektiisch veisielbaar
Ook in extra lengte maten 210 - 220 cm. levcibuui
Keuze in slaap- iritconifort.

e
ïriissen

Het kwaliteitsmerk
voor slaapkamers
en slaapcomfort

Kies uw eigen cadeau uit !

Deelbaai, dus in een haiul-omchaai verplaatst u de
boxspnngs, makkelijk bij het opmaken van de bedden
en storVuigen. Bovendien kunt u de instap hoogte, in
diverse wiel/poot hoogtes naai uw wensen aanpassen.
De/e standaard boxspiing /ondei hoofd en voelbord
is m de maat 80/200 cm vanal. FL 595.- leverbaar.

Akciv aMig \ m 28 augustus uu 1 nklnhi.1 | W

Alleen bij "Oase" heeft u
12'/> jaar schriftelijke garantie

Door Jan des Bouvnc ontworpen boxspring in diveise
stofkeuze gecombineerd met kersenhout, bijpassende
nachtkastjes, sloel en toilettafel

Eigentijdse boxspring met/of zonder verlichting en tafeltjes.
Achterwand en voetborden in kersen houten afwerking.

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdam/Alexandrium III - Sliedrecht - Son - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137

Sponsor Loterij steunt initiatief Hunianitas

Postcode Loterij steunt "Klas in de Wijk" van Novib

een kans,
i een kans!
1 miljoen gulden bijeen
gebracht ter bestrijding
van kinderziektes in het
Boliviaans
Amazonegebied. Nu
richt de Actie
zich op het
vierde project:
de bouwvan
1000schooltjes in Bangladesh. De organisatie Novib
heeft met haar
Bengalese
partner BRAC
een onderwijsprogramma
opgezet dat
voorziet in
gratis dagelijks
onderwijs in
eenklassige
schooltjes,
middenin
woonwijken.
Steun de Actie voor het Kind en maak zelf
Voor slechts
1
kans op een ton per jaar
1000 gulden

In de Actie voor het
Kind van de Postcode
Loterij is voor Unicef

per jaar kan zo'n schooltje
met 30 leerlingen 1 jaar
draaien! Novib wil er nu
voorzorgen dat het
komende schoolseizoen
1000 van deze schooltjes
worden opgezet waardoor
30.000 kinderen naar
school kunnen.
De Postcode Loterij zet zich
graag m voor dit project en
daar kunt u bij helpen! Vul
onderstaande bon in en
stuur hem op.
Bent u al deelnemer? Bel
dan even 0909-0033 (35cpm)
om uw loten telefonisch
aan te melden voor de
Extra Trekking voor het
Kind. U maakt dan kans
op 100.000 gulden per
jaar voor de rest van
uw leven, en geeft de kinderen in Bangladesh kans
op een betere toekomst!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

BON-VOOR-27,9-MILJOEN
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.
D 3 x / 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A,u b, uw keuze aankruisen en verder invullen
tn btokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel 0900-300 1500 135 cpml

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

D de heer

D mevrouw

Naam
Adres

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
22 AUGUSTUS

7 miljoen
2592 HN
in Den Haag
1 winnend lot
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
2592 HN 001
extra: een BMW!

06
21
41
23

19
22
36
11

01
26
05
44

17
10
14
15

33
25
34
*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

7777
7580

4458
3644

3641 JX (1 lot)
in Mijdrecht (/ 20.000,-)
1445 GK (geen lot)
in Purmerend (/ 10.000,-)
3451 KL (2 loten)
in Vleuten (/ 30.000,-)
7587 PT (4 loten)
in De Lutte (/ 50.000,-)

getal 23 t/m 36
37/10.000,- 42
ƒ20,43 ƒ1.000,- 24
ƒ10,07 ƒ100,- 30
ƒ9,16
ƒ50,- 29
ƒ«,45
ƒ40,- 04
ƒ7,35
ƒ30,- 32
ƒ6,40
ƒ25,- 02
ƒ5,-

Volkswagen Lupo
003843159
in Sliedrecht

GASTONS
SURPRISE
zondag 29 augustus
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:
diner bij de dolfijnen
of toegangskaartje
voor Dolfinarium

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Tel
Geboortedatum:,
(dag-maand-jaar)

De Bingolijn

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Postcode Loterij
oplokatie
door het hele land!
Kijk op RTL Tekst
pagina 882
Zatfouten voorb*houd«n

0909-0077 (95 cpm)
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 c p m ) ,
op werkdagen
van 9 00-21 00 u u i
Zctfouicn voorbehouden

25.000 gulden 1 Ook speelt u
mee voor de wekelijkse
100.000 gulden en de vele
Bmgopiijzen van het spannende tv-spcl SponsorBmgo
En misschien bent u de winnaar van het miljoen, waarmee de Sponsor Loterij het
jaar feestelijk afsluit'
Als u vandaag onderstaande
bon instuurt, speelt u binnen
| twee weken mee voor alle
5 prijzen En vergeet niet dat u
| met uw deelname het goede
| doel steunt Ook namens
| Humamtas wil ik u hiervoor
2 bedanken'

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

SPONSORBINGO

150 99 08

bleken zelfs maandenlang op
chips en ontbijtkock te
leven

BINGO

Plaats

Datum'
Handtekening

BINGO
*
31
09
12

nü mee en win
een miljoen!
Als u meespeelt in de Sponsor
Loten] kunnen de mensen van
Humanuas doorgaan met hun

getal l lAn 22

Postcode

NATIONALE
LOTERIJ

VOOR HET

Dooi nu du'/iHimt aan de Sjionsoi Lolny Men»! u Hiinumitas bij hel
btgilcidin \an mmdcijangc \lnclildinjjin in Ncdciland

fantastische wei k Voor mmdcrjangc vluchtelingen bijvooi beeld
Veel gevluchte kinderen
komen zonder hun ouders m
Nederland teiccht Ze hebben
\aak \tcsclijke dingen mecgcmaakt Iwce medewerksters
\an Humamtas ontdekten dal
veel kinderen omoldocnde
begeleid worden Sommigen

Nu is er de Stichting Alleenstaande Mmdcr]angc Asiclzockcis Humamtas, die deze
groep jonge vluchtelingen met
raad en daad helpt U k u n t
ook helpen door mee te
spelen in de Sponsor Loterij
En daarmee maakt u natuurhjk ook kans op faniastische
pri|zcn
Elke dag maakt u kans op

, ik \\il meedoen aan de Grote
Sponsor Lotcnj en maak clan, naast de
maandelijkse trekkingen, k.uib op
tienduizenden Bingoprijzcn'
Ik machtig u hierbij tol \u-derop;eggiiig om
\ oor elke trekking (ma\ 1 3 \ p c i | a a r ) de
inleg \ a n ne\cnsiaande rekening af te schrijxen
L1 ƒ
n
/
PI ƒ
G /

40,- (uer lotnummers)
30 - (drie lotnummers)
20.- (twee lotnummers,)
10,- (een lotiuunmci)

\ n !> uu Icuici tiiittlmmdi C M u r c i i i n i u t i f i n iti
M i i l i l i l d i s . l-Jdliumic IIIMK/I in iiiiiiMKiiiliMi; win lul
M I N I M U M ! op (Uwututi; UI';MJI;|)CUM ld 0000-JOO
HOO ( 3 j ( | ) i n )

DE GROTE

D de heer

D

lel Bijman,
Giotc Sponsot Lof cnj

150 9908

Naam
Adres
PoMLodc
Plaals
(Post) ban knummet
_
Bel mij bi| een pri|s
hoM-n / 10000,Geboortedaium
(d.ig-m.uuul-j.ut)
Datum
ll.iiullekening

Bon opsturen (zonder postzegel) na.ir. Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
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Wij zyn niet zo ingesteld op kinderen'

Met

/v .„**&&,\

oog
en

Genieten voor
race-liefhebbers
Vlijmscherpe acties en snerpend Formule 1-geluid, zo omschrijft Dirk Buwalda het raceevenement op zondag 5 september. Al heeft Zandvoort de
Grand Prix nog niet, toch kunnen raceliefhebbers wel genieten van twee Formule l rijders:
Ralf Schumacher en Alessandro Zanardi, het Winfieldteam,
rijden een uur lang over het
vernieuwde circuit.
De races beginnen 's morgens om tien uur met een warming up. Om half elf wordt de
Renault Megané Elf Sportcup
Italia verreden. Drie kwartier
later start de eerste van twee
races in het Libertel Dutch
Tounng Car Championship.
Aan dit kampioenschap voor
toerwagens doen onder andere
Cor Euser, Allard Kalff en
Frans Verschuur mee. John de
Vos en Pim van Riet voeren om
twaalf uur de boventoon in de
Marlboro Renault Megané
Trophy. In de Junioren Cup
(eerste of tweede j aars coureurs) zal het volgens Buwalda
een stuk spannender zijn.
Frank Scholten, Roy van de
Weijden, Rembert Berg en
Manfred Bavelaar zijn hierin
de grootste kanshebbers.
Ook de Radio 538 Citroen
Saxo Cup, waar de Zandvoorters Dillon Koster en Danny
van Dongen m meerijden, belooft voor sensatie te zorgen
Deze race begint om tien voor
één.
De Formule l staat gepland
van kwart voor twee tot en met
kwart voor drie. Om drie uur
volgt de tweede race rn het Libertel Dutch Touring Car
Championship. De start van de
Formule Arcobaleno volgt om
tien voor vier. Deze relatief
nieuwe wedstrijd is vooral bedoeld voor jonge rijders die uit
de kartsport komen.
De Europese race om de Renault Sport Clio Trophy verzorgt de uitsmijter van het
toernooi. Streekgenoot Sebastiaan Bleekemolen is de best
geklasseerde Nederlander.
Wie geïnteresseerd is in de
autosport, kan op zaterdag de
trainingen en een race bijwonen De toegangsprijs bedraagt vijftien gulden. Kaarten
voor zondag, de meest spectaculaire dag, zijn twintig gulden
duurder. Kinderen tot twaalf
jaar krijgen, als ze een volwassene meebrengen, 50 procent
korting. Elke bezoeker krijgt
een dik programmablad. Kaarten zijn te koop bij de 850 Ticket Box kantoren. Het dichtsbijzijnde adres is op te vragen
op 0900-9393 (75 cent per minuut).

oor
De gebroeders Akersloot.
Martijn zit rechts

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje het zilte zeewater weg
te spoelen, de ander verpoost
er om te zien en gezien te
worden. Sommige gasten
kiezen altijd voor dat ene,
bijzondere paviljoen, anderen
hoppen van de ene naar de
andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk paviljoen is
anders. In deze serie brengt
het Zandvoorts Nieuwsblad
een bezoek aan alle paviljoens
die de badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

A

,D

Golf is er voor iedereen

Flip, een iets oudere Cyperse
poes van ongeveer twaalf jaar
oud, staat deze week in de
schijnwerpers. Flip is bij het
Kennemer Dierentehuis binnengekqmen omdat zij de weg
naar huis niet meer terug kon
vinden.
Zij vindt mensen aardig, zolang zij haar eigen weg maar
kan gaan. Aandacht krijgen is
op z'n tijd immers best leuk.
Andere katten vindt zij echter
maar vervelende individuen.
Ook van kinderen kan zij niet
veel hebben. Die zijn véél te
druk. Ze zal zich ongetwijfeld
verstoppen als er kinderen in
de buurt zijn.
Dus komt Flip het best tot
haar recht bij een baasje dat
geen andere katten en geen
kinderen (meer) in huis hee_ft.
Wie een leuke en nog lang niet
bejaarde kat een thuis wil geven, moet beslist eens aan Flip
denken.
Flip is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort
en zoekt, net als alle andere
loges een nieuw thuis. Voor
meer informatie: Kennemer
Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, telefoon 571.3888.

Hervormde Kerk: zondag 29
augustus, 10 uur, SOW, ds. C.
vd Vate (HA), organist M.E.
van Amerom.
Gereformeerde Kerk: zondag
29 augustus, 10 uur, SOW, in
Hei v. Kerk.
Agalha Parochie: zaterdag 28
augustus, 19 uur, pastor C. v.
Polvliet. Zondag 29 augustus,
10.30 uur, pastor C. v. Polvliet,
met koor
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: zondag 29 augustus, 10.30 uur, geen dienst.
Nieuw Unicum: zaterdag 29
augustus, 10.45 uur, geen
dienst

A

ewq
u

Naam:
Zandvoortse Golfclub Sonderland.

een zelfstandige
zijn.

Opgericht:
1988.

Grootste teleurstelling:
Wij hebben helaas nog steeds
geen echte golfaccommodatie.

Aantal leden:
220.
Gemidelde leeftijd:
vijftien tot tachtig jaar.
Thuisbasis:
Duintjesveld.
Grootste succes:
De publieke erkenning dat wij

Periode 16 - 21 augustus 1999
Geboren
Lars, zoon van Vincent
Schollaardt en Antje Ali]da
Herta Zwemmer.
In ondertrouw
Rokus Vergers en Masha
Walbeek; Franky de Smit en
Sharon Petronella Hilda Schaper. Bartholomeus Sander
Schurer en Sandra Saskia
Ppnfoort: Martin Valies en Danielle Schilpzand
Gehuwd
Mark Jacobus Theodorus
Bijvoet en Engelina Maria Duivenvoorden; Derk-Jan Deeren-

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE' 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER. 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,

Monique van Hoogstraten

Oude en nieuwe inzichten

AN DE zijkant van paviljoen Tijn Akersloot staat
Martijn samen met zijn
oudere broer in de regen de
houten ligbedden schoon te
maken. „Als het warm weer
wordt, ligt het hier nooit vol.
De meeste mensen zitten dan
beneden of op het terras," zegt avonds sluiten. Martijn: „Wij
Martijn.
sturen nooit mensen weg. Op
een gegeven moment stoppen
„Normaal gesproken komt we gewoon met bedienen."
hier altijd heel relaxed publiek,
weinig gezinnen. Als het écht
E MENSEN komen
heel druk is, ligt hier al het volk
hier voor hun rust
dat je je kunt bedenken. Ook • A M~P Ze willen niet in de
kinderen. Dat hoeft van ons Merrie van radio's zitten," weet
trouwens niet zo. Wij zijn niet Wim Fisscher, eigenaar van
zo ingesteld op kinderen. Op strandpaviljoen Adam & Eva
ons wisselmenu staan meestal op het naaktstrand. Zijn klanItaliaanse
of
Mexicaanse gerechten.
We
hebben
geen
patat of andere
kinderhapjes."
Deze zomer
werden bezoekers van Tijn
Akersloot
op
warme dagen
naast de zon
getrakteerd op
zomerse muziek. Martijn:
„Elke twee weken hadden we tenkring bestaat voor tachtig
een dj die disco en house draai- procent uit vast publiek, iets
de. Van vier uur 's middags tot waar Fisscher trots op is. „Het
negen uur 's avonds konden is een heel trouw publiek. Van
bezoekers onder het genot van de meesten weet ik veel dineen drankje en een hapje ge- gen, wat voor werk ze doen bijmeten van de muziek."
voorbeeld. Het is een sociaal
Iets anders waar Martijn gebeuren, en dat is leuk."
trots op is, zijn de vijf volleybalIn de tien jaar dat hij eigevelden naast het paviljoen. naar van Adam & Eva is heeft
„Daar wordt altijd heel veel ge- Fisscher altijd met veel plezier
bruik van gemaakt. Vaak door zijn werk gedaan.
bedrijven. Die organiseren
voor zichzelf wedstrijdjes. Na
„Het is opmerkelijk te zien
afloop komen ze hier dan wat dat er, behalve uit Haarlem en
eten en drinken."
omstreken, ook veel mensen
uit het hele land speciaal hierGrote feesten tot diep in de heen komen. Dan stappen ze 's
nacht kunnen er niet gehou- morgens heel vroeg in de auto
den worden. Van de gemeente en blijven de hele dag tot zonsmoet de tent om elf uur 's ondergang bij ons. 's Avonds

Zandvoort telt zo'n vijftig verenigingen, grote en kleine. De
een krijgt soms meer aandacht
dan de ander. In deze rubriek
hebben ze allemaal de kans
om zich voor te stellen.

de badplaats door

vereniging

Verenigingsmotto:
Golf is er voor iedereen.
Hartenkreet:
Een eigen volwaardige golfbaan op Duintjesveld
Meer informatie:
Bij Erna Meijer, telefoonnummer 5714546

berg en Patricia Brigitta Petronella Heemskerk; Johan
Frederik Hartman en Judith
Luinen, René Peter Paap en
Simone Jongens.
Overleden
Wilhelmus der Kinderen
'76); Willem Gerrit Koning
(87); Cornelia Egbertje Schroder-Dalmeijer (82): Arnoldus
Johannes Jacobus Maria van
Doorn (58); Jobje KreijgerKeur (90), Anna Maria Adnana Willemma Cornet-Van Veenendaal (88): Elisabeth PoolBlok (97): Antomette Adnana
Vissers-Van Daalen (89).

eten ze nog gezellig een hapje
en gaan vervolgens weer naar
huis "
Weer of geen weer, ook op
minder mooie zomerdagen is
iedereen welkom bij Adam &
Eva. Fisscher: „Als het weer
wat minder wordt, denkt ledereen dat de zomer voorbij is.
Dat hoeft helemaal niet, september kan ook heel mooi
zijn."

T

OEN JELLE de Jong drie
jaar geleden samen met
zijn vrouw eigenaar werd
van naaktstrandpaviljoen Maribaya, was er één ding dat hij
per se wilde hebben. „Ik wilde
absoluut een veranda plaatsen," zegt De Jong. En die veranda kreeg hij.
Voor de inrichting van het
paviljoen maakte De Jong zelf
tekeningen Het resultaat is
een gezellige ruimte, die doet
denken aan een huiskamer.
Een spiegel, schilderijtjes, rotan stoelen en een kacheltje
bepalen het beeld. De Jong„Mijn vrouw komt uit Indonesie Dat is m de inrichting terug
te zien."
Op de menukaart zijn ook

Bakkerij Balk
haalt 65-jarig
bestaan net niet
ZANDVOORT - „Nee hoor,
van verbittering is bij ons geen
sprake meer," benadrukt Jeroen Balk. „Die fase hebben we
gehad We leggen ons gewoon
neer bij de realiteit." Toch
klinkt onmiskenbaar een zekere droefheid in zijn stem door
als hij uitlegt waarom bakkerij
Balk er na bijna 65 jaar mee
ophoudt aan de Hogeweg Eerder al, in april, werd het filiaal
aan de Grote Krocht gesloten.
Balk stopt zelfs nog eerder
dan 18 september, zoals de
planning was Doordat vorige
week problemen met de oven
zijn ontstaan, gaat bakker
Balk al op zaterdag 28 augustus dicht Deze week zorgt collega Verkerk voor het bakken
van het brood. Het banket
komt wel uit de eigen bakkerij
van Balk. „Een ieder zal begrijpen dat we een andere afsluiting voor ogen hadden. We halen zelfs met ons 65-jarig bestaan."
„Helaas is het in Nederland
steeds moeilijker voor warme
bakkers om te overleven." vervolgt Jeroen Balk. die samen
met zijn oom en zijn oudere
broer de leiding over het familiebednjf heeft „Deels komt
dat door de toenemende con-

Raadhuisplem 10, tel. 5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE
5246899
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbeDe gebroeders Balk
scherming).

Indonesische gerechten te vinden. „Wij serveren onze eigen
nasi goreng Manbaya Sommige mensen moeten daar even
aan wennen, maar vinden het
wel leuk Volgend jaar willen
we de menukaart uitbreiden
met meer Indonesische gerechten "
Er is wel eens een moment
geweest dat De Jong het even
niet meer zag zitten „Vorig

over het zand naar Paal 69 te
lopen Elke vrijdagavond staat
een zogenaamd thema-etentje
op het programma. „Dat varieert van Spaanse tapas tot
sushi en Mexicaans eten. ledere week gerechten uit een ander land. Voor de bereiding
van het eten gebruiken we alleen verse ingrediënten. Dus
vlees van de scharrelslager en
verse vis."
Er wordt altijd voor muziek
gezorgd,
als het even kan live.
Petra1 „Wij betalen de muzikanten niet, want daar hebben
we geen budget voor. In ruil
voor hun optreden krijgen ze
een maaltijd aangeboden
Om de klanten te binden
hebben Piet en Petra besloten
om de thema-etentjes altijd
door te laten gaan, ook bij
slecht weer. „Er komt hier een
groep mensen alleen voor de
zon, maar er is ook een groep
die alleen voor het eten komt
Om die groep niet teleur te
stellen hebben wij bepaald dat
het etentje altijd doorgaat. Wel
moeten de liefhebbers zich uiterlijk twee dagen van tevoren
opgeven."
In de voorbije
winter
heeft de familie
flink verbouwd
aan het paviloen. „Het bestaat nu uit
vier units, die
heel snel opgebouwd en afgebroken kunnen
worden," zegt
Petra. „Door
de vele ramen
valt er veel licht naar binnen,
daar houden wij van, lekker
veel licht."

jaar hadden we een heel slecht
seizoen. Ik heb toen even gedacht 'Waar ben ik aan begonnen', maar dat is nu voorbij."
Om toch elke maand verzePetra denkt dat veel mensen
kerd te zijn van een vast inko- nog een verknipt beeld hebben
men, heeft zijn vrouw een vas- van een naaktstrand. „Mijn
te baan gezocht. „Dit paviljoen dochters wordt vaak gevraagd
brengt niet genoeg op om met of ze ook naakt moeten servereen heel gezin van te leven." en. Trouwens, iedereen is hier
welkom. Met of zonder kleren.
E STAAN bekend om hun Alleen als hier binnen 's
lekkere eten, Piet en Pe- avonds iemand naakt aan tafel
tra Meijer van paviljoen zit zeg ik wel eens: „Joh, ga 's
Paal 69. „Toen we hier begon- gauw wat kleren aantrekken.
nen wilde ik samen met mijn Het is toch veel te koud."
oudste dochter Kiki gaan koken voor mensen die van lekClaudia Ho-Sam-Sooi
ker eten houden," kijkt Petra
Dit is het elfde deel in de serie 'Pavilterug. Dat 'lekkere eten' is nu joen'.
afleveringen verschevoor veel mensen een reden nen opEerdere
16,23 en 30 juni, 7,14,21 en 28
om door weer en wind een stuk juli, 4, 11 en 18 augustus.
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
il
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497
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Brainstormende bobo's
De immer enthousiaste wethouder Hans Hogendoorn (ook van
toerisme) heeft nog een succesje geboekt. Hij heeft na flink
lobbyen de jaarlijkse Kustontmoetingsdag van de AVN naai
Zandvoort weten te halen. Op 11 november komen de bobo's bij
elkaar om te brainstormen in de huisjes van Gran Doiado Peer
Sips, directeur van de WV Zuid-Kennemerland en erg goed m
netwerken, is altijd wel m voor zo'n societygebeurtems Hij
hoopt er zelfs een tweedaags evenement van te maken, zo
vertrouwde hij mij toe

Meeuwenredder
Met een meeuw in zijn armen stapte woensdag een al wat oudere
Zandvoorter het politiebureau binnen Het kopje van het dier
hing scheef Hij probeerde met zijn snavel geluid te maken, maar
zijn protesten waren nauwelijks hoorbaar „Deze jonge meeuw is
tegen een muur gevlogen en nu is hij gewond," vertelde de
Zandvoorter. „Hij schrok waarschijnlijk toen er een hevige regenbui losbarstte. Kunnen jullie de dierenambulance bellen13"
De agente achter de balie liet geen minuut verloren gaan Er
kwam een doos met voorgestanste luchtgaten, de dierenambulance werd opgepiept en de man werd hartelijk bedankt Ook
door de meeuw trouwens
Die poepte nog even van angst op zijn schoenen Maar de
dierenredder nam het laconiek op „Ach, dat hoort erbij " Hoe
het met de meeuw is afgelopen, is onbekend

Parkeerellende?
De meningen over de parkeervergunnmgen m de Zuidbuurt zijn
verdeeld. Dat bleek vorige week al m onze krant Sommige
ondernemers klagen steen en been omdat ze hun auto met meer
mogen parkeren in het buurtje tussen de Kerkstraat en de
Hogeweg.
Paul Olieslagers van De Gaper heeft er zelf niet zoveel last van
Vaak loopt hij van huis naar zijn zaak En leveranciers weten dat
ze voor elf uur moeten komen Over het verminderen van parkeerplaatsen voor winkelende mensen, maakt hij zich wel zorgen. Daar moeten meer faciliteiten voor komen, vindt hij

Zandvoorts mediagevoel
Er wordt druk getimmerd en geschilderd op het Gasthuisplein
Niet alleen het museum krijgt een facelift, ook het kantoor van
het Zandvoorts Nieuwsblad en de nieuwe studio van ZFM worden onder handen genomen. Onze huisbazen, Leo Hemo (ZFM)
en de heer Dorsman (Zandvoorts Nieuwsblad), hebben er een
gezamenlijk project van gemaakt Beide media stralen voortaan
nog meer het Zandvoortse gevoel uit, want onze kozijnen worden blauw met geel
Het moet allemaal klaar zijn voor de opening van de nieuwe
studio op 4 september

Showroom biedt
uitkomst voor
Henk Kinneging Ambities in 1946

ZANDVOORT - Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat Henk Kinneging, na in
dezelfde branche enkele jaren
bij een groot concern gewerkt
te hebben, onder de naam Exprom voor zichzelf begon. Vanuit de derde etage van zijn woning aan de Vondellaan startte
currentie van supermarkten hij met de verkoop van relatieen deels doordat mensen geschenken, reclame-artikelen
steeds minder brood eten. Hoe en promotiekleding aan bedrijdan ook, het werd in de zaak ven, stichtingen en verenigmaan de Hogeweg zo stil dat we gen. Zijn 'sprong in het diepe'
twee jaar geleden besloten een heeft Kinneging nooit befiliaal aan de Grote Krocht treurd, want zijn zaak loopt
naast de Albert Heijn te ope- sinds de oprichting als een
nen."
trein.
Aanvankelijk leek het een
goed initiatief „Twee maanden lang draaiden we geweldig." zegt Jeroen Balk. „Maar
toen het nieuwtje eraf was, viel
de omzet dramatisch terug en
moesten we sluiten." Deze zomer heeft de familie Balk besloten ook aan de Hogeweg
dicht te gaan. „We kunnen beter bijtijds stoppen dan failliet
gaan." Inmiddels heeft het
personeel een nieuwe baan gevonden Jeroen en zijn broer
Thijs hebben goede hoop dat
ze elders m loondienst verder
kunnen. Wat er met het winkelpand gebeurt, is nog met
bekend

Bij het struinen door het papierenarchief van het Zandvooits
Nieuwsblad stuitte ik op een artikel van 14 maart 1985 De
Haarlemse gemeenteraad besloot toen geen bi]diage te geven
aan een plan om de doorstroming van het verkeer naai Zandvoort te verbeteren Dit zou m totaal twintig miljoen gaan
kosten, maar Haarlem gaf niet thuis ,,De belangen van het
woon-werkverkeer staan haaks op het strandverkeei. zodat uitvoenng van dit plan weinig soelaas biedt voor Haarlem," rneenden de 'muggen' destijds Inmiddels zijn we bijna vijftien ]aar
verder Opnieuw heeft Zandvoort een miljoenenplan gelanceerd, een tunnel van de Harmgbuys naar de Randweg Opnieuw lijkt er weinig draagvlak bij de buurgemeenten Maai ei is
ook een positief punt te melden Haarlem, Heemstede en Blocmendaal zien nu wel het belang in van een goede doorstroming
naar de kust. De Zandvoortse verkeerswethouder Hans Hogendoorn mag van hen best onderzoeken hoe de stoplichten betei
op elkaar afgesteld kunnen worden Is er toch wat geleet d in al
die tijd.

„Zeker vanaf het moment
dat ik me ook op kerstpakketten ging richten," vertelt de
Zandvoortse ondernemer. „Al
snel werd me duidelijk dat ik
hier eigenlijk v^eel te krap behuisd was, want ik kon slechts
een deel van mijn assortiment
een plaatsje geven. Het werd
dan ook hoog tijd een echte
showroom in te richten " Die
pronkruimte is er inmiddels
gekomen in het souterrain van
zijn woon- en bedrijfsruimte.
Wie daar binnenwandelt krijgt
nu in één oogopslag een indruk
van wat Exprom allemaal te
bieden heeft.
Zo zijn er aparte hoekjes met
luxe leder- en zilverwaren ingencht De promotiekleding is
overzichtelijk in rekken gedrapeerd. Elders zijn de zogenaamde strooiartikelen keurig
m het zicht gelegd. Het betreft
hier tal van leuke 'hebbedingetjes' als pennen, aanstekers en
sleutelhangers. Ook de kerstpakketten hebben er een eigen
plekje gekregen, evenals de
speciale millenniumspullen,
waarvan een 'knalpakket met
champagne en vuurpijl' een
voorbeeld is. Toch kan de
showroom, ondanks de royale
afmetingen, niet alle artikelen
van Exprom herbergen.
„Als ik hier mijn complete
assortiment wil neerzetten,
heb ik zelfs een veelvoud van
de oppervlakte nodig," meldt
Kinneging Niettemin kan hij
voorlopig uitstekend uit de
voeten met zijn nieuwe toonzaal, die na een telefonische afspraak (023-572069) bezocht
kan worden.

Lou Koper heeft het oudste, in Zandvoort nog bestaande Zandvoorts Nieuwsblad opgedoken in het archief van de gemeente
'Zandvoorts Nieuwsblad. Van Deursens Weekblad, waann opgenomen het Nieuw Weekblad voor Zandvoort' heette de krant op
13 september 1946. Redacteur Joh G Crabbendam uit de Tramstraat 3 hield erg van schrijven Foto's zijn op de voorpagina niet
te vinden. De pagina beslaat de letterlijke tekst van een gemeenteraadsvoorstel over de oprichting van een Strandschap Dit
orgaan moest de betekenis van het Zandvoortse strand duidelijk maken m de rest van Nederland, m de hoop dat Zandvooit
voorrang zou krijgen bij de wederopbouw „Een raadsvoorstel
van grote draagwijdte," kopt het Zandvoorts Nieuwsblad dan
ook. Prachtig is in dit verband trouwens ook de Spreuk van de
Week boven aan de pagina Niet praten, maar doen

AU!
De regen van de laatste dagen noopte een 56-jarige Zandvoortei
uit de Brederodestraat om het dak en de dakgoot van zijn huis te
repareren Helemaal goed ging dat niet volgens de politie Hij
viel van zijn ladder en kwam zes meter lager terecht Daar stond
precies een schutting. Hij moest naar het ziekenhuis, want hij
raakte gewond aan zijn hoofd, nek en schouder Hoe het nu met
hem gaat, is helaas met bekend bij de politie

Achterneef duikt in verleden
van diacones Dina Bronders
ZANDVOORT - Sommige mensei kennen misschien alleen haar naam omdat er een straat naar haar vernoemd is
Zuster Dina Bronders is echter een zeer goede bekende van
Frans van Horssen uit Hilversum Hij is een achterneef van
haar en spit m haar verleden
Van Horssen heeft heel veel
gegevens over haar verzameld,
maar er zijn nog wat losse
eindjes. Daarom komt hij bmnenkort een dag naar Zandvoort om m het archief van de
gemeente te spitten en met
Ger Cense, voorzitter van het
Genootschap te praten
Zijn zoektocht naar informatie over de beroemde diacones
is des te actueler, omdat het
op 9 november vijftig jaar geleden is dat zij overleed Ze werd
op 12 november 1949 begraven
in het diaconessengraf op de
Algemene Begraafplaats op de
Schoterweg m Haarlem
Volgend jaar februari is het
honderd jaar geleden dat Dina
Bronders als eerste diacones
van de Hervormde Gemeente
in Zandvoort werd beroepen
„Een diacones is eigenlijk een
soort protestantse non Diaconessen trouwen niet en stellen
hun liefde en barmhartigheid
in dienst van de kerk en de
mensen," legt Van Horssen uit

..Mi]n tante Dien was mdeidaad de baimhaitigheid zehe
Ik heb haar goed gekend Een
soort Florence Nightmgale
Als ze binnenkwam werd mijn
grootmoeder altijd heel /enuwachtig Ik ben daar de laatste tijd eens wat meei ovei
gaan nadenken Nu ik wat
meer tijd heb. ben ik me ook
gaan verdiepen m de geschiedems."
De 66-jange Van Horssen
heeft thuis al een ..boekenkast
vol met foto's en publicaties
over haai Maar helaas ontbreken de krantenartikelen ovei
haar begrafenis " Die hoopt hi]
te vinden m het aichief van de
gemeente Zandvoort, want
daar liggen onder andere alle
oude jaargangen van het Zandvoorts Nieuwsblad
Dat zijn oud-tante waarschijnlijk ook in het stratenboek van het Genootschap
komt te staan, vindt Van Hort,sen heel ei g leuk
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Quality Bakers Zwanenburg B.V.
Quahty Bakers is een bakkerij-organisatie met 9 bakkerijen m
Nederland en 1 bakkerij m Frankrijk Zij produceert en levert
ondermeer een compleet assortiment dagvers brood, banket en
bake off producten aan het grootwinkelbedrijf Wegens groei zijn
wij op zoek naar enthousiaste

bakkers/operators (m/v)
VLRPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Drie koer per jaar start de opleiding tot verzorgende
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg
waarom niet in Amstelhof' Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis
Verpleeghuis en Reactive Kies voor een carrière in de ouderenzorg
ringscentrum Amste/hof start nog dit jaar als
/i een van de grootste
v erpleeghuizen m
Amsterdam en maakt
ileel uit van de Stichting
Amstelhuuen
Werken en leren in Amstelhof
Naast een salaris conform de CAO Z biedt Amstelhof
Amstelhof ligt in hartje
prima secundaire arbeidsvoorwaarden Je gaat werken
Amsterdam vlakbij het
m een prachtig historisch pand met vriendelijke collp
Waterlooplem en het
ga s Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Theater Carré Zo n 400
vervoer Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
medewerkers zorgen
bij kinderopvang
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge Meer weten over de opleiding?
riatnsche aandoeningen Bel met Amstelhof telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rmus Barendrecht
opleidmgscoordmator

leerling verzorgende l.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur)
Wie weet tot ziens in Amstelhof

fundament: voor goed en betaalbaar wonen
Het Amsterdams Steunpunt Wonen zet zich m om bewoners meer invloed
te geven op hun woonsituatie en hun leefomgeving Daartoe ondersteunen
onze medewerkers bewoners en woningzoekenden, treden ze op als belan
genbehartiger bij gemeente en verhuurders geven ze adviezen, scholing en
voorlichting en stellen ze informatie beschikbaar De werkomgeving is dyna
misch de werksfeer ongedwongen Betrokkenheid en inzet zijn kenmerkend
voor de werkwijze BIJ het ASW werken nu circa 40 medewerkers HetASW
kantoor bevindt zich op 5 minuten lopen vanaf het Centraal Station in
Amsterdam
Hot ASW vraagt per I oktober een

Receptionist-telefonist m/v
voor minimaal 25 uur per week (over 5 werkdagen)
salaris minimaal ƒ 2 666 maximaal ƒ 3 297 bij full time dienstverband
(conform CAO Welzijn)
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medewerker verkoop binnendienst m/v
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Wij vragen

steunpunt

Deudekom B. V.
Inteinationaal li.mspoil en Vcrluii/innc'ii

- goult piim me en setimd uit iihciilsvooiu i mkn

- tenminste VBO-niveau (algemeen technisch, proces- en/of
bakkerijgencht)
- enige jaren soortgelijke ervaring binnen de (industriële)
bakkerij en/of binnen de voedingsmiddelenindustrie
- kwaliteitsbesef
- bereidheid tot werken in ploegendienst
-flexibele houding en een klantgerichte instelling
- samenwerkmgszm
-woonachtig m de regio Amsterdam/Almere, Haarlem(mermeer),
Zaanstreek, danwei in principe bereid te verhuizen
Wij bieden:
- een passende beloning volgens de CAO bakkersbedrijf
- overige arbeidsvoorwaarden waaronder een studiebijdrageregeling en een spaarloonregeling
-verdere ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze bakkerij (waaronder Brood, Banket, Bake off)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
P N Monsma, hoofd personeelszaken. Uw sollicitatiebrief met CV
kunt u richten aan Quality Bakers Zwanenburg B V, tav personeelszaken, postbus 20, 7 7 60 AA ZWANENBURG

S»///< iifilii * w In i/u lijk ol K li IIIIIIM h min

A l \ in DtiKlckom B V
Iniluslnuu.! Tï l l 11 AU Dmvcmlicchl
Iclcloon<)20 fi'JSiysi loistil 71]

Deudekom B.V.
Verhuizingen -Transport - Opslag
Vraagt voor spoedige indiensttreding

Verhuizers
(fulltime en parttime)

Vereisten:
- ervaring in bedrijfs- en particuliere verhuizingen

Chauffeur Binnenland
Vereisten.
- groot rijbewijs
- chauffeursdiploma
- ervaring trekker/oplegger en motorwagen

UW PROFIEL

U bent een stevige ervaren persoonlijkheid die bezoekers op vriendelijke
doch zakelijke wijze benadert U beschikt over de capaciteiten om de vraag
van de klant snel helder te krijgen om vervolgens efficiënt door te verwij
zen of door te verbinden U werkt accuraat en vindt het belangrijk om kwa
litatief goed werk te leveren U ben! in staal zelfstandig zonder directe
begeleiding te opereren m een omgeving met hoogopgeleide professie
nals U kunt goed samenwerken in teamverband

QualïtyBakers

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan
A J van Deudekom B V
Industneweg 35,1115 AD
DUIVENDRECHTTel 020-6981981, tst 731

UUUTAKEIM OP DE RECEPTIE

• bedienen van de telefooncentrale
• ontvangen informeren en doorverwijzen van klanten aan de balie
• bijhouden van het logboek de mstellmgsagenda en hetaanwezigheids
en bereikbaarheidsrooster van de medewerkers
• zorgen voor de aanwezigheid van een voldoende voorraad van bro
chures folders en informatiepakketten bij de receptie
> maken van het receptierooster
• leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van de receptie
UW OPLEIDING EN ERVARING

•
•
•
«

Wareco Amsterdam bv

MAVO aangevuld met een opleiding receptionist/telefonist
ervaring met Word werkend onder Windows
goede beheersing van de Nederlandse taal
beheersing van de Engelse taal

Het ASW zoekt op korte termen een

Medewerker secretariaat m/v
voor 32 uur per week

is een ingenieuisbuieau djt al bijna 20jaai acüel is op het gebied \ a n milieu
en bodeimeehniek Het bureau telt circa "?ï medewerkers De bindende lauo
icn tussen de \<_rschillende werkeenheden \ormen bodem en vwuei
Opdrachigeveis /ijn bednj\en p irlieulieren en pro\ muale en gemeentelijke
instanties
Wjieeo Amsteidam kent een open organisatiestructuur en een informele be
d i i ] l s c u l t u u r waarbinnen gc/amenhjk aan een optimaal product wordt ge
w e i k t De manie! win werken uordt gekenmerkt door een praktische aanpak
hoge kvwiliteit en betiokkenheid bij de klant Hel bureau is ISO 9001 en VCA
geceiulieeeid
Wareco Amsterdam b\ groen waardoor er \acatures /ijn \oor

salaris minimaal f 3 297 maximaal / 4 212 bij full time dienstverband
(conform CAO Welzi/nl In deze functie bent u zowel dienstverlenend aan
een bewonersorganisatie als aan de interne organisatie
UW PROFIEL

U bent een stevige persoonlijkheid die zelfstandig werken een uitdaging
vindt en die goed kan organiseren U toont initiatief en hanteert een klant
gerichte werkwijze U werkt gestructureerd en planmatig en weet goed
prioriteiten ie stellen en te handhaven U bent m staat een eigen werkwij
ze op te zetten Opdrachten verstrekt m de vorm van omschrijvingen van
het resultaat weet u tot een goed einde te brengen U kunt goed samen
werken m teamverband
U W TAKEN

1. Officemanager (m/v)
Het s e c i e t a i i a u \ o i m t de spil win Waicco en le\ert aan \njwel alle facetten
win de werk/aamheden een bijdrage Het secretariaat \oert de personeels en
lmam.it.le administratie vei/orgt het contioleren corrigeren en opmaken win
hne\en en lappoitcn in de huisstijl regelt het inkomend telefoomerkeei no
tulecn hi] veuadeimgen beheert het archiel etc Op het ogenblik bestaat het
sceietniaat uil /es medewcikcis
Dooi de gioei win het bednjl is het nood/akelijk dat het secictaiiaal /icli \ei
dei o m w i k k e l t lot een /eltstandig opereiende interne afdeling die dienstver
lenend is naarde rest win de organisatie
\ls hoold win het seeretanaal geel je leiding aan de secretariaalsmedewer
kers Tevens neem je het voortouw m de \eidere professionalisering van het
secict ma tl /ovvel dooi uitvoering win uit de oigamsatie vooi(komende plan
Den als dooi implementeien van eigen ideeën Ge/ien de omvang van het bu
re ui schnk je niet terug om /ell secretariële taken uit te voeien
Voorde/e lunelie /oeken wij iemand met voldoende secretariële werkerva
nng Je he/it leidinggevende kwaliteiten en benl m slaat een v isie te o n t w i k
kelen ovei de veiantwooidelijkheden en laken van een seeretanaat m een om
g e v i n s v in piolession ils
Veidei oeschik |e overeen flexibele i n s t e l l i n g e n lelaiivenngsvei mogen en
bel) |e sliessheslelldlg
\\i| eisen vooi de/e lunelie een werk en denkniveau op minimaal HBO ni

• opzetten en uitbouwen van een secretariaat voor een bewonersorgani
satie
• bijhouden van de basisadministratie (post archief etc ) voor de bewo
nersorganisatie
• voorlichting doorverwijzing en informatieverstrekking (telefonisch
spreekuur)
zelfstandig voorbereiden notuleren en uitwerken van vergaderingen
bijhouden van overzichten (spreadsheet)
deelname aan de vervangingsregeling op het secretariaat
UW OPLEIDING EN ERVARING

HAVO aangevuld met een opleiding voor secretaresse
ervaring als secretariaatsmedewerker
ervaring met notuleren
zelfstandig correspondentie kunnen voeren
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
ervaring met Word draaiend onder Windows Exact en Excel
Sneven met curriculum vitae kunnen voor 20 september 1999 worden
gestuurd aan het Amsterdams Steunpunt Wonen tav mw Bieder,
Nieuwezijds Voorburgwal 32 1012 RZ Amsterdam
Telefonische informatie vanaf 6 september bij mw Rieder, maandag en
donderdagochtend telefoon 020 523 01 30

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

2. Funderingsinspecteur (m/v)
\\ ueeo Amstcidam bv is maiklleidei op hel gebied van advisering ovei hè
si lande lunc'ciinüeii De akleling l u n d e i m g e n voeil ondei/oek ml naai hè
slaande lundcim.:cii adv iseeil ovei lundeiingsheislel ei) begeleidt liincle
iinuslieisielpio|eclcn N i e u w e onlw ikkelmgen lond ondci/oek en heistcl van
Ixsi i inde l n miei IN ..en vvoiden gemitieeid ol v in /eer nabi| gevolgd en bege
leid
\K liindeimgsinspeclein bel) |e vciaiitvvooidcli|k \ooi de complete uitvoe
iiiuvuieeii i ml il limdciingsondei/oekspiojcelen Je slell olleiics op ovei
lejl mei optli ichlgevcis ei) ingeluiindc aannemeis voeil tundeiingsmspeclies
v m beslaande limdi tingen /ell uit en schrijft ondei/oeksiappoiten In de
pi ikli|k woidl hel werk vooreirea S0 r r binnen en S()r< builen uiUcvocrd
\ooi de/e alw issclendc lunetie w o i d j c m de eeisle maanden mlein opgeleid
V \ i j /oeken lem ind mei weikei vanng m de weg en w atei houw kunde ol
houw kunde f en vooiopleidmg op minimaal MBO niveau en kennis van au
loe ld is r eWcnsl l en l l|bew i|s is V e l c l s t
\\i| bieden een aoede salaiienn_ in combinatie mei mistekende secundaire
aiheidsvooivv uiden Inloim me ovei de kincties kun |e veikii|gen bi] de heei
ii is linnen) tn L w sehi illeli|ke sollicitatie vooi/ien van cv kuni u hmneii
K) d lücii n i vcischi|nci) win de advcitcntie lichten aan Wueco Amsteitlam
hv l a v de heei n \ Boiiemm Postbus 12120 l 100 AC Amsteidam
/uidoosi

?fl*ÖVlÉSSWÖ VOOR MIÜEÜ^N 80DEHTECHNIEK

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties
goed gelezen worden.

^ftlffemeériBévéilisinèsmedewerker

.

,

.

.

fSn^wïffen :/f»;ëfe avonduren je studiétóstèri:tèrü^
• Spoedcursus 7 woensdagen 09 00 12 00
en/of 7 donderdagen 1800 21 00 uur
Minimale vooropleiding MAVO D
• Normale traject 20 weken l dag per week
Vooropleiding (afgebroken) MAVO/VBO
H Praktijksimulatie 4 dagen inclusief examen

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

voorwaarden
• leeftijd vanaf 20/aar
H onbesproken gedrag
B dienstverlenende instelling
Kosten theorie opleiding ƒ 899,(inclusief boeken en examen)
Kosten praktijkopleiding ƒ 650,
(inclusief examen)
Aanmelden en/of inlichtingen
Walraven van Hall College

Diènierhof 20, Diemen " •'.•• ; v ; :: • f /r;
••'Postbus 12120. i 100 AC.Amsterdam:Zp:,
Telclooh020 -695-1398 ..'Wv : - ''"l''*;•*.,
.Telefax 020:- 69582 59
. ^ ,: : v :v:'

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Tel 020 662 77 98 of 020 5161616
^*i

"i /\. t *"f e>, n H cpeöngence trun jmstcrdamcn omstreken

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

-

woensdag 25 augustus 1999

vVeekmedia 17

•>

4JBanen- en opleidingenkrant van Wcckmedia
J* Amsterdams Stadsblad
^ JDiemer Courant
> 'de Nieuwe Bijlmer
<p Nieuwsblad Gaasperdam
" Buitenveldertse Courant

Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Couiant
Uithoornse Counnt
de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Quality Bakers Zwanenburg B.V.
Quality Bakers is een bakkerij-organisatie met 9 bakkerijen in
Nederland en 1 bakkerij in Frankrijk Zij produceert en levert
ondermeer een compleet assortiment dagvers brood, banket en
bake off producten aan het grootwinkelbedrijf Voor onze afdeling
verkoop binnendienst bij Quality Bakers Zwanenburg B.V zijn wij
op zoek naar een enthousiaste, servicegerichte

edevvèrte
sa l es services (m/v)
De afdeling verzorgt de informatie en communicatie met de winkels
van onze klant betreffende acties, wijzigingen m assortiment e d
Daarnaast is de afdeling het aanspreekpunt voor onze klanten
betreffende bestellingen, leveringen facturering e d. Intern verzorgt
zij managementinformatie voor onder meer de buitendienstmedewerkers en dient zij voor hen als thuisbasis
De taken zijn:
- het aannemen van berichten, vragen e d van filialen
- verzorgen van diverse berichtgeving aan filialen en interne afdelingen
- coördineren van hieruit voorkomende activiteiten
- administratieve werkzaamheden waaronder het onderhouden van
assortiment- en klantbestanden
Wij vragen:
- MBO niveau
- ervaring binnen een afdeling klantenservice is een pre
- communicatieve vaardigheden
- service gericht
- PC-ervaring waaronder Lotus of Excel.
N
f
Wij bieden:
- arbeidsvoorwaarden confrom de CAO Sakkersbedrijf
- overige arbeidsvoorwaarden waaronder een studiebijdrageregeling en een spaarloonregeling
Heeft u interesse?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
PM. Overwater, Manager Marketing en Sa/es 8 Services, 020 - 407 9333
Uw sollicitatie met CV kunt u richten aan Quality Bakers Zwanenburg
B.V., ta.v, de heer P N Monsma, hoofd personeelszaken, postbus 20,
1160AAZWANENBURG.

Quality Bakers

.. _ ma.ken-inde

A utoma tispping'

Toon
Weijenborg: „Zie
me niet
als als
een soort
zorgzame
herbergvader"
Foto
Jaap

Maars

'De zaak moet goed gerund wor
'N

ou nee, je moet mij absoluut niet zien als een
soort zorgzame herbergvader, die 's avonds voor
het licht uitgaat met condooms langs de tentjes
gaat," lacht Toon
Weijenborg „Dat is toch
echt niet meer van deze
tijd En ik denk ook niet
dat daaraan nog veel
behoefte bestaat "

Het lomantische beeld van
het beheeideiscchtpaai,
dat elke dag van vi oeg tot
laat jeugdige campinggasten op het i echte pad
U acht te houden is op de
jongerencamping aan de
voet van de hoofdstedelijke
Schellingwoudeibiug dus
met meei terug te vinden
Maai ondanks de veizakehjking spieekt Weijenboig
met warme geestdrift ovei
zijn werk ,,Ja, ik mag wel
„Bovendien heb ik als
zeggen dat ik een buitengedirecteui van Camping
Zeebuig, wat met in lotaal woon vi olijk beioep heb
vijftig peisoneelsleden en Dat komt, omdat onze gasten de vuendehjke open
een hele hoop geld dat ei
omgaat m puncipe als een sfeei in Amsteidam m het
gioot bednjf moet wenden algemeen fantastisch vinden Dat enthousiasme
beschouwd, wel andeie
biengt met zich mee, dat
soies aan mijn hoofd De
we hiei heel weinig problezaak moet hiei gewoon
men hebben Van dionkengoed gei und woiden en
schap of vechtpaitijen is
dat betekent dat ik me in
bijvooi beeld zelden spiake.
de piaktijk vooi namelijk
bezighoud met admimstia- en van het gebiuik van
hai d diugs hebben we zelfs
üe en de hele financiële
helemaal nooit last'
handel

Bij zijn aanstelling als
dnecteui, nu een jaai of
vijf geleden, lag dat allemaal heel anders De vnjwilhgeis die zich toen ovei
de nog op het Zeebuigeieiland gevestigde camping
ontfeimden konden de
situatie niet goed aan Waaidoor de boel /o goed als
failliet was gei aakt „Ik
begon destijds met zes ton
schuld en een behooihjk
veiloedeide camping," veitelt Weijenboig , Maai na
bemiddeling dooi het
stadsdeel Zeebuig konden
we gelukkig schoon schip
maken, zodat we hiei na de
vei huizing helemaal
opnieuw konden starten
En met succes, want het
di aait nu ontzettend goed
Jaaihjks ontvangen we
zo'n tachtigduizend gasten,
en ik vei wacht dat dit aantal in de toekomst alleen
maai grotei zalwoiden
ledeieen die hiei komt is

namelijk bijzondei te spieken ovei de ongedwongen
sleei Bovendien is onze
camping niet alleen de
leukste van Amsteidam
maai ook de goedkoopste "
In tegenstelling tot de
jcugdcamping Vliegenbos
in Amsteidam Nooid, waai
volgens Weijenboig vooinamehjk 'tieneitoei jongeien'
neeisti ijken, bestaat het
publiek van Zeebuig vooial
uit kampeeideis tussen de
25 en de veei tig jaar „Wij
kiijgen hiei met name
geengageeide jongeien, die
mmdei snel geneigd zijn
om de hele dag bij de tent
lond te hangen met een
kiatjebiei,' kenschetst de
dnecteui ,Daaidooi heeist
ei duidelijk een actieve
cultuiele sfeei Als stichtmgbestuui piobeienwij
dat ook /oveel mogelijk te
stimuleien Bijvooi beeld
dooi de winst die we

maken te investeun in h c 1
aantiekken van lantfstit k
kende thcatei en m u / i ' k
gioepen Die k u n n e n hi' i
kosteloos eten en slapen
als /e bcieid / i j n elaai \ < o
in de plaats een optu <1< n
te vei 701 gen
Als gevolg van elit bel< ui
kunnen de kampec ulc i s
twee a d'ie keci por \\eek
in het bai- en i e'slaui ants-,i
bouw een gi atis eoneei t <>l
tonceluitvoeiing bijv* onen
Niet alleen nu in liet 11004
sci/oen maai o o k d a a i b u i
ten „Als enige camping in
Amsteidatn /ijn \ve name
lijk het hele jaai dooi
open meldt Wciicnboit,
Dus ook in de \\ nuc i
Tijdens de Kei st t n mi l
Oud en Nieuw /il lul lm i
zelfs meestal helem t il
vol
Johan Stlu'

Wij zijn op zoek naar

Ben je:

Gemotiveerd

Zoek je- afwisseling?
Sn plezier In, je werk?

Een doorzetter,
Werkloos,
Heb JG:

Een vbo werk- en denknivo

1

Een uitkering,
WH je:

ij SakmitParkeersystemen viiul ia a

Werken m de automatisering,
Een jaar investeren m de toekomst,

Kom dan naar onze informatie avond

DRUGSTORE

30 augustus,

Schmit Parkeersystemen B V m Zoetermeer is een ;ong en mnovitiLf' ~•<\< ;f espeoV/sec "*
in verkoop montage service en ondeiioud van parkeersystemen
Het productenpakket bestaat o a uit parkeermeters ticketiutornk i sli^sominstalhtit';
parkeerge/eidingssystemen kpirtverkoopapparatuur ten bel oeie v in ot i/ bnr veivoer en
toegangscontrole/afrekens*, sternen ten behoeve van recrea'ief/o f i \ oor meer n lor
matiezie onze internet pm/m

Wij zijn op korte termijn op zoek naar

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Er zijn tivee voorlichtingsronden 19 15 en 20 15

Doordatje tijdens je opleiding al werkervaring opdoet in het bedrijf? leven is
doorstroom naar een baan reëel Wij starten zodra de groep vol is
Het betreft een f uil - time dagopleiding

Kinderen de deur uit? - Lege dagen opvullen?
Solliciteer dan als

herinfreedster

Opleidmgslocatie- Roelof Hartstraat l te Amsterdam
Kosten- Je bijdrage aan dit traject is f 1550,-Ben je geïnteresseerd, stuur dan de bon op of bel naar het Walraven van Hall
College, antwoordnummer 46498, 1060 WD Amsterdam
Contactpersoon J Overmars, 020-6627798 of bel Computerij Zwolle,
mevr E Bonnen (038) 426 65 53

bij DE GAPER DRUGSTORE.
Wij hebben plaats voor enkele dames die het leuk vinden
enkele uren of dagen (uiteraard in onderling overleg) m
onze drogisterij/parfumenezaak te werken.
Reacties aan de Hr. P. Olieslagers, tel 023-5712513.

**•JJIE5AI. RAVEN VAK HALI C O L L E G E

Computert} Onderwijs

DRUGSTORE
Ja, ik wil graag informatie.
M/V

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Geboortedatum

Stuur deze bon op (zonder postzegel) naar:
Walraven van Hall College, antwoordnummer 46498, 1060 WD Amsterdam

-t(n 1 1 1 1 H r
*

'

Na een interne mwerkpenode zal je zelfstandig service LH ondf thouckwerkzi-'ni
heden gaan verrichten op locatie m de regio Amsterdam
Wij vragen
• LTS/MTS richting eleclronica
• Enige jaren ervaring verdient de voorkeur
• Kennis van computers
• Teamgeest enthousiasme geen 8 tot 5 mentaliteit
• en een klantgerichte instelling
• Accuraat zelfstandig en onder druk kunnen werken
• Beheersing van de Engelse taal
• Leeftijd tot 35 jaar en m het bezit van rijbewijs B
Wij bieden
• Een positie bii een succesvolle groeiende onderneming \ m 'III c n kwahtaU f
hoogwaardige producten verkocht worden
• Een werkomgeving met een goede sfeer
• Een bij de functie passend salaris en goede secundairt. ai lx r >ou lardrn
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u voor 1 september a s voui/u n vin ten uitgt
breid c v sturen of E-mailen naar Schmit Parkeetsystenu n B V C obaltstriat 17
2718 RN Zoetermeer t a v Dhr P J O Bakker E mail adrt s |> lul l ( i "Schmil nl
Internet wwwschmitnl

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort. Tel 023-5712513

RIJBEWIJS
ACTIEKORTING
ocT>
• f l o p / r l tl l i

van ƒ 200,- per cursus, met verkeersoefencenlrum Ooi' bij jou in de buurt
via speciale methode Voorwaarden korting • Verkecrsoofencentrum onderded
op doordeweekse dag en mei van 18 t/m 29 10 «Start opleiding voor 1211
• Alleen geldig voor nieuwe leerlingen die deze advertentie insturen ain aic
rijopleidingen anrwoordnr 724 7300 WB Apeldoorn Mooclijkheid voor lening
ter financiering van je rijbewijs bij SMS banH Bel 0900-89911G1
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Secretaresse

m/v

Voor de raad van bestuur
Hel Psychiatrisch Ziekenhuis
A m s t e r d a m , de Riagg Centrum/
Oud West en de Riagg Amsterdam
Noord zijn onlangs opgegaan in een
nieuwe organisatie Deze nieuwe
organisatie telt l 100 medewerkers
en biedt een breed, op de cliënt
afgestemd aanbod van b e h a n d e l i n g ,
zorg en opvang van kortdurend
a m b u l a n t tot langdurig klinisch
De b e h a n d e l a f d e l i n g e n zijn ver
spreid over Amsterdam Oud West
Noord en het Centrum Een afdeling
bevindt zich nog in Bloemendaal
In totaal zijn er 583 erkende

De raad van bestuur v e r v u l t een v o o r t n k
kersrol m het bouwen van de n i e u w e orginisiuc
B l a u w d r u k d a i r v o o r is het O n d c r n e m i n g s p h n
Riagg/PZA waarin on/e wensen en a c t i e s vnoi de
j a r e n 2000 2001 en 2002 snan Als secretaresse
vin de raad van b e s t u u r beni u d a g e l i j k s b e t r o k k e n
bij dit vernieuwingsproces Uw werkziamheden
z i j n dan ook zeer a f w i s s e l e n d 11 b e n t v o o r mede
werkers e x t e r n e r e l a t i e s en de b u i t e n w e r e l d
het eerste a a n s p r e e k p u n t milieus de organisme
in het algemeen en de raad vin b e s t u u r in het
bi|7onder In goede s a m e n w e r k i n g en i f s i e m m i i i j ,
met uw collegi s van het b e s u u i i s s c c i c n n a i t
o n d e r s t e u n t u de twee l e d e n vin de md v i n
b e s t u u r op vele f r o n t e n U s c h r i j f t b l i e v e n /orgt
voor een goed c o n t a c t met m e d e w e r k e r s en i c h
lies o n t v i n g t gisten b e h e e r t agcndi s n o t u k e i i
v e r g a d e r i n g e n en b e h a n d e l t post Zonodig t r e e d t
u op ils p o o r t w a c h t e r van de raad van b e s t u u r
Daarnaast v e r r i c h t u secretariële w e r k z i a m h e d e n
voor de bestuurssecretans en de eerste genees
k u n d i g e Het secretariaat van de nad van

b e s t u u r w e r k t t i e d s i n l t n s i c v c i s i m c n mei h e t
secrctiimt vin dt i(dclni) Interne en I x l c r n e
( oinm m i e i t i e II / u i t d n r o m i ik v o u d e / if
d e l i n g f n d e r s t e u n e n d p v e k / n m h e d e r ven e n t e n
H e l s c c r e m m l v i n de md v i n b e s t u u r
R i t uu s t c r e t i i e s s e s d i e nu HOL, d >or t e n
e x t e r n e m e d e w e r k e r w o r d e n nn(,esuiurd [ n d e
toekomst /il een v i n de seeicnrcsses de/e laik
overnemen
Wi| / e k e n e e n / e l i s n n d e,e m e e d e n k e n d e
leimworkei die l e e u r a i l fle bc l en stressbesiendij
is U heeft de o p l e i d i n g directieseerel ressi gevolgd
b e s c h i k t over o r g i n i s i t i c t i l e n t e n b e n t b e k e n d
met MS O t f i c e U beheerst de N i d c r h n d s c t a i l
u i t s t e k e n d /owel monde-lint, ils s c h r i f t c l i | k en u
h e e f t r u i m e crvirmt, m e t v t i s h j j e g j ui)
Voor meer i n f o r m a t i e k u n t u op dinsdit,
woensdag en d o n d e r d i j , connct o p n e m e n met
mevrouw l
Schipper tijdelijk coördinator
secretariaat telefoon 020 54° 48 02 Vacature
n u m m e r 74

plaatsen en 145 000 poliklinische

Secretaresse

en a m b u l a n t e contacten per jaar
Er wordt intensief samengewerkt

Als reserveringsmedewerker geef je telefonisch informatie
aan reisagenten en particulieren over vliegvakanties
verre reizen en auto kampeer sneeuw en vaarvakanties
Je geeft adviezen over de bestemmingen of biedt
De Touroperators
alternatieven aan Je controleert of de accomodaties
Neckermann Reizen en
beschikbaar zijn en je boekt reizen in het eigen
Vri| Uit en Reisbureauketen
moderne Neckermann computersysteem
Holiday land maken deel
uit van het internationale
Binnen deze functie groei je door van
C & N concern dat jaarlijks in
productspecialist naar allround medewerker
Europa de vakantie verzorgt voor
binnen het eigen trainingsprogramma
9 1 miljoen gasten Tevens beschikt
de groep over airlmes en hotelketens
Als Touroperator brengt Neckermann
Reizen tal van vakantieprogramma's
op de markt die via een uitgebreid
netwerk van reisagenten en
reisverkopende banken worden
verkocht Holiday Land is een
reisbureauketen met
70 reisbureaus in Nederland
Centraal staat in onze
organisatie deskundigheid
en vriendelijkheid

I

PC Hooft en met andere zorg en
maatschappelijke instellingen in
het verzorgingsgebied Eind 1999
zal de nieuwe organisatie
met een nieuwe naam en h u i s s t i j l
verder gaan

Je kan van deze functie een succes maken
als je beschikt over een commerciële
instelling belangstelling voor het toerisme
evenals een prettige telefoonstem Je bent
ook bereid om in het weekend en/of
koopavonden te werken De functie kan je
als parttimer en fulltimer gaan vervullen

verzorgen van de c o r r e s p o n d e n t i e en het beheren
\ a n hei ( a f d c l i n g s l a r c h i c i b e h o r e n t o t u w t a k e n
pakket
U heeft een r e l e v a n t e b e r o e p s o p l e i d i n g op
MBO niveau en e r v a r i n g m een soortgrli|ke f u n c t i e
L) k u n t /elfstandif, w e r k e n binnen gegeven alge
mene r i c h t l i j n e n en b e s c h i k t over goede sociale
vaardigheden met mrie net en semcegenchtheid
Affmi eit met financieel economische processen is
een pre
Voor meer i n f o r m a t i e k u n t u c o n t a c t opnemen
met mevrouw M Romi|n personeelsconsulent tele
foon 020 5 4 9 4 6 8 2 \ a c a t u i e n u m m e i 73

Voor de eenheid Personeels & Salarisadministratie
De eenheid Personeels & S a l a r i s a d m i n i s t r a t i e
is onderdeel \ a n de afdeling Financieel Economi
sche Zaken De eenheid zorgt voor het a d e q u a a t
registreren verwerken en controleren van perso
neelsgegevens zodat de juiste informatie naar
medewerkers en leidinggevenden w o i d t gecom
mumceerd en de s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e kan
zorgen voor een correcte salansverwerkmg Als
medewerker personeelsadministratie bent u ver
antwoordeli|k voor het adequaat verwerken van
personeelsmutaties en het a f h a n d e l e n van de
bijbehorende correspondentie Verder verzorgt
u de administratieve a f h a n d e l i n g van w e r v i n g
en selectieprocedures zoals het opstellen van
arbeidsovereenkomsten Zowel voor medewerkers
als leidinggevenden vervult u de rol van vraag
baak voor wat betreft CAO aangelegenheden

Heb je hier zin in"> Bel naar Ronald Kupsch voor meer informatie (06 22 99 98 54) of stuur
Neckermann Reizen Nienoord 10 1112XG Diemen
Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld
Je

H

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort
Zonder collega s die hetzelfde willen kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?

O

T

E

t

HOOGLAND
Café "Het Gedicht van de Zee"

3 sterren hotel met 30 kamers
het gehele jaar geopend
zoekt

Da s mooi want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO Z
prima secundaire arbeidsvoorwaarden Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang

procedures en diverse personeelsregelingen Ook levert
u een b i j d r a g e aan het v o o r t d u r e n d verbeteren v a n
de administratieve organisatie van de eenheid
U heeft een relevante MBO opleiding in een
(personeelsjadministratieve/secretanele richting
en enige jaren w e r k e r v a r i n g liefst op een
personeelsadministratie U heeft a f f i n i t e i t met
geautomatiseerde
gegevensverwerking
bent
bekend met Word en Excel en u k u n t z e l f s t a n d i g
werken Verder bent u servicegencht accuraat
en flexibel
Voor meer i n f o r m a t i e k u n t u c o n t a c t
o p n e m e n met de heer R L R Baas c o ö r d i n a t o r
Personeels
& Salarisadministratie
telefoon
020 - 549 48 44 V a c a t u r e n u m m e r 75

Voor alle functies geldt
Wij bieden u afwisselende functies en een 36 unge werkweek voor de f u n c t e m e d e w e r k e r personeels
administratie behoort een 32 unge werkweek ook tot de m o g e l i j k h e d e n Het salaris is m a r k t c o n f o r m de
arbeidsvoorwaarden zi|n conform de CAO Ziekenhuiswezen Riagg/PZA beschikt over een u i t s t e k e n d e regeling
voor kinderopvang Ook kunt u deelnemen aan diverse collectieve verzekeringen en een bedrijfsspaarregelmj,
Heeft u belangstelling stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen en o v v het b e t r e f f e n d e
v a c a t u r e n u m m e r naar Psychiatrisch Z i e k e n h u i s Amsterdam Riagg Centrum/Oud West en de Riagg A m s t e r d a m
Noord t a v Personeelsadministratie Postbus 75848 1070 AV Amsterdam

ASSISTENTIE
voor het schoonmaken van kamers

Werken m Amstelhof een
prachtig historisch pand
m hartje Amsterdam
j heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen
\Je kunt nu eenmaal niet
^ornaat iets aan het
qebouw veranderen

De a f d e l i n g Financieel E c o n o m i s c h e 7aken is
de grootste o n d e r s t e u n e n d e a f d e l i n g van Riogg/
PZA Deze s t a f a f d e l i n g is o n d e r v e r d e e l d in vi|f
deels z e l f s t u r e n d e eenheden Medische A d n u n i
stratie Personeels & Salarisadministratie l i n a n c i e l e
Admministratie Informatievoorziening & Automa
tisenng en Bedrijfseconomische /aken U u e r k t
v o o r n a m e l i | k voor het hoofd F i n a n c i e e l Lconomi
sche Zaken
Als zi|n r e c h t e r h a n d o n d e r h o u d t u de con
tacten met ( i n t e r n e ) relaties van de a f d e l i n g regelt
afspraken bewaakt de agenda behandelt post
bereidt vergaderingen voor en notuleert ze Üok
het uitwerken van brieven en rapporten het

Medewerker personeelsadministratie m/v

jeje brief met je CV naar Wim Hamer

l Verpleeghuis en Reactive
'ingscentrum Amstelhof
is een van de grootste
^verpleeghuizen van
.Mmsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
\Amstelhuizen Er zijn
owel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen

Voor de a f d e l i n g Financieel Economische Zaken

met de Regionale Instelling voor
Beschermd Wonen (RIBW)

m/v

Werktijden in overleg
enkele dagen in de week is ook prima
Prettige werksfeer, goede verdiensten
40+ van harte welkom
Gaarne even bellen met Floris Faber
023-5715541

PZA

nagg

Psychiatrisch
Ziekenhuis
Amsterdam
Cent urn Oud West Noo d

Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn personeelsconsulent
Gelijk solliciteren'
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur)
Wie weet tot ziens in Amstelhof

InterLanden sprelgraep

AMSTERDAM NOORD

Westerparkstraat 5, 2042 AV Zandvoort

PLEEGKUNDIGE
werk je toch het liefst
in een prima ziekenhuis
Als verpleegkundige heb je een veelgevraagde functie je verdient overal hetzelfde, want dat is geregeld in de CAO voor
het Ziekenhuiswezen Als je dan toch de keus hebt, dan is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam zo gek nog
niet Goede sfeer, fijne collega's, kleine teams en, niet te vergeten, Amsterdam met z'n vele culturele, sportieve en
maatschappelijke mogelijkheden Ben je

Huis aan huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van

Verpleegkundige

(m/v)

en lijkt het je aantrekkelijk om bij ons te komen werken7 Meld ie dan meteen aan, ook als /e een specialisme hebt
Informatie Bel ons, (020) 510 82 81, dan ontvang je zo spoedig mogelijk onze informatiemap Wil je informatie via
persoonlijk contact, bel dan met mevrouw M J de Vries (020-511 11 15, sein 386), de heer C C Zoet (020-510 89 11,
sein 209), hoofden klinische zorg, of mevrouw FM Verburgh (020 510 82 81), personeelsfunctionaris

\\ i met spoed
nut sotmummu
(.01 13! U R D U \ s n

Bel mi: 020-613-8444
Ot

I \ I I R[ \ \ D I \ SPRriGROFP
Anl\\ooiclnummu i6^ü l 1060 \ D \mstucLun

De procedure: )e aanmelding per telefoon is de eerste stap m je sollicitatie Sneller kan niet en het verplicht je tot niets
Je ontvangt na je aanmelding een informatiemap waarin ook een sollicitatieformulier zit en informatie over de sollicitatieprocedure Je kunt solliciteren door een brief of een ingevuld sollicitatieformulier op te sturen naar het Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis, t a v mevrouw FM Verburgh, personeelsfunctionaris, postbus 9243, 1006 AE Amsterdam
Je kunt op het sollicitatieformulier of in je brief aangeven welk specialisme je interesse heeft

Lucos*ff Ziekenhuis
Andreas
Bij ons draait zorg om mensen

FILMS
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tot sociaal
Een mooie film op televisie is toch wat
anders dan een film in
de bioscoop zien.
Regelmatige bezoekers
van Filmclub Simon
van Collem beseffen
dat al vijf jaar. Elke
woensdagavond geven
ze zich over aan bijzondere films. Van horror tot sociaal drama.

Joe' van de Britse regisvoetballers
seur Ken Uoach

De

j leven in Zandvooit Het is bij/on
E HEBT Zandvooiteis die naai
de filmclub komen omdat ze
dei dat Thys Ockeisen ook iets bij
een mooie film willen zien die
de film veitelt Dat is uniek
l normaalgesproken niet in
Bovendien heeft de filmclub een
sociale functie in Zandvooit Na
Zandvoort draait en voor anderen
afloop woidt ei vaak nog nagepiaat
l kan de film niet extreem of apart
l genoeg zijn Ik probeei voor beide
l in de kroeg Daaiom blijft hij zijn
zaal beschikbaai stellen zelfs al
l soorten toeschouwers films te pio| moet ei geld bij
I grammeien in het Circus," veitelt
De club dieditjaai haai eeiste
l Thys Ockei sen, vooi zitter en pro
l grammeur van Filmclub Simon van | l jubileum viei t is de meest open
l vereniging van Zandvooi t
l Collem
j Niemand hoeft lid te zijn om
l woensdagavond in het Cncus naai
„Ik hou er namelijk van om menI sen te zien genieten van films Dat
l een bijzondere film te kijken Maai
leden krijgen wel elke week vijf
l is een van mijn dnjfveren En
natuuilijk vind ik het zelf ook leuk
gulden koiting op een kaaitje Het
lidmaatschap hebben ze ei /o uit
l om films te bekijken die ik nog met|
want dat bediaagt slechts 25 gul
l gezien heb of die ik graag nog een
keei zie Eigenlijk hoop ik dat ei
| den pei jaai
l ondei het publiek eenjongeie is
j die ervan dl oomt om filmmakei te
Daaivooi knjgen ze van septembei |
j wolden Zoals ik vroeger zelf dol op | j tot en met mei een zeei afwisse
llend progiamma Van lomantiek tot|
| de bioscoop was '
l horror en van penkelen ovei buien
Jongeren bevinden zich echter
die met deugen tot maatschappehj
l niet zoveel onder het vaste publiek
ke ontwikkelingen in Tibet Alle
J tot Ockersens treurnis Niettemin
l films wolden van tevoien ingeleid
is hij blij dat hij kan i ekenen op

J

'Ik hou ervanjom mensen te
zien genieten/van films'
een hai de kern van dertig bezoe
l kei s zestig bij bekende films Die
j aanhang is m de loop der jaren stabiel gebleven Mogelijk komen ei
nieuwe (jonge) toeschouweis bij nu
l het Cncus op Inteinet ook informa
üe ovei de filmclub heeft
Opvallend is dat er relatief veel
l mensen in hun eentje naai de bio
| scoop gaan
Leo Hemo eigenaar van het
j Circus vindt dat de filmclub een
l vemjking is van het cultuiele

l reclame is ei niet en pauze evenJmin Wel knjgen de bezoekeis van
J te voren giatis koffie m de foyei
De ene film is bekendei dan de
Jandei e My name is Joe (15sep
jtember) heeft bijvooi beeld volle
Izalen getiokken in Amsteidam Dit
l sociaal drama gaat ovei een voetIbalcoach met een diankpiobleem
l die vei hefd woi dt op een maat
[schappelijk weikster Hetveihaal
| speelt zich af in Glasgow
Ken Loach staat ei om bekend dat

l 7ijn acteuis echte mensen /ijn die
nauwelijks geschminkt lijken en
die je in het dagelijks leven in
Gioot Bnttanme oveial om je heen
ziet Ook komt de typisch dioge
Butse humoi altijd vooi in zijn
films

j baai Daaiom haalt Ockeisen op l
l septembei een andeie bi]7ondeie
lArneiikaanse film naai Zandvooit
l Aihngton Road Een thullei met
jondei andeie Jefi Bndges ovei een
j straat met op het oog keui ige
lAmenkaanse buigeis Achtei de

Filmclub Simon van Collem staat
aan begin van nieuw seizoen
Festen (6 oktober) was eeist een
l hit op het filmfestival van
Rotteidam en wist vei volgens zelf-;
l in klemeie plaatsen als Leiden uit
l vei kocht te laken Het is een
lopmeikehjke film Wie eenmaal
l gewend is aan de schokkeiige beel
l den die uit de hand gefilmd ?ijn
j woi dt overweldigd door het vet
j haal Wat op het eei ste gezicht een
l alledaags Deens familiefeest ter ei e
j van een rijke zestigjarige vadei
j lijkt te worden ontpopt zich tot een
ontluisteiende geschiedenis Het
l mooie van de film is datje sympaj thic als kijkei van de ene naai de
andeiespelei schiet
j James Whale is misschien niet zo n
[bekende naam vooi sommigen
Maai wie Fiankenstem hooit ziet
l meteen de beroemde gi lezel voor
zich Whale is de giote man achtei
l Fiankenstem Vong jaai weid hij
l geëerd met een speelfilm ovei zijn
leven ( Gods and monsteis ) die op
] 13 oktober bij de filmclub veitoond
jwoidt Op dezelfde avond di aait
look Bnde of Fiankenstem een
Iklassiekei uit 1935
Tiaditiegetiouw opent het filmsei
l zoen met Woody Allen maai dit
jjaai bleek de kopie van zijn laatste
l film Celebi ity niet op tijd beschik

l aangehaikte gazonnetjes schuilt
| echtei het kwaad
De openingsavond kujgt boven
l dien waai schijnlijk een Zandvooi ts
tintje want Ockeisen wil een twin
[tig minuten duiende documentaiie
l ovei het stiandleven van
Zandvooit in de jaien twintig laten
j zien Ook \\oiden divetse vooi stuk
jjes veitoond van films die de
l komende maanden op het piogiam
| ma staan
Of ik nog plannen voor de toe
l komst heb 9 Jazekei veitelt
Ockersen Ik wil gi aag een James
l Bond-festival orgamseien
j Vboilopig is dat nog even uitge
l steld omdat we de fmanciei ing
niet lond kiegen Daai naast heeft
hij een Russische filmmaand m
zijn hoofd Ik 7ou ontzettend
giaag de film In de gevangenis
naai Nedeiland halen Die laat zien
l hoe Russen ovei ons gevangenis
j wezen denken Ze stellen het vooi
j als luilekkei land Toen ik in
l Rusland die film zag heb ik blauw
j gelegen van het lachen Ook bij
Daai m het land o\ ei een
l Russisch doipje heb ik veel gela
enen

The bride of Frankenstem', acteur Boris Karloff, is een van de films tijdens de speciale horroravond op 13 oktober

Monique van Hoogstraten l

American History X gaat over Neo Nazi Derek (Edward Norton, links) rehabiliteert in de
gevangenis na een moordpartij. Als hij terugkeert in zijn omgeving ziet hij hoe zijn jongere broertje op dezelfde manier is vergiftigd met de verkeerde ideeën als hij destijds.
Hij begint te strijden tegen zijn voormalige vrienden

dan 'ie lijkt
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Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet ovet 1 of 2
kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet,
Plaatsing is mogelijk in de volgende oditiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,1 l per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1.90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad,
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra m
rekening gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven;

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21

SALSA dansschool Sabroso
ARGENTIJNSE TANGO
Kaasland vraagt voor haar 2 gezellige winkels in Amsterdam o.l.y. Raoul & Soo Jin. Open
Start nwe cursus op 13 sept.
Centrum verkoper m/v, 17-45 jr, voor de verkoop van brood,
huis sept. Folder/info: 020lessen ma t/m vr 020-6238662
broodjes en kaas. U dient representatief te zijn en een vreem- 6437948 www.papavoine.com
www. sabroso.vfs.net
de taal te spreken. Wij bieden CAO, salaris, werkuren 10-40
uur in overleg. Eventueel studenten voor de ochtenden of midLichaamsverzorging
dagen. Voor inl. 0251-654702.
KOOKAI Amstelveen zoekt per direct een fulltime verkoopster Sportmassage, ontsp. masDieren en
in een parttime verkoopster voor minimaal 14 uur per week. sage Shiatsu, voetreflex, ook
(niet do.avond en za.)Telefonische inlichtingen 020-4412108.
zonnebank. Tel. 023-5714092
-benodigdheden
Cadeauwinkel Mediterranee
Huishoudelijk/
allergische aandoeAmsterdam Magna Plaza zkt
Vraag en aanbod Wegens
ning van onze kinderen ben ik
verkoopster (18-55 jr) voor
schoonmaakhelaas genoodzaakt om een
wo., do-avond, vrij. en één
Aangeb. door omst. nw. da- goed tehuis te zoeken voor
personeel
weekenddag. Gemotiveerde,
mesfiets,
Giant
Avant
kl.
bl.
24
mijn 2 katten (moeder en
vriendelijke, klantgerichte instelling is van belang. Gebo- A'dam-Zuid, goede ervaren versn., 150 km oud. ƒ750,- zoon), 7 en 8 jaar oud. Beide
Tevens
nw
Zweedse
fietsenzeer aanhankelijk, lief en sociden wordt een prettige werk- werkster, niet-rokend, ca. 4
drager, merk Thule, voor aan aal. Wie biedt zich aan? Voor
sfeer, goed salaris en leuke uur 1x p.w., 020-6764003.
5e
deur
ƒ
150.
020-6476230.
info: tel. 5736044 of 5712121.
collega's. Alleen schriftelijke Bellen tussen 08.30-10.00 u.
sollicitatie t.a.v.: Mediterranee, en 17.00-18.00 u.
T.k. spiegel kaptafel, met Ellen Cats Hondenkapsalon
Hr F. Suiskens, Jarmuiden 65,
Gevr. hulp i.d. huish., 1x per messing, met grote losse Achterweg 1, Zandvoort.
1046 AE Amsterdam.
14 dagen. Tel. 5712220.
Tel. 023-5730068.
spiegel, ƒ250. 023-5716425
Gevraagd voor onze zaak in
Volgens afspraak.
noten, bonbons en cadeauUitgaan
Dierenbescherming heeft een
Muziek en
artikelen verkoopmedewerker
sterli./castratie-actie voor uw
voor de zaterdag. Voor de Spprtcafé Zandvoort voor
-instrumenten
kat. Info 5714561.
juiste persoon juist salaris. bruiloften, recepties, persoverjaardagsInlichtingen Bert Tabak, Rein- neelsfeesten,
feestjes,
catering. 023Mode en
straat 133, Amsterdam.
PIANO SPELEN
5715619;06-54616812.
Tel. 020-6445484
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,accessoires
voor het eerste halfjaar
Micro-advertenties opgegeven Elke donderdag dansen en
een
goede
piano
huren.
ontmoeten
v.
alleengaanden
T.k.
bij Rini Boom maand. 30
voor maandag 15.00 uur,
VAN KERKWIJK
en dinsd. 31 aug. van 13.00worden al in dezelfde week op v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuAmsterdamseweg 202
welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
16.00 uur. Bijna nieuwe dawoensdag geplaatst.
AMSTELVEEN
meskleding, Kostverlorenstr.
020-6413187
85 achter.
Evenementen

WEGENS VERBOUWING
GARAGE-VERKOOP
Dond. 26 aug. 12-16.00 uur.
Brugstr., om de hoek v.d. Zeestraat 2e deur links.
OPENLUCHT VLO.MARKT
VRIJE SNUFFELMARKTEN,
AMSTERDAM-NOORD
woensdag 8, 15, 22 en 29
Zon. 29 aug., 10-17 uur,
september.
Winkelcentrum
parkeerterrein. Sporthal
Stadshart Amstelveen. Gratis De Weeren, Beemsterstraat
toegang. Van 11.00-18.00
(bij slecht weer binnen).
uur. Kraampje huren: Organi- Inl. Midland bv. 033-4751167.
satie Don, tel. 0294-233654.
VLOOIENMARKT 11 en 12
sept. in Emergohal te A'veen.
25 en 26 sept. Velodrome
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
A'dam. Voor info:
Amsterdam 11-12 september.
020-6570612
0481-422564.
b.g.g. 06-53147728.

{Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Opleidingen en cursussen

Micro's Weekmedia

Dreigend tekort aan DOKTERSASSISTENTEN in Amsterdam
en omgeving!

Algemeen

Wil je volgend jaar al, met een, door het
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
ERKEND DIPLOMA,
werkzaam zijn in een afwisselende
en verantwoordelijke baan in de medische sector?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de een- en tweejarige
avondopleiding voor volwassenen aan het
NIPA-AMSTERDAM.

Een snelgroeiend, bruisend bedrijf met meer dan 30 vestigingen, verspreid over het gehele land, verhuurt personenauto's,
bestel- en vrachtwagens, campers, motoren, koelwagens en
getrokken materieel, heeft op haar vestiging in Amsterdam
plaats voor een enthousiaste

Aanvang van de opleiding: 14 september 1999.
Vooropleiding: minimaal MAVO-D.
Onderwijs door (huis)artsen, verpleegkundigen,
medisch analisten en doktersassistente, overdag werkzaam
in de medische praktijk, garanderen een
moderne opleiding.
Inlichtingen: Els Goorhuis, arts
en cursusmanager, tel 020-6768124.

Tevens zoekt het team op onze vestiging in Aalsmeer versterking in de vorm van een dynamische

service medewerk(st)er
met klantvriendelijke instelling, die zich gaat bezighouden met
het schoonmaken, innemen alsmede het uitgeven van huurauto's. Gegadigden voor deze functie dienen in het bezit te zijn
van rijbewijs B/C/E; geen 9 tot 5 mentaliteit.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae,
kunt u binnen 10 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de heer H.K. Kerklingh, Klokkenbergweg 17,1101 AK Amsterdam.
Engel Foreign Foord b.v. is een importbedrijf van levensmiddelen en wij zijn gevestigd op het industrieterrein van Uithoorn.
Wij vragen voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een :

Magazijn Medewerker m/v
voor het verzamelen van orders, ontvangen van goederen, etc.
Wij zijn op zoek naar een goed gemotiveerde collega met een
goede inzet voor 40 uur per week, evt. is parttime bespreekbaar. Telefonische reacties: 0297-533833, vragen naar Henk
van Graafijland.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Geld verdienen met je telefoon! Dames gezocht voor het
voeren van erotische gesprekken vanuit huis. Eigen
wektijden en leuke verdiensten! Info? Bel 010-2944880

Commercieel
personeel

Horecapersoneel

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

l

77/ci vóor vëraridêring
startkanïQpleidingl
Het Walraven van Hall College biedt je de kans
om met behoud van uitkering te starten met de
MBO-opleiding

Boekhoudkundig medewerker
of Secretaresse (medisch, juridisch)
Een baan én een scholingspremie van ƒ 121,- per

Start: 13 september 1999
Opleidingsduur: 1,5 jaar plus 0,5 jaar stage
Voor informatie, vraag naar Celia Lieuw of Klaas van den
Henk, tel 516.16.16
Speciale informatiebijeenkomsten op di. 24/8 en di. 31/8
van 10.00-12.00 uur.

jmsterdjm en omstreken

OPLEIDING
HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS
Werkt u graag met kinderen in de basisschool?
Vindt u leren omgaan met waarden en normen belangrijk?
Ga dan nu humanistisch vormingsonderwijs geven.
Binnenkort start onder andere in Utrecht een tweejarige deeltijdopleiding.
Vraag het informatiepakket aan bij:
PEDAGOGISCH STUDIECENTRUM H.V.O.
TEL. 030-2856856
Informatieavond: 13 september 1999,
20.00 uur in De Spil, Kievitstraat 6 Utrecht
Start opleiding: 27 september 1999, op bovenstaand adres

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Mr. lama, Afrikaans Internationaal medium, 100% direct
resultaat, terugkeer geliefde,
impotentie.bescherming, carriere, examen, geluk enz. Niet
tevreden, bij een ander medium, laat mij u helpen. Betaling
na resultaat. 020-6684461

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

te koop aangeboden

OPEN DAG
Zaterdag 28 augustus
van 11.00 tot 15.00 uur

d. B. Nails

Dames gevraagd 23 tot 30 jaar zonder kinderen die een baan
hebben, dames/heren 30 tot 35 jaar met kinderen in de leeftijd
tot 5 jaar en jongens en meisjes in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar
voor een marktonderzoek in Amstelveen. U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020 -6654447.

Bel voor meer informatie:
A.B. Nails (Always Beautiful Nails)
Pijlslaan 110 - Haarlem

Verloren/ge vonden

023 - 5 24 5005

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Robert 23 jr, bekend van TV, Cynthia 20 jr, Ind. meisje, 1.59
ik ben voor alles in, dus bel m, lief en slank, komt naar u
toe va. ƒ250,-. 0625-293125.
snel 0621-457885.

Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601 .

Omdat u niet zonder kunt!
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Woonruimte te huur aangeboden
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Woonruimte te koop aangeboden
T.k.a. ben. woning in de Gerkestr., woonk., 310x8m, 2
slaapl., mod. badk. + tuin
(Zuid), i.g.st. gedeelt. dubb.
glas., vr. pr. 295000,- k.k.
Br.o.nr. 20411090 bur. v.d. bl.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden
Te huur aangeb. OPSLAGRUIMTE ± 36m2. Inl.
tel. 023-5715489.

Garagebox verhuur Tjerk
Hiddestr. Tel. 023-5714825

Bedrijfshuis ves tin g
te koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Voor de particulier

Te huur garage Buitenveldert
3 x 6 m, ƒ400,- p.m.
Tel. 020-6443332.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Vrouwen adverteren gratis via
0800-4140. KENNISMAKING:
Margreet, 50 jaar jong en
woonachtig in de randstad.
Spreekt jou dit aan en wil je
nog meer van mij weten??
Ben jij niet rokend en wil je
o.a. mijn praatmaatje worden?
Details op»
Boxnummer 2075134.

Direct resultaat, vrouwen reageren GRATIS op 0800-4140.
Ik luister al 32 jaar naar de
naam Klaas. Ben een gescheiden man en jij bent een
lieve, spontane dame! Trefwoorden: Zorgzaam, gezelligheid, kinderen. Hoor ik wal
van
je?
Tot
horens!!
Boxnummer 823449.

Alle mannen tussen de 18-88
mogen hier adverteren! tv
naam is Dirk, heb kort bloric
haar, blauwe ogen, ben 1.90
lang, slank en van Nederlandse nationaliteit. Ik ben betrouwbaar, heb bijna alles, nu
alleen nog een echte leuke
meid tussen de 20-30 jaar!
Boxnummer 870819.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.

Hoi meiden, ik ben Sanne,
een leuke, vlotte en spontane
vrouw. Via deze lijn zou ik
graag in contact willen komen
Engels voor beginners + half
KASSA MEDEWERK(ST)ERS
gev. ƒ6,- per uur. Begin 6,7 en Argentijnse TANGO & SALSA met andere vrouwen om ge9 sept., ook privéles Progress. o.l.v. Raoul & Soo Jin kennis- zellig te kletsen, lol te maken
en zo nu en dan lekker stapMet name voor de avonduren en in het weekend. Heeft u inte- Tel. 020-4124800.
makingsles en Open Huis
pen. Graag reactie zonder
resse en bent u vanaf 8 tot 25 uur per week beschikbaar,
voor beg./gevor. in aug./sept.
bijbedoelingen. Boxnummer
wacht dan niet en bel snel met de afdeling personeelszaken ASTROLOGIE BeroepsAc. de Salsa & Tango: 020tel.nr. 020-5624803 en vraaa om een sollicitatieformulier.
6437948 www.papavoine.com 366093.
opleiding. 020-6384148.

Dans- en
balletles

Clubs en privéhuizen

Ook verkrijgbaar bij:

Oproepen

VERLOREN:
langwerpige
zilveren speld c.a. 10 a 12 cm,
glad, rond, bovenin 2 openingen. Tel. 023-5714656

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Katja's escort: leuke meisjes Particuliere Micro-advertenties
v.a. 21 jaar komen naar u toe worden doorgeplaatst op ATB
Text.
Hé, jij daar! Zoek je een vol- v.a. ƒ250,-. 0626-462715
slanke, verzorgde blondine
van 55+? STOP! Je bent bij
0906-lijnen
mij aan het goede adres. Ria,
dat is mijn naam. Humoristi- 't Lekkerste treknummertje nu Ik ga door, waar anderen
sche, serieuze, 1.80+, 55+ LIVE met hete meiden thuis. stoppen! Schaam me nergens
man, reageer jij op mijn ad- Ze liggen naakt te wachten. voor en wil harde SEKS!
vertentie. Ik wacht met span- 24 u.p.dg. 0906-9520 pm99c. Harriët! 99cpm 0906-9794.
ning! Boxnummer 246748.
POSTCODE DATING!
Lesbi Tiener Seks (18) Live.
Vrouwen zoeken snel contact. Wij zijn lekker BI en als je belt
Ben jij minimaal 1.90, dus erg Bel 0906-18.44
(SOcpm). hoor je ons live bezig. Meelang van stuk, let dan op! Je SBS-6 text pagina 745.
doen! 0906-9691 pm99c.
bent verder sportief, je houdt
**Seks
alarmnummer"
SM-CONTACTLIJN.
Hier
van sport, gezelligheid en zo
Snelseks direct live 99cpm.
zoeken vrouwen & stellen SM
nu en dan een wandeling in
contact. 0906-18.33 (SOcpm)
de natuur. Ik zou het heerlijk
0906*061 1
vinden om een gemeende
Vrouwen, 18-55 jr, geven
reactie van je te ontvangen! Dagelijks seksen hete meisjes telnr. voor gratis contact!
18 op onze livelijn! Alleen de
Boxnummer 281597.
Bel: 0906-1 8.22 (1gpm).
heetste! 99cpm. 0906-0603.

Opleidingen en Groothandel

Vaste relatie, geen geheimen
voor elkaar, samen leuke
dingen ondernemen, plezier
maken en genieten van alles!
Ik ben een man van 31 en mr
lijkt dat wel wat! Ben gescheiden en heb 2 schatten van
kinderen. Wil jij ons beter leren
kennen? BEL NU! Boxnummer 806398.

MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL in Amsterdam
twee weken gratis AIKIDO,
zoekt:
geweldloze zelfverdediging in
Amstelveen en Volendam bel
06-21083709 of 020-4706936
ENTHOUSIASTE

Nederland
...een rustige plek bij uitstek...
minicamping
"MARJA BRUMMER"
Boerpad 9
7961 LB Ruinerwold
(zw-drenthe)
0522-482653

Financieringen

GEZOCHT door aantrekkelijke, blonde, 32 jarige, 1.90
lange, spontane , sportieve,
beslist niet wanhopige man!
Een dito meid tussen de 25 en
33. Niet wanhopig en toe aan
een serieuze relatie. Ik zit
lekker in mijn vel en wacht op
jouw reactie!
Boxnummer 713696.

Winkelpersoneel

Ik zoek een vriend om mee te
gaan dansen en om als het
dan klikt tussen ons, een serieuze relatie te beginnen! Ik
ben een volslanke vrouw van
1.60 groot, heb groene ogen
en bruin-rood haar! Ik ben 45
jaar en heb een zeer lief karakter! Boxnummer 363480.
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Ringlijn 50, tram l en 17 stoppen voor de deur.

Wij vragen voor ons Restaurant medewerkers bediening
met ervaring en vakkennis op
jaarbasis.

"BINNENPRET
is een organisatie die kinder- Voor telefonische inlichtingen,
boeken verkoopt en promoot. Onder nr: 023-5713599 vraagt
Wij zijn op zoek naar enthou- u naar Dhr. Van Houten, sr.
siaste consulenten (MA/) die
parties willen geven in de
Gevraagd:
regio Amsterdam. Hou je van
kinderboeken, heb je zelf kinkok/keukenhulp/
deren en ben je in bezit van
een auto bel dan voor meer
afwasser.
info: Tel. 020-4214457.
GOEDE VERDIENSTEN
Tel. 023-5731607
MOGELIJK"

Hé jij daar!! Trouwe, liefdevolle
man tussen de 30 en 45. Jij zit
vol levenslust en kinderen
vind je geen bezwaar. Ik ben
Karin, aantrekkelijk, jong, 38
jaar en kinderen zijn alles voor
mij. Wil je mij beter leren kennen? BEL NU!
Boxnummer 392598.

Woninginrich tin g

maand (GSD) liggen in het verschiet!

Plaats: Schipluidenlaan 20 (naast het station Lelylaan).
OUEENIE-RESTAURANT
ZANDVOORT

Jonge moeder, 35 jaar, zoekt
serieuze kennismaking. Ik zie
er zeer goed uit met groene
ogen en lekker slank. Zk.m.
niet kalende man, mooi, groter
dan 1.80 en liefst geen baard
of bril. Alleen als je er net als ik
ECHT goed uit ziet, dan bel je
me eens. Boxnummer 211519

Vakantie

Te koop gel. grenen bed omPeugeot 106' HDZ, april '98, Golf 1.6, grijs-metallic, in pribouw mt 180-200cm prijs Particuliere Micro-advertenties kilometerstand 28.000, met. ma staat, b.j. '87, APK tot aug.
ƒ400,-; wit metalen stapelbed worden doorgeplaatst op ATS zilver, luxe uitvoer, vr.pr. 2000, ƒ3000, tel 020-6235795
(nieuw)
ƒ200,-;
traphekje Text.
ƒ17.000,-. Tel. 020-4194443.
ƒ50,-. Tel. 023-5718793.

Ik heb een te groot huis voor
mijzelf „kamers" te huur in
Zandvoort-Zuid.
Bel. 0655391696.

administrateur m/v
De functie: administratieve werkzaamheden w.o. ondersteuning van de financieel administratief manager bij rapportages,
verzorgen van belastingaangiften, leiding geven aan 4 medewerkers.
Functie-eisen: MBA-diploma en/of studerend SPD & enige
jaren werkervaring in een vergelijkbare functie. U bent een
accurate en flexibele persoonlijkheid.

Weet jij een leuk restaurantje
n de buurt?? Lekker eten, dat
doe ik het liefst. Ben een weduwe van 60 jaar, volslank en
muziek, autorijden en dieren,
dat zijn mijn hobby's. Interesse? Vertel wat over jezelf en
wie
weet?!
Boxnummer
278298.

Diversen

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd

Ria, 44 jaar, bruin haar, bruine
ogen, stevig en draag een
brilletje! Ik zoek een leuke,
aardige, lieve, het liefst ook
grotere, stevige man met humor. Ik hoop dat ik veel reacties krijg! Durf jij het aan om
op mij te reageren? Ik wacht
met smart af! Boxnummer
267623.

GEZOCHT: Leuke, spontane
vrouw tussen de 30 en 40 jaar
:
een natuurlijke uitstraling.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN * met
Door niet onknappe, 37 jarige Ongeb., lieve m., A'dam, 37,
jongeman, slank van postuur. (ziet er veel jonger uit), ac. opl.
AUGUSTUS-VEILING
Halflang donkerblond haar, goede baan zkt een leuke vr.
o.a. antieke meubelen, klokken, tapijten, schilderijen, veel blauwe ogen. Trefw: buitenle- voor avondje uit, winkelen,
kleingoed enz. enz. Op maandag 30 en dinsdag 31 augustus ven, jeans, eerlijkheid en ware vak., etc. Reacties: Br.o.nr.
aanvang 19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 27 augustus 14-21 uur, liefde. Boxnummer 895304.
20409725 bur. v.d. bl.
zaterdag 28 en zondag 29 augustus 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen. 020-6473004.
Personenauto's

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort,

Ik ben een stevige vrouw, 39
jaar, met confectiemaat 52,
goede opleiding en erg charmant. Ik heb veel te bieden,
nou van bioscoopje, wandelen, uit eten en tal van andere
leuke dingen. Spreek op mijn
DOX je naam en telefoonnummer in en ik neem contact op.
Boxnummer 244357.

Kunst en antiek

Autoverzekering

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

10

t/m 3 regels

l 5.82

t/m A regels

l 7,76

t/m 5 regels

f 9,69

t/m 6 regels

(

l/m 7 regels

1 1 3.57

1 1 ,63

l/m 8 regels

1

15.51

t/m 9 regels

f

17,45

t/m 10 regels 1 19.39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

r
woensdag 25 augustus 1999

11-13-14-15-17

Nederlands SchiM'pvaarlnniseum Amsterdam
Katten burgplein l
Tul.: 020- 5232222
Open: ma t/m zo 10-17. na half sept. van di t/m zo

Amsterdamse Musea
presenteren zich

Allard I'icrson Museum Amsterdam
Ouelu'l\uï'mm-|U 127
'l'el, 020 - 5252551)
( J p c i i : i l i l/ni v r v a i i 10-17 uur//ii-/o 1H-17 u u r / m a

Kxpositie 'Grote Goden' over het veelgodendom
van hel oude Egypte, Griekenland en het
Romeinse Rijk. Wandschilderingen, mythologische verhalen en epigrammen, archeologische
voorwerpen en gipsafgietsels geven een kleurri.jk beeld van de verschillende godsdiensten.

Tijdens de Uitmarkt op 28 en 29 augustus op het Museumplein presenteren 26
Amsterdamse musea hun nieuwe programma. Alvast een voorproefje op
deze pagina.

tó"Allard PiérsörivMuseurri'

Stichting AKCAM
WatiTlnnplrin 21H
Tul. 020 - fi:>(HH7B
Open: di t/m y.n lli-17 uur

Kinderen hebben het deze zomer druk in het Scheepvaartmuseum. Tot
en met 5 september kunnen kinderen t/m 12 jaar, die verkleed zijn als
matroos, piraat of kapitein aanmonsteren op het VOC-schip Amsterdam. Wie de bemanning helpt met dekzwabberen, balen sjouwen en
andere klussen aan boord ontvangt een oorkonde en een zeemansdrankje. Verder is de expositie De Ark van Noach te zien t/m 31 oktober, waarbij voor kinderen een gratis dierenkijktocht verkrijgbaar is.

ARCAM. het Architect u u r Centrum Ainsterdum, organiseert exposities en discussies,
geeft ARCAM NIKUWS
('Uitkrant' voor arehitectuur) uil en publica-1
lies. Op de inlernetsiU
(www.arccUTi.nl) ook:
actuele beeldschermexposilic-s. arehitecUturdocumenlatie en de
kaart met toekomstplannen vooi' de regio.
Exposities in de galerie:
l/m 2!) aug. Spotting
Architecture. Vanaf I I )
sept.: Visies op het
Westerdokseiland.
Entree altijd gratis.

Museum VVillet-Holtluiysen
Museum Ainslelkring, Ons' Lieve Heer op Solder
Oudt.v.ijds VonrburKwal 40
'IVi. 020 - (i2-l(i(i()-l
Open: ma t/m /.a 10-17 uur. /() Ki-17 uur (!) sopt. vanaf 13 uur
gesloten)

De bijzondere sfeer van dit grachtenpand met
/i.jn zeldzame 17e-eeuvvsc woonvertrekken verrast
dko bezoeker. De Sael, een deftige woonkamer, is
de enige die uit de Gouden Eeuw in Amsterdam
bewaard is gebleven. Op de zolderverdieping
richtte.! de eigenaar in 1GG1 een rooms-katholieke
huiskerk in. Ook in het kapelaanskamertje en
keukentje lijkt de tijd te hebben stilgestaan.

Foto Gert Jan van Rooy

Koninklijk Paleis Amsterdam
Dam
Tfel. 020 - 6204060
Open: dagelijks 11-17.30, 7-8-9 sept. gesloten

In 1895 liet mevrouw Willet-Holthuysen
haarlVde-eeuwse grachtenhuis na aan de
stad Amsterdam. Inclusief inboedel en de
kunstverzameling van haar overleden echtgenoot Abraham Willet. Aan mevrouws laatste wens wordt al meer dan een eeuw gehoor
gegeven: haar huis is een prachtig museum
dat de' familienamen in ere houdt. Museum
: Willet-Holthuysen is het enige volledig ingerachte grachtenpand in Amsterdam dat dagelijks voor publiek geopend is.

Jaarlijks wordt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam gedurende de zomermaanden een tentoonstelling georganiseerd
met een thema dat betrekking heeft op de geschiedenis van
dit gebouw en haar bewoners. In de zomer van 1999 t/m 19
september wordt samen met het Koninklijk Huisarchief de
tentoonstelling Oranje en de Muziek georganiseerd.
Tropenmuseum
Linnaeuastraat 2
Tel. 020 - 5KHH215
Open: ma t/m vr 10-17 uur. za, zo t/m 12-17 uur

Het Tropenmuseum is het grootste volkenkundige
museum van Nederland. Nagebouwde leefomgevingcn en indrukwekkende collectiestukken in vitrines wisselen elkaar af. Ze brengen het dagelijks
leven van mensen in de tropen en subtropen dichterbij: hel wonen en werken en het religieuze
leven. Tol en met 2 januari 2000: Het Magische
Woud. Metershoge sprookjesbeelden van papiermaché gemaakt dooi- de Ethiopische kunstenaar
Mickaël Bethe-Selassie.

De Appel is een ontmoetingsplek voor kunstenaars, tentoonstellingsmakers, studenlen en
publiek. De Appel
nodigt kunstenaars uit
nieuw werk te maken of
nieuwe vormen van presenlatie Ie kiezen, en
laai zien dal kunst meer
kan zijn dan een schil| derij aan de muur of een
| beeld op een sokkel.
j 25 augustus t/m 10 sepi tember gesloten in verI band mei opbouw.
Vanaf 11 september met
l bon gratis toegang.

Vakbondsmuseum De Burcht is een van de mooiste creaties van architect H.R Berlage; het voormalige hoofdkantoor van de legendarische Algeméne Nederlandsche Diamantbewerkersbond
(ANDB), gebouwd in 1900. Het gebouw is, in
opdracht van de voorzitter Henri Polak, ontworpen als een soort 'paleis voor de arbeiders', dat
behalve kracht (de kracht vande jonge arbeidersbeweging) ook schoonheid uit moest stralen.

Museum Het
Rcmbrandlhuis
Jodenbreestraat 4
Tel. 020 - 5200400
Open: ma t/m /.a 10-17uur
/ 7.0 lü-17 uur

In de nieuwe vleugel
van het Rembrandthuis zijn de meestërlijke etsen van RemFoto Museum hetRembrandthuis brandt te bewonderen. Het interieur van Rembrandts woonhuis krijgt
zijn 17de-eeuwse uiterlijk terug en is vanaf 25 september in volle glorie te zien. Tussen 25 augustustus .
en 6 september is op gezette tijden alvast een kijkje
te nemen. Vooraf reserveren bij Mariska van de
Burcht. Tussen 6 en 25 september is het Rembrandthuis wegens voorbereidingen voor de heropening
gesloten.
Theatermuseuiii
Herengracht 168
Tbi 020-5513300
Open: di Vm vr 11-17 en za/zo 13-17 uur

Stichting De Oude Kerk
Oudekerksplein 23

De Appel
Nieuwe Spieficlslraat 10
Tel. 020 - B255G51
Open: di t/m zo 12-17 uur

Vakbondsmuscum De Burcht
Henri Polaklaan 9
'M. 020 - 6241166
Open: di t/m vr H-17, zo 13-17 uur

Tel. 020 - 52I11H22
Open: ma t/m vr 10-17 uur. /.a on zo 11-17 uur

telefoonnummer: 020-6258284
Open: ma tfm za 11-17 uur.
zo 13-17uur

Naast de standaardcollectie biedt de Oude Kerk u
Uitmarkt-orgelconcerten:
op zaterdag 28 augustus
spelen de organisten Arno
Lippe (aanvang 11.30 uur)
en Arno van Wijk - de laatste met assistentie van de
mezzo-sopraan Mariette
van der Pol en altvioliste Amerentia van der Kooy
op het kleine orgel (aanvang 13 uur). Op zondag
29 augustus de organiste Ttneke Steenbrink en
barokvioliste Judith Steenbrink (aanvang 14 uur)
en het weekend wordt uitgeluid met een orgelbespeling van Christina Mandang (aanvang 16 uur).

Applaus! Dan valt het doek. Het
Theatermuseum besteedt in vier tentoonstellingen aandacht aan het
heden en verleden van het
Nederlands theater. In 2000 zijn dit
onder meer een interactieve ervaïbto Arjen Veldt nngstentoonsteUing met Orkater,
beelden en foto s van stripteasedanseressen van Mariene Dumas en Anton Corbijn en dertig jaar vrije
producties met onder meer Joop van den Ende Theaterproducties.
Twee historische herenhuizen vormen de sfeervolle ambiance.

Het Bijbels Museum is gehuisvest in twee prachtige grachtenpanden uit 1662. In het achterhuis bevindt zich een van de
best bewaarde 17de-eeuwse
keukens van Nederland. In
1718 beschilderde Jacob de Wit
in de achterzaal het plafond
met mythologische afbeeldingen. Na voltooiing van de restauratie (december '99) wordt
een tweede plafond van deze
schilder geplaatst. Het Bijbels
Museum belicht de geschiedenis, inhoud en invloed van de
bijbel. De collectie bestaat o.a.
uitternpelmodellen, de wereldberoemde 19de eeuwse reconstructie van de Tabernakel.
archeologische vondsten en
religieuze voorwerpen.

Foto Jan Versnel,
i-Joods Historisch
Museum

In het hart van de vroegere Amsterdamse jodenbuurt staat het Joods
Historisch Museum, gehuisvest in vier 17de en 18de eeuwse Hoogduitse
synagogen. De vaste opstelling verhaalt over de religie, cultuur en geschiedenis van joden in Nederland. Jaarlijks zijn er een aantal wisseltentoonstellingen te zien, met zeer uiteenlopende thema's. Elke zondag vindt er een evenement plaats in het museum, soms speciaal voor kinderen. In het museum is
een kosher museumcafé.

ET ENIGE jaloezie kijken passagiers van
het IJbuurtveer naar de ruime woningen
op de kop van de kades. Op een snikhete
zondag een glaasje droge witte wijn drinken
onder de parasol op je eigen terras aan het IJ.
dat heeft wel iets. In de vroegere Ertshaven

Bij steiger 9 inschepen voor IJveer XI
Foto's JMP

voor het Levantplein moeten kinderen hun
opblaasboot opzij manoeuvreren om de kapi• f i n vun het historische veer ('ik ben de enige
ilie ook beroeps is') te laten aanmeren. Er
komen op het laatste moment nog twee fietsers
aanzetten. De kapitein roept naar de bootsman:
..Nog even wachten met losgooien, hoor."
tlcmoedelijkheid is troef aan boord van het

"•*Se

Via het zijkanaal vaart het Nieuwendammerbootje naar 't Sluisje
'•Jbuurlveer dat door vrijwilligers in de vaart
'Voi'dt gehouden. Elke zondagmiddag. Waarom
/
alt'ixUig niet, er is toch voldoende belangstel'ing voor? De kapitein: „Nee, dan varen we
naai- hel toekomstige Uburg." Of dat trekt?
••Weetje wel hoeveel mensen daar komen
'•'•'onen?"
Wat er op hel Java- en hel KNSM-eilnnd aan
''"tnplexon is verrezen, is ook niet mis. De boot

destijds.

Foto Pieter Bocrsma.
Verzetsmuseum Amsterdam

Het Open Haven Museum,
gehuisvest in de voormalige
passagiershal van de KNSM, is
onderdeel van gebouw Loods 6,
één van de oorspronkelijke
gebouwen van het IJ-eiland.
Het museum toont de geschiedenis van het oostelijk havengebied en de KNSM. Hel wijdse
terras van de vertrekhal biedt een schitterend uitzicht op het IJ.
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42
Tel. 020-6747047 (infolijn 24 u u r )
Open: dagelijks van 10-17 uur

Het Rijksmuseum presenteert deze
zomer een opmerkelijke tentoonstelling met de mooiste voorbeelden van
het Nederlandse stilleven tussen 1550
tot 1720. Alle soorten stillevens zijn
vertegenwoordigd: kleurrijke boeketten, sappig fruit, overdadige pronkstillevens, de sfeervolle 'ontbijtjes' en
•adembenemende voorbeelden van het
illusionistische 'ogenbedriegertje'. Het
Nederlands Stilleven is nog te zien t/m
19 sept. in de Zuidvleugel van het
Rijksmuseum, Hobbemastraat 19 en
dagelijks open van 10 tot 19 uur.

Hortus Botanicus
Plantage Middenlaan 2a
Tel. 020-6250021
Open: ma-vr 9-17

In de subtropische
kas bloeit deze zomer
de agave latissima
voor het eerst en het
laatst in zijn leven:
na de bloei sterft
deze 134 jaar oude
kuipplant. De zes
meter hoge bloeislengel groeil door hel
dak van de kas heen.

oien,

Exact om twaalf uur gooit de dienstdoend bootsman van
IJveer XI de tros los. Het GVB mag op sommige lijnen
problemen hebben met de afgesproken tijd, vrijwilligers
van het Nieuwendammerbootje dat onder GVB-vlag
vaart, hebben er geen moeite mee. „Is dit de rondvaart
over het IJ," vraagt een oudere dame me ruim voor het
vertrek. Inderdaad, het buurtveer vaart over het IJ.
„Duurt het twee uur?" Volgens de dienstregeling wel. „Is
het de moeite waard?" Ik hoop het, eerlijk gezegd. En
met mij de naar schatting vijftig anderen die in hetzelfde bootje stappen. De oudere dame: „Ik heb over de hele
wereld gereisd. Alles gezien. Maar nu ben ik in
Nederland op stap. Dat is toch ook best mooi. Als het
weer tenminste meewerkt, zoals vandaag." Het is de zondag dat meteorologen in De Bilt juichend een hittegolf
noteren. De laatste etappe van Zomerland. In twaalf
afleveringen is steeds een andere provincie aangedaan,
op zoek naar minder bekende bezienswaardigheden. De
serie sluit af met een tocht over het IJ. „Is het de moeite
waard? Ik ben laatst van Dordrecht naar Kinderdijk
gevaren. Niets te beleven, niets te zien. Dan duurt een
uur wel lang. En die molens, nou ja." Halverwege de
tocht zie ik haar op het achterdek staan glimachen,
gezicht in de zon, haren in de wind.
tuft er langs. Evenals langs nieuwbouw op het
terrein van de Ertskade, Panamakade.
Borneokade en entrepothaven
bij de Zeeburgerkade. In veel
gevallen zijn de woningen in
slijl van de vroegere pakhuizen
opgetrokken. Soms lijkt de
architect de draak te steken met
de heilige koe en laat hij de auto
achter tralies stallen. Een brokje
'landart' groeit in het havengebied: helemaal door groen overwoekerde schepen ais drijvende
tuin. De kapitein is er geen liefhebber van: „Ik kan hier met
moeite keren. Ik gun iedereen
z'n pleziertje, maar dit is geen
doen."
,,Je herkent het niet meer," verzucht een man. Hij heeft vroeger als timmerman voor de
stoom vaartmaatschappij
Nederland gevaren. „Acht
maanden, soms bijna een jaar,
zat je op zee. En dan kreeg je
enkele maanden dienst hier aan
wal." Die pakhuizen uit die tijd
zijn weg. Zoals zoveel is vervangen. Het IJveer pendelt, zo lijkt
het, tussen toen en nu. Van steiger 9 bij het Centraal Station
naar yuppenhuizen op de kop

Het Verzetsmuseum gaat over bekende en minder bekende vormen van verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog zoals illegale pers, onderduikhulp en spionage. Een decor van straten,
wandvullende foto's en videobeelden roept de
sfeer op van de bezettingsjaren. Persoonlijke
verhalen geven inzicht in de dilemma's en keuzes van de bevolking

Wilt u iets weten over uw
voorouders, de geschiedenis
van uw huis of uw straat?
Het Gemeentearchief
Amsterdam is gratis open
voor iedereen.

Het Amsterdams Historisch Museum opent op 11 december een
compleet nieuwe presentatie met onder andere het Amsterdam van
de 20ste eeuw. Maar ook de komende maanden heeft het museum
veel te bieden. De permanente tentoonstelling over de geschiedenis
van Amsterdam is grotendeels gewoon te bezoeken. Daarnaast presenteert het museum diverse tijdelijke tentoonstellingen: (t/m 29
augustus) 'De donkere kamer van Aart Klein, een overzicht in prints
en projecties', (t/m 2 januari) '100 jaar bouwkunst in Amsterdam'.
Op de Uitmarkl koml u meer te weten.

wachten met

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan G l
Tel. 020 - 6202535
Open: di t/m vr 10-17 uur/ za-zo 12-17 uur/ rna «esloien

Gemeentearchief
Amsterdam
Amsteldijk (>7
•. Tel. 020 - 5720202
Open: ma t/m xa 10-17uur

Amsterdams Historisch Museum ,
Kalverstraat 92
< • ' • » • • -• > . - , .
Tel. 020 - 5231822
'•.,.• .
...
Open: ma t/m vr 10-17 uur,'za en-zoll-17 uur

.loods Historisch Museum
Jonas Daniël Mëyèrplèm'2-4
Tel. 020 - 6269945 _
Open: dagelijks van 11 - 17 uur

De 17de eeuwse Grote Gehoor/.aal, de oudSte C0.llegex.aal van Amsterdam, met portretten van beroemde humanisten is gratis te
bezichtigen. In het weekend van 4 en 5 september is er speciale middag-openstelling
in verband met Festival aan de Muur. Voor
het programma volg de aankondigingen.

Open Haven Museum
KNSMlaan 311
Tel. 020-4185522
Open: wo t/rn zo 13-17 uur

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat7
Tel. 020-5705200:
Open: dagelijks van 10-18 uur

De openingstentoonstelling in de
nieuwe tentoonstellingvleugel is
gewijd aan Theo van Gogh, de jongere broer van Vincent. Daarnaast is er
een presentatie te zien over netwerk
van Kisho Kurokawa, de architectvan de nieuwe vleugel, met maquettes, ontwerpen en schetsen'van
zijn voornaamste projecten. Sinds de heropening kunnen kinderen
voortaan gratis het museum bezoeken.
-,

Universiteitsmuseum De Agnielenkanel
Ouik'/ijds Voorburgwal 2H1
Tel. 020 - 52fi:t:«!)
Open: ma-vr i)-17 u u r , za. /o l.'i.:t(l - lfi.30 uur

Bijbels Museum
Herengracht 366
Tel 020 - 6242436
Open: mat/m za 10-17 uur, zo 13-17
uur

van het vroegere KNSM-eiland, langs ue
ouderwets aan cle ketting liggende Filoktitis
-i uit Limasol naar het vroegere
i spoorwegbassin van de
! Ertshaven, waar nu de Piet
l Heintunnel onderdoor steekt.
j Hoogtepunt is wanneer het
i veer koers zet naar 't Sluisje op
de Nieuwendammerdijk. „Wat
is een sluiswachter. pap." vraagt
een jongetje. We varen hartje
Waterland binnen, met groene
houten huisjes die elk moment
van de dijk dreigen te glijden.
Het geheime mooiste plekje
van Amsterdam-Noord. Bij dit
stadsdeel denk je aan grote
steenpuisten in een vaal groen
veld. Fout dus. Het IJbuurtveer
blijft, bij het café, twintig minuten liggen. Voldoende tijd om
links de dijk op te lopen en
even de sfeer te proeven die al
eeuwen hangt rond het
Nieuwendammer Molenpad.
Wat me tijdens het
[ Zomerlandse be/.oek aan de
i twaalf provincies is opgevallen.
j is dat pal onder de deklaag van
| het leven van alledag zoveel
l historie zit. Hier in
J Nieuwendam is geschiedenis

geschreven. Eerder leek het stadje Batenburg
aan de Maas het perfecte decor voor een historische serie. Of neem het Bolwerk in Dokkum.
Historie en levende natuur laten zich ook goed
combineren. In Zuid-Limburg. in het Fort bij
Rijnauwen of rond de vroegere levensader van
Brugge, het Zwin. Maar. vergis je niet. er zullen altijd grensgevallen blijven, zoals hoogspanningsdraden langs de Hollandse
Biesbosch. een overwoekerde Groene
Kathedraal in Flevoland of een nieuwe wijk
van Zwolle. Ook het IJbuurtveer passeert
troosteloze industrieterreinen en vaart langs
een hoop vuil en schroot die dobbert achter
een platbodem waarop staat geschilderd: 'ssstt
pas getrouwd'. Kortom, er valt nog het een en
ander te regelen, zonder dat je bang hoeft te
zijn dat het hele land irritant keurig raakt aangeharkt.
Bij het vertrek van de historische salonveerboot van pier 9 gaat de echtgenote van een
bemanningslid op het achterdek op de uitkijk

WIST U DAT ER 26 AMSTERDAMSE
MUSEA OP HET MUSEUMPLEIN
STAAN?

Twee dagen lang staan er 26 Amsterdamse musea op het
Museumplein en wel tijdens de Uitmarkt op 28 en 29 augustus.
Daar kunt u alles vragen wat u altijd al wilde weten over onze activiteiten. Uiteraard hebben we voor u op de Uitmarkt folders met uitgebreide informatie over onze nieuwe exposities en programma's.
Wilt u dit alles eens van dichtbij bekijken, dan bent u van harte weikom in één van onze musea. Wij delen uw entreekosten en bieden
aan alle lezers van de krant 50 % KORTING!!

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande
bon 50% korting op de normale toegangsprijs (7,50 tot 17.50 gulden) in een van de onderstaande musea.
Houten huisjes dreigen van de dijk af te glijden

staan. Geruststellend roept ze naar de schipper: ..Er komt alleen een klein bootje aan."
Vrijwilligers nietwaar? Zij houden dit
Nieuwendammerbootje in de vaart. Zij leiden
bezoekers langs talloze bezienswaardigheden.
Zij houden bijvoorbeeld de Slag bij Bergen
levend. Bij het aanmeren van het IJbuurtveer
op de Sumatrakade schakelt de kapitein zelfs
een op de wal wachtende passagier in: „Wilt u
even het touw om die paal gooien?"

NAAM
PLAATS
AANTAL
BEZOEKT MUSEUM:
(maximaal twee personen per
bon/niet in combinatie met andere
kortingen. Deze bon is geldig van
25 augustus t/m 7 september)

Het IJbuurtveer vaart, tot midelen oktober, alléén op
zondagen. Vertrek van steiger !) aeliter Centraal Station
om twaalf, twee en vier uur. Meert aan op Java-eiland,
KNSIM-t'ilancl, Sporenburs, Entrepothaven en
Nieuwendam. Toeht (in totaal bijna twee uur) kan desscweust onderbroken worden; kaartje is hele das geldiR. Tarief rondtocht negen gulden (kinderen van vier
tot twaalf zes gulden, stadspas/Uü-f kaart: zes gulden
vijftig). Informatietelefoon: (020) 4231100.

Dit is de dertiende e» /«citsle u/It'reriiip rcni
Zomerlcind
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DUTCHTONE ALLIIU prepay
NIEUW bij Expert de nieuwe superkleme
Siemens C 25 topkwahteittelefoon met maar
liefst 50, beltegoed Standby tijd 100 uur,

CHRYSLER HEEMSTEDE

spreektijd 300 minuten U betaalt geen

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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OKTOBERMAAND...COTE D'AZUR-MAAND

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

rx ^~
L_^J

L^-J

van der Kuijl

enz

Tel. (023) 536 60 88

Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Srederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

KRAS SterVakanties PRESENTEERT OKTOBERMAAND
COTE D AZUR-MAAND' De Coce d Azui heeft nog steeds
een magische klank met tal van bekende plaatsen waar de jet
sec uit de hele wereld is neergestreken En niet vooi niets
want de Zuidfranse kust biedt namelijk EEN FANTASTISCH
KLIMAAT (maai liefst 2700 uren zon per jaar) een SCHITTEREND ACHTERLAND (van de Haute Provence) en TAL VAN
INTERESSANTE BEZIENSWAARDIGHEDEN zoals het mon
dame St TROPEZ en CANNES het parfumstadje GRASSE het
vorstendom MONACO en het levendige NICE We hebben
een zeer gevarieerd aanbod voor u samengesteld U heeft de
keuze uit een 8-daagse VLIEG-VOORDEELREIS (perTRANSAVIA) naar Hotel Resideal in Antibes en per touringcar bieden
we een heerlijke l O-daagse excursiereis naar Hotel Van dei
Valk in St Aygulf Komt u liever per eigen vervoer dan kunt u
kiezen uit een week accommodatie m HYERES of in CANNES Ons rest nog slechts een aanbeveling MAAK SNEL UW
KEUZE EN BOEK
VOORDEEL VLIEG-REIS
Vertrekdata: 7-14-21 /10
GEEN ƒ 1098- MAAR VOOR SLECHTS ƒ 798- NAAR DE
FRANSE RIVIERA" In deze prijs van ƒ 798,- is INBEGREPEN: de vliegreis Amsterdam-Nice per Transavia transfers
hotel op basis van logies & ontbijt en reisleidmg Ter plaatse
kunt u gaan en staan waar u wilt maar vooi een vriendelijke
prijs kunt u ook boeken voor leuke excursies naar o a MONACO NICE CANNES en St TROPEZ Hotel Resideal m

Gedipl Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdO N T

ANTIBES biedt u lift, restaurant, bar, zonnig buitenterras en
twee eigen zwembaden en een uitstekende ingericht kamer
BUS-EXCURSIEREIS
Vertrekdata: I-I5-29 oktober
OPVELERVERZOEK organiseren we de fantastisch mooie 9-/IOdaagse reizen naar het Van der Valk Hotel in ST AYGULF, ZUIDFRANKRIJK' En natuurlijk weer voor een gunstige prijs, want bij
KRAS SterVakanties kunt u nu boeken vanaf slechts ƒ 898,-' Het
Van der Valk Hotel m de gezellige badplaats St. Aygulf is gelegen
direct aan zee Vanuit het hotel maken we uitstapjes naar de Grand
Canyon du Verdon, het kunstenaarsstadje St. Paul de Vence,
Grasse. Cannes en het mini-vorstendom Monaco INBEGREPEN: reis per touringcar, reisleiding, overnachting op de heen- en
terugreis in Midden-Frankrijk, verzorging gehele reis gedeeltelijk
op basis van logies & ontbijt en halfpension, excursieprogramma
EIGEN VERUOERREIS
Aankomstdata: 2-9-16-23110
Indien u per auto wilt reizen hebben wij een uiterst AANTREKKELIJK ARRANGEMENT samengesteld naarTWEEVERSCHILLENDE HOTELS U kunt al boeken voor slechts ƒ 398per persoon'Voor dit bedrag verblijft u een week lang inclusief
ontbijt m Cannes Beach Residence in de filmstad Cannes of in
Hotel Baie des Isles in La Londe les Maures'
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING TANZ 632/674/6781679

INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 20 30 40 of O73 - 5 999 999
b e r e i k b a a r ma t/m vr 09 00-21 00 uur, za 10 00-16 00 uur

GRAND
DAVERENDE
GR**1*

PARK ZANDVOORT
Deze zomer bestaat
Park Zandvoort - Gran Dorado
Group 10 jaar. En dat wordt
uitbundig gevierd met
1989*1999
de Daverende Feestweek!

29,31 AUG
2,4 SE

Of kom langs bi| ons reisbureau
Willemsparkweq 26 1071 HG Amsterdam telefoon 020 6643744

ZONDAG
29 augustus

OPEN DAG 11.00 - 17.0C
Evenement voor jong en oud met o.a.
sportprogramma, Clown Billy Kindershow,
proeverijen en Gran Loterij:

Win een weekend/midweek Gran Dorado!

ER IS AL EEN DUTCHTONE
PREPAY
$B
PAKKET VOOR M
m
MET DE HANDIGE
MOTOROLA M 3288.
STANDBYTIJD100UUREN
200 MINUTEN SPREEKTIJD.
INCL 50,-BELTEGOED!

Deze aanbieding is aeld g zolana de voorraad strekt

STRANDHOTEL ZANDVOORT
CRAN DORADO CROUP
"J)
Het Gran Buffet van Strandhotel Zandvoort - Gran Dorado Group
is in een nieuw jasje gestoken !

Terug in erde tijd:
naar de 20 - 30 jaren aan de
Zandvoortse kust
In het kader van ons l U-JcUlg bestaan op 29 augustus bieden
wij u graag een diner aan in ons Gran Buffet voor de
helft van de priis vanaf 17.00 uur (ƒ 17,25 i.p.v. ƒ 34,50 p.p.)
bij inlevering van onderstaande voucher.

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ:

DINSDAG GRAN FESTIVAL
31 augustus 10.00-18.00 Uüü
Gezellige markt met o.a. springkussen,
livemuziek, portrettekenaar,
Clown Billy Kindershow!

DONDERDAG
2 september

11.00-17.00 Uüü
Feestdag met vele sportactiviteiten
speciaal voor mindervaliden!

ZATERDAG

CLOWN BILLY SCSNDERDAG
10.00-16.00 uuu
Spannende activiteiten met o.a. minitriatlon, kinderbingo, poppenkast.

Park ZandvoortGran Dorado Group,
Vondellaan 60,
2041 BE Zandvoort,
Tel. 023-5720 000

Open Dag Voucher
Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
-?Aüdio,.videö,:hifi,'telefoniti-

Bij inlevering van deze voucher heeft u recht op
een diner m butlctvorm voor de halve prijs
in ons vernieuwde Gran Buffet.
Geldig op 29 augustus 1999 vanaf 17 00 uur/
Maximaal 4 personen per voucher

Reserveren verplicht
tel. nn: 023-572.0000, toestel 1050 o.v.v. „Open Dag advertentie"

PARK
ZANDVOORT
- GRAN DORADO GRÖUf^

www.grandorado.com
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Kia sponsort

Lekker paraderen met de Volvo C70
Convertible

cabarettalent
Het succesvolle cabaretduo
Plien en Bianca krijgt steun
van steun vanKia De importeur van dit Koreaanse merk
heeft een Pregio bestelbus met
dubbele cabine ter beschikking
gesteld Daarmee is het transport van onder meer decor
stukken perfect geregeld Plien
van Bennekom en Bianca
Krijgsman treden later dit jaar
onder meer in de Goudse
schouwburg op
Na een enorm goed verlopen
toer met het hilarische theater
programma Changez (250
voorstellingen over heel
Nederland) werkt het duo nu
aan een nieuwe show Biks
De grote schare televisiekijkers
van het jeugdprogramma Villa
Achterwerk zal m dit programma veel her-kennen
Als knipoog naar de boertige
hartsvriendmnen Irma en
Ingrid die zij op de buis vertolken presenteren Plien en
Bianca zichzelf m de
theatershow Biks als Jeltje en
Meike Het duo waardeert de
sponsoring door Kia Vooral
doordat dergelijke ondersteunmg niet vaak toekomt aan
jonge kleinkunstenaars

Oldtimers vullen
Jaarbeurs
Liefhebbers van antieke auto's
kunnen binnenkort hun hart
weer ophalen Op de 35ste
Oldtimer Jaarbeurs Vehikel
staan talloze klassieke auto's
en motorfietsen uitgestald Een
bijzondere blikvanger is dit jaar
de replica van een stoommachine uit 1906 de Stanley
steamer Daarnaast
zijn er vele stands waar vakbladen, onderdelen, modellen
en andere zaken te verkrijgen
zijn Vehikel gaat op 20 augustus van start m de
Jaarbeurs te Utrecht Drie
dagen lang zijn de oldtimers
tussen 10 00 en 17 00 uur te
bezichtigen De entree voor
volwassenen bedraagt f 20,-,
voor 65plussers f 15,- en voor
kinderen f 10,-

B

ijna iedereen smelt voor de charme van de Volvo C70
Convertible. Echt een ideale open auto om mee te paraderen. Je valt op of je wilt of niet. Maar toch weer net niet te
opzichtig. De Zweden nebben in het ontwerp voldoende elegantie verpakt. Je kunt er bij wijze van spreken ook zakelijk verantwoord mee voor de dag komen.

Grote cabnolets hebben iets Door
hun lengte ogen ze veel sportiever
dan al die compacte onthoofde
auto's De C70 2 4T Convertible
(de Amerikaanse benaming van
een cabno) werkt als een magneet
op omstanders en passanten RIJ
langs een terras en iedereen gaapt
je aan
De Zweed heeft iets stoers over
zich door zijn stompe neus
Daarnaast oogt hij chic, dankzij de
leren bekleding Hier een daar vertoont het leer een ongecontroleerd
speelse plooiing In de door ons
gereden versie overheerste de kleur
beige, welke vlammend contrasteerde met de diepdonkerblauwe
lak van de carrosserie

Weer of geen weer open rijden zul
je Daaraan herken je de echte liefhebber Voorin zit je prima uit de
wind De Volvo heeft zelfs nog een
windscherm dat eenmaal omhoog
gezet op de snelweg de luchtstroom uit de nek houdt Maar o
wee als je op de achterbank zit
Daar stormt het Maar ook dat kan
zijn charme hebben BIJ een temperatuur van dertig graden wil je
graag m de wind zitten
De automatische transmissie schakelt bijzonder soepel De 193 paardenkrachten van de 2 4 liter turbomotor lijken als aan elastiek ingespannen Voor bedragen van meer
dan een ton wil je toch niet meer in

Met honderd
een
versnellmgsbak
Bovendien kan nu continu
kerarm op de portierrand
De rechter hoeft het stuur

roeren
de Imrusten
immers

De nieuwe 911 Turbo
is de Opperporsche
P
orsche heeft weer een
topmodel: de 911 Turbo.
Hij is, hoe kan het ook
anders, wéér sneller dan zijn
voorganger. Dankzij twee turbo's vlamt de auto in 4,2
seconden van stilstand naar
honderd kilometer per uur. Pas
als de snelheidsmeter het getal
305 aanwijst houdt de versnelImg op. De 911 Turbo is in september op de IAA in Frankfurt
voor het eerst te bewonderen.

auto's tegelijk

De Volvo C70 Convertible oogt stoer van voren en heeft een elegant
oplopende taillelijn

bedient zich nota bene van een
Dolby Surround System alsof je in

SPECIFICATIES VOLVO C70
CONVERTIBLE:
Motor vijfcilmder met turbo
Cilinderinhoud 2 435 cm3
Vermogen
142 kW/193 pk
bij5 100tpm
270 Nm bij
Max. koppel
1 600-5 000 tpm
Acceleratie
9,0 sec van
0-100 km/uur
210 km/uur
Topsnelheid
Gem fverbruik 10,6 ltr/100 km
Prijs vanaf ƒ 119750,-

Honderd kersverse IT-ers zijn
binnenkort in het gelukkige
bezit van een gloednieuwe
smart Deze order is de grootste die smart ooit bmnenkreeg De beklinkmg van deze
waardevolle opdracht kreeg
extra aandacht Hetcontract
werd afgedrukt op een smart
Met genoegen zetten smartdirecteur Bram Schot en Wim
Wijting directeur van het
detachenngsbedrijf hun handtekening op de autodeur De
werving van de jonge computerdeskundigen liep via een
postercampagne, bierviltjes
ansichtkaarten en een mternetsite De smartrijders gaan
op detacheringsbasis aan de
slag in verschillende grote ITbednjven

een bioscoopzaal zit Wat is genieten toch leuk

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Elektrisch bedienbare ramen voor
en achter
Elektrisch te openen cabnoletdak
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
ABS
Traction control
Airbags en sidebags
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Khmaatcontrole
Lichtmetalen wielen
Stoelverwarmmg
Leren bekleding

De nieuwe 911 Turbo. Al zo'n 25 jaar lang is Porsches topmodel herkenbaar aan de grote spoileren de extra
brede achterste wielkasten.

de nieuwe 911 Turbo van vierwielaandrijvmg Al naar gelang de
omstandigheden brengen de voorwielen tussen de 5 en 40 procent
van de aandrijfkrachten op de weg
- en niet meer dan dat, zodat de
auto zijn traditionele achterwielaangedreven karakter behoudt
Mocht de auto in extreme situaties
dreigen uit te breken, dan zorgt het

Porsche Stability Management
(PSM) automatisch voor een
gerichte remingreep, zodat de 911
weer wordt gestabiliseerd
Geheel m lijn met z n illustere voorgangers dwingt de nieuwe 911
Turbo ook uiterlijk nog meer
respect af dan de turboloze modellen In de voorspoiler zitten drie

donker getinte luchtinlaten De
achterpanelen zijn voorzien van
extra openingen voor afvoer van
koellucht En natuurlijk prijkt op de
staart weer een grote (ditmaal uitschuifbare) spoiler, samen met de
extra brede achterste wielkasten
het kenmerk van de 911 Turbo
door de jaren heen

O

Luxe Xantia
C

De veiligheid is dik voor elkaar
Mocht de open auto ooit over de
kop slaan, dan zit je niet met
hoofdpijn BIJ Volvo heet de pijnstiller Roll Over Protection System
(ROPS) In een mum van tijd floepen twee peilers achter de hoofdsteunen achterin tevoorschijn
Samen met de stevige rand van de
voorruit vangen ze de auto op
Handbedienmg blijft beperkt tot
het reiken naar een schakelaar
Nagenoeg alles laat zich elektrisch
bedienen Stoelverwarmmg en
airco zijn ook aan boord Gek bij
een open auto7 Nou, zo'n accessoire is verdraaid handig bij koud
vochtig weer, want door de
drogende werking van de airco
ontwasemen ruiten heel snel Moet
het dak natuurlijk wel dicht zijn
Aan niets zal het je ontbreken,
indien gewenst zelfs niet aan een
uitstekende geluidsinstallatie Volvo

Opel geeft gas met
Movano bestelwagen

In 1974 verscheen de allereerste
Porsche 911 met turbo De auto
was destijds met z'n 300 pk en een
top van 260 km/u het summum op
snelheidsgebied Dat is anno 1999
niet anders Nog altijd verschijnt
van elke nieuwe generatie 911's
een turboversie en nog altijd behchaamt dat model voor velen het
hoogst haalbare op autogebied
De nieuwe 911 Turbo perst zijn
420 pk's en 560 Nm's uit een uiteraard achterin geplaatste - zescilmder boxermotor met een
inhoud van 3,6 liter Niet een maar
twee turbocompressoren zorgen
voor de benodigde overdruk Om
het mechaniek bij al dat geweld
van de nodige koeling te voorzien
is het oppervlak van de radiatoren
met vijftig procent vergroot ten
opzichte van de 'gewone' 911 Net
als zijn voorganger profiteert ook

niet meer los te laten

itroen grossiert in comfort. Opnieuw pakt het Franse merk
op dit vlak uit met de Xantia Elégance. Een chique interieur
en een behoorlijk uitgebreide uitrusting zijn de kenmerken
van deze speciale uitvoering. Die staat binnenkort bij de dealer
voor een prijs v.a. ƒ 45.300,-.

Het spreekwoordelijke comfort van
Citroen wordt dankzij een nieuw
pakket nog eens flink opgeschroefd
in de Xantia Elégance Het is een
tot de nok toe uitgerust model

Standaard beschikt hij onder andere over velours bekleding houtlook
m het dashboard een comfortpakket abs mistlampen voor en
metallic lak
Uiterlijk is deze Xantia te herken
nen aan de m de kleur van de carrossene meegespoten bumpers
spiegelkapjes en flankbescherming
Bovendien heeft Citroen voor deze
uitvoering speciale kleuren m het
programma opgenomen Dat zijn
het blauwe Bleu Leman en het
groene Vert Galant
Citroen levert de auto met drie verschillende motoren Dat zijn m
prijsklasse oplopend de 1 816v de
2 O 16v en de 2 O HDi Deze laatste
verstookt diesel, terwijl de eerste
twee met benzine genoegen
nemen
De Elegance-uitvoering is als
Berlme (sedan) en als Break (stationwagen) verkrijgbaar Die is
1 800 gulden duurder dan de
Berlme

Van de Citroen Xantia komt een
zeer luxe Elegance-versie.

pel kan niet langer
wachten. De bestelwagen Movano komt een
jaar eerder naar Nederland.
Daarmee krijgt 's lands best
verkopende merk een belangrijk wapen op de bednjfswagenmarkt naast de op de Astra
gebaseerde
Combo.
De
Movano behoort tot het type
bus en biedt dus flink wat
laadruimte.

De Movano beleeft zijn debuut m
Nederland tijdens de BednjfsautoRAl in februari Eigenlijk zou
hij echter pas m 2001 komen ' De
Movano-serie beteken*, voor Opel
een terugkeer in een marktsegment
waar het jaren terug een toonaangevende rol speelde We zijn voornemens op termijn weer een
belangrijke speler te worden op dat
veld" aldus Teus de Jong, die bij
Opel Nederland verantwoordelijk is
voor de introductie van de Movano
en de ontwikkeling van een bedrijfwagendealernetwerk
In enkele Europese landen levert
Opel de Movano al waaronder
Duitsland en Frankrijk De Jong
"We hebben een voorbereidingspenode nodig Het uitbrengen van
een serie bedrijfswagens vergt
meer dan de lancering van een
nieuw model We willen een heel
eigen netwerk opzetten In oktober
moet dat gereed zijn Er zullen zo'n

Teus de Jong van Opel Nederland bij de Opel Movano, die in februari m Nederland debuteert
35 gespecialiseerde dealerbedrijven
verantwoordelijk zijn voor de verkoop en het onderhoud van de
bedrijfswagens van Opel

Renault Master Voor de productie
heeft Opel dan ook vorig jaar een
overeenkomst
gesloten
met
Renault

De Movano valt in de klasse tot 3 5
ton voertuiggewicht inclusief het
laadvermogen Dat betekent dat hij
geschikt is voor bestuurders met
'klein' personenautorijbewijs In de
basis deelt deze besteller de cairosserie met de Franse evenknie

De auto komt er als gesloten bus
als aannemersuitvoenng met dubbele cabine en als kipper Er valt
straks te kiezen uit dne lengtes en
evenzoveel hoogtes In samenwerking met carrosseriebouwers zullen
de dealers een veelvoud aan spe-

ciale op- en aanbouwen kunnen
bieden Voor de aandrijving maakt
Opel gebruik van een 2 5 liter die
sel van 80 pk of een 2 8 liter turbo
diesel van 115 pk
Op dit moment weikt Opel aan
een zwaardere bedrijfswagen (Van)
in de klasse boven de 3 5 ton totaal
gewicht Deze auto zal uit een
fabriek (IBC) m het Britse Luton
moeten rollen

WiKA AUTOGLAS
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

• Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

BAUKNECHTVAATWASSER
5 programma's, druktoets bediening,
3 temperaturen, m hoogte verstelbaar
bovenrek en uniek droogsysteem.
Adviesprijs. *1599 -

PANASONIC STEREO KTV MET
DOMESOUND

CAMCORDERSTUNT'
PHILIPSBREEDBEELD

32* motor/oom

TX28XD3. 70 cm grootbeeld met Qumtnx
beeldbuis, Dome sound hifi luidsprekerssysteem, 40 watt stereo, top teletekst
met groot geheugen en handmatige
menusturing. Adviesprijs *1599 -

PW6301 61cmBI Line S
stereo teletekst Adv '2095

SONY TRAVELLER
TR401 HiFiqnluid Adv MTiü

PHILIPSBREEDBEELD
70CM K L E U R E N - T V
PW6301 Stereo teletekst
met geheugen Adv '2795

CANON V8 TOPKLASSE
Flcxizone HiFi geluid '1599

70CM 100 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT !

HhSCAMCORDERSTUNT!

TXT

16 x zoom 5 standen pro
g r a m A E mcl a c c c s s o i r p s

Adviespri|S'3659

Siemens, Topkwaliteit
GSM toestel,
twvf799.• 165 gram
• 80 uur standby
• S uur beltljd
• EFR (optimale geluidskwaliteit)

BIJ
AANKOOP
VAN ELKE
VAATWASSER:

WHIRLPOOL COMBI

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse 1300 toeren, zeer
gebruikersvriendelijke Novotronic besturing. Energie en
Was klasse A Adv '2799 -

1999.-

AEG WASAUTOMA'AT
1200 toeren, vol electronische
monoknop bediening en censor
iwaterdosenng '1749 -

1449.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

tOOOWattmagnelron 26hler digitaal Quartzgnll hete lucht en
unieke Cnsp lunktie'1099 -

579.-

280 liler inhoud Koeler en SHARP COMBI
900 Watt magnetron 26 liler
v r i e z e r apart reqelbaar digitaal grill en helelucht'699 3vnesladen Slegroosters '1749-

1248.- EU 479.-

SAMSUNG COMBl"
MIELE K O E L V R I E S 900 Watt magnetron 30 ! iter

230 lilennhoud 2ruimevnes- digitaal grill en hete lucht '699 laden 3draagplateausvanglas
enecgeklasse A. Advespnp' 1599 -

1178.-

1400toeren RVStrommelenkuip
vnjeiernperatuur keuze'1699

429.-

DAEWOO MAGNETRON
Digitaal SOOWatt 18liter '349 -

ZANUSSI KOEL/VRIES
PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
Topklasse' Groolbeeld
Black-lme S 100 Hz digital
scan stereo TXT Adv '2695

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cm Super Trinitron

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV

BOSCH WASAUTOM.

SONY STEADY SHOT !
TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviespnjs'1890

1200 toeren spoelstop en
onbalansbeveiliging '1699 •

Bellen In hééél Nederland
en meer dan 70 andere landen

GRDV P r i j b d o o r b r a a k
l O O x ' O o m Adv '3849 -

SONYDIGITAL8TOP!

AEG WASAUTOMAAT
1000 toeren spoelstop en
kort programma '1449 -

Voor aanvrog vvreltt* 9«ldlg 1egr1lm«tf«b«w1j> en bankatodtrtft zondvr
badragtn {nw ouder dttn 1 maitnö)
•)61] 1 -ja rig Mobffliw «bonrwmerrt op het Utwrtsl rwtwertc R 24.95 abonnementikoitan
per maand, waarvcn de 1* 6 maanden grRil«f!I
aanbtadlng guldlgt/m 31 Augu*1ua •«nmetÖnQ axcluilef aan melige •ntredkottan

TR7000 super steady shot. ind

598.-

BOSCH WASAUTOMAAT
1000toeren vrije temperatuur
keuzeen spoelstop "1349 -

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3 HiFi stereo TXT
met geheugen Adv '3495 -

Sprogrammas 2temperaturen
aquaslop en timer '1895 -

WHIRLPOOLWASAUTOM.
1000 loeren spoelstop en
halve lading toets Adv "1249-

BAUKNECHTVAATWASSER

5 programma s 2 temper a t u r e n en T h e r m o d r y
droogsysteem Adv "1699 -

ZANUSSI WASAUTOM.
800 toeren, vrije temperatuur keuze, kort proramma Adviesprijs'1199 -

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo montage TXT Adviesprijs" 1 595 -

INDESITWASAUTOM.

~ 899.-

ortacu«3''B

PHILIPS MATCH-LINE

SONY72CMHIFISTEREO VR768, Turbo-Drive stereo.
KV29C1, Super Trinitron, montage, Jog & Shuttle
T X T A d v i e s p r i j s ' 1 8 8 0 - TXT Adviesprijs'1495 SONY 63CM STEREO

PHILIPSHIFI STEREO

KV25, Super Trinitron, teletekst, afst bed Adv "1399-

VR675,Showview+PDC 4koppen FollowTV, longplay ' 1 045 -

PHILIPS 100HZ KTV

SONYMONTAGETOP!

r

i V"ink na o® ven**--"--- i._n(4e naz-u|;?'^"G^ANëEERD'.

-nu. ^a»festfffi •%££?*££&»»£*£

Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets Adv "799-

825.-

695.-

BOSCH KOELKAST
KOELKAST

'AATWASSER
185 liter koel
(oei en 54liter INDESIT VAATWASSER
Sprogramma'ss12couverts"89912couverts "899 vries 2 legroosters'899
3roosters"899 Wassen en drogen m 1 machine, 1000toeren "1549-

575.-

.ZANUSSIl KOELKAST
136liter koel
nel en 42 liter
losters Adv "699 vries 2 legroosters

525.-

INBOUW'
APPARATUUR

455.-

INDESIT KOELKAST
KOELKAST

E920 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,

184 liter koelilen
en 46 liter vries,
3 legroosters
ers Adv
Adv "849
"849 --

lii^gffiiai^s

455.-

AEG
BOVENLADER

SONY HIFI STEREO

1 000 toeren
centrifuge
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adv "1649-

E830,4 koppen Super Tnlogic
montaaewdeorecorder "1200 -

SONY HIFI STEREO

BOSCH KOEL

E720, Super Trilogie, 4 koppen.Showview+PDC "1100-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

125 liter inhoud, 3 sterren
vriesvak van 17 liter, 3 verstelbare plateaus van glas "149 -

729.-

Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435 -

JVC STEREO VIDEO

HRJ6,4k Hi-SpecDnve "989-

ARISTONA

MIELE KOELKAST

216 liler koel en 54 liter vries BOSCH VAATWASSER
5 glazen plateaus "1399 - SGS2009 2 programma s
en 4 sproeiniveaus "1149-

WAS/DROOGCOMBINATIE

ARISTONA STEREO KTV

TV/VIDEO COMBI'S

220 liter inhoud vriesge- MIELE VAATWASSER
deeltemet2vakken '829 - 6Programmas Stemperaturenen
unieke bestek schuiflade '2099-

BOSCH VAATWASSER

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
O2O - 6474939 j

NU MET GRATIS POCKET
TWIST BATTERIJ SHAVER

TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs*1595 -

748.-

KOEL/VRIES COMBI

KV28W 71 cm Super Trimt

PT4501, Teletekst Adv '1645 -

169.-

220 netto inhoud 2 vriesladen Adviespri|S'I248 - 700 WATT MAGNETRON
17 liter draaplaleau en 6 standen

216 liler inhoud 2 vnesladen
en verslelbare l e g r o o s Iers Adviesprijs '949 -

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV

PHILIPS 70CM STEREO

18 liter 800 Walt 5 slandenendraaiplaleau '279 l:7VaL l

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

KV28W1 Super Trinitron
stereo, TXT Adv '2990

PT820, 63 cm Black-hne S,
stereo, teletekst Adv '2795 -

898.-

BOSCH KOEL/VRIES

JVC DIGITAAL STUNT!

199.-

293litennhoud Svnesladenen
Slegroosters Adviespn|s'1299 - SHARP MAGNETRON

WHIRLPOOLKO'ELKAST

SIEMENS INBOUWl*
VAATWASSER
•'
Volledig intergreerbair,

BOSCHONDERBOUW
VAATWASSER:
raturen en aquastop *1599.-

INBOUW VAATWASSER
Vofctig intergreerbaar, 4 programma'sen aquastop. 1299.-

849.-

147 liter, automatische ontdooimg, energie klasse A"799 -

STEREO

529.-

B605, 4 koppen. SHOWVIEW
+ PDC long play Adv "945 -

SAMSUNG KOELKAST
SAMSUNG

133 liter koel en 22 liter vries
3 legroosters
energie
klasse A Adviesprijs"899 -

STEREO!

SV600, Videorecorder met
PDC Adviespnjs'699 -

469.-

MIELE WASDROGER

SONYVIDEORECORDER

1 1 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing Adviesprijs*! 799-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

AEG CONDENSDROGER

E1?0 Tnlogcplus afst bed *610-

Geen afvoer nodigi 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur Adv *999

PHILIPS SHOWVIEW

XD2 Dome Sound TX
met geheugen Adv "1499

PANASONIC K T V T X

ARISTONA VIDEOREC.

NVSD220 Showview 1PDC A d v i e s p r i j s " 6 2 9 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

SONY55CMTELETEKST
M21 Hi-BlacV Trinitron '990-

SONYPORTABLEKTV
M1400 Afstandstied Adv"550 -

IBM APTIVA-225 PC
Topklasse PC 380Mhz 64mb
8GB HD 15 rnon Adv'3079

309.-

PALM III ORGANIZER
De meest populaire organiser van dit moment!
* 2 mb geheugen
* 6000 adressen, 5 jaar afspraken,
1500 memo, 750 actiepunten,
100 e-mail berichten
* infrarood communicatie!!
* verlicht scherm
* eenvoudige synchronisatie
met uw PC
Inclusief basisstation en Palm desktop
software. Adv '699.-

HEWLETT PACKARD
INTERNE CD-REWRITER

TOTALSCAN SCANNER

PRfJSj
' '
ETNA K O O K P L A A T

PELGRIM KOOKPLAAT|

2-delige pannendragers en
sierdeksel Adv '490 -

ETNA

KOOKPLAAT

4 pits met 2 delige branders

ATAG
FORNUIS

F1 O
Gasfornuis
met elektrische
oven engril
Adv '1450 -

Scannen, kopiëren, faxen, e-mailen,
mei 1 druk op de knop.600 x 1200 DPI,
36 bils, parallel en USB aansluiting *399.-

72001; 6 x lezen, 2 x schrijven.
Duidelijke software. '599 -

BOSCH VRIESK.AST

898.-

187hter 4 laden en een m- PELGRIM
FORNUIS
VI FORNUI
-lucht oven ggrill
tensief vriesvak 24kg m- EL34 Hete-luchtoven
)it Adv
Adv '1199
"119!
v n e s c a p a c i l e i t " 1 2 9 9 - en draaispit

995.-

lntel400Mh? 32MB 4 3GB 56k
l m tjr On Site E< Mon '1899

798.

/S FORNU!
FORNUIS
INDESIT VRIESKAST ETNA RVS

1399.-

3as-elektro fornuis
fomi
174 liter 6 vriesvakken Fraai RVS Gas-elektro
sierdeksel '69
'695:en sierdeksel
12kq invriescapacileil '899 - met gr! en glazen

555.-

51 CM KTVTELETEKST

598.-

BOSCH V R I E S K A S T IGNIS FORNUIS

Hp

90 liter en 12 kg invries- Gasoven dubbeteglasdeur'547capaciteit Adviespnjs '849 -

|NKJETpR|NTER

DJ'10 loloprmler SOOdpi
6ppm A d v i e s p r i | S ' 5 4 d

495.-

PHILIPS TELETEKST

378.-

WHIRLPOOL VRIESKAST
BJC220 K l e u r e n p r i n t e r
Adviespri|S'249

103 liter 11 kg invriescaAdviespri]S"799
ATAG WASEMKAP
3-standenenvetliller '295

HPSCANNER

FRIGIDAIRE VRIESKAST

SCJ3200C 300x600Dp
30 bits Adviespnis '311

50 liter opzetmodel Adv '549 • ETNA RVS. WASEMKAP
2 motoren hoog
g vermogen'295

CANON PRINTER

455.-

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philipsgarantie "495

199.-

INBOUW KERAMISCHEI *
KOOKPLAAT
; 1^

4-pits metvonkontsleking "448 -

Geen afvoer nodig 120 minuten timer en toets voor

YAKUMO PC

70voorkeuzezenders Off Ned ]
Phü-ps.garanue Adv ;695 - |

138 liter inhoud met 2 sterren vriesvak * 499 -

ZANUSSI
CONDENSDROGER
1

SONY £5CM STEREO
Adviesprijs'1440 -

379.-

FRIGIDAIRE KOELKAST

Geen afvoer rodigi Ruime
vulopening 140 minuten
timer en RVS trommel" 1 449 -

10 STUKS gg-ijgccmis

PANASONIC Beste Koop!

499.-Ï

134hter inhoud, automatisch
ontdooiing'Adviesprijs "699 -

BOSCH
CONDENSDROGER

SB100 2 koppen scart
af t bed Adviespnjs"495 -

GAS KOOKPLAAT!*

60cm breed, met vonk-l i
ontsteking. Adv.'899.-

INDESIT KOELKAST

700P ZONDER RISICO "

PANASONICSTEREOKTV

ATAG RVS lllBOUWI*

355.-

KTV37CM+TELETEKST

WHIRLPOOL VRIESKIST
102 litei inhoud 6 5 I-g in
yriescapaciteit'599 -

PORTABLEKTV37CM

375.ZAANDAM

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

BEVERWIJK

Aanvraag-folder in de winkel!

Breëstraates . . - • . . . ' : 2
Mammoetstore 1500 m

AMSTERDAM NOQRD

Westzijde 55
Mammoetstore 1500 rh 2 '

Buikslotermeerplein 279 •
Winkelcentrum "Boven 't IJ"
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AMSTERDAM ZUID-OOST

Rivlèradreef 37 ' .
Winkelcentrum "Schalkwijk"

Bijlmerplein 995
Winkelcentrum "A'damse Poort"
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22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR - AMERSFOORT • AMSTELVEEN
AMSTERDAM- BADHOEVEDORP • BEVERWIJK
DEN HAAG • DELFT - HAARLEM • HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK • UTRECHT
VEENENDAAL-ZAANDAM • ZEISt
' ' . ' • - ZOETERMEER - ZOETERWOUDE

158.138.98.-

PELGRIMWASEMKAP
l^SEMKAP
3 standen envetliller
'260 itliller'260

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag.'. .
zaterdag. . . . . . . . .'.

13.00 tot 18.00 uur l
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur l

KOOPAVONDEN
donderdag . ... . .. -

19.00 tot 21.00 uur
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Datum
01 sept
02 sept
03 sept
04 sept
05 sept
06 sept
07 sept
08 sept

Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 35, oplage 5.425 Editie 17

HW

LW

HW

LW

07.51
08.39
09.35
10.50
12.04
00.46
01.55
02.55

03.36
04.16
05.06
05.44
07.26
09.00
10.15
11.15

20.17
21.05
22.05
23.25
--.-13.29
14.35
15.29

15.46
16.35
17.26
18.15
19.46
21.04
22.46
23.25

Nog één keer
de sfeer proeven
bij de paviljoens

Maanstand: LK vr 03 sept 00.17 uur.
HW: do 02 sept 08.39 uur, +110 cm NAP.
LW: do 02 sept 04.16 uur, - 79 cm NAP.

Voetballers
gaan er weer
tegenaan
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ZANDVOORT - Een 44-jariue winkeldief uit Laren is donderdag opgepakt dankzij een
alerte bewoner van de Rozenobelstraat. De dief nam twee
horloges weg uit de Hema. Personeel van de Hema zag dat en
ging hem achterna. Hij vluchtte de Noordbuurt in en rende
een huis in de Rozenobelstraat
binnen.

ZANDVOORT - Uit een geparkeerde auto op de Boulevard Barnaart zijn in de nacht
van donderdag op vrijdag zeven paar skeelers met beschermingsmateriaal gestolen. De
skeelers waren in totaal 1400
gulden waard.

Dat is gisteravond gebleken
tijdens een informatie-avond
over de opknapbeurt van de
Grote Krocht. Die informatieavond in het Gemeenschapshuis werd bezocht door zo'n
twintig mensen: ondernemers,
politici, Zandvoortse inwoners

Autogordel niet om

is Tweelingen. Een van de eigenschappen is veranderlijk en
rusteloos. Dat slaat zeker ook
op mij.
De eerste vereniging waar ik
startte was de speeltuinvereniging destijds gelegen aan de
Sophiaweg. Je kon niet alleen
schommelen en draaien, maar
ei werd voor de jeugd ook aan
toneelspelen, zingen en dansen gedaan. Daar kreeg ik mijn
eerste vriendje en ook m'n eerste gitaarles. Ach ja, je wordt
ouder en je interesse veranclert.
De jongerenvereniging 'De
Vliegende Schotel' was in
Zandvoort 'je van het', daar
moest je lid van zijn. Menige
liefde is omgezet in een huweüjkse staat. Ook die van mij.
Na de Schotel was de sociëteit 'Duysterghast' een goede
vervanger voor de oudere jongere van Zandvoort. Een gezellige vereniging waar veel georganiseerd werd. Jammer genoeg is deze club ter ziele.
Toen ik achttien jaar werd
kreeg ik van mijn ouders het
lidmaatschap van de woningbouwvereniging EMM cadeau.
Ik was volwassen geworden. Je
hdmaatschapsnummer was
tevens je inschrijfnummer.
Vaak heb ik in het kastje bij het
EMM kantoor in de Noorderstraat gekeken of ik eindelijk in
aanmerking kwam voor een
buurhuis. Het was byna net zo
spannend als de loterij. Maar
de woningnood was hoog en er
Waren veel gegadigden. Het
betekende dat ik nooit aan de
beurl kwam. We besloten een
huis te kopen. De tijden zijn
veranderd en ook het systeem.
Het
lidmaatschapsnummer
telt niet meer mee. Ik ben nu al
biina 40 jaar lid van de EMM.
Stel je voor dat de puntentel'mg weer wordt veranderd. Je
weet maar nooit. Misschien wil
'k later een seniorenwoning en
dan...zijn er vast nog 650 wach'enden voor me.

en een enkele bewoner van de
Grote Krocht. Over de njrichting van de Grote Krocht ging
het niet, tot teleurstelling van
veel aanwezigen. Wel mochten
zij zich uitspreken over het
parkeren
Hoe meer parkeerplaatsen
op de Grote Krocht hoe beter,
vinden de ondernemers. Bij
schuin parkeren komen er zes
plekjes bij. Meer lukt met yolgens de stedebouwkundige,
omdat er ook ruimte moet zijn
voor bomen en voor voetgangers die willen oversteken.
De parkeerplaatsen zijn een
belangrijk punt voor de ondernemers, zei straatvertegenwoordiger Peter Tromp. „Al
een jaar of vijf geleden zijn we
akkoord gegaan met eenrichtingsverkeer mits er meer parkeerplaatsen zouden komen,"
zei hij.

Oud-ondernemer Van der
Laan, die nog steeds enige
panden in het centrum bezit,
vindt dat de gemeente het belang van de parkeerplaatsen
onderschat. „Zes plaatsen betekent een toename van 25
procent. Dat is dus een substantiele toename." Hij kreeg
daarvoor een klein applausje.
Als er in de lengte geparkeerd wordt, blijft het aantal
plaatsen gelijk. Dat is volgens
Herben en Van Loenen het
mooist, omdat de straat dan
symmetrisch als een laan ingericht kan worden. Een bewoonster van de Grote Krocht
en de Zandvoorter C. Blaauboer waren het met hen eens.
Mevrouw Blaauboer gaf de
ondernemers gelijk. „Kies dan
voor schuin parkeren zolang er
nog geen parkeergarage is,"
stelde zij voor. Maar later de
situatie veranderen is kapitaalvernietiging volgens de
wethouder.

Diefstal Harley's
Niet alleen de kinderen vermaakten zich zondag tijdens de eerste jubileuindag van Gran Dorado in de draaimolen. Het dixielandbandje
The Fox Dixy speelde al draaiende gewoon
Zie ook pagina 3
Foto Andie Lieberom

Simnon
SOUL NIGHT Waterdrinker
zat. avond live
overleden
entertainment bij

OLGENS MIJ ben ik nooit
Vvereniging.
lang lid geweest van een
Mijn sterrenbeeld

Pagina 3
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info: tel. 5716023
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ZANDVOORT - Als het
aan de ondernemers van de
Grote Krocht ligt, wordt er
voortaan in deze winkelstraat aan één kant schuin
geparkeerd. Dat hebben zij
liever dan in de lengte richting langs beide zijden auto's
neerzetten. Onder de inwoners van Zandvoort liggen de
meningen wat meer verdeeld. Wethouder Herben en
haar stedebouwkundige Guido van Loenen voelen het
meeste voor parkeren in de
lengte.

Skeelersweg

"DE MANEGE"

En verder:

Ondernemers
voor schuin

De bewoner, die hem ontdeki e, ging hem achterna toen hij
opnieuw vluchtte. In de Swaluestraat haalde de bewoner
hem in. De politie heeft de dief
vervolgens gearresteerd.

Single dance soc.

Een opmerkelijk
kunstwerk verschijnt
binnenkort in een tuin
op de
Kostverlorenstraat.
Kunstenaar Mark
Sjerps is beretrots op
zijn schepping: een
sierlijke vrouw met
mooie armen.

ZFM opent
nieuwe
studio
Pagina 3
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Dixiedraaiers

Dief gepakt

ZANDVOORT - Acht automobilisten hebben donderdag
een bekeuring gekregen omdat
ze hun autogprdel niet droegen. De politie hield de verkeerscontrole tussen vier en
vijf uur 's middags op de Gerkestraat.
52 automobilisten hadden
wel hun gordel om. Tien van de
gecontroleerde bestuurders
had geen rij- en kentekenbewijs bij zich.

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.

Zandvoort opnieuw in beeld gebracht
ZANDVOORT - Er komt
waarschijnlijk een nieuwe
promotiefilm over Zandvoort. Het bedrijf Tettero
Productions heeft deze week
aangeboden om een film van
35 minuten te maken over de
mooie plekjes en diverse bedrijven.

ZANDVOORT - Oud-veilingmeester Simon Waterdrinker is donderdag onverwacht overleden. Hij is
maandag gecremeerd in Velsen. De bekende Zandvoorter was de dag ervoor net 68
jaar geworden. Zijn eerste
kleinkind is vlak voor zijn
overlijden geboren.
Waterdrinker heeft jarenlang samen met zijn broer
Jaap een bekend veilinghuis
op het Dorpsplein gehad. Nadat zij er een paar jaar geleden
mee stopten, trad Simon toch
nog af en toe op als veilingmeester, zoals tijdens het
Kunstcircus in 1996. Ook ging
hij nog regelmatig voor de lol Simon Waterdrinker in 1996 bij
de veiling tijdens het Kunstcirnaar veilingen.
CUS

FotoAichief
WeokmecUa/Enck van Cleof

Er zijn al opnamen gemaakt
tijdens de zomer. De film moet
eind dit jaar klaar zijn als de
gemeente er toestemming
voor geeft. Zandvoort is niet de
enige gemeente waar Tettero
Productions een film over
maakt. Inmiddels hebben al
165 gemeenten meegedaan
aan het project 'Holland in
Beeld'.
Het is de bedoeling dat de
films aan inwoners, bedrijven
en nieuwkomers gegeven
wordt, volgens een woordvoerder van Tettero Productions.
De banden zullen via de Kamer van Koophandel, de gemeente, de VW of de bibliotheek verspreid worden.

Wie ernaar vroeg, kreeg altijd een leuke anekdote van
Bedrijven betalen de film
hem te horen over zijn beleve- langs kocht Waterdrinker dan doordat ze reclamezendtijd
nissen. Toch had hu zijn vak ook op een veiling een zilveren kunnen kopen. De reclamenog steeds in de vingers. On- watertoren voor Leo Heino.
blokjes maken maximaal tien

nu ook voor kinderen
*Mag
* Paladium

minuten uit van de hele film en
worden verspreid tussen de
Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen -Haarlem Cronjé
beelden van Zandvoort. Elk
bedrijf krijgt twintig seconden
tot een minuut de tijd om zich
te presenteren. Maximaal
achttien ondernemingen kunnen hieraan meedoen. Tettero
ZANDVOORT - De gemeen- ten, maar de ABN/Amro heeft
Productions maakt ook de rete Zandvoort kan 4,3 miljoen vonge week bekend gemaakt
clameblokjes.
gulden verdienen als zij de het BNG over te willen nemen.
aandelen van het Bouwfonds
Zandvoort heeft volgens
ADVERTENTIE
Nederlandse
Gemeenten wethouder Andnes van Marie
(BNG) verkoopt aan de AB- 7600 aandelen van het fonds.
N/Arnro. Nu is het Bouwfonds Of Zandvoort ook gaat verkonog in handen van 479 gemeen- pen weet hij nog met. „Nu leyeren de aandelen ons jaarlijks
Op
een ton dividend op en wie
zaterdag 11 september
ADVERTENTIES
weet wordt dat in de toekomst
van 11.00 tot 16.00 uur,
wel meer. Hoeveel rente krijg
je voor 4,3 miljoen gulden als je
tonen onze
het op de bank zet? Dat moemannequins u de nieuten we goed afwegen."
we HERFST- en WINTERMODE van 1999.

Aandelen BNG 4,3 miljoen waard

MODEFLITSEN

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort

V

„Ik heb de pech dat ik erg
goed ruik," zegt Frank van Egmond, die zo dicht bij de waterzuiyeringsinstallatie woont
dat hij de enorme ronde kuipen vanuit zijn huiskamer kan
zien. De vijf reukmonsters definieert hij als 'de lucht van binnenkomend rioolwater', 'butagas', 'echte rioolluchl' en 'ja,
dit komt in de buurt' (twee
keer).

Hij vindt het jammer dat de
onderzoekers op een dag gekomen zijn dat de stank niet in de
openlucht te ontdekken is. Op
warme dagen, 's nachts en in
het weekeinde hadden ze meer
kans gehad, vertelt Van Egmond. Daarom mag hij 's
avonds nog even mee om bij de
waterzuiveringsinstallatie te
Nel Kerkman ruiken. Hij wijst de oxidatie-

Daarna komt het inmiddels
heldere water terecht in het
oxidatiebed, waar bacteriën
op lavastenen de overige (opgeloste) stoffen 'opeten' als ze
in contact komen met zuurstof. Doordat de buitentemperatuur warmer of kouder dan
het water is, wil die lucht naar
boven of naar beneden.
„Normaalgesproken zou er
niet zo veel stank moeten ontstaan dat de bewoners er hinder yan ondervinden. In elk geval is nuj duidelijk geworden
dat de oorzaak bij de oxidatiebedden ligt, want ook wij hebben de bewuste geur daar ge-

Frank van Egmond mocht vorige week meedoen aan een
stankonderzoekFoto Andie Lieberom

roken," zegt Marcel Pereboom.
Hij vermoedt dat het een
combinatie van drie factoren is
waardoor het toch stinkt in
Noord. „Als de temperatuur
van de ingebrachte lucht en de
buitenlucht hetzelfde is, blijft
de lucht stilstaan. Duurt dit
omslagpunt, dat brjna dageüjks optreedt, te lang dan kan
er een rottingsproces ontstaan. Een andere oorzaak kan
het ontbreken van wind zijn.
Door de wind verspreiden alle
luchtjes zich snel en heeft nie-

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

V
A
N

5 sept. van l 2.00 tot 1 7 00 u.
Overtoom 557 tel 61 84733

NVM

Eigen parkeergarage

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

JAKELAAH

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

„De stank waar we al tien jaar over klagen is moeilijk te
omschrijven. Het is net alsof je je neus achterin een
vuilniswagen steekt met 30 graden Celsius," zegt Frank van
Egmond. Samen met drie andere bewoners van Zandvoort
Noord heeft hij vorige week mogen ruiken aan vijf
reukmonsters die genomen zijn op verschillende plekken
van de waterzuiveringsinstallatie. Daaruit moet naar voren
komen wat de oorzaak van de penetrante stank is.
bedden aan als schuldige.
Die bakken vormen een van
de laatste stations in het zuiveringsproces. Als de Zandvoorters hun wc doortrekken,
stroomt hun plasje naar de zuiveringsinstallatie in Noord.
Daar worden eerst het wc-papier en alle andere ongerechtigheden uit het water gezeefd.
In een volgend basin krijgen
kleinere vervuilingen, zoals
zandkorrels, de kans om te bezinken.

Uw krant
niet
ontvangen?

CENSE

zondag open

Bewoner: 'Ik heb de pech dat ik goed ruik'
IJF DOORZICHTIGE
ZAKKEN dragen Marcel
Pereboom en Sjoerd
Veenstra van het onderzoeksbureau Witteveen & Bos uit
Deventer bij zich. Er zit een
geel tuutje aan waar de bewoners aan mogen snuffelen.

* Compagnucci
* Yellow Cab

ZANDVOORT - Maar liefst
twee Harley Davidsons zijn
zondag gestolen. De ene. een
Fat Boy van een 71-jarige Amsterdammer, verdween omstreeks vier uur. De zoon van
de motorrijder probeerde nog
achter de dader aan te gaan.
maar dat was tevergeefs De
andere Harley Davidson, een
Heritage Classic, is tussen half
acht en negen uur van de hoek
Swaluestraat/Pakveldstraat
gestolen. Deze behoorde toe
aan een 35-jarige man uit
Noordwijk.

mand er last yan. Tot slot kan
de hoeveelheid aangevoerd rioolwater meer vervuild zijn
dan wat de waterzuiveringsinstallatie aan kan bijvoorbeeld
als er veel meer mensen tegelijk naar de wc gaan."
Volgens
hoogheemraadschap Rijnland, eigenaar yan
de 35 jaar oude waterzuiveringsinstallatie, is deze berekend op 30 duizend mensen.
Frank van Egmond verbaast
zich erover dat Rrjnland die capaciteit niet aanpast. „In een

raceweekeinde of op mooie
stranddagen zijn er veel en
veel meer mensen in Zandvoort. Bovendien zijn er sinds
1964 heel wat nieuwe huizen
bijgekomen." Volgens C. Gijzen, voorlichter van Rijnland,
hoeft dat geen probleem te
zijn. „Daar is onze waterzuiveringsinstallatie op berekend "
Gijzen wil geen commentaar
geven op de bevindingen van
het onderzoek van Witteveen
& Bos. „We wachten eerst het
rapport af." Dat rapport gaat
in eerste instantie naar de gemeente, want die betaalt het
onderzoek. Milieu-ambtenaar
D. Arpad verwacht het rapport
over een maand. De gemeente
zal overleggen met Rijnland en
met de provincie, die verantwoordelijk is voor de milieuvergunning die tot 2003 geldig
is.
Arpad: „We willen nu zo snel
mogelijk dat het stankprobleem opgelost wordt. Twee
jaar geleden hoopten we het te
verhelpen door onze eigen riolering te verbeteren. Maar dat
heeft helaas onvoldoende resultaat gehad."
Hoe snel de stank verdwijnt
kan Arpad niet zeggen. „Hoe
groter de ingrepen, hoe langer
het duurt. Als er bijvoorbeeld
een kap overheen gezet moet
worden, kan dat nog redelijk
lang duren omdat er allerlei
procedures doorlopen moeten
worden."

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor pobtabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven- 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA oö«71nm?
1 "n -i 7nni"
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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woensdag 1 september 1999

Dr. F. B. Weenink

FAMiLIEBËRICHTEN

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Kostverlorenstraat 70A
2042 PK Zandvoort
023-6712499

HUIS

is afwezig van 6-9-99 t/m 17-9-99

&

Voor waarneming

Dr. J. Anderson

'l september 1999 trouwen

Kostverlorenstraat 116
tel. 5712058.
Op dinsdag geen spreekuur.

Joop Straatsma

en
Marion Kist

Dr. v. Bergen
Dr. Scipio v. Blüme

in het Gemeentehuis te Waalre

Pasteurstraat 10
023-5719507
Op maandagmiddag en vrijdagmiddag geen spreekuur.
Na 17.00 en op vrijdag na 16.30 uur hoort u via
tel. 5730500 wie de dienstdoende huisarts is.

Onxc ouders,
Ada en Gerarcl Schilpxand,
zijn op vrijdag 3 september

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de
doktersdiensl tel. 0900-1515.

40 jaar getrouwd!
Wik u hen feliciteren, dan bent u van
harte welkom van 16.00 tot 18.30 uur in
"Kraantje Lek",
Duinlustweg 22. 2051 AB Ovcrvcen.
MIEKE. LATIFA. ERIK, YASAR

7-9-'39

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

de krant helpt
u op weg

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ovz

7-9-'99

Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Ondernemers Vereniging Zandvoort

60 jaar
getrouwd

en

Clatidina van Turenhout

en

Nieuwsblad

Martin Kemp

Let op onze gezellige

Norlane
Australia
Hartelijk gefeliciteerd.
Riek en Ada

Haar leven bestond uit zorgen voor en liefde geven
aan ons en een ieder die wij liefhebben en haar liefde waard waren
Nooitgezeurd, nooit boos, alleen maar lief endankbaar voor alles.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Jeu
de Bo

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

KENNISGEVING
Algemene wet bestuursrecht

Bedankt mama, oma en overoma voor alles watje
ons geleerd hebt.
We zullen altijd van je blijven houden en je wijze
woorden en liefde nooit vergeten.

Johanna Draaijcr Kuijper
-Anne -

.

=

B

in de krant van

^»$S^«f>».

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

„

...„.
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Volgens
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 23 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 34 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 30 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

w

wedu e van Hendrik Johannes Draaijer
7 oktober 1912

29 augustus 1999

•\etot
Jeu de Boules set t.ui.v. ƒ 90,-beschikbaar gesteld door
Michael Leijsen, Intersport, Kerkstraat 16

Wim
Henk en Linda

Cor
Anneke
Rormy en Ingrid, Remy en Yvonne,
Jim en Claudia, Linda, Karin,
Anne-Marie, Lianne, Hein en Francis

waardebon ad ƒ 100,-te besteden aan Franse wijn van
slijterij Gall en Gall, Grote Krocht 24.

Melanie en Yannick, Nicky en Levi,
Timothy en Jamie en Naomi,
Romy, Robbie
Correspondentieadres:
W. H. Draaijer
Dr. Visserstraat 34
2042 BZ Zandvoort

Als uw inkomen in 1998 tenminste 20%
hoger was dan uw huidige inkomen (door byvoorbeeld werkeloosheid of door een wijzi-

Per 1 juli 1999 kunt u de bijzondere bijdrage m
de huurlasten aanvragen bij de afdeling Maatschappelijke Zaken, die ook de huursubsidie
behandelt
De bijdrage wordt telkens voor maximaal drie
maanden toegekend Na deze periode kunt u
een vervolgaanvraag indienen bij de gemeente
voor de volgende drie maanden
Voor het aanvragen van de bijzondere bijdrage
in de huurlasten en voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Zaken, sectie Balie/Burgerzaken
Deze afdeling is telefonisch bereikbaar onder
nummer (023) 574 01 72

VERVOERSVOORZIENING
GEHANDICAPTEN
Sinds 1994 hebben gemeenten onder meer de
zorgplicht voor vervoersvoorzieningen voor
deelneming aan het maatschappelijk verkeer
van m de gemeente woonachtige gehandicapten Het gaat hier om het vervoer van 'alledag'
en is beperkt tot een bepaald gebied In deze
regio wordt hieraan vorm gegeven door middel van een collectief vervoerssysteem, de
zogenaamde MobiMax
Per 1 juli 1999 is er voor de bovenregionale
vervoersbewegmgen een door het Rijk georganiseerde reisservice voor gehandicapten Hiertoe heeft het Rijk een contract afgesloten met
Traxx, een dienstverlening van Connexxion
Om zoveel mogelijk mensen van de doelgroep
te bereiken is er door de gemeente voor gekozen alle gebruikers van Wvg-voorzienmgen in
de gemeente door middel van een brief en een
folder op de hoogte te stellen van dit nieuwe
vervoerssysteem
Omdat wellicht niet alle belanghebbenden
met deze mailing zijn bereikt, maken wy u er
op attent dat de folders verkrijgbaar zijn bij de
balie van het Raadhuis, de bibliotheek en de
Stichting Welzijnscentrum Zandvoort

VRIJSTELLINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor
- het bouwen van een transformatorhuisje
(99-108B) op het perceel Stationsplein te
Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2
september 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te
verzoeken om een verklaring van geen
bezwaar en vrijstelling te verlenen voor
- het bouwen van een serre op het perceel
Max Euwestraat 33 te Zandvoort (bouwaanvraag 99-058B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2
september 1999 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor een termijn van maximaal 14

GEMEENTE

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.
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UWENS
VERWARMING

Een compleet verzorgde begrafenis

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
0*00499*830

Zn gewoon, zo bijzonder,
gewoon een heel bijzondere man.
Voorgoed uit ons midden
maar mor altijd in ons, hart.
"Onze Hiemie"

opa

Zandvoort,
25 augustus 1999

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het oprichten van een woongebouw ten
behoeve van het medisch kinderhuis op het
perceel Kostverlorenstraat 95
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 6
september 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze 'kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag bouwvergunning,
bouwvoornemen is bij het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend:
99-185M Kostverlorenstraat 92B
plaatsen tuinhuisje
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen:
99-111M Witte Veld 60
plaatsen tuinhuisje (16-08-99)
99-122B Swaluestraat 37
plaatsen dakopbouw (16-08-99)
99-135B Kanaalweg7
vernieuwen woning (16-08-99)
99-147B Willemstraat 29
uitbreiden dakkapel voorzijde
(16-08-99)
Verleende meldingen bouwvoornemen:
99-130M Witte Veld 64
plaatsen schuur (16-08-99)
99-141M Dr J G Mezgerstraat 38
plaatsen garage/berging (17-08-99)
99-156B groenstrook Oosterstraat/
Prmsesseweg
plaatsen ventilatorkast (16-08-99)
99-157B Witte Veld 40
plaatsen schuur (16-08-99)
99-173M Witte Veld 48
plaatsen schuur (16-08-99)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

afkoopsom van slechts ƒ 3<665iMet een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Edward van de Pol
Marktsiagerij

Fricandeau in braadzak

Met een UNICEF-wenskaart helpt
u kinderen over de héle wereld
Bel voor de catalogus:

(070) 33 39 300

Simon Waterdrinker
Beverwijk,
2(5 augustus 1930

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 6
september 1999 gedurende 14 dagen ter inzaqe bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort

Weekaanbieding

of crematie voor één eenmalige

Tot ons zeer intense grote verdriet, is van ons
heengegaan, mijn lieve dierbare man en maatje,
onze geweldige fijne vader, schoonvader en trotse

- het oprichten van noodgebouwen (tijdelijke
verblijfsruimten met kantoorruimten) langs
de Herman Heijermansweg ter hoogte van
de hoofdingang van het zorgcentrum "Het
Huis m de Duinen"

Ons promotieteam deelt zaterdag 11 sept.
snoepballen uit, verzorgd door De Jong's drop
van de Woensdagmarkt

Onze moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar
geen bezoek.
De bijzetting i.i 'net familiegraf zal plaatsvinden op
donderdag 2 september 1999 om 12.30 uur op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te
Zandvoort.

VANGNETREGELING
Sinds de invoering van de nieuwe Huursubsidiewet bestaat ook de vangnetregeling huursubsidie Deze regeling kan uitkomst bieden
aan mensen die achteruit gaan in inkomen
zonder dat daar rekening mee wordt gehouden bij de huursubsidie

maanden vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor

gmg in de samenstelling van het huishouden),
dan komt u misschien m aanmerking voor een
bijzondere bijdrage m de huurlasten

ikiio

13,98

Mexicaanse roerbakschotel
500 gram
6,98
Shoarma-pakket
750 gr. shoarmavlees, 5 broodjes +
bakje saus naar keuze
10,00
Lamsaktie van de week
Lamsschouderfilet kilo
16,50
aanbieding geldig 8 september a.s.

Jopie Walerdrinker-Boon
Peter
Claudia en Cliarel
Charlene

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartuerzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Hoge weg 4 7 zwart
2042 GE Zandvoort
De crematicpleüiligncid iieeft op maandag 30 augustus plaatsgevonden.

Langs deze we.? willen wij u hartelijk danken voor uw
belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en lie-

Omdat u niet zonder kunt!
19^9: Do tckoninj: \ ü n
een 7-j.iri£ Ijeiliisih
meisje werd dcccistc
k.i.irl m i l e U N I C L I -

unicef

colleuie

Hu KuiiluliiniK » ui lic VN Ciini 1 2 1
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Ook verkrijgbaar bij:

ve opa

Gerard Terol
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en concloleanccs hebben ons gesterkt en getroost.
Uit aller naam:
A. J. Terol-lzios
Zandvoort, augustus 1999

Opa Sehiebergen
echt waar. 5 september
80 JAAR
Gefeliciteerd:
ERIK i .N MIKIAM

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht^bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
•.; •:
of crematie. .
Direct hulp bij een sterfgeval:

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,201 ï KW Haarlem.

Medewerker
voor klein onderhoud

aan horecapand
± 20 uur per week.
Tel. 06-26106726

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg

AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraal 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A
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Hardlopers
helpen junks
ZANDVOORT - De Zandvoorter Paul van Gageldonk is
een van de zeven hardlopers
die door zijn deelname aan de
marathon van Berlijn de hulp
aan verslaafden ondersteunt.
De sponsorgelden die de hardlopers krijgen gaan naar A.V.
De Spirit.

'Hand wordt hoofd en
hoofd wordt tafeltje'
M

ARK SJERPS heeft er
ongeveer vier maanden aan gewerkt, maar
Deze sportvereniging orga- nu is het bijna af. In opdracht
niseert voor cliënten van de van een bewoner van de KostBrijder Stichting sportieve ac- verlorenstraat maakte hij een
tiviteiten zoals wandelen, ruim drie meter groot beeld
hardlopen, tafeltennis, zaal- voor in de tuin. 'An instance of
voetbal en aerobics. De Spirit water' is de voorlopige naam
richt zich vooral op drugsver- die het kunstwerk heeft meeslaafden. De vereniging wordt gekregen. Als het helemaal af
niet gefinancierd door regulie- is, wordt het beeld in een bak
re subsidies. Daarom zoekt de water geplaatst en komt er
Brijderstichting via onder an- water uit de hand. „Maar eerst
dere Van Gageldonk sponsors. moet het in drie stukken worZij kunnen hun bijdrage over- den gezaagd," vertelt de kunmaken op gironummer 630189 stenaar.
ten name van het Brij derfonds
In een klaslokaal van de
Alkmaar onder vermelding van oude Mariaschool heeft Sjerps
'marathon Berlijn' en met aan het beeld gewerkt. In het
eventueel de naam van de lo- midden staat het beeld en alper.
les eromheen, inclusief de
kunstenaar, zit onder een dikke laag gips. „Ik ben nog bezig
om de laatste lijnen recht te
ZANDVOORT - C.H. van trekken en om alles glad te
Brero is Jan Berkhout opge- krijgen," vertelt Sjerps. „Binvolgd als secretaris en vice- nenkort gaat het naar de
voorzitter van de senioren- bronsgieter en worden de leiraad. Van Brero is bereikbaar dingen aangebracht. Dat
via postbus 322, 2040 AH in duurt nog een paar maanden,
Zandvoort, telefoonnummer dus ik hoop dat het januari of
5719957.
februari geplaatst kan worden."
Het was een van de eerste
keren dat Sjerps in opdracht
ZANDVOORT - Van 8 tot en werkte, maar het is zó goed
met 21 september organiseert bevallen dat hij het zeker vahet Regionaal Orgaan Ver- ker wil doen. Zijn opdrachtgekeersveiligheid (ROV) een ac- ver Paul van der Meij wilde
tie om automobilisten erop te
wijzen dat schoolgaande kinZANDVOORT - Het Noordderen pp de flets soms in gevaar zijn. Het ROV laat kinde- hollands Jeugdorkest treedt
ren op straat praten met auto- zaterdag 4 september op in de
mobilisten dankzij de hulp van Agatha Kerk. Het concert bede politie. Ook de VVN-cam- gint om kwart over acht. Het
pagne 'De scholen zijn weer Jeugdorkest bestaat uit nebegonnen' wordt in september gentig jonge musici met veel
gehouden. Deze actie begint talent. Ze oefenen 's zomers
op 6 september en is herken- een week lang elke dag van
baar aan de speciale spandoe- negen tot negen uur met elken die in het dorp zullen han- kaar in Nijverdal. Daarna pregen.

Seniorenraad

Veilig fietsen

Looptraining

ZANDVOORT - Hardlopen
is gezond en leuk, meent Gerard Kuijper. De gediplomeerde trainer start daarom op
dinsdagavond 7 september
met looptrainingen. Deze traimngen duren ongeveer een
uur. Het verzamelpunt is het
Friedhoffplein (om zeven uur).
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Kuijper besteedt veel aandacht aan pefeningen, medische begeleiding
en informatie over voedsel.
Met de trainingen kan volgens
hem niet alleen de conditie op
peil gebracht worden, maar
ook het gewicht. De kosten bedragen vijftig gulden voor drie
maanden.
Belangstellenden
worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met
Kuijper
(telefoonnummer
5718205).

Maaien
ZANDVOORT - Tot en met
16 september zijn vrijwilligers
van de Stichting Ecologisch
Beheer bezig met het maaien
van natte duinvalleien. Zij hopen daarmee bijzondere planten meer kans om te groeien te
geven. De stichting zoekt ovengens nog nieuwe vrijwilligers.
Het maaien gebeurt op woensdag en donderdag van negen
tot vier uur plus op zaterdag 18
september.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Jacinta Hoogland (tel.
020-6185416).
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Tien jaar staan de witblauwe bungalows van Gran
Dorado in Zandvoort.
Meestal bevolken toeristen
het park, maar deze week
zet Gran Dorado de deuren
ook open voor
Zandvoorters. Zondag en
dinsdag waren er allerlei
festiviteiten voor jong en
oud. „Ik ruim de
paardenpoep op."

'M

IJN OOM IS autocoureur en zijn racewagen staat bij Gran
Dorado. Komen jullie ook naar
mijn oom kijken vandaag,"
vraagt Justin van vijf trots aan
iedereen die het maar horen
wil. Het is waar: Sebastiaan
Visser, autocoureur, heeft zijn

een beeld in de tuin dat met
water te maken had. „Het gaf
richting aan wat ik precies
moest maken en ik vond de interactie wel interessant. Ik
werkte voor iemand anders,
dus ik moest in zijn denkwereld terecht zien te komen en
goed communiceren. Dat is
kunst eigenlijk, iets over willen
brengen. Communiceren dus."
Mark Sjerps is een geboren
en getogen Zandvoorter. Op
zijn achttiende trok hij 'de wijde wereld in'. „Ik heb gezworen om nooit meer terug te keren naar Zandvoort, maar
sinds kort woon ik weer hier.
Het was toch sterker dan ik
ben." Van der Meij kende hij
nog van vroeger. „Hij is mijn
neef, dus ik heb vroeger nog
met mijn teen in zijn neusgat
gezeten." Na dertig jaar waren
de twee elkaar uit het oog verloren en waren er een paar
dingen veranderd. „Het was
een ontmoeting tussen armlastig en rijklustig," zegt
Sjerps. „Maar uiteindelijk is
daar dus iets heel moois uit
gekomen."
Het beeld wordt geplaatst in
een bak water en door middel
van sensoren reageert het als
iemand langskomt. Uit de
hand komt dan water, zodat
het lijkt alsof het beeld zichzelf een douche geeft. Mark
Sjerps werkt altijd met enkel-

voudige objecten. „Altijd een
persoon of een figuur, maar
met meerdere lagen. Door
lichten op een bepaalde manier eromheen te plaatsen,
wordt er een silhouet gecreeerd waarbij de hand een
hoofd wordt en het hoofd een
tafeltje."

Jonge top-musici

chestre opus 8 (G. Frid), Ma
merè l'oye (M. Ravel) en Symphonie no. 2 (S. Rachmaninov).

Wijers knoopt
langste lint vast
ZANDVOORT - Oud-mimster Hans Wijers legt zaterdag
samen met Hessel Feitsma
(van de gezamenlijke energiebedrijven) om kwart over tien
de laatste knoop in een groen
lint van het Wereld Natuurfonds bij paviljoen De Wurf
Hiermee zal hij het Wereld Natuurfonds in het Nederlandse
Guiness Book of Records
brengen.
Met dit groene lint wil het
Wereld Natuurfonds de aandacht vestigen op de actie
'Laat de Noordpool met smelten. Ga voor groene energie".
Vrijwilligers en leden van de
reddingsbrigades rollen het
lint uit in 25 verschillende
plaatsen.

Helaas is het beeld moeilijk
te zien vanaf de weg, want het
staat m een zijtuin in de bocht
van de Kostverlorenstraat.
Belangstellenden kunnen 'An
instance of water' wel op Internet bekijken. „Naast taeeldhouwen ben ik ook met multimedia bezig. Over ongeveer
een maandje open ik mijn eigen galerie op Internet onder
de naam waaronder ik werk:
Baloucha.nl." Sjerps is opgehouden met het exposeren in
echte galeries. „Mijn werk verkocht goed, maar ik vond het
vervelend dat daarom iedereen me ging vertellen wat ik
moest maken."

Arie Koperflat
ZANDVOORT - In het artikel over Peter Kramer vorige
week m het
Zandvoorts
Nieuwsblad is per abuis vermeld dat de Arie Kerkmanflat
gebouwd is in de Flemingstraat tijdens de periode dabj
Kramer directeur was van wo
mngbouwvereniging
Een-!
dracht Maakt Macht. Kramer'
bedoelde de Arie Koperflat.

Haarlemmerstraat

Om het beeld te kunnen verplaatsten en gieten moet het
eerst m drie stukken worden
gezaagd. „Gelukkig betaalt iemand anders het nu en kon ik
dus de beste gieter uitzoeken.
Ik maak me geen zorgen."
zegt Sjerps zelfverzekerd. „En
ik laat ze een contract ondertekenen."

ZANDVOORT - De bewoners van de Haarlemmerstraat
mogen op donderdag 2 september op het gemeentehuis
praten met wethouder Hans
Hogendoorn over de gumatecdrempels die een jaar geleden
in hun straat zijn neergelegd
Moeten die er blijven liggen of
niet? Dat is een van de vragen
die Hogendoorn aan hen zal
voorleggen. De bijeenkomst
begint om acht uur.

senteren ze zich tijdens een
toernee. De jongste is twaalf
en de oudste 25 jaar. Veel van
de oud-leden zijn inmiddels
Kaarten kosten 25 gulden.
beroepsmusicus.
Bezoekers met CJP, 65+ pas,
Het orkest speelt zaterdag studenten en donateurs betaonder leiding van Pieter Jan len 17,50 gulden. Kinderen tot
Olthof de Ouverture Candide 13 jaar mogen voor 15 gulden Mark Sjerps of Baloucha bij het kunstwerk. „Het was een ontmoeting tussen armlastig en rijklustig,
CL. Bernstein), Suite pour or- naar binnen.
maar uiteindelijk is daar dus iets heel moois uit gekomen"
Foto Kaï m Schut

Even uitrusten in de paardentram
auto voor de ingang van de
Gran Place van Gran Dorado
geparkeerd. Iedereen mag
plaatsnemen in het witte snelheidsmonster en wordt op de
koop toe op de gevoelige plaat
vastgelegd door sportfotograaf Chris Schotanus.
„Ja, ik ben de oom van Justin," lacht de blonde Sebastiaan Visser, „maar ik ben hier
omdat Gran Dorado mij met
de races sponsort en ik vind
het heel leuk om hier een dag
te zijn," vertelt hij terwijl een
peuter met een petje trots poseert.

Het is een heerlijke zomerdag, niet te warm, niet te koud.
Een reusachtige dolfijn en een
grote schimmel worden heftig

ZANDVOORT - Negen bij de jaartallen. Tijdens de
jaar heeft de lokale omroep uitzending komen ook negen
ZFM vanuit de watertoren items aan bod die als een rode
uitgezonden. Daar is vorige draad door de Zandvoortse naweek een einde aan geko- ooiiogse geschiedenis lopen.
men. ZFM zit voortaan op De items zijn onderzocht aan
het Gasthuisplein, naast het de hand van een speurtocht
door het Zandvoorts NieuwsZandvoorts Nieuwsblad.
blad vanaf 1946 tot en met nu.
Zaterdag opent burgemeester Zo kijkt ZFM onder andere
Van der Heijden de nieuwe stu- terug op de ontwikkelingen
dio om acht minuten over rondom het circuit. Ook vertwaalf. Toneelvereniging Wim telt Gerrit Schaap over de
Hildering en folklorevereni- blauwe tram die vroeger naar
ging De Wurf brengen meteen Zandvoort reed. Met Ge Loogdaarna liedjes ten gehore uit man buigt ZFM zich over het
hun jubileumvoorstelling van onderwijs van de afgelopen decennia.
vorig jaar.
Omdat ZFM niet alleen
Maar het feest begint eigenlijk al om negen uur. ZFM maar wil terugblikken, is er het
zendt namelijk van negen tot laatste uur een debat over de
en met zes uur een live-pro- toekomst van het toerisme gegramma uit met heel veel gas- pland. Verder praten de preten, terugblikken en toekomst- sentatoren Rob Weij en Elisavisies. Een uitzending dus van beth Burkhard met de huidige
negen uur. wat een knipoog is buren op het Gasthuisplein,
komen er nieuwsflitsen vanaf
naar de leeftijd van ZFM.
Elk uur heeft zijn eigen het circuit en worden er straat'Keek op de week', te beginnen interviews gehouden.
Wie benieuwd is hoe radio
met een weekoverzicht uit
1991. De muziek rondom de maken in zijn werk gaat, kan
weekoverzichten is aangepast dat zaterdag ook komen bekij-

nenkoeken geproefd worden. vriendelijk doch vastberaden
Een soort waterjojo's zijn zeer aangesproken door een charin trek, een gekleurd balonne- mante dame in uniform.
tje met water erin dat aan een
Bij de uitgang staat een kleurige draaimolen opgesteld. De
treintjes, autootjes, giraffe en
eend worden steeds hartstochtelijk bemand en de enige gilpartijen ontstaan wanneer de
ouders nu echt wel weer eens
elastiekje op en neer bewogen verder willen.
moet worden, net als een jojo.
Het loopprkest 'The Fox
Bij de bakker staat een grote Dixy' komt langs. De in zwart
tafel met allemaal kleine stoel- en wit geklede muzikanten
tjes daarom heen opgesteld. verslijten zeker een paar
Kleurplaten, potloden en stif- schoenen vandaag want ze
ten liggen klaar voor de jeugdi- duiken steeds op een andere
ge bezoekers.
plek op, om het geheel op te
Een meisje geeft te kennen luisteren met swingende jazzdat ze een vlinder wil zijn. En nummertjes.
dat kan allemaal aan de
De ouders kunnen de verschmincktafel, waar net een moeide voeten even tot rust
clowntje wegloopt. Daar tegen laten komen in een ouderwetover staat een vacaturestand, se paardentram, want daar
die overzicht geeft van de te mogen zij ook in. Mevrouw Van
vervullen banen bij Gran Dora- Vosse ment in een rode jacquet
do. Genteresseerden worden met zwarte hoge hoed de paar-

Gran Dorado viert 10-jarig
bestaan met veel festiviteiten
besprongen door een legertje
tieners. De schoenen liggen op
een kluitje voor de opblaasbare springkussens.
Binnen is het ook gezellig. Er
staan kraampjes opgesteld, er
mogen stukjes pizza en pan-

ZFM opent nieuwe studio met
live-uitzending van negen uur

ken. Als het mooi weer is.
wordt voor de deur een openluchtstudio ingericht. Belangstellenden wordt wel aangeraden zelf een stoel of krukje mee
te nemen. Woordvoerder Torn
Hendriks hoopt op veel belangstelling. „Er zijn alleen al
180 uitnodigingen de deur uitgegaan."
Een grote wens van ZFM is
met de nieuwe studio in vervulling gegaan. Toch blijft er
volgens Hendriks nog wat te
wensen over ,.We zoeken donateurs, redactieleden en
technici."
In de toekomst hoopt hij ook
dat ZFM op de kabel in stereo
kan uitzenden. Daarvoor is het
noodzakelijk dat er een verbinding komt tussen de nieuwe
studio en het aansluitpunt van
Casema. dat vlakbij het raadhuis zit. Dit is echter een dure
kwestie. „Dat kost tussen de
tienduizend en twintigduizend
gulden. Als het Gasthuisplein
op de schop gaat. willen we
vragen of we ook een kabel mo- Hoe ziet de kust er in 2050
gen laten aanleggen. Dat drukt uit? Blijft alles bij het oude of
de kosten."
moeten er meer duinen
bijkomen zodat het zeewater
beter buiten gehouden kan
worden? Of worden er
eilanden voor de kust
neergelegd, zodat Zandvoort
l op den duur niet meer aan de
l Noordzee ligt? Die vragen
i staan centraal in een nieuwe
| kustvisie van de provincies
Noord- en Zuicl-IIolland die
i volgend voorjaar klaar moet
zij».
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EDERLAND
DAALT. AL eeuwen trouwens. In
vijfhonderd
jaar
zijn sommige polders zes meter gedaald. Ondertussen
stijgt het zeewaterpeil." ver-
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A
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! 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
'S.60 per kwartaal, voor postabonnees
Selden andere tarieven Losse nummers ƒ

den. Zij heeft behalve haar bijrijder in dito kostuum nog een
extra hulpje gevonden. Kenny
van 8 jaar is gek op paarden en
hij rijdt zelf ook. „Ik ruim de
paardenpoep op," zegt hij
stralend. Een stoffer en blik
liggen op het koetsiersbankje.
De tram is intussen vol met
passagiers en de paarden
staan te trappelen om een ritje
te maken over het feestelijk ingerichte bungalowpark.
Wie niet genoeg van de festiviteiten kan knjgen, is ook
donderdag en zaterdag nog
welkom. Donderdag zijn er
speciale evenementen voor
mensen die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn
Voor zaterdag zijn alle kinderen van Zandvoort uitgenodigd. Clown Billy, kinderbingo,
een mim-tnatlon, een speurtocht en skelterraces houden
kinderen van vier tot en met
twaalf jaar flink bezig. Wie honger krijgt, mag zelf een pannenkoek bakken, versieren en
opeten.
Nelleke van Koningsveld

Olifanten
in de piste
Vier reusachtige olifanten zullen
op vrijdag 10, zaterdag 11 en
zondag 12 september door de
piste van Circus B. Renz uit Berlijn paraderen. Hel is> een \an de
onderdelen \an het Duitse circus. Ook paarden, kamelen,
acrobaten, clowns, reptielen,
jongleurs, koorddansers en trapcie-artiesteii laten hun kunsten
zien. Circusliefhebbers kunnen
\an te voren kaartjes kopen bij
het VVV-kantoor op het Schoolp l ei n

telt Krijn van Rijn. woordvoerder van de provincie NoordHolland. Om de stranden
breed genoeg te houden, stort
Rijkswaterstaat jaarlijks vele
tonnen zand. Die zandsuppletie kost volgens Van Rijn ..bakken met geld."
Twee kustprovincies vragen
zich daarom af of de huidige
situatie kan voortduren of dat
er wat moet veranderen. Zij
hebben een extern bureau, dat
nu met de inventansatieronde
bezig is. de opdracht gegeven
om een kustvisie op te stellen.
Er bestaan weliswaar al diverse kustvisies. onder andere
Kust op Koers, maar die lopen
niet verder dan 2005.
..Wij willen nadenken over de
langere termijn, zodat er niet
langer ad hoc van het ene naar

het andere project gehobbeld
wordt." zegt Van Rijn, doelend
op het windmolenpark en het
vhegeiland m zee waarover
momenteel in Den Haag gesproken wordt
Maar valt wel te voorspellen
hoe de wereld er over vijftig
jaar uitziet? Betekent nu een
visie maken niet dat de overheid straks verouderd beleid
uitvoert? ..Ja, daar zit wat in."
geeft Van Rijn toe. „Daarom
moet een visie wel flexibel genoeg zijn Anderzijds zijn bepaalde factoren wel te voorspellen. De zeewaterstijging is
een duidelijk waar te nemen en
te voorspellen trend Menselijk
handelen en denken is lastiger
in te schatten."

VAN 12.00TOT 17.00 UUR.

Hans van Pelt

Warme zee
ZANDVOORT - De temperatuur van de zee is bij Zandvoort inmiddels gestegen tot
21 graden. Dat blijkt althans
uit de gegevens die de provincie Noord-Holland bijgewerkt
heeft tot en met 20 augustus.
Het doorzicht is 40 centimeter.
De waterkwaliteit is uitstekend.
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ZONDAG OPEN!

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

ZANDVOORT - Een Duitse
toenste is zondagmiddag ernstig gewond geraakt tijdens
het fietsen op het fietspad naar
Noordwijk. Zij en haar man
schrokken van twee fietsers
die uit de tegenovergestelde
richting kwamen. Toen de
vrouw uitweek, reed ze tegen
haar man aan. Tijdens de val
die daarop volgde kwam ze op
haar hoofd terecht. Haar toestand is na een operatie nog
steeds kritiek.

Toto CIHLIS Rc'n/

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

n

Gevallen

Ligt Zandvoort nog wel aan zee over 50 jaar?

(Dubbel)parkeren op de Grote Krocht

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
'180 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122.
'000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

^"indvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aanges
'oten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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MEUBELBOULEVARD
rkulbcigen Meubelen, Hnuwehng Inteiieur,

Oase, SlajpkiimcrCentrum.

Amsterdam

Mobi goes Mexico

Voor avontuurlijk en temperamentvol
wonen hoef je niet al te diep in de
jÉidei lè tasten en^ voert dé reis niet
verder dan Alkmaar. Mobi presenteert
een geheel nieuwe collectie ambachtelijke Mexicaanse meubelen die, dankizij rechtstreekse import/ verfassénd
betaalbaar is. De stijl is authentiek
Spaans-koloniaal. Het hout is massief
en lekker stoer. Hou je van een trendy,
spannend interieurplaat je, combineer
dan één of meer Mexicaanse items met
modern Europees design!
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Jalisco
^
Royale salonkast met
4 deuren, laden en vitrineopzet
2 1 0 x 2 0 2 x 5 2 cm.
MOBIPRIJS

---SP

Acapulco
Solide eettafel met lade.
1 7 0 x 7 6 x 9 0 cm.
MOBIPRIJS
iv:~-~.„

-i.

• praktische boekenkast,
:
; uitgevoerd met dubbelei lade.
y 110! x 202 x 40 cm; ' ;;; : ?
MOBIPRIJS

945,-

•Genoemde prijzen zijn meëneemprijzen. Tegen
kostprijs bezorgen wij door heel Nedërl^
,
• Diverse modellen uit voorraad leverbaar.
Andere gaan op bestelling en kennen een v:
-levertijd.
. ••;'.'' •'-,[ -:-/••.'• ';';•••'• '•?''.'. ' . : - : ' - . ' . \ . ' ' • • . •• • . ,
••Ieder stuk iseen 'unicum, want deels harid^gemaakt. Verschil in m^at en uitvoering is
l
"l daarom mogelijk.
.
*Prijswijzigingen voorbehouden.
" ;;

^ ' K J '

Tequila
Salontafel met 2 compartimenten
voor het opbergen van tijdschriften,
flessen etc. 90 x 90 x 44 cm.
MOBIPRIJS

ONS ADRES:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072) 5119691
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

Lorenzo
Stoere consoletafel met lade en
onderblad. 120 x 76 x 45 cm.
MOBIPRIJS

OPENINGSTIJDEN:
MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30 - 17.30 UUR
DO-VR: 9.30 - 21.00 UUR
ZA: 9.30 - 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN

Posada
Bijpassende provinciale
eetkamerstoel.
MOBIPRIJS

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Je maakt idioot lange dagen als het warm is'

De een bezoekt een
strandpaviljoen om met een
biertje liet zilte zeewater weg
te spoelen, de ander verpoost
er om te zien en gezien te
worden. Sommige gasten
kiezen altijd voor dat ene,
bijzondere paviljoen, anderen
hoppen van de ene naar de
andere tent. Niet
verwonderlijk, want de
atmosfeer van elk p_aviljoen is
anders. In deze se_rie brengt
het Zandvoorts Nieuwsblad
een bezoek aan alle paviljoens
die de badplaats rijk is, om de
sfeer te proeven.

Het Aktiviteitencentrum (gevestigd in 't Stekkie in Noord)
organiseert vanaf september
een heleboel nieuwe cursussen
en activiteiten voor de jeugd.
Vooral voor de tieners zijn er
opmerkelijke cursussen bij gekomen, zoals internetten,
streetdance en een cd opnemen. Daarnaast zijn er clubs
voor skaters, knutselaars en
tafeltennissers.
Creatievelingen geven zich
vast op voor het timmeren, tekenen of schilderen, toneelspelen en schmincken. De kookcursus belooft in elk geval
smakelijk te worden. Wie beL
DORADO,
HET
nieuwd is waneer de cursussen
zijn en hoeveel ze kosten, kan
homo-paviljoen van Jan
Wanders, staat sinds
terecht bij Thierry Siang: telefoonnummer 5717113.
kort te koop. Want binnenkort
wil hij Zandvoort verruilen
voor een Spaanse badplaats
Cursussen
waar de zon wat vaker schijnt.
Ook volwassenen hoeven niet „Ik ben hier al vijfjaar eigenaar
stil te zitten, want ook voor en ik kan het iedereen aanrahen begint het nieuwe cursus- den, maar nu wil ik wel weer
seizoen binnenkort bij het Ak- wat anders," zegt Wanders.
Hij maakte voor zijn paviltiviteitencentrum. Wie • de
open dag zaterdag gemist joen veel reclame in binnen- en
heeft, kan alsnog een informa- buitenland. En met succes.
tieboekje opvragen bij 't Stek- „We zijn wereldberoemd gekie (Celsiusstraat 190, tele- worden. We staan in alle gayfoonnummer 5717113).
guides. Ik heb ook geadverteerd in Duitse gaybladen,
want zomers komen hier eiKinderdisco
genlijk alleen maar Duitsers."
Zaterdag wordt weer de eerste Hoe dat komt kan Wanders
kinderdisco van het seizoen maar op één manier verklaren.
gehouden door het Aktivitei- „Ik denk dat Nederlanders net
tencentrum in 't Stekkie (Cel- zo lief op een
siusstraat 190). De disco, be- terrasje
in
doeld voor kinderen tussen de Amsterdam
zeven en tien jaar, begint om zitten. Je ziet
zeven uur en duurt tot half ne- ze echt alleen
gen. Oudere kinderen kunnen maar op daover twee weken weer naar de gen dat het
tienerdisco. Dansen is overi- echt
heel
gens best betaalbaar: met pas- warm is," zegt
je kost de disco 2,50 gulden en hij.
zonder 3,50 gulden.
Uiteindelijk
wil Wanders
wel weer een
Monumentendag
paviljoen aan
De Hervormde Kerk is letter- de kust van Spanje kopen, al is
lijk een monument van for- dat nu niet waar hij mee bezig
maat. De kerk opent daarom is. „Ik wil daar eerst gewoon
op de landelijke monumenten- gaan wonen, lekker vakantie
dag op zaterdag 11 september vieren. Daarna zie ik wel weer."
de deuren van tien tot vier uur.
IEN JAAR LANG waren
Deskundigen vertellen tijdens
deze open dag over de geschieDebby Koudenburg en
Gerry Liefhebber eigedenis van de 150 jaar oude kerk
die vele bezienswaardigheden naar van een Portugees restauheeft. Zoals de grafkapel uit rant in Amsterdam toen zij be1722, de rouwborden uit 1694,
het orgel uit 1849 (dat tijdens
de monumentendag bespeeld
wordt) en de kanselbijbel uit
1682.
Overigens gaat de historie Zandvoort telt zo'n vijftig
van de kerk nog veel verder verenigingen, grote en kleine.
terug. De toren is bijvoorbeeld De een krijgt soms meer
bijna 700 jaar oud. Dat is dan aandacht dan de ander. In
ook een rijksmonument. De to- deze rubriek hebben ze
allemaal de kans gekregen om
ren heeft een klok uit 1494.
zich voor te stellen. Deze week
de laatste aflevering: met de
Parkinson
grootste vereniging van
De Parkinson Patiënten Vere- Zandvoort.
niging houdt op 8 september
een inloopmiddag tussen twee Naam:
en vier uur in het Spaarne Zie- Genootschap Oud Zandvoort.
kenhuis (Mariastichting) in
Haarlem. Meer informatie over Leeftijd:
de vereniging is ook telefp- 27 jaar.
nisch verkrijgbaar bij L. Duijn
Aantal leden:
(tel. 5327512).
Circa 1400 (er komen nog wekelijks aanmeldingen bij).

weinig." Met name grote feesten zijn volgens Michel onmogelijk om te organiseren, omdat de gemeente daar geen
toestemming voor geeft in verband met geluidsoverlast. „Ik
word zeker een paar keer per
jaar benaderd om voor een
grote groep mensen een leuke
avond te organiseren. Ze willen
dan komen eten en feesten.
Maar ja, je komt altijd met de
tijd in de knoei te zitten, want
om twaalf uur 's nachts begint
het pas leuk te worden, en dan
moet ik de tent al sluiten.
Daardoor loop je wel inkomsten mis. Want het gaat meestal wel om feesten voor een paar
honderd man."
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H

Jan Wanders: „Ik ben hier al vijf jaar eigenaar en ik kan hel iedereen aanraden"
sloten een compleet ander leven te gaan lijden. Twee jaar
geleden kochten zij strandpaviljoen Brasil Beach en richtte
het naar hun eigen stijl in.
„Wat we nu doen is veel vrijer vergeleken met het werk in
het restaurant," vertelt Koudenburg. „Natuurlijk maak je
idioot lange dagen als het
warm is, maar buiten het seizoen heb je genoeg tijd om leu-

ke dingen te doen."
Koudenburg vindt het ook
leuk dat zij nu meer contact
heeft met de klanten. „In het
restaurant werkte ik in de keuken, dus ik zag de klanten al
nooit. Bovendien kwamen ze
alleen om te eten, een paar
uurtjes hooguit. Hier komen
mensen de hele dag en we hebben heel veel vaste klanten, die

leer je dan ook kennen."
Aan de menukaart van Brasil Beach valt af te leiden dat
het stel iets heeft met Portugees eten. „We hebben veel
Portugese menu's. Dat hebben
we gedaan om ons een beetje
te onderscheiden. Bij iedere
tent vind je hetzelfde, biefstuk
en schnitzel. Daar wilden wij
verandering in brengen door
Mediterrane gerechten te ser-

veren."
En die gerechten slaan goed
aan bij het publiek. „Vooral de
tapas zijn erg populair," zegt
ze. „Ik denk dat mensen het
gewoon gezellig vinden als de
tafel vol staat met allemaal
verschillende schaaltjes met
hapjes. Kannetje sangria erbij.
Dan krijgen ze echt het vakantiegevoel."

N DE ZOMER wonen ze in
een caravan naast het paviljoen en in de winter vermaken ze zich in Groningen.
Michel en Jack zijn de twee eigenaren van strandpaviljoen
Thermos aan Zee. Nog geen
vier jaar geleden runden zij samen met twee vrienden nog
een discotheek in Groningen.
„Maar, we wilden niet altijd 's

nachts blijven werken, dus
toen hebben we dit paviljoen
gekocht," zegt Michel.
Zandvoort bevalt hem nu al
drie jaar prima, al zijn er wel
dingen die hij graag anders zou
zien. „Ik vind dat dit gedeelte
van het strand wat meer opengesteld moet worden voor publiek. Er moet wat meer vertier
komen, dat gebeurt nog veel te

ET LAATSTE PAVILJOEN op het naaktstrand is Amerika. Dit is
al bijna vijftien jaar lang de
plek waar de nu 29-jarige Thijs
Porton werkt. Hij hoefde daarom ook niet lang na te denken
toen hij vorig jaar de kans
kreeg het paviljoen over te kopen van de vorige eigenaar.
„Dit is mijn leven, ik zou niet
anders willen," zegt hij.
Surfen is Porton's passie.
„En het valt mooi te combineren. Als ik even een vrij moment heb duik ik 't water in,"
zegt hij. Buiten het seizoen
trekt hij er ook regelmatig met
de surfplank op uit. „Ik ben
een keer naar de Dominicaanse Republiek geweest. Deze
winter wil ik langs de Europese
kust
trekken," vertelt
Porton.
In de vijftien jaar dat
Porton op het
naaktstrand
werkt, heeft
hij
dingen
zien veranderen. „Tegenwoordig is het
allang geen
naaktstrand
meer. We noemen het nu een
vrij strand," legt hij uit. „Of je
je broek nu uit doet of aan
houdt, daar let niemand meer
op."
Claudia Ho-Sam-Sooi
Dit is het twaalfde en laatste deel in
de serie 'Paviljoen'. Eerdere afleveringen verschenen op 16, 23 en 30
juni, 7,14,21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25
augustus.

Monique van Hoogstraten

Kwestie van smaak
Mevrouw L. Beusekom komt al vijftig jaar in Zandvoort als
badgast. „Zo lang als het gaat, blijf ik uw badplaats bezoeken,"
schrijft ze in een aardig briefje aan de redactie. Toch moet haar
wat van het hart. Als ze door de Kostverlprenstraat loopt valt
het haar op dat een van de balkons zo slordig eruit ziet. Ze vindt
dat geen visitekaartje voor Zandvoort. Ze vraagt zich zelfs af of
Zandvoort geen schoonheidscommissie heeft die mensen maant
om hun balkon pp te knappen. Nee, volgens mij niet. Wel heeft
Zandvoort een ijverige ambtenaar die vrijdagmiddag vriendelijk
kwam informeren of het Zandvoorts Nieuwsblad en ZFM wel
een vergunning aangevraagd hebben voor het geel en blauw
schilderen van de kozijnen. Geen idee. Navraag bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente werpt een zonnig
zicht op de zaak: een vergunning is niet nodig. Als de kleuren te
opvallend zijn mag de gemeente wel vragen of de welstandscpmmissie zich er ook nog eens over buigt. Ik kan me nauwelijks
voorstellen dat de welstandscommissie geel met blauw niet
mooi vindt. Dat is immers op en top Zandvoorts. Bovendien
passen wij ons aan onze omgeving aan: ooit heeft de welstandscommissie het Circus ook goedgekeurd...

Goed mikken
Het is een bijzonder zomerseizoen voor de Rekreade geworden:
in het centrum vielen de activiteiten uit wegens te weinig begeleiders, twee vrijwilligers stopten definitief en de voorzitter
houdt er na deze zomer mee op. Maar de activiteiten in Noord
werden als vanouds weer heel erg goed bezocht. Ook Santekraampje, de feestelijke afsluiting van de Rekreade, viel in goede
aarde bij de kinderen. Op het Jan Snijerplein konden de kinderen naar harte lust meedoen aan de spelletjes. Martijn (8 jaar) en
Nicole (2 jaar) Teunissen hebben er bijvoorbeeld erg van genpten. Nicole werd leuk geschminckt. Martijn leefde zich flink uit
bij het sponzen gooien op begeleidster Maaike. Kwestie van
goed mikken, meende hij. Bovendien smulde hij van de pannenkoeken. „Volgend jaar weer Santekraampje," aldus Martijn.

Wens misschien vervuld
De droom van Sven en Mattijs zal misschien gaan uitkomen in
de zomer van 2000 meldt mijn collega Nelleke van Koningsveld.
De twee tieners die voor de schoolvakantie een handtekeningenactie voerden voor een eigen grasmat aan de van Lennepweg en
de lijst persoonlijk overhandigden aan onze burgervader, werden donderdag ontboden op het gemeentehuis. Ambtenaar Peter Post liet hun weten dat er naast het aan te leggen ecologisch
lint plaats overgebleven is om een voetbalveld met kooi te
verwezenlijken. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de
gemeenteraad. Eind van het jaar weten de jonge voetbalhelden
definitief of hun idee heeft gescoord.

Souvenier van Brood

'Verbeter sfeer van ons mooie dorp' Meeste paviljoenhonders

Niet vallen

Vallen is nooit alleen maar
pech volgens de Stichting Consument en Veiligheid. Daarom
organiseert
de Kennemer
Thuiszorg vanaf 15 september
een cursus 'valpreventie voor
ouderen'. Meer informatie: tel.
0900-8806.

Sammie

Gemiddelde leeftijd:
45 jaar.

dik tevreden over seizoen

Grootste teleurstelling:
Zandvoort ontbeert nog altijd
een welstandstaeleid dat de
oude kern beschermd. We vinden het ook teleurstellend dat
er voortdurend karakteristieke gevels gesloopt worden in
het centrum.
Verenigingsmotto:.
Het leefbaar houden van de
historie van Zandvoort, gezien
in toekomstig perspectief.

Hartenkreet:
Thuisbasis:
Het verenigingsgebouw op de Handhaaf en verbeter de sfeer
en uitstraling van ons mooie
Tolweg.
Zandvoort.
Grootste succes:
Geweldige groei van het aantal Meer informatie:
leden de laatste jaren en na- Secretaris Arie Koper, W.
tuurlijk de succesvolle genoot- Kloosstraat 9, telefoonnummer 5718441.
schapsavonden.

Periode 23 - 28 augustus

ZANDVOORT - Hoewel
het ook dezer dagen nog geregeld mooi weer is, wordt
het strand lang meer zo massaal bevolkt als in juli en begin augustus. De hittegolf
duurde toen lang genoeg om
een enorme hoeveelheid
badgasten naar Zandvoort te
lokken. En omdat ook het
voorseizoen niet tegenviel,
kunnen de pavüj oenhouders
nu al spreken over een zeer
geslaagde jaargang.
„Ja, het is voor ons echt een
lekker seizoen geweest," stelt
bijvoorbeeld Hanneke Schipperijn van Paviljoen Jeroen tevreden vast. „We hadden namelijk het geluk dat het mooie
weer dit keer echt in het hoogseizoen viel, dus wanneer de.
mensen er waren en de kinderen vrij hadden. En dat is in
voorgaande jaren weieens anders geweest."
Met huiver denkt ze terug
aan vorige zomer, toen er voor
de uitbaters bijzonder weinig
te verdienen viel. Bovendien
was Paviljoen Jeroen toen regelmatig het doelwit van vandalisme. „Daar hebben we nu
echter niet over te klagen gehad. Hoe dat komt? Tja, wie
zal het zeggen. Misschien dat
er nu eindelijk eens een wat
beter publiek op Zandvoort afkomt."
Voor Jef en Eef van Que
Pasa? was het min of meer een
noodzaak dat deze zomer zich
in volle pracht ontplooide. Na
in de winter het vroegere paviljoen De Vrijbuiter te hebben
overgekocht maakten zij deze
lente namelijk hun debuut als
exploitarites. En het zou niet
best zijn geweest als ze meteen
een rampjaar voor de kiezen
zouden hebben gekregen.

„Maar de hemel zij dank is het
voor ons allemaal geweldig
goed gelopen," meldt Jet opgetogen. „Zodat we volgend
jaar gewoon kunnen doorgaan
met een eigen klantenkring op
te bouwen."
Of hun duo-onderneming
ook op de lange duur een succesverhaal wordt, durft ze op
grond van dit eerste resultaat
evenwel niet te voorspellen.
„Nee, dat kun je in deze branche pas na een aantal jaren
zeggen, als je de mindere seizoenen tegen de goede weg
kunt wegstrepen. Maar voor
ons zeker hoopgevend is dat
een hele hoop klanten continu
bij ons terugkwamen. Daaruit
mogen we concluderen dat die
mensen het bij ons kennelijk
hartstikke leuk en gezellig vonden. En daar doen we het dus
voor."
Ook voor Benno Pastoor
kwam de mooie julimaand als
geroepen. Zijn vorig jaar geopende Noordzee FM Beach
Club haalde door het miezerige weer dat eerste seizoen bepaald niet de omzet waarop
was gerekend. „Nu was het wat
de bezoekersaantallen betreft
gelukkig stukken beter," constateert Pastoor. „Zodat we de
geleden schade aardig hebben
ingehaald." Hij betreurt het
wel dat het met de grote drukte inmiddels is gedaan. „In
principe is het hier zo zoetjesaan wel afgelopen." meent hij.
„We zijn zelfs al weer bezig om
de bedjes naar de loods te rijden, en binnenkort breken we
pok de bakken af. Het paviljoen zelf sluiten we zo rond 20
september."
Wat Benno de afgelopen
maanden opviel is dat zijn gasten de neiging vertonen om
steeds later te komen dineren.

en Yvonne Lageweg; Gijsbertus Buijtenhek en Sandra
Geboren
Adriana Schraal; Vincent HuCharlène Jorita Roseleur, bertus Vermei] en Saskia Natadochter van Charel Hendrik lie de Bruijn; Maria Zitter en
Johannes Roseleur en Claudia Esther Betty Zwiers.
Cecilia Waterdrinker; Franciscus Petrus Florentius Mudde, Overleden
Hotze van der Veen (73);
zoon van Rudplf Hermanus
Mudde en Caroline Petronella Christina Frederika KlinkhaMaria Bluijs.
mer-Wijnands (88); Antoinette
Adriana van Daalen (89); Jacob Paap (49): Simon WaterSammie is een leuke Jack Getrouwd
Rudolf Christiaan Blondeau drinker (68).
Russel reu van twee jaar oud.
Wit met een licht bruine vlek
op de rug, een plaatje om te
zien. Lief is Sammie ook. Mensen vindt hij fantastisch, zelfs
kinderen vindt hij leuk. Hoe hij
met peuters en nog kleiner is,
is onbekend. Mensen vindt hij Hervormde Kerk: Zondag 5 september 10 uur SOW ds W. van
20 leuk dat alleen zijn niet echt Galen uit Heemstede.
goed gaat. Dit is misschien Gereformeerde Kerk: Zondag 5 september 10 uur: SOW in Herv.
met veel liefde en geduld nog Kerk.
om te buigen, maar dat is dan Agatha Parochie: Zaterdag 4 september 19 uur geen viering.
Zondag 5 september 10.30 uur pastor D. Duijves, met koor.
aan de nieuwe eigenaar.
Sammie reageert over het al- Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 5 september
gemeen goed op honden, maar 10.30 uur geen dienst.
doordat hij zich zelf heel wat Nieuw Unicum: Zaterdag 5 september 10.45 uur: geen dienst.
vindt, willen we hem niet bij
een andere hond. tenzij het
een teef is, plaatsen. Katten
zijn geen probleem voor hem.
Sammie kent al wat commando's, maar wil graag verder leren. Wie wil met deze knul naar ALARMNUMMER: 112.
met vrijdagavond Zeestraat
cursus? Sammie is te gast bij POLITIE: 112, of bureau Hoge- Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekhet Kennemer Dierentehuis weg 5745111.
Zandvoort en zoekt, net als BRANDWEER: 112, of kazerne end en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
alle andere loges een nieuw 5740260.
thuis. Informatie krijgt u van AMBULANCE: 112, of 5319191 welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
het Kennemer Dierentehuis (CPA).
5246899.
Zandvoort, Keesomstraat 5 te
DIERENTEZandvoort. Tel.
(023) APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
dagavond de Zandvoortse HUIS: 5713888.
571.3888.
P.s. Flip zit nog steeds bij Apotheek, 5713185. Zaterdag, VERMISTE/GEVONDEN
ons, wie komt hem nog halen? zondag en maandag- tot en DIEREN: 5383361 en 5714561. Massale drukte op cl c tcnissun als het zonnetje even doorbrak
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
JU. cH
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

„Vroeger was het hier op het
strand zo dat men 's avonds
om een uurtje of acht massaal
aan de maaltijd ging. Maar
deze zomer was het vaak al
tien uur of half elf voordat men
er echt voor ging zitten. In het
algemeen werd er dan echter
wel voor een uitgebreid menu
gekozen."
Deze moderne trend wordt
bevestigd door Harry Faase
van Paviljoen Maritiem. „Ja,
men komt ook hier steeds later
voor de avondmaaltijd," rapporteert hij. „Toen het in juli 's
avonds heel mooi weer was, zat
het hier vaak tot middernacht
toe vol met eters."
In tegenstelling tot zijn bovengenoemde collega's is hij
eigenlijk helemaal niet zó laaiend enthousiast over dit seizpen. In de acht jaar dat hij
uitbater is van zijn met name
bij jongeren populaire paviljoen heeft hij naar eigen zeggen mooiere zomers meegemaakt. „Die van '92 was ongelooflijk goed," weet hij zich nog
haarfijn te herinneren. „En die
van '95 welhaast legendarisch.
Daar teer ik nu nog steeds op.
Daarbij vergeleken was dit seizoen absoluut niet grandioos.
Oké. mooi weer was er genoeg,
maar op de echte hoogtijdagen
zat helaas toch minder afgeladen dan in andere jaren. Qua
omzet was dit jaar dus voor mij
beslist geen uitschieter."

Marcel Kokernoot heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen. Op het strandhuisje van zijn moeder heeft Espen Hagen,
het ondeugende neefje van Nina Hagen, zich vorige week 's
nachts uitgeleefd in het bijzijn van kunstenaar/zanger Herman
Brood. Het kunstwerk haalde zowel de Telegraaf als het Haarlems Dagblad. „Ik ben er heel veel over aangesproken. Erg leuk,"
vertelt de Zandvporter. „Inmiddels heeft zich ook een andere
kampeerder bij mij gemeld. Hij wil de panelen wel vervangen en
het kunstwerk houden. Dat lijkt me een goed idee, want mijn
moeder wil liever een mooi wit huisje hebben. Zelf vind ik het
trouwens niet eens zo lelijk. Het is daarom zonde als het kunstwerk verloren gaat." Als pleister op de wonde hebben Hagen en
Brood beloofd dat Kokernoot een doek krijgt om thuis aan de
muur te hangen. Overigens hebben de twee kunstenaars ook bij
Woodstock en op de politiepost in Bloemendaal hun sporen
achtergelaten.

Weereen Grand Prix?
Krijgt Zandvoort de Grand Prix terug? Al jaren wordt erover
gefilosofeerd. Sinds zondag lijkt de kans weer een ietsje pietsje
groter. Het Belgische Spa/Francorchamps. een grote concurrent
van het Zandvoortse circuit, is namelijk van de kalender voor
volgend jaar gehaald. Bernie Ecclestone. de grote baas van de
Grand Prix, heeft zondag in België gezegd dat Spa/Francorchamps alleen weer terug kan komen als de Belgen hun nieuwe
verbod op tabaksreclame bij sportevenementen terugtrekken.
Tabaksfabrikant Marlboro is een van de belangrijkste sponsors
van de Grand Prix. In Nederland geldt het verbod vooralsnog
niet, al wordt er volgens circuitvoorlichter en groot raceliefhebber Dirk Buwalda wel in de Tweede Kamer over gesproken.
Maar hij verwacht dat dit verbod het niet gaat halen. Vanaf 2006
is tabaksreclame dankzij Europese regels overigens bij sportevenementen sowieso taboe. Maar tegen die tijd is mogelijk
weer een nieuwe sponsor gevonden of heeft Marlboro zich toegelegd op andere produkten dan sigaretten.

Muzikaal einde
van mooie zomer
ZANDVOORT - Het nieuwe After Slimmer Festival
sluit zaterdagavond
een
mooie warme zomer af met
veel muziek. Op het Gasthuisplein, Dorpsplein, op
twee plaatsen in de Haltestraat en waarschijnlijk op
het Kerkplein zorgen bands
tussen acht en twaalf voor
een waardig afscheid.

Nummers van De Dijk en Marco Borsato komen daar zeker
langs. Dansen is ook aan te raden op het Dorpsplein bij Too
hot to handle. een meidenband die al voor de vierde keer
in Zandvoort te zien is. Zij hebben zich in dance gespecialiseerd.

Op het Gasthuisplein is gekozen voor bandartiesten met
een gouden stem: Chasity. Rob
De tien-mans formatie 'Danes Ronalds en Frank Williams.
and the Dukes of Soul', die veel Wat er op het Kerkplein speelt
James Brownnummers heeft, was bij het sluiten van deze
staat aan het einde van de Hal- krant nog een verrassing.
testraat. Hun eerdere opzwepende optredens zullen de vasHet bijzondere aan het festite festivalgangers nog niet ver- val is dat het niet alleen voor
geten zijn.
het eerst gehouden wordt,
Halverwege de Haltestraat is maar ook dat de muziekkeuze
zeer gevarieerde popmuziek te van de cafés vrij is. Zo'n elf cahoren bij Slipper Heroes. fés sponsoren het festival.

woensdag 1 september 1999
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KOPEN... IN 2000

PAS BETALEN!

Moderne keuken. Leverbaar in vier, onderling te combineren
kleuren. Compleet met inbouwapparatur. Bijvoorbeeld (zoals afge>
beeld), afmeting 280x220 cm.
c™. ««-.. ,•.:--.' -w.

Actieprijs / ^ \ i^j n"~-

Zonder rente en zonder kosten**

Luxe witte badkamer. Bestaande uit: ligbad met douchevlak,
badscheidingswand, functioneel badmeubel met wastafel, wandclosetcombinatie en kranen.

Actieprijs §

VOOR 1.500,- GRATIS

IHBOUWAPPARATUUR!
U kiest tijdens de actie 3-daagse voor een complete***
Brugman keuken? Dan krijgt u voor
«
maar liefst 1.500,- gratis
inbouwapparatuur.v ; •

EEN GRATIS WHIRLPOOLSYSTEEMT.W.V. 1.500,-!
Fraaie keuken subtiel afgewerkt met beukenhout.
Gecombineerd met glanzend groene of blauwe deurpanelen.
Compleet met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld)
afmeting335x227cm.

Actieüriis

3f /% g>^

_

'-^- S ^

U kiest tijdens de actie 3-daagse voor een complete*** ^^
Brugman badkamer? Dan krijgt
g
^»,
u een gratis whirlpoolsysteem
A ' A4fc V /^ .^
> . - - *^L4fïLlt&, v «
t.w.v. 1.500,-.

KLEURWEDSTRIJD
VOOR DE KLEINTJES

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spo <?. De beuken
accenten bieden een boeiend contrast met het hoogglanzend
witte kunststof blad, dat uit één geheel gegoten is.

Neem gezellig uw kinderen mee. Terwijl u ideeën opdoet,
kunnen zij meedoen aan de kleurwedstrijd.
ff
J

De 3 mooiste tekeningen worden '
Jfe A JL« A , wf
beloond met een cadeaubon van 50,-. •"'•^* MAJI

KOOKDEMONSTRATIES
Tijdens de actie 3-daagse wordt gedemonstreerd wat u
allemaal in een handomdraai op tafel kunt toveren.

Aqua Relax is een zeer uitgebreid hydro massagepaneel van
Italiaans design.
.. <_

Stijlvolle, klassieke landhuiskeuken. Leverbaar in drie kleuren.
Compleet met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld)
afmeting285 x302cm. ^ct/et;/'{/5 *% £

,''f1-'f!ff^

Bijvoorbeeld (al leverbaar vanaf) afmeting 285 x 165 cm.

Actieprijs,1 ^' , ^./
Vraag naar

Lea
lnboii\vapp;ir;ituur

Actieprijs

^

BESTE ADVIES
*
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL IQQ% BESTE GARANTIE

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956.
HOOFDDORP*, Kruisweg785 C, 020-6533462.
ZAANDAM*, Pieter Ghijsenlaan n/Provindaleweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE*, Hoge Rijndijk 195, 071-5892086.

Brugman
installatieplan
voor de
complete
installatie van
uw keuken en
badkamer

*ER.KKND

& BADKAMERS
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A L L E S

j

Perfecta Corner is een luxe kwart-ronde scheidingswand met
kristalhelder veiligheidsglas, en een kunststof douchebak,
afmeting oo x go cm.

K A N

M E T

B R U G M A N .

•'• Ook Builkamcrshowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Ojkijk voor méér informatie op internel: iinviv.brngiiuin.nl
Me! deze actie vervalt het recht c,p andere lopetrde aanbiedingen. Actie fieldt niet bij aankoop var. opruimingmodellen. •' •' In samenwerking met Prime Line, zonder kosten ufrenle. B Kit toetsing en registratie.
•'• •'• •' Vraaj; naar de actievoorvvaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorlielioticlen.

WHIRLPOOL
WAS/DROOGAUTOMAAT

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM
, MET MINIDISC WISSELAAR

' AWG335: Wassen en drogen in één
machine. Ruimtebesparend! 1000
toeren centrifuge. RVS trommel.
Regelbare
temperatuur
en
thermostaat. Adviesprijs *1499.-

; EX880: Schitterend Design Mini Hi-Fi systeem,
i bestaande uit losse componenten, 2 x 75 watt
versterker, RDS-tuner, 3 CD-wisselaar met CDtekst, 3 MD-wisselaar/recorder, incl. afstandsbediening en topklasse 3-weg luidsprekers,
CAMCÖRDERSTUNT! Adviesprijs'2550,
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cm BI. LineS,
stereo, teletekst. Adv.'2095.-

999.-

PHILIPS BREEDBEELD
|70CM KLEUREN-TV
PW6301; Slereo, teletekst
l mei geheugen. Adv.'2795.-

'm 1269.-

I 7 0 C M 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT !
Grootbeeld. HiFi-slereo,
TXT. Adviesprijs'3659.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
| Topklasse! G r o o t b e e l d
Black-line S, 100 Hz digilal
| scan, stereo, TXT. Adv,'2695.-

ARISTONA VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC
SB115: 2 koppen, 99 voorkeuze2enders, OTR, VISS (Video index
search systeem), scartaansluiting en
afstandsbediening. Adviesprijs '545.-

SONY T R A V E L L E R
TR401;HiFigfiluid.Adv '1330

CANONV8TOPKLASSE
Flexizone, HiFi geluid. '1599

gram AE, incl. accessoires

BOSCH WASAUTOM.

SONY STEADY SHOT !

1200 loeren, spoelstop en
onbalansbeveiligmg'1699 -

gramAE. Adviespn s'1890.-

^1749.-

SONY BREEDBEELD
|?1CM KLEUREN TV

AEG W A S A U T O M A A T
1000 loeren, spoelstop en
kort programma.'14J9 -

SONY DIGITAL8 TOP!
TR7000; super steady shot. ind.

M^E CAU CENTER

1199.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

JSONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28W; 71 cm Super Trinitron, stereo, TXT. Adv.'2440.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

1499.-

l 070 - 6474939 j

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3; HiFistereo.TXT
l met geheugen. Adv.'3495.-

deBCC
„, en alle
, met raad
LAAGSTE

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montaie.TXT. Adviesprijs'1595.-

SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1; Super Trinitron,
[ TXT. Adviesprijs'1880.-

PHILIPSMATCH-LINE
VR768; Turbo-Drive, stereo,
montage, Jog & Shuttle,
TXT. Adviesprijs'1495.-

1149.-

749.-

l SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst,afst.bed.Adv.'l399.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR675;Showview+PDC,4koppen.FollowTV, longplay.'l 045.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820; 63 cm Black-line S,
stereo, teletekst. Adv.'2795.-

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen SuperTrilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv. M 650.-

919.749.-

l TV/VIDEO COMBI'S

BOSCH WASAUTOMAAT
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. '.1349.-

ZANUSSI WASAUTOM.
800 toeren, vrije temperatuur keuze, kort programma Adviesprijs'1199.-

INDESITWASAUTOM.
Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets. Adv.'799.-

569.-

j PANASONIC KTVTXT
21S1; 55cm FSQ. Adv.'849.-

> 575..

| SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, T X T .
Adviesprijs'1440.-

675.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron.'990.:kTrinitron.'990.-

SONY HIFI STEREO
E830; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder.' 1200.-

SONY HIFI STEREO
E720; Super Trilogie, 4 koppen, Showview+PDC.' 1100.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
i
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

JVC STEREO VIDEO
HRJ6;4k, Hi-SpecDrive. '989 -

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. Adviesprijs'1799.-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. Adv.'999.

ARISTONA VIDEOREC.
SB100; 2 koppen, scart,
ah'l.bed. Adviesprijs'495.-

E180 3 STUKS IQ,

ooi

PANASONIC Beste Kopp!
NVSD220; Showview' +
PDC. Adviesprys'62'9..-

269.-

WIN
PRIJSVERLAGING!!
*HP DESKJET 720; snelle fotoprinter,
geen aparte lotocartridge nodig. Max.
8 pag. per minuut, resolutie 600 DPI.
BESTE KOOP! *549.-

GEKKENWERK!»

BAUKNECHT WASDROGER

*107 gram
'10(115 uursland-by
•tot 5.5 uur beltijJ
•jogdial voor eenvoudige bediening

TRA4020; Luchtalvoerdroger.
5 kilo inhoud, antikreuksysleem, .'.
ruime vulopening. *999.-

KJV37CM+TELETEKST

pT«ffi OQC
i£m? £,&\)*~

SIEMENS INBOUWI*
VAATWASSER fepp
Volledig Intergreerbaar,
5 programma's en aqua-

BOSCH K O E L K A S T
125 liter inhoud, 3 sterren
vriesvak van 17 liter. 3 verstelbar? plateaus van glas '949.-

VAATWASSER .»pf
raturen en aquastop 1599.-

WHIRLPOOL KO'ELKAST gramma'sen aquastop. *1299.147 liter, automatische ontdooiing, energie klasse A'799.-

ATAG RVS INBOUWl*
GAS'KOJOKPLAATlÉ
60cm breed; met."yontelw

INDESIT KOELKAST
134literinhoud, automatisch
ontdooiing' Adviesprijs '699.Metvonkontsteklng.MSf.FRIGIDAIRE KOELKAST
138literinhoud m e t 2 s t e r ren vriesvak ' 499 .-

INBOUVVKERAMISCHËlSi

ETNA K O O K P L A A T
4-pitsmetvonkontsteking.'4-U).-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adv. '490.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! !20minuten timer en toets voor
lageretemperatuur'1199.-

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599 •

DoèïüiMedtng Is geldig l/m Zaterdag 2 Sept
..
CU»"TEI.
')bl| 1-|arlg Hrjblllne abonnement op hel Llbertel netwerlc. Vraag naar de voorwaarden In de winkel.
Voor aanvraag vereist: geldige legitimatie en bankafschrlft zonder bedragen (niet ouder dan 1 maand)

ETNA K O O K P L A A T
«pits met 2 delige branders.

V

ATAG
FORNUIS
F 1.0;
Gnslornuis
met elektrische
oven engrill.
Adv ' 1 4 5 0 -

BOSCH V R I E S K A S T
1 87 hier. 't Inden en een :n- PELGRIM FORNUIS
t e n s i e f vnesvnk. 2'lkg m- E 1.34: Hcte-luchtoven. grill
v n e s c a p a c i t e i l ' 1 2 9 9 • en draaispit Adv ' 1 1 99 -

INDESIT VRIESKAST ETNA RVS FORNUIS
174 hier, 6 v r i e s v a k k e n Fraai RVS Gas-elektro lomuis
12kg invriescapacileil. '899.- magrteigtoonsiofdekset '895 -

B O S C H V R I E S K A S T IGNIS FORNUIS
90 liter en 12 kg invries- Gasoven. dut*ete gjrisdtxir '5-17 c paoleil Adviesptijs '849.-

INKJETPRINTER
i Dj'10.lotoprinter.600dpi.
. Adviespriis'54i).-

339.-

WHIRLPOOLVRIESKAST
08 liter. 1 1 kg invriescaT c t t e i t Adviespri|S '799 - ATAG W A S E M K A P
3-standenenvetlilter '295 -

CANON PRINTER
BJC220; Kleurenprinter.
Adviesprijs'249.f.TjMflW»
139.HP SCANNER
SCJ3200C; 300x600Dpi.

FRIGIDAIREVRIESKAST
50 liler opzetmcxtol Adv '549.- ETNA RVS WASEMKAP
2 nxKxon. t"»xxj vemxxjen '295 •

\ SlUer.Kan,;
PHILIPS CD REWRITER l l'sneeden en

WHIRLPOOL VRIESKIST
1C2 iitci inhoud. 6.5 Kg m- PELGRIM WASEMKAP
vru?^rapiici!oil'599 •
H slandcn en vettiller *260 -

PORTABLEKTV37CM

375.-

l Incl. software. Adv.*599
IBCCPR/JS]

VERWIJDERINGSBIJDRAGE!
Meer budget door de gratis
BCC-card! vïy
'Vv:,;--;!'.••:.;;
Aanvraag-folder in de winkel!

525.»

BAUKNECHTDROGER
140 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur. '949 -

1399.-

PORTABLE KTV 37cm
OII.Ned. Philipsgarantie. '495.-

BOSCH KOELKAST
INDESIT VAATWASSER
185 liter koel en 54liter Sprogramma's.
12couverts.'899.vries. 2 legroosters'899.-

SONY CMDC1; topmodel GSM toestel twv 999.-

IBM APTIVA265 PC
Topklasse PC, 450Mhz, 64 Mb,
80Gb,DVD.15"mon.AdV3299.-

2599.-

nwi Q7C
ii-uw OfUi"

MIELE KOELKAST
216 liter koel en 54 lilervries. BOSCH VAATWASSER
5 glazen plateaus '1399.- SGS2009; 2 programma's
en4sproeiniveaus.'1149.-

SA 90 10 STUKS Jfi •

379.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g .

BAUKNECHTVAATWASSER

5 programma's, 2 temperaturen en Thermodry
d r oogsysteem. Adv.*1699.-

BOSCH
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! Ruime
vulopening, 140 minuten
timer en RVS trommel' 1449.-

YAKUMOPC
lntel400Mhz.32MB.4.3GB.56k
l/m, tjr.On-Site.Ex Mon.' 1899.-

PHILIPS TELETEKST
FT155:37cm.afel.bed.Adv.'595.-

BOSCH VAATWASSER
5 programma's. 2 temperaturen,
aquastop en timer."1895.-

SAMSUNG KOELKAST
133 liter koel en 22 liter vries,
3 l e g r o o s t e r s energie
klasse A Adviesprijs'899.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR1 65: +PDC. afst.bed. '745.-

525.-

I51CMKTVTELETEKST
70voorkeuze2enders.Off.Ned.
P h i B a r a n l i e . Adv/695,

KOEL/VRIES COMBI
220 liter inhoud, vriesge- MIELE VAATWASSER
deelte met 2 vakken.'829.- 6 Programma's, 3 teniperaturen en
unieke fcesiok schuifelde *2099.-

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv. '1649.-

SONY PORTABLEKTV
RTABLEKTV
M1400:A(standsbed.Adv'550.,ndsbed.Adv'550.-

375.-

BOSCH K O E L / V R I E S
220 nelto inhoud. 2 vriesInden. Adviespnjs" 1248.- 700 WATT MAGNETRON
17 liter drnaptatoau on 6 standen

AEG
BOVENLADER

SONYVIDEORECORDER
E1 20;Trilogicplus. atst.bed. 'G1 0.-

m 895.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
293liter inhoud. 3 vnoslndcn en
"in
3!egroostors Artviespnjs" 1299 - S H A R P MAGNETRON $
18 liter. 800 Wall. 5 s t a n - ffc
den on drfflaiplateau '279 - \&t

INDESIT KOELKAST
184 liter koel en 46 liter vries,
3 legroosters Adv.'849.-

1KV14V4; Showview, PDC
l Adviëspri|s*1220.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv.'1499.-

DAEWOO MAGNETRON j$
Digitaal 800Watt. 18 liler '3-19 - ~

.ZANUSSI KOELKAST
I36liter koel en 42 liter
vries, 2 legroosters Adv.'699.-

prijzen van Ne

PRUSi

549,-

EU 429." H

WASOROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren. '1549.-

!•]<•]
1TR426; Showview, PDC, SAMSUNG STEREO!
l TXT, 2 tuners. Adv*1395.- SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.-

PRIJSA

m

SAMSUNG COMBI
M I E L E K O E L V R I E S 900 Watt magnetron, 30!iter.
230 liter inhoud, 2 ruime vnes- digitaal, grill on hete lucht '699- fyfi
lnden.3drnagpl;iteausvnnglas.
enognkhsse A AdveGpnp' 1599 •

WHIRLPOOLWASAUTOM.
1000 toeren, spoelslop en
halve lading toets. Adv.'1249.-

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
-f PDC, long play. Adv.'945.

PRIJSA

BOSCH
ELEKTRONISCHE
K O E L / V R I E S COMBI
COMBI
?80 liter inhoud Koeler en SHARP
900 Watt rTiagnotron, 26 hier.
v n e / e r aparl logelbnar, digitaal, grill en heleluchl '699 oostcr; '17-19-

769.-

1979.-

l ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

W H I R L P O O L COMBI
lOOOWdtt magnetron.26liter, dicjilnal, QuanVgrill.heteluchlen *J
iinioke Crisp lunktie'1099 - *"*

WHIRLPOOLKOEUVRIES
216 liter inhoud. 2 vnesladen
en v e r s t e l b a r e l e g r o o s Iers. Adviesprijs '949.-

KV28W1; Super Trinitron,
| stereo, TXT. Adv.'2990.-

PHILIPS 70CM STEREO
l PT4501;Teletekst.Adv.-1645.-

AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren, vol electronische
monoknop bedieningencensor
geregelde walerdoseiing '1749.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
MOOtooren.RVStroinmelenkuip
vn(e Iem[X;r;]luur keu/e'1699-

HH8CAMCORDERSTUNT!

JVC DIGITAAL STUNT!
SONY BREEDBEELD GRDV; Prijsdoorbraak!
24 WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv.'2440.-

999.-

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 toeren, zeer
gebruikersvriendelijke Novotronic besturing. Energie en
Was klasse A Adv.'2799.-

ALKMAAR
Huiswaarderplein 11 .
Mammoetstore 1500 m»
BEVERWIJK
BreestraatSS
• Mammoetstore 1500 m*.

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 rrR
'HAARLEM
Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
'
Winkelcentrum "Boven't IJ"

OPENINGSTIJDEN

maandagrn!ddag;'v'.;KJ
* ; '"ALKMAAR '-"AMERSFbÓR't-AMSTELVEEN.:?.: dinsdag t/m vrijdag. ;v^
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP - BEVERWIJK^ zaterdag^ï';v;.;;;. ïii?.'•
OEN HAAG - DELFT - HAARLEM - HILVERSUM
AMSTERDAM ZUID-OOST
i-r^v;SiVtï?SÏÏf^i;.iï-A''i^':;v':'
LEIDSCHENDAM-MAARSSENBROEK-UTRECHT
Biilmerplein 995 • •'• :-•'.-;v:.;:;;• •'••.•.'.^:]s^ :-:,.?,- VEENENDAAU-ZAANDAMÏ-ZEISTf.i-VÜi,:." KboPAVÖNDEN '^'v!
Winkelcentrum "A'damse Poort"
V X ;: i: ZOETERMEER i ZOETEHWOUDE MS? >i.-v

I

vo9.3o tot ;17.00. uur: I

Weekmedia 17

woensdag 1 september 1999

C.V.-onderhoud

UWENS

BELGRARS ~

0800-0998830

De c.v.-ketel is één van de meest storingsgevoelige apparaten in uw woning. Uit de
praktijk blijkt dat de eerste onvoorziene
kosten dan ook hieruit voortkomen.

Wat is onderhoud?
Onderhoud is de jaarlijkse schoonmaak- en
controlebeurt van de ketel.

Waarom onderhoud?

Wij onderhouden, repareren, installeren, verkopen en
verhuren duizenden verwarmings-, warwwater- en
ventilatiesystemen door heel Nederland,
Als uw C.V.-ketcl 15 jaar of ouder is,
clan is liet zaak om aan vervanging te
«aan denken
Prijsgarantie
Wij garanderen u dal u bij ons nooit te
veel betaalt. Als binnen \A dagen na
installatie blijkt dat u dezelfde ketel bij
een collega-installateur onder dezelfde
voorwaarden goedkoper had kunnen
laten installeren, betalen wij u het prijsverschil terug.

Waarom vervangen?
'lechnisch yesproken is uw ketel no IS
jtitir op Misschien kan hij nog enkele
jaren mei?, maar de kans op grote en
dure reparaties wordt steeds groter
Meestal gaat een ketel defect als hij het
hardst nodig is U moet dan op stel en
sprong heslissen repareren of vervan
gen De beslissing is dan meestal niet
weloverwogen
Offerte
W ij bieden u een offerte aan gebaseerd
op onze ervaring in het onderhoud van
tienduizenden C.V-ketels Na installatie
hopen wij het jaarlijks onderhoud
(weer) voor u te mogen verzorgen U
kunt er van op aan dat do door ons
geadviseerde ketels echt goed zijn,
want wij onderhouden uiteraard liever
goede dan slechte ketels.

Huren
Vanaf/27- per maand kunt u al een
ketel bij ons huren Hiermee heeft u
geen last van onderhouds- en reparatiekosten.
Gespreid betalen
Wij bieden u de mogelijkheid bij de
koop van een nieuwe ketel, alsmede de
installatiekosten bij huur gespreid te
betalen.

Om de prijs Hoeft u het niet te laten!
'VAILLANT VHR 1822 HR COMBI KETEL
incl. rookgasafvoer en geheel
gemonteerd voor
de prijs van
Prijs is incl . B.T.W., zolang de voorraad strekt en gemonteerd op de plaats van de bestaande ketel

Ik wil een:
Abonnement C.V.-ketel
Abonnement Combi-ketel
Toeslag H R ketel
2e toestel, geiser, boiler
Zonneboiler
Inspectiebeurt voorafgaand aan ALL-IN

99,115,-

15,-

50,75,114,-

Zonder postzegel
in envelop sturen
naar:

Al geruime tijd voeren wij deze rode
kwalileilswijn in ons assortiment, De
wyn is een absolute top cépagewijn,
d w.z. een wijn gevmilieerd uil één
druivensoort, de Cabernet Sauvignon.
Deze rode wijn met purper accent wordl
aanbevolen bij rood vlees en kaas.

ELDERS

U&95BOURGOGNE ALIGOTE
De Aligolé druil koml voornamelijk voor in
het zuiden van de wereldberoemde
Bourgogne streek.
De Aligolé is de meest geschikte wijn
om een kir van te maken. De combinatie
van een Irisse Aligolé mei de Iruilige
zoelheid van een Crème de Cassis
likeur maakt een perlekl aperitief.

Met een ALL-in abonnement betaalt u ook
geen materiaalkosten.

24 uur service!
Als er zich ondanks het preventieve onderhoud een storing voordoet, waardoor u in
de kou zit en u heeft dit voor 21.00 uur bij
ons gemeld, verhelpen wij de storing nog
dezelfde dag.

ENTRE DEUX MERS
CHATEAULAJALGUE

De werkwijze

Gevmilieerd uil de druivensoorten Semillon
en Sauvignon Blanc. Bekroond met een
bronzen medaille in Parijs. De smaak is
droog en lekker Iris mei een tintelend
zuurtje. Deze heerlijke witte wijn is bij
uitstek geschikt bij een vissalade of bij
pittige gerechten uit b.v. de Chinese (

U stuurt de antwoordstrook in, waarna wij u
bellen voor de eerste onderhoudsbeurt,
waarna het abonnement in kan gaan.

Ouwens Installatie Service
altijd bij u in de buurt!

keuken

De meest voorkomende service-onderdelen
hebben onze monteurs in de auto op voorraad. Eventueel benodigde onderdelen die
niet in de auto op voorraad zijn, worden
vanuit ons centraal-magazijn aangeleverd.

Nederlandse

1

Antwoordnummer 815
3330 WB H.I.AMBACHT

fel ni werk

v

Installatiebedrijven

Sponsor Loterij
is er voor u!

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL
•JONGE JENEVER

Op zaterdag 11 september
van 11.00 tot 16.00 uur
tonen onze mannequins u
de nieuwe HERFST- en
WINTERMODE van 1999.
LT bent van harte welkom!

•*

Elke week ziet u twee teams
afkomstig van deze organisanes ui SponsorBmgo. Tijden;,

27 03 34 10 44

32 20 02

12 23 25

19

35 18 42 28

06

13

17 21 22 45

*

\

vergelijkbare prijs,?2rfüf

98

ELDERS

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

heeft

cmgingcn. Ook instellingen
zoals het Fonds Slachtofferhulp, Vcicniging Humanitas en
het Nationaal Epilcpsiefonds
:ijn aangesloten bij de loterij.
En die organisaties zi]n er óók
voor u, wanneer u ze maar
nodig heeft
In de Sponsor Loterij wint u
dus altijd! Speel daarom mee
in uw eigen lotcri|! Vul onderstaande bon m en doe hem
vandaag nog op de bus.

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

dranken!

HAARLEM: Calilornieplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heelt meer dan 60 slitlenien belmoronze overige vestigingen tyrfais kantooruren Om-4t?300

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
29 AUGUSTUS
getal l t/m 22

BIJ het bekende wijnhuis Sogrape ontdeklen
wi| een rode Douro wijn, onder de naam
ila Régia. Na de klassieke vinificatie
laai men de wijn zes maanden op nieuwe
eikenhouten vaten rijpen.
z0 ontsiaat deze heelijke rode wijn
met eenfluweel zachte smaak.veel Iruil
en een vleugje vanille.

S T I C H T I N G
GESCHILLENCOMMISSIES
VOOR CONSUMENTENZAKEN

Speel mee en win een miljoen

BINGO

-

DOURO VILA REGIA TINTO

Ouwens Installatie Service
heeft alle onderdelen
op voorraad!

OUWENS I.S.G.

Elke zondagavond om 18.10
uur op RTL -4 kunt u meedoen
met het gezellige tv-spel

VERRASSENDE
KWALITEITSWIJNEN
CABERNET SAUVIGNON
FRANCOIS DULAC

JOHNNIE
WALKER WHISKY
RED LABEL 0,7 liter

ALL-in abonnement

Vereniging van

Tel.niv

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Met een abonnement bent u verzekerd van
warmte, ook 's avonds, in het weekend en
tijdens feestdagen. In het abonnement is
opgenomen de jaarlijkse onderhoudsbeurt
en het verhelpen van een onbeperkt aantal
storingen in het toestel.
U betaalt hiervoor geen voorrijkosten of uurloon.

Naam:

Postcode, Plaats:

enz.

Abonnement

lid van de

Adres:

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

Vanuit ons hoofdkantoor (Grotenoord 1,
Hendrik-ldo-Ambacht) worden alle werkzaamheden gecoördineerd en onze verspreid wonende monteurs en service-vestigingen bevoorraad.

huur f 51,61 per maand f

D
D
D
D
D
D

Een verkeerde afstelling van de ketel valt u
niet op, toch brengen dergelijke zaken een
onnodige slijtage en hoog gasverbruik met
zich mee. Veel erger wordt het als er koolmonoxidevergiftiging of brand ontstaat.
De jaarlijkse controle brengt dergelijke misstanden aan het licht.
Ook bij ketels met een onderhoudsindicatie
is de jaarlijkse controle geen overbodige
luxe, "voorkomen is beter dan genezen".
Veel verzekeringsmaatschappijen stellen
onderhoud zelfs als voorwaarde.

Fa. Gansner & Co.

Alle aanbiedingen zijn geldig i;m 12 september, zolang de voorraad strekl Druk en zetjomen voorbehouden' [GRATIS

! ^ ) heerlijke ylie

OKTOBERMAAND...COTE D'AZUR-MAAND

Ik wens u veel geluk!

BINGO

getal 23 t/m 36
08/10.000,15 ƒ1.000,
36 ƒ 100,24
ƒ50,
31
ƒ40,
26
ƒ30,
39
ƒ25,

41 ƒ 2 0 ,
29
ƒ10,
38
ƒ9,
33
ƒ8,
J7
ƒ7.09
ƒ6,43
ƒ5--

Volkswagen Lupo
004791605 in Olst

n^o' rl/ji 1 ucrl; imii; Cuision i l d i m r / c l tl< Imil/mijjo urn 10000 jji
III coi jjoliilï/ji^i' u m m u i i i n l i n l j c i i

SponsorBmgo En u speelt
n a t u u i h | k mee voor de \ e l e
pnjzen. \\aaiondei de extra
p n j s x a n EEN MILJOEN
gulden aan het einde \an hel
jaai Pnnenclien zijn de goede
doelenon;anis,uies \ a n de
Sponsor Loten) er voor u mc'l
hun belangti|k \\erk op het
gebied vin sport. \\elzi|n en
cultuur

de uuzendmg maakt u kans
op de ThuisBingo van 25.000
gulden! En de kandidaten m
de studio spelen voor hun
eigen clubkas. Misschien is
u v. club ol vereniging ook al
eens m de uitzending ge\\eesi
De Sponsoi Loterij helpt dus
overal in Nederland en mei
alleen sportclubs en vet-

In Bij
G tol i' S/XMISOI Loti'i ij

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 5 september
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

een reis naar
Isla Margarita
aangeboden door
Q-International

of een reisklamboe
De Bingo lij n
0909-0077 (95 c p m )
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 c p m )
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 c p m ) ,
op wei kclagc'ii
van 9.00-21 00 u u r .
/ctfoutcn \oorhehouden

V Ja, ik \ \ i l meedoen a.m de G r o t e
Sponsoi l D t e i i j en maak dan. naast de
niaaiuleli]ksi% dekkingen, kans op
t i e n d u i z e n d e n Hmgopi i j z e n '
Ik machtig u h i e i h i ) tol \\ecleiopn^m» om
uioi elke tickkinj; un.i\ l 3 \ pet jaai) de
miei; \.m neuMist.unde l e k e n m g a l t e s i l n i | s c n
/ 40, ( \ i e i l o t n u m m e r s )

LI de heei

n

KRAS SterVakanties PRESENTEERT: OKTOBERMAAND...
COTE D'AZUR-MAAND! De Côte d'Azur heeft nog steeds
een magische klank met tal van bekende plaatsen, waar de 'jet
set' uit de hele wereld is neergestreken. En niet voor niets
want de Zuidfranse kust biedt namelijk EEN FANTASTISCH
KLIMAAT (maar liefst 2700 uren zon per jaar), een SCHITTEREND ACHTERLAND (van de Haute Provence) en TAL VAN
INTERESSANTE BEZIENSWAARDIGHEDEN zoals het mondame St.TROPEZ en CANNES, het parfumstadje GRASSE. het
vorstendom MONACO en het levendige NICE. We hebben
een zeer gevarieerd aanbod voor u samengesteld. U heeft de
keuze uit een 8-daagse VLIEG-VOORDEELREIS (perTRANSAVIA) naar Hotel Résidéal in Antibes en per touringcar bieden
we een heerlijke l O-daagse excursiereis naar Hotel Van der
Valk in St.Aygulf. Komt u liever per eigen vervoer dan kunt u
kiezen uit een week accommodatie in HYERES of in CANNES. Ons rest nog slechts één aanbeveling: MAAK SNEL UW
KEUZEEN BOEK...

ANTIBES biedt u lift, restaurant, bar, zonnig buitenterras en
twee eigen zwembaden en een uitstekende ingericht kamer.
BUS-EXCURSIEREIS
Vertrekdata: 1-15-29 oktober
OPVELERVERZOEK organiseren we de fantastisch mooie 9-/IOdaagse reizen naar het Van der Valk Hotel in ST.AYGULF, ZUIDFRANKRIJK! En natuurlek weer voor een gunstige prijs, want bij
KRAS SterVakanties kunt u nu boeken vanaf slechts ƒ 898,-! Het
Van der Valk Hotel inde gezellige badplaats St. Aygulf is gelegen
direct aan zee.Vanuit het hotel maken we uitstapjes naar de Grand
Canyon du Verdon, het kunstenaarsstadje St Paul de Vence,
Grasse, Cannes en het mini-vorstendom Monaco. INBEGREPEN: reis per touringcar, reisleiding, overnachting op de heen- en
terugreis in Midden-Frankrijk, verzorging gehele reis gedeeltelijk
op basis van logies & ontbi|t en halfpension, excursieprogramma.
EIGEN VERVOERREIS

VOORDEEL VLIEG-REIS

150.99.09

\.i.ini

Vel i es
l'osuodc
Plaals

Vertrekdata: 7-14-21 / 1 0
GEEN ƒ 1098- MAAR VOOR SLECHTS ƒ 798-, NAAR DE
FRANSE RIVIÈRAÜ In deze prijs van ƒ 798- is INBEGREPEN: de vliegreis Amsterdam-Nice per Transavia, transfers,
hotel op basis van logies & ontbijt en reisleiding. Ter plaatse
kunt u gaan en staan waar u wilt, maar voor een vriendelijke
prijs kunt u ook boeken voor leuke excursies naar o.a. MONACO, NICE. CANNES en St. TROPEZ. Hotel Résidéal in

Aankomstdata: 2-9-16-23/1 O
Indien u per auto wilt reizen hebben wij een uiterst AANTREKKELIJK ARRANGEMENT samengesteld naar TWEE VERSCHILLENDE HOTELS. U kunt al boeken voor slechts ƒ 398,per persoon! Voor dit bedrag verblijft u een week lang inclusief
ontbijt in Cannes Beach Résidence in de filmstad Cannes of in
Hotel Baie des Isles in La Londe les Maures!
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING TANZ 632/674/678/679

/ 30, ( d n e l o i n i i i n n i e i s )
/ 20 - ( t u e e l o t n u n u n e i s )
/ 10 - t e e n l o l m i m m e i )

KRAS

Bel mij h i j een J-HIJS
I x n e t i / 10 000 dehoDitediUum

INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 2O 3O 40 of 073 - 5 999 999
b e r e i k b a a r : ma t/m vr: 09.00-21.00 uur, za: 10.00-16.00 uur

D.uum
l l.uuhekcmnj;

llon opsturen (ronder postzegel) niiar: Grole Sponsor loterij. A n t w o o r d n u m m e r 873, 1100 VG Amsterdam.

2ff?J
--

Ol kom langs bij ons
reisbureau
Willemsparkweg 26 1071 HG.Amsterdam, leleloon 0 2 0 - 6 6 4 3 7 4 4

(JSJ)
=*""
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ÏALRAVEK VAN HAIL COLLEGE

Hall College. Verschillende

Een Jaar niets doen of leren voor een zekere baan?.

opleidingen hebben nu nog plaats!

Vakken vullen of een vak leren met toekomst?
Wij verzorgen MBO-beroepsopletdingen In leven

Echt waar! 24 aug., werd
Betty Wijker 50 jaar!
Gefeliciteerd! Lies +• GJ.
Tante Betty Boop mijn
suikertante is nu 50.
Je merkt er niets van! xxx Gijs

CO

Hergo

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Do olaflftr met 'r? kokemute

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619; 06-54616812.

Evenementen
GROTE PARIJSE MARKT
Zat. 4 en zond. 5 sept. 10.0017.00
u. Amsterdam Jaap
Edenhal, Radioweg 64. Snuffel, antiek, curiosa, verzamel,
' boeken, kunst enz.
Inl. Midland bv 033-4751167.

VRIJE SNUFFELMARKTEN,
woensdag 8, 15, 22 en 29
september.
Winkelcentrum
Stadshart Amstelveen. Gratis
toegang. Van 11.00-18.00
uur. Kraampje huren: Organisatie Don, tel. 0294-233654.

(werken & leren, school & stage)
• dag- en avondopleidingen

Logistiek

• voor schoolverlaters en volwassenen

Automatisering

• voor herintreders-/sters en werkzoekenden

Beveiliging

• bedrijfsopleidingen en -cursussen

f i jd voor verandering
fétartkarisopleidJng!

postbus 9006,' 1006 AA Amsterdam,

tel: 020-5161616
DANCE 'N YOGA
Opleiding nagelstyliste, vak
Inspirerend en ontspannend, met toekomst! 020-6201914.
beweeg, geniet, kom tot jezelf
Info: 020-6913243.
JEZELF LEREN OPMAKEN
o.l.v. ervaren visagiste. Workshop 19.00-22.00 u. incl. ma- SALSA dansschool Sabroso
teriaal/75.020-6201914.
Start nwe cursus op 13 sept.
lessen ma t/m vr 020-6238662
NAILART/MANICURE
www. sabroso.vfs.net
in professionele nagelstudio.
Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
materiaal ƒ 75. 020-6201914.

om met behoud van uitkering te starten met de

Lichaamsverzorging

Vraag en aanbod

SïALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

snelle éès//ssers/

Start:.september 1999
•'•'. , ' ; " ' ; ' !
Tweejarige sprinttrajecten voor cursisten met eeriHAVOdiploma of met vergelijkbaar opleidingsniveau:
• Bedrijfsadministratie

I Juridische Dienstverlening

maand (GSD) liggen in het verschiet!
Start: 13 september 1999
Opleidingsduur: l, 5 jaar plus 0,5 jaar stage
Voor informatie, vaag naar Celia Lieuw of Klaas van den
Herik, tel 516.16.16
Speciale informaiiohijeenkomst op do 9/9 van 19.3021.00 uur.

Plaats: Schipluiden/aan 20 (naast het station Lelylaan).
Ringlijn 50, tram l en 17 stoppen voor de deur.
^-^
maakt deel uit vsn^' tiet regionaal r^leidingen centrum

imsterdam en omstreken

Mode Lyceum
Opleidingen voor
leidinggevende en middenkaderfuncties
in het mode- en kledingbedrijf.
De afdeling contractonderwijs start in september weer met
avondcursussen:
• Patroontekenen dames- en herenkleding voor beginners en
gevorderden.
• Vervaardigen dames- en herenkleding voor beginners en
gevorderden.
• Graderen van patronen.
• Cad-Cam.
Studie-informatie omtrent avondcursussen en/of het aanvragen van documentatie: Zeeburgerdijk 112,1094 AJ A'dam.
_Tel.: 020-4621414 op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Grijp deze Aans op een

ifiieüwë carrière
•Combineer werken en leren in een opleiding van het Walraven
van Hall College
• Bedrijfsadministratie

• Juridische Dienstverlening

• Commerciële Dienstverlening

• Secretariaat

Walraven van Hall College, Postbus 9006, 1006 AA Amsterdam

020-516.16.16
-•-^

mjjfcf deel uit yjnX"l Ae( regionaal opleidingen centrum amstcrdam en omstreken

• Commerciële Dienstverlening

I Secretariaat

020-516.16.16

om voor een droomkeuken te kiezen!
Van Keulen Keukens heeft een steeds wisselende collectie
topkeukens van bekende merken. Enkele van onze showmodellen moeten per direct plaats maken voor onze nieuwe lijn.
Pak deze unieke kans, en bespaar duizenden guldens. Bel
snel en informeer meteen naar onze aanbiedingen of kom
vandaag nog langs.

Telefoon: 020-460 43 43
Van Keulen Keukens BV
Zeeburgerpad 5
1018 AH AMSTERDAM
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 -17.00 uur
Elke eerste zondag van de maand open.
Gratis parkeren in onze eigen parkeergarage!
Computers en
accessoires
"Het mag best
T.k.a. computer 4.86, merk
Tornado + printer merk Epson
FX 800 + computermeubel, all
in, ƒ350. Tel. 5720304.

ietsje meer
zijn."

vlijn eenzaamheid
neemt
Wij vragen voor ons Restauernstige vormen aan daar mijn
rant medewerkers bediening
ntelligentie en filosofische
met ervaring en vakkennis op kwaliteiten als lastig worden
jaarbasis.
afgedaan. Is er een man die
dit juist zoekt? Ik ben 48, huVoor telefonische inlichtingen, moristisch, sportief en lief. Ik
Onder nr: 023-5713599 vraagt hou van kampeer trektochten
u naar Dhr. Van Houten, sr.
en tuin. Boxnummer 284628.

Winkelpersoneel

Tel. 020-6239157

co

Hergo

Particulieren
ontvangen
50% korting!

DB slager met 'n koksmuta

Dieren en -benodigdheden
Puppy- en gehoorzaamheidstraining starten half sept.
Inl. Ellen Cats. Tel. na 19.00
uur: 023-5713368.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

Personeel gevraagd
Algemeen

Sweet Memory Escort zoekt
Voor de legio's Amsterdam, Haarlem en Lelystad
In bezit van mobiele telefoon Goede verdienste.
Informatie: 0223-690818

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

twee weken gratis AIKIDO,
geweldloze zelfverdediging in
Amstelveen en Volendam bel Micro-advertenties opgegeven
06-21083709 of 020-4706936 voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Ben jij net als ik, ook een
echte levensgenieter en ben jij
ook op zoek naar een monogame relatie? Neem dan
contact op met deze vrouw
van 57 jaar, 1.64 die gezond
is van lijf en leden. Ze is sportief en dol op muziek en dansen. Reageer je? Boxnummer
377281.
Af en toe een tikkeltje ondeugend. Bijzonder, spannend,
volslank, groot, zwaar gebouwd, 29 jaar, 1.78. Dat ben
ik! Heidi, uit de Randstad!
Hobby's: terrasje pikken, lekker uit eten. Denk jij dat je
deze stier kunt temmen. Laat
een reactie achter!
Boxnummer 330573.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

(Brom)fietsen
Aangeb. door omst. nw. damesfiets, Giant Avant kl. bl. 24
versn., 150 km oud. ƒ750,Tevens nw Zweedse fietsendrager, merk Thule, voor aan
5e deur ƒ150. 020-6476230.

T.k.a. SCOOTER wegens
omst. 'Hyosung Rush', 4
maanden, kleur zwart, pnjs
ƒ2250, incl. verzekering. Tel
023-5716252.

Clubs en privéhuizen

Sweet Memory Escort
zo 'sweet' heeft u ze nog nooit gezien

tel 0223-690818
Voor al onze trouwe klanten,
zoeken wij 3 trouwe verkopers.
Voor iedereen die meer wil dan het zakje vullen en er een
prijsje op plakken heeft Hergo een leuke baan. Wal wij zoekcn is vriendelijk en gemotiveerd personeel dat het conlact
met klanten en collega's voorop stelt. Daarvoor in de plaats
bieden wij een inspirerende plek in een van de teams van
onze slagerijen in Amsterdam-Zuid, Buitenveldert of
Amstelveen. Geïnteresseerd? Bel 020 - 636 90 75 of schrijf
een brief naar Hergo, t.a.v. dhr. A.S. de Vries, Johan van
Hasseltweg 51,1021 KN Amsterdam.
OO
En wie weet maak jij straks een kind blij |"| Q |°Q Q
niet een lekker plakje worst....
o.^««wntaismiio

Deze intell., veelz., humor, en
sport, vrouw (47) kan en wil
haar liefde slechts geven en
delen in wederz. respect,
diepg. en groeiend geestelijk
contact. Samen een trektocht? Te voet? Samen groeiPOSTCODE DATINGi
en en bloeien in respect v.d.
Vrouwen zoeken snel contact.
Schepping.
Bel
0906-18.44
(80cpm).
Boxnummer 300123.
SBS-6 text pagina 745.
Moderne, ongebonden blon- Lesbi TienerSex (18) Live.
dine. Zeker geen dom blondje,
Wij zijn lekker BI en als je belt
maar wel 50 jaar. Zie er leuk,
hoor je ons live bezig.
verzorgd uit en ben kinder0906.9691 pm99c.
loos. Wat ik zoek? een maatje
"Sex alarmnummer"
tot 52, niet kalend, zonder bril,
Snelsex direct live 99cpm.
maar wel een snor. Wil jij lief
en leed samen met mij delen? Boxnummer 223619.
Vrouwen, 18-55 jr, geven
Jij!! Jij bent serieus, jong en telnr. voor gratis contact!
jouw huidskleur is onbelang- Bel: 0906-18.22 (1gpm).
rijk! Deze jeugdige , 54 jarige,
gescheiden man met een Dagelijks seksen hete meisjes
goede baan zoekt JOU! Voor 18 op onze livelijn! Alleen de
een onbezorgde toekomst heetste! 99cpm. 0906-0603.
met kinderen! Spreekt dit alles
Hete Katja wil Sandwich,
jou aan? Luister anoniem!
met 2 mannen! Geen 06 kst,
Boxnummer 757429.
BEL 00.56.900.4531

0906-lijnen

Personenauto 's
te koop
aangeboden

Welke huisvr.
volgt me op?

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Een pers.
huish.
grens
Motoren/versnell.bak
A'dam/A'veen-N. Nette, beVerkoop nieuwe/gebr. ond.
[rouwb. hulp vier u. p. w. naar
ROYAL CLASS SAAB
eigen indeling. Inl: 6456336.

Tel. 023-5614097

0906*0611

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.
Nieuw! SLEUTELGATSEKS!
De 1e sexafluisterlijn v. Holland. 0906-9722! 99cpm

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriét! 99cpm 0906-9794.
't Lekkerste treknummertje
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.
Ze trilt als de jongens
haar nemen! 2,5 gpm
BEL 00.56.900.4306
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.
SM-CONTACTLIJN.
Hier
zoeken vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18.33 (SOcpm)

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
m de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

.. - ,

Hergo
• Da eXagti met 'n koksmuts

Personeel
aangeboden

Gevr. 1 middag per week van
12.30-1800 u., lieve oppas +
goede huish. hulp, ƒ75,Man zoekt werk in en om
Tel. 023-5730044
huis/tuin, tel 06-20269226

Vrijwilligers

Voor de particulier

ST. SLACHTOFFERHULP
AMSTERDAM-AMSTELLAND
biedt hulp aan slachtoffers van
misdrijven en verkeersongevallen.
Stichting slachtofferhulp zoekt vrijwilligers die niet meteen vra
gen stellen; vrijwilligers die luisteren en geduld hebben met het
verdriet, de woede en soms verbittering van de slachtoffers
vrijwilligers die slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk
praktisch, juridisch en emotioneel bijstaan. Die hulp is onbetaalbaar en noodzakelijk.

Binnenkort wordt er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden gehouden. Zo spoedig mogelijk aanmelden, sluitingsdatum 15 september 1999, tijdens kantooruren 09.00 17.00) op tel. nr. 020-6259324.

PIANO t.k. GEVRAAGD.

Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1, Zandvoort.
Tel. 023-5730068.
Volgens afspraak.

K.D.V. 't A'damse Poortje
zoekt 2 leidsters v.a. 1/10 vr 5
dgn p.w., v.a. 1/11 vr 2-3 dgn
p.w. i.v.m. zw.schapsverlof bij
goede geschiktheid kans op
een aansluitende vaste aanstelling. Wij richten ons al 10 jr
op de bedrijfsgerichte kinderopvang, hebben een goede
werksfeer en zijn gelegen
naast een kantorencomplex
met een groot bus/treinstation.
Wij zoeken een nette, rustige,
nuiselijke leidster met dipl. en
goede contactuele
eigenschappen. Schr. soll. ta.v. N.
Fritz, p/a Hoofdenburg 33,
1191 NA Oudekerk ad Amstel

"Net zo lekker
mals als
vorige week."

Wij bieden een goede interne opleiding, werkbegeleiding, collegiale ondersteuning, deskundigheidsbevordering en teamwerk.

Muziek en
-instrumenten

Europees haar op 28 sept. in A.dam-West
black-hair in A.dam-Z-O
10 avonden met certificaat
gratis brochure 070-3201780

ASTROLOGIE Beroeps°Pleiding. 020-0384148.

Luister even naar de stem
achter deze oproep! Ik ben
Thijs, ben 47, jong van geest,
refwoorden: HBO niveau,
sportief, eerlijk, sociaal voeend, heb veel interesses. Ik
jen geen echt feestnummer
in ook geen spetter maar wel
leel leuk!
Joxnummer 711541.

Technisch personeel

Oppas en au-pair

-D

Dames en chauffeurs (m)

Engels voor beginners + half
gev. ƒ6,- per uur. Begin 6,7 en
9 sept., ook privéles Progress.
Tel. 020-4124800.

24 uur per dag anoniem luisteen. Dit is Shantie, 48 jaar jong
en bruin getint. Ben een Hinloestaanse vrouw uit Suriname en heb een slank uiterlijk.
Een serieuze kennismaking
met een Nederlandse man.
)at zoek ik! Spreekt jou dit
alles aan?
Boxnummer 289828.

Waar is die moderne, charmante, positieve levensgenieter tussen 46-52 jaar voor
vriendschap!
Eerlijk, goed
niveau, fijne baan en vrolijk1 Ik
voldoe ook aan dit alles! Mijn
naam is Ria, 49, heb een bril,
ben volslank en blond1 BEL
ME SNEL!
Boxnummer 303423.

lA/andelen doe ik graag, maar
ook de fiets pak ik graag uit de
schuur. Interesse? Ben je een
Gevr. flexibele enthousiaste
WINKELMEDEWERKER MA/ euke dame en houd je net als
k ook van vakantie? Ik ben
part- of fulltime in gespec.
3
eter, 36, en wil jou beter
slijterij-wijnwinkel in A'dam
eren kennen tijdens een gemet interesse, voor dranken.
zellig avondje uit! Details op
Ton Overmars Wijnwinkel,
boxnummer 715552.
Hoofddorpplein 11 1059 CV
Flinke, betrouwbare hulp gevr.
A'dam. Tel. 020-6157142.
RANDSTAD: wij zijn 2 leuke
Dinsd. + vrij. van 09.00-12.00
uur, ƒ55,- p. ocht.
Gezocht: erv. hulp in de huis- vaste vriendinnen uit de regio
Tel. 5713866 voor 10.00 uur
houding voor ma.-, wo.- en A'dam en zoeken via deze
weg dito koppeltjes om leuke
's morg., of na 16.00 uur.
vrij.ocht. Inl. 5731502.
dingen te ondernemen. Graag
alleen serieuze reacties van
echte lieve vrouwen. Ik ben
benieuwd of je durft te reageD.I.T. Interim Techniek zoekt ELEKTROMONTEURS/
ren! Boxnummer 206116.
Telecom-mpnteurs. Heeft u interesse in een vaste baan,
goede arbeidsvoorwaarden en event. opleiding? Belt u dan:
s jouw stem even spontaan Vr. 56 jr, n. lesbisch, zkt lieve
>6817787.
als die van mij?? Een slanke en begripv. vriendin v. aang.
jlondine van 1.61 lang. In het gesprekken. 020-6476230.
jezit van groengrijze ogen en
gek op gezelligheid. Houd van
alle leuke dingen en kletsen,
iezocht ervaren, flexibele
dat doe ik graag. Spreekt dit
oppas yoor 2 jongens, 1 jr en
alles jou aan? Voor meer de3 jaar, in ons gezellige huis, 5
tails: Boxnummer 227840.
a 7 dagen p.m. Inl. 5731502.

mjjfrf deel uit yjn/_, het regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Cursus haarknippen

OPEN DAG (11 sept.).
Talen: ENGELS (ook Cambridge opl.), SPAANS, Duits,
Frans, Italiaans, Portugees,
Dutch. 35 jaar ervaring. Internationaal Studiecentrum v.d.
vrouw. Concertgebouwplein
17, tel. 020-6761437.

OUEENIE-RESTAURANT
ZANDVOORT

ongeman, 40+, is op zoek
naar een leuke, spontane
meid! Respect, vertrouwen,
diepgang en elkaar vrij laten,
maar ook samen leuke en
lezellige dingen ondernemen!
Herken je jezelf hierin dan
loop ik dat jij snel reageert!
Waar wacht je nog op? Boxnummer 829359.

k ben een vader van 2 kinderen en mijn leeftijd is 40 jaar.
Ik zie er goed uit, vind ik van
mezelf, en mijn zonen en ik
zoeken een leuke vriendin.
Sinds 6 jaar wonen we inmiddels alleen. Wil jij plezier,
vreugde maar soms ook verdriet met ons delen, bel dan.
Boxnummer 742515.

Personeel voor kinderopvang

Dit is uw kans

Een baan én een scholingspremie van ƒ 121,- per

Horecapersoneel

Randstad: dag aardige en
ttente man ik ben Marielouie, 35 en 1.86 groot. Ik hou
an theaterlampen, het witte
loek, stappen in de natuur en
iet rond laten draaien van
mijn pedalen. Daarnaast hou
k van mijn rode kater. Z.k.m.
ange HBO man voor ser.
riendschap.
Boxnummer 221949.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

MBO-opleiding

Boekhoudkundig medewerker
of Secretaresse (medisch, juridisch)

Geld verdienen met je telefoon! Dames gezocht voor het
voeren van erotische gesprekken vanuit huis. Eigen
wektijden en leuke verdiensten! Info? Bel 010-2944880

D.l.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebedrijf, zoekt: MW-ers VERKEERSAFZETTINGEN. In de regio
A'dam/H'lem. Kans op een vaste baan! Ben je een aanpakken
flexibel, bereid op onregelmatige tijden te werken en heb je
eigen vervoer? Bel dan D.I.T Interim techniek: 020-6817787.

Studio Saffy is een dynamisch
bedrijf dat grafische vormgeving verzorgt, zoals lichtbakken, raambelettering, logo's
etc. Wij zoeken om te beginnen voor 3 dagen p.w. een
enthousiaste en creatieve
MEDEWERKER
M/V
die
zelfstandig de fabricage en
WISK./ECON. voor scholie- Sportmassage, ontsp. mas- montage
van
lichtbakren. Bijlessen -t- herh.theorie.
sage Shiatsu, voetreflex, ook ken/belettering kan uitvoeren.
NEA ECONOMICA 6158272. zonnebank. Tel. 023-5714092 Tevens in het bezit van een
rijbewijs en computerkennis.
Interesse? Bel: 020-6936972
(tussen
10.00-11.00
uur)
vraag naar mevr. Cossé.
T.k.a. KOELBOX, 220W
T.k. visventvergunning + fris- 12 V/gas. Absorptiesysteem,
ƒ250, Tel. 023-5716252.
drank, compl. verkoopwagen,
tractor in perfecte staat, te
Zandvoort, wegens bijz. omBel 020-562 62 71
standigheden, i.z.g.st., vr.pr.
voor het snel opgeven
ƒ14000. Tel. 023-5716515.
van uw Micro-advertentie.

Walraven van Hall College, Postbus 9006,1006 AA Amsterdam

Het Walraven van Hall College biedt je de kans

Do otegor met 'n bokomuht

Walmen van Hall College

OpJeidingstoogelijkhéderivoor

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Hergo

• sprinttrajecten (havo-instroom)

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal Particuliere Micro-advertenties
Amsterdam 11-12 september. worden doorgeplaatst op ATS
Text.
0481-422564.

Opleidingen en cursussen

co

Juridische Dienstverlening

Dans- en
balletles

Lieve (o)ma, 65 jaar, hartelijk
gefeliciteerd. Piet, Monique,
Patricia + Richard.

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
|g sept. Aftersummerpartyü

Secretariaat

• volgens verschillende leerwegen

"Mag ik een
plakje worst
mevrouw..?"

Betty is SARAH!
Nu echt een ouwe rups!
Liefs Hardy en Marina

Commerciële Dienstverlening

• op diverse niveaus, van l tot 4

pames gevraagd 23 tot 30 jaar zonder kinderen die een baan
hebben, dames/heren 30 tot 35 jaar met kinderen in de leeftijd
lot 5 jaar en jongens en meisjes in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar
yoor een marktonderzoek in Amstelveen. U krijgt hier een ver'goeding voor. Inlichtingen: 020 -6654447.

Felicitaties

"Dank je wel
voor die
bereidingstip
vorige week."

Bedrijfsadministratie

studierichtingen:

Oproepen

carrière en begin een praktijkgerichte
beroepsopleiding bij het Walraven van

Wat doe jij in 2000?

MICRO'S
G OED BEKEKEN

Zet een stap op weg naar een nieuwe

Woonruimte te huur aangeboden
Te huur app. in Zandvoort voll. Kamers te huur in Zandvoort
ingericht. Medio okt. tot april Zuid, uitzicht over de duinen
tel. 023 5720488.
Tel. 06-55391696.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Woonruimte te huur gevraagd
Voor minimaal 1 jaar, liefst
langer, zomerhuis of vrijstaand
voor 1 tot 3 pers. Met honden.
Tevens woonruimte gezocht
voor 1 pers. ook voor langere
tijd. Tel. 024-3586869; 0626572928. Vraag naar Henne
de Groot.

Woonruimte te
koop gevraagd

Zoek een kamer in AMSTEL
VEEN voor mijn neef Pim van
18 jaar. Ook onderhuur! Start
studie in sept. 06-23112845.

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden

Zandvoorfs Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

5 82

t/m 4 regels

f

7.76

t/m 5 regols

t

9 69

T.k. of te huur gevr. huisje of
verhuur
Tjerl
flat in Zuid-buurt. Tel. 023- Garagebox
Hiddestr. Tel. 023-5714825
5713062.

t/m 6 regels

f

1 1 63

t/m 7 rogels

f

1 3 57

Verhuizingen

t/m 8 regels

f

1551

t/m 9 regels

f

1745

t/m 10 regels 1

1939

TE HUUR gr. verhuiswagen +
chauff., ƒ 250 p.d. Ook met
verhuizers. Tel.: 0653-208374.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

VVeekmedia 17
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Wij feliciteren

'Q
4 HALEN 3 BETALEN

VOORDEEL

BEENHAM
100 GRAM 3.25 DU

R o

2.25

VOORDEEL

DIVERSE M1NISNACKS
HOTDOGS E.D. 2 VOOR 9.90

HU 2 VOOf 7.9°

VOORDEEL

eveet aiet cv&t je

SLAGROOM- OF MOKKACAKE
6.95 HU

50

5.

J 1 P & JANNEKE DRANKJES
DIVERSE SMAKEN 2.10 flÜ 3 VOOr 5.25

met de opening van
hun nieuwe lokatie
op het Gasthuisplein

105
B •
VOORDEEL

ROQMBOTER KRAKELINGEN
2.95 nü 2 voor 4.75

VOORDEEL

SPORTCENTRUM

ENAMJU
A. J. v. d. Moolenstr. 47 2041 NC ZandvoortTel: 023-5715829

Vakantie gehab?

ti/b om vtfeer
iets te $aan ï>oenl
PARK D U IJ N WIJK

SPORTCENTRUM KENAMJU
ütt

het adres voor
vakkundige sportbeoefening
STRANDPAVILJOEN NR. 8
Genaamd: 't Trefpunt

Bel voor meer info 023 - 5715829
Hou zondag de brievenbus in de gaten

Zandvoort

De breedte van het paviljoen is 55 m.
De pachtsom bedraagt ca. ƒ 10.000,per jaar.

WILLEMSTRAAT4
Zandvoort
Zeer charmant, karakteristiek woonhuis in het
centrum van het dorp gelegen.
INDELING: Begane grond: entree/gang, ruime slaapkamer met diepe kasten, wastafel en
een houten vloer, gezellige woonkamer-ensuite met een houten vloer, badkamer met
douche, wastafel en toilet, ruime keuken.
1 e verd.: overloop en 3 slaapkamers.
*Tussen 1997 en 1998 grotendeels gerenoveerd.
* Bouwjaar 1900.
* Oppervlakte 94 m2.

De vraagprijs is ƒ 695.000,- kosten koper,
inclusiefgoodwill en inventaris.

Vraagprijs: ƒ 398.000,-

Voor een hypotheekadvies
op maat en een lage rente

Maak een afspraak
voor een second opïnion
met onze hypotheek-adviseur
Hans Boot.

Bel
023-5715715

FAHRENHEITSTRAAT 32
Zandvoort
Royaal halfvrijstaand herenhuis met garage.
INDELING: Beg.grond: entree, hal, toilet, royale woonkamer met parketvloer, nette open
keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche, toilet, wastafel en aansluiting voor wasmachine, vaste trap naar 2e verd.: zolderkamer met dakkapel, berging.
• Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas
• Voor- en achtertuin met achterom
• Grondoppervlakte 465 m2.
Vraagprijs: ƒ 495.000,-

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Woonwensen worden waar!

Ten behoeve van de verspreiding van:

zoeken wij met spoed

niet sofiniunmer
GOF.DI- VERDIENSTE

Bel mi: 020-613-8444
INTERLANDEN SPREIGROEP.
.")!' schriftelijk: Antwoordnummer • 16304. 1060 V'D Amsterdam

HET EINDE UAN ARMOEDE BEGINT OP SCHOOI

DE FAVAUGEPLEIN 21/7
Zandvoort
Fraai drie-kamer-hoek-appartement, verbouwd tot twee kamers met SCHITTEREND
zeezicht!
INDELING: Entree, gang met vaste kasten,
leuke woonkamer met kurkvloer, aparte keuken, slaapkamer met inloopkast, badkamer
met douche, wastafel en toilet.

HOGEWEG 29 winkel
Zandvoort
Aan doorgaande weg gelegen winkel met ruime bestemmingsmogelijkheden.
Opp. circa 85 m2
Frontbreedte ca. 6 m.

•Twee nieuwe balkons
• Servicekosten ƒ 478,- per maand
• Oppervlakte 75 m-.
Vraagprijs: ƒ 429.000,-

BOULEVARD PAULUS LOOT 89
Zandvoort
Op mooiste locatie van Zandvoort gelegen vrijstaande villa
met schitterend uitzicht over zee. boulevard en duinen. INDELING: Soust: c.v. ruimte, berging, ruimte met sauna,
dompelbad, douche, zonnebank. wasruimte, ontspanningsruimte met bar. inpandig verwarmd zwembad met
Whirlpool, machinekamer, serre, toegang tot dubbele garage met 2 electrische deuren. Beg.grond: ruime hal, eetkamer met douche/toilet. L-vormige woonkamer met houten
vloer, gas open haard en serre voorzijde, ruime open keuken, schuifpui achterzijde. Rondom terrassen.1e verd.: 3
slaapkamers, lerras op hel westen, luxe badkamer met
bad, toilet en dubbele wastafel (marmer). 2e verd.: 1 kamer
en zolderberging.
• Rondom electrische rolluiken
« Alle ramen v.v. dubbel glas
• Sousterrain apart bereikbaar
• Dak is geïsoleerd.
•C.v. gas
• Grondoppervlakte 750 nv. Inhoud ruim 900 m'.
Vraagprijs: ƒ 2.100.000,-

Cense & van Lingen Makelaars o.g.; voor het betere "huis"werk!

CENSE&
NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN - HYPOTHEKEN

HOGEWEG 29 achter
Zandvoort
In centrum dorp gelegen kantoorruimte circa
30 m' op de begane! grond en Opslag/archiefruimte circa 100 m in het sousterrain.
Een en ander in te delen c.q. te renoveren in
overleg met en met medewerking van de eigenaar.

Huurprijs ƒ 1.500,-per maand.
Waarborgsom ƒ 4.500,-.

Zandvoorts
Mieuwsblad

SPORT
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Belgische vluchten
joed verlopen voor
)ostduiven Pleines

TZB-trio wil weg
uit zevende klasse

ZANDVOORT - De duiven
an
postduivenvereniging
>leines vlogen twee mooie
luchten. De eerste vlucht
verd een overwinning voor
ie duif van Rook Driehuizen
n de tweede vlucht won de
iuif van de combinatie Romtes-Spronk.

ZANDVOORT - Water of
geen water op het veld, TZB
pakt komend seizoen aan om
te trachten uit de zevende
klasse te komen. De zaken
worden serieus aangepakt.
Het trio Frans Post-Willem
Koning-Ab Bol zal er alles
aan doen om de voetbalclub,
gehuisvest aan de Kennemerweg hogerop te helpen.

Vanuit het Belgisch Kapelen moesten de 351 Zandvoorte duiven een afstand afleggen
/an 119 kilometer. De duiven
verden om kwart voor elf geost met een noord-westen
vind. Rook Driehuizen klokte
Ie winnerjde duif om 13.31.05.
Ook de tweede vlucht kwam
anuit Belgie>De 368 duiven
u-egen nu 143 kilometer te
overbruggen. De manden ging
n Duffel om kwart voor elf
Dpen en de eerste duif van de
combinatie
Romkes-Spronk
andde om 12.33.45 op het hok.
Uitslag Kapellen: Rook Drieuiizen l, 7, 11. Hans Heiligers
2, 5, 8. Combinatie Koper7wins 3, 12. J.P. Heeremans 4.
Combinatie Koopman-Knegt
3, 19, 21. Combinatie KoperKoper 9,10. Combinatie Paap'aap 13, 15. Peter Bol 14, 16,
7. Combinatie
Romkesipronk 18, 20, 22, 23, 24, 25.
Uitslag Duffel: Combinatie
Romkes-Spronk l, 2, 5, 11, 12,
3,14,15,17,18,22. Hans Heiligers 3, 4, 6, 8,16,19, 23. Combilatie Koper-Koper 7, Combilatie Koper-Twins 9. Combilatie Paap-Paap 10. Rook
Driehuizen 20. Combinatie
Koopman-Knegt 21, 24, 25. Pe,er Bol 28. Anneke van Bockloven 78, J.P. Heeremans 89.
Piet La Grouw 90. Hans Gaus

Vorig seizoen kende TZB
met het speelveld onnoemelijk
veel problemen door de constante regenval en de verhoging van het waterpeil. Alle zeilen moesten bijgezet worden
om te kunnen voetballen. Dat
lukte maar nog geen twee weken geleden werd TZB met dezelfde problemen geconfronteerd. ,,De eerste hevige regenbui zorgde meteen voor wateroverlast," stelde Willem Koning, die ruim 25 jaar van alles
en nog wat heeft betekend
voor zijn cluppie.

92.

ZVM-Rabo houdt
tiandbaltoernooi
ZANDVOORT - Op een
;onovergoten complex van
de handbalvereniging ZVM- Willem Koning, Frans Post en Ab Bol hebben de tactiek al uitgestippeld op het bord
Rabobank werd de achtste
ditie van het Jan van Koningsbruggen-toernooi gehouden. Op zaterdag speelde de jeugd terwijl de senioren op zondag in actie kwamen.
Bij de meisjes C ging de overwinning naar DSOV terwijl de
ZVM-Rabo meisjes genoegen
moesten nemen met de vierde
Dlaats. In de meisjes B-poule
won Zeeburg met ZVM op een
goede tweede plaats.
Voor het eerste seniorern herenteam van ZVM-Rabo werd
het een zwaar toernooi tegen
vijf tegenstanders. Het toernooi betekende wel een goede
voorbereiding op het nieuwe
seizoen. De Zandvoorters
speelden niet onverdienstelijk
en legden beslag op een vierde
plaats. Tweemaal werd gewonnnen, eenmaal speelde
ZVM-Rabo gelijk en twee nederlagen werden genoteerd.
Bij de mannen waren duidelijk
de routine en de saamhorigleid de drijvende kracht achter dit succes.
Het tweede Zandvoortse damesteam was in goede doen.
Dit team werd eerste in hun
poule en dit terwijl keepster,
Jolanda Boekestijn dubbele
wedstrijden speelde. Zij moest
noodgedwongen ook de keepster van het eerste team vervangen, die met een ernstige
enkelblessure uitviel. Monique
Nijssen stapte op de bal en verzwikte haar enkel. Deze is in
net ziekenhuis in het gips gezet en zij zal zeker maanden
uitgeschakeld zijn.
Dit was natuurlijk niet bevordelijk voor de prestaties
van het eerste damesteam.
Toch werd er niet onverdienstelijk gespeeld. De nieuwe
trainer/coach Alfred Greil keek
tevreden terug op het spel van
de dames. Zondag gaat de
veldcompetitie van start. Met
enzelfde inzet als tijdens dit
toernooi zal ook dan wel positieve resultaten worden behaald.

Colijn gaat voor
een periodetitel

ZANDVOORT - De eerste
kennismaking met voetbal in
Zandvoort viel trainer Wessel Colijn behoorlijk zwaar.
Na een moeilijk seizoen degradeerde hij met Zandvoort
'75 naar de derde klasse.
Door de fusie tussen Zandvoort '75 en Zandvoortmeeuwen en door contractverlenging gaat de 35-jarige Colijn
het dit jaar opnieuw proberen, maar dan met SV Zandvoort.
Het was vorig seizoen afzien
voor Wessel Colijn. Vanaf de
start van de competitie namen
de Zandvoorters de laatste
plaats in en kwamen daar niet
meer vanaf. „Zeker in de eerste
helft van het seizoen was het
heel moeilijk," aldus Colijn.
„De tweede helft leverde een
grote verbetering op, maar we
konden de degradatie niet ontlopen. De trainingen werden
best goed bezocht maar we
misten kwaliteit."
Ondanks de degradatie besloot de fusiecommissie verder
te gaan met Colijn met de nieuwe SV Zandvoort. „Ik wilde
zelf ook wel, want nu kan ik
misschien betere resultaten
halen. Dit moet een revanche
jaar worden." Hij heeft door
die fusie wel een luxe probleem. De selectie bestaat uit
zo'n veertig spelers die moeten
strijden voor een plaatsje in
het eerste of tweede team.
„Ondanks die ruime selectie
verloopt de voorbereiding
rommelig. Door werk en vakanties heb ik nog steeds geen
volledige groep bijeen gehad
en bovendien wisselt die groep
nog al eens. Het enige voordeel

is van steeds wisselende opstellingen bij bekerwedstrijden datje de spelers leert kennen. Ik kan wel zeggen dat die
groep spelers er goed uitziet.
Er is nu veel meer kwaliteit en
ook kwantiteit. Door zo'n grote groep zullen er wel teleurstellingen ontstaan voor een
aantal spelers, maar daar kom
je niet onderuit."
De meeste clubs kennen
startproblemen bij het begin
van een seizoen. Nu er in de
badplaats twee verenigingen
bij elkaar zijn gegaan is daar in
nog grotere mate sprake van
bij de nieuwe club. „Het is allemaal nog wennen. De meeste
spelers van beide verenigingen
kenden elkaar wel, maar toch
zijn er altijd wel wat organisatorische problemen. Gelukkig
is de begeleiding rond het eerste team rond zodat we verder
kunnen werken."
„Het verwachtingspatroon bij
het publiek is hoog. Twee
clubs bij elkaar, dan moet het
beter worden. Het lijkt mij ook
logisch dat er zo wordt gedacht. Natuurlijk kom ik ook
om te winnen en ga je er voor.
Inzet is in ieder geval om een
periodetitel te pakken. De
kwaliteit is er, maar het moet
eerst draaien. Het kan nooit
beroerder worden dan vorig
jaar. ik heb er vertrouwen in."
En om resultaten te halen
zullen de trainingen beter bezocht moeten worden en dat is
kennelijk in een badplaast als
Zandvoort een probleem.
„Door het seizoenwerk is de
groep nog steeds niet volledig.
Het is jammer dat er zo veel
nog niet zijn komen trainen.
De knop moet echt om."

Veel publiek verwacht bij
optreden Ralf Schumacher
ZANDVOORT - Aanstaande zondag worden opnieuw
veel toeschouwers verwacht
op het Circuit Park Zandvoort. Naast het overvolle raceprogramma is het Formule
l-optreden van Ralf Schufnacher en Alessandro Zanardi de grote publiekstrekker.
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Euser, Allard Kalff en Frans
Verschuur. In het merkenkampioenschap heeft Renault de
toon gezet voor BMW en Mitsubishi.
Om ongeveer twaalf uur
start de Marlboro Renault Megane Trophy. John de Vos en
Pim van Riet voeren het klassement aan en zijn inmiddels
niet meer te achterhalen door
de kampioen van verleden jaar
Phil Bastiaans. In de Junioren
Cup (eerste of tweede jaars
coureurs) is de strijd heel wat
spannender. Frank Scholten,
Roy van de Weijden. Rembert
Berg en Manfred Havelaar zijn
hierin de grootste kanshebbers.

Vanaf kwart voor twee op
zondagmiddag is het een uur
'ang Formule l geblazen op
het Zandvoortse circuit. De
wagens van het Winfield/Williams Formule l team, bestuurt
door Ralf Schumacher en Ales•sandro Zanardi rijden ieder
twintig ronden over het 4,3 kiloineter lange circuit. Zullen
De Radio 538 Citroen Saxo
Men
van de talloze bezoekers
e
nkel voor de Formule l dc- Cup staat om tien voor een ge'ïionstratie
komen, er is nog pland. De competitie in deze
v
merkenserie is losgebrand.
eel meer te beleven.
Sandra van der Sloot begint de
Om kwart over elf wordt de laatste fase van de 1999 titeleerste
van de twee races verre-, strijd met een ogenschijnlijke
c
'en in het Libertel Dutch Tou- riante voorsprong van twaalf
l'ing Car Championship. Dit punten. Debutant Jaap van
Nederlands toerwagenkampi- Lagen liep de vorige race in
°enschap
is ongekend span- Assen een forse achterstand
n
end. Maar liefst acht cou- op en staat nu derde in de titel''eurs
komen in aanmerking strijd achter Roei van deiv
°or de titel, waaronder Cor Scheer.

Foto: Rob Knottor

Desondanks heeft TZB de
voorbereiding op het nieuwe
voetbalseizoen voortgezet, is
het water weer verdwenen en
zijn de trainers en begeleiders
optimistisch gestemd wat de
resultaten betreft van het eerste team. Willem Koning zocht
voor dit seizoen steun bij collega postbezorger Frans Post,
die met zijn trainerschap bij de
jeugd van Zandvoprtmeeuwen, de jeugd en senioren van
KHFC de nodige ervaring had
opgedaan. Door een hartoperatie, een lekkende hartklep
werd vervangen door een nieuwe, moest Post bij KHFC een
stapje terugdoen, maar is nu
zover hersteld dat hij bij TZB
als adviseur/coach fungeert.
„Ik heb een zwak voor men-

sen zoals Willem, die een club
geheel belangeloos runnen."
vindt Frans Post. „Mensen die
zoveel vrije tijd en energie in
een club steken, die doen mij
wat en daarom heb ik toegezegd de boel voor een of twee
jaar op poten te zetten. Ik protaeer een constructie neer te
zetten en achter te laten waarmee TZB verder kan. Bovendien denk ik dat deze club toekomst heeft."
Na een paar weken trainen
en een aantal oefen- en bekerwedstrijden zit er al behoorlijk
lijn in het spel van TZB. „Deze
jongens zijn een trainer met
een bepaalde visie niet gewend, maar met gerichte training is er veel te verbeteren,"
gaat Post verder. „Ik zie dat ze
het snel oppakken en het is een
groep die veel opneemt en veel
wil leren. Het systeem dat ik
wil spelen wordt goed opgepikt."
„Mijn doelstelling is om opbouwend te voetballen. Ik wil
genieten van het voetbal dat
TZB speelt en natuurlijk streven we naar minimaal een periodetitel. Zoals ik het nu kan
inschatten hebben we het niveau in huis om in de vijfde
klasse te spelen. Technisch
kan het zeker, fysiek is het
even afwachten maar ik heb er
vertrouiwen in."
Willem Koning, de ras TZBer. verzorgt niet alleen de training maar ook probeert hij de
grasmat in optimale staat te
krijgen. Dat lijkt redelijk te
lukken ondanks de hoge waterstand en het is voor TZB te
hopen dat het niet te hard gaat
regenen. „Het veld is zacht,
het ziet er wel mooi uit maar
het gras wordt zo los ge-

schopt." aldus Koning. „We
weten niet wat er met dit veld
gaat gebeuren maar ons 50 jarig bestaan vieren we volgend
jaar zeker aan de Kennemerweg. We hebben nog een contract tot 2007 en zouden het
liefst hier blijven. De wateroverlast is echter gigantisch en
de plannen om te verhuizen
naar het binnencircuit liggen
er wel bij de gemeente. Wij vinden die plannen echter te vaag.
Ik vind dat TZB na vijftig jaar
nog steeds bestaansrecht
heeft. Twee verenigingen in
Zandvoort moet mogelijk zijn.
Ik wil daar later nog graag op
terugkomen."
Wat de selectie voor het eerste team betreft, heeft Koning
de beschikking over zestien gelijkwaardige spelers. „Het is
een grote en jonge groep die ik
train naar de richtlijnen van
Frans. We nemen alles met elkaar door maar Frans bepaald
de opstelling en de tactiek. Ik
vind het een perfecte constructie, mede omdat Frans veel
meer weet van voetbal clan ik.
Het loopt nu dan ook prima. Er
zijn spelers bijgekomen die
wilden stoppen, maar nu ze bij
ons gekomen zijn hebben ze
het ontzettend naar hun zin.
Wij willen wel groter worden
maar de gezellge sfeer moet
blijven."
„Met deze groep moet het
mogelijk zijn volgend jaar in de
zesde klasse te spelen. Wij zouden dat graag willen, want dan
kom je meer tegenstanders tegen uit de regio Haarlem. Ik
denk dat we dit jaar een kans
krijgen om dat waar te maken.
Volgens mij moet het dit jaar
gebeuren. Frans. Ab en ik willen TZB op een hoger plan
brengen."

'Er moet meer getraind worden'

ZANDVOORT - Afgelopen
seizoen waren de berichten
betreffende de resultaten
over het zondagvoetbal van
Zandvoortmeeuwen, nu dus
SV Zandvoort, niet erg positief. Weinig succes en degradatie naar de vierde klasse.
Trainer Gerard Nijkamp
heeft de niet begerenswaardige taak op zijn schouders
genomen om de Zandvoorters weer hogerop te krijgen.

vond dat het op zondag niet
goed ging met het voetbal. Er
was volgens hen geen sfeer en
discipline. Ik kreeg toen een
goed beeld en met medewerking van dat nieuwe bestuur
wil ik dit moeilijke karwei wel
op mij nemen."

zou de competitie een maand
later moeten laten beginnen
en dan in april doorspelen. Dat
zou voor Zancvoort gunstiger
zijn. Toch ben ik van mening
dat ondanks dat werk er meer
getraind kan worden. Als het
weer wat minder is dan valt er
volgens mij altijd wel wat te
De Zandvoorter pakte de za- regelen met je baas."
ken meteen serieus aan en orDesondanks gaat Gerard
ganiseerde al snel een gesprek
met de spelersgroep. „In dat Nijkamp proberen er een eengesprek heb ik meteen mijn heid van te maken. „De jonplannen duidelijk gemaakt en gens die wel zijn komen traiDe 54-jarige Nijkamp is geen proefde ik dat de sfeer niet nen komen steeds terug, dus
onbekende in het Zandvoortse best was. Ik heb gezegd dat we het bevalt ze wel. Ik heb alle
voetbalwereldje. Hij voetbalde
met veel succes bij Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 en
nadat hij gestopt was met
voetbal probeerde hij zijn geluk te vinden in het trainersschap. Dat gelukte aardig met
successen bij Zandvoort '75. met een schone lei gaan begin- spelers gebeld, alhoewel dat
tegen mijn principes is, maar
Na zijn laatste klus bij VSV nen."
komen is er nog niet bij. Als ze
heeft Nijkamp het een jaartje
rustig aan gedaan, maar toen
Nu de competitie voor de eenmaal komen dan is het mijn
de fusieclub SV Zandvoort aan deur staat en de voorbereiding taak om ze hier te houden. Ik
de bel hing was hij in voor een daarop reeds een maand bezig verzorg dan wel trainingen
is, heeft Nijkamp nog steeds waarvoor ze terug willen kogesprek.
geen goed beeld gekregen over men. Want nogmaals, trainen
„Die besprekingen verliepen de kwaliteiten van de selectie. is noodzakelijk en natuurlijk
wel goed." begint Gerard Nij- „De groep is nog steeds niet moet je je lichaam goed verzorvolledig geweest. Vakantie- gen. We moeten daarnaast
kamp zijn verhaal.
„Ik vroeg om de visie van het werk voor jongens in de kust- creatief zijn en andere dingen
bestuur en die kreeg ik. Men gebieden gaat voor. De bond organiseren. Na de training op

Gerard Nijkamp wil met
een schone lei beginnen

donderdag bijvoorbeeld, wat
samen drinken of wat eten. De
saamhorigheid en de discipline moet terugkomen. Als dat
gebeurd dan kan het wel wat
worden. Ik ben deze uitdaging
aangegaan en streef naar resultaten."
De selectie is nog steeds niet
volledig en op zijn sterkst, aanstaande zondag begint de
competitie en zal er een elftal
staan. „Ik stel die jongens op
die komen trainen. Ik kan het
niet maken spelers op te stellen die nog niet geweest zijn,
alhoewel die misschien wel beter zijn. Nogmaals trainingen
zijn noodzakelijk en ik durf wel
te zeggen dat spelers die vroeger onder mij getraind hebben
laten merken dat die trainingen altijd goed en leuk waren."
..De start is niet goed. maar
we hoeven voor de tegenstanders niet bang te zijn. Een periodetitel moet haalbaar zijn.
Fysiek zal het moeilijk worden,
maar ik geloof er wel in. En als
de zaak draait dan moeten we
meer uitstraling zien te krij- !
gen. Het zondagvoetbal bij SV
Zandvoort moet weer groeien ,
want drie elftallen zijn te wei- '
nig."
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Chess Society
houdt open dag
ZANDVOORT - Vrijdagavond hebben de leden
van
schaakvereniging
Chess Society Zandvoort
de aftrap nageven voor hel
seizoen 1!)!)!)-2000. De succesvolle schaakvereniging,
die do eerste clubavond
van hel tiende levensjaar
met champagne bruisend
van start ging, huldigde de
kampioenen.
Daarna vertelde voorzitIer Olaf Clileur dat hij de
toekomst niet vertrouwen
tegemoet
/iet.
„Ik:l
schaakleven in Zandvoort
gaat meer en meer leven.
Hopelijk durven de huisschnkers nu de stap te maken om /.ich in het clubschaak te storten," verwijst Cliteiir naar de Open
Dag die Chess komende
vrijdagavond van al' kwart
over acht in het Gemecnschapshuis aan de Louis
Davidsstraat organiseert.
Om het slotjaar het het
tweede lustrum goed te
beginnen, geel't de schaakvereniging een ieder de
kans om op een informele
manier kennis te maken
met het edele koningsspel.
„Onze vereniging is een gezclligc club van gewone
mensen van alle lecftijden," meent Clitcur. „Wil
je iedere week spelen, prima, maar dit is zeker geen
verplichting. Wij spelen
drie competities door elkaar heen, die er door hun
flexibele opzet voor zorgen dat het geen enkel prpbleem is als je niet altijd
aanwezig kunt zijn. Bang
om te verliezen? Dat zijn
wij oo k!"
„Bij ons vindt men echter
altijd een passende tegenstander, omdat tijdens de
clubavonden op vrijdag op
alle niveau's wordt gespeekl. Bovendien zijn er
altijd genoeg ervaren
schakers aanwezig, die de
nieuwkomers graag de geheiinen van het spel willen
laten ontdekken."
Een van die ervaren
schakers is Boudewijn
Eijsvogel. De zoon van de
bekende
oud-paardensportverslaggever
van
Studio Sport werd afgclopen vrijdagavond gehuldigd als de nieuwe clubkampioen. Eijsvogcl bleek
het afgelopen seizoen oppermachtig. Met 42.85
punten bleef hij zijn uaasle concurrenten Hans
Drost en Simon Bosma
ruim voor. De titel in het
Rapid-schaak is een prooi
geworden voor Chris van
Bockel. De routinicr verwees Drost en Eijsvogel
naar het zilver en brons.
Olaf Clitcur bleek de
sterkste snelschaker. De
voorzitter gaf Kees Koper
en Hans Drost geen schijn
van kans.
„Bij onze vereniging
gaat het echt niet alleen
om de .prijzen," gaat Cliteur verder. „De gezelligheid en ontspanning staan
voorop. Ook voor nieuwe
potentiële leden. Hopelijk
•wakkert het schaakvuurtje in Zandvoort weer aan
en kunnen we aanstaande
vrijdag op onze Open Dag
de eerste enthonsiastelingen ontvangen."
Informatie over Chess
Society kan verkregen
worden bij Jaap Bounia telefoon 5717948 of Hans
Drost telefoon 5718480.

Handbalclub ZVM optimisch
veld aangaat moeten we ons in
de derde divisie handhaven. In
de zaal moei het mogelijk zijn
om hoger op te komen en naar
die derde divisie te promoveren. Er is talent genoeg om dat
te halen. De selectie is vrij ruim
maar je moet niet te veel blessures krijgen. We zijn echter
pas begonnen met de trainingen ik denk dat die trainingen
best goed zullen verlopen wam
ik heb aantrekkelijke oefenstof
genoeg. Dat geldt ook voor do
heren die ik train, maar de coaching laat ik aan anderen over.
Beide zou niet lukken."

ZANDVOORT - De 49-jarige Alfred Greil is de nieuwe
trainer bij de handbalvereniging ZVM-Rabobank. De in
Haarlem woonachtige Greil
i traint en coacht het dames
i team en traint het hcrenj team. De mannen worden ge| coacht door het duo Dirk
l! Berkhout en Martijn Hendrikse.

Met deze begeleiding gaan
i de teams proberen successen
j bijeen te handballen. Optimisi me over een goed handbalseiOm drie uur start de tweede ! zoen heerst er zeker wel bij de
race in het Libertel DTCC. club. Trainer Alfred Greil heeft
Gaat de eerste race over acht i vroeger veel aan krachtsport
ronden, tijdens het tweede op- j gedaan en ook de handbaltreden van de toerwagencou- | sport heeft hij op een aardig
reurs moet dertien ronden niveau bedreven. Doordat
worden afgelegd. Voor de For- i dochters in Haarlem bij De
mule Arcobaleno wordt het Bunkert handbalde werd hij
startlicht om tien voor vier op bij deze sport als trainer begroen gezet. De serie debu- 1 trokken. De jeugd nam hij onteerde verleden jaar op Zand- der handen en zo rolde het balvoort en is als relatief betaal- : letje verder totaan TYBB en
bare formulewagenklasse be- i Wijk aan Zee. Met deze laatste
doeld voor rijders vanaf zes- i vereniging stootte hij door
tien jaar. die uit de kartsport naar de derde divisie om daar
komen. Ron van Toren leidt de dit jaar als tweede te eindigen.
titeldans voor Mason.
„Na drie jaar Wijk aan Zee
De coureurs in de Renault was ik pp zoek naar een nieuwe
Sport Clio Trophy sluiten de uitdaging." vindt Alfred Greil.
racedagaf. De dit jaar debute- i „Ik had het daar erg naar m'n
rende Europese serie ken- i zin maar vond het lang genoeg.
merkt zich door spectaculaire Ik kende de speelsters van
races en veel crashes. Sebasti- !! ZVM wel omdat ik met Wijk
aan Bleekemolen is de best ge- aan Zere daar al tegen speelde.
klasseerde Nederlander in Ik vind het damesteam erg amdeze klasse.
bitieus en zie mogelijkheden
De toegangsprijs voor de met deze groep. Deze groep wil
training op zaterdag bedraagt i presteren, maar omdat vorig
vijftien gulden voor duinen, tri- j jaar de trainer halverwege
bune en rennerskwartier. Voor | stopte zie je dat zij een traizondag bedraagt de toegangs- • ningsachterstand hebben opprijs 35 gulden voor duinen en i gelopen. Ik zie heel veel vertribune. Een bezoek aan het | schillende karakters bij de
rennerskwartier kost twintig meiden. Door taktisch te werk
gulden extra.
te gaan moet je het team op

Voor de coaching van het
mannenteam doet ZVM-Rabo
dit jaar een beroep op Martijn
Hendrikse. Hij is door een
schouderblessure uitgeschakeld en gaat met Dirk Berkhout de kar trekken. „We hebben dit jaar helaas maar oen
herenteam." stelt Dirk Berkhout. „Omdat drie spelers vetrokken. onder andere naar De
Bunkert, hebben we veertien
man over gehouden en dat is te
weinig voor twee teams. Dat is
heel jammer. Omdat er weinig
doorstroming is van de jeugd
moeten we dit jaar zien als een
overgangsjaar en hopen volgend jaar weer op t wei:
teams."

Dirk Berkhout (links) en Alfred Groil bekijken aandachtig de verrichtingen van de dames tijdens liet
Jan van Koningslmiggvii-tovrnooi
l'ni» Uni> Knntt.T

een lijn brengen en dan kunnen we samen iets opbouwen."
Greil is van mening dat het
zaalhandbal prevaleert boven
het veldhandbal. maar ziet er
een goede voorbereiding in.

„Nu met dit mooie weer is
veldhandbal nog wel leuk maar
meestal is dat het niet. Ik ben
niet zo'n voorstander van veldhandbal en zie het meer als
voorbereiding op de zaal. Ik

weet echter ook wel dat de
club graag veldghandbal blijft
spelen in verband niet de kantine inkomsten. Daar leeft de
club van."
„Wat de competitie op het

Nu hebben we een team van
een paar talenten met een stel
zeer geroutineerde spelers.
Misschien klikt het en het kan
best wel wat worden. Ik hoop
dat we ons in de competitie op
het veld kunnen handhaven en
dat we in de zaal een stapje
hoger op kunnen komen. Ondanks het verlies van een paar
spelers heb ik daar toch wel
goede hoop op."

De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

verpleeghuizen een zeldzaamheid

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje Ze gaan met hen

met kan Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar een

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie

keer m de week Of een keer m de maand Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet

kleur aan het leven van de bewoners Maar er blijft een groot tekort

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief Zij geven

D i t is e e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e SfflE t e l e f o o n

Uitslagen trekking augustus 1999
RK

25,

5,50,
25,
100,
10,
5,
10,
10,
HK
50,
HR
50,
NW
50,
5.
10,
SB
25,
5,
5,
10,
25,
25.
50.
10,
25.
50,
5,
BX 100,
XA 1000,

2591
2596
2597
2597

HM
BH
BZ
PR

SM
MD
GH
RA

25,
50,5
50,
10
25
50,
10,
50,10,
5,1O.
50,5,

100,
50,50,
25.-

3769 KV

50,-

3812 XW

50,

3816 SL
3817 AK

50,700,

4927
5003
5021
5021 GV

10,5,
5,25,

5704
5,
5724
10.5758 RN 700,
5766
5,-

Mega Jackpot augustus

4175 EH 024 in Haaften
Stand Mega Jackpot september

2 miljoen
5,
5
5
BV 700
PX
25
HW
50
BM 100
5
SX
50
TC
25,
10
50
AC
10
5
WG 500
AP
25
CC
25,
5
AA
50
50
LC
5,
5,
5,
NK
25,
25,
CG
10,

3822 WC
3833 GC
3848

3971 XK
3972 GR

4016
4105 JD
4174

25.
25.
5.
50.
25.
5.
50
5

25.25,
5,- 3761 BD
50,- 3761 EL

70,- 4814

50,25,-

5861
5932 XD
5935 VR
5953
5985

25,5,10,
5,
25
50,10,
5

6955
6998
7031
7101
7109
7201
7233
7242
7242
7411
7496
7496
7504
7523
7531
7534
7554
7555
7602
7605
7623
7631
7642
7696

700,-

8276

BL

DB 700,
SN
25,-

10
5,
5,
5,25
EJ
ZM 10OO,
B,

HR
CN
JR

4822
4836
4860
4873
4873 NR
4878

5256
5263
5283 SJ
5296 KN
5327 AH
5342

1 426
1861
•S386
5392
5397
5403
5422
5455
5455
5461
5467
5480
5482
5482
5506
5524
5552
5642
5644
5654
5691

6002
6013
6129
6131
6137
6137

8226 ED
8232 ZG
8243 KM

8261
8271 DP

25,5,5
50,
25.
10.
5,

8426 LG
8432
8446 RE
8472
8490
8493 LL
8b22
8529
8564
8574
8584
8600
8628
8756

8761
8856
8862

8918 JM
9012 DD
9021
9045
9054
9056
9056
9087 CD

9123
9134
9135
9137
9143
9271
9271
9333
9337

RR
DN
AA
CV

KA
EG
BE

6664
7O34

BM

JT
HD

KANJER

eigenlijk7 Dat zijn wij. Dat ben jij

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l

wil verwezenlijken Met
uw steun kan de bouw van
1000 scholen en gratis
lesprogramma's voor
30.000 kinderen in
Bangladesh worden
gefinancierd

Stichting DOEN
helpt Turkije

Extra Trekking
Als klapper van de Actie
voor het Kind maakt u op
2O november, de Dag
van de Rechten van het
Kind, kans op de hoofdprijs in de Extra
Trekking: 100.0OO
gulden per jaar, uw
leven lang!

50,-

XW

geven die ze verdienen, vinden we allemaal Maar wie is de maatschappij

h t t p / / w w w nv n e t / s i r e

5,5,25,25.
50,10.
25,5.-

5.
25,
B,
5,50,5.
10.
5,70,70,
5,
70,
70,5,5,5,25,
50,
70,
5,
5,
10.
5.
100,10,5,
10,
50,500,100,100,5.5,-

De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht

oen is eruit!
De opbrengst van de Extra
Trekking komt geheel ten
goede aan de Actie voor
het Kind Stuur dus van
daag nog onderstaande
bon m, biedt kinderen
kans op een goede toekomst en maak zelf kans
op alle fantastische pnjzen

Voorafgaand aan de uitreiking van de Mega Jackpot verraste
Hans van der Togt in Madurodam de winnaar van de
PostcodeStraatprijs met 25 000 gulden plus de BMW1

Beste lezers,
De Mega Jackpot van 7
miljoen gulden is gevallen1 In de trekking van
augustus heeft de notaris
een deelnemer 7 miljoen
rijker gemaakt De gelukki
ge winnares uit Haaften
met lotnummer 4175 EH
024 kan nog niet geloven,
dat dit enorme bedrag
helemaal tot haar beschik
kmg staat En de nieuwe
winnaar van een droomhuis plus de eco
verbouwing ter waarde
van 600.OOO gulden kan
nu nog luxer en ruimer
gaan wonen 1

Trekkingsprijzen
BR
MT

internet

50,- 8304 CV 700,
10, 8313
5.10.5,- 8317
10.
25,- 8321
10
8331 NX 700,
5. 8356
70,
5.- 8362
5.10, 8412
10.
5
25.
8426 DP

2411 LS 001 in Bodegraven

KijkopRTLText
pagina 882
3732
70,3735
5,3737
5,3751 CD 7000,-

5232

10,
5,
10,
50,
5,

5836

8191
8198

plus eco-verfoouwing
ƒ 600.000,-

• Postcode Loterij
£
ojxlokatie
door het héle land!

3712

5110
5120
5154
5172 DZ

5801 RH
5814

5,
25,10,
25,10,10,5,

Huis

4203
4261
4284
4321
4333
4374
4388
4437
4481
4501
4529
4566
4584
4625
4631
4703
4707
4708
4780
4812

AH

5037
10,
5037 TT 500,
5063
10,

6584
6624 AM
6657
6706 DB
6828
6850
6864
6865 GB

6916 CC

7 miljoen

2610
2614
5, 2675
ND
25,
2719
HC 100,
2725
CJ
50.
2805
MB
25, 2807
5.
2820
GA
2841
25.
2841
1O,
2968
JD 100.
10.
2991
3052
10.
10.
3075
NB 10C',
3131
EA
50,
3133
10.
3137
XD
50,
3142
5, 3151
5
3161
KG
50
3193
5.
3193
AC
25.
3208
10.
3235
5,
3252
AR
3255
25.
XE
3271
25
3312
CM 1000,
3319
10.
3330
5
10
3333
3334
VB
25.
TD
25,
3421
3474
5,
3506
5.
3524
GE 500,
5,
3543
3561
EB
500
3572
CJ
25.
3585
HK
25
3632
10
3633
5,
5 - 3641
3645
10.
10
3646
3652
5,
CE
25.
3652
PX
TP

TE
GR
BL
HS

0 8 0 0 0013

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis

Nationale Postcode Loterij feliciteert winnaar Mega Jackpot

Notaris mr P J N van Os m Amsterdam heeft de trekking van augustus 1999 verricht Van de winnende lotnummers zijn
de laatste drie cijfers weggelaten want iedere deelnemer m dezelfde postcode wint tot 5 000 gulden dezelfde prijs BIJ
prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij deze prijzen ook de letters weggelaten Prijzen
boven 1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden
automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
1013
1028
1056
1058
1071
1077
1082
1082
1086
1095
1095
1106
1120
1165
1181
1190
1250
1261
1272
1273
1316
1353
1421
1422
1441
1448
1483
1504
1531
1619
1625
1628
1634
1689
1723
1733
1735
1738
1784
1788
1811
1823
1829
1851
1871
1902
1975
2013
2015
2019
2026
2034
2135
2141
2142
2162
2165
2171
2191
2215
2215
2240
2?42
2243
2243
2252
2260
2262
2271
2272
2288
2291
2312
2314
2318
2332
2374
2403
2404
2408
2408
2411
2507
2507
2512
2514
2522
2525
2553
2587
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Natuurlijk zijn er in de
maandelijkse trekking veel
meer prijzen gewonnen
Kijk snel of uw lotnummer
erbij zit want dat kan een
prachtige winst van dui
zenden guldens opleve
ren' De wekelijkse
PostcodeStraatprijs

werd dit keer uitgereikt in
Madurodam Daar ontving
de winnaar uit Den Haag,
die als enige m zijn post
code meespeelt, de che
que van 25.OOO gulden
plus de BMW! Hans van
der Togt onthulde samen
met de winnaar de
PostcodeKanjerStraat
in Madurodam! De
Postcode-Kanjer staat
momenteel op 27,9 miljoen en die miljoenen
kunt u samen met de
andere deelnemers m uw
postcode winnen i

Actie voor het Kind
De Actie voor het Kind is
een groot succes Na mzamelmgsacties ten bate van
War Child, Te r re des
Hommes en Unicef is nu
de beurt aan Novib
Uw steun is hard nodig
om 1 miljoen gulden bijeen te brengen voor de
onderwijscampagne die
Novib samen met haar
Bengalese partner BRAC

Bea Post,
Nationale Postcode Loterij

In het kader van de Actie voor het Kind
schenkt Stichting DOEN van de Nationale
Postcode Loterij 1 miljoen gulden aan de
Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen, Rode Kruis,
en Unicef. Deze organisaties zullen het
geld direct inzetten voor noodhulp aan de
duizenden slachtoffers van de aardbeving
in Turkije. Deze ramp vraagt om directe
steun voor huisvesting en wederopbouw.
In de speciale live-uitzending die afgelopen donderdag bij meerdere omroepen te
zien was, reikten Henny Huisman en
Fabienne de Vries de cheque van Stichting
DOEN uit. De laatste uitzending van het
spelprogramma Straat op Stelten is in verband met de actie komen te vervallen. De
Postcode Loterij stelde haar zendtijd
graag ter beschikking aan de landelijke
inzamelingsactie voor Turkije.

BO N-VOO R-2 7,9-M l LJO E N
il/Jfl, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief de
hoofdprijs m de jaarlijkse extra trekking
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten

D de heer

D mevrouw

Naam
Adres
Postcode

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (een lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement verkrijgbaar bi]
Ledenservice Nationale Postcode Loterij
tel 0900 300 1500 f35 cpml
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven

Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,

Tel

Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

1509909

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM AmBterdaciMI
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Ook bij het 52-e Aalsmeerse bloemencorso,
dat zaterdag naar Amsterdam en Zaanstad
rijdt, hebben stichting en ontwerper Koos
Zuidgeest weer aangehaakt bij een jubilerende organisatie. Dit keer het vijftigjarige
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), waardoor het thema 'Over Leven' ook duidelijk
wordt. Dat hoopt in ieder geval corso-voorzitter Henk de Groot. „Vorig jaar hadden we
als thema 1001 culturen en dat sloot natuurlijk goed aan bij de Amsterdamse multiculturele samenleving. Met meer dan 150 nationaliteiten in Amsterdam was de link met
het corso wel duidelijk," stelt de
Aalsmeerder.

Corsowagen
Lapland' uit 1996
passeert
Bovenkerk op weg
naar Amstelveen
en Amsterdam
Foto Luuk
Gosewehr/Archief
Weekmedia

msterdam

Vrijdagavond trekt het corso verlicht door Aalsmeer en zaterdagavond door Zaanstad, op de
foto 'Marokko' uit het corso '1001 culturen' van vorig jaar
Foto Luuk Gosewehr/Archief Weekmedia

08.30 uur

Vertrek Veiling Aalsmeer
Zwarteweg/ Thijsselaan/
Ophelialaan

09.00 uur

09.30 Uur

'OEWELHETcoisoin
feite een Aalsmeerse
.basis heeft, is niet elk
coi so op het bloemendorp
afgestemd ,Tja, twee jaar
^eleden was dat wel het geval,
omdat we toen ons vijftigste
coi so hadden Dat was een
jubileum dus hadden we
Bloemenland' als thema
Maai we kijken ook verder om
ons heen We beraden ons nu
il ovei volgend jaar Ei zijn al
t,cspiekken gaande met moge
li)ke kandidaten Die moeten
bijdragen aan de kosten Maar
de ontwel pei moet medio
dccembei weten waar hij aan
toe is Dan gaat hij infoimatie
\ ei zamelen, ideeën ontwikke
Icn en zich in het thema mle\en De tekeningen, die hij
maakt, worden dan in twintig
maquettes uitgevoeid, waarna
und maait/begin april de ver
schillende coiso-comites hun
kmze maken "

Belangrijk vooi het coisobe
btuui zijn vooi al de leacties
\ an het publiek „In het alge
meen zijn die positief en
lovend' stelt De Gioot die
een enkele keei ook wel eens
in de i ats heeft gezeten Zoals
in het jaai dat de hoofdstad
/ich kandidaat stelde vooi de
Olympische Spelen „Daai
was natuuilijk ook oppositie

Noorddammerlaan/ Sport
laan (Amstelveen) l Van der
Hooplaan/ Hueseplein

11.30 uur

Stadsplein (defile) / Rem
brandtweg/ G Van Pnnsteren
laan/ Keizer Karelweg/ Amster
damseweg/ Amstelveenseweg

f^

o
W
Hoogtepunt
van het corso
is ook dit jaar
weer het defile
op de Dam

12.15 UUT

Bosbaan (Amsterdam)

13.15 uur

Amstelveenseweg/Stadion
plein/ Amstelveenseweg/ Haar
lemmermeerstation

14.00 uur

Amstelveenseweg/ Ko .
ningmneweg/Willemsparkweg/
P Potterstraat

14.40 uur

Hobbemastraat/ Stadhouders
kade

14.50 uur

Leidseplem (defile) / Leidse
straaV Singel/ Spui/ N Z Voor
burgwal

15.35 uur

Martelaarsgracht/Pr Hendrik
kade/ Damrak/

16.20 uur

tegen en we wisten dus niet of
7ich dat ook tegen het coi so
zou lichten Er was wel extra
politie aandacht maai we heb
ben op een enkel gelokah
seeid incident na geen pioble
men ondei vonden
„Dat het coiso ledei jaai naai
Amsterdam ti ekt is eigenlijk
het gevolg van die ene keer
dat op initiatief van de expoitbednjven en de kwekeis weid
besloten om bij de inhuldiging
van koningin Juliana vanuit
Aalsmeei een bloemenhulde
te biengen Het enthousiasme
was zo groot, dat met instem
ming van de bednjven beslo
ten weid om dooi te gaan
Toen zijn ook de bumtschap
pen ontstaan Aanvankelijk

eindigde de tocht m het
Olympisch Stadion, tijdens de
zogenaamde Stadionspelen
Toen die spelen ophielden is
de Dam als eindpunt geko
Hoewel de contacten met de
hoofdstad dooi De Gioot als
goed wolden omschieven
geeft de coi so vooi zittel ook
toe dat het steeds moeilijkei
woidt om aan alleilei veigun
mngen te komen Daann
mei k je het vei schil tussen
een giote stad als Amsteidam
en de andeie plaatsen zoals
Amstelveen en Aalsmeei Ei is
wel een giote beieidheid om
mee te v, ei ken maai met
name Amstei dam is aan het
veiandeien Dooi het instellen

van de stadsdeehaden is het
in de communicatie niet mak
keiijker geweiden Bovendien
hebben we gemeikt dat de foldei die we ovei het coi so in
di ie talen (Fians Duits en
Engels) hebben gemaakt m
de hoofdstad nog niet in alles
vooi ziet We zijn ei nog niet in
geslaagd om alle allochtone
gioepen te bei eiken Die hebben toch hun eigen cultuur
De Groot is uiteimate te spie
ken ovei de samenweiking
met de Openbaai
Veivoeismaatschappijen (GVB
en Connexxion) en de politie
Waai het in de hoofdstad
moeilijkei woi dt met de deel
laden is de samenvoeging
van de politiekoi psen van
Amstei dam en Amstelland

een winstpunt De samen
weiking met de politie is voortieffelijk De Veikeeispolitie
komt vooi af al controles uit
voeien De wagens mogen niet
hoger zijn dan viei metei
Andeis kunnen ze niet onder
de viaducten dooi Maai ook
andeie technische aspecten
van de wagens woiden door
de politie gecontioleei d En
daai zijn we maai wat blij
mee, want je moet ei met aan
denken dat tijdens de iit bij
vooi beeld een koppeling tussen tiactoi en wagen het
begeeft
Enkele jaien geleden was ei
het geiucht dat het coiso zou
wolden aangeslagen vooi de
kosten die het GVB moest

Aan de Uiterweg in Aalsmeer
zijn zo'n twaalf mensen medio
juni begonnen aan de opbouw
van de praalwagen, die in het
corso het motto Levensloop
'Nederland in beweging' tot
uiting brengt. Twee avonden per
week is aan het project gewerkt.
„We begonnen om half acht en
gingen door tot het donker
werd," vertelt Klaas Joren,
sinds 1983 secretaris van het
Corsocomité Uiterweg en yoorzitter van de gelijknamige
buurtvereniging.

E UITERWEG ( de Buui t zeg
| gen ze in Aalsmeei) al vanal
1948 met een wagen in het coiso
piesent, is een van de weinige comités
die nog veiantwooiding aflegt op de
Jaaiveigadenng van de buuitveieni
ging Vooiaf knjgl de penningmeeb
Ui
ook een kascontiole en de secieta
1
is legt alles vast in een jaai vei slag In
Hezen wolden wij dus nog gecontio
Veid, stelt Joien die dat niet onge
woon vindt ,We vtagen ook jaaihjks
u n bijdiage aan de bewoneis Dat
gcbeuil doot middel van zakjes waai
mee we zo n twee tot dneduizend gul
den ophalen
Dat is met voldoende om alle kosten
\ an de wagen te dekken Die belopen
'o n negentienduizend gulden en vvoi
dt-n mede gedekt dooi een bijdiage
v
an het coisocomite „We hebben altijd
\eel bloemen op de wagen en meestal
ook hguiatie Die deden wc altijd ?elf
Alleen dit jaai hebben we geen figuia
lir Di^i Iprnl het ondoiweip zich niet
Levensloop' noemt hij om te bouwen
-n leuke wagen , We hebben dit kcei
ont/ettend veel met hout gedaan In
totaal
hebben we zo'n vceitig platen
v
an duo viei kante metei tnplex
gebruikt Daai naast nog wat houten
Het was wel een van onze keu
die we op de uit7oekavond kiegen

Leden van
Corsocomité
Uiterweg bezig
met het bouwen
van de praalwagen
'Levensloop' „We
hebben dit keer
ontzettend veel
met hout gedaan,"
zegt Klaas Joren

17.10 uur

maken in vei band met de
omleidingen van trams en
bussen „Ik heb daar nooit iets
over gehoord,' zegt De Gioot
, We hebben uitstekende con
tacten met het GVB
Ti ouwens ook met
Connexxion ' benadrukt de
bestuui svooi zitte'
Dat het coiso dit jaai vooi de
tweede keei in de historie
Zaandam als eindpunt heeft
vindt De Gioot een beloning'
voor het vele wei k van de vrijwilhgeis Diiejaai geleden
bood Amstei dam het corso
aan m het Czaai Peteijaai Nu
bestaat Zaanstad een kwart
eeuw en gaan we daai vei licht
njden Dat is een feeei lek
gebeuien dat toen goed is
bevallen Tl ouwens de
Aalsmeeideis kunnen daai
viijdagavond al van genie
ten want dan geven we
vanaf negen uui een defile op
het Raadhuisplem Vongjaai
hebben \\e dat vooi het eerst
gedaan Toen was het wat
moeilijk te belichten Ook de
afstand tot de tiibune was te
gi oot Nu hebben we meer
aanlichüng en hopen dat het
betei ovei komt Het piobleem
is cchtei dat we geen genei ale
lepetitie kunnen houden

Nadat de liguien waien gezaagd
moesten die op de wagen woiden
gezet We hadden een uitstekende
plaats bij Rutgei Tab om de wagen
neei te /etten De tiactoi btond m de
hal maai de entice was vooi de wagen
net ielb te laag Gelukkig hebben we
van het mooie /omeiweei kunnen pi o
Meien want we moesten natuuilijk
wel op tijd klaai 7i]ti
Na het luwe wetk weiden de figuicn
geschildeid daai na kwam het alweik
Inclusief de tiactoi is ac wagen van de
Uiteiwcg 70 n elf metei lang en dne
metei bi eed Gelukkig hebben we de

tiactoi enkele jaien geleden kunnen
kopen ?odat het omhulsel kan bhj\en
/itten en \\e dal alleen maai hoc\on
ovei te bthildeien Dat bchcclt \\el een
hoop \v ei k
Toch bhjlt het jaaili]ks oen spannen
de aangelegenheid Wc kijken met op
een uuitjc en de gioep ligt elkaai
andeis ledjc het niet ledcicen vindt
het leuk \\eik en heelt ook een eigen
taak Afgelopen \\eck hebben wc de
eei ste planten op de wagen gc/ct
De twee bmdbtcis Ilbc Kcessen en
Sylvia van Wndum begonnen vonge
\\eek woenbdag aan hun kau\ei Die.
twee doen dat nu al vooi het tiende
jaai Ducct nadat /c van school afk\\a
men zijn /e bil ons begonnen
Vooi dien deed Leo Koole dat maai /c
hebben het met / n tweeen enthou
siast ovei genomen
Zo n achtdui7end bteelbloemen moe
ten op de wagen wolden aangcbiacht
Daai naast blaat ei een aantal hcdeia b
op en vcidci alleb wat nog nodig ib om

de wagen op Ie siei en De
Uiteiwcgwagcn heelt m de loop dei
jaien menige pii]b gewonnen dus zijn
de Uiteiwegeis ei op gebiand om
ook dit ]aai \\oei goed vooi de dag te
komen
Dondcidag gaat de wagen naai de
bloemenveiling om daai in de Nacht
van Aalbmcei Ie wolden afgemaakl
nadat in de loop van de middag de
docoib dooi een jui> 7ijn beooideeld
Wij hebben altijd al veel bloemen op
de \\agen 7itten 7odat we met hel
alweiken om een uui of Iwer s nachlb
klaai 7i]n Maai we hebben desnoods
lol zes uui do lijd
Viijdagochtcnd beginl de vakjuiy mei
de beooideling teuvijl een andeie ]uiy
de pi ij/en toekent vooi de houdbaai
heid van de bloemen Wij behandelen
de bloemen altijd goed en hebben
daai vooi dan ook al vaak een pujs
gckiegon stelt Joien mei 7ondei
enige li ols

H.F.

18.05 uur

18.35 uur

19 25 uur

20.25 uur

21.00 uur

•A.

Het uitstapje naai Zaandam
?ou De Gioot nog giaag eens
willen inwisselen vooi een
picsentatie op Euiopees
niveau We hadden al toestemming van de Fïanse pi e
sident om bij het vijftigjang
bestaan van de Unesco in
Panjs op de Champs Elysee in
de paiadc mee te lijden maai
de Gollooilog dooikiuiste dat
idee We u ai en ei helemaal
klaai vooi Het idee staat nog
steeds op het veilanglijblje
\an de comité s Amstei dam is
natuuilijk ook een weieldblad
maai toch
besluit De
Gioot
Henk Fokkink

Foto Jaap Maars

Gelukkig hebben we in ons team een
scheepbbouwei en een timmciman De
luwbouw stond snel ovei eind We wis
ten piecics wat wc moesten doen De
maquette die de ontweipei heelt
gemaakt ib piecics op schema een op
twintig Maai om de hguien die ei op
moesten komen te maken moesten we
wel naai een houtzagen]

dmi?$&.

JL

Dam (defile) / Rokin/Munt
plein/ Reguliersbreestraat
Rembrandtplem/Utrechtse
straat

I
16.45 uur

Foto Jaap
Maars/Archief
Weekmedia

danden werk voor show van enkele uren

L(

Machmeweg (defile) / Aals
meerderweg/ Legmeerdijk (Bo
venkerk)

10 45 UUT

16.00 uur

Henk de Gioot maakt vijftien
jciai deel uit van het corsobestuui, waarvan hij nu acht jaar
de vooi zittel shamer hanteert
Een verantwooidehjke func
tic omdat het met alleen om
de oigamsatie van het coiso
gaat maai ook om de piomo
üonele waaide
Waai het ons vooral om gaat
i b dat de thema s herkenbaar
zijnvooi het publiek Het ene
thema is makkelijkei veitaal
baai dan het andere Dat
moet gedaan worden dooi
hondeiden vnjwilhgeis, die
jaai m jaai uit echt fantastisch
u ei k leveren De corsocomites
leggen telkens weer een
onvoorstelbaie creativiteit aan
de dag "

J1L

Stommeerweg/Stationsweg
Van Cleeffkade/Ooslemderweg

Dondciddj, l september tijdens de
Nacht \ xn Valsmcer wordende
lorscma^ins op(,cbou\\d omlijst
met \etl intcrtainment toegang
\oor htt publiek is gratis
Vrijdagavond 3 september trekt het
hloeineuLorso \erlitlit door
Aalsmeer Gestart wordt om half
acht op de Zwartcwcg achter di
bloemenveilingen nidt \er\olgens
\ia Tliijsselaan beringcnpark
Stommeerkade Dorpsstraat en
Schoolstraat naar hel
Kaadhuisplein waar het defile
plaatsMiult \ u Stommeenveg en
Ophelialaan {,aat liet corso \er\ol
f,ens weer terug naar de \eilmg
Zaterdag l september \ertrekt liet
corso om hall negen vanaf de
Aalsmeerse bloemenveiling mar
Amsterdam en /aandam Uie rontcbesclinivmg elders op dc7e pagina
/omlaf, woidcn de praalwagens en
lu\c wagens tentoongesteld in de
bloemenveiling van Aalsmeer van
negen tot v ijl uur

Fredenksplem/Westemde/
Mauritsplem/ Rhijnspoorplem/
Weesperstraat/ Mr Visserplein
Valkenburgerstraat/IJ tunnel/
J Van Hasseltweg/ Mosplein/
Kamperfoelieweg/ Floraweg/
Klaprozenweg
Cornelis Douwesweg/ Parallelweg A10
Noorder IJ en Zeedijk (Zaan
dam) l Wibautstraaf Den Uyl
weg/ Provinciale weg
Simon Spiersweg/Pont Meijer

Pont Meijer/Simon Spiersweg/
Provinciale weg/ Ankersmid
plein
Rustenburg/Vinkenstraat/
Westzijde Dam/ Damkade/ Wil
helmmakade

21.30 uur

Wilhelmmastraat (defile) /
S Lohmanstraat/ Peperstraat/
Gerhardstraat/ Kepplerstraat

22.30 uur

Wibautstraat

22.45 uur

Vertrek uit Zaandam via Am
sterdam en Amstelveen terug
naar de veiling m Aalsmeer

WILT U MEER WETEN
OVER ONZE
NIEUWE EXPOSITIES EN PROGRAMMA'S ?
Tijdens de
Uitmarkt pre
senteerden 26 "^
Amsterdamse
™
musea hun nieu
we programma
Daar kon u alles
te weten komen
over onze nieuwe
exposities en programma's Wilt u
die eens van
1
dichtbij bekij«^
ken, dan bent u ,^*
van harte
welkom in een van onze musea Wij delen
uw entreekosten en bieden maar liefst 50 % KORTINGM
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon 50 % korting op de normale toegangsprijs (7,50
tot 17,50 gulden) in een van de volgende musea
Allard Pierson Museum, Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder
Koninklijk Palels, Tropenmuseum, Oe Appel, Stichting De Oude Kerk,
Joods Historisch Museum, Museum Willet-Holthuysen, Museum Het
Rembrandthuis, Theatermuseum Van Gogh Museum, Historisch Museum,
Nederlands Scheepsvaartmuseum, Vakbondsmuseum De Burcht,
Stichting ARCAM. Bijbels Museum, Gemeentearchief,
Universiteitsmuseum De Agnietenkapel, Verzetsmuseum, Open Haven
Museum, Rijksmuseum, Hortus Botanicus

NAAM:
PLAATS:
AANTAL:
MUSEUM:
(maximaal twee personen per bon/niet in
combinatie met andere kortingen Deze bon
Is geldig t/m 7 september 1999)

\
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Het zal je maar gebeuren.
Als vakantieganger of zakenrelzlger stranden In het buitenland. Dan ben je gebaat bij .actieve hulpverlening. SOS
International Amsterdam realiseert als alarmcentrale voor
een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en andere
organisaties hulp op. tal van terreinen. We organiseren
medische ondersteuning en transport iri het buitenland.
We zorgen voor repatriëring naar Nederland. Of regelen
vervangend vervoer voor automobilisten die in het binnenof buitenland pech of'schade aan hun voertuig hebben
opgelopen. Maar we doen nog veel meer, zoals het blokkeren
van bankpassen. Elke dag staan we 24 uur klaar met 150
betrokken.en ervaren dienstverleners.
•

Deze zomer bestaat
PARK ZANDVOORT
Park Zandvoort - Gran Dorado
Group 10 jaar. En dat wordt
uitbundig gevierd met
1989-1999
de Daverende Feestweek!
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lp Oplossingen aandragen
^--; is jouw Kracnt
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Bij ons kun je een afwisselende en
interessante baan verwachten
Afhankelijk van je capaciteiten en wensen
zijn er binnen SOS diverse mogelijkheden,
op verschillende afdelingen. Nadat je de
basiswerkzaamheden van alle operationele
afdelingen onder de knie hebt,' kun je je
verder specialiseren, bijvoorbeeld in het
organiseren van hulpverlening voor reizigers
die een ongeval gehad hebben. Voor mensen
met pech of schade aan hun voertuig regel
je vervangend vervoer. Een andere mogelijkheid is het regelen van medische transporten of contact met patiënten en ziekenhuizen.
Dit geldt voor zowel binnen- als buitenland. Ook kun je verantwoordelijk zijn voor alle
binnenkomende telefoongesprekken, waarbij je zorgt voor de eerste opvang. Een ander
deel van het werk is onder andere het blokkeren van passen en het afsluiten van
verzekeringen. Wat je ook bij ons gaat doen, jouw werk is altijd gericht op het aandragen
van oplossingen voor gedupeerden.

LIBERTEL iZi TOTAALPAKKET
MET MOTOROLA GSM
Bij Expert kunt u nu direct bellen,
zonder abonnement. Met dit Libertel iZi
Totaalpakket, bestaande uit een SIM-kaart
met mobiel telefoonnummer en een
beltegoed van maar liefst 60,- samen met de
Motorola M 3188-telefoon voor slechts

' V'•";"'.. 'V. '••.'• ::".

T E R M A T I O N A L

DAG 11.00 -17.00 UUR
Evenement voor jong en oud met o.a.
sportprogramma, Clown Billy Kindershow,
proeverijen en Cran Loterij:
Win een weekend/midweek Cran Dorado!

Heb jij het in je?
Bij SOS International heb je de kans veelzijdig en dienstverlenend werk te doen. Als je tenminste beschikt over een flexibele instelling en je ook accuraat bent. Verder hechten wij
veel waarde aan goede sociale vaardigheden, want je moet in staat zijn mee te denken
met degene die belt. Ook een goed inlevingsvermogen is van groot belang. In kritische,
soms emotionele situaties, treed je tactvol en effectief op. Je kunt zowel solo als in een team
werken en behalve Engels heb je een goede spreekvaardigheid in i a 2 andere moderne talen.

10.00 -18,00 UUR
Gezellige markt met o.a. springkussen,
livemuziek, portrettekenaar,
Clown Billy Kindershow!

Ons aanbod
Als je minimaal 20 uur per week beschikbaar kunt zijn - meer uren heeft onze voorkeur -, bieden
wij je een baan met gevarieerde werktijden. Zo hebben we naast de dag-, ook avond- en
nachtdiensten. Behalve een veelzijdige job krijg je de mogelijkheid diverse opleidingen en
cursussen te volgen, kun je deelnemen aan bedrijfsfitness en is er voor de avonddienst
vervoer geregeld naar het Amstel- en Centraal station.

11.00 -17.00UUR
Feestdag met vele sportactiviteiten ,
speciaal voor mindervaliden!

Solliciteer meteen
Heb je interesse? Bel ons op maandag 6 september tussen 10.00 en 15.00 uur of dinsdag
7 september tussen 18.00 en 21.00 uur. Telefoon 020 - 651 51 72. Ben je hiervoor niet in
de gelegenheid stuur dan vóór 17 september je schriftelijke reactie met cv naar:
SOS International, t.a.v. Cynthia Binnekade, Hoogoorddreef 58, 1101 BE Amsterdam Z-0, of
e-mail: afd-pz@sos-int-ams.nl

CLOWN BILLY KINDERDAG
10.00 -16.00 UUR
Spannende activiteiten met o.a. minitriatlon, kinderbingo, poppenkast.
x

•"
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Pa r k Zand voort Gran Dorado Group,
Vondellaan 60,
2041 BE Zandvoort,

Tel. 023 - 5720 000
<%
^
www.grandorado.com
•*

"»,'

QUICK PROMOTIONS B.V.
zoekt ervaren

teamleider
voor in de huis-aan-huis-verkoop
met hoge spoed!!
voor nieuw te openen kantoor in Amsterdam.
Hoog basissalaris + provisie!!
Reacties naar: 038 - 4224966

W ,. .-J

Verpleeghuis

Slotervaart
Verpleeghuis Slotervaart biedt plaats aan 276 bewoners (96 somatisch en 180 psychogeriatrisch), 20 psychogeriatrische bezoekers van de Dagbehandeling en heeft verschillende externe samenwerkingsprojecten. De zorg wordt geleverd door de sectoren
Kortdurende- en Langdurende Zorg, en de discipline sector waarbinnen alle verpleeghuisdisciplines vertegenwoordigd zijn.
Verpleeghuis Slotervaart maakt deel uit van de Stichting Verpleeghuizen Amsterdam.

•••

LIBERTEL

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Personeelsadvertenties worden gelezen
in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen
worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Kortdurende Zorg: Binnen de sector Kortdurende Zorg wordt tijdens een kort verblijf in het verpleeghuis een multi-dïsciplinaire
behandeling geboden. Door differentiatie binnen de verschillende productgroepen, verspreid over verschillende somatische
afdelingen, is de zorgvraag gespecificeerd. Hierdoor is specifieke zorg, behandeling en verblijf beter afgestemd op de zorgvraag, waarbij verdere specialisatie van alle betrokkenen verwacht wordt.
Langdurende Zorg: De Langdurende Zorg kenmerkt zich door bewoners die langdurig in het verpleeghuis verblijven. De wijze
van differentiëren heeft de aandacht, net als onderwerpen als benaderingsmethodieken voor psychogeriatrische bewoners en
woonconcepten. Hoewel de nadruk vooral ligt op wonen en welzijn wordt de zorg en behandeling multidisciplinair verricht.

Teamleiders (m/v)
voor 36 uur per week
Voor de sector Kortdurende Zorg
de somatische afdeling A2:
A2 is een afdeling waar het CVA-project, in samenwerking
met algemene ziekenhuizen, plaatsvindt en waar bewoners
met Niet Aangeboren Hersenletsel worden verzorgd, behandeld en begeleid. Op A2 wonen ook enkele chronisch
somatische ouderen, waarbij het woon-leefklimaat speciaal
aandacht behoeft.
Voor de sector Langdurende Zorg
de psychogeriatrische afdeling BI:
BI biedt 'verzorgingsbehoeftig psychogeriatrie': Bewoners
ontvangen verzorging, begeleiding, behandeling en structuur. Tevens wordt ondersteuning bij de ADL verleend,
variërend van bieden van aanwijzingen tot lichte hulp.
Validation wordt vaak toegepast. Een belangrijk onderdeel
van het product is aandacht voor de familie van bewoners.
U bent gediplomeerd ziekenverzorgende en/of MDGO-VPers of verpleegkundige A/B/Z/ HBO-V (indien van toepassing BIG-registratie). U heeft een diploma teamleider of rnanagement (ISBW) of bent bereid deze te volgen.

U hebt een duidelijke visie op zorg en het verblijf in een
verpleeghuis. U kunt dit uitdragen omdat u vaardig bent
in het communiceren, niet alleen met de bewoner en Familie,
maar ook met collegae.
U bent een positieve doorzetter met humor en vindt net als
wij dat knelpunten uitdagingen kunnen zijn, die u kunt oplossen of veranderen. Dit samen met het team, uw collega teamleider op de afdeling en de zorgmanager die u leiding geeft.
Samenwerken (multi-disciplinair) vinden we erg belangrijk!
Salariëring in FWG 40, conform de CAO-Ziekenhuiswezen,
peildatum l januari '99 (min./ 3.087,-en max./ 4.300,bruto per maand, bij een fulltime dienstverband).
Aanstelling vindt plaats op basis van een jaarcontract, dat
na wederzijdse tevredenheid wordt omgezet in een contract
voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie kunt u konlakt opnemen met mevrouw
W. Panman, zorgmanager A2 of de heer A. van Vugt,
zorgmanager BI, telefoon (020) 346 21 11.
Uw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kunt u, binnen
tien dagen, na het verschijnen van deze advertentie sturen
naar: het Mobiliteitsbureau SVA, Postbus 67004, 1060 JA
Amsterdam.
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Diemer Courant
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de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

HEMA
ZANDVOORT
Heeft vanaf september plaats voor:
VERKOOPMEDEWERKERS M/V
voor de winkel alsmede lunchroom
op contractbasis van 20 uur p.w.
EEN INTERIEURVERZORGSTER
voor enkele uren per dag (zelf in te delen)
voor sanitair, kantine enz.

Via een
korte
praktijkcursus
worden
de fijne
kneepjes
van het
buschauffeursvak
bijgebracht
Fotc
Jaap
Maars

ZONDAGMIDDAGHULPEN M/V
werkend van 11.30 tot 17.00 uur.
voornamelijk afrekenwerk maar ook
in de lunchroom of op onze versafdelingen
voor info: Hema Zandvoort, klantenservice:
tel.:023-5712820
vragen naar Mw. Vörös, de heer van der Scheur
of de heer van der Laan.

Part-timers bij Connexion aan de slag
inds wat vroeger het
Verenigd Streekvervoer
Nederland heette is
omgedoopt tot
Connexion, investeert
het zelfstandig geworden
busbedrijf flink in de toekomst. Volgens P&Oadviseur Ad Amersfoort
vindt er momentaal zelfs
een serieuze inhaalslag
plaats op het vlak van rijdend materiaal.

S

ke baan kunnen bieden."
Tot zijn vreugde heeft de
zojuist afgesloten wervingsactie in Amsterdam,
waarbij met name herintredende vrouwen werden uitgenodigd om te solliciteren, onverwacht veel
respons opgeleverd.
„Momenteel zijn we in
Almere bezig om de carnpagne door te zetten," vertelt Amersfoort. „Maar in
september komen we terug
in Amsterdam, om ons dan
„Maar ook op het gebied
van personeel streven wij specifiek op studenten te
ernaar redelijk wat nieuwe richten. Net als herintremensen aan te trekken. Na dende vrouwen horen die
een vacatureslop van zeven tot onze doelgroep, omdat
jaar, hebben wij nu name- ze meestal niet graag veerlijk te kampen met de ver- tig uur per week willen
schijnselen van een toene- werken."
mende vergrijzing onder
Wie een deeltijdbaan bij
• Connexion ambieert dient
de chauffeurs. Vandaar
onze actieve wervingscam- zich, na gebleken geschiklpagne, waarbij we ons rich- heid, in te laten schrijven
ten op inpasbare mensen
bij uitzendbureau EPS dan
vanaf 21 jaar met een B-rij- wel uitzendorganisatie
bewijs, die we op part-time Randstad Transport. Deze
basis een heel aantrekkelij- bezorgen de aspirant-bus-

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
APTIFKflRTINP

HO 11 eau n l IWU
.
djQ Q C_^>
,n° r i' i a i n , « n

van

^OO,- per cursus, mét verkeersoefencentrum. Ook bij jou in de buurt,

vja Specja|e methode. Voorwaarden korting:

• Verkeersoefencentrum-onderdeel
op doordeweekse dag en niet van 18 t/m 29-10. • Start opleiding vóór 12-11.
• Alleen geldig voor nieuwe leerlingen die deze advertentie insturen aan aac
rijopleidingen, antwoordnr. 724,7300 WB Apeldoorn. Mogelijkheid voor lening
ter financiering van je rijbewijs bij SNSbank. Bel 0900-8991161.

Expert Bushoff BV heeft inmiddels een jarenlange ervaring en vertrouwen opgebouwd in de levering van huishoudelijk electrische apparaten, witgoed, audio/video en
luchtbehandelingsapparatuur. Door de recente verhuizing naar het Groot Celderlandplein in AmsterdamBuitenveldert, de snelle groei en nieuwe uitbreidingen is
er een vacature voor een:

BEZORGER m/v
voor het afleveren van goederen.
Wij vragen: leeftijd ± 20-35 jaar; in bezit van rijbewijs;
commerciële instelling; klantvriendelijk; enige
affiniteit met de branche

VERKOPER m/v

chauffcur binnen drie
maanden het benodigde
rijbewijs D, waarna via een
korte praktijkcursus de
fijne kneepjes van het vak
worden bijgebracht. „Zoals
hoe in het betrokken rayon
de zonering werkt, en hoe
de dienstregeling," verduidelijkt Amersfoort.
,,En natuurlijk hoe het
nou eigenlijk precies zit
met al die verschillende
abonnementsoorten. Maar
bovenal belangrijk is het
onderdeel klantgericht
werken. Daarbij draait het
uitsluitend om de juiste
attitude ten opzichte van
het publiek, dus de alomvattende vraag: hoe ga je
om met de klant."
Na deze stoomcursus kunnen de nieuwe bestuurders
aan de slag, om ergens tussen Den Helder en
Uithoorn wekelijks twintig
a 32 uur hun vaste routes
te berijden. Ondertussen
moet wel de wettelijk ver-

plichte opleiding voor het
chauffeursdiploma CCV-B
worden gevolgd. Pas als dit
document daadwerkelijk is
bemachtigd, in de regel na '
een jaar of twee, komt de
werknemer officieel in
dienst van Connexion.
„Het voordeel van deze
regeling is dat we ons daardoor niet continu met werving hoeven bezighouden,"
legt Amersfoort uit. „Dat
laten we veel liever over
aan de uitzendorganisaties,
die daar tenslotte in gespecialiseerd zijn. En voor de
werknemer'maakt het
niets uit. Die krijgt vanaf
het allereerste begin een
normaal contract."
Van de aangeworven personeelsleden wordt volgens
hem verwacht dat zij de
nieuwe filosofie van het
bedrijf eendrachtig zullen
uitdragen. Het gaat daarbij
om de 'kernwaarden'
ondernemerschap,
betrouwbaarheid, enthou-

siasrne en plezier. ,,Onze
ambitie is om binnen drie
jaar niet zozeer de allergoedkoopste, maar absoluut de allerbeste vervoerder van Nederland te worden," verkondigt
Amersfoort. „Hetgeen betekent dat we willen dat onze
reizigers Connexion als
vanzelfsprekend met een
bepaalde kwaliteit gaan
associëren. En daarbij spelen onze chauffeurs
natuurlijk een doorslaggevende rol."
Belangstellenden voor een
opleiding plus part-time
baan bij Connexion raadt
hij aan om zich in verbinding te stellen met
Randstad Transport, via
telefoonnummer 0756706844. Nadere informatie
alsmede een sollicitatieformulier wordt dan toegezonden.
Johan Schaaphok

verkoopervaring is een pré; leeftijd ± 18-35 jaar;
commerciële instelling; klantvriendelijk;
kennis van de branche
Heeft u interesse in één van deze functies, stuurt u
dan een bondige brief met pasfoto naar:
Expert/BUSHOFF BV
Tav de heer G. Bushoff
Groot Gelderlandplein 11
1082 KX Amsterdam-Buitenveldert

Bel voor meer informatie
over succesvolle pcrsoneclswcrving met

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

Rina Vcrkaaik
020 - 562 2804

of bel de heer Bushoff tussen 9.00 en 12.00 uur
op nummer 020 - 4421299

MARKTLEIDER
COMMERCIËLE
TALENTEN

In Amstelhof verblijven
346 bewoners die door
multidisciplinaire teams
worden verzorgd, verpleegd en gereactiveerd.
Er zijn zes somatische
afdelingen waarvan een
aantal een eigen specialisme hebben, zoals zorg
voor coma-patiënten,
CVA-patiënten en hartrevalidanten. Er zijn vijf
psychogeriatrische
afdelingen.

FULL-TIMERS
Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
full-timers van 36 uur per week voor onze filialen in Amsterdam.
Onze interesse gaat uit'naar kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVOniveau en enige verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's, printers en
mobiele telefonie. Belangstelling voor fotografie en personal audio is een pré.
Klantvriendelijkheid is echter een absolute must.
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PROCESTECHNIEK
BESTURINGSTECHNIEK

32 tot 36 uur per week,
werkend volgens rooster in wisselende diensten

VEILIGHEID & CERTIFICERING
ft ORGANISATIE & COMMUNICATIE
Studeren in de wintermaanden
Eind september starten de praktijkgerichte
cursussen voor technici met een vooropleiding op lts- en mts-niveau. Sinds
1970 verzorgt ROVC ruim 50 avond- en
dagcursussen door geheel Nederland.
Meer weten? Voor uitgebreide cursusinformatie, stuur de bon in, of bel:

0318 - 698 698.
Informatiemarkt
Kom op vrijdag 10 september a.s. naar onze
Informatiemarkt! Van 14.00 tot 20.00 uur,

Meer weten?
Informatie over deze functie wordt graag verstrekt
door Anna Kuster, waarnemend leidinggevende afdeling 22, telefoon 020-62251 51 en Sophie de Bruijn,
personeelsconsulent, 020-555 07 39 of 020-5550799
Meteen solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij de afdeling
P&O. Bel op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur,
telefoon 020 - 555 07 99 of 020 - 555 07 16.
Stuur dit ingevulde formulier, binnen 14 dagen, naar
Amstelhof, afdeling P&O, antwoordnummer 10774,
1000 RA Amsterdam.

• • • • • . . .

ft WERKTUIGBOUWKUNDE

Teamleider m/v

Galvanistraat 13,6716 AE in Ede
(Industrieterrein Frankeneng).

=*5

CURSUSGIDS
stuur mij vrijblijvend cursusinformatie

Voorletters/naam:
Adres privé;
Postcode:

je komt ogen en oren tekort
. . . . • : , . . .

• ELEKTROTECHNIEK & ELEKTRONICA

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
volgens FWG functiegroep 40, prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Amstelhof is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tevens bieden wij interne huisvesting en wij
kunnen bemiddelen bij kinderopvang.

Heeft u interesse in bovengenoemde functie;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "A'dam" aan:
Dixons bv, t.a.v. Dhr. S. van Wijnen, hoofd personeelszaken,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

.

de vakgebieden:

Ben jij een teamleider
- met een voltooide opleiding voor verzorgende of
verplegende op MBO-niveau, liefst aangevuld met
een relevante management- of kaderopleiding;
- die medewerkers kan coachen en enthousiasmeren;
- met een probleemoplossend vermogen;
- die zelfstandig kan werken binnen vastgestelde richt
lijnen en prioriteiten kan stellen;
- met een cliëntgerichte houding,
dan ben jij degene die wij zoeken.

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfaciliteiten
-goede secundaire arbeidsvoorwaarden

;

biedt de beste scholing in

Herhaalde oproep
De teamleden barsten van de ideeën om de zorg
te verbeteren maar komen helaas een teamleider
tekort. Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening? Da's mooi, want wij zoeken ter versterking var
een psycho-geriatrische afdeling, met 35 bewoners en
24 medewerkers, een enthousiaste

Verpleeghuis en
Reactiveringscentrum
Amstelhof, een van de
grootste verpleeghuizen
in Amsterdam, is onderdeel van de Stichting
Amstelhuizen.
Amstelhof ligt in het
centrum van de stad,
vlakbij het Waterlooplein
en het Theater Carré.

of

Picter Langcrcis
020 - 562 3436

BUSHOFF

ROVC Technische Opleidingen

AMSTELHOF
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Woonplaats:
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Adverteren? Bel met Rina Vefkaaik 020-562 2804 o^^
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Stuur de bon in een gesloten ongefrankeerde envelop naar:
ROVC Technische Opleidingen, Antwoordnummer 85,6710 VB Ede

ROVC
TECHNISCHE g
OPLEIDINGEN

for life

William Shapiro is een gelukkig man. De Director of Safety bij Volvo Cars in de

ALS HET OM WHIPLASH GAAT,
STEEKT VOLVO GRAAG l'H NEK UIT.

Verenigde Staten weet dan ook dat "Volvo enorm veel aandacht besteedt aan het

verminderen en voorkomen van vvhiplash-letsel." De symptomen daarvan gaan

gepaard met veel pijn en dat gedurende langere tijd. "Vandaar d

plezier bij u aankondig, het unieke Whiplash Protection

System in elke voorstoel van iedere Volvo!" Want dat de stoelen veelgeprezen zijn vanwege

het comfort, is voor Volvo niet genoeg. Zo zijn ze in alle gevallen voorzien van variabele

f

• Vf ,' t ï^.-"l «l*'''* ***"f*

''W^ '{(*IWa

v:?i'iv*lM$l

lendensteun: comfortabel én goed voor de rug. Ook stoelverwarming is typisch Volvo: goed

voor comfort én rugspieren. Maar de belangrijkste innovatie betreft het Whiplash

Protection System (WHIPS). Een systeem dat geactiveerd wordt, zodra de

auto met een bepaalde kracht aan de achterzijde

wordt geraakt. Met als gevolg dat het risico op nek- en rugletsel met liefst

50% afneemt. Volvo's strijd tegen de whiplash is nu zelfs nog effectiever.

Uit een recent onderzoek van het gezaghebbende Amerikaanse

NU ANTI-WHIPLASH STOELEN
STANDAARD OP IEDERE NIEUWE

Insurance Institute for Highway Safety is gebleken, dat cle hoofd-

steunen van Volvo de beste in hun soort zijn! En dat

voor het derde jaar in successie! Vandaar

dat we met recht kunnen stellen dat Volvo graag zijn nek uitsteekt.

Bijvoorbeeld ter voorkoming van een whiplash. En dat is de beste steun in de rug.

l

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO

B.V., MARKERKANT 14-05, TEL:

FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG
B.V.,

BANSTRAAT 21-27, TEL:

020-6623979

036-5346235

• AMSTELVEEN, FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., VAN DER HOOPLAAN

180, TEL:

020-6476586 • AMSTERDAM Z.O.,

15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE

• HAARLEM, AUTOBEDRIJF

PRINSENHOF

B.V., LEIDSEVAART 592,

TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V, NÜVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

TEL:

023-5248141

• MIJDRECHT,

AUTOBEDRIJF J. VAN

DER HELM

B.V., HOFLAND

154-162,
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Oplage 80.600 exemplaren

Smart zonder dak
Smart presenteert op de autotentoonstelling in Frankfurt een
wereldprimeur; de Cabrio. Een
van de opvallende kenmerken
van het nieuwe model, dat
vanaf maart 2000 te koop zal
zijn, is de innovatieve techniek
waarmee het dak kan worden
weggeschoven. Het elektrisch
bediende stoffen dak laat zich
op eenvoudige wijze openen en
rust op de bagageruimte. De
twee
dakelementen
zijn
gemakkelijk te verwijderen en
op te bergen in een speciaal
gemaakt vak. Op deze manier
blijft de bagageruimte volledig
behouden.

Mitsubishi Carisma; Meer Charisma

Deze zonne-aanbidder is uitgerust met dezelfde SUPREX turbomotor als de smart City
Coupé en heeft een elektronisch begrensde topsnelheid
van 135 km/u. De 600 cc
motor levert een vermogen van
55 pk. De smart Cabrio maakt
door zijn speciaal ontworpen
neus en achterlichten een vrolijke indruk.

D

e
vernieuwde
Mitsubishi
Carisma
heeft een chiquer, voornamer uiterlijk dan zijn voorganger. Bovendien valt nu te
kiezen uit vier verschillende
interieurstijlen. Alles bij elkaar
opgeteld heeft de Carisma
meer Charisma gekregen.

In de toekomst zullen op internet alle GAA-producten en diensten te vinden zijn. En nog veel meer.

G M bestormt

G

eneral Motors neemt in de autowereld het voortouw bij
het gebruik van het internet. Onder de naam e-GM is het
concern een volledig nieuw bedrijfsonderdeel gestart, dat
de commerciële mogelijkheden van het internet beter zal gaan
benutten dan ooit.
Het nieuwe bedrijfsonderdeel gaat
een reeks GM-producten en een
volledig pakket diensten via internet bij de consument brengen. GM
heeft nu reeds een flink aanbod
aan communicatieprogramma's op
internet, zoals GM BuyPówer (dat
het mogelijk maakt om via internet
auto's te bestellen), het navigatiesysteem OnStar en GM Service
Parts Operations.
Daar zullen dankzij het nieuwe eGM in de toekomst nog een aantal
programma's bijkomen.
Natuurlijk is GM niet de eerste
multinational die het internet goed

benut. Dat een bedrijf alle elektronische communicatie over marktontwikkeling, marketingstrategie,
verkoop, productmanagement en
technische en uitvoerende afdelingen op internet onder één noemer
brengt (e-GM) is echter wél uniek.
"We willen wereldwijd de leider
worden in zakelijk gebruik van
internet", aldus Mark T. Hogan,
Vice President van GM. "We gaan
de technologie perfectioneren om
onze hele organisatie meer slagkracht te geven, zeker als we optimaal profiteren van de snelheid
van internet. De mogelijkheden zijn
onbegrensd."

De eerste generatie Carisma, die in
'95 verscheen, heeft in Nederland
een behoorlijk succesvolle carrière
achter de rug. Niet verbazend,
want aan kwaliteiten ontbrak het
de auto niet. Wegligging, comfort
en ruimte waren dik in orde. In de
loop der jaren is deze in Nederland
gebouwde Mitsubishi iets van zijn
charme verloren. Mede doordat
veel andere fabrikanten de middenklasse bestookten met sportief
en elegant ontworpen auto's. Met
de vernieuwde Carisma haalt
Mitsubishi die achterstand ruimschoots in.
Voordat het sleuteltje in het contactslot verdwijnt, hebben we de
eerste conclusie al getrokken: het
uiterlijk van de Carisma is er niet
met stappen, maar met sprongen
op vooruit gegaan. De meeste
Carisma's staan bij de importeur
met de neus naar de kijker toe
geparkeerd. Waarschijnlijk niet
geheel toevallig, want dat is het
deel waar de grootste metamorfose
heeft plaatsgevonden. De nieuwe
koplampen, grille en bumper doen
ronduit voornaam aan. Maar ook
de achterkant ziet er met de
moderne achterlichten en een subtiel spoilertje in de kofferbak appetijtelijk uit.

i Leveren/monteren alle merken
* Autoruiten origineel
> Kentekenplaten

Uitgebreide Garantie
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Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Nissan Cypact

leder mens heeft zijn of haar ideaalbeeld van het interieur van een
auto. Nou gaat het wat ver om met

Specificaties Mitsubishi Carisma
Elegance 1.8 GDI
Motortype: viercilinder lijnmotor
met GDI-techniek
Cilinderinhoud: 1.834cm3
Vermogen:
,92 kW/125 pk
bij 5.500 tp.m.
Max. koppel:
174 Nm bij
3.750 tp.m.
Acceleratie:
10,4 sec. van
Ó-1ÖO km/uur.
Topsnelheid: , :200 km/uur.
Gerri. verbruik: 6,7 ltr/100 km.
•Prijs: ' - ƒ51.690,Bijzonderheden uitrusting
,

v
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Automatische airconditioning;
Elektrisch bediende en verwarmde büitensptegels
Eiekt zijruiten voor en achter
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Verstelbaar stuur
" '•
Stuur met hout- en lederinleg
in hoogte verstelbare bestuurdërsstoel met lendensteun
Halflederen bekleding
Armsteun op achterbank
Buitentemperatuurmeter
- Boordcomputer
Mïstlampen voor
Lichtmetalen wielen (15 inch)
Twee airbags ,
Zij-airbags
ABS

Vernieuwde Hyundai Coupé 2.0i

Met het vermogen om te genieten

H

eeft de rally-auto van
Hyundai ruim 260 pk,
met iets meer dan de
helft (138 pk) kunnen we ook
uitstekend uit de voeten. Met
voorbeeldig gemak accelereert
de auto. En nu we het toch
over prestaties hebben, met
wegligging is ook weinig mis.

De Elegance versie, waarmee we
reden, ademt inderdaad pure verwennerij uit. Met de houtlook in

Dankzij z'n nieuwe neus heeft de Carisma veel aan karakter gewonnen.
het dashboard en de halflederen
bekleding waan je je eerder in een
superdeluxe automobiel dan in een
middenklassen Het stuur, van het
Italiaanse topmerk Nardi, behoort
tot de mooiste dat we in lange tijd
in de knuisten hebben gehad. Het
enige dissonantje in het interieur, al
zullen de meningen daarover ongetwijfeld uiteen lopen, is het 'GDI
ECO'-lampje op het dashboard.
Zodra zuinig gereden wordt, floept
het lampje aan om aan te geven
dat je verantwoord met de brand-

De nieuwe Toyota Celica

stof omspringt. Trap het gas wat
dieper in en het dooft weer. Een
stukje informatievoorziening waar
je misschien even op let, maar na
twee dagen al volkomen negeert.
De verbruiksmeter op het (nieuwe)
centrale display geeft wat dat
betreft al genoeg accurate gegevens. Dat display heeft overigens
nog veel meer interessants te meiden, zoals de buitentemperatuur,
de resterende actieradius, de radiogegevens, de tijd, kortom het hele
reilen en zeilen in en om de auto.

In de auto presenteert de fabrikant tevens een slim navigatiesysteem voor de toekomst. Het
kan, mits gevoed met actuele
verkeers- en weginformatie, de
auto langs files loodsen en
meehelpen om snel een parkeerplaats te vinden.

gC IIG fSitl G

D

e Toyota Celica is hard
op weg om een levende
legende te worden. In
september presenteert Toyota
op de IAA in Frankfurt alweer
de zevende generatie van deze
sportwagen. De nieuwe Celica
oogt futuristischer dan ooit.
Opvallende details zijn de
gleuf in het front waarin het
logo van Toyota is verwerkt en
de opvallende 'gladde' koplampen.

gesloten. Dankzij die technologie
perst de krachtbron er 143 pk uit
bij 6.400 toeren per minuut.
Volgens Toyota voldoende om de
Celica in 8,7 seconden naar de
honderd te stuwen. De topsnelheid
ligt op 205 km/h. Een handgeschakelde bak met zes versnellingen
zorgt voor de krachtoverbrenging
naar de wielen. Het brandstofverbruik blijft aangenaam laag: Toyota
rept van een gemiddeld verbruik
van 7,7 liter op honderd kilometer.

Door zijn kortere lengte (4 meter
34) oogt de Celica nog gespierder
dan zijn voorganger. De auto werd
echter niet in alle opzichten kleiner:
de wielbasis (de afstand tussen
voor- en achterwielen) groeide tot
•2 meter 60, zodat de binnenruimte
alleen maar groter is geworden. En
met de vuistregel 'hoe groter de
wielbasis, hoe beter de wegligging'
in het achterhoofd wekt de Celica
ook op dat gebied hoge verwach-

De Celica beschikt over een ruime
veiligheidsuitrusting. Standaard
heeft de auto naast twee 'normale'
airbags tevens side-airbags, die bij
een aanrijding van opzij bescherming bieden. Gordelspanners en
ABS zijn eveneens standaard. De
nieuwe Toyota Celica is vanaf
december in ons land te koop.
Tegen die tijd worden ook de prijzen bekend.

De Celica is korter dan zijn voorganger, maar kreeg desondanks een grotere wielbasis.
tingen.
De splinternieuwe viercilinder
onder de motorkap van de Celica,
die een inhoud heeft van 1,8 liter,
zit vol moderne techniek. Niet

alleen haalt de motor adem via zestien kleppen, deze worden dankzij
het VVT-i systeem (variabele kleptiming) ook nog eens op het meest
gunstige moment geopend en

De nieuwe 911 Turbo
is de Opperporsche
P
orsche heeft weer een
topmodel: de 911 Turbo.
Hij is, hoe kan het ook
anders, wéér sneller dan zijn
voorganger. Dankzij twee turbo's vlamt de auto in 4,2
seconden van stilstand naar
honderd kilometer per uur. Pas
als de snelheidsmeter het getal
305 aanwijst houdt de versnelling op. De 911 Turbo is in september op de IAA in Frankfurt
voor het eerst te bewonderen.

Op snelheid naderen we een reeks
lussen in de weg. Met een korte
beweging schakelen we terug,
waarna we met het gas erop insturen. Zodra de voorwielen grip
beginnen te verliezen, nemen we
iets gas terug. In reactie daarop
glijdt de Coupé strak en gecontroleerd door de bocht, terwijl we het
stuur bijna recht kunnen houden.
Een hele seconde lang voelen we
ons Alister McRae, één van de
Hyundai rallyrijders.
Hyundai rijdt met twee Coupes in
het World Rally Championship. De
beide rally-auto's zijn gebaseerd op
de vernieuwde Coupé. Wat is er
eigenlijk nieuw? Technisch is er
weinig aan de Hyundai veranderd.
Waarom ook, de tweelitermotor

vijftien miljoen verschillende interieurstijlen op de proppen te komen,
maar met vier kom je in de Carisma
toch een heel eind. Er is keuze uit
de Classic (met energiek aandoende bekledings- en materiaalkleuren, speciaal voor jongere kopers),
de Comfort (met een vrolijke
'gezinssfeer'), de Avance (waarin
een sportieve zwarttint de boventoon voert) en de Elegance (voor
een ronduit chique Carisma).

In Frankfurt op de internationale autoshow in september toont
Nissan een concept van een
milieuvriendelijke sportcoupé.
Hij verbruikt slecht 3,4 liter over
honderd kilometer. Dat komt
door een bijzonder zuinige
direct ingespoten turbodieselmotor. Hij koppelt de geringe
consumptie aan veel kracht.
Het topvermogen bedraagt 75
pk.

Volop power, een prima wegligging en een uitdagend uiterlijk: de Hyundai Coupé is niet voor niets de best
verkochte coupé in zijn klasse.
(138 pk) en het onderstel zijn op
hun taak berekend. De fabrikant
besloot echter het wat brave uiterlijk eens radicaal te veranderen.

Rallysensatie Hyundai Coupé
'Dik 260 pk', antwoordt Alister McRae, coureur van het Hyundai Rally
World Team op de vraag hoeveel vermogen zijn Coupé heeft. Een uur
eerder stoof hij nog met een noodgang over smalle Finse bosweggetjes tijdens de Duizend Meren Rally. Kort na de kennismaking met
Alister krijgen we de sleutels van de Hyundai Coupé overhandigd.
Nee, niet de rally-auto, maar de straateditie van de vernieuwde
Hyundai Coupé. Het plezier is er zeker niet minder om, het is een snelle en lekker sturende auto, waarin we het uitstekend naar ons zin hebben.

Voor staren twee ronde koplampen
iedereen brutaal aan. Achter de
beide middelste lampen loopt een
lange plooi door de motorkap richting buitenspiegels. De ronde
kofferruimte heft plaatsgemaakt
voor een scherp gelijnde, hoekige
vorm met grote lampen. De
gespierde bollingen boven de wielen bleven onveranderd. De lage,
brede neus en sterke lijnen geven
hem een dierlijke uitstraling: hij
oogt als een getemde versie van
het rallymonster waarmee McRae
achter de titel aanjaagt.
De Coupé is door de ingrepen weer
volledig bij de tijd, of misschien
zelfs zijn tijd vooruit. Kijk eens naar

het dashboard. Het zwarte plastic is
vervangen door kunststof, uitgevoerd in allerlei metaalkleuren.
Draaiknoppen, pook, ventilatieopeningen, meters en drukknoppen hebben allemaal een ruimteschip-uitstraling.
De prijzen van de nieuwe Coupé
beginnen bij 39.995 gulden.
Daarmee is het nog altijd de betaalbaarste tweedeurs middenklasse
sportcoupé van dit moment. Geen
wonder dat hij marktleider is.
Dubbele airbags, elektrische ruitbediening, centrale portiervergrendeling, mistlampen voor, stuurbekrachtiging en sportstoelen zijn
bovendien standaard.

In 1974 verscheen de allereerste
Porsche 911 met turbo. De auto
was destijds met z'n 300 pk en een
top van 260 km/u het summum op
snelheidsgebied. Dat is anno 1999
niet anders. Nog altijd verschijnt
van elke nieuwe generatie 911's
een turboversie en nog altijd belichaamt dat model voor velen het
hoogst haalbare op autogebied.
De nieuwe 911 Turbo perst zijn
420 pk's en 560 Nm's uit een uiteraard achterin geplaatste - zescilinder boxermotor met een
inhoud van 3,6 liter. Niet één, maar
twee turbocompressoren zorgen
voor de benodigde overdruk. Om
het mechaniek bij al dat geweld
van de nodige koeling te voorzien
is het oppen/lak van de radiatoren
met vijftig procent vergroot ten
opzichte van de 'gewone' 911. Net
als zijn voorganger profiteert ook

De nieuwe 911 Turbo. Al zo'n 25 jaar lang is Porsches topmodel herkenbaar aan de grote spoiler en de extra
brede achterste wielkasten.
de nieuwe 911 Turbo van vierwielaandrijving. Al naar gelang de
omstandigheden brengen de voorwielen tussen de 5 en 40 procent
van de aandrijf krachten op de weg
- en niet meer dan dat, zodat de
auto zijn traditionele •achterwielaangedreven karakter behoudt.
Mocht de auto in extreme situaties
dreigen uit te breken, dan zorgt het

Porsche Stability Management
(PSM) automatisch voor een
gerichte remingreep, zodat de 911
weer wordt gestabiliseerd.
Geheel in lijn met z'n illustere voorgangers dwingt' de nieuwe 911
Turbo ook uiterlijk nóg meer
respect af dan de turboloze modellen. In de voorspoiler zitten drie

donker getinte luchtinlaten. "De
achterpanelen zijn voorzien van
extra openingen voor afvoer $an
koellucht. En natuurlijk prijkt op,de
staart weer een grote (ditmaal litschuifbare) spoiler, samen meLde
extra brede achterste wielkasten
hét kenmerk van de 911 Turbo
door de jaren heen.
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Datum
08 sept
09 sept
10 sept
11 sept
12 sept
13 sept
14 sept
15 sept

HW
02.55

03.55
04.29
05.07
05.47
06.27
07.02
07.42

LW
11.15
13.36
00.04
00.50
01.35

02.36
03.05
04.07

HW
15.29

16.16
16.56
17.36
18.10
18.49
19.25

20.00

Nieuwsblad

LW
23.25
14.28
15.09
15.42
14.45
15.24
15.55

l

Maanstand: NM vr 10 sept 00.02 uur.
HW: za 11 sept 05.07 uur, + 127 cm NAP.
LW: di 14 sept 03.05 uur, - 79 cm NAP.

SV Zandvoort heeft
de bal zaterdag voor
het eerst iafen rollen.
De nieuwe fusiecSub
kijkt, ondanks alle
hobbels, tevreden
terug op de fusie.
Nog een keer foto's
uit het roemruchte
verleden van
Zandvoort '75 en
Zandvoorimeeuwerü.

Los nummer 2 gulden

Op stap
met- de
strandpolitie

Hoera,
ingeloot voor
Park Duijnwijk

Pagina 3

En verder:
Ralf Schumacher
valt uit
bij races
Pagina 13
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'Oranjestraat
blijft ingang
voor centrum'

'Toevallig twee
acties voor
ZANDVOORT - Het samenvallen van de actie 'Laai
de Noordpool niet smeltei
ga voor groene energie' ej)
het plan voor een zeewind
molenpark bij Zandvoort berust op louter toeval. Dat
zegt H. Feitsma die namen"
de energiebedrijven zaterdag
bij de actie van het Werelr3
Natuurfonds (WNP) aamve
zig was.

ZANDVOORT - Als het aan het college van Burgemeester
en Wethouders ligt, mag het verkeer voortaan alleen nog
maar het centrum inrijden via de Oranjestraat. De Grote
Krocht gaat dienen om het dorp uit te rijden. Daarmee kiest
het college voor zijn eerste plan van een paar maanden
geleden.
Verkeerswethouder
Hans werkdag 5483 auto's de Grote
Hogendoorn heeft dat maan- Krocht in. De Oranjestraat als
dag bekend gemaakt. Volgens toegangsweg is minder popuhem is het een unaniem stand- lair: 4816 auto's nemen deze
punt van het college, al is het straat.
besluit niet zonder discussie
genomen. Op 16 september
Op een zaterdag is het vermogen de politieke partijen, de schil zelfs ruim 1500 auto's. Er
ondernemers en de bewoners is dus minder autoverkeer in
van beide straten ook over het het centrum als de Oranjestraat aangewezen wordt als
besluit discussieren.
Twee argutoegangsweg.
menten hebDe onderneWli«lt
Wljbl
mers gaan erben zwaar gewogen bij het
van uit dat
college: Het is
auto's klanveiliger voor
de vqetgangen.
gers die van ~~^~~^^^~ ^^~~-^~~"~
Om de pijn
de Kerkstraat naar de Halte- voor de ondernemers te verstraat of de Grote Krocht wan- zachten wil het college de Grodelen, zeker na de herinrich- te Krocht en het Raadhuisting van het Raadhuisplein. De plein zo inrichten dat het vervoorgestelde rijrichting krijgt keer bijna automatisch vanuit
bovendien steun van de brand- de Oranjestraat de Grote
weer, busmaatschappij Con- Krocht op rijdt.
nexxion, diverse bewoners van Binnenkort wordt de Grote
de Oranjestraat en onderne- Krocht opgeknapt, zo heeft
mers uit de Oranjestraat.
wethouder Marijke Herben vorige week laten zien aan de onAlleen de ondernemers van dernemers.
de Grote Krocht zjjn mordicus
tegen. Zij willen dat het verDaarnaast gaat de gemeente
keer de Grote Krocht inrijdt, kijken of de bussen anders
omdat zij dan meer klandizie kunnen gaan rijden. „Is er een
krijgen. De ondernemers hjken alternatieve route die het cengelijk gekregen te hebben, zo trum minder belast," vraagt
blijkt uit de cijfers die het ver- verkeerswethouder
Hogenkeersbureau Diepens en Ocke- doorn zich af. „En houden we
ma tijdens een proef met beide wel twee verschillende rijnen?
richtingen de afgelopen zomer Die twee vragen worden de koverzameld heeft.
mende
maanden
beantEr gaan op een gemiddelde woord."
ADVERTENTIE

\7 OLGENS MIJ KOMT het
V einde van de zomer in
zicht. In mijn tuin zjjn de bomen al aardig kaal en tussen
de struiken maken de spinnen
fraaie kunstwerken van hun
web. Op sommige plekken
ontdek ik al paddestoelen.
Het herfstgevoel wordt versterkt als ik 's ochtends naar
de schuur loop om mijn fiets
te pakken. Onzichtbaar spinrag sliert door de lucht en ik
loop met m'n slaperig gezicht
er doorheen.
Niet alleen de natuur laat
zien dat het seizoen bijna
voorbij is. De Ehbo-post is
deze week voor het laatst in
het Rotonde gebouw aanwezig. De reddingsbrigade zit de
maand september nog uit. Ze
hebben het deze zomer erg
druk gehad met allerlei kleine
en grote zaken. Van weggelopen kinderen, mensen met een
zonnesteek tot aan een aangespoeld zeehondje.
Tijdens het 'na zomer'-festiyal verandert mijn herfst- weer
in een zomergevoel. Een steelband laat zaterdagavond op
het Gasthuisplein tropische
klanken horen. Bjj een andere
bar staat een zanger z'n uiterste best te doen en er hangt
een gezellige sfeer in het centrum.

MODEFLITSEN
Op

zaterdag 11 september
van 11.00 tot 16.00 uur,
tonen onze
mannequins u de nieuwe HERFST- en WINTERMODE van 1999.

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

Feitsma knoopte samen met
Hans Wijers (tegenwoordig
voorzitter van het WNF) hel
langste groene lint van Nederland aan elkaar. Wijers er
Feitsma riepen het publiek op
om zich bij hun energiebedrijf
aan te melden voor groene
energie.
Een voorkeur voor een bepaalde vorm van groene enei
gie heeft het WNF niet volgens
Wijers. Wind en biomassa komen het meest m aanmerking
als energiebron Hij heeft nog
niet nagedacht over de vogels
die mogelijk gaan sneuvelen
als de windmolens langs de
kust komen. „Daar moet goed
naar gekeken worden Er gaan
overigens ook vogels gewoon
dood in de natuur."

Een enorme panda ter hoogte van de bescheiden panda-

verdwaalpaal markeerde zaterdag een actie van het
Wereld Natuurfonds.
Het WNF wil dat meer mensen kiezen voor groene

stroom van bijvoorbeeld windmolens. Om de aandacht

B

reddingsbrigades (zoals de ZRB) ondersteunden de actie

hierop te vestigen legden vrijwilligers van Harlingen tot

met voer- en vaartuigen

Vlissingen een groen plastic lint op het strand neer. Als
ijsbeer verklede studenten deelden folders uit. De
Foto Karin Schut

'Onderhoud Bentvelds tennispark in gevaar'
BENTVELD - De Bentveldse vereniging 'Tennis
uit louter plezier' (Tulp) is
bang dat zij haar tennispark
niet meer goed kan onderhouden als er een villa op de
bestaande toegangsweg naar
de twee banen gebouwd
wordt. Dat hebben de
woordvoerders van Tulp
woensdag duidelijk gemaakt
tijdens een hoorzitting op
het gemeentehuis.

wordt nieuw gravel gebracht,
na afloop wordt het gebruikte
gravel weer weggehaald. Een
keer in de vyf a zes jaar wordt
de hele onderlaag vervangen.
Er is behalve de weg wel een
zandpaadje, maar dat is
slechts een meter breed. Je

De villa is onderdeel van een
wijkje van zeven nieuwe villa's
pp het terrein van het voormalige pompstation tussen de
Zandvoortselaan, Duindoornlaan en Duinwmdelaan. Ernaast liggen al jaren twee tennisbanen.
Doordat de tennisvereniging
nooit officieel geregeld heeft
dat zij gebruik mag maken van
de toegangsweg naar het tennispark over het naastgelegen
perceel, hebben de gemeente
en projectontwikkelaar Riserva geen rekening gehouden
met de vrachtwagen die twee
keer per jaar over de weg rijdt.
„Voor het tennisseizoen

krijgt tegenwoordig niemand
meer die met een kruiwagen
niet enorme hoeveelheden gravel heen en weer gaat lopen.
Daarom hadden we de mondelinge afspraak met de vonge
eigenaar van het pompstationterrein dat we over die weg
konden rijden," vertelt Frank
Allard. Samen met zijn broer
heeft hij Tulp 42 jaar geleden
opgericht.
„Tegen het bouwplan van
Riserva hebben we geen bezwaar, maar we willen wel een
paar garanties," stellen de gebroeders Allard. Behalve een
goede ontsluiting is dat ook
een vrijwaring van eventuele

schade door de nieuwbouw.
„Bovendien willen we achteraf
geen klachten van de nieuwe
bewoners dat er wat gravel in
de linnenkast ligt. De huidige
omwonenden hebben daar ook
geen problemen mee."
Wethouder Herben heeft de

Villa gepland
op toegangsweg

Een 'potje genieten' bij ZFM

Slechts tweehonderd meter
ligt er tussen het strand en
het Gasthuisplein. Maar het
contrast kan bijna niet
groter zijn. Op het strand
heeft het Wereld
Natuurfonds een
mediacircus uit de grond
gestapt, compleet met een
helikopter voor de NOS.
Elke grote omroep is er om
de publiciteitstunt uit te
zenden. De sfeer op het
Gasthuisplein is een stuk
Het is een warme zomeraintiemer. Daar viert ZFM, de
vpnd. Jong en oud danst op
lokale omroep, de opening
zijn favoriete muziek. Veel
van de nieuwe studio met
mensen pakken de laatste
een wekenlang door veel
kans om nog even het zomer- vrijwilligers voorbereide
gevoel vast te houden. Onder mediahappening.
de laatste zonnestralen denderen zondag zeven grote auto's van circus Renz Berlin
URGEMEESTER VAN
moeizaam door de straat. Het
DER Heijden verwisselt
lijkt wel of het seizoen opom twaalf uur zijn blaurneuw gaat beginnen.
we colbert voor een wit T-shirt
Maar schijn bedriegt. Varimet ZFM-logo. Hij mag de pffldaag loop ik door een rustig ciele opening verrichten bij de
Zandvoort. In de winkels
gele deur van de studio. Lou
hangt allerlei winterkleding.
Koper kijkt of zijn noeste arZelfs de eerste banketstaaf
beid niet in een klap verwoest
kan men al kopen. Terug is
wordt.
mijn herfstgevoel en ik besef
Voorzitter Gert-Jan van
dat het dorp eindelijk weer
Kurjk glimt van genoegen. Sav
an 'ons' is.
men met Torn Hendriks heeft
hij zich een dag eerder letterNel Kerkman lijk in het zweet gewerkt om de

Annemarie Goedmakers (directeur Duurzame Energie bij
Nuon/ENW) beaamt dat er nog
onderzoek naar de vogeltrek
gedaan moet worden. Volgens
haar is de kans dat er een
windmolenpark bij Zandvoort
komt niet zo groot. Zij verwacht dat Wijk aan Zee meei
kans maakt. Het kabinet beslist m het najaar over de lokatie.

bezwaren van de gebroeders
Allard woensdag aangehoord
tijdens een hoorzitting voor de
artikel 19 procedure over het
bouwplan van de villa's. Met 19
procedure wordt een wijziging
op het huidige bestemmingsplan geregeld. Nu heeft het terrein nog de bestemming 'nutsvoorziening'. Behalve de tennisvereniging heeft nog een belanghebbende gereageerd Die
is echter woensdag niet verschenen op de hoorzitting.
Herben neemt binnenkort
samen met het college het besluit of het verzoek om wijziging van het huidige bestemmingsplan naar de provincie

gestuurd kan worden. Zij heeft
woensdag toegezegd te zoeken
naar een oplossing voor de
ontsluiting van het tennispark.
Juridisch staat Tulp echter
met sterk omdat er geen zogeheten erfdienstbaarheid is
vastgelegd volgens 'bouwambtenaar' R. Stam G.A J. Ubink
van Riserva Vastgoed Ontwikkeling heeft beloofd met de
tennisvereniging te gaan praten over de aansprakelijkheid.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ADVERTENTIE

Files weg

CENSE&

ZANDVOORT - De races op
het circuit en het mooie weer
hebben zondag voor veel drukte gezorgd.

\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12.

ZANDVOORT - Vier olifanten van Circus Renz uit Berlijn
komen vanmiddag om drie uur een hapje eten bij café De
Harlekijn op het Kerkdwarspad. Rami, Carla, Leica en Limara
krijgen in elk geval een maaltijd van 25 casinobroden, wortelen
en andere groenten voorgeschoteld. De oude eigenaar van De
Harlekijn, Dick Hoezee, heeft dat nog geregeld.

krant moet ik hebben
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat /icli in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam

(m/v)

Adres

l l

Postcode/Plaat*

ter Rob Weij praat zijn collega
Elisabeth Burkhard moed in.
„Zo'n debat over het toerisme
lukt je best."
Achteraf bekent hij dat hij 's
morgens zelf ook wel zenuwachtig was. „Ik wilde het beste
laten zien." Dat is gelukt, vindt
hij. „Het was een potje genieten. Ik had plaatsvervangende
trots. Het is leuk om te zien dat
hetgeen ik heb willen opzetten
nu voortgaat."

Vanaf tien uur 's avonds reed
het verkeer weer door

Olifanten dineren bij Harlekijn

ADVERTENTIE

studio schoon te maken. Uiteindelijk Ujkt dat ietwat overbodig, want de uitzending
vindt buiten op het plein
plaats onder een grote parasol.
Het kan hem niet zoveel
schelen. „Toch prachtig zo,
met al die gasten en al dat enthousiasme," zegt hij als het
koor van Wim Hüdering en De
Wurf het Zandvoortse gevoel
bezingt.
Presentator en oud-voorzit-

Alleen al naar het circuit
kwamen ongeveer 50 duizend
mensen. De files op de Zandvoortselaan en de Zeeweg zijn
echter zondagavond redelijk
snel opgelost dankzij de inzet
van agenten

JHR.P.N.QUARLESVAN UFFORDLAAN2-2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747

Rond half drie beginnen de olifanten vanaf het Priedhoffplein
te lopen. Zij maken een rondje door het dorp. Circus Renz uit
Berlijn, dat voor het eerst in Zandvoort is, heeft ovengens meer
dieren.
Wie benieuwd is naar de dertig paarden, acht kamelen, allerlei
soorten honden, slangen en krokodillen of de acrobaten en
Italiaanse clowns is welkom vanaf woensdagavond half acht. Tot
en met zaterdag zijn er elke avond op dit tijdstip voorstellingen
Bovendien zijn er twee matinees: op zaterdag om drie uur en
zondag om twee uur.

Rob Weij probeert Elisabeth Burkliard te overtuigen dat
presenteren best meevalt
Foto Anch e Lieberom

Goedmakers beaamt verder
dat de energiebedrijven op dit
moment stroom goedkoop inkopen bij vervuilende kolencentrales m het buitenland
voor grote bedrijven, terwijl de
groene stroom voor consumenten tamelijk duur is
Stroom van een windmolenpark m zee is zelfs 30 tot 40
procent duurder dan stroom
uit gasgestookte centrales volgens haar. „Er zou steviger Europees beleid moeten komen
om de uitstoot van CO 2 te
verminderen maar dat staat
los van de windenergie," vindt
ze.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ 35,40 D jaai ƒ61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562 62 1 1
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA 0
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken ö
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FAMILIEBERICHTEN
Morgen trouwen op de speciale datum: 9-9-'99
Ik zou nog zoveel woorden willen spreken
maar woorden zeggen niet alles
die streling, glimlach of traan,
julie aanwezigheid, zeggen zoveel meer
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wal zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dal op bijna 94jarige leeftijd van ons is heengegaan on/e lieve

Brigitte Limat
en

Janwillem van den Bout

Antje Molenaar-Kemp

weduwe van J Molenaar
Moon en Coby
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
4 september 1999
Correspondentieadres:
A. Molenaar
Heimansstra.it lü
2041 BN Zaudvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren pp woensdag 8 september van 19.00 tot 19.30
uur in het uitvaartcentrum aan de Postslraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheicl zal plaatsvinden op clonderclag 9 september om 10.45 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

Heel veel geluk in jullie toekomst.
Jullie ouders, Paola, Dcnnis
Ben, Raymond, Sandrine, Mike en Dani

ADVERTENTIES

Twee dagen voor haar 94ste verjaardag is, na een
moeilijk en zorgzaam leven van ons heengegaan,
onze innig geliefde zuster en tante

Anna Molenaar-Kemp
„Antje Pop"
weduwe van Jaap Molenaar
Zandvoort, 4 september 1999
Clara en Janne Kemp

Vanaf 15 juli 1937. Dankbaar voor 62 jaren samen.
Heden overleed mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Christina Bakker-Vis
Amsterdam,
Haarlem,
8oktoberl919
2 september 1999
Grote dank aan Particuliere thuisverpleging
Kennemerland en allen van afdeling 2-7 Kennemer Gasthuis, locatie EG voor hun prachtige werk.
P. Bakker
Marijke en Philip
Kim
Anna Bonnie
Gijs, Renske
Ine en Daniel
Eva, Raymond
Erik en Helen
Vincent, Jeroen
Boulevard Paulus Loot 99
2042 AG Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 6 september in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 11.45
uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

Remy en Yvonne
Wij wensen jullie heel veel geluk in de
toekomst en bedanken jullie voor de fijne sfeer die jullie creëerden in de sportschool.
Jan Theo en Malica wensen wij veel
succes met de overname van Fitness
Paradise.
Yvon, Marianne, Lia, Joke
Nel, Helen, Joke, Bea,
Ingrid, Annet, Trees, Sheila,
Linda en Marion

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 30 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 35 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 6 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

VERGADERING COMMISSIE
ORGANISATIE TOERISME EN
VERKEER (OTV)
De OTV-commissie vergadert donderdag 16
september 1999 om 20 00 uur De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u terecht bij
Bureau Gemeentesecretaris, telefoon (023)

574 01 96

HERINRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefs schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

In de periode tussen 6 september en 15
november wordt de Kostverlorenstraat tussen
de Jhr PN Quarles van Uffordlaan en de
Sophiaweg hermgericht De inrichting wordt
gelijkwaardig aan het reeds eerder ingerichte
deel van de Kostverlorenstraat tussen de Jhr
P N Quarles van Uffordlaan en de Zandvoortselaan Aan het eind van deze periode wordt
tevens het eerder gewijzigde kruisingsvlak van
de Kostverlorenstraat met de Sophiaweg verder afgewerkt Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid en de bus volgt m deze periode een
andere route via de Prmsesseweg en de
Koninginneweg De betrokken bewoners worden via een bewonersbrief nader gemformeerd

De portefeuilleverdeling is als volgt'
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veihgheid,

De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergun-

BOUWVERGUNNINGEN

GEMEENTE

u it vaa rt ve rzo rg i n g
kennemerland bv

Verleende bouwvergunning:
99-137B Dumdoornlaan 15 plaatsen van
twee dakkapellen (16-08-99)
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openings-tijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemo-tiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om vooilopige voorziening worden ingediend bij de
president van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaarschnft

Grote Krocht 18, Zandvoort

De Agenda's voor

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

( U-12
^
/

VERHUIZEN?
- Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 -

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

BRUNA BALKENENDE

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Glazenwasserij
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

ning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-186B Burg van Alpenplaatsen waarstraat t o nr 63
nemingscabme
op wedstnjdtorendak
99-187B Vinkenstraat 48
plaatsen van
een schuur
99-188B M van Sint
Aldegondestraat 8 plaatsen van
een schuur
99-189B Brederodestraat 78 veranderen en
vergroten terras 1 verdiepmg
99-190B Badhuisplem 2-6 wijzigen reeds
verleende vergunning 97154B
99-191B Zeestraat 57
plaatsen vluchttrap
99-192MBeatnxplantplaatsen tumsoen 18
huisje
99-193B Zandvoortsewijzigen reeds
laan 44a
verleende vergunning 97-159B
99-194R Kerkstraat 18
bestikkermg en
beschildering
voorpui winkel
99-195B P Leffertsstraat 10 plaatsen dakkapel

2000 zijn binnen!

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Leuke oktte bij

WJf Verhuizingen
DRUGSTORE
WEKELIJKS EUROPA

Manfred condoleert de familie Waterdrinker met
het overlijden van

Simon

Mam, ben je nu echt

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04

Mag ik mij even aan u voorstellen?
Ton Wollaars is mijn naam.
Ik werk als uitvaartleiderbij .
Uitvaartcentrum Haarlem.
In ons modern ingerichte uitvaartcentrum aan de Parklaan
verzorgen wij begrafenissen en
crematies voor alle gezindten.

jaar.

Of neem je ons in de boot?
Paul en Mary
Annemiek en Rob
Sandra en Kees

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen
de laagst mogelijke premie
(NIVO-polis en UZET-polis) kunt u bij
Uitvaartcentrum Haarlem terecht.
Maar bent u ergens anders verzekerd?
Dat maakt niet uit, wij kunnen alle
zorg van de begrafenis of crematie van
u overnemen en de uitvaart tot in de
puntjes verzorgen.

Oma Beppie is jarig.

023 - 532 87 50

Kevin, Milan, Renzo

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van één begrafenis
t jof crematie.
• '•;
Directe hulp bij een sterfgeval.
In lieldevolle herinnering
14-9-1998

14-9-1999

Pieter Looijer
één jaar en een svereld van verschil later.
Na het verdriet en het schrijnende missen. Blijft uiteinclelijk de herinnering aan een geweldige vader.
Petra

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

ERKENDE
VERHUIZERS

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wijal uw grafwerk naar
ons oi uw eigen ontwerp, bi]schri]vmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 11 00
tel en lax023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zond voort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerhngh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel. 020-6103086 fox 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31,2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513

Verzamel nu snel en voordelig
de complete familie McBrown!
Uw D.I.O. drogist heeft weer een leuke
actie bedacht, speciaal voor u als vaste
klant!
Met uw D.l.O.-klantenkaart kunt u
van 30 augustus tot 31 december
sparen voor de gezellige berenfamilie
McBrown: Papa, Mama en Baby
McBrown. Dat gaat heel snel en vooral
heel eenvoudig.

10 punten
uw bijbetaling:
Baby

15,45

Mama

25,45

Papa

42,45

Hoe verzamelt u deze leuke beren?
Bij elke fl. 10,- boodschappen ontvangt
u een GRATIS spaarpunt op uw klantenkaart, zoals u gewend bent. Met uw
spaarpunten kunt u sparen voor een
flinke korting op de beren. Uw korting
kan oplopen tol maar liefst fl.45,- voor
de complete familie McBrown!

15 punten
uw bijbetaling:
7,95

normale
winkelwaarde: '
22,95

j

17,95

32,95

!

34,95

49,95

U kunt uw spaarpunten inleveren t/m 31 december 1999.
TUI:

hAMH.Y

IN-EN VERKOOP ANTIEK- CURIOSA -DECORATIES

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen en spaans eiken.
Nu ook wagontafels
Tafels ook op maat voor u gemaakt.
Diverse leuke, kleine antieke spullen, oude en nieuwe verlichting, schilderijen en decoratie-artikelen.
Gasthuisplein 6, Zandvoort, tel 023-5731787' A
Dagelijks geopend van 12.30-17.30 uur. ( <=>

Leuk om te honden én als cadeau!
De populaire famile McBrown is knuffelzacht. Natuurlijk voldoen deze gezellige beren aan de Europese veiligheidsen kwaliteitseisen. Papa, Mama en Baby
horen natuurlijk bij elkaar. Spaar ze dus
allemaal! En misschien kunt u ze niet
alleen voor u zelf sparen. Ze zijn ook
heel leuk om weg te geven, als Sinterklaas- of kerstcadeau bijvoorbeeld!

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Club Chateau

woensdag 8 september 1999

Bekende Nederlander? Nee, strandagent(e)

Winkelcentrum
ZANDVOORT - Wie taemeuwd is naar de nieuwe plannen van de Vomar, de gemeente en woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht in
Zandvoort-Noord, is dinsdagavond 14 september welkom in
gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat 190) voor een informatie-avond. Deze bijeenkomst
begint om acht uur.
Het is de bedoeling dat winkelcentrum Noord binnenkort
opgeknapt wordt. De Vomar,
die graag wil uitbreiden en renoveren, heeft samen met
EMM gekeken naar een rendabel bouwplan EMM mag een
aantal nieuwe woningen boven
het winkelcentrum bouwen.
Ook
Aktiviteitencentrum
Zandvoort wil in het nieuwe
winkelcentrum geïntegreerd
worden. Een paar jaar geleden
lanceerde de vorige eigenaar
van de supermarkt in Noord
ook een bouwplan. Maar dat
sneuvelde toen de winkel van
eigenaar wisselde.

Op een beroemde oude Zandvoortse Toto staat een streng
kijkende agent te paard die een kind uit het water vist dat
te ver in zee is gegaan. De huidige 'strandpolitie' rijdt op
fietsen of in een fom-wheeldrive en draagt een luchtig
uniform. Maar een middagje pp stap met het strandteam
laat zien dat de taken in feite hetzelfde gebleven zijn:
toezicht houden op de badgasten, gevaarlijke situaties
voorkomen, zoeken naar vermiste kinderen en toeristische
informatie verstrekken.
LS WENDY VELDHOEN en Erik van deiKlauw in blauwe korte
ZANDVOORT - Spencer en
broek en wit T-shirt
Julian Berry, Milton Wijngaar- het terras van een strandpavilde en Clifton Giersthove van .joen opwandelen, richten alle
Romeo laten 9-9-99 niet onge- blikken zich op hen. Ze worden
merkt voorbij gaan. Romeo bekeken alsof ze bekende Netreedt donderdagavond op in derlanders zijn terwijl ze alleen
Club Chateau (ingang Koster- maar 'politie' op hun rug hebstraat). De zaal gaat open om ben staan.
tien uur. Kaarten kosten 22,50
Wendy en Erik zijn er al aan
gulden in de voorverkoop, 25 gewend. „Als je politie-agent
gulden aan de zaal.
bent, zit je in een glazen huis.
Roméo's debuutsingle heet- Er wordt enorm pp je gelet,"
te 'Always fall for love', ge- vertelt Wendy die zelfs een
schreven door Mare Nelson. krant in Limburg haalde, omMaar de groep is het meest be- dat ze per ongeluk de hond van
kend geworden dankzij 'Co- een Limburgse toeriste doodming home', letterlijk een gou- reed. Dat de hond helemaal
den hit want er werden 50 dui- niet los op een strandafgang
zend exemplaren van ver- mocht lopen, sneeuwde in het
kocht. Inmiddels zijn 'Secret artikel een beetje onder.
love' en 'Flying' (uit de film
Toch zijn zowel Wendy als
Abeltje) ook een succes gewor- Erik wildenthousiast over hun
den.
baan bij het Zandvoortse
i strandteam.
„Afwisselend
'werk onder prettige omstan|digheden," zegt Erik. „De sfeer
ZANDVOORT - Een wijntje, i is heel gemoedelijk op het
een kaasje, een zonnetje en een s strand, iedereen is immers een
jeu de boules wedstrijd onder (dagje uit en we hebben een
de bomen: leven als God in lleuk team van acht mensen,"
Frankrijk kan ook in Zand- ^vult Wendy aan.
voort. Van dinsdag 14 tot en
De gemoedelijkheid blijkt
met zaterdag 18 september <ook uit de manier waarop het
vinden dankzij de Onderne- *tweetal overtreders op hun
mers Vereniging Zandvoort f fouten wijst. Een fietser rijdt in
voor de tweede keer de Jeu de cde verboden richting over de
Bouleswedstrijden plaats op *Boulevard Paulus Loot. „Heeft
het Gasthuisplein.
Mi het bord niet gezien," vraagt
Vier banen liggen op het *Erik op vriendelijke toon.
plein. Overdag kunnen spelers .„Bord? Ik weet het niet. Ik
daar alvast oefenen voor de *kom uit Amersfoort," antwedstrijden van 's avonds. ^woordt de fietser.
ZFM verzorgt de muziek en op
Erik lacht. „Ik ben nog nooit
vrijdagavond speelt het combo i in Amersfoort geweest, maar
Kreuger uit Heemstede. Voor 1 ik weet zeker dat ze daar deelke speler is er een attentie na 2 zelfde borden als in Zandvoort
afloop. De winnaar krijgt een 1 hebben. Ach, als u nu even de
etentje aangeboden door het
Zandvoorts Nieuwsblad.
Itomeo

Franse sferen

Kunstcircus

straat hierachter neemt of verder gaat lopen, maken wij er
geen probleem van." De fietser
kiest eieren voor zijn geld.
Op het strand zelf zijn het
vooral hondeneigenaren die
Wendy en Erik aanspreken. De
hele dag door wijzen ze hen
erop dat honden alleen toegestaan zijn ten noorden van
Parnassia en ten zuiden van de
zeilvereniging.
Toezicht op honden is een
van de vier speerpunten van
het strandteam, vertelt coordinator Wiebe Damhoff. „Er zijn
een hoop kinderen op het
strand en niet elke hond is te
vertrouwen. Daarnaast ergeren veel badgasten zich aan de
hondenpoep. We hebben daarom afgesproken dat we sneller
bonnen uitdelen aan hondenbezitters." Een bekeuring kost
honderd gulden. Wie niet meteen betaalt, moet op 23 november voorkomen bij de politierechter in Haarlem.
De politie houdt deze zomer
ook het parkeren op op- en afritten extra in de gaten. Een
lastig probleempje doet zich
voor als Wendy en Erik een
auto ontdekken die de strandafgang aan het einde van de
zuidboulevard blokkeert. Het
blijkt een invalide-auto te zijn.
Wendy en Erik vinden het
vervelend om de auto te laten
wegslepen. Ze vragen de gegevens van de eigenaar op via het
politiebureau: een echtpaar
uit Amsterdam zonder mobiele telefoon. Op het terras van
Havana, het paviljoen dat het
dichtst bij de afgang ligt, spreken ze diverse mensen aan.
Maar het Amsterdamse stel is
onvindbaar. Dan zit er niets
anders op om dan toch maar

Monumentenlij st

„Eerlijk gezegd zouden wc wel graag af en toe willen pootje baden, maar dat kan niet. We zijn wel aan het werk," zeggen de
'strandagenten' Wendy en Erik
Foto Clu is Schourms

de sleepdienst in te schakelen.
De bierauto die Havana moet
bevoorraden kan er anders
straks met door.
Even verderop is een jetski
op het strand getrokken. Wendy maakt de eigenaar van het
verboden vaartuig duidelijk
dat hij de jetski zo snel mogelijk van het strand en uit het
water moet halen. Alleen boten met een vergunning van de
gemeente mogen op het
strand gestald worden en jetski's zijn sowieso verboden.
Er komt een melding binnen
van Lia Sol van de Rotonde
over een vermist kind, die even
later laat weten dat het kind
weer gevonden is. Vermisten

NMIDDELS LOGEREN
ER kinderen om heel andere redenen in het PlantingZANDVOORT - Zaterdag en huis. De brede balkons van het
zondag vindt het jaarlijkse oude gebouw zijn er echter nog
Kunstcircus plaats. De kunst- en ze zullen ook blijven bemanifestatie opent zaterdag- staan. Want eigenaar Het Spaavond met een concert van het lier gaat het complex flink reNationaal Promenade Orkest noveren, maar het monumenop het Gasthuisplein (aanvang tale hoofdgebouw blijft intact.
negen uur, toegang gratis). „Kijk," wijst locatiemanager
Zondag kunnen kunstliefheb- Nel Sleifer in de receptie. „Die
bers een wandeling maken op muur is pas geschilderd door
" de kunsttaoulevard (Midden- vrijwilligers en toch begint de
boulevard, van een tot half ze- blauwe verf nu alweer te botaven). Zeer uiteenlopende belen. Zo vochtig is het hier."
kunst is daar te zien: van figu- In haar kantoor hapert de
ratief tot en met abstract en printer zelfs wegens het vocht.
van beelden tot en met schil- Dat is een van de problemen in
derijen. De kunstenaars ko- het hoofdgebouw, het vroegere
men van Zandvoort tot en met koloniehuis uit de jaren twintig
Leeuwarden.
waar nu kantoren, behandelruimtes en de crisisopvang zit.
Ook de verwarming en de indeling (het huis heeft veel te kleiZandvoorts
ne of juist te grote kamers) zijn
Nieuwsblad
niet meer van deze tijd.
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Met blote voeten zullen de
badgasten hem echter niet
snel zien. „We blijven zoveel
mogelijk op het strand. Hoe
warm we het soms ook hebben, tijdens diensttijd mogen
we niet zwemmen," zegt hij,
terwijl hij het zweet van zijn
voorhoofd wist tijdens een

warme dag eind augustus.
Die warme dagen beginnen
echter een zeldzaamheid te
worden. Het team wordt dan
ook op 15 september ontbonden. Coördinator Wiebe is tevreden over het verloop van
het seizoen. „Vorig jaar hadden we een groot team. Een
klein vast team heeft als voordeel dat we bijvoorbeeld een
goed contact met de strandpachters hebben opgebouwd."
Zelf heeft hij ook meegewerkt
op het strand. Het is hem goed
bevallen. „De mooiste dagen?
Mij kan het niet druk genoeg
zijn."

Bedrijven
ZANDVOOR'T - De gemeente Zandvoort wil een contactpersoon voor bedrijven instellen. Voorlopig is hiervoor Peter
Dettmers, die op dinsdag en
woensdag aanwezig is, aangetrokken. Hij gaat in eerste instantie vooral inventariseren,
wat een bedrijvencontactpersoon allemaal moet doen.

Duin herstellen

ZANDVOORT - PWN en de
provincie gaan het duin bij het
Duinpieperspad en het circuit
herstellen volgens wethouder
Hans Hogendoorn. Dat betekent volgens Hogendoorn niet
Monique van Hoogstraten dat er opnieuw dennen weggehaald worden. Over de dennen,
die sneuvelden om plaats té'
maken voor duinvalleien is het"
college van Burgemeester en.
Wethouders nog steeds boos.'
„We zullen daarom laten we-,
ten dat we die gekapte bomen,
elders gecompenseerd willen]
zien."
ZANDVOORT - Na een jaar haalt de gemeente de gumatec drempels in de Haarlemmerstraat weer weg. Daarmee
Nel Sleifer en
komt de gemeente tegemoet aan de wens van een meerder- Lening voetbalclub i
Hubert
heid van de bewoners van deze straat. De drie drempels
ZANDVOORT - De voormaBijkerk kijken veroorzaken extra trillingen, geluidsoverlast en stank.
lige voetbalvereniging Zanduit naar de
voprt '75 krijgt ongeveer 20'
verbouwing
Tijdens een bijeenkomst dat er scheuren in onze huizen duizend gulden van de gevan het
met zo'n 25 bewoners en ver- komen. Je zit soms stijf in je meente om het clubhuis af te
kindertehuis.
keerswethouder Hans Hogen- stoel van het gedender."
betalen. Het geld zal zo snel
Het witte
doorn is dit donderdag naar
Hpgendoorn heeft zich de mogelijk overgemaakt worden,
koloniehuis
voren gekomen. Veertien van kritiek van de bewoners aange- zo heeft wethouder Hans Hoblijft staan,
de bewoners hebben een brief trokken. Hij heeft maandag tij- gendoorn maandag bekend gemaar de
naar de gemeente gestuurd dens de vergadering van het maakt.
aanbouwsels
over de drempels. Zij willen college van Burgemeester en
worden
dat de gemeente de proef met Wethouders voorgesteld om
ADVERTENTIE
vervangen
de drempels snel beëindigd.
de drempels eruit te halen in
Een jaar geleden zijn de afwachting van de opknapFoto Kjim Schut drempels neergelegd, omdat beurt volgend jaar.
diverse bewoners klaagden
Wat er in die tussentijd geover de veiligheid in de Haar- daan moet worden om de snellemmerstraat. Veel auto's re- heid te remmen, daar zijn Hoden te hard, menen de bewo- gendqorn en de bewoners het
ners. De gemeente stelde toen nog niet over eens. „Als we caverschillende
maatregelen mera's neerzetten dan wordt
voor. De drempels waren vpl- Zandvoort een cameradorp. Er
gens het toenmalige comité zijn zoveel bewoners die in hun
Hineinnia CirsT:.,
het beste compromis.
straat een camera willen hebInmiddels zijn de bewoners ben," zegt Hogendoorn. Hij
9
sept. t/m 15 sept.
school in Zandvoort of naar die vlakbij de drempels aan het heeft wel beloofd om de politie
speciaal onderwijs in de omge- begin (vanaf Bentveld gezien) te vragen wat vaker te contro••M
Vr t/m Wo
ving. „Juist omdat het Plan- en halverwege wonen niet zo leren. Bovendien gaat hij na13 10
tinghuis tegenwoordig zo mooi blij met de hindernissen. „Het denken over andere maatregegeïntegreerd is in het dorp probleem is dat automobilis- len zoals bijvoorbeeld bloemhebben we ervoor gekozen om ten die denken dat hun auto bakken of rood-witte hekken.
het te handhaven," zegt Bij- breed genoeg is er alsnog hard „Maar we willen wel het laanefkabouter
kerk.
overheen racen. Anderen rem- fect handhaven. Bovendien
Schat
Die integratie blijkt ook uit men vlak voor de drempel en moeten de ambulances en de
het overleg dat met de omwo- geven erna flink gas," ver-bus erdoor kunnen. De kosten
nenden gevoerd is. „Ze waren woordt bewoner Castien de willen we trouwens ook laag
||»VL) Nederlands Gesproken l
blij dat het gebouw met het klachten.. „En de vrachtwa- houden, want het zijn maar tijoranje puntdak weggaat. En gens zorgen er nog steeds voor delijke maatregelen."
op verzoek van de omwonenDagelijks
den hebben we de nieuwbouw
ADVERTENTIE
I'S 10
iets geknikt. De nieuwbouw
wordt verdiept aangelegd, zodat het complex niet hoger }&&$*. ;> ' ..;,
wordt dan voorheen en we
toch meer ruimte hebben." ^••_ 5,."" HV£Ü£<
Bijkerk hoopt dan ook dat er Y!
niet te veel bezwaren komen s iïï®SLvX.
l ,ÏÏ,> NeüerlJiuls Gesproken l
nu de plannen ter inzage liggen H_'1F . " - • / •
bij de gemeente.

uit Haarlemmerstraat

I

cedure goed verloopt, start de
sloop van de bijgebouwen op l
november. Het nieuwe cpmplex kan over eenjaar overeind
staan. Tijdens de verbouwing
verblijven de kinderen in een
noodgebouw bij Huis in de
Duinen.
Het
hoofdgebouw
blijft
staan en wordt aan de buitenkant geïmpregneerd om het
vochtprobleem op te lossen.
Er mag weinig aan veranderd
worden want het is aangemeld
als rijksmpnument, omdat het
in de periode van de Nieuwe
Zakelijkheid is gebouwd.
De overige delen van het kindertehuis gaan tegen de vlakte
om plaats te maken voor drie
twee-pnder-een-kapwoningen
van lichte stenen. „Om het
speels te maken wordt elk huis
met een eigen kleur afgewerkt.
We moeten nog precies bepalen welke kleuren," zegt archi-

tect G. Kok van Kok en De
Haan.
„Elk huis krijgt ook een eigen keuken. We willen de
thuissituatie zoveel mogelijk
nabootsen," vult Spalierdirecteur Hubert Bijkerk aan „Dat
voorkomt dat de kinderen
gaan hospitaliseren en het
moeilijker hebben als ze terugkeren bij hun ouders of een
pleeggezin."
In het Plantinghuis krijgen
48 kinderen tot twaalf jaar op
zeer diverse vlakken hulp. Ze
komen in het Plantinghuis terecht als ze een stoornis in hun
ontwikkeling of in hun gezondheid hebben opgelopen of als
die dreigt op te treden. Lichamelijke, psychische en/of sociale factoren kunnen daaraan
ten grondslag liggen
Gemiddeld wonen ze twee
jaar in het kindertehuis. Ze
gaan in die tijd gewoon naar
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Monique van Hoogstraten
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Ga voor groene energie
LAAT DE NOORDPOOL
NIET 5MELTEN

Fietsster dood

%-'

ZANDVOORT - De 48-jarige
toeriste die vorige week zondag een fietsongeluk kreeg, is
donderdag overleden. De
vrouw week uit voor twee tegemoetkomende fietsers pp het
fietspad naar Noordwijk. Ze
kwam daarbij tegen de fiets
van haar man aan en viel. Haar
verwondingen waren zo erg
dat ze eraan overleed in het
Academisch Ziekenhuis in Leiden. Overigens had zij de Australische nationaliteit en niet
de Duitse zoals de politie eerder meldde

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Een 33-jarige Zandvoortse medewerker
van een café in de Haltestraat
is zaterdagnacht aangehouden
na ruzie met een 26-jarige
Duitser. De Duitser zakte door
een tafel. De Zandvoorter eiste
vervolgens een vergoeding van
honderd gulden. De Duitser
wilde dit regelen via zijn yerzekering, maar dit schopt in het
verkeerde keelgat. Hij haalde
uit met zijn vuist De Duitser
liep een gebroken neus en een
gezwollen wenkbrauw op.
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Do l/m Di
14 00

Nottin»

Kosterstraat
" ZANDVOORT

l Hulis; Gr.int - Julia Roberts ]

(naast Het Circus)

l Al.

l

SPETTEREND OPTREDEN

D.lgL'll|ks

donderdag^^s^f
9 september
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ROMEO

Ruzie om tafel

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen, ƒ 19,60 per kwartaal,
l 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
1
9,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven Losse nummers ƒ

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

sitief volgens Wiebe. „Ze kunnen dan nog makkelijker aangesproken worden, bijvoorbeeld om de weg te wijzen."
De meest gehoorde opmerking deze zomer gaat over de
korte broek die de agenten
dragen. „De postbodes hebben maar pech, vinden de
meeste mensen," vertelt Erik.

Plantinghuis gaat flink verbouwen Drempels verdwijnen

Magere Amsterdamse
bleekneusjes bevolkten tot
en met de jaren vijftig het dr
G.J. Plantinghuis in de
Kostverlorenstraat.
Verpleegsters in witte
gestreken uniformen reden
de bedden 's middags op het
brede balkon om de
kinderen te laten rusten in
de zon. Dikker worden was
het devies. Anders mocht je
niet naar huis.
Een creatie van Johan van
Gasteren

komen veel voor. Met de reddingsbrigade en de toezichthouders (stadswachten die
deze zomer op het strand ingezet zijn) speurt de politie het
strand en het water af. „Bijna
altijd worden de vermisten wel
weer gezond en wel gevonden.
We hebben deze zomer nog
geen drenkelingen gehad,"
vertelt coördinator Wiebe.
Omdat de politie snel ter
plaatse moet zijn en het strand
van Parnassia tot en met het
naaktstrand in totaal 17 kilometer lang is, rijden de agenten in de auto over het strand
of op de fiets over de boulevard. Vooral de reacties op de
fietsende agenten zijn heel po-

ZANDVOORT - Nog voor
het eind van het jaar mag de
gemeenteraad beslissen over
een lijst met gemeentelijke
monumenten. Dat zegt wéthouder Cees Oderkerk. Hij is
bezig de laatste gesprekken te
voeren met Zandvoorters die
in een toekomstig monument
wonen.
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Goede vakantie gehad . . . nu weer op zoek . . .
Geniet van onze nazotn£K&
tinten.
Bloemsierkunst

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 42 ZANDVOORT

BREDERODESTRAAT18 ZANDVOORT

TJERK HIDDESSTRAAT 7 ZANDVOORT

Gezellige hoekwonmg mei plaats op zuid-oosten, aangebouwde slenen berging, gelegen op sleenworp afst van
hel strand station en centrum van het dorp Ind gang
met trapkast badk met toilet douche en wastafel woonk
met open haard en half open keuk met diverse inbouw
apparatuur, aangebouwde stenen berging, eerste etage.
slaapk met wastafel slaapk met wastafel en balkon, moderne badkamer met hgbad/toilet en wastafel met ombouw keuken met wasm aansluiting tweede elage twee
slaapkamers en bergruimte

Half vrijstaand herenhuis met parkeermogeli|kheid op eigen
terrein gelegen op loopalstand van het Zandvoortse centrum Ind entree, hal met loil en douche, kelder, woonk
met erker en openslaande deuren naar de tuin, witte kunststof keuken, bijkeuken met c v-opstelling, aangebouwde
houten schuur met toegang fietsen-bergmg, 1e etage, toil
met fonteintje, ruime slaapk met wast , vaste kasten en balkon, badk met douche cabine/ligbad/wast en wasm -aansluiting, slaakamer met vaste kast en klein balkon, 2e etage. slaapk met vide/bergruimte en wast .slaapk met wast

Parterre appartement met ruim zonnebalkon en afgesloten parkeerterrein, gelegen aan de boulevard. Ind . entree met meterkast, en deur naar toilet met wastafel, woonkamer met open keuken en
toegang tot het zonneterras, slaapkamer, badkamer met ligbad Eventueel te koop met Van
Galenstraat 146.

VRAAGPRIJS ƒ 398 000,- k k.

VRAAGPRIJS ƒ 549 000,- k.k

Haltestraat 65,
Zandvoort
Tel. 5712060

HOGEWEG 40 ZANDVOORT
Mod gerenov halfvnjst ruime woning met fraai aangelegde tuin, achterhuis en schuur, parkeerpl op eigen terrein,
gelegen m het centrum en op loopafst van zee Ind fraai
aangelegde diepe voortuin met parkeerpl, entree, hal, ruime woonkamer met niv verschil/Am grenen vloer, openh
en opensl deuren naar zonneterras naast het huis gelegen,
toil met font, mod keuk met inbouwapp en doorloop naar
bijkeuken met wasm aansluiting en c v , toegang tot achterh met aansl voor keuken, toilet en douche, schuur 1e
etage, ouderslaapk met toegang dakt, slaapk met deur
naar balk voorz , mod badk. met whtrlp /douche/toil en
dubbele wast, slaapk. met deur naar balk voorzijde
VRAAGPRIJS ƒ 608.000,- K.K.

VRAAGPRIJS ƒ219.000,-k.k.

Edward van de Pol
Marktslagerij

Weekaanbieding

IUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
UERUANGIHG

VERWARMING

0800-0998830

RëïJ5èn Makelaardij o.g.

BHCMÏJJ

Passage 36-40, Postbus 413
204O AK Zandvoort

EI9
NVM

Mager gerookt spek
een stuk of in blokjes
1 kilo
Sucadelappen
met 5 gratis gehaktballen
1 kilo
Platte krabbetjes

..9,98
.14,98

1 kilo ..:
2 kilo

5,00
8,98

Lamsaktievan £e week
Lamsbout met of zonder been

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties,
alsmede financieringsadviezen.

TROMPSTRAAT 13M ZANDVOORT
Modern en verzorgd driekamer hoekappa riem ent met
zonnelerras en afzonderlijke berging op de parterre, met
uitzicht op zee en boulevard en gelegen nabij winkels en
openbaar vervoer Ind entree hal met nieuwe meterkast
en garderobe. L-woon/eelkamer met ingebouwde kast en
openhaard schuifpui naar balkon op zuid-westen slaapkamer met spiegelkast en balkon moderne witte kunststof keuken met apparatuur badkamer met ligbad toilet
en handdoekenradiator Het app is voorzien van kunststof kozijnen en een eigen berging op de begane grond
VRAAGPRIJS ƒ 349.000,- k.k.

rj

JöluJjÖ

..15,98

aanbieding geldig 15 september a.s.
ging op de parterre
Ind: entree met garderobekast, slaapkamer met vasle
kast, grote slaapkamer met vaste kast en t v.-aansluiting,
modern hangend toilet met fonteintje, badkamer met ligbad, douche cabine en wastafel, woonkamer met open
keuken met diverse mbouwapparatuur, bijkeuken, schuifpui naar zonneterras met verlichting
Vraagprijs ƒ 585.000,- k.k.
.

tel. 023 571 5531
fax O23 571 9127

Manneke Pedroli
Peperstraat 23
1935 BD Egmond-BInnen
Tel. privé 072-5064750
Tel. mobiel 06-53835608

Ik hoop dat het is opgevallen, maar sinds
vanmorgen 8.30 uur zijn wij weer
aan de slag. Wij zullen proberen dit
plusminus 48 weken vol te houden!

NIEUWE WINTERKOLLEKTIE
SIERADEN:
Halskettingen, zilveren sieraden, haarpiercing, jongens-kettingen, bedelkettingen, halfedelsteen kettingen,
houten kinder-sieraden.

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL

^—
( V-5N) Pakveldstraat 1 9,
Zandvoort

Kom eens langs !

023-5717745 06-51345038

Altijd 'n waterdicht
^^

Op zaterdag 11 september
van 11.00 tot 16.00 uur
tonen onze mannequins u
de nieuwe HERFST- en
WINTERMODE van 1999.
U bent van harte welkom!

IU LlKKUL LWCH
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advies v<

Cortina Modes

ALTIJ» WAT

Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

passend

0-11

Verkrijgbaar bij:

Euramco Radio Stiphout
Thorbeckestraat 15 - Zandvoort

]

Strandweg 1
tel. 0235733030

CANAL+

100% BESTE DEAL
fitness aerobics judo

We hebben prachtige badkamers bij Brugman,

huis met een smaakvol ontwerp. Gebaseerd op uw

Vervaardigd uit de beste materialen, voorzien van

persoonlijke smaak en wensen, gemaakt om lang

de beste garantie. Precies zoals u het voor ogen

van te genieten. En aantrekkelijk geprijsd. Pas

heeft. Bovendien geven onze adviseurs K een pas-

dan spreken wij van een passend aanbod. Ontdek

send advies. Waterdicht. Alleen zo gaat u naar

't zelf dat alles kan met Brugman.

AAIDÉpTHEEK DQMBO'S
SUPER AANBIEDING

SPORTCENTRUM

ENAMJU
A. J. v. d. Moolenstr. 47 2041

NC Zandvoort Tel: 023-5715829

DE NIEUWSTE OAGFILMS

Kom naar onze
OPEN PAG

Beloved *** A simple plan *** Thünderbolt *** Payback
^Le^ion^
t

ZONDAG 12 SEPTEMBER 13.00-16.00 UUR
.'•

H-27

en

kans op

VIDEOTHEEK DQMBÖ
^
.•: Corn.Slegersstraat2b, tel.023-5712070
ƒ% ~: Geopend 7 dagen p_er week van 13.00-21.00 uur V
^
Deze aanbieding js geldig t/m 30/9

luxe witte badkamer. Bestaande uit: hoekbad, kwart-ronde douchebak met scheidings-

3 MAANDEN
GRATISTRAINEN

wand, wandcloset, badmeubel met spiegelkast, wastafel en kranen.

f9.995,-

t.w.v. ƒ 255,Kom kijken naar diverse
demonstraties of doe
mee met één van
onze open
lessen !

^-^

A L L E S

:

Brugman

"".V; BIJ :•• ,:

BIJ

BIJ

INLEVERING
VAN DEZE

INLEVERING
VAN DEZE

INLEVERING
VAN DEZE

KEUKENS & BADKAMERS

BON

BON

BON

KINDERFILMS
HÉLE WEEK

WEEKFILMS

K A N

M E T B R U G M A N

\M

Voor meer
informatie kun je
bellen met
tel. 571 5829.

BESTE ADVIES •---l?
'-- -=* TBESTE DEAL
BESTE MATERIAAL IfJQ % BESTE GARANTIE
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM, Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndi]k 195, 071-5892086.
Overige adressen vindt u m de Gouden Gids.
Of kijk voor méér injbrmatie op internet: www.brugman.nl

conditietraining volleybal

Actie geldt van maandag 6 september t/m zondag 3 oktober 1999.
Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom Druk- en zetfouten voorbebouden.

dagfilms
van ƒ17,voor slechts

Zandvoorts
Nieuwsblad

Monumentenroute
Hoe mooi is Zandvoprt? De
monumentencommissie heeft
samen met wethouder Oderkerk een wandelroute langs de
Zandvoortse monumenten gemaakt vanwege monumentendag. De route is verkrijgbaar
bij het VW-kantoor op het
Schoolplein. Overigens is op 11
september ook de Hervormde
Kerk van tien tot vier uur
open. Daar zijn de kerkschatten van enkele eeuwen te zien.
Deskundigen leiden bezoekers
rond en er wordt op het orgel
gespeeld.

Expositie

Mona Meier en Louise du Peron exposeren schilderijen in
de bibliotheek op de Prinsesseweg. Zij hebben zich laten
inspireren door de zee en de
duinen.
Hun expositie is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.

Verzamelbeurs

De eerste verzamelbeurs van
het seizoen vindt plaats op
zondag 12 september. Op de
beurs zijn de meest uiteenlopende tweedehands spullen te
vinden. Bovendien zijn er experts die taxeren of bemiddelen bij aan- en verkopen. De
verzamelbeurs wordt van tien
tot vijf gehouden in het Gemeenschapshuis in de Louis
Davidsstraat. De toegang is
gratis.

Lionstocht

De Lionsclub organiseert op
zaterdag 11 en zondag 12 september de jaarlijkse wandeltocht door de Waterleidingduinen. De opbrengst van de inschrijvingsgelden en sponsoring gaan naar gehandicapte
kinderen. De start is vanaf negen uur bij Nieuw Unicum, ingang Oase of ingang Panneland. Er zijn afstanden van 5,
10, 20, 30 en 40 kilometer. Wie
20, 30 of 40 kilometer wil lopen,
kan alleen bij Nieuw Unicum
starten.
De kosten bedragen vijf gulden
en elke deelnemer krijgt een
medaille.

Cursussen

Bij het Aktiviteitencentrum is
nog plaats voor de cursussen
'Engels voor beginners' op
donderdag van twee tot kwart
over drie en tekenen plus schilderen op donderdag van tien
tot twaalf of van acht tot tien 's
avonds. Meer informatie: tel.
5717113.

Simon Carmiggelt

Wie was Simon Carmiggelt en
waarom hadden zijn columns
zoveel succes? Die twee vragen
staan centraal tijdens een lezing over de bekende schrijver
op vrijdag 17 september van
half drie tot half vier in gebouw
't Stekkie. Van te voren aanmelden bij het Aktiviteitencentrum is verplicht (tel.
5717113).

Rocky
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In gedachten is het huis al ingericht

Met

De koophuizen, appartementen en
huurwoningen van de derde en tevens
laatste fase van het nieuwbouwproject
Park Duijnwijk zijn vergeven. Er is massaal
ingeschreven op de gewilde lokatie, vlakbij
station, strand en centrum van Zandvoort.
Er moesten veel mensen teleurgesteld
worden, wat de gemoederen soms flink
deed verhitten. Maar ook degenen die wel
ingeloot zijn hebben geen rustige nachten
meer.

en

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Wandelprestaties

E ZESTIGJARIGE oudD
lerares Dora schrijft op
straat brieven voor analfabe-

ten. Op het Centraal Station
van Rio de Janeiro maakt ze
ook voor Ana en haar negenjarige zoon Josué een brief. Ze
zijn op zoek naar de vader van
Josué. Als Ana sterft, wil Dora
de jongen eerst niet helpen.
Toch gaat ze overstag. De
zoektocht blijkt een bijzondere reis door onbekende streken.
Een ontroerende film die het
harde leven van Zuid-Amerika
laat zien zonder sentimentaliteit. Regisseur is Walter Salles,

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

De Avondvierdaagse in juni werd een groot succes, vooral dankzij de inzet van Ankie Miezenbcek en vele andere vrijwilligers
Maar was het ook de Eerste, zoals 'ie af en toe werd gepresenteerd in de media? Nee, wel de eerste sinds lange tijd volgens
Simon van den Bos. Hij herinnert zich nog de Eerste Zandvoortse Avondvierdaagse van 19 tot en met 22 augustus 1975. zo
schrijft hij deze week in een brief aan onze krant. Hij heeft zelfs
met die eerste wandeltocht meegelopen, want hij stuurt een
kopietje van zijn vaantje mee. Onder auspiciën van de vier
maanden daarvoor opgerichte wandeltak van autosportvereniging Sandevoerde legden 82 wandelaars in totaal 48 kilometer af
De jongste deelnemer was acht jaar, de oudste 74. C.J. Paap en
Nico Paap zetten de route uit. Elke avond vertrokken de wandelaars vanaf strandpaviljoen 8 van J. Paap. Op vrijdag haalde
harmonie De Kwalletrappers muzikaal in. In maart 1976 liep Van
den Bos mee met een voorjaarstocht, in juni 1976 met de tweede
Avondvierdaagse en in 1977 met de Avond Wandel- en Rolstoel
Vierdaagse. Inmiddels heeft hij het wandelen overgedragen aan
twee dochters en vier kleindochters. Die deden mee aan de
meest recente Avondvierdaagse. Uiteraard stond hij langs de
kant om ze toe te juichen.

De familie
.Tongcrt legt elk
moment van de
bouw vast met
een camera
Foto Kjnn Schut

den ingeloot. Toen hebben we
echt staan springen op straat
van vreugde. We kwamen van
een flat en met drie kinderen
was dat zo krap, dat Lyanne en
ik van pallets een bed hadden
gemaakt voor onszelf, omdat
er geen normaal bed in dat
kleine slaapkamertje kon. Nu
krijgen we een huiskamer van
veertig vierkante meter. Dat is
voor ons werkelijk een balzaal," juicht Herke.
„De
eerste
fase vonden we
een paar jaar
geleden nog te
duur, maar we
hebben er wel -met een scheef
oog naar gekeken." bekent Lyanne. Buiten Zandvoort zijn
we ook nog op huizenjacht geweest, maar dat stuitte op veel
weerstand bij de kinderen.
Mijn oudste dochter Aisa van
16 kondigde toen al aan dat ze
dan wel bij opa en oma in
Zandvoort zou blijven wonen."
Voor de familie Heemskerk
kwam het bericht dat ze ingeloot waren voor een appartement type Korinthe, totaal on-

verwacht. „We hadden ingeschreven voor een huurwoning
en op de bonnefooi voor een
koopwoning. We werden afgewezen voor de huurwoning,
dus ik had Park Duijnwijk al
uit mijn hoofd gezet," vertelt
de vrouw des huizes.
„Ik wilde net met mijn zoontje de deur uitgaan toen de telefoon ging. We konden een
maisonette met tuin krijgen. Ik
dacht meteen: o, jee nu begint

moest voor onze gemoedsrust
een einde komen aan de onzekerheid, want dat begon ons
op te breken," zucht hij. „Intussen ben ik 'tig' keer op 'ons'
plekje gaan kijken. Ik weet precies waar en wanneer de zon in
ons
toekomstige
tuintje
schijnt," lacht hij.
„Ik heb het huis al drie keer
compleet ingericht. Als ik in
bed lig zie ik alles voor me zoals ik het hebben wil: houten
vloerdelen op
de grond en
een Italiaanse
keuken
met
een grote hou___ten eettafel,"
droomt
zijn
vrouw hardop. „In het huis zit
namelijk een grote eetkeuken,
echt ons ideaal." valt Heemskerk bij. „En die houten vloerdelen haal ik uit een oud huis
en dan maar schuren en beitsen," vervolgt hij alsof alles
toch al rond is. „We hebben er
echt zin in," komen ze tenslotte beiden tot de conclusie.

'Ik ben al tig keer gaan
kijken in Park Duijnwijk'

'Central do Brasil'
Elke woensdagavond draait
Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-Ieden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De
voorstellingen beginnen om
half acht met een korte
inleiding. Er zijn geen
voorfilms en er is meestal
geen pauze. Vanavond is te
zien:

oog
oor

T

ERWIJL DE BEWONERS van de reeds gebouwde nieuwe huizen
al rustig in hun tuintje
een krantje kunnen lezen, zijn
de nog maar pas 'uitverkorenen' van de laatste fase verwoed aan het inrichten, rekenen en verhuizen. En dat allemaal enkel en alleen nog maar
in gedachten want pas vanaf
december 2000 zijn de woningen klaar.
„Ik kwam net thuis toen ik
gebeld werd door woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht (EMM)," vertelt
Lyanne Jongert enthousiast,
die als verpleegkundige in
Haarlem werkt. „We waren ingeloot voor een koophuis! Ik
was zo blij dat ik meteen mijn
man Herke wilde bellen, maar
die was al onderweg vanaf zijn
werk, dus die kon ik niet meer
bereiken."
„Ik fietste net langs de
bouwkavels en mijmerde over
hoe fijn het zou zijn om hier te
wonen in een nieuw ruim huis.
Opeens zie ik mijn dochter
Sanne mij tegemoet fietsen. Ze
was nog te ver om zich verstaanbaar te maken dus mimde ze groot met haar mond: we
hebben een huis," doet Herke
lachend na zonder zijn stem te
gebruiken.
„We zijn meteen naar ons
plekje gaan kijken. We hebben
zelfs foto's van de heipalen genomen." „Ik vind het zo belachelijk om elke keer naar dat
stukje grond te gaan," zegt
dochter Myrthe van 12 nietbegrijpend. „Wat valt daar nou te
zien?"
De familie Jongert kan een
ruimer huis, zoals hun toekomstige type Campania, goed gebruiken. Met drie dochters en
een hond is het eengezinshuis,
een huurwoning aan de Willem
Kloostraat, snel overvol.
„We waren trouwens al
enorm blij dat we zeven jaar
geleden voor deze woning wer-

?^..

het echte werk pas. We wisten
helemaal niet of we wel een financiering rond zouden kunnen krijgen. Die mevrouw was
heel enthousiast en vroeg toen
of ik niet blij was," lacht ze.

„Je moet ook nog leuk kunnen leven en wat als het mis
gaat," vraagt Heemskerk zich
vertwijfeld af. Toch hebben ze
Dromen over de inrichting,
inmiddels de knoop doorgehakt: ze gaan er wonen. „Er daar heeft de familie Bijster,

Nieuwe eigenaar
sportschool vol
ambitie van start

ZANDVOORT - Voor de
vele vaste klanten van Fitness Paradise was het een
hele schok om te vernemen
dat Remy en Yvonne Draaijer de aan de Paradijsweg l
gesitueerde sportschool per
l september hebben verkocht. Na bijna tien jaar als
beheerders te hebben gefungeerd, kreeg het echtpaar
het namelijk te druk met hun
nieuwe onderneming Health
Improvement om hun oude
die een speelfilm en meerdere professie te kunnen prolondocumentaires maakte voor- geren.
dat hij aan 'Central do Brasil"
Maar gelukkig hoeft niemand
begon. Deze film heeft een Oscarnominatie gekregen en in bevreesd te zijn de lichaamBerlijn een Gouden Beer ge- straining ergens anders voort
wonnen. Fernando Montene- te moeten zetten, want inmidgro (de enigszins nukkige lera- dels heeft Jan Theo Hart de
res) is op hetzelfde festival ge- Ruyter de zaak overgenomen.
lauwerd met een Zilveren Samen met zijn vrouw Malica
Beer. Onlangs kreeg zij even- wil hij niet alleen alle bestaaneens een Golden Globe.
de activiteiten continueren,
maai' het bedrijf bovendien
een nieuwe impuls geven.
„Als erkend fitnessinstructeur zit ik al vijftien jaar in dit
vak," vertelt Jan Theo. „En in
die tijd heb ik een bepaalde
Raadhuisplein 10, tel. 5713185. kijk op het fitnessgebeuren
HUISARTSEN: In het week- ontwikkeld die ik graag in de
end en 's avonds meldt het praktijk gestalte wil geven. Al
antwoordapparaat' van de te veel wil ik er nu nog niet over
huisarts welke arts dienst zeggen, want tenslotte ben ik
hier nog maar pas begonnen,
heeft.
maar ik denk een hele leuke
DIERENAMBULANCE:
formule in petto te hebben."
5246899.
Voor hem is het uiteraard
KENNEMER
DIERENTEeen fikse uitdaging om voor
HUIS: 5713888.
het eerst als zelfstandig onderVERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Ami- nemer een eigen sportschool
vedi) en 5714561 (dierenbe- te leiden. Net als Malica, die
zelf schoonheidsspecialiste is,
scherming).
wil Jan Theo er dan ook vol
ambitie iets moois van maken.
„Het is zelfs onze bedoeling

m

Yvonne, Mare en dochtertje
Samantha van anderhalf jaar,
niet veel tijd voor. Anderhalve
week geleden kwamen ze, na
eerst afgewezen te zijn, alsnog
in aanmerking voor een huurhuis. In de tweede week van
oktober wordt hun nieuwe woning al opgeleverd.
„Ik droom alleen nog maar
over dozen," bekent Yvonne.
die als leidster op kinderdagverblijf Pippeloentje werkt een
beetje giechelig. „Soms slaat
de paniek toe, of we het allemaal wel op tijd zullen redden,
maar we zijn wel ontzettend
gelukkig met de inloting."
„We hebben een enorme lange tuin van 15 meter op het
zuiden, zegt ze verlekkerd.
Nou ja. tuin. die moet natuurlijk nog wel aangelegd worden.
De komende tijd kunnen we
ons niet permitteren daar mee
bezig te zijn. De inrichting
moet eerst voor elkaar zijn.
Heeft mijn dochter voorlopig
een hele grote zandbak voor de
deur."

Simon Waterdrinker
Mevrouw Waterdrinker is blij met de enorme belangstelling die
de Zandvoorters hebben getoond na het overlijden van haar
dierbare en zorgzame man, Simon Waterdrinker, op 25 augustus. Op de crematie was het vorige week erg druk. Hij was
immers erg geliefd in Zandvoort. Helaas waren in het artikel over
Simon een paar foutjes geslopen. Simon heette uiteraard geen
Simnon. Bovendien zou hij op 26 augustus 69 en geen 68 geworden zijn.

Waarschuwing
Levensgevaarlijk zijn de kleine anti-parkeerpaaltjes in de Mezgerstraat, vindt Anneke Jorning. Haar man struikelde vorige
week over één van de paaltjes en brak zijn knieschijf. Dankzij een
operatie zit er nu heel wat ijzer in zijn knie. Hij komt als het goed
is vandaag uit het ziekenhuis en is druk bezig opnieuw te leren
lopen. „Ik hoop dat anderen dit nooit overkomt," zegt mevrouw
Jorning uit de grond van haar hart. „Kijk in Zandvoort maar
naar de grond, dan trapje niet in de poep en struikel je niet over
paaltjes of losse tegels," waarschuwt ze.

Girlpower

Nelleke van Koningsveld

Kinderschoenen
lopen goed bij
Eugèrie Brossois
e

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
•"• -^ <OL
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bi] het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

ZANDVOORT - Bij de aan
de Kerkstraat 30 gevestigde
schoenenspeciaalzaak Eugène Brossois komen tegenwoordig heel wat meer kinderen binnen dan voorheen.
Ruim een maand geleden is
de kwaliteitswinkel namelijk
begonnen om naast de befaamde heren- en damescolom de zaak een ware meta- lectie ook een flinke voorraad
morfose te laten ondergaan," kinderschoeisel in voorraad
onthult hij. „In principe willen te nemen.
we op den duur de hele inventaris vernieuwen. Daarbij moet
de nadruk dan wat minder op En dat blijkt volgens een van
het echte zware krachtwerk de verkoopsters in een grote
komen te liggen, en meer op behoefte te voorzien. „Ja, er is
Foto Amhc Licbi'iom
allround fitness. Daarnaast echt heel veel vraag naar goede
zouden we graag ook een aan- en leuke schoentjes van de betrekkelijk aanbod voor dames tere merken zoals Mag, Yellow Met veel power zong de zangeres van Too hot to handle op het
willen verzorgen. Je kunt dan Cap en Compagnucci. Zeker Dorpsplein zaterdagavond het publiek toe tijdens het After
denken aan bepaalde vrouw- nu er in al die nieuwbouw zo- Summerfestival. Haar enthousiasme sprong over, want het was
vriendelijke activiteiten zoals veel jonge gezinnen wonen. behoorlijk druk op het plein. Later op de avond werd het ook
aerobic, callanetics en body- Voor ons is dit dan ook een gezellig druk bij de podia aan het einde en halverwege de Haltepump."
belangrijke uitbreiding van de straat. Mogelijk hadden diverse festivalgangers eerst de uitslag
van Nederland-Belgie afgewacht. Overigens was het op het
Wanneer al deze plannen in service aan onze clientèle."
Kerkplein niet gelukt om een band te regelen, zodat sommige
de praktijk worden gebracht
kan Jan Theo nog niet vertelBij Eugène Brossois zijn jon- bezoekers daar hun rust konden vinden op een terrasje. De
len. „Het moet namelijk in fa- gens- en meisjesschoenen ver- geluiden die ik over dit nieuwe festival gehoord heb in het dorp,
ses gebeuren, want we willen krijgbaar vanaf maatje 19 zijn overwegend positief. Het werd erg gewaardeerd dat elk
er niet voor dichtgaan," geeft (voor peuters van ongeveer podium zijn eigen soort muziek had en daarmee zijn eigen
hij aan. „Het is voorlopig het één jaar) tot en met maat 35. ! toeschouwers.
belangrijkste dat alles door- Het gaat volgens de verkoopgaat. Zo vinden de traditionele ster in het algemeen om 'de
Fitness Paradise Games ook stoerdere stappers, met iets
dit jaar weer plaats, en houden dikkere zolen, stevige randen Een paar voormalige drugsverslaafden zijn maandagmorgen in
de voor l september gekochte en bolle neuzen'. Zij wijst erop Zandvoort gestart voor een marathon naar Enschede. Ondertienrittenkaarten en contribu- dat het voor kinderen niet min- weg proberen ze bij de wethouders van gemeenten waar ze
tiekaarten gewoon hun geldig- der zinvol is om op verant- doorheen komen uit te leggen hoe ze van de drugs afgekomen
heid."
woord schoeisel rond te lopen zijn. De lopers worden bij het rennen geholpen door de ScientoWie met de nieuwe eigenaars dan voor volwassenen. „Juist logy Church. Voor de gemeente Zandvoort was dit laatste aanvan de sportschool wil kennis- omdat hun voetjes nog in de leiding om zich terughoudend op te stellen, gezien de bedenkemaken, of eenvoudig een vrij- groei zijn moeten ze gewoon lijke reputatie van Scientology. ..De agenda's van onze wethoublijvend kijkje wil komen ne- goed de ruimte hebben, en dus ders en de burgemeester waren helaas vol." aldus communicamen, kan op 2 oktober terecht perfect in de schoenen passen. tie-adviseur Ton van Heemst.
tijdens de officiële heropening Daarom besteden wij altijd
van de zaak. Die dag wordt er heel veel aandacht aan de correcte pasvorm."
tevens open huis gehouden.
Pastor Duijves is een moderne pastor. Erg gecharmeerd van de
nieuwe bisschop van Groningen (en zijn dogma's) lijkt hij met.
Want achter zijn raam heeft hij een briefje opgehangen met de
tekst: „Deze kerk is wel van het houtje, maar niet van Eijkehout."

e

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagRocky, groot, stoer, vriende- avond Zandvoortse Apotheek,
ijk naar mensen drie jaar oud
en een gecastreerde reu. Deze
week gaan we het over deze
iond hebben. Rocky is een
Dastaard Rhodesian Ridgeaack. Hij heeft de kleur, de
maat, alleen niet de oren en de Periode 28 augustus Jn ondertrouw
Ronny Christian Ingenluyff
ridge' op zijn rug. In goed Ne- 4 september
derlands, dit is een streep van
en Carmen Hollander.
tiaren op de rug die de ver- Geboren
Lana Schweitzer, doener van Getrouwd
Iteerde kant opgroeien en kenWalter Johannes Borst en
merkend is voor Rhodesian Evert Hendrik Schweitzer en
Linet Femia Hellingman: Mariska Johanna Maria van
Ridgeback..
Rocky vindt mensen heel Rouïda Sherif. dochter van der Meij: Peterus Gerardus
leuk, kinderen van alle leeftij- Mohamed Tawfïk Mohamed Duijn en Lizette Catharina
den, super enthousiast, bij Sherif en Afaf Abd El Hamled Adriana Lizette Kerkman.
aandacht. Rocky kan ook bij Yousf El Mas Maslemany:
honden zolang zij niet te domi- Floortje Maria de Vries, dochnant zijn. Het grote probleem ter van Peter Reinier de Vries Overleden
Saarberg-RavensSophia
bij deze lieve hond is het feit en Maria Bernardina Henrica
berg (78).
dat mijnheer op katen jaagt. Kuhlmann.
Heeft u dus een kat, dan is
deze hond niet voor u bedoeld.
Rocky is jong en soms te onbesuisd, en heeft u geen katten
dan is Rocky misschien de
hond voor u.
Rocky is te gast bij het Ken- Hervormde Kerk: Zondag 12 september 10 uur SOW in Ger.
nemer Dierentehuis Zand- Kerk.
v
oort en zoekt, net als alle an- Gereformeerde Kerk: Zondag 12 september 10 uur: SOW ds R.
üere loges een nieuw thuis. In- Holwerda uit Bennebroek, herbevestiging ambtsdrager.
formatie krijgt u van het Ken- Agatha Parochie: Zaterdag 11 september 19 uur pastor F. Meijlemer
Dierentehuis Zand- er. Zondag 12 september 10.30 uur pastor D. Duijves, met kinv
oort, Keesomstraat 5 te derkoor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 12 september
Zandvoort. Tel. (023)
10.30 uur mr W.N.G. van den Bos uit Haarlem.
&71.3888.
P.s. Samie heeft een nieuw Nieuw Unicum: Zaterdag 11 september 10.45 uur: Leger des
Jan Theo Hart de Ruyter: „Als erkend filncssinstructvur zit ik al vijftien jaar in dit vak"
Heils.
'ehuis gevonden.

Drukke agenda

Houterigheden

Burenruzies?
In de Haarlemmerstraat beginnen we een beetje de draad kwijt
te raken. Het oude Haarlemmerstraat Comité, dat overigens ook
een heroprichting van een nog ouder comité was. is inmiddels
opgeheven. Vervolgens kwam er een werkgroep, maar die ging
ook ter ziele. Een derde buurtcomite onder leiding van Jaap
j Brugman heeft zich nu gemeld. En dan is er ook nog een groepje
straatbewoners dat samen een brief heeft geschreven over de
nadelen van de drempels in de straat. Bovendien zitten een paar
bewoners uit de Haarlemmerstraat in het nieuwe Busbaancomité. Knap ingevyikkeld dus. ook voor verkeerswethouder Hans
Hogendoorn die donderdagavond tijdens een vergadering met
de Haarlemnierstraatbewoners duidelijkheid probeerde te
scheppen. Extra lastig is dat hij zelf ook bewoner van deze straat
is. Hij wil zijn handen niet branden. Een rol als bemiddelaar ziet
hij dan ook niet zitten. Zijn buren moeten het eerst onderling
zelf maar eens zien te worden, vindt hij En dan zijn ze van harte
welkom aan de onderhandelingstafel om te praten over een
nieuwe riolering en nieuw plaveisel.

Dominee Jaap
Oud-politicus Jaap Brugman neemt zijn rol als voorzitter van
het nieuwe Haarlemmerstraat Comité in elk geval zeer serieus.
Donderdagavond stond hij pardoes op tijdens een vergadering
met de gemeente en sprak zijn krakelende buurtgenoten zalvend toe in de raadzaal. Zou hij het speechen zo missen'? Er is
nog een vacature bij de hervormde en de gereformeerde kerk...

woensdag 8 september 1999

Weekmedia 17

Advisering door natuurgèneeskundig therapeut

LAAT UW
GEZONDHEID
TESTEN
Deze informatie is bedoeld
voor mensen met chronische
of langdurige klachten of zij
die dit willen voorkomen.

Persoonlijk advies
Iedereen heelt zijn eigen karakter,
zowel lichamelijk als geestelijk.
Dat vereist een persoonlijk advies.
Dit advies kan verkregen worden
door middel van een gezonclheidstest met gespecialiseerde
meetapparatuur, ook wel elektroacupunctuur genoemd, of door
middel van iriscopie.

Omdat te kunnen beoordelen is
specifieke kennis, ervaring en inzicht vereist. Door een nauwe samenwerking met natuurgeneeskundig therapeut mevr.
L. Eickmeyer zijn
wij in staat de juiste
Gezondheidstest
diagnose te stellen.
De meest moderne
methode voor een
MAAK
vertrouwd advies is
Hij chronische of
de gezondheidstest
langdurige klachten
VOORTIJDIG
is er meestal een
door middel van
EEN
elektro-acupunctuur.
diagnose bekend
clie gesteld is door
AFSPRAAK
Verrassend snel krijgt
de huisarts of de
specialist. De therau inzicht in uw persoonlijke klachten.
peut kan deze diagDe methode is geheel
nose beoordelen op
pijnloos. Bij gezonde mensen
persoonlijke kenmerken.
heeft de test een preventieve werking.

zéér ruime zithoek vanaf

i
8-

Er gaat een wereld voor je open!

De meetapparatuur bestaat uit een zwakke
stroombron, een weerstandsmeters en twee
elektroden. Vervolgens
wordt het middel getest dat het best bij uw
lichaam past. Zo kan
precies vastgesteld
worden hoe u op een
middel reageert.

In een oogopslag ziet u
hoe uw gezondheid ervoor staat. Ook is het
mogelijk om op deze
manier uw natuurlijke
aanleg voor eventuele
klachten tijdig te onderkennen. Erfelijke eigenschappen, zoals persoonlijke aanleg en sterk
emotionele ervaringen
kunnen ook een rol spelen.

Amsterdam • Eigen parkeergarage • Overtoom 557 • (020) 618 47 33

Het voordeel van deze
methode is dat tijdens
vervolgconsulten het
resultaat van de medikatie duidelijk kan
worden vastgesteld.

De gezondheidstest
werkt alsvolgt: eerst
wordt, door middel van
vaste meetpunten aan de
vingers, het funktioneren
van de lichaamsstelsels
en organen gemeten.

Kortom, voor een betrouwbaar gezondheidsadvies
kunt u een afspraak maken op 8 oktober met natuurgeneeskundig therapeut

Mevr. L. Eickmeyer
bij:
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalons

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.
Leesmoeders zijn niet meer weg te denken

De Ruyterstraat 13
Uitstekend gesitueerde, op 50 meter
van het strand en in de direkte nabijheid van het station en het centrum,
goed onderhouden drive-in woning.
Indeling: Begane grond: entree; ruime
hal; toegang tot garage; tuinkamer;
bergkamer. Eerste verd.: toilet; L-vormige woonkamer met parketvloer;
open keuken; trap naar tuin. Tweede
verd.: overloop; 3 ruime slaapkamers;
badkamer. Het woonhuis is in 1991
gebouwd en uitstekend geïsoleerd.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.
Gasthuisstraat 15
Uniek object in het centrum van Zandvoort. In pittoreske, rustige woonstraat
gesitueerd halfvrijstaand, goed on-,
derhouden, woonhuis met aangebouwde loods en parkeerplaats op elgen terrein. Voortuin op het zuiden,
zonnige besloten achtertuin en verrassend veel inpandige ruimte. Op de
begane grond bevinden zich L-vormige woonkamer met parket, eetkamer,
keuken, toilet en een riante bijkeuken.
Op de eerste verdieping zijn 4 slaapkamers en een badkamer. De loods is
ca. 5 x 15 meter en heeft een bergvliering.
Vr.pr. ƒ 698.000,- k.k.
Brederodestraat 32a
Charmant, klein, halfvrijstaand, goed
onderhouden woonhuis op de grens
van Zandvoort-zuid en het centrum.
Beg. grond: woonkamer met open
haard en open keuken; ruime badkamer met ligbad, douche, toilet, wastafel en ruimte voor wasmachine en droger; c.v. ruimte annex berging. Eerste
verd.: twee slaapkamers en toilet.
Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.

maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesmoeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje

Duizenden

moeders, gek genoeg bijna

geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.
Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij,

l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.
Dit is een p u b l i c a t i e van de S t i c h t i n g ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, internet: http://www.riv.net/sire

In één klap '
oen rijker!
NATIONALE

LOTERIJ

MM

Beste lezer,
In de trekking van augustus
heeft het weer prijzen geregend! Dus ging de Postcode
Loterij op pad door Nederland
om de grote prijzen uit te reiken. De grootste prijs van
deze maand is de Mega

H HB

•

Jackpot van 7 miljoen gulden, die na maanden van
spanning nu op een geldig
Postcodelotnummer uit
Haaften is gevallen! Henny
Huisman, die de cheque persoonlijk kwam overhandigen,
stelde de winnares op haar
gemak. De Jackpot is alweer

••

•

gevuld met 2 miljoen gulden.
Die kan binnenkort van u zijn
als u meedoet!

lijkse prijzen. Dat kan al gauw
een winst van duizenden guldens opleveren!
Ook speelt uw lot mee voor
de Postcode-Kanjer die nu
op 27,9 miljoen staat. En
dit bedrag kan nog stijgen!
Als u zich nu aanmeldt, bent
u ook nog op tijd voor de
Extra Trekking, die in het
kader van de Actie voor het
Kind op 20 november gehoudeh wordt. U maakt dan kans
op de hoofdprijs van
100.000 gulden per jaar,
uw leven lang!

Niet alleen voor de winnares
van de 7 miljoen is het feest.
Zo is dit keer in Veenendaal de.
PostcodeStraatprijs van
25.00O gulden perdeelnemend lot uitgereikt. De deelnemer met lotnummer 3901
NE 175 is daarbij de gelukkige
winnaar van de BMW die
altijd als extra prijs verloot
wordt. Ook is deze maand het
huis plus eco-verbouwing ter
waarde van 600.000 gulden
gewonnen: dit keer door een
deelnemer in Bodegraven. Ik
wil alle gelukkige winnaars
van harte feliciteren met hun
prachtige prijzen!

De opbrengst van de Extra
Trekking komt geheel ten
goede aan de Actie voor
het Kind. Stuur daarom vandaag nog de bon op deze
pagina in, en pak uw kansen
op al deze fantastische prijzen!

Trekkingsprijzen
Ook uw postcode kan in de
prijzen vallen, maar u kunt
alleen winnen als u meedoet.
Dan speelt uw Postcodelotnummer mee voor alle dagelijkse, wekelijkse en maande-

Henny Huisman overhandigde persoonlijk de zeven miljoen gulden
aan de winnares in Haaften. Mag hij binnenkort bij u langskomen?

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

BON-VOOR-27,9-MILJOEN

uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,

individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.

Nationale Postcode Loterij feliciteert winnares Mega Jackpot

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

IK «J3, ik wit kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.

D de heer

D 3x ƒ 12,50 (drie lotnummers).
D 2 x ƒ 12,50 (twee totnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
ir> bloktetters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reg/amem, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500135 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaanda
rekening af te schrijven.

D mevrouw

Naam:

2 miljoen

Adres:

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

3901 NE

in Veenendaal
4 winnende loten
ƒ 25.0OO,- PER LOT
en voor

Te|

:

3901 NE 175
:: extra: een
150.99.09

Postcode Loterij
oplokatie
door het hele land!

NATIONALE
LOTERIJ

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19$03,1100 VM Amsterdam,

BMW!

l
i

Kijk op RTL Text
pagina 882
Zetfouten voorbehouden

l
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de énige échte drukkerij in Zandvoort

THE

van Petegem

Kerkstraat 8
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
Tel./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

VOOR
CD, MC, VIDEO, MD, DVD,
CD-RoM, BLANCS, NINTENDO 643

DUOPAK LEVERWORST/GELDERSE
CASTILLO MADERO VALDEPENAS RESERVA 1993

GEKOOKTE WORST 4.95 nJ

KATJANG PEDIS 500 GRAM 6.25 nu 4.95

VOLLE STEVIGE SPAANSE RODE WIJN 8.95 nu 6.95

95
nu 2 voor

.

PLAYSTATION, DREAMCAST,

D 37 ) Nieuwe oogst
ZEEUWSE
SUPERMOSSELEN

ACCESSOIRES, PRE-PAID,

(onbeperkt ƒ 26,- p.p.
incl. sauzen + frites).
7 dagen per week geopend
vanaf 16.00 uur

TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,
KPN,TELFORT, BEN, DUTCHTONE

tel. 023-5714638
BAG-IN-BOX
JONGE KAAS
l KILO 12,-nu

ZUID-AFRIKAANSE SOEPELE FRUITiGE RODE OF

8.95

FRISSE DROGE WITTE WUN. 2 L 13.95 nu l O."

GELDERSE ROOKWORST 3.50 nu 2 voor 5»

nu 3 voor

95

II

nu l
i«

nu

N-21

ovz

en

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze
GELDERSE ACHTERHAM

STEENOVEN GEBAKKEN PIZZA 4 SOORTEN

COBURGER RAUWE HAM

100 GRAM 2.95 nu l.95

200 GRAM 3.95 nu 3 voor 1 O«

100 GRAM 2.95 nu l.95

e>

Puzz

U-23

drpgistejrij

-BAR-

SASBV

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant de ballen en plaats de gevonden
letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 19 sept. a.s. naar het kantoor van

Zand voorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

1 2 3 4

567

89

10111213141516

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

1718192021222324

Paap

30 31 32 33

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2
5712865
Pasteurstraat 4
5731967

een
Pasteurstr. 12
2Q4iVAZandvoort
Tel 023-6714866

Christoffeltaartje
voor

herenkapsalon

12.95
P-17

* Ruime parkeergelegenheid
* GRATIS PARKEREN

Gaossiris
Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,50
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak.Tel.: 5712305.

Goossens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

2526

272829

34 35 36 37 38 39 40 41 42

Deze oplossing inleveren vóór 19 sept. a.s.
Naam:
Adres:

ie tot
Aèprijs
leci de Boules set t.w.v. f 90,Beschikbaar gesteld door Michael
Leijsen, Intersport, Kerkstraat 16

waardebon ad f 100,-

te besteden aan Franse wijn van
slijterij Gall en Gall, Grote Krocht 24.

Ons promotieteam deelt zaterdag l l sept. snoepballen uit, verzorgd door
De Jong's drop van de Woensdagmarkt

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
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-^ii, opleidingenkrant van Weekmedia
Amstelveens Weekblad

Isterdams Stadsblad

Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant
.

-,-

de Ronde Vener

sbiad Gaasperdam
^» *V-

'

'

Zandvoorts Nieuwsblad

;envôldertsë Courant

RLC
LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT BV
Amsterdam Zuidoost
Experts op het gebied van relatiebeheer en DM.

Wij zoeken Teleconsultants voor
een unieke, flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar

HBO-moeders of
oriënterende academici

BEN JIJ
) • \'

|

ï

• _ , .

EN OP WEG
NAAR DE TOP?

THYSSEN

a
\
THYSSEN LIFTEN

Thyssen De Reus BV
Afd. Personeelszaken
van Utrechtweg 99,

Wat verwachten wij van onze nieuwe
collega's?
- telefoonervaring
- minimaal 23 jaar
- goede beheersing van ABN
-HBO-niveau
- min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker

„Pas na
de herfstvakantie
zetten we
een punt
achter

het sei-

Wat bieden wij?
- prima salaris
- vaste overeenkomst
- uniek spaarprogramma
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid
(openbaar vervoer/auto)

zoen"
Foto
Jaap
Maars

'Ik was altijd al een waterrat'

Bel donderdag 9 of vrijdag 10 september tussen
10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur op telefoonnummer 020-6918665 en vraag naar Marco of Diana.

Elly inmiddels een jaar of
zes werkzaam in het
Amsterdamse Bos. „En dat
is best heel zwaar," verzucht ze. „Als het een beetje behoorlijk weer is, moet
je zeven dagen per week
keihard werken. En juist in
de mooiste zomertijd heb
je geen momentje vrij om
daar zelf lekker van te
genieten. Maar toch bevalt
het me goed. Al was het
maar omdat iedereen hier
voor z'n ontspanning komt.
Bovendien heb ik er plezier in om sfeer te scheppen, en de zaak een leuke
uitstraling te geven. Zo
heb ik er met mijn partner
Antonio Roman voor
gezorgd dat er nu een terras is aan het water."
Vroeger was Elly werkAls eigenaresse van het
zaam als onderwijzeres,
verhuurbedrijf, dat in
terwijl ze tegelijk een wintotaal 45 kano's en 24 twee- keltje in tweedehands kleen vierpersoons waterfiet- ding beheerde. „Die ervasen in voorraad heeft, is
ring om met mensen om te

Is ze aan het loket komen
kan ik vaak al meteen
zien wat ze
willen.'beweert Elly
Spruyt van het aan de
grote speelvijver gevestigde Kano en Waterfiets
Verhuurbedrijf
Amsterdamse Bos.
„Wanneer ze jong zijn of
een beetje sportief kiezen
ze meestal voor een
kano, terwijl gezinnen
met kinderen en oudere
echtparen doorgaans liever in een waterfiets
stappen. Maar een yuistregel is dat zeker niet,
hoor. Ik heb hier al heel
wat hoogbejaarden vrolijk in een kano weg zien
varen."

2921 LN
Krimpen a/d IJssel

IntarLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
zoeken wij met spoed

gaan komt me nu goed van
pas," beseft ze. „En waar ik
ook van profiteer is dat ik
al van kind af aan een
echte waterrat ben." Ze
kan zich dan ook nauwelijks voorstellen dat er
klanten zijn die, als het
erop aankomt, de grootste
huiver vertonen om een
waterfiets te bestijgen.
„Steevast gaat het dan om
buitenlanders met geen of
weinig waterervaring,"
aldus Elly. „Maar ze hoeven het toch echt niet eng
te vinden, want zo'n ding
kan eenvoudigweg niet
omslaan. Bovendien helpen Antonio en ik-iedereen
die dat wil met in- en uitstappen."
Een dure grap hoeft een
tochtje over de stille wateren van het Amsterdamse
Bos niet te zijn. Gemiddeld
kost het huren van een
kano of fiets voor een uur
drie rijksdaalders per per-

soon. Desgewenst kan men
de prijs opjagen door voor
een speciaal arrangement
te kiezen. „Waar deze
zomer heel veel gebruik
van werd gemaakt, is de
combinatie van een uurtje
varen en daarna een barbecue ergens op een mooie
plek," meldt Elly. „Maar
ook onze kinderpartijtjes
zijn hartstikke populair. Na
een uurtje op het water
staan er dan een stapel
pannenkoeken voor ze
klaar."
Dat deze zomer niet meer
stuk kan, is voor Elly overigens een geschenk uit de
hemel. „Doordat het vorig
seizoen zo ontzettend veel
heeft geregend, hebben we
gevoelig moeten interen op
het bedrijfskapitaal. Dat
heb je nu eenmaal met een
seizoenbedrij f, hè, dat staat
en valt met goed weer.
Maar gelukkig hebben
Antonio en ik deze zomer

de schade weer voor een
groot deel in kunnen
halen. Met name in juli
was het ronduit grandioos.
Toen hebben we, volstrekt
uniek, zelfs twee zondagen
gehad dat we letterlijk al
onze vaartuigen op het
water hadden."
Zo druk is het inmiddels
allang niet meer, al hebben
Elly en haar partner nog
aardig wat aanloop door de
vele schoolklassen, personeelsverenigingen en
sportclub) es die in het bos
een sportief uitje hebben
geagendeerd. „Pas half
oktober, dus na de. herfstvakantie, zetten we definitief een punt achter het
seizoen," kondigt Elly aan.
„Dan gaat de hele boel tot
eind maart in de winterloods."
Johan Schaaphok

BE2ORG(ST)ERS
met sofïnummer
GOEDE VERDIENSTE

Bel mi: 020-613.8444

Dienst Binnenstad Amsterdam

INTERLANDEN SPREIGROEP.

ZorgBalans

Thuiszorg

Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304. 1060 VD Amsterdam

Bent u verzorgende en zoekt u
meer zelfstandigheid
en afwisseling in uw werk?

RENAULT AMSTERDAM BV
De grootste Renault-dealer van Nederland, gaat voorjaar
2000 verhuizen naar een nieuw te bouwen pand tegenover
de Amsterdam ArenA.
Daarom zijn wij nu al op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de volgende functies:

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en

• Administratief Medewerker
Schade afdeling m/v
^1e Schadehersteller m/v
^Leerling Schadehersteller m/v
®1e monteur A.P.K.
H2e monteur
Reageer snel, vul de onderstaande coupon in en stuur hem naar ons op! Wij
doen de rest!

de organisatie deel uit van

Voor de sector Openbare Ruimte, afdeling Huisvuilinzameling van de Reiniging vragen wij:

Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Heemstede
en Zandvoort behoefte aan

ZorgBalans Groep.

Oproepmedewerkers m/v

Door samenwerking

voor zowel ochtend-, avond- en weekenddiensten

kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u regelmatig
aan het werk en bestaat er ook de mogelijkheid om op contractbasis voor ons te werken.

van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leelsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Mijn naam is

In deze dienst is de sector Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer, het onderhoud en de handhaving van het gebruik van de openbare ruimte. De sector is verdeeld in vier afdelingen: Rayonmanagement.
Bureau Management Ondersteuning, Realisatie Openbare Ruimte en Reiniging. De afdeling Reiniging telt ongeveer
300 personeelsleden en heeft als hoofdtaak het schoonhouden van de Binnenstad.

10 Chauffeur/beladers (v/m)

verzorgingshuizen maakt

betekenl dat er een groot

Ik hen geïnteresseerd in uw vacature voor de functie: .
un «il daar graag; meer «ver «eten.

dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de
gelegenheid. ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw
kwaliteiten in zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk.

De Dienst Binnenstad Amsterdam is de ambtelijke organisatie voor de binnenstad van Amsterdam.
De dienst heeft de zorg voor vele gemeentelijke taken op het gebied van openbare ruimte, bouwen, wonen, economie,
onderwijs en welzijn. De hoofddoelstellingen, welke door het bestuur zijn vastgelegd, zijn het versterken van de
centrumfunctie en het handhaven van de functiemenging; het waarborgen van de historische kwaliteit van
het stadsbeeld: het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van de binnenstad.
De dienst telt ongeveer 900 personeelsleden en bestaat uit zes sectoren en bureau Monumentenzorg

Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een verzorgende functie.
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw
ervaring - maximaal ƒ 3.612,- per maand (bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Uitloop naar ƒ 3.807,- per maand behoort
tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van
kinderopvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

voor 36 uur per week .
Taken:

Wij bieden

- alle voorkomende reinigingswerkzaamheden en
met name:
- het inzamelen en transporteren van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval;
- het besturen van de wagen voor de huisvuilinzameling;
:
- het verrichten van het dagelijks onderhoud aan de
wagen.

Afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
ƒ 3.606,- bruto per maand (salarisschaal 3) op basis
van 36 uur. plus een maandelijkse MRI toeslag van
ƒ471,32.

Wij vragen voor deze functie:

-

LBO werk en denkniveau;
rijbewijs B-C-E en chauffeursdiploma;
klantvriendelijke instelling;
stressbestendigheid;
grote mate van flexibiliteit;
bereidheid om op onregelmatige tijden te werken.

Sollicitaties kunnen binnen twee weken na het ""
verschijnen van deze advertentie worden gericht
aan Dienst BinnenstaS Amsterdam,"sector••••..
Openbare Ruimte,t.a.v. mevrouw M. Roopram,
kamer 3324, Stadhuis, Amstel 1 ,„ -„ „
1011 PN Amsterdam.
' - . , , "j(>
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer J. Ditz,
opzichter Huisvuilinzanïeling van de Reiniging,
telefoonnummer (020) 551 95 30.
~~
Een psychologische.test is een onderdeel van de
selectieprocedure.
.

Mijn :ulrcs is
woonplaats

postcode

Mijn telefoonnummer is
Ik hen daar telefonisch bereikbaar vanaf

uur

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Vacante functies worden bij voorkeur in deeltijd vervuld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
Het gemeentelijk beleid is erop gericht, dat de samenstelling van het ambtenarenapparaat een afspiegeling
wordt van de Amsterdamse beroepsbevolking. Daarom wordt vrouwen en leden van etnische
minderheden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen
genieten zij de voorkeur. De rechtspositie en de sollicitatiecode van de gemeente Amsterdam zijn van
toepassing. De mogelijkheid van kinderopvang is in principe aanwezig.
Acquisitie naar aanleiding van cle/.e advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Knip de coupon uit en stuur deze in een enveloppe naar:
Renault Amsterdam BV, Antwoordnummer 39331,
1090

WC Amsterdam (postzegel is niet nodig).
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Regio Noord-West Nederland

Welkom
bij KSI9 de

Zorg Balans

Thuiszorg
U wilt wel werken, maar
u hebt schoolgaande kinderen?

top-ICT-ers
De ICT-consultants van KSI International zijn
actief op operationeel, midden en hoger
niveau. De diensten worden op consultancyof projectbasis aangeboden. Daarnaast ontwikkelt KSI specialistische, innovatieve en
unieke toepassingen. Bijvoorbeeld producten
voor Elektronisch Bankieren, logistieke en
e-commerce oplossingen en Computer Based
Trainingen voor Microsoft applicaties. Sinds
haar oprichting in 1986 heeft KSI een stevig
klantenbestand opgebouwd van middelgrote
en grote ondernemingen uit voornamelijk de
banken-, verzekerings-, telecommunicatie-,
en logistieke sector. Samen met de ITé Groep
en Screen Consultants telt KSI ca. 500 medewerkers. KSI is genoteerd aan de NMAX.

Dan is werken als
ZorgBalans Thuiszorg Is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloernendaal, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leef sfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Alphamedewerker m/v
echt iets voor u!
Als alphamedewerker kunt u in overleg uw werktijden regelen en
aanpassen aan de schooltijden.
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden, die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij bieden:
• zinvol werk
«leuke (belastingvrije) bijverdiensten
• werk in of dicht bij uw woonplaats
« sociaal contact.

Voor alle functies is een relevante opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring vereist.
Naast uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt KSI u:
> Interessante projecten (in uw eigen regio) > Zeer goede opleidingsmogelijkheden
^ Prima carrièremogelijkheden »• Een informele werksfeer
Bel voor informatie met Mia Seijbel (036) 546 00 80, of stuur een bondige brief met C.V. naar:
KSI International N.V., t.a.v. Mia Seijbel, Monitorweg 13, 1322 BJ Almere-stad

ICT-ers M/V die hun tijd beter
kunnen gebruiken dan in de file te
staan surfen nu naar www.ksi.nl

Horeca-carrière...

Wij vragen:
• gemotiveerde mensen
• met ervaring in de (eigen) huishouding
• en belangstelling voor mensen.

POSÏ &'lLAIKESTNI PROJECTEN

Het salaris is ƒ 16,04 netto per uur voor 23-jarigen en ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.799- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl
de partner de dubbele belastingaftrek behoudt.

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Q

>• Oracle-ontwikkelaars en beheerders
»• Netwerk- en systeembeheerders
>• O.O.-ontwikkelaars (bij voorkeur C++, Visual Basic, Delphi)
> Informatieanalisten en projectleiders (bij voorkeur met ervaring in de bancaire wereld)
>
Tandembeheerders

KSI: International N.V. heeft vestigingen in Alrrierë, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Best, DerYBosch, Den Haag, Eindhoven, Grou, .Maarssen,. Rotterdam, IJsselsteih en Zaventem (B).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

ACTIEKORTING

KSI maakt een gezonde groei door in de top van de ICT-markt. Voor de omgevingen Tandem, IBM, Unix,
Linux en Windows (3.X, 95, 98, NT) zijn wij daarom op zoek naar:

van ƒ 200,- per cursus, mét verkeersoefencentrum. Ook bij jou in de buurt,
via speciale methode. Voorwaarden korting: • Verkeersoefencentrum-onderdeel
op doordeweekse dag en niet van 18 t/m 29-10. • Start opleiding vóór 12-11.
• Alleen geldig voor nieuwe leerlingen die deze advertentie insturen aan aac
rijopleidingen, antwoordnr. 724,7300 WB Apeldoorn. Mogelijkheid voor lening
ter financiering van je rijbewijs bij SNSbank. Be! 0900-8991161.

imim n F I E I I n in E I K
Post & Blankestijn Projecten
is een toonaangevend
bureau op het gebied van
flexwerk. Gespecialiseerd
in detachering voor
functies op het gebied
van produktie, administratie en techniek.
Binnen onze resultaatgerichte visie bestaat
uitsluitend ruimte voor
medewerkers die
affiniteit vertonen met
alles wat zij doen en
ondernemen. Die
motivatie weten wij te
stimuleren door onze
werkgeversfunctie op
maatschappelijk betrokken
wijze in te vullen.

Zoekt voor haar opdrachtgever Home Products Service BV, de service
organisatie die deel uit maakt van Atag Group NV, voor wie wij reeds een pool
van circa 50 technici beheren, energieke, enthousiaste en klantvriendelijke

Service Technici m/v
Functie-inhoud:
• verzorgen van een kwalitatief
hoogstaande service in uw rayon;
• verhelpen van storingen aan
Atag en Pelgrim keuken- en
verwarmingsapparatuur bij de
consument;
• geven van produktinformatie,
gebruikers- en technische adviezen
aan de consument;
• administreren van servicebezoeken
en beheren van eigen voorraad
onderdelen.

Standplaats:
Wij zoeken mensen die woonachtig
zijn in de regio Amsterdam,
Amersfoort, Delft, Haarlem,
Hilversum en Zuid-Limburg.
Wij bieden:
• een boeiende, zelfstandige en
afwisselende functie in een snel
groeiende, dynamische organisatie;
• een goed salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bent u geïnteresseerd? Bel of schrijf naar:
Post & Blankesrijn Projecten, Tolweg 26, 3851 SK ERMELO,
Tel. nr.: 0341 - 561199. Fax nr.: 0341 - 562504. E-mail: info@postcnblankcstijn.nl

ROVC Technische Opleidingen
biedt de beste scholing in
de vakgebieden:
ELEKTROTECHNIEK & ELEKTRONICA
• WERKTUIGBOUWKUNDE

HEMA
ZANDVOORT

• PROCESTECHNIEK
• BESTURINGSTECHNIEK
• VEILIGHEID & CERTIFICERING

Amsterdamse School «oor
Gezondheidszorg
De vraag naar gediplomeerde assistenten wordt steeds groter.
Daarom start de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg
•bij voldoende deelnamemet ingang van september 1999

Heeft vanaf september plaats voor:

2-jarige MBO Avondopleidingen

Studeren in de wintermaanden

• VERKOOPMEDEWERKERS M/V
voor de winkel alsmede lunchroom op
contractbasis van 20 uur p w

Apothekersassistent
Doktersassistent
Tandartsassistent

informatie, stuur de bon in, of bel:
0318-698698.

• EEN INTERIEURVERZORGSTER
voor enkele uren per dag (zelf in te cle-

len)
voor sanitair, kantine enz.
• ZONDAGMIDDAGHULPEN M/V
werkend van 11.30 tot 17.00 uur.
voornamelijk afrekenwerk maar ook in de
lunchroom of op onze versafdelingen

Informatiemarkt
Kom op vrijdag 10 september a.s. naar onze
Informatiemarkt! Van 14.00 tot 20.00 uur,
Galvanistraat 13,6716 AE in Ede
(Industrieterrein Frankeneng).

voor info: Hema Zandvoort, klantenservice:
tel.: 023-5712820
vragen naar Mw. Vörös, de heer van der
Scheur of cle heer van der Laan.

Ben je minimaal 20 jaar, heb je minstens een MAVO-D diploma of
ben je werkzaam (geweest) in de gezondheidszorg en

heb je belangstelling???
Bel dan voor de brochure: 020-6715911
De opleidingen zijn gehuisvest in de locatie
Fred. RoeskestraaOO 1076 EO Amsterdam
Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en per auto (gratis parkeren)

Woonplaats:

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekniedia.

Stuur de bon in een gesloten ongefrankeerde envelop naar:
ROVC Technische Opleidingen, Antwoordnummer 85,6710 VB Ede

ROVC
TECHNISCHE S

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Tel. 020 51 50 329

Rami Amsterdam BV
is een internationaal opererende handelsonderneming met ca. 40 medewerkers,
gevestigd in Amsterdam. Het leveringsprogramma omvat een breed assortiment
peraluchtgereedschappen, takels en lieren. De verkoop verloopt via de handel aan de
industrie en garagebedrijven. Wij zoeken op korte termijn een

Enthousiaste
Secretariaatsmedewerkster
fulltime of parttime
(werktijden in overleg vast te stellen)

JLeJunetie:
Je draagt zorg voor een vlotte afhandeling van het inkomende, internationale telefoonverkeer. Je verwerkt de inkomende en uitgaande post en houdt het archief buitenland bij.
Bovendien ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden m.b.t. de gebruiksaanwijzingen voor onze gereedschappen. Om hiervoor de gegevens in de verschillende talen
te verzamelen, heb je contact met onze buitenlandse leveranciers en distributeurs via
telefoon, fax en email. Deze informatie wordt ingevoerd, vormgegeven en tot een boekje
verwerkt.

le_loekomst:
Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een commercieel, internationaal bedrijf.
Een enthousiast team waarbinnen een beroep wordt gedaan op je organisatie- en
coördinatievermogen en flexibiliteit. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
passend bij opleiding en werkervaring. Een stijlvolle werkomgeving in het centrum van
Amsterdam, op 5 min. loopafstand van het C.S.

lejeactLei
Stuur binnen 10 dagen een kort briefje met C.V. naar Rami Amsterdam BV, t.a.v. Marijke
Veldhuis. De Ruyterkade 120, 101 1 AB Amsterdam (email m.veldhuis@rami.nl).
Nadere informatie kun je inwinnen via telefoonnr. 020-5318801 ,
of bezoek onze website www.romi.nl.

Wij zijn autodealer voor de merken Toyota en Lexus en een dochteronderneming van
Louwman & Parqui b.v., de distributeur in Nederland van Toyota en Lexus.
. Onze after-sales afdelingen (magazijn en werkplaats) staan bij ons hoog in het vaandel.
Zij hebben immers het meeste contact met onze klanten en hebben dus grote invloed
op de klanttevredenheid. Om de regio Amsterdam nog beter te bedienen zijn wij voor
onze vestigingen in AMSTERDAM Z-O en HOOFDDORP op zoek naar professionele
after-sales medewerkers die aan het onderstaande profiel voldoen.

ervaren automonteurs (m/v)

magazijn medewerker (m/v)

MJ V

Postcode:

training & opleiding

Wij denken hierbij aan gedreven medewerkers die graag in teamverband zelfstandig
hun functie uitoefenen. De kandidaten hiervoor hebben:
- enige jaren werkervaring
- een opleiding op het niveau van eerste/tweede monteur personenautomobielen
- bereidheid tot het volgen van verdere training
- een rijbewijs (B)

CURSUSGIDS 1999-2000

Adres privé:

Kok
Traiteur
Cateringmedewerker
Serveren
Wijncerrificaat

De assistent is een specialist op het hoogste MBO-niveau (4):
• je werkt in hoge mate zelfstandig, vaak in teamverband
• je bent sociaal én je bent nauwkeurig

stuur mij vrijblijvend cursusinformatie
Vooiletteis/naam:

Managementopleidingen

• Opleiding op MBO-niveau
• Goede beheersing van de nederlandse, engelse en bij voorkeur ook de duitse taal
in woord en geschrift (kennis van andere talen, bijv. trans, is een pré)
• Goede kennis van Windows programmatuur zoals Word
• Vlotte typevaardigheid
• Accuratesse en klantvriendelijke instelling
• Bij voorkeur enige praktijkervaring

• ORGANISATIE & COMMUNICATIE

Eind september starten de praktijkgerichte
cursussen voor technici met een vooropleiding op lts- en mts-niveau. Sinds
1970 verzorgt ROVC ruim 50 avond- en
dagcursussen door geheel Nederland.
Meer weten? Voor uitgebreide cursus-

• Horeca ondernemersvaardigheden
É Cafédrijf/Sociale hygiëne
Nadat u deze diploma's hebt behaald
kunt een eigen bedrijf beginnen.
Ook in andere branches.
Vraag informatie aan:

• grote mate van zelfstandigheid
en initiatief;
• goede contactuele en representatieve eigenschappen;
• flexibele instelling t'.a.v. werkzaamheden en werktijden.

Wij vragen:
• een servicegerichte en klantvriendelijke instelling;
• MTS niveau, bij voorkeur richting
electro, electronka of energietechniek;

Grijp je kans, volg een parftime-cursus,
waardoor je meer kans hebt op leuk werk,

Bel voor meer informatie over succesvolle pcrsoncclswcrving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2S04
of
l'ieter Langcreis 020 - 562 3436

In deze functie bent u de rechterhand van de magazijn-chef en neemt zijn taken waar
bij afwezigheid. De werkzaamheden bestaan ondermeer uit de onderdelenafgifte aan
de werkplaats, het inruimen en op orde houden van het magazijn en het bezorgen van
onderdelen. De kandidaten hiervoor hebben:
- ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in het autobedrijf
- kennis van auto-onderdelen
- een rijbewijs (B)
- goede contactuele vaardigheden
Voor bovenstaande functies bieden wij u een goed salaris, ruime studiemogelijkheden,
een gunstige personeels-aankoopregeling en een zelfstandige functie waarbij eigen
initiatief op prijs wordt gesteld.
Mocht u interesse hebben in één van deze functies neemt u dan binnen twee weken
'contact met ons op, telefoon (020) 697 5890 of na 20.00 uur (030) 6011 850, u kunt
vragen naar de heer F. Breedijk. Ook schriftelijke reacties zijn welkom, ons adres is:
l nuwmnn Amsterdam. Hooaoorddreef 3.1101 BH Amsterdam
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De nieuwe Scénic:
de eerste breedbeeldauto
De ideale auto voor alle mogelijke doeleinden, met een prachtig breed uitzicht. De grote, warmtewerende voorruit* geeft u een haarscherp panorama. Weids en overzichtelijk. Vanuit de comfortabele
stoelen, die overigens variabel in te delen zijn, geniet u dus optimaal. En mét het veilige gevoel van ABS
en dubbele voor- en zij-airbags. Standaard. Kom dus snel langs vooreen proefrit en ontdek hem zelf.

De Scénic vanaf fl. 39.495,-/€17.922,05.

RENAULT

Hij staat voor u klaar bij:

Uw Euromobil partner

Auto van Wegen Zandvoort B.V.

Auto Strijder bv
Burg. v. Alphenstraat- 102, 2041 KP Zandvoort

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-571 6646.

te!.: (023) 57 14 565, fax: (023) 57 30 224

Auto Strijder Carwash

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Ondernemers Vereniging Zandvoort

organiseert van 14 t/m 18 september

wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook op zondag
geopend

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
• Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

SAMENÏ
: ADYERT^

;l<;p-t ;::DAT^MAc WÈ^^
Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

( Q-22 J

wedstrijden op het GASTHUISPLEIN
Dinsdag t/m vrijdag van 19.00-22.00 worden de VOOrrondeS gehouden

Zaterdag 18 september: de finale!
De eerste prijs:
Een diner voor 2 keer 2 personen bij het

UJftP€N VAN ZflNDVOORT
aangeboden door:

Voor de andere prijswinnaars liggen leuke prijzen klaar.
ir

Zaterdagavond speelt tussen de finales

Combo Kreuger"

uit Heemstede.

Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij

Het Utapen van Zandvoort

K0*H

kct (C 4e *merte

lason
Jason nodigt kandidaten (m/v)
uit schriftelijk binnen
tien dagen te reageren.
Stuur uw brief
met CV aan:
Jason werving & selectie
t.a.v. mevr. M. Spierenburg
Stadsbrink 3A
6707 AA Wageningen
Uw sollicitatie wordt
strikt vertrouwelijk
behandeld. Een
psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
van de procedure.
Jason werving & selectie
lel. 0317450545
fax. 0317450285
E-mail: jason.ws@wxs.nl
> werving
selectie
>• potentieel beoordeling
loopbaan advisering

^^ Konijnenburg b.v. met 45 medewerkers en gevestigd i..
Amsterdam, is een internationaal opererende technische handelsonderneming met
een verkoopkantoor in België. Al meer dan een halve eeuw importeert en verkoopt
de organisatie transporrwielen van toonaangevende fabrikanten. De divisie transportwielen levert de producten aan een breed scala van bedrijven, van machinefabriek tot
ziekenhuis. Aangestuurd door een ondernemend en pragmatisch management ontwikkelt onze
relatie zich al vele decennia voorspoedig. Juist door de groei zijn wij voor Konijnenburg b.v. op
zoek naar een:

INKOPER
(een jong talent, vol ambities en commerciële slagkracht)
Als inkoper bent u verantwoordelijk voor het inkoop- en bestelbeleid. U brengt de (inkoop)markt in kaart
en selecteert mede op basis van de gekozen inkoopstrategie de beste marktpartij. U onderhandelt over
prijzen, raamcontracten, leveringsvoorwaarden en logistieke concepten. Vanzelfsprekend werkt u aan
een optimale relatie met uw leveranciers en beoordeelt u doorlopend de kwaliteit en prestaties van uw
partners. U koppelt gesignaleerde marktontwikkelingen aan een adequaat assortimentsbeleid. Gezien <
uw positie op het snijvlak van inkoop en verkoop geeft u mede richting aan het te voeren commerciële
beleid. U rapporteert aan het hoofd inkoop.
Qua profiel denken wij aan een zeer commerciële en inventieve man of vrouw met een professioneel
zakelijke instelling. In staat om met veranderingen om te gaan en flexibel in te spelen op vragen vanuit
de organisatie. U overtuigt en u hebt dat aangeboren gevoel kansen op de markt te signaleren en
daar dan ook direct naar te handelen. U voelt zich verantwoordelijk voor uw resultaten en bent hier
ook op aan te spreken. Bovendien steekt er een toekomstig manager in u.
De juiste kandidaat heeft een opleiding op HBO niveau (HEAO-CE/HTS/Nevi). Daarnaast heeft u
minstens 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in een op handel georiënteerde onderneming.
Kennis van de branche is een pré. Beheersing van de Engelse en Duitse taal is onontbeerlijk.
Woonachtig in de omgeving van Amsterdam of de bereidheid daar naar toe te verhuizen.
U treft een professionele werkomgeving binnen een informele organisatie met een team
gemotiveerde collega's. Uw zeer reële groeimogelijkheden heeft u in eigen hand.
Het pakket arbeidsvoorwaarden is gewoon goed.
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

ControBefoes.fi ei
verhoogt

Ruimdenkende Mégane B

veiligheid
en gemak

S

tap bij de Renault dealer over de drempel en de Méganes
vliegen je om de oren. Er was al keuze uit de Hatchback, de
Coupé, de Sedan, de Scénic en de Cabrio. Sinds kort staat
ook de Break, Mégane nummer zes, in de showroom. Een auto
die aan de goede manieren van de Mégane-familie nog een prettige karaktertrek toevoegt: hij is erg ruimdenkend.

pecificaties Renault Mégane
reak1.616VRXE
i/lotortype: viercilinder lijnmotor
met zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1.598 cm3
/ermogen: '
79 kW/110 pk
bij 5.750 tp.m.
148 Nm bij
Viax. koppel:
3.750 tp.m.
icceleratie:
10,3 sec. van
0-100 km/uur.
'opsnelheid:
193 km/uur.
Cem. verbruik: 7,2 ltr/100 km.
'rijs:

' ,

. ƒ 36.895,-

:

ijzonderheden uitrusting
Centrale vergrendeling met
fstandsbediening"
ilektrische ruiten vóór
lektrisch verstelbare en vervarmde buitenspiegels
airconditioning-' ".",'\ , ,
iestuurdersstoel in hoogte vertelbaar
, ,, > '
'erstelbaar stuurwiel ,
/elours bekleding
iuitentemperatuurmeter
Wistlampen vóór ,
ioordconiputerOliepeilmeter
'
"
'
wee airbags
Zij-airbags
ABS

De Mégane is een ongekend succesnummer voor Renault. De verschillende variaties (inclusief de
Scénic) nemen al geruime tijd de
derde positie in de verkoop toptien in beslag. En aangezien het
hele gamma er dankzij de recente
face-lift weer als herboren uitziet,
zal daar voorlopig geen verandering in komen. Bovendien heeft de
Break in zijn korte bestaan - hij is
sinds april te koop - al een flinke
duit in het zakje gedaan. Eind juli
hadden 1.565 Breaks hun weg naar
een klant gevonden. Het streven
van Renault om dit jaar 3.200
exemplaren af te leveren lijkt dus
gemakkelijk binnen handbereik.
De belangrijkste reden om een stationwagon te kopen is en blijft
natuurlijk de extra ruimte. De Break
zal op dat gebied, niemand teleurstellen. Met de achterbank in de
normale positie kun je 480 liter in
de auto kwijt, een waarde die
alleen door de Sedan met 30 liter
overtroffen wordt. Klap de achterzitting weg en de ruimte is
gegroeid tot een enorme 1.600
liter. Wie daar niet genoeg aan
heeft moet toch echt aan een
vrachtwagen gaan denken...
De Break (een naam die we een

week lang op z'n Frans als 'brèk'
hebben lopen uitspreken, tot de
importeur-ons grinnikend meldde
dat het gewoon 'breek' is) lijkt op
het eerste gezicht een vrij rechttoe
rechtaan model. Een stationwagon
in z'n puurste vorm. Het is Breakbezitters echter aan te raden om de
Break eens voor een terrasje te parkeren, zelf op het terras plaats te
nemen en de auto een tijdje aandachtig te bekijken. Er voltrekt zich
dan iets vreemds: de auto wordt
met de minuut mooier. En dat ligt
dan niet aan de eventueel op het
terras genuttigde alcoholische versnaperingen, maar aan de aparte
stijlelementen die in de Break verwerkt zijn. Zoals de zijruiten, die
van voor naar achteren steeds lager
worden. Ze 'knijpen' als het ware.
Of de geinige knipperlichten in de
achterlichtunits, die net als bij de
Mégane Coupé cirkelvormig zijn.
Wat voor het lijnenspel van de
Break geldt, geldt ook voor het rijden in de auto. Het vergt even wat
tijd om het ten volle te kunnen
waarderen. Het stuur staat in een
wat andere positie dan je doorgaans gewend bent, net als de
stoelen. Daardoor ben je de eerste
kilometers vrij druk met het instellen van de ideale rijpositie. Maar

Hier mooi te zien: De zijruiten lopen spits toe naar achteren.
stap na een week weer in een
andere auto en je merkt pas hoe
enorm comfortabel en gemakkelijk
de Mégane rijdt. De reputatie die
Franse auto's qua comfort hebben
opgebouwd wordt door deze
Renault zeker in ere gehouden. De

1.6 16V-motorin de testauto beviel
uitstekend. Hij trekt vooral bij

hogere toerentallen lekker door;
een eigenschap die zestienkleppers

typeert. Daardoor gaat de Mégane
er op de snelweg, waar de toerentallen natuurlijk relatief hoog liggen, vlot vandoor.

Nog met vakantie? Dan vocral eerst niet een bezoek ,1,111 r k'
dealer overslaan. Op c-on
lange reis wordt do .'.ulo
namelijk danig op do pn.••:•(
gesteld. Een grondige cunliolebeurt voorkomt veel OMP/1makken in het buitenl.irul '.-n
verhoogt de veiligheid.
Zeker voor vakantiegangers
die met een caravan rei?'.1 n
kan het nuttig zijn om tr-ns
langs te gaan bij de dénier, bijvoorbeeld voor het monteren
van hulpveren. Hierdoor rijdt
de combinatie auto/oit.-ivin
een stuk stabieler.
Bij dakbagage is het van
belang, dat de dakdragers en
de bagagebox bij het lype
auto passen. Deze b,i",.i!;rboxen zijn aerodynamisch
vormgegeven, waardoor hel
brandstofverbruik binnen de
perken blijft.
Denk bij de voorbereiding ook
aan zaken als goede kinderzitjes of verhogingskussens. In
sommige Europese landen ?ijn
deze zelfs verplicht.
Tot slot kan het handig rijn
voor het thuisfront als u een
mobiele telefoon meeneemt
op reis. Vergeet dan niet. een
12 volts laadsnoer bij uw
Volkswagendealer te halen. Zo
blijft u bereikbaar, ook al kan
er nu niets meer fout gaan.

Ferrari 360 Modena nu in Neder!

Fiat wil met Punto weer aan kop
iat windt er geen doekjes
om. Met de tweede generatie Punto willen de
talianen wat betreft verkooplantallen weer 'numero uno' in
Europa worden. Net als andernalf jaar geleden met de eerste
"'unto het geval was. Ze wer>en daarvoor een auto in de
jtrijd die is voorzien van de
nieuwste techniek. En qua uitrustingsniveau voldoen de
teventien uitvoeringen van de
^unto aan de extreem hoge
eisen die kopers tegenwoordig
stellen.

instelbare stuurbekrachtiging toe.
Een innovatieve vondst waardoor
parkeren en manoeuvreren met de
Punto een peuleschil wordt.

J bij de eerste aanblik roept de
rieuwe Punto een gevoel van herkenning op. Een goed teken, want
jle vorige was met zijn hoge ach[erlichten eveneens duidelijk herpnbaar. Bij deze tweede generatie
zijn voor- en achterkant, evenals de • Met de nieuwe Punto wil Fiat de Europese nummer 1 positie weer verochtunits hoekiger vormgegeven, veren.
lierdoor oogt de Punto helemaal
laar voor de volgende eeuw.
deurs is vlakker en de achterlichten
hier een voorbeeld van. De topsteken meer uit. Het interieur is
Punto krijgt een krachtige (130 pk)
iat levert de Punto weer in spor- eveneens compleet nieuw. De stoe1,8-liter zestienklepper. De prijslijst
begint met ƒ 22.950,- voor een
eve driedeurs- of praktische vijf- len zitten ook lekker voor langere
1,2-liter achtklepper. De 1.2 16V
eurs uitvoering. Daarbij valt op mensen en vooral de ruimte achat de fabrikant veel aandacht terin valt op. De grote opbergruimlevert Fiat naar keuze zelfs met een
eeft besteed aan de vormgeving te rechts op het dashboard is zes- of zevenversnellingsbak. Met
an beide modelvarianten. De vijf- enorm handig voor het wegleggen deze automaten kan de bestuurder
eurs is duidelijk herkenbaar aan van kleine dingen.
ook zelf schakelen door de pook
en wat bollere en verder naar achnaar voren te duwen (een versneleren doorgetrokken daklijn. Er kan Technisch vormt de Punto de maatling omhoog) of naar achteren te
trekken (terugschakelen). Als eer'us ook daadwerkelijk meer baga- staf in zijn klasse. De moderne 1,9,e in. De kofferklep van de drie- liter direct ingespoten turbodiesel is ste fabrikant past Fiat trouwens

Tijdens de eerste rij-indrukken met
de Punto valt onmiddellijk op dat er
veel is gedaan aan geluidsisolatie.
In het interieur heerst een zodanige
rust dat de bestuurder tijdens het
rijden op binnen- en snelwegen
niet constant het volume van de
radio hoeft aan te passen. De zit
achter het stuur is goed en alle instrumenten zitten binnen handbereik. Wel is het even wennen aan
de positie van de knoppen voor de
elektrisch bedienbare ramen. Deze
zijn gemonteerd op de middenconsole.
Zoals de laatste tijd opvalt bij meer
kleinere auto's rijdt de Punto beter
dan je door het formaat zou verwachten. Ondanks de korte wielbasis stuurt hij comfortabel en neutraal. Pas bij hoge bochtsnelheden
komt onderstuur om de hoek kijken waardoor de auto de buitenkant van de bocht neigt op te zoeken. Het liften van het gas is dan
genoeg om het juiste spoor verder
te vervolgen. De 1.2 16V die wij
reden is een fijne auto. De motor
hoef je niet hoog in toeren te jagen
om goed vooruit te komen. De verschillende uitvoeringen van de
nieuwe Punto zijn vanaf 9 september leverbaar.

R

eikhalzend zullen Ferrariliefhebbers uitkijken naar
de 360 Modena. Deze
jongste versie in het gamma
van dit
merk komt nu
Nederland. Kosten ƒ355.000,-.

Het Carrozzeria Scaglietti-programma zorgt ervoor dat de auto zoveel
mogelijk aangepast wordt aan de
smaak van de eigenaar in spe. Een
sportief type kiest bijvoorbeeld
voor de racing-opties, bepaalt zelf
de kleur van de door de wielen
zichtbare remklauwen en kiest de
kleur van het stiksel van de bekleding.
Ferrari heeft met de nieuwe 360
Modena intenties om de meest
verkochte Ferrari, de F355, te overtreffen. Dit plan is opgesteld aan de
hand van de vier hoofddoelstellingen. Ten eerste hogere prestaties,
ten tweede gewichtsreductie, vervolgens verbeterde aërodynamica
en tot slot meer interrieurruimte.
De V8-motor heeft een inhoud van
3,5 liter en een vermogen van 294
kW/400 pk bij 8.500 tpm. Wat
betreft de gewichtsreductie: het
carrosserie en het chassis met
spaceframetechniek is uit aluminium vervaardigd. Daardoor is ten
opzichte van staal een reductie van
80 kilo bereikt. De stijfheid is met
44% toegenomen.

odeshows staan model voor Primera
rechter, een make-up spiegel.Er is
een bergvakje voor een zonnebril.
Mét een zachte voering, dus er
komen geen krassen op de bril. En
met een druk op de afstandsbediening gaat de interieurverlichting
aan. Om pas weer te doven als de
motor gestart wordt. Dus geen
gezoek in het donker en geen
onveilig gevoel. Met diezelfde
afstandsbediening kan de kofferklep geopend worden. Ook met
twee armen vol boodschappen. De
Primera wordt geleverd met een
sleutel 'voor hem' en een sleutel
'voor haar'. Start de auto met je
eigen sleutel en de radio zoekt
meteen het station op waar je het
laatst naar hebt geluisterd.

eder mens draagt, .bewust of
onbewust, een imago uit.
Kleding is daar een heel
Hangrijk onderdeel van.
Reding moet prettig voelen,
pok de auto moet op het lijf
^schreven zijn en een rotsvast
''ertrouwen geven. Met die
iedachte heeft Nissan de nieuPrimera ontwikkeld. Deze
erschijnt op 7 september bij
dealers in de showroom
oor een prijs vanaf ƒ 39.695,'eding en auto's hebben veel meer
t elkaar gemeen dan op het eer"e gezicht lijkt. Dat verklaart waar111
de ontwerpers van Nissan - hoe
re
emd het ook mag klinken 'tensief gekeken hebben naar
10
deshows en kledingzaken.
le

heeft zijn vruchten afgewor- De invloeden van de mode
in de nieuwe Primera verwerkt.
'et alleen de denkwijze van de
'udewereld - hetonderscheiden'e. individuele en toch praktische 'fiaar ook concrete details uit deze
e
ndy omgeving zijn terug te vinI n in de nieuwe Nissan, zoals in
'e styling van het koetswerk en
het interieur.
en

P Primera heeft een heel eigen
|'i' en flair. De Primera is warm.
psan is tot het uiterste gegaan

Nissan heeft voor het ontwerpen van de nieuwe Primera gekeken naar modeshows en kledingzaken.

om het interieur een aangename
atmosfeer mee te geven. Mooie
stoffen en materialen, frisse kleuren. Je voelt je prettig en op je
gemak in de Primera. Want het is
een auto die je 'aantrekt'.
Dat een auto ruim, comfortabel en

milieuvriendelijk moet zijn, een
goede wegligging moet hebben en
lekker moet schakelen is zo langzamerhand wel bekend. Maar een
goede auto heeft meer. In een
goede auto ontbreken kleine ergernissen, tekortkomingen en onhan-

digheden. Juist daar heeft Nissan
enorm veel aandacht aan gegeven.
De handgrepen van de portieren
zijn nagelvriendelijk, net als alle
andere bedieningsorganen. De linker zonneklep heeft, evenals de

Het is slechts een kleine greep uit
de talloze kleine details en grote
innovaties, die allemaal één doel
hebben: zorgen dat de bestuurder
van een Nissan zich volledig op zijn
of haar gemak voelt. De Primera is
verkrijgbaar als vierdeurs, vijfdeurs
en stationwagen. Er valt te kiezen
uit een 1,6-liter, een 1,8-liter of een
2,O-liter benzinekrachtbron. Ook is
er een 2,O-liter turbodiesel. Heel
vooruitstrevend is de automatische
Hypertronic CVT versnellingsbak.
De versie M6 biedt zelfs de mogelijk om behalve automatisch ook
heel sportief met de hand te schakelen.

De Ferrari 360 Modena is de laatste telg uit de stal van roemrijke Italiaanse sportauto's.
De klant heeft de keus uit een
handgeschakelde 6-bak of de
sequentieel te bedienen F1-zesversnellingsbak. In dat laatste geval
valt ook te kiezen voor de

'Automatic'-toets en de auto doet
de rest.
Bij gladde wegen verhoogt het Low
Grip-schakelprogramma . samen
met het ASR-systeem de veiligheid

van de inzittenden.
Slechts 4,5 seconden zijn nodig
voor de acceleratie van 0-100
km/u en er is een topsnelheid van
295 km/u mogelijk.

Terreinrijders strijden om kampioenschap tijdens Off Road1 '99

A

utopretpark Autotron en Adventure World
Beekse Bergen houden op 2 en 3 oktober
Off Road '99, een spectaculair evenement
voor terreinrijders. De jury test de deelnemers
tijdens deze competitie op snelheid, kracht en
voertuigbeheersing.
Voor 4x4 voertuigen zal het een spannende strijd worden. Er is niet alleen aan "professionals" gedacht, ook
voor beginners is een parcours uitgezet in samenwerking met de Nederlandse Terieinsport Associatie
(NTA).
Verschillende importeurs van vierwielaangedreven ler-

reinauto's geven demonstraties voor degenen die niet
over een 4x4 beschikken. Ook krijgen bezoekers en
deelnemers de kans om in sancl-buggy's te rijden en
maken zij kennis met het trail-rijden en de quHsport.
De organisatoren hebben tussen Rosmalen en ':i?d:se
Bergen een route uitgezet volgens het "bolletje-pijltje"-systeem uit de rallysport.
Deelname inclusief 4 toegangskaalten kost { ("~>,-,
bezoekers betalen ƒ 19,50 en kinderen van 4 tol 12
jaar ƒ 17,50. Beide parken zijn tijdens de Off Road
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

H

ij stond twee jaar geleden nog als 'toekomstvisie' op de IAA in
Frankfurt. En nu beleeft hij op
dezelfde autoshow zijn première als productierijp model:
de Audi A2. Een vooruitstrevend gevormde 'auto die bol
staat van de moderne techniek.
De A2 heeft, net als de grote
Audi A8, een volledig aluminium carrosserie,-waardoor het
totale gewicht op slechts 895
kilogram komt. In de tweede
helft van 2000 wordt de compacte Audi in Nederland verwacht.
Dankzij zijn bescheiden gewicht,
lage luchtweerstand (Cw-waarde:
0,28) en zuinige motoren is de A2
uitermate zuinig. Hij verschijnt met
een driecilinder turbodieselmotor
(75 pk), die slechts 4,2 liter per 100
kilometer (1 op 23,8) verbruikt.
Met de viercilinder benzinemotor,
die exact hetzelfde vermogen
levert als de diesel, komt het ver-

üiff

Geen concept-car meer, maar in de tweede helft van 2000 al in
showroom: de Audi A2.
bruik per 100 kilometer op 6,1 liter
(1 op 16,4).
De A2 oogt enorm futuristisch.
Vooral de zeer schuin aflopende
daklijn valt op, met het subtiele
spoilertje op de achterruit. Het
korte neusje herbergt 's werelds
eerste 'service-module': achter een
wegklapbare afdekking zitten, heel

makkelijk bereikbaar, de oliepeilstok en de vulopeningen voor olie
en ruitensproeiervlocistof.
Het interieur biedt volop variatiemogelijkheden. De achterste zitplaatsen zijn niet alleen neerklapbaar, maar ook verwijderbaar,
zodat grote voorwerpen probleemloos achterin pnssen.

woensdag 8 september 1999

17

500 in2 Fitness plezier
Verbouwingsheropening
Open dag:
ZATERDAG 2 OKTOBER 1999
*Totaalpakket van top tot teen:
(cardiofitncss, fitness, sauna, turkssloombad, relaxruimlc
en gediplomeerde begeleiding)
3 maanden abonnement:
FL. 199,00
12 maanden abonnement:

FL. 750,00

HOGEWEG 29 winkel
Zandvoort
Aan doorgaande weg gelegen winkel met rui
me bestemmingsmogelijkheden

*Aerobics, Callanetics: 10 rittenkaart

FL.

Opp circa 85 m'
Frontbreedte ca 6 m

75,00

HOGEWEG 29 achter
Zandvoort
In centrum dorp gelegen kantoorruimte circa
2
30 m op de begane grond en Opslag/archiefruimte circa 100 m' in het souterrain.
Een en ander in te delen c q te renoveren in
overleg met en met medewerking van de eigenaar

(u kunt :n h o/i^e\ nn i ooi ik u / mt im ui- /ei wn)

*Gratis Proefles

STRANDPAVILJOEN NR. 8
Genaamd: 't Trefpunt
De breedte van het paviljoen is 55 m
De pachtsom bedraagt ca ƒ 10 000,perjaar

FL. 100,00
FL. 70,00

*l O x Snelbruiner
10 x Zonnebank

De vraagprijs is ƒ 695.000,- kosten koper
inclusiefgoodwiil en inventaris

Huurprijs ƒ 1.500,- per maand.
Waarborgsom ƒ 4.500,-

Huurprijs ƒ 2.000,-per maand.
Waarborgsom ƒ 6 000,-

ZEESTRAAT 45 boven
Zandvoort
Luxe bovenwonmg met veel originele details
Zeer fraaie 4 kamer bovenwonmg in het centrum op loopafstand van strand, zee, winkels
en station Indeling Entree, hal met toilet en
garderobe, royale L-vormige living, luxe open
keuken met mbouw-apparatuur Ruim terras
op het zuiden 1e verdieping 2 slaapkamers
waarvan 1 met airconditioning, badkamer met
ligbad, toilet, douche, wastafel, telefoonaan
sluiting en vloer-verwarmmg Berging met
wasmachine aansluiting
• veel originele details
• het appartement is totaal gerenoveerd
• woonkamer met parkervloer
Vraagprijs: ƒ 398.000,-

*Wij berekenen geen inschrijfkosten !
(alle aanbiedingen gelden van l sept.tot l nov. 1999)
xoo, moe. mfoimatie FITNESS PARADISE
Paiadijiwcg l 2042 GC Zandvoort

NU DIRECT IN 'N EIGEN HUIS...

Fel 023 - 5717742

SLAAP LEKKER

KERKPLEIN 7 links

DE FAVAUGEPLEIN 21/7
Zandvoort
Fraai dne-kamer-hoek-appartement, verbouwd tot twee kamers met SCHITTEREND
zeezicht1
INDELING Entree, gang met vaste kasten,
leuke woonkamer met kurkvloer, aparte keu
ken, slaapkamer met inloopkast, badkamer
met douche, wastafel en toilet

Zandvoort

Winkel circa 45 m2, m centrum dorp op A1
locatie gelegen
Voor vele doeleinden geschikt
• Systeemplafond
• C v gas
• Huurpenode 5 en 5 jaar
• Huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd
• Waarborgsom 3 maanden

•Twee nieuwe balkons
• Servicekosten ƒ 478,- per maand
• Oppervlakte 75 m'

Huurprijs: ƒ 42.000,- per jaar

Vraagprijs: ƒ 429.000,-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

wan MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

RIJKSSTRAATWEG 6 7 - 7 1 , HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Met

advertentie
KORTING

op de MALAWH

BOULEVARD PAULUS LOOT 89
Zandvoort
Op mooiste locatie van Zandvoort gelegen vrijstaande villa
met schitterend uitzicht over zee boulevard en duinen INDELING Soul c v ruimte berging ruimte met sauna
dompelbad douche zonnebank wasruimte ontspanningsruimte mei bar inpandig verwarmd zwembad met
Whirlpool machinekamer serre toegang tot dubbele garage met 2 electnsche deuren Beg grond ruime hal eetkamer met douche/toilet L-vormige woonkamer met houten
vloer gas open haard en serre voorzijde ruime open keuken schuifpui achterzijde Rondom terrassen 1e verd. 3
slaapkamers terras op hè! westen luxe badkamer met
bad toilet en dubbele wastafel (marmer) 2e verd 1 kamer
en zolderberging
• Rondom electnsche rolluiken
•Alleramenvv dubbel glas
• Souterrain apart bereikbaar
• Dak is geïsoleerd
• C v gas
• Grondoppervlakte 750 m Inhoud ruim 900 m
Vraagprijs ƒ2100000,-

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

"X ƒ~

UU

van der Kuijl

...EN ONDERTUSSEN SPAREN VOOR LATER!

CENSE&
LINGEN

CÏ3

V
A
N

NVM
MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN •HYPOTHEKEN

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Giro

55055

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

gegarandeerd de mooiste foto's
in 1 uur (ook APS-film)

UdONT

Zeestraat 48
Tel. 5720072

SINGEREN

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Spijs en

Z o n d a g o p e n van 12.00 - 17.00 uu

VAKANTIEAANBIEDING

NAAIMACHINES?
^
" OVERLOCkMACHINES

VAN: F L 5399.VOOR:
ex afl. kosten 95.-

LUKON TWEEWIELERS
Kochstraat 8 Zandvoort NIEUW-NOORD
TEL. 5716504 zondag en maandag gesloten

^ ^

Waardebon

FOÜRNITÜREN

HANDWERKEN
Reparatie
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

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

enz
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoort
DE RUYTERSTRAAT 4/8
4 kamerflat, verbouwd tot 3 kamers op 4e verdiepmg, met SCHITTEREND STRAND- en
ZEEZICHT Geheel gerenoveerd
INDELING Entree, gang, woonkamer met
moderne open woonkeuken, balkon op het
zuidwesten, 2 slaapkamers, moderne, luxe
badkamer met hoek-whirlpool en hangend toilet Berging op de begane grond
• Keuken met apparatuur (afwasmachine,
koelkast, gaskookplaat, RVS schouw, magnetron/combi-oven, was/droogcombmatie.
• Eigen combi c v
• Grotendeels v.v kunststof kozijnen met dubbel glas
• Servicekosten ƒ 370,- per maand
• Opp circa 95 m2
Vraagprijs: ƒ 359.000,-

WEEKMENU

GRATIS ONTWIKKELEN

Romige Doperwtjessoef met
gegrilde kipstukjes

2|öOKAD()

* **

Lamsfilet met Rode port sauce

(AL^ElNV^^

***

Coupe Blotto

39,50 p.p.
Hnltcstrnat46
2042 LN Znndvoort
tel. 5737046

-»•§-

Foto Focus

•3X8Haltestraat 37a
Zandvoort
023-5715810

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Handbalsters
zonder wissels
kansloos
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Publiek smult van Formule l op circuit

ZANDVOORT - De ZVMRabobank
handbalsters
konden in het openingsduel
tegen Tornado niet overtuigen. Met maar liefst 13-25
werd een grote nederlaag ge- Dat de autosport lééft, bleek
leden.
ook zondag weereens. Het
raceprogramma op Circuit
Park Zandvoort, werd
Ondanks de goede voorne- omlijst door een
mens slaagde ZVM-Rabo er demonstratie van de
niet in een stempel op de wed- Formule I coureurs van het
strijd te drukken. Het team Winfield Williams-team.
van coach Alfred Greil trad Maar liefst 40 duizend
aan zonder wisselspeelsters en toeschouwers waren naar
dat werd funest. Tornado hield het zonovergoten circuit
het tempo hoog waardoor getogen om er bij te zijn.
ZVM-Rabo in het verloop van
de strijd naar adem snakte.
Het niet kunnen wisselen brak
de Zandvoortsen op. Bij de
rast leidde Tornado al met 813.
Ook in de tweede helft was
het duel geen echte wedstrijd.
Tornado overvleugelde ZVMRabo en bouwde de voorsprong verder uit. Er werd
steeds meer een beroep gedaan op de conditie van de
Zandvoorste
handbalsters,
doch tegen het einde van de
wedstrijd werd het verweer
steeds minder. Tornado speelde zoals het wilde de wedstrijd
uit en won met 13-25. „We hebben door de blessure van de
keepster een probleem," stelde coach Greil. „Toch blijf ik
erbij dat we een hele leuke
groep hebben. Spelen we met
wissels dan hadden we een ander resultaat kunnen behalen."

D

E COUREURS ALEX
ZANARDI en Ralf
Schumacher
keken
hun ogen uit bij zoveel
toeschouwers. Beide coureurs
zorgden er voor dat het bezoek
aan het circuit niet voor niets
was geweest en zorgden voor
spectaculaire ronden. Snoeihard was het geluid maar dat
kon ook gezegd worden van de
snelheid. Op het rechte eind zo
tegen de driehonderd kilometer per uur en door de bochten
zo rond de hondervijftig kilometer per uur. Ralf Schumacher zette voorlopig een offtcieel ronderecord neer van
1.24,381 wat een gemiddelde '
snelheid betekende van ruim
183 kilometer per uur. Tegen
het einde van de demonstratie
blies Schumacher wel de motor op en kreeg hij aan de achterkant van het circuit een lift
van ploegmaat Zanardi. Het
publiek kon de demonstratie
best waarderen en beloonde
het optreden van de Formule
ZANDVOORT - Ben Rüc- 1-coureurs met een staande
kert en Jo Bottelier zijn club- ovatie.
kampioen geworden bij de
Zandvoortse golfclub SonDe diverse races waren het
derland. Zij deden zaterdag aanzien eveneens meer dan
samen met 68 anderen mee waard. In de races voor het Liaan de clubkampioenschap- bertel Dutch Touring Car
pen op golfbaan Spaarnwou- Championship werd er volop
de.
strijd geleverd. Cor Euser, verstevigde zijn koppositie door
Rob van Dooren en Marijke de twee races met overmacht
Herben veroverden de tweede te winnen. Tim Coronel, tweeplaats. De bronzen medaille maal van pole-position verwas voor Sia de Graaff en Otto trokken moest genoegen neBerendrecht. Quirina Vree- men met de tweede plaats.
burg en Erlc Deinum sleepten Plaatsgenoot AUard Kalff had
de prijs voor de 'longest'drive' problemen het het extra gem de wacht. De 'neary' kwam wicht in zijn auto en kwam niet
toe aan Fred de Graaff.
vreder dan een zesde en vierde
Op de korte holes (voor le- plaats.
den die nog niet in het bezit
zijn van een golfvaardigheidsIn de strijd in Renault Megabewijs) werd de strijd uitein- ne klasse heerste Phil Bastidelijk gewonnen door Marion aans. De uit Ulestraten afkomSchwab, die voor Arthur Cope- stige Bastiaans reed een sterland en Leida Zwemmer ein- ke race en hield John de Vos op
digde. De 'neary' werd gesla- afstand. Sebastiaan Bleekegen door Yvonne van der Rest. molen uit Aerdenhout legde
Jan Bax kreeg tijdens het keurig beslag op een derde
koud buffet een wisseltrofee plaats, net voor Pim van Riet.
van verdienste. Dit kleinood is
vervaardigd door kunstenares
Marianne Rebel. Eerdei; kregen Fred de Graaff en Erna
Meijer de trofee ook al uitgereikt.

Rückert en
Bottelier
golfkampioen

Winnende duif
van Peter Bol

ZANDVOORT - De vlucht
van de 358 duiven van Postduiven Vereniging Pleines
werd dit keer winnend afgesloten door Peter Bol. De
vlucht vanuit het Belgische
Strombeek duurde voor de
duif van Bol iets meer dan
twee uur.
Door het prachtige vliegweer
hadden de duiven er zin in. Om
kwart voor tien werden om zaterdagmorgen de manden geopend. De winnende duif, van
Peter Bol vloog met een snelheid van 1319,48 huiswaarts.
Na 164 kilometer werd de eerste duif om 11x49.43 uur geklokt.
Uitslag: Peter Bol l, 6. Combinatie Romkes-Spronk 2,5,1,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24.
Hans Heiligers 3, 4, 8. Combinatie Koopman-Knegt 9, 22.
Rook Driehuizen 10, 23, 25.
Combinatie Koper-Joper 11,
14. Combinatie Paap-Paap 12.
Combinatie Koper-Twins 43.

ASVSandevoerde
houdt kaartleesrit

ZANDVOORT - Zaterdagavond 11 september organiseert de Autosportvereniging
Sandevoerde een kaartleesrit
tioor de gemeente Zandvoort.
De rit gaat over ongeveer 25
kilometer.
De gebroeders Wim en Hans
Jansen zetten deze rit uit. Traditioneel nemen deze heren de
eerste rit van het tweede geöeelte van het seizoen voor
hun rekening. Hun ervarenheid staat borg voor een ui'Wst leuke openingsrit, die een
'eder mooi zal vinden. Ook met
autosporters,
die voor het
e
erst met de rittensport kenmaken is rekening gehouv . De rit is zeker te doen
°or debutanten.
Inschrijven voor deze rit kan
zaterdgavond vanaf half acht
«j de Beachbar van Hotel PaJ
ace aan het Burg. van Fenetoaplein 2. Daar wordt ook gestart en wel om acht uur. Per
dient achttien gulden
worden betaald om deel te
. Inschrijving kan reeds
nu
plaatsvinden via telefoonNummer 023-5713391.

40 duizend toeschouwers keken naar de Formule l race

Opvallend leuk was de race
in de Radio 538 Citroen Saxo
Cup. Vooral ook om dat plaatsgenoten Dülon Koster en Danny van Dongen prima voor de
dag kwamen. Het werd zondag
een zinderende race. De dames speelden echter een
hoofdrol. Tijdens de zaterdagtraining zette Debbie
Lpogman de snelste traingstijd neer, hetgeen de Badhoevedorpse wel verrassend vond.
Ook tijdens de start ging het
voortvarend met Loogman.
Met Sandra van der Sloot
vocht zij een hevig duel uit, dat
in het voordeel van Van der
Sloot eindigde. Loogman viel
terug naar een uiteindelijke
zesde plaats. Ondertussen
mengde Dillon Koster zich in
de strijd om de eerste plaats en
ook Jaap van Lagen wenste in
aanmerking te komen voor de
zege.
Er ontspon zich een daverende strijd waarbij het deurkruk-aan-deurkruk constant
aan de orde was. Van der Sloot
kwam als sterkste uit het hevige duel en werd op minder dan

een halve seconde gevolg door
Van Lagen en Koster. Dillon
Koster, die een wereldrace
reed was eindelijk weereens tevreden met zijn prestatie. „Het
was dit jaar nog niet veel, maar
eindelijk kon ik weer eens met
de snelste mee. Ik ben heel blij
dat ik weer mee kon strijden
om de overwinning," aldus de
Zandvoorter.
Even verder op in het veld
vocht Danny van Dongen een
fel gevecht uit om een plekje in
de top tien. De 16-jarige Zandvoorter, zonder rijbewijs, had
tijdens de training geen geluk
en moest vanaf de achttiende
plaats vertrekken. Meteen na
de start rukte het jonge talent
pp. Van Dongen maakte een
ijzersterke indruk en reed een
mooie inhaalrace. Als veertiende stoof Danny van Dongen
over de finish. „Ik ben dik tevreden," concludeerde de jonge Zandvoorter na afloop.
„Het gaat steeds beter en ik
ben er van overtuigd dat ik aan
het einde van het seizoen in de
top tien mee moet kunnen
strijden."

Foto ChiisSchotanus

kunnen spelen en dan vernietiZandvoort was wat aangegend uit te kunnen halen, 1-0. slagen en de Amsterdammers
voelden dat er meer in zat.
Vijf minuten later was het DCG nam het initiatief en
opnieuw Pieter Keur die ver- Zandvoort zocht tevergeefs
woestend uithaalde, 2-0. De naar de goede combinatie. Op
strijd leek beslist. DCG combi- slag van rust kreeg Zandvoort
neerde wel aardig maar bleek een unieke mogelijkheid het
niet in staat iets te onderne- verschil toch weer op twee
men. De Zandvoorters bleven doelpunten te zetten. Edwin
de aanval zoeken en hadden Ariesen soleerde langs de doelmeer afstand kunnen en moe- man maar werd neergelegd,
ten nemen. Aanvallend zag het hetgeen een strafschop oplespel er tay Zandvoort goed ver- verde. Robin Castien weet

Om half drie rolde de bal. „Dit
is een historisch moment,"
stelde secretaris van de vereniging Jan Bloem. Het was Robin Castien die de eerste bal
aan het rollen bracht en na
twee minuten had Pieter Keur
al historie kunnen schrijven
door te scoren, maar de kans
ging verloren. Tien minuten later nam Keur revanche door
wel het openingsdoelpunt voor
zijn rekening te nemen. Rob
van den Bergh zette goed door,
bracht de bal bij Pieter Keur,
die liet zien de bal goed vrij te

Zandvoorters geven in hectische
slotfase voorsprong uit handen
zorgd uit, maar bij de sporadische aanvallen van DCG bleek
toch de kwetsbaarheid in de
achterhoede van de Zandvoorters. Na ruim twintig minuten
greep de Zandvoortse defensie
niet goed in en alhoewel doelman Michel Winter in eerste
instantie redde moest hij het
antwoord op de daarop volgende lob schuldig blijven, 2-1.

meestal wel raad met dit soort
klusjes, maar schoot nu veel te
zacht in en zag zijn schot gestopt worden.
In de beginfase van de tweede helft herstelden de Zandvoorters zich weer en namen
het heft in handen. DCG moest
terug en Zandvoort stelde met
twee zeer fraaie treffers van

Opperste concentratie bij Ralf Schumacher voor de start

Robin Castien orde op zaken.
Bij de 4-1 stand had Zandvoort
de strijd definitief af moeten
mareen. Kansen genoeg en
soms te langdradig samenspel
waardoor mogelijkheden verloren gingen.
Toen DCG een strafschop
kreeg toegekend, die wel werd
benut en Sander Hittinger tegen zijn tweede gele kaart op
liep was het gedaan met de
rust bij Zandvoort. DCG zette
aan, kwam op 4-3 en vlak voor
het eindsignaal werd het zelfs
nog 4-4.
„Bij 4-1 hadden we het af
moeten maken," vond coach
Wessel Colijn. „We hebben keihard gewerkt en bepaalde gedeelten van de wedstrijden
hebben heel goed gespeeld,
maar je mag zo'n voorsprong
niet meer weggeven. Met zoveel ervaring in de ploeg mag
dat niet gebeuren. De teleurstelling was dan ook best wel
groot in de groep als je zo dicht
bij een overwinning bent. Volgende week moeten we ons
maar revancheren in de mtwedstrijd tegen SIZO."

Chess büj met elk nieuw lid
ZANDVOORT - Het bestuur van Chess Society
Zandvoort keek terug op een
zeer geslaagde openavond.
De Zandvoortse schaakclub
noteerde na afloop drie nieuwe leden. Vrijdagavond aanstaande gaat het schaakseizoen van Chess van start in
het Gemeenschapshuis.
Het lijkt niet veel maar drie
leden voor Chess zjjii een welkome aanvulling. De campagne om de huisschakers kennis
te laten maken van het schaakleven in verengingsverband
vindt het bestuur van Chess
een succes. Bestuurslid Hans
Drost twijfelt er niet aan dat er
nog meer zullen volgen, want
juist nu is het leuk om er met
een aantal tegelijk in te stappen.
„Het feit dat wij ook nog een
drietal hebben, die pas een

jaar in clubverband spelen, betekent namelijk dat er straks
een behoorlijk aantal spelers
op ongeveer dezelfde sterkte
spelen, hetgeen meteen inhoudt dat de nieuwe leden niet
banmg hoeven te zijn alles te
verliezen. Daar hoeft men
trouwens brj ons toch niet
bang voor te zijn, daar we zeker met de ervaren spelers een
stuk opleiding zullen verzorgen voor de nieuwkomers," aldus Drost, die zo langzamerhand in negen jaar tijd alle bestuursfuncties binnen de enthousiaste vereniging bekleed
heeft.
Op de openavond konden de
nieuwe leden kennismaken
met het belangrijkste verschil
tussen het thuisschaken en het
clubschaken. Dat is het spelen
met de klok. ledere nieuwkpmer ziet de klok als een yerrijking daar het om te beginnen
de bedenktijd limiteerd en na-

tuurlijk een stuk extra spanning en sensatie met zich meebrengt. Binnen een paar weken zal er bij Chess Society enkel en alleen nog maar met de
digitale klokken worden gespeeld.
„We zijn daarmee naar alle
waarschijnlijkheid de eerste
club in Nederland, die niet alleen zyn externe competitiewedstrijden met de nieuwe
klokken verspeeld, maar ook
de interne competitie," aldus
een trotse voorzitter Olaf Cliteur. „Vooral de manier waarop we aan de meest moderne
uurwerken komen, is er een op
trots op te zijn. Vorig jaar stelden reeds vier leden een klok
beschikbaar en dit jaar maakten vier andere leden hetzelfde
gebaar. Een staaltje van clubliefde van de eerste orde,"
vindt Cliteur.
Met die nieuwe klokken

Valse start TZB
ZANDVOORT - Voor TZB
ontaarde het begin van de
competitie m een valse start.
De uitwedstrijd tegen aartsrivaal Heemstede eindigde in
een onverwachte 3-2 nederlaag.
De voorbereidingen op de
competitie waren hoopgevend.
In oefen- en bekerwedstrijden
had TZB aangetoond met mmder te zijn dan hoger gekwalificeerde ploegen. Dus yol goede
moed werd de stnjd tegen
Heemstede opgepakt. De
Zandvoorters beschikten over
meer technische kwaliteiten
en hadden over het geheel genomen een veldoverwicht. Dat
betekent met automatisch dat
dan de overwinning binnen is.
Tegen Heemstede bleek ook
nu weer eens dat de bal raar
kan rollen in het voetbalspel.
Heemstede verzette zich hevig
tegen de druk van TZB en
zocht meestal met counters de
aanval. Dat hield in dat de achterhoede van TZB alert diende
te zijn. Helaas gebeurde dat
niet altijd en na één van degerlijke snelle uitvallen moest
TZB het antwoord schuldig
blijven, 1-0. Vlak voor de rust
kwam TZB op gelijke hoogte.
Nick Post speelde zich net buiten het strafschopgebied keurig vrij en schot de bal fraai in,
1-1.
Ondanks waarschuwingen
van de trainer in de rust, moest
de defensie van TZB toestaan
dat het al snel 2-1 stond voor
Heemstede. De Zandvoorters
gingen opnieuw in de achtervolging en toen Dennis Schrader de gelijkmaker liet noteren, leek de balans alsnog in
Zandvoorts voordeel door te
slaan. De Zandvoorters wisten
echter niet door te drukken.
Heemstede zette de schouders
er nog eenmaal onder en boekte na ee.n half uur wederom
succes, 3-2. In het laatste
kwartier heeft TZB tevergeefs
pogingen ondernomen de
schade weg te werken.
„Dit is een waardeloze
start," stelde trainer Willem
Koning na afloop. „Er hing een
bepaalde matheid over het
team. Ik had dit echt niet verwacht. Het verbaasde mij dan
ook dat de punten in Heemstede bleven. Maar goed, de competitie is nog lang."

Kennismaken
met Kenamju

Foto Chris Schotanus

Ruime voorsprong onvoldoendeOude meesters laten
voor zaterdagteam Zandvoort van zich spreken
ZANDVOORT - Het werd
geen officieel gebeuren, maar
om half drie zaterdagmiddag
begon de eerste wedstrijd
van SV Zandvoort, na het samengaan van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75.
En het had een heel mooi
feest kunnen worden als de
Zandvoorters niet een 4-1
voorsprong uithanden hadden gegeven. In een hectische slotfase kwam DCG alsnog op gelijke hoogte.

13

werd op de openavond een
dubbelrondige competitie gespeeld. De zes sterkste spelers
speelden in een afzonderlijke
groep, die door Olaf Cliteur
met grote overmacht werd gewonnen. Tweede werd Boudevrijn Eijsvogel, terwijl Kees Koper en Hans Drost nog duideUjk niet de juiste vorm te pakken hadden. De nieuwe spelers
vormden met de overigen een
groep om het snelschaken in
een wat rustiger tempo onder
de knie te krijgen.
Komende
vrijdagavond
staat immers de eerste ronde
van de snelschaak-competitie
op het programma. Een zeer
geschikt moment om ook eens
langs te gaan bij Chess aan de
Louis Davidsstraat. Om kwart
over acht begint het schaken.
Informatie over Chess bij bestuursleden Hans Drost, telefoon 5718430 of Jaap Bouma,
telefoon 5717948.

ZANDVOORT - Tijdens het onderlinge toernooi van FC
Zandvoort Noord, is maar weer eens bewezen dat er voldoende "oude" geslepen vossen rondlopen in het Zandvoortse zaalvoetbalgebeuren. De veteranen van de zaalvoetbalclub zegevierden in een onderling toernooi.

De mannen van het eerste en
het tweede team van FC Zandvoort Noord dachten onderling uit te maken wie er met de
eer mocht strijken. Dat pakte
echter geheel anders uit, want
het vijfde veteranen team pakte de eerste plaats.

ook niet een. Maar met zoveel
zaalvoetbal ervaring in deze
ploeg werd ook niet anders
verwacht. Speler-coach Bart
Botschuyver was dan ook bijzonder in zijn nopjes toen de
eindstand bekend werd gemaakt. Na een verfrissende
douche werden de teams door
Jan Smit. van Sportcafe m de
sporthal, voor hun prima inzet
getracteerd op een prijsschaal
met de nodige versnaperingen

ZANDVOORT - Sportcentrum Kenamju houdt op zondag 12 september van 13 tot 16
uur een open dag. Tijdens deze
open dag zijn er demonstraties
en kunnen toekomstige cursisten kennismaken met docenten en medecursisten. Kenamju zit in de A.J. van der Moolenstraat 47 in Zandvoort en op
de Gedempte Oude Gracht 25
in Haarlem.
Kenamju biedt zeer mteenlopende sporten aan: judo, karate, jiu-jitsu, kickboksen,
nunchaku-do, allerlei soorten
fitness, aerobics en jazzballet.
De cursussen beginnen binnenkort weer.

Toch competitie
voor topscorer

ZANDVOORT - Door het samengaan van Zandvoortmeeuwen en Zandyoort'75 zijn er dit
jaar maar drie teams die mee
zouden kunnen doen in de
strijd om de topscorer-trofee.
Dat is te weinig om het leuk te
houden. Toch wil het Zandvoorts Nieuwsblad aan het emde van het jaar de beste schutter in het zonnetje zetten
Daarom maken nu ook de spelers van het A-juniorenteam
van SV Zandvoort kans op de
titel. Aangezien niet alle wedstnjden
gevolgd worden,
wordt wel een juiste opgave
van de doelpunten makers verwacht.
1. Robm Castien, SV Zandvoort zat. 2 doelpunten en Pieter Keur, SV Zandvoort zat. 2
doelpunten; 2. Nick Post, TZB.
l doelpunt en Denms Schrader, TZB, l doelpunt

Om nieuwe leden eens nader
te leren kennen en ook nog
eens het samenspel te oefenen
voor de aanvang van de competitie, organiseeerde zaalvoetbalvereniging FC Zand- Voor FC Zandvoort Noord is
voort Noord voor alle teams het zaalvoetbalseizoen mede
van de vereniging een onder- hierdoor alvast succesvol geling toernooi. In een halve start.
competitie streden alle teams
een hele avond lang om de eer
Ook de twee dames teams die
de vereniging rijk is deden
hieraan niet onverdienstelijk
mee. Van de zeven teams die
deelnamen werden de dames
respectievelijk vierde en zesde.
ZANDVOORT - Het zondagteam van SV Zandvoort kwam
Onder leiding van de toch wel verrassend voor de dag in het openeningsduel van
scheidsrechters Joop Goede- de competitie 1999/2000. Het vooraf als favoriet voor de titel
gebuure en Torn Loos werd bestempelde United werd keurig m bedwang gehouden
menig, soms merkwaardig, Hadden de Zandvoorters beter met de kansen omgegaan
kunstwerkje door de spelers dan had er meer ingezeten dan de uiteindelijke 0-0.
opgevoerd en na afloop zou
blijken nog zonder blessures „Vooraf had ik met deze uit- ten staan," vond niet alleen
ook. Om de krachtverschillen slag gelukkig geweest," meen- Nijkamp, maar ook de Zandniet al te groot te laten wor- de coach Gerard Nijkamp. voortse supporters waren dat
den, kregen de veteranen en de „Achteraf zeg ik, dat er meer van mening De tweede helft
dames bij aanvang van de wed- ingezeten had als we de kan- was meer voor de Haarlemstrijd tegen het eerste en twee- sen beter hadden benut. Maar mers. Bij de Zandvoorters,
de team een strafschop toege- ik ben niet ontevreden. Op waarvan nog niet alle spelers
wezen. Dit resulteerde in een zich is dit een goed resultaat." de training volledig hadden gesterk aanvallend, maar altijd
Vooral in het eerste half uur volgd, sloeg in de tweede helft
fair, eerste en tweede team om speelde Zandvoort fris van de de vermoeidheid toe. Zandverliezen te voorkomen.
lever. De aanval werd opge- voort moest terug en United
Tot de verbazing van de zocht zonder de defensieve ta- drong aan Toch bleef Zandtoernooileiding bleek dat de ken te verwaarlozen. De bezoe- voort met een goed spelende
dames en de veteranen prima kers uit Haarlem werden vol- John Keur overeind. Een enkestand hielden. Zo bleek dus komen verrast door het aardi- le keer kreeg United een kans
achteraf dat dit toernooi zeker ge spel van de Zandvoorters doch bijtijds werd het gevaar
geen verplicht nummer was Renato Spano en Jordi Heide- ingedamd.
voor het eerste en tweede brink kregen goede mogelijkteam van Zandvoort Noord, heden maar waren daar kenne- In de slotfase rechten Zandmaar net zo goed als voor ieder üjk zelf verbaasd over en slaag- voort de rug in trok ten aanval.
ander team een leerzame erva- den er niet in tot scoren te ko- Daarbij zat het met mee toen
ring.
men. De Zandvoortse achter- een inzet van Willem Paap op
hoede
gaf
de
United de paal belandde. „Dit begin is
Door de opzet van het toer- voorwaartsen weinig ruimte en niet verkeerd. We hebben genooi stak het vijfde team er kansen ontstonden er met.
voetbald, er was geen gezeur
met kop en schouders boven
„Tot aan de rust hadden we en hopelijk werkt het positief
uit. Hoewel dit team niet alle alles onder controle en hadden op deze knapen," besloot Nijwedstrijden won, verloor het er we eigenlijk niet 3-0 voor moe- kamp.

SV Zandvoort laat kansen
op een overwinning liggen
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BALANCEREN

ACHTERDEMPERS
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incl. uitlijnen voorwielen

165/70 R 13 T P3000
Voor o.a. Citroen Saxo, Renault 19
185/65 R 14 T P3000

"Mijn

175/70 R 14 T P3000

deskundig gerepareerd.

Ford Fiësta 1.3i met kat. (5/'91-8/'95) ex. automaat. Lada Samara 1100,
1300,1500 met kat. C86-'92). Citroen AX met kat. (9/'86-'97) ex. Gti en 4x4.
Daihatsu Charade l, O CS, TS met kat. (10/'86-'93). Suzuki Alto (l/'89-'96).
Peugeot 309 l.li, 1.4i (9/'88-7/'93). Ford Sierra 1.6, 1.8,,
2.0i met kat. (9/'87-3/'93). Opel Corsa A 1.2i, 1.3,1.3i, 1.4i'
(l/'87-3/'93).

j ';,','1HSllUd'KII.(l**Ilallit'il
" '•' -'i f fitirinl' 'ffïV' hiziiïirtF pdl
m1n' i- -'''

195/50 R 15 V P5000D

Dal kan bij Kwik-Fit
Vraag ernaar!

REMCONTROLE

Opel Kaden 1.31, 1.4, 1.4i, 1.6i, 1.81, 2.0i ('86-10/'9D ex. Combo, GT.
Citroen BX URE, E, TE met kat. (7/'83- '92) ex. break. Seat Marfaella ('877/'92). Opel Astra 1.4i, 1.61,1.8i, 2.0i (10/'91-12/'95) ex. Combi, GT. VW
Golf l (5/'74-9/'83). Renault Twingo 1.2i (3/'93-8/'96) ex.
tussenpijp. Volvo 340,343,360 motor: B14, B14E C81-'89).
Mazda 323 1.1,1.3,1.5 zonder kat. (7/'85-10/'89).

advies...
feest mee
en
profiteer!"

Voor o.a. Ford Mondeo, Citroen Xsara
Voor o.a. Nissan Primera, Opel Vectra

EEN UITUAT
MET5IAAR
GARANTIE?

Voor o.a. Rat Bravo/Brava, VW Golf

Arrowspeed

OPTISCHE REMMENCHECK
REMMEN REINIGEN

SCHIJVEN

COMPLETE SYSTEMEN vanaf de kat.

135/80 R13 S Vooro.a.
Ford Resta, Rat Panda

p.st.

145/70 R13 T Vooro.a.
Renault Twingo, Citroen AX

p.si.

165/80R13S Vooro.a.
Ford Sierra, Opel Ascona

p.st.

165/70 R13 T Vooro.a.
Citroen ZX, Opel Corsa

p.st.

Fiat Uno 45 i.E (8/'92-2/'93). Citroen BX MRE, E. Rat Panda 1000 i.E.
Renault Clio 1.2i (5/'90-ll/'91). Lada Samara 1100, 1300, 1500.
Seat Ibiza 1200, 1500 + i C87-6/'93). Nissan Sunny
1.6i (6/'86-10/'90) Mitsubishi Colt 1.3, l.Si (8/'88-

s/'92).

Peugeot 405 1.6, 1.6i, l.Si (l/'89-9/'95). Hat Cinquecento 0.9. Opel
flstra 1.4i, 1.6i, l.Si hb (10/'91-12/'95) ex. Gt en 16V. VW Golf III 1.40),
1.60) (ll/'91-12/'95) ex. GT. Mitsubishi Uneer 1.3, l.Si (8/'88-5/'92).
Ford Hësta l.li, 1.3! ex. automaat. Nissan Micra l.Oi
16V ('92-). Opel Corsa 1.2i, 1.3, 1.3i, 1.4i, 1.6i
(l/'87-3/'93).

1175/65R14T Vooro.a.
f Volvo 440, Renault Mégane p.st.

OPEN 6 DAGEN PER WEEK
^MaaHdai t/m vrijdag 08.00-17.30 uur.
gën zijn geldig van 8 tot :
;

UITLAATPRIIZEN INCLUSIEF MONTAGE, BTW
EN 2 JAAR KWIK-FIT GARANTIE.

MADEBY

:

riiBëiï.: Ï999: Alle prijzehv
garaintie en btw. Barfden-s

5;Niet'geldig Jri com:';

'

IIRELL.I
MICHELIN

155/80 R13 T Voor o.a.
Opel Kaden, Ford Escort

VtEDESFEIN^I

Zakelijke! rijders kunnen
•f .•::/•-••: bij Kwik-Fit altijd?-".ïi'-%
even binnenrijden voor een
• GRATIS bandencontrole!

155/70R13T Vooro.a.
Citroen AX, Rat Uno

p.st.

175/70 R13 T Vooro.a.
VW Golf, Mazda 323

p.st.

185/70 R M T Voor o.a.
Ford Scorpio, Opel Omega

p.St. ,126r <

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

\KwikFit

185/60 R14 H Voor o.a.
Alfa 145/146, VWVento

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIi?Ë£T 0900-8698 OF

Speel mee voor goede doelen en prachtige prijzen

reen

nsor
Op deze pagina vindt u
het overzicht van de
prijzen van de Sponsor
Loterij voor de maand
augustus. Maar u kunt
nog veel meer winnen!

zen. Dat gebeurt allemaal in SponsorBingo
met Stella Gommans
en Gaston Starre veld,
elke zondagavond om
18.10 uur op RTL 4.

Want als u meespeelt
in de Sponsor Loterij,
krijgt u uw eigen
Bingokaarten voor het
leuke tv-spcl SponsorBingo. U maakt dan

Kunt u een keer niet
kijken? Geen nood!
Want alle Bingoprijzen
worden automatisch
bijgeschreven op uw
bank- of girorekening.
En dat geldt ook voor
alle andere prijzen.
Stelt u zich eens voor
dat er in december in
een keer EEN MILJOEN gulden extra op
uw afschrift staal,
gewoon omdat u mcedoet met de Sponsor
Loterij. Meespelen is
dus niet alleen span-

Naast tic maandelijkse treh/(111,1; maakt u elke zondagavond in .SponsorBiiij;» kans
»/' prijzen lot 25.000 ,i;iiMni.

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van augustus
l<-)99 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien
ui u tol de winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort.

kans op de wekelijkse
Bingoprijzcn van 5 tot
25.000 gulden, een
Volkswagen Lupo en
de vele verrassingsprij-

UITSLAGEN SPONSORBINGO
5 SEPTEMBER
ƒ 1.000,- i-indcijlcrs....36700 De wcckprijzen zijn gevallen
ƒ 100,- eindcijfers
1060 op de volgende l o t n u m m e r s
ƒ 10,- eindcijfers
344 04 augustus
000687038
11 augustus
005719831
18 augusttis
002378709
25 a u g u s t u s
003870554

005494468
007249863
002498506

000836527
002052130

005661678
001169946

getal l t/m 22

*

003952114 004880397
001616844 005709094
002698369 003356324
009274860 008737092

003843159
004791605

*Saflè

kun voor u zijn!

/ctruuten voorbehouden

De dagprijzen zijn gevallen op de volgende l o t n u m m e r s
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

006251694
006830313
005252311
002863353
003105577
008984749
004716937
005641434
009990652
001010644
000378015
006343791
008862625
003110266
008496322

BINGO

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

29 augustus
30 augustus

008508996
000374054
003390560
000377475
008510549
003197122
005482753
006438622
001609358
009790492
009826144
006530209
004846140
008640196
000427537

30 06 27 21 05

43 24 14 42 34 07
15 22 32 12 10 33
13 35 03 29 01 *

YWLupo
002940510 in Alraere

18.10 uur op RTL 4

ThulsBingo
van ƒ 25.000,-

Kijk, bel en win

BINGO

36/10.000,-

ƒ10,ƒ9,ƒ»,ƒ7,-

Heb ik prijs?
0909-0044 (eo cpm)
Meer informatie?
0900-3001400 (35 cpm)

ƒ5,-

Op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

45
11

ƒ 50,-

23

ƒ40,-

39

18

ƒ30,

17

16

ƒ25,- 04

Kees van Dongen (1877-1968) was
één van de grootste Nederlandse
schilders. Samen met Van Gogh was
hij de vader van.het Nederlandse
modernisme. In 1910 schilderde hij
dit hartstochtelijke portret van zijn
vrouw Augusta (Guusje) Preitinger.
Het is een prachtig schilderij, dat bij
Van Dongen thuis hing, en wat hij
later aan zijn dochter gaf.
Dankzij een bijdrage van de Sponsor
Loterij kon het Van Gogh Museum
dit schitterende doek van Van
Dongen kopen bij een Haagse kunsthandel. Zo konden we voorkomen
dat het doek voorgoed naar het buitenland verdween. Het is een waardevolle.aanvulling pp het werk van
Van Dongen dat al in Nederlandse
musea hangt.

WJ3, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en mank dan, naast de maandelijkse
trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij lot wcderopzègging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van nevenslaamie rekening af Ie sehrijven.
LI ƒ
1.1 f
L~l ƒ
Dƒ

De Bingolijn

ƒ20,-

ehouden!

Van Dongen

Speel daarom ook mee!

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

D de lieer

D n

150.99.09

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)bank[
nun'.mer:
|
Ue! mij bij een prijs
boven'/ 10.000,- "

A.ii.l). inv keuze utinhruisi'n en venter invulli'ii
in Mo/;/rt(ns. Dfdmmir IKMK/I in mwvckmlin t t$
vtin hel rcglemcnt, op aunvraug verhi ijgbiiiit.
U-t. 0900-300 1400 (.35r;mi).

0909-0077(95 cpm)

09

ƒ 100,- 08

U kunt overal in
Nederland genieten van
wat er met de opbrengst
van de Sponsor Loterij
gebeurt. Want van elk
lot van een tientje gaat
maar liefst zes gulden
naar maatschappelijke
organisaties.
Dit zijn clubs, vcrcnigingcn en instellingen
op het gebied van sport,
welzijn en cultuur.
Kijkt u bijvoorbeeld
eens hiernaast naar dat
prachtige portret dat
Kees van Dongen in
1910 schilderde van zijn
vrouw Guusje. Mede
d a n k z i j de Sponsor
Loterij kunt u het nu
ook zien in het Van
Gogh Museum.

unieke Euroase
PlusParcs
arrangementen

41 ƒ1.000,- 40
31

Uw deelname telt!

GASTONS
SURPRISE
zondag 12 september

H«ft u met deze getaHen ;
een volk haait, dan wint H de

getal 23 t/m 36

nend en leuk, maar ook
nog reuze eenvoudig!
Vul vandaag nog de bon
in!

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

/cl Bijman,
Sponsor Lol c rij
Don uitknippen en in ccn envelop (zomlcr postzegel) opsturen naar:
Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

j

Zandvoorts
Nieuwsblad
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V Zandvoort staat op de rails

Op het nieuwe complex, binnen het circuitterrein, gaat een speler
van Zandvoortmccuwcn in 19SK! een luchtduol aan.
Ari-hn'ffuln \\Vrkm.-dia

Ondersteund door een aantal leden van de nieuwe fusieclub wordt de nieuwe outfit gepresenteerd door van links naar rechts voorzitter Cees van Dijk, voorzitter jeugdcommissie John Lcmmcns en bestuurslid
Ton Ariesen
Foto: Karin Schut

ZANDVOORT - Zaterdag rolde de
bal voor de eerste keer dit seizoen in
een officiële competitiewedstrijd van de
SV Zandvoort. SV Zandvoort ontstond
dit jaar uit de fusie tussen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75. Het nieuwe
bestuur heeft in de zomervakantie niet
stil gezeten aangezien er vele zaken geregeld diende te worden, maar de club
draait.
Zandvoortmeeuwen, ontstaan in 1941
uit een fusie tussen Zandvoort en Zeemeeuwen, en Zandvoort '75 besloten, na
enige roerige jaren van onderhandelingen,
dat het beter was de voetbalsport te bundelen. Zo werd de SV Zandvoort opgericht. Zandvoortmeeuwen telde zo'n 550
leden en Zandvoort '75 ruim honderd.
..Het is mij honderd procent meegevallen" zegt voorzitter Cees van Dijk. „We
tellen nu zo,n 650 tot 700 leden en dat is
meer dan ik had gedacht. Er hebben maar
heel weinig leden bedankt na de fusie.
Nee, ondanks wat pessimistische geluiden is dat niet slecht."
De fusie kwam in mei rond en om alles
organisatorisch in orde te krijgen is er
door het bestuur constant vergaderd.
..We hebben hard gewerkt. ledere week
hebben we vergaderd, maar nu hebben we
alles op de rails. Alle commissies zijn gevormd, de zaterdagafdeling heeft een af-

gevaardigde en de zondagtak heeft dat
ook. Zo proberen we de vereniging in goede banen te leiden."
De SV Zandvoort is vooral op zaterdag
enorm uitgebreid. Zondag waren er drie
teams en dat is zo gebleven. De zaterdagafdeling is echter uitgebreid van vier naar
tien elftallen en aangezien ook de jeugd
nog op zaterdag voetbalt, is de accommodatie wat krap geworden. „Deze week
hebben we een vergadering met de gemeente en de architect en dan bespreken
we een voorlopig schetsplan betreffende
de uitbreiding van de kleedaccommodatie en kantine," gaat Van Dijk verder.
„Wij willen zo snel mogelijk bouwen en
willen volgend seizoen alles onder een dak
hebben. Dat moet volgens mij haalbaar
zijn. In iedergeval moeten we er vier
kleedkamers bij hebben. Hoe die uitbreiding er gaat uitzien wordt door de architect bekeken. De velden zullen meer problemen opleveren, want er moet ook een
plek gevonden worden voor TZB. Hoe het
er hier uit gaat zien met die velden, dat
weten ook wij nog niet precies. Dat kan
nog wel even duren."
Het bestuur heeft de boel op de rails
staan, alhoewel zo langs de kantlijn nog
wel de opmerking wordt gehoord: „Het
loopt nog wat stroef." Zowel voor de leden
van het vroegere Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort '75 is het nog wennen, maar
iedereen is er van overtuigd dat het een
goede club gaat worden. „Het is nog wat

zoeken en wennen aan elkaar," is de
meest gehoorde kreet. „Maar dat het wat
wordt daar gaan we zeker wel vanuit."
aldus enige leden.
Op sportief gebied hoopt Cees van Dijk
ook succesvol te zijn. „Van de zaterdag
heb ik hoge verwachtingen. Daar staat
een uitgebreide selectie met kwaliteiten.
Een periodetitel moet denk ik wel haalbaar zijn. De zondag heeft het moeilijker.
Die selectie is niet zo groot en bovendien
moeten daar enige nieuwe spelers worden
ingepast. Meedraaien in de middenmoot
zou al goed zijn, en dan kijken we wel of er
meer haalbaar is."
De nieuwe club heeft moeten investeren
om de teams er verzorgd uit te laten zien.
„Voor alle teams hebbven we meteen
maar nieuwe tenues aangeschaft. Het is
belangrijk dat de teams er goed uitzien,
dat geeft uitstraling. Het kostte ons wel
vijfentwintig duizend gulden. Gelukkig
hebben we dertien hoofdsponsors anders
hadden we dit niet kunnen doen."
De nieuwe tenues werden zaterdag voor
de wedstrijd van SV Zandvoort tegen
DCG gepresenteerd. Het shirt is geel met
een groene rand en de broek en kousen
zijn blauw. De outfit lijkt op die van het
Braziliaans elftal. Niet dat dezelfde kwaliteit van het voetbal zal worden bereikt,
maar het bestuur hoopt toch dat de nieuwe SV Zandvoort een impuls voor het
voetbal in Zandvoort zal betekenen.

Het bestuur van Zandvoort '75 geeft een kampioensreceptie in 1991. Tweede van links is Gerard Nijkamp, die nu het zondagteam van SV
Zandvoort traint
Anjhic'iTuU>\Vivkm< l i

Begin jaren tachtig gaat Marcel Schoor! voorop in de strijd voor Zandvoortmeeuwen op het oude complex aan de Vondellaan

obi goes Mexico

Voor avontuurlijk en temperamentvol
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Tequila
Salontafel met 2 compartimenten
voor het opbergen van tijdschriften,
flessen etc. 90 x 90 x 44 cm.
MOBIPRIJS

ONS ADRES:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL: (072) 5119691
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

Lorenzo
Stoere consoletafel met lade en
onderblad. 120 x 76 x 45 cm.
MOBIPRIJS

OPENINGSTIJDEN:
MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30 - 17.30 UUR
DO-VR: 9.30 - 21.00 UUR
ZA: 9.30 - 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN

mm

A
Jalisco
Royale salonkast met
4 deuren, laden en vitrineop
2 1 0 x 2 0 2 x 5 2 cm.
MOBIPRIJS

1995y-

Acapulco
Solide eettafel met lade.
1 7 0 x 7 6 x 9 0 cm.
MOBIPRIJS
Posada
Bijpassende provinciale
eetkamerstoel.
MOBIPRIJS

185,-

woensdag 8 september 1999
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'Groene monumenten

In het langs de Linnaeusstraat gelegen Oosterpark verwijzen veel beelden naar literatuur en poëzie; in 1891 werd het plantsoen vervangen door het parkontwerp van
L.A. Springer in de zogenaamde nieuwe landschapsstijl

Op de dertiende nationale
Open Monumentendag, waaraan komend weekeinde 350
gemeenten in ons land deelnemen, gaan niet alleen de
deuren van veel historische
gebouwen open. Dit keer
wordt de bezoeker van de
Monumentendag ook naar
buiten gestuurd. Want naast
de veelal 'rode' bakstenen
monumenten, wordt veel aandacht besteed aan het monumentale groen. Dat is er
volop. Alleen niet altijd toegankelijk. Landgoederen en
parkeu, buitenplaatsen en
hofjes gaan vaak achter gesloten poorten of toegangshekken verborgen. Veel van deze
goed bewaarde 'geheimen'
kunnen dit jaar echter ook
worden bezocht. In
Amsterdam zijn de monumenten zowel op zaterdag als op
zondag te bezichtigen.

Bram de Hollander Fotografie

E HOOFDSTAD wordt
pp Monumentendag
ieder jaar door duizenden belangstellenden bezocht.
Velen komen jaarlijks om een
kijkje achter die rnonumentale schermen te nemen. Dit
keer worden er nog meer
mensen verwacht, omdat de
'groene' monumenten niet
altijd te bezoeken zijn. Juist
op deze dag wordt eens te
meer duidelijk dat er harmonie kan bestaan tussen de
'rode' en 'groene' monumenten. Het zijn niet alleen de
stenen gebouwen die alszodanig gelden. Maar ook bij groene monumenten zijn talrijke
variaties mogelijk. Die kunnen in het geheel uit levend
materiaal bestaan, maar ook
uit een samengaan van levend
en dood materiaal, van planten en gebouwen.
Hoewel we ons dat mogelijk
niet bewust zijn, komen we
eigenlijk dagelijks met groene
objecten in aanraking. De
bomen langs de wegen, de
bossen, weilanden en het
openbare groen in de steden.
Dat is echter niet altijd monumentaal groen, daar zit geen
geschiedenis of cultuurhistorische waarde aan vast. Want
monumentaal groen is nooit
zomaar ontstaan. Dat groen is
met net zo veel zorg ontwor-

D

pen, aangelegd en ingericht
als de 'rode' monumenten.
In de hoofdstad zijn komend
weekeinde 37 monumenten
gratis toegankelijk. Het zijn
niet alleen die panden waarvoor anders een entreeprijs
wordt gevraagd. Sommige van
deze gebouwen zijn normaliter zelfs gesloten voor het
publiek. Naast deze historische panden als de
Munttoren, Portugese
Synagoge, Artis bibliotheek
en diverse kerken, zijn ook
veel groene monumenten het
bekijken waard.
Veel van die historische panden bevinden zich langs de
route van tramlijn 9, vanaf het
Muntplein via de Plantage
Middenlaan naar Diemen. Het
Gemeentevervoerbedrijf en
het Amsterdams Openbaar
Vervoersmuseum zetten zaterdag en zondag op deze route
historische trams in. Daarvoor
moet wel betaald worden. Het
meest voordelig is dan het
kopen van een dagkaart.
Alvorens op het Muntplein in
de tram te stappen, kan tussen tien en vijf uur in de
Munttoren in kleine groepen
en op eigen risico het interieur worden bezichtigd. In de
onderbouw van de toren is
een restant van de door brand
verwoeste Regulierspoort, die

Hendrick de Keyser in 1619
voorzag van een achtkantige
opbouw. In 1672 werd in de
toren muntgeld geslagen.
Vanaf het Muntplein voert de
route van lijn 9 langs Theater
Tuschinski in de
Reguliersbreestraat, waar tussen tien en twaalf uur het rijk
aangeklede interieur is te
bezichtigen. Op het
Rembrandtplein heeft Tulip
Schillerhotel voor de bezoekers van de lobby en restaurant zelfs een speciale monumentenlunch op de kaart
gezet.
Op het Waterlpoplein gaat de
tram langs de in 1654 door
Willem de Keyser gebouwde
Academie van Bouwkunst
(zaterdag open van 11-16 uur)
en de Mozes en Aaronkerk (1217 uur). Op het Jonas Daniël
Meijerplein kunnen de museale ruimten van het Joods
Historisch Museum (11-17 uur)
worden bezocht. Dan komt
het eerste 'groene' monument
op deze route: de Hortus
Botanicus Amsterdam aan de
Plantage Middenlaan. In deze
in 1682 als Hortus Medicus
aangelegde tuin zijn de markante palmen- en yarenkas uit
1915 te zien. De drieklimatenkas voor tropische-, subtropische en woestijnplanten is in
1993 in gebruik genomen.

Het uit 1660 daterende Huis Frankendael aan de Middenweg.
De kamers zijn op Monumentendag op de bei-etage vanuit

de gang te bezichtigen. Ook de tuin, hermitage en beelden
zijn te bezichtigen

Open tussen elf en vijf uur,
terwijl op zondag om twee uur
een rondleiding wordt gegeven.
Direct naast de Hortus ligt
het Hugo de Vriescentrum
(IVN) waar verschillende organisaties op gebied van natuuren milieu-educatie zijn gevestigd. Tussen tien en vijf uur
kan ook Natuur- en
Milieuboek, waar in de zaadkoepel vroeger door
Hortusmedewerkers planten
en zaden werden gedroogd,
worden bezocht.

Bram de Hollander Fotografie

tram de Linnaeusstraat in,
waar in het Oosterpark veel
beelden te zien zijn die naar
literatuur en poëzie verwijzen.
Op de Middenweg is het uit
1660 daterende Huis
Frankendael op beide dagen
tussen 13 en 17 uur te bezichtigen. In de vorige eeuw werd
de tuin als attractiepark voor
het publiek opengesteld. ,

Het oudste park van Amsterdam, het Wertheimpark, ligt aan de
Plantage Middenlaan/Plantage Parklaan en werd in 1812 ontworpen
door Abraham van der Hart in Engelse landschapsstijl. Sfinxen 'bewaken' de toegang
Bram de Hollander Fotografie

Sinds 1882 is het park deels in
gebruik als stadskwekerij. Iets
zuidelijker komt men bij de
Nieuwe Ooslerbegraafplaats
waar veel bekende schrijvers,
kunstenaars en artiesten zijn
begraven. Evenals het
Oosterpark is het ontwerp van
L.A. Springer over wiens werk
op beide dagen een presentatie wordt gegeven.
De route van lijn 9 eindigt

dan in Diemen waar nog de
Kerk St. Petrus Banden en
pastorie Schuilkerk De Hoop
en Smederij de Oude Smidse
(alleen zaterdag) kunnen worden bezichtigd.
Henk Fokkink
Bureau Monumentenzorg
Amsterdam heeft een boekje
samengesteld met uitvoerige informatie over alle opengestelde pan-

den binnen het gebied. Te verkrrjgen voor 19,95 gulden op beide
monumentendagen bij de infostands en op de monumentenmarkt.
Er is ook een Open
Monumentenkrant verschenen,
waarin informatie over alle lokale
programma's is opgenomen.
Verkrijgbaar bij de plaatselijke
WV-kantorcn, ANWB-kantoren en
bij vestigingen van Bouwfonds, de
hoot'dsponsor van Monumentendag.

Aan de andere kant van de
Plantage Middenlaan ligt het
oudste park van Amsterdam,
het Wertheimpark. Dit park
werd in 1812 door Abraham
van der Hart in Engelse landschapsstijl ontworpen. De fontein uit 1898 ter nagedachtenis aan de weldoener A.C.
Wertheim neemt een markante plaats in.
Langs Artis en Hotel
Rembrandt, de Hollandse
Schouwburg, sinds 1962 ingericht als herdenkingsplaats
voor de in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen
joden, en de Artis Bibliotheek
wordt het Koninklijk Instituut
uoor de Tropen bereikt op de
Mauritskade. Dan rijdt de

De Praam: een varend monument
R DOET er in ieder
geval één mee, die nog
l in de vorige eeuw is
gebouwd' weet Wim Tas van
de 'Stichting houdt de
Pramenrace In Ere' (Spie).
Trots meldt hij dat er de laatste vier, vijfjaar weer zo'n
acht nieuwe pramen zijn
gebouwd, nadat vanaf 1975 de
bouw eigenlijk had stilgelegen.
„De praam is eigenlijk een
simpel te bouwen vaartuig,
net een brede uitgeholde
boomstam, die de boeren bij
het ontstaan van Aalsmeer
gebruikten om hun vee naar de landerijen te brengen. Die
waren immers door veel water van elkaar gescheiden. Na de
veeteelt, kwam de land- en tuinbouw, waar voor het vervoer van
de goederen ook van de praam gebruik werd gemaakt. Als laatste waren het de kwekers die de boot gebruikten om hun producten naar de veiling te brengen."
Dat is de korte historieschets van Tas over het vaartuig, dat in
de oorspronkelijke vorm wel degelijk als monument kan worden beschouwd. „Wij gebruikten ze zelf ook om de seringen
naar de veiling te brengen, totdat zo rond de zestiger jaren het
vervoer zich naar de weg verplaatste."
ledere bouwer had een eigen mal, waarin de boten met een
lengte van zo'n zeven meter werden gemaakt. „Daarvoor moest
dan wel een goede eik gezocht worden, want de zijdelen van de
praam waren van eikenhout. De bodem van vurenhout. De
delen werden met houten en later koperen pennen met in teer
gedrenkte hennepdraden gebreeuwd, zoals dat nu ook nog in de
scheepsbouw gebeurt," aldus Tas.
Pramen waren er natuurlijk al heel vroeg in de geschiedenis,
maar in de vorige eeuw zocht de mens naar mogelijkheden om
met minder energie en sneller de bestemming te bereiken. „De
praam kreeg een zeil, later zwaarden en een roer en rond 1920
\vas het aanbrengen van de buitenboordmotor eigenlijk de laatste 'modernisering'. De motor had veelal een vermogen van 5
PK en kreeg de naam 'penta' (Grieks voor vijf)."
Tas herinnert zich ooit gelezen te hebben dat voor het zoeken
naar geschikte eiken de mensen naar Frankrijk gingen. „In

In Aalsmeer wordt
zaterdag 11 september"
, op de Open
Monumentendag de traditionelé Pramenraeé/
gehouden. Zö'n honderd
, .vaartuigen zuïlen.de
krachten met elkaar
meten in een gezellige!
en sportieve sfeer. Maar
het mogen alleen oorspronkelrjke pramen4
zijn.

Vroeger vervoerden veel
Aalsmeerse bloemenkwekers
hun producten per praam
over het water; zaterdag worden deze 'varende monumenten' ingezet voor de jaarlijkse
Pramenrace

'Ei

Nederland was roofbouw gepleegd op ons hout. Het land was
kaal gehaald door de militairen, die het hout nodig hadden voor
het bouwen van de oorlogsvloot. Zoals dat in de zes- en zeventiende eeuw in Spanje was gebeurd voor het bouwen van de
Armada. Alleen in Frankrijk waren nog bomen te vinden die
konden worden aangepast aan de spanten van het schip."
„Niet elke praam was in alle omstandigheden te gebruiken. De
boot werd per streek aangepast aan de specifieke omstandigheden. Zo moest de praam hier geschikt zijn voor ruw water, want
dat had je nog wel eens op de Westeinder," vertelt Kees van
Dam, die op de Historische Tuin aan de Aalsmeerse Uiterweg
werkzaam is, „maar het waren altijd platte vaartuigen."
Het vaartuig werd in de loop der jaren echter wel geschikt
gemaakt voor het vervoer van bepaalde produkten. „Zo zijn bijvoorbeeld ook de luikenpramen ontstaan. Die werden dus van
een luik voorzien om de gewassen die er mee vervoerd werden
te beschermen tegen vocht. Het oude veilinggebouw in
Aalsmeer (waar nu de studio van Van den Ende staat) had daarom speciaal binnen de veiling een loswal gemaakt, om de
gewassen droog binnen te halen," meldt Tas.
Zijn Stichting probeert zoveel mogelijk promotie voor het historische vaartuig te maken, zodat ook in het nieuwe millennium
de boot nog te zien zal zijn. Hoewel de Stichting daar zelf de
financiën niet voor heeft, worden nieuwe botenbouwers wel
gestimuleerd. „Maar het moeten eigenlijk wel echte liefhebbers
zijn, want hoewel het een eenvoudig vaartuig is, een twintig tot
dertig duizend gulden is er toch wel mee gemoeid."
Dat is aanzienlijk meer dan in het begin van deze eeuw. Tas
weet dat in zijn familiebedrijf in de crisisjaren de praam zo'n
435 gulden kostte. „In die tijd ging een arbeider ook nog met
een dagloon van 25 cent naar huis, dus was het toch nog wel
een heel kapitaal."
Er waren in die jaren dan ook bouwers, die in de winter bouwden en daarna de praam probeerden te verkopen. Dat lukte niet
altijd, zodat de boot ook nog wel eens werd verhuurd. Met die
huur - volgens Van Dam ging het dan om een honderd tot hondervijftig gulden per jaar - kon de praam dan ook weer worden
onderhoude i door de eigenaar.
H.F
De Pramenrace start zaterdagmiddag om één uur aan de Pontweg in
Aalsmeer-Oost. Het schouwspel is goed te zien vanaf de Aalsmeerderdijk
langs de Ringvaart. De race eindigt rond de klok van vier uur bij de feesttcnt op het Praamplein, in het centrum van Aalsmeer.

Begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk werd in 1870 in gebruikgenomen. Veel bekende Amsterdammers, waaronder kunstenaars en wetenschappers liggen hier begraven. De aula dateert uit 1931
Foto i_uuk Gosewehr/Archief Weekmedia

Wachtkamer
Op het Centraal Station is
zaterdag de Koninklijke
wachtkamer (ingang perron
2b) voor het publiek opengesteld. Tussen 10 en 17 uur
kunnen in deze door RJ.H.
Cuypers in 1889 gebouwde
wachtkamer de decoraties
die betrekking hebben op
het koningshuis en het gezag
worden bekeken. In 1995
werd de restauratie van de Centraal Station
Foto Monumentenzorg
wachtkamer voltooid.

Wandelingen
Bureau Monumentenzorg organiseert op
Monumentendag diverse wandelingen door hel themagebied. Die worden uitgevoerd door studenten Geschiedenis
van de Educatieve Faculteit Amsterdam en studenten
Nationaal Gids van de Hogeschool Holland.
Er zijn vier wandelingen van ongeveer een uur, die tussen elf en vier uur ieder half uur vertrekken.
Op het Waterlooplein begint een wandeling door De
Binnenstad. Om één uur is er een Engelse rondleiding.
De wandeling door de Plantage vertrekt vanaf de Hortus
Botanicus aan de Plantage Middenlaan.
Bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen
(Tropenmuseum) begint de wandeling door het
Ooste?pa?'/c. Bij Frankendael begint een wandeling door
Prankendael en Betondorp. IVN organiseert een beperkt
aantal wandelingen door Frankendael (hoofdingang), de
Plantage (ingang Hortus) en het Vondelpark (start bij
Filmmuseum). Dat laatste park valt weliswaar buiten het
themagebied meer heeft
veel monumentaal
groen. Deze wandelingen
beginnen op zaterdag om
elf uur. Op zondag ook
om twee uur.
De wandelingen gaan
langs geopende panden,
maar het is niet de
bedoeling die panden
Foto Monumentenzorg dan ook te bezoeken.

Historisch vervoer

Tijdens Monumentendag rijden historische bussen van
de Stichting Museum Streek- en Stadsbussen
Amsterdam (Musa). De route gaat van het
Tropenmuseum, via de Oostergasfabriek, het
Amstelstation naar begraafplaats Zorgvlied. De eerste
bus vanaf het Tropenmuseum vertrekt om tien uur, de
laatste om vijf uur (naar Amstelstation). Vanaf Zorgvlied
rijden de bussen tussen half elf en half vijf. VolwassenQn
betalen voor een dagkaart vijf gulden, kinderen tot veertien jaar, Pas 65-houders en Musea-donateurs tweeëneenhalve gulden. Kaartjes kunnen bij de buschauffeur worden gekocht.
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VERTICAAL: l plag: 2 meisHORIZONTAAL: l grondsoort; 4 bloem; 8 kelner; 12 lof- jesnaam; 3 bladader; 5 dierendicht; 13 kever; 14 vlaktemaat; verblijf; 6 punt; 7 loven; 9 hoeveelheid; 10 tijdrekening; 11
15 orgaan; 17 bidhuisje; 19
toespraak: 16 kers; 17 kookgekiem; 20 vis; 22 mist; 24 bedorven; 25 ton: 27 opstandeling; rei; 18 bestaan; 19 zitplaats; 22
zeehond; 23 beroep; 26 zin29 manl. dier: 32 poeder; 34
tossen; 36 pakkage: 38 wier; 39 tuig; 27 zin; 28 bloem: 29
appel; 30 verkwikken; 31
voorz.: 40 spek; 41 goden; 43
wondvocht; 33 priem; 35
naastwonenden; 45 twist: 46
voorz.; 37 tennisterm; 42 Az.
schrijfkosten: 48 sein; 50
land; 43 bouwmateriaal; 44
hoofddeksel; 51 opstandje: 53
rnarterachtige; 45 verdragen;
sierstiksel; 55 manl. dier; 58
47 haringingewand; 49 steen;
verwisseling; 60 onbep. vnw.;
52 bijb. vrouw; 53 rijsmiddel;
62 wreed heerser; 64 etter: 65
vrg. koningin; 66 eikenschors; 54 orgaan; 55 familie; 56 kier;
57 cola; 59 dagdeel; 61 een
67 dokter; 68 deelteken; 69
zekere; 63 hert.
plaats.
Oplossing vorige puzzel: KONFEKTIEWINKEL
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Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Wilt u echt
goedkoop?
;•- Elke dag wordt het dekkings/ gebied van Dutchtone groter.
./.;• U kunt nu al in een groot
; gedeelte van Nederland bellen en
. • • binnenkort in heel Nederland!
: • ' goed nieuws voor u en voor
; .• Expert. Want bij maar liefst
120 van onze winkels profiteert
."•••,' u nu al van de aantrekkelijke
Dutchtone pakketten en tarieven.
/ Kom dus snel naar Expert, want
' wat dacht u bijvoorbeeld hiervan:
DUTCHTONE ALLIN prepay
De Motorola M 3288 met maar liefst 50,beltegoed. Standbytijd 100 uur en
200 minuten spreektijd. U betaalt geen
abonnementskosten. Ideaal voor als u zelf
niet veel belt en uitsluitend in Nederland
bereikbaar wilt zijn.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecornbinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4.1 1 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1 ,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Voor deze afwisselende functie zoeken wij:
een enthousiaste medewerker met ervaring in een vergelijkbare functie
Vereist:
V1TS elektrotechniek en ervaring in de theatertechniek, goede
<ennis van Nederlands, Engels, Russisch en enkele Slavische
talen.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae vóór woensdag 15
eptember a.s. te richten aan: De directie van Het Concertgebouw N.V., Concertgebouwplein 2-6,1071 LN Amsterdam.

(Para)medisch personeel
KIESKEURIG zkt tandartsas- Particuliere Micro-advertenties
sistentes en mondhygiënistes worden doorgeplaatst op ATS
voor A'dam en omstreken.
Text.
Tel. 036-5230225.

Diversen
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 1 7.5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 1 2. Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

vrije Unive-mteiT

VERKEERSGevr. ouderwets goede hulp Gevr. hulp in de huishouding,
voor i.d. huish., voor 6 uur p.w. 1 x per 14 dag. 023-5717005.
SU\CHTOFFERS
Tel. 5739071.
gezocht (ongeluk langer dan
drie maanden geleden gebeurd) die nog last hebben
Technisch personeel
ven herinneringen, beelden
Het Concertgebouw te Amsterdam is wereldberoemd om zijn van het ongeval. Kortdurende
akoestiek. Bijna 750 concerten per jaar worden door 800.00 werkzame psychotherapie in
bezoekers bijgewoond. Er zijn circa 270 medewerkers in ruil voor het invullen van een
dienst. Het Concertgebouw N.V. zoekt op korte termijn gega- aantal onderzoeksvragenlijsdigden voor de fulltime functie van
ten. Voor informatie contact
opnemen met Drs. M.R.
Renssen 020-4447978. Inelektra- en theatertechnicus
spreken telefoonnummer en
naam, dan wordt u zo spoedig
tot de hoofdtaken behoort::
mogelijk teruggebeld.
naast elektra- en theatertechnisch onderhoud, treedt de medewerker in roosterdienst op als theatertechnisch begeleider
van Oost-Europese orkesten, solisten en dirigenten.

Mr. Lama, Afrikaans Internationaal medium, 100% direct
resultaat, terugkeer geliefde,
impptentie,
bescherming,
carrière, examen, geluk enz.
Niet tevreden bij een ander
medium, laat mij u helpen.
Bet. na result. 020-6684461

Een pruik als het
nodig is!

VLOOIENMARKT 11 en 12
sept. in Emergohal te A'veen.
25 en 26 sept. Velodrome
te Amsterdam.
9 en 10 okt. sporthal de Buitenhof te Delft.
10 okt. sporthallen Zuid te
Amsterdam.
Voor info: 020-6570612
b.g.g. 06-53147728.
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 11-12 september.
0481-422564.

Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
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Garagebox
verhuur
Tjerk
Hiddestr. Tel. 023-5714825
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255,- 375,-
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245,-

280,- 395,-
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Verhuizingen

140x190x14 180.- 225,- 245,-

265,- 300,- 425,-

525,-

465,-

140x200x14 190,- 230,-

270,- 315,- 450,-

550,160x200x14 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,-' 570,180x200x14 230,- 290,- 325^ 350,- 380,- 525,- 625,200x200x14 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540,- 640,-

499,605,-

80x190x14
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30

99,- 125,-

255,-

SPECIALE AKTIE i

Oofc gespecialiseerd in
heren(mqat)werken

Bedri/fshuis ves tin g
te huur aangeboden

260,270,-

TE HUUR gr. verhuiswagen +
chauff., ƒ 250 p.d. Ook met
verhuizers. Tel.: 0653-208374.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Alle afwijkende
maten mogelijk
RUIMTESCHUIM
MATRASSEN

RUIMTESCHUIM KUSSENS
KLEIN: van 179,-voor 109,GROQT: van 199,- voor 129,Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Papaverweg17
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Postjesweg 87
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Insulindeweg509
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Van Woustraat 96

Dinsdags gesloleiu
Heemsledestraat 281
b.h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

Woonruimte te huur aangeboden

Te huur app. in Zandvoort voll. Te huur appartement v.a. half
ingericht. Medio okt. tot april september voor 1 of 2 personen. Tel. 023-5712175.
Tel.020-6157107
tel. 023 5720488.
Personeel gevraagd
Wilt u reageren op een ad- Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend vertentie onder nummer, zend
Opleidingen en cursussen
Algemeen
uw brief dan aan: Micro's uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156, Weekmedia, Postbus 156,
Uw bedrijfslogo/vignet
Cursus haarknippen
1000 AD Amsterdam.
1000 AD Amsterdam.
Europees haar op 28 sept. in A.dam-West
De inzendtermijn bedraagt De inzendtermijn bedraagt
in uw MICRO-advertentie?
black-hair in A.dam-Z-O
maximaal 8 weken na plaat- maximaal 8 weken na plaat10 avonden met certificaat
sing. Uw reactie dient ver- sing. Uw reactie dient verInformeer naar de mogelijkheden.
gratis brochure 070-3201780
stuurd te worden in een en- stuurd te worden in een enHebreeuws leren? Vanaf okt. velop met in de linkerboven- velop met in de linkerbovenOPEN DAG (11 sept).
hqek vermelding van het hqek vermelding van het
Talen: ENGELS (ook Cam- in Amsterdam. Informatie
briefnummer.
. , . - . , briefnummer:^ •- - • • - • •••'-Saffy Reclamestudio zoekt Tuinman gevraagd voor lx bridge opl.), SPAANS, Duits, St. Tarboet 020-6405914. '
voor 3 dagen per week een per 14 dagen. 20,- per uur. Inl. Frans, Italiaans, Portugees,
enthousiaste, creatieve en tel. 5719100
Dutch. 35 jaar ervaring. Inter- ASTROLOGIE Beroepsflexibele MEDEWERKER MA/
nationaal Studiecentrum v.d. opleiding. 020-6384148.
die de fabricage en montage Micro-advertenties opgegeven Vrouw. Concertgebouwplein
Opleiding nagelstyliste, vak
van lichtbakken / belettering
17, tel. 020-6761437.
met toekomst! 020-6201914.
kan uitvoeren. Tevens in het voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
bezit van een rijbewijs. Inte- woensdag geplaatst.
twee weken gratis AIKIDO,
Dans- en
resse? Bel: 020-6936972
geweldloze zelfverdediging in
vraag naar mevr. Cossé.
Amstelveen en Volendam bel
balletles
06-21083709 of 020-4706936
SALSA dansschool Sabroso
Automatiseringspersoneel
Engels voor beginners + half Start nwe cursus op 13 sept.
gev. ƒ6,- per uur. Begin 9,13 lessen ma t/m vr 020-6238662
en 14 sept., ook privéles. Prowww. sabroso.vfs.net
gress. Tel. 020-4124800.
SALSA,
MAMBO, Merengue
NAILART/MANICURE
in professionele nagelstudio. o.l.v. Raoul & Soo Jin. Open
huis sept. Folder/info: 020Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
materiaal ƒ 75. 020-6201914. 6437948 www.papavoine.com l

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Kennismaking

699,790,-

20%KORTING

* bezoek aan
huis of in
het
sortering in .
ziekenhuis
haarwei
'erken * ziekenfondsen pruiken
leverancier

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

pocket pocket Lalex
damast badstof 14 cm

Woningruil. Aangeboden te
BedrijfsHeemstede. 4 kmwoning met
zolder, blijvend vrij uitzicht,
huisvesting
te
geheel gerenoveerd, huur
koop gevraagd
ƒ642,- p.m. Gevraagd te
Zandvoort e.o. 3 a 4 kamerGezocht
winkel met woning of
woning met zolder en ruime
ander beleggingspand.
tuin, hogere huur geen beTel. 020-6794726
zwaar. Tel. 0252-521378.

SG
35

Maaien
dikte

LET OP!!

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Woonruimte te koop aangeboden
Half vrijst. herenhuis met gar. en gen. onderkelderd. Gel. op
mooie lokatie, dicht bij centrum, bus en scholen. Bjr 1980. Inh.:
780 m3, perc.opp.: 366 m2. Ind.: hal met toilet. L-vorm. kamer
met ged. schponmetselwand. Opensl. terrasdeuren naar fraaie
tuin op hel Zuiden. Semi-open keuken met ruime bijkeuken en
extra uitgang. Geheel ben. verd. voorz. van plavuizen vloer.
Via keuken en hal toegang tot sousterrain met vele
mog.heden. 1e verd. 4 flinke slaapkamers met alle een wastafel of aansl. hiervoor. 1 sl.kamer heeft een loggia. Royale
badk. met ligbad, wastafel en w.c. Vaste trap naar 2e verd. met
voorzolder en slaapkamer met parket en wastafel. Huis geh.
geïsoleerd en voorzien van C.V. en dubb. beglazing in alum.
raamwerk. Alg. prachtige ruime woning en zeer onderhoudsvrij. Aanv. direct. Vraagpr. ƒ655.000,- k.k. Te bevragen:
Schoolstraat 17, 5408 XM Volkel (gem Uden, N-O-Brabant)
tel. 0413-273990

Woningruil

MATRASSEN

Fabriekswinkel

Evenementen

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.
Gescheiden en op eenvpudi- Hallo met Patricia! Mijn zus
ge wijze een nieuwe vriend- Ada zoekt een leuke relatie.
schap opbouwen? Je kunt Ze is 39 jaar, 1.70 lang, weegt
hier luisteren naar tal van 60 kg en heeft donker haar er
vrouwen uit je regio! VOOR- donkere ogen. Ze heeft eer
BEELD: ik ben een gesch. probleempje, zij spreekt noc
vrouw, 43 met 2 kinderen. geen
Nederlands
maar
Z.k.rn. lieve man, lang, een Spaans. Vind jij dat geen beprater en mogelijk met baard lemmering?
Boxnummer
of snor. Boxnummer 368350. 257835.
Nette kennismaking! Vrouw
van 55+, lang rood haar,
groene ogen, 1.74 groot en
volslank. Ben jij minstens 1.80
groot, vrolijk maar ook serieus,
hou jij van uitgaan maar ook
gezelligheid thuis? Reageer
dan op mijn advertentie! Kies
direct voor»»
Boxnummer 347424.

De leukste vrouwen van 40+
hebben hier hun oproep geplaatst via 0800-4140! Ik heet
Carla en ben op zoek naar
een leuke, aantrekkelijke man.
45+. Geen bril of kalend, modern en breed gebouwd. Ikzelf
heb lange donkere haren,
sexy, leuk. Serieuze reacties.
Boxnummer 329472.

RANDSTAD: Wij zijn 2 leuke
vaste vriendinnen uit A'dam
en zoeken via deze weg dito
koppeltjes om leuke dingen te
ondernemen. Graag alleen
serieuze reacties van echte
lieve vrouwen. Ik ben benieuwd of je durft te reageren!
Boxnumrner.206116.., , ...

Ik luister al 31 jaar naar de
naam Fred, heb een vaste
baan en een eigen flat, donkerblond haar, snor en bruine
ogen en mijn grootste hobby's
zijn motorrijden en reizen. Ben
jij een liefst niet rokende vrouw
tussen de 25-35? BEL ME!
Boxnummer 719233.

EKOI,
It's best to be direct

ARGENTIJNSE TANGO
JEZELF LEREN OPMAKEN
o.l.v. ervaren visagiste. Work- o.l.v. Raoul & Soo Jin. Open
huis sept. Folder/info: 020Dell Computer ontwerpt en fabriceert computers volgens spe- shop 19.00-22.00 u. incl. ma- 6437948 www.papavoine.com
cificatie van de afnemer, zonder prijsverhogende tussenkomst teriaal/75.020-6201914.
van dealers en zonder voorraden. Hierdoor ontvangt de klant Aquarelles
dinsdagmiddag,
Lichaamsaltijd de nieuwste, bewezen technologie van topnamen als woensdagavond, inl. Anneke
Intel, Microsoft, 3Com en Novell tegen de laagste marktprijzen. Polak, Tel. 5714663.
verzorging
Wereldwijd werken ruim 25.000 medewerkers bij Dell, waarvan
250 in Nederland. In verband met de toenemende groei van de WISK./ECON. voor schplie- Sportmassage, ontsp. masTechnical Support afdeling is de ITé Groep voor Dell Computer ren. Bijlessen + herh.theorie.
NEA ECONOMICA 6158272. sage Shiatsu, voetreflex, ook
b.v. in Amsterdam op zoek naar
zonnebank. Tel. 023-5714092

UVY VOORDELEN
OPEEMWI!
• Nlptorola M 3288

10 TECHNICAL SUPPORTERS
Heb je:
- ervaring met PC-hardware en Windows 95/NT;
- MBO werk- en denkniveau;
- interesse in PC's en PC-netwerken ? •

in hetv/eekendl ::;: •. •.

Dan bieden wij:
- een uitzendcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
- goede doorgroeimogelijkheden
- een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een winstdelingssysteem);
- interne cursussen t.b.v. nieuwe ontwikkelingen op soft- en
hardwaregebied:
- externe opleidingen (Novell/Windows NT);
- de beschikking over testruimte buiten werktijd

.ffetönjaw»tarief van
(v 85\per minuut
égéen;abonnementskosten :
'. geen\aanstu\tkosten

*
tone

Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Vraag en aanbod
Te koop wegens inbouwkeuken: koelkast Whirlpool combi,
ƒ150,-; gasfornuis Sauter,
oven/grill ƒ50,-; afzuigkap
Belion ƒ35,-; boiler Daalderop
close-up 10, 2000 Watt, ƒ50,-.
Alles in zeer goede staat.
Tel. 020-4822307.
T.k. visventvergunning + frisdrank, compl. verkoopwagen,
tractor in perfecte staat, te
Zandvoort, wegens bijz. omstandigheden, i.z.g.st., vr.pr.
ƒ140.000. Tel. 023-5716515.

Woninginrich tin g
Te koop: 2 fauteuils.
Tel. 5714752.

Horecapersoneel
OUEENIE-RESTAURANT
ZANDVOORT

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
•Audio, video, hifi, telefonie.

E X P E RT, D A A R W O R D
J E W I J Z E R VAM .

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Wij kunnen je eventueel tevens een opleiding aanbieden tot
Technical Supporter. Voor meer informatie of voor het maken
Dieren en -benodigdheden
van een afspraak bel je met Bas Resink, tel: (020) 5864433. Of
stuur je sollicitatiebrief met c.v. naar ITé Groep b.v., Coenge- Aandoenlijk lieve, leuke non- Weg. omst. goed huis gezocht
bouw 6e etage, Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam. E-mail: den uit Spanje, die daar geen voor Bob, een lieve 3-jarige
bresink@ite.nl
overlevingsmogelijkheid heb- gecastr. cyperse kater. Tel.
ben, zoeken liefdevol tehuis 023-5715923.
De ITé Groep maakt onderdeel uit van KSI International N.V. hier. Bel 020-6795474 of 06Ellen Cats Hondenkapsalon
en is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van au- 26344453.
Achterweg 1 , Zandvoort.
tomatiseringspersoneel. De 'ITé Groep heeft vestigingen in
Tel. 023-5730068.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Arn- Gehoorzaamheidstraining
start half sept. Inl. Ellen Cats.
Volgens afspraak.
hem, Eindhoven, Maastricht, Grou en Den Bosch.
Tel. na 19.00 uur: 0235713368.
Uitgaan

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ:

expert

T.k.a. KOELBOX , 220V/
12 V/gas. Absorptiesysteem,
ƒ250. Tel. 023-5716252.

Wij vragen voor ons Restaurant medewerkers bediening
met ervaring en vakkennis op
jaarbasis.

Winkelpersoneel
Gevraagd fulttime caissières
40 u., parttime caissières ±12
uur en een zaterdaghulp voor
diverse afdelingen. C-1000
Slot, Kastelenstraat 60-70,
Buitenveldert, 020-6440512.

La Fourchette, groente- en
fruit traiteur, Gelderlandplein
Amsterdam zoekt versterking
Voor telefonische inlichtingen, voor haar verkoop- en keuOnder nr: 023-5713599 vraagt kenteam. Bel voor info: 020'
u naar Dhr. Van Houten, sr.
6444456.

Gevraagd meisje voor de
bediening voor zaterdag en
zondag. Restaurant Harocamo,
Kerkstraat
14, tel.
5712102

Gevr. leuk, vlot, jong meisje
voor werkzaamh. van 20 u.
p.w. in drogisterij. Inl.: Etos
Wind, Tel. 020-6648612.

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsf eesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 023571 561 9; 06-5461 681 2.

Financieringen

Kunst en antiek

Autoverzekering

Veilinggebouw
Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
18 en 19 oktober. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-6473004.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-571 4534.
Wilt u reageren op een adOproepen
vertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's Wordt het niet weer eens tijd
Weekmedia, Postbus 1 56, voor de kerk? Het vrijzinnige
1000 AD Amsterdam.
.geluid zondagmorgen 10.30 u.
De inzendtermijn bedraagt Brugstraat 1 5.
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie 'dient verstuurd te worden in een en- Particuliere Micro-advertenties
velop met in de linkerboven- worden doorgeplaatst op ATS
hoek vermelding van het Text.
briefnummer.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek . •
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
I/m 3 regels

f

5,32

t/m 1 regels

f

7,76

t/m 5 regels

1 9.69

t/m 6 regels

f

1 1.63

t/m 7 regels

1

13.57

t/m 8 regels

f

15,51

1/m 9 regels

l 17.15

t/m 10 regels (

19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

woensdag 8 september 1999

Weekmedia 17

MET ZULKE
PRIJZEN
BELAND JE
INDE
INRICHTING

Alle bekende merken zoals Leolux, Rolf Benz,
Harvink, H.F. Style, Gelderland, Hülsta.
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OPHEFFINGSUITVERKOOP vanRecuwijk
Van Reeuwijk, Sniep7,1112 AG Diemen. Telefoon (020) 699 41 11. Fax (020) 69038 81. Donderdag koopavond.

BEZORGER VAN DE MAAND

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

Al een jaar of vijf kunnen de lezers in de Noordbuurt steevast elke week rekenen op hun Zandvoorts Nieuwsblad
dankzij Abrahim El Bakkali. Zelden komen er klachten uit
zijn wijk. Veel moeite kost het Abrahim trouwens niet om de
kranten te bezorgen. In twintig minuten is hij klaar. En dat
komt mooi uit, want zo houdt Abrahim tijd over voor zijn gro•te hobby: VOETBALLEN.

GEEF JE AAN
Kennismaking

De 15-jarige Abrahim zit in B1 van Alliance 220 in Haarlem.
Zijn team komt uit in de hoofdklasse. Twee keer per week
traint B1 en op zaterdag is er een wedstrijd. Abrahim is
recntsbuiten. „Op die plek mag ik veel aanvallen en hoef ik
weinig te verdedigen. Ik hou namelijk van snelle acties. Dat
is een van mijn sterke punten. Ook overspel-inzicht en baltechniek is mijn trainer heel tevreden. Hij vindt wel dat ik niet
zo snel mijn mond open moet trekken," vertelt Abrahim.
Ronaldo (Inter Milaan), Rivaldo (barca) en Ramzi (Willem II)
vindt hij de beste spelers ter wereld. Hij hoopt ooit zo goed
als deze voetballers te worden en als dat niet lukt, dan is
een eigen zaak ook goed.
Voorlopig gaat hij naar het Coornhert Lyceum in Haarlem.
Deze week is Abrahim na een heerlijke vakantie in Marokko
in Havo-4 begonnen met een nieuw schoolsysteem: het studiehuis. „Veel opdrachten en verslagen maken. Dat ligt mij
wel. Ik werk graag zelfstandig," zegt hij.
Wil jij ook een bijbaantje waarin je heel zelfstandig kunt opereren? Geef je dan op als bezorger van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Meer informatie
/ :_41
bij A. Koene, telefoonnummer 023-5717166.

Foto: Karin Schut

Gabbers
Na een langdurig verblijf in.het Wilhelrnina Kinderziekenhuis (WKZ) ^ontstaan de mooiste vriendschappen. Want de kinderen in het
WKZ liggen samen met andere kinderen en leertijd-genoten op een afdeling. Nooit met volwassénen. Sterker nog, het WKZ heeft een
eigen gebouw waarin alles is gericht op het kind. Van zorg en behandeling tot'en met de .medewerkers en Faciliteiten. Want ziek
zijn is geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt, Dus proberen we van het ziekenhuis een ziekenthüis te maken. Daarom hebben
we ruimtes waar alleen gespeeld mag worden. Ruimtes waar dus geen tijd én plaats is voor behandelingen. Verder is -op de meeste
afdelingen ieder, uur een bezoekuur én heeft het héle ziekenhuis .één kindvriendelijk infrastructuur. En juist die kindvriendelijkheid
.is voor oris'een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Want iedereen die hier komt is ééVst kind en dan patiënt.
•'..-.
;
Wilt u het WKZ steunen? Dat:kan 'door.hét beeldje "Willemien"té-bestellen^Maakfl. 59,50 over op girorekening
6141 ten gunste van het AZU inzake"Willemien" te'.Utrecht U krijgt hetbeeldje dan zo;snel mogelijk thuisbezorgd.
De:opbrengst'komt yolleditjj'ten goede* aan de ontwikkeling van,kin^gen^

.
..; .

kihdertheatercafé", kindertelevisie, spéel-p-theek en een kindermac|«ine: yppr'méerihforririati? }<unt u contact met

'

onsbpnéniéini/teléfdph 090(02020041 ;M:ct'^).^|ÏÏ^
IJ^ÖÏE^

Een dag niet gebeld is een
dag niet geleefd! Ik ben een
leuke jongen van 1.85 lang,
25 jaar en zoek een serieuze
relatie. Je kunt reageren met
je telefoonnummer en ik bel je
zeker terug voor het maken
van een leuke afspraak!
Boxnummer 884662.

43 jaar jong, prettig gestoord
en volslank. Ik zoek een leuke, beetje stoere vent met
niveau en met blanke pit. Heb
jij een toermotor en hou jij ook
van autorijden, terrasje pikken,
sauna en lekker eten? En
zoek jij een maatje? BEL!
Boxnummer 312533.

Ik ben Auke, 1.76, 50 jaar,
gescheiden en heb 3 kinderen. Mijn hobby's zijn natuur,
sporten, lezen en zo nu en
dan eens uitgaan. Jouw
hobby's mogen natuurlijk best
wel anders zijn! Ik zoek een
fijne relatie met veel gevoel.
Boxnummer 734459.

Wat ik zoek dat moet ergens
bestaan! Een vrouw, ongeveer 1.80, maat 34-36, donkerblond tot licht-bruin halflang haar, blauwe ogen,
eventueel brildragend, niet
rokend, niet drinkend maar die
houdt van gezelligheid en
cultuur. Boxnummer 732898.

Alle vrouwen tussen de 18-88
jaar mogen hier hun advertentie plaatsen! Meisje, 27 jaar,
zoekt een leuke, sportieve
jongen om PIZZA MEE TE
DELEN! Je kunt reageren met
je telefoonnummer en ik bel je
zeker terug! Waar wacht je
op? Boxnummer 210782.

Deze advertenties zijn 100%
echt!!! Ik ben een vrouw van
43 uit het westen van het land!
Ik zoek een leuke relatie en ik
wil vooral beginnen' met een
leuke vriendschap en dan zien
we wel verder! Wie reageert
hier op en spreekt mijn box
in? JIJ? Boxnummer 236102.

Leuke vrouwen zoeken een
man! Goed uitziende Hollandse vrouw, 47 jaar, zelfstandig,
kijkt uit naar een goed uitziende Antilliaanse of Surinaamse
man. Het liefst geen dikke
man en met een vaste positie
en eerlijke bedoelingen.
Boxnummer 298029.

Jeugdige, sportieve vrouw van
47 jaar zou heel graag in
contact willen komen met een
vriendelijke, betrouwbare man
met goed niveau tot ongeveer
50 jaar! Ben jij de man die zich
aangesproken voelt? Dan wil
ik heel graag van JOU horen!
Boxnummer 263199.

Hou jij van romantiek en niet
van al te sjiek? Een etentje bij
kaarslicht met een heel mooi
uitzicht, misschien wel aan het
strand? Eenvoudige jongen,
33 jaar, zoekt jou, voor het
vormen van een paar.
Boxnummer 784183.

Man, 50+ zoekt serieuze
vriendin 25-45 jr voor liefdevolle relatie. Allochtonen weikom. Bel me 020-6655766.
Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microadvertentie.

r
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N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Giro
55055

Personenauto 's
te koop aangeboden

1,6 miljoen mensen in
Nederland vechten tegen
hun astma, bronchitis
of longemfyseem.
Het Astma Fonds vecht
al 40 jaar met ze mee.
Door onderzoek naar
de oorzaken en door
patiëntenzorg, scholing
en voorlichting.

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
T.k.a. SCOOTER wegens
Eigen revisie-afdeling
omst. 'Hyosung Rush', 4
Motoren/versnel l. bak
maanden, kleur zwart, prijs
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ƒ2250, incl. verzekering. Tel.
ROYAL CLASS SAAB
023-5716252.

(Brom)fietsen

Tel. 023-5614097

,-

Vakantie

nood

Buitenland
Stacaravans te huur in de Stacaravans te huur in de
Ardennen, vanaf ƒ240,- p.w all Ardennen, vanaf ƒ240,- p.w.
in. Tel. 043-4591598.
all in. Tel. 043-4591598.

0906-lijnen
Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

HET

Steun Carapatiënten in
hun gevecht om lucht.
Geef! Giro 55055

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

Lesbi TienerSex (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906.9691 pm99c.
't Lekkerste treknummertje
"*Sex alarmnummer"
LIVE met hete meiden thuis.
Snelsex direct live 99cpm.
Ze liggen naakt te wachten.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
LIVE DAMES!!
voor gratis contact! Bel: 09060906-1995 (105 CPM)
18.22 (1 gpm).
0906-2026556.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

0906*0611

Vrouwen uit jouw buurt zoeken een leuke afspraak!
Bel 0800-49.10

Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! Alleen de
heetste! 99cpm. 0906-0603.

Hete Katja wil Sandwich,
met 2 mannen! Geen 06 kst,
BEL 00.56.900.4531

Ze trilt als de jongens
haar nemen! 2,5 gpm
BEL 00.56.900.4306

40cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906.17.15

44cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906.17.11

LIVE! Black, beautiful en hot! Nieuw! SLEUTELGATSEKS!
Voor de liefhebber van zwarte De 1e sexafluisterlijn v. Holvrouwen 99cpm 0906.0601.
land. 0906-9722! 99cpm
Biseks! Buurvr. en buurmeisje 0906-9889 Rijpe Sjaan DD18 hun spelletjes worden har- cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
der! 99cpm 0906.9526.
Wilt u reageren op een ad- Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend vertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156, Weekmedia. Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaat- maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient ver- sing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een en- stuurd te worden in een envelop met in de linkerboven- velop met in de linkerbovenhqek vermelding van het hpek vermelding van het
briefnummer.
briefnummer.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

zen
Alsbuddy bij de^stichting Dé Regenboog ben je een maatje voor eenif
druggebruiker met het Hiy^virus. Dat klinkt heel heftig, maar valt in|
dé praktijk enorm mee. Want diezelfde druggebruiker heeft meest-f
al behoefte aan gewoon menselijk contact. Zoals een goed gesprek, §
ergens een biertje pakken, samen naar het ziekenhuis of een keer-|t
tje uiteten bij de chinees. Bovendien sta je er als buddy noojtélleën|
voor. Je kunt altijd rekenen op ojize professionele begeleiding. Wil |
;je meer weten over buddy worden bij De-; Regenboog? Bel danjil
;
;
;
:
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PHILIPS 72CM STEREO KTV MET
BLACK LINE S BEELDBUIS

INDESITWASDROGER
SG1108: luchtafvoerdroger met 5 kg
inhoud, 2 droogtemperaturen, RVS
trommel en anti-kreuk-cyclus.
Adviesprijs *899.-

29PT5302: LJJtra platte Black Line S voor een briljant en contrastrijk beeld, 100 voorkeuzezenders,
50 watt stereo, teletekst met groot geheugen
Adviesprijs *1995.-

PENTIUM III
MULTIMEDIA COMPUTER

CAMCORDER STUNT!
PHILIPSBREEDBEELD

589.-

PW6301; 61cm BI. Line S.
stereo, leleleksl. Adv.'2095 •

999.-

SONY T R A V E L L E R
TR401,HiFigeluid Adv '1330

PHILIPSBREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW6301; Stereo, teletekst
met geheugen. Adv.'2795.-

~1269.-

|70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT !
l Groolbeeld, HiFi-slereo.
TXT. A d v i e s p r i j s ' 3 6 5 9 . -

1499.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
l Topklasse! Grootbeeld
Black-lme S, 100 Hz digital
| scan,stereo.TXT.Adv.'2695.-

Pentium III computer, 450 Mhz, 64
MB intern geheugen, 6.4 GB
Harddisk, 8 MB video, 56 K modem,
1 jaar garantie. Incl. speakers,
toetsenbord, muis en 15 inch monitor.
Adviesprijs '2749.-

32x motor/oom Adv '1OiH

789.-

SONY BREEDBEELD

999.-

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV

m^^^^^j^f

1200 toeren, vol electronische
monoknop bedieningencensor
• ' iwaterdosering'1749.-

UC6000; c a m c o r d e r mei
Flexizone. HiFi geluid. '1599 -

1449.-

799.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

Hi-BCAMCORDERSTUNT!
16 x zoom, 5 slanden prog r a m A E . m c l accessoires
en alst.bed. A d v . ' 1 4 9 9 -

849.-

BOSCH WASAUTOM.

TR620; 15x zoom, 3 programAE. Adviespri|s'1890 -

1 200 toeren, spoelstop en
onbalansbeveiliging '1699.-

SONY STEADY SHOT !

1099."
AEG WASAUTOMAAT

JVC DIGITAAL STUNT!

1000 toeren, spoelstop en
kort programma. '1449.

~

GRDV; P r i j s d o o r b r a a k ! ,
l O O x z o o m . Adv. '3849.-

959.-

SONY DIGITAL8 TOP!
TR7000; super steady shot ind.
accessoires en afst.bed. '2420.-

BOSCHWASAUTOMAAT
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstoo. '1349.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en

779,-

KV28W; 71cm Super Trinitron, stereo, TXT. Adv.'2440.-

advies. Tevens melden van storingen ean

S315; DVD video, 10bit,
afst.bed.Advlesprijs"1770.-

B

PHILIPS SUPER VHS!

220 netto inhoud. 2 vriesladen. Adviesprijs'1248.- 700 WATT MAGNETRON
17 liter, draaiplaleau en 6 standen.

748.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
216 liter inhoud. 2 vriesladen
en verstelbare legroosters. Adviesprijs '949.-

220 liter inhoud, vriesge- MIELE VAATWASSER
deelte met 2 vakken.'829.- 6 Programma's. Stemperaturenen
unieke bestek schuiflade '2099.-

488.-

ZANUSSI WASAUTOM.

5 programma's, 2 tempe- l
r a t u r e n en T n e r m o d r y |
droogsysleem. Adv.'l 699.-

800 toeren, vrije temperatuur keuze, kort proramma Adviesprijs* 1199.-

C7O
Of 5J« .

INDESITWASAUTOM.

~ 1149.-

479,
WAS/DROOGCOMBINATIE

749.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. '1549.-

PHILIPS MATCH-LINE

SONY 63CM STEREO

PHILIPSHIFI STEREO

KV25; Super Trinitron, teletekst. afst.bed. Adv.-l 399.-

VR675;Showview+PDC,4koppen, FollowTV.Iongplay.'l 045.-

849.-

569.-

PT820; 63 cm Black-line S,
| stereo, teletekst. Adv.'2795.-

E920; 7 koppen SuperTrilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv. '1650.-

868.-

rftftf l luO-

575.-

136liter koel en 42 liter
vries, 2 legroosters Adv.'699.-

455.-

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv. '1649.-

679.-

SONY HIFI STEREO

1198.-

E720; Super Trilogie. 4 koppen, Showview + PDC. "1 1 00.-

629.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

HRJ6;4k,Hi-SpecDrive.'989 -

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs'1435.-

549.-

898.-

JVC STEREO VIDEO

STEREO

Volledig Intergreerbaar,
5 programma's en aqua-

BCC

1799H*

BOSCHONDERBOUW
VAATWASSER
;.„

BOSCH KOEL

4 programma's, 2 tempe-l JL.
raturen en aquastop '1599.-1 ,

125 liter inhoud, 3 sterren
vriesvak van 17 liter, 3 verstelbare plateaus van glas '949.-

PRIJS l

729.-

INBOUW VAATWASSER I*

WHIRLPOOLKÖELKAST gramma'sen aquastop. 1299.147 liter, automatische ontdooi- BCC1
ing, energie klasse A'799.- \PRUSi

529.-

849.-I*

SAMSUNG KOELKAST

ARISTONA
k'flW'll>]4*J
-^•|TR426; Showview, PDC,
v lTXT,2tuners.Adv*1395.

133 liter koel en 22 liter vries
3 legroosters energie
klasse A Adviesprijs"899.-

SAMSUNG STEREO!

~

SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.1 1 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic
besturing. Adviesprijs'1799.-

949.-

SONYVIDEORËCORDER
E1 20Trilogicplus.afst.bed. 'C10.-

AEG CONDENSDROGER

•*•|37cm,Showview,Off.Ned.

549.-

Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. Ad\"1499.-

PHILIPS SHOWVIEW

VR165:+PDC,alsl.bed. '745.-

ATAG RVS INBOÜWI*
GAS KOOKPLAAT!*

469.-

MIELE WASDROGER

l KV14V4? Showview, PDC.
l Adviesprijs'1220.-

LPR/JSj

SIEMENS INBOUW!*
VAATWASSER
•'

IPR/JS

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv.'945.-

BCC1

INBOUW
APPARATUUR

.ZANUSSI KOELKAST

AEG
BOVENLADER

E830; 4 koppen Super Trilogie
montaqevideorecorder. '1 200.-

ARISTONA

INDESITVAATWASSER
185 liter koel en 54liter 3programma's,12couvefts.'89i
vries. 2 legroosters*899.

184 liter koel en 46 liter vries,
3 legroosters Adv."849.-

849.-

~~

825.-

BOSCH KOELKAST

455.-

SONY HIFI STEREO

ARISTONASTEREOKTV

MIELE KOELKAST

216 liter koel en 54 liter vries, BOSCH VAATWASSER
5 glazen plateaus '1399.- SGS2009; 2 programma's
en 4 sproeiniveaus. '1149.-

INDESIT KOELKAST

PHILIPS 100HZ KTV SONY MONTAGE TOP!

IPR/JS,

i A,

pTgi^ -«-ICC

VR768; Turbo-Drive, stereo,
montage. Jog & Shuttle,
TXT. Adviesprijs'1495.-

749.-

898.-

BOSCH KOEL/VRIES

1000 toeren, spoelstop en
halve lading toets. Adv.'1249.-

KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'1880.-

[TV/VIDEO COMBI'S

293 liter inhoud. 3 vriesladen en
3legroosters.Adviesprijs'1299.- SHARP MAGNETRON
18 liter. 800 Watt, 5 standenendraaiplateau: '279.i.rv^ i
-- -

5programma's,2tempe raturen,
aquastop en timer.'1895.- l

Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets. Adv.'799.-

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

Digitaal. SOOWalt, 1 Sliter.'349.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

899.-

d 19.-

DAEWOO MAGNETRON

BAUKhECriTVAATWASSER

Turbo-Drive, stereo, montale. TXT. Adviesprijs'1595.-

PHILIPS 70CM STEREO

1178.-

BOSCH VAATWASSER

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O • 6474939 i

SONY DVD SPELER

~~ 1979.-

PT4501;Teletekst.Actv.'1645.-

230 liter inhoud. 2 ruime vries- digilaal.grillen hete lucht.'699.laden.Sdraagplateaus vanglas,
energieklasse A. Adviesprijs'1599.-

kleurentelevisie en groot huishoudelijke n pp.

KV32W3; HiFistereo.TXT
met qeheugen. Adv.'3495.-

1499.-

1248.-

SAMSUNG COMBI
MIELE K O E L V R I E S 900Watt magnetron,30liter, l

598.-

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; studiokwalltelt.
I S O N Y 1 0 0 H Z B R E È D - Advlespri|s*1499.BEELD KLEUREN TV

SONY72CMHIFISTEREO

280 liter inhoud. Koeler en SHARP COMBI
900 .Wan magnetron, 26 liter,
vriezer apart regelbaar. digitaal, grill en helelucht '699.3vriesladen.3leg,roosters. '1749.-

KOEL/VRIES COMBI

1199.-

1499.-

10OOWart magnetron.26liter, digilaal. Quartzgrill, hetelucht en
unieke Crisp lunktieM099.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

KV28W1; Super Trinitron,
| stereo, TXT, Adv.'2990.-

SONY 82CM 100HZ
1
BREEDBEELDSTUNT!

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

1400loeren. R VStrommelenkuip.
vrije temperatuur keuze'1699-

1749.- ~ 1069.-

| 24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv.'2440.-

•• n r-i--*

AEG WASAUTOMAAT

CANONV8TOPKLASSE

WHIRLPOOL COMBI

MIELEWASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 toeren, zeer
gebruikersvriendelijke Novotronie besturing. Energie en
Was klasse A Adv.*2799.-

60cm breed, met vonk-1 i
ontsteking. Ady.*899.-

BCC1

INDESIT KOELKAST

379.-

895.NIC KTV TXT

PANASONIC KTV TXT
21S1; 55cm FSQ.
FSQ.Adv.'849.Adv.'849.-

575.-

ARISTONA VIDEOREC.

PRIJSi

138 liter in houd met 2 sterren vriesvak ' 499 .-

INBOUW KERAMISCHEI*
KOOKPLAAT
••
PRfJS>i
ETNA K O O K P L A A T

Geen afvoer nodig! Ruime
vulopening, 140 minuten
timer en RVS trommel ' 1 449.-

PANASONIC Beste Koop!

675.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

STUNT! VHS-HQ VIDEO

MAXIMALE KORTHNGEN!

~~

Met a l s t a n d b e d i e n i n g .

269.-

M2l;Hi-Black
:k Trinitron."990.Trinitron.'990.-

525.-

JVC AUTORADIO
CD-WISSELAARCOMBINATIE
PK63; tuner met RDS-EON, 4 x 35 watt versterker
met line-out, full-logic autoreverse cassettedeck,
incl. 's werelds kleinste 12 (!) CD-wisselaar. *999.-

GSM MET TR1LSIGNL
PANASONIC EBG520; Topmodel GSM toeste
in (raai blauw metallic t.w.v. Fl 899
•Tot 3 uur beltljd

* u maanden aaonneroent tw»Ili-149.7.0.PSJw

Adviesprijs *1999.-/5 jaar garantie:\
yup onderdelen!/*

l M1400:Afstandsbed.Adv'550.ndsbed.Adv'550.-

375.-

aSt

IBM APTIVA 265 PC

«|B

Topklasse PC, 45ÓMhz, 64 Mb,
8.0Gb.DVD,15"mon.Adv'3299.-

.

Aanbieding geldt t/m 13-0,9 ,

<+ H.tMobtel.MotwoA'

0601161

')bi| 1-jarlg Mobillne^abonnement pp het KPN netwerk. Vraag naar de voorwaarden Inde winkel,
Voor aanvraag vereist: geldige legitimatie en bankaischrïjt zonder bedragen (niet ouder dan 1 maand)

LTBHGHÏÖ2599.YAKUMO PC
lntel400Mhz.32MB.4.3GB.56k
l/m.1jr.On-Site.Ex Mon.'1899.-

839.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER

Oplaadbare

140 minuten timer en toets
voor lagere ternperatuur.'949.-

PTl55:37cm.ar3t.bed.Adv.'595.-

375."

PORTABLE KTV 37cm
Oft.Ned. Philipsgarantie. '495.-

120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599.-

PORTABLE KTV 37CM

265.-

379.-

995.-

798.-

174 liter, 6 vriesvakken Fraai RVS Gas-elektro fornuis
12kginvriescapacileit. '899.- metgrül en glazen sierdeksel. '695.-

555.-

"89-95

BOSCH VRIESKAST IGNIS FORNUIS

•»400WBtt.

'OÜLINEX

HP INKJETPRINTER
Dj '10. totoprinter. 600dpi.
BORSTEL
Spprn. Adviespriis'545,- HP610:
Oplaadbare
339.- e\eMrische _
denborstel mei..

455.-

» 139.HPSCANNER

FRIGIDAIRE VRIESKAST

BRAUN

PHILIPS CD REWRITER
PCA382; Intern, voor audlo, video en data opslag,
Incl. software. Adv.'599.-

1 s Uter Kan,
J snelheden en
mornentschakem
Aaviespriis"^.'
nrg§QQI&

lïTtfjf!]•!•!.•*

*-

•

Meer budget door de gratis
BCC-card! • :
Aanvraag-tolder in de winkel!

378.-

108 liter, 11 kg invriescapaciteil. Adviesprijs '799.- ATAG WASEMKAP
3-standen en vetlilter. '295.-

BJC220; Kleurenprinter.
Adviesprijs'249.-

f:mj;m-» 225.-

~~

90 liter en 12 kg invries- Gasoven,dubbeteglasdeur.'547.capacileil. Adviesprijs '849.-

WHIRLPOOLVRIESKAST

CANON PRINTER

.AjlQ

898.-

187 liter. 4 laden en een in- PELGRIM FORNUIS
tensief vriesvak. 24kg in- EL34; Hete-lucht oven, grill
v r i e s c a p a c i t e i t .'1299.- en draaispit Adv.'1199..

INDESIT VRIESKAST ETNA RVS FORNUIS

PHIUPS

SCJ3200C: 300x600Dpi.
30 bits. Adviespriis '311 •

KTV 37CM+ TELETEKST

BOSCH V R I E S ^ A S T

INDESITWASDROGER

51 CM KTVTELETEKST

PHILIPS TELETEKST

F1.0;
Gasfornuis
met elektrische
oven engrill.
Adv.'1450.-

545.-

• \v'

TEFAk

._.,

.«*^ïïï^'H

465.-

ATAG
FORNUIS

BAUKNECHTDROGER

BRAUN

1399.-

70voorkeuzezenders.Off. Ned.
Philips garantie. Adv.'695.-

ETNA K O O K P L A A T ]
9| 4 pits met 2 delige branders.

Geen afvoer nodig! 120minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '1199.-

865.-

*6 programma's,
*2 temperaturen,
*tnermodry droogsysleem,
*speciale messenkorf.

*150 gram
[ *groot grafisch display

I SONY PORTABLE
RTABLE KTV
KTV

ATAG VAATWASSER

PELGRIM KOOKPLAAT |
2-delige pannendragersen
sierdeksel. Adv. '490.-

975.-

NVSD220; Showview +
PDC. A d v i e s p r i j s ' 6 2 9 . -

SONY55C
CM
M STEREO
X2101; T r i n i t r o n . T X T .
Adviesprijs'1440.;'1440.-

4-pils melvonkonlsteking.'448.-

BOSCH
CONDENSDROGER

SB100; 2 koppen, scart,
af; t. bed. Adviesprijs'495.-

199.-

FRIGIDAIRE KOELKAST

PANASONICSTEREOKTV
l XD2; Dome Sound. TXT
met geheugen. Adv.'1499.-

499.-

134liter inhoud, automatisch \PRIJSA
ontdooiing' Adviesprijs '699.- (NBOUWGASKOOKPLAATI*
Metyonkontsteking.*499.-| "

1KQ
löö."

50 liter opzelmodel. Adv '549.- ETNA RVS WASEMKAP
2 motoren, hoog vermogen '295.-

355.-

'••

WHIRLPOOL VRIESKIST

S^«r

102 liter inhoud, 6,5 kg in- PELGRIM WASEMKAP
vriescapacileil'599.
3 standen en vetlilter '260.

^^"•

fÜ^CPRm!
ALKMAAR

ZAANDAM

AMSTERDAM NOORD

Huiswaarderplein 11 2
Mammoetstore 1500 m

Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m*

Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

BEVERWIJK

HAARLEM

AMSTERDAM ZUID-OOST

Breestraat 65 .
Mammoetstore 1500 m2

Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

l Winkelcentrum "A'damse Poort"

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR'-AMERSFOORT • AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
.DEN HAAG - DELFT - HAARLEM - HILVERSUM- •
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK • UTRECHT
VEENENDAAL • ZAANDAM - ZEIST
ZOETERMEER - ZOETERWOUDE
.

375.-

QO

*JOu

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . .
dinsdag Üm vrijdag...
zaterdag, ; .;..,. . . . .

. 13.00 tot 18.00 uur
! 09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDËN
donderdag
.'. .

19.00 tot 21.00 uur

Woensdag 15 september 1999

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 37, oplage 5.425 Editie 17

P^él&^Ö

Los nummer 2 gulden

Softbaisters ,:
opnieuw
,> ;
l - '4.V ^ i ' <' t
kampioen
>

.

Pagina p

Het, Kunstcircus
brengt kunst niet
alleen dichter bij de
mens, maar ook
dichter bij zee.
t

En. verder: ~-*
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Tuinders:
'Liever pomp9
dan ophogen

'Duintje ruilen'
rond circuit
ZANDVOORT - De gemeente en de provincie gaan een
stuk duin bij het circuit ruilen.
De gemeente krijgt de rand
achter de Tarzanbocht en de
provincie een stuk van het
voormalige terrein van camping De Duinrand. Dat blijkt
uit een voorstel waarover de
politiek 20 september vergadert. Na de ruil kan de gemeente toestemming geven
aan het circuit om een geluidswal bij de Tarzanbocht "aan te
leggen. Dat is anders vrij lastig,
omdat de Tarzanbocht grenst
aan een provinciaal beschermd natuurgebied.
De grond van De Duinrand
gaat niet helemaal aan de provincie toebehoren. Er blijft een
strook beschikbaar om een
weg aan te leggen naar het
nieuwe parkeerterrein achter
de hoofdtribune van het circuit.

ZANDVOORT - Er wordt druk gezocht naar een oplossing
voor de verwachte wateroverlast op het volkstuincomplex.
Het meest voor de hand ligt volgens de gemeente het ophogen van het complex. Het bestuur van de volkstuinvereniging wil echter liever dat de grond met pompen drooggehouden wordt.

Zandvoort krijgt
Veiligheidsraad

ZANDVOORT - Als de gemeenteraad ermee instemt
krijgt Zandvoort een eigen veiligheidsraad. Hiermee wil burgemeester Van der Heijden de
veiligheid en het gevoel van
veiligheid vergroten. De veiligheidsraad, die gemiddeld twee
keer per jaar bij elkaar zal komen, moet de gemeenteraad
en het college van Burgemeester en Wethouders gaan adviseren.
De veiligheidsraad zal bestaan uit een vertegenwoordigef'varTde seniorenraad (Van
Brero), woningbouwvereniFoto Chris Schotanus
ging EMM (Van Kampen), On- Na 26 uur reizen zijn maandag 42 inwoners van het Kroatische dorp Bil j e bij Gran Dorado aangekomen •
dernemers Platform Zandvoort (Van den Heuvel), politie
(Gerritsof Oudhuis), GranDorado (Dorst) en Circuit Park
Zandvoort (Luitens of Weijers). Van der Heijden legt het
voorstel over de veiligheidsZANDVOORT - „len Holland leren ze hier meer over Nederlandse Kontinenten, het Platform Gemeente- de Kroaten een rondleiding door J.
raad op 22 september aan de staat ien hois." Jonge meisjesstem- gewoonten. Ook burgemeester Varga lijk Vredesbeleid en de VNG in Oost- Kerkman van het Genootschap Oudpolitiek voor.
men vullen de raadzaal. Het Oudhol- van Büje uitgenodigd. Hij komt van- Slavonië, een streek tegen de grens Zandvoort gekregen. Vandaag maken
landse liedje tovert een glimlach op daag aan en blijft tot en met zondag. met Servië. In januari bezocht burge- ze een rondvaarttocht in Amsterdam.
meester Van der Heijden zijn collega Verder staan onder andere de Amsterhet gezicht van de Zandvoortse genodigden. De meisjes horen bij een Het doel is uiteindelijk om de demo- Varga op in Bilje. Een paar maanden dam ArenA, het circuit, beachvolleyfolkloregroep uit het Kroatische cratie in Bilje te bevorderen. „We ho- later volgde wethouder Marijke Her- ballen, een tochtje met de Annie Pou"\
dorp Büje die maandag samen met pen dat jullie het vertrouwen in elkaar ben en in juni liepen twee Kroatische lisse (Knrm) op het programma.
De Zandvoorters kunnen zelf kenniseen V9etbalteam van de lokale sport- en in mensen die ooit je vijanden waren jongerenwerksters in Zandvoort stage.
vereniging aangekomen is. De jonge- weer opbouwen," zei burgemeester Een van hen is nu overigens meegeko- maken met de inwoners van Büje op
woensdagavond tijdens een culturele
ren logeren een week in Zandvoort. Van der Heijden dan ook tijdens zijn men als tolk en begeleider.
avond in Gran Dorado (van half negen
welkomstwoord maandagavond.
\J olgens mij is de kastanjeDe groep die in Zandvoort is, heeft tot elf) of op donderdagavond bij een
V boom op het Gasthuisplein
Het Kroatische bezoek is namelijk inmiddels een bezoek gebracht aan de voetbalwedstrijd tegen SV Zandvoort
het enige groen dat op de geZe laten een week lang op verschilmeentelijke monumentenlijst lende momenten zien wat sport en cul- onderdeel van.een vredesproject. Dit is Nicolaasschool, dé Duinroos, de poli- (vanaf acht uur).
Zie ook pagina 5
staat. Waarom vraag ik me dat tuur in Kroatië inhouden. Bovendien opgezet door het IKV, Kontakt der tie, de brandweer en TZB. Ook hebben
af? Omdat dit jaar 'monumentaal groen' het thema is van de
landelijke monumentendag.
ADVERTENTIE
Dan maar geen 'boomkruinen
die als een dak boven de weg
hangen', zoals het in het inforZANDVOORT - Om de stank in Nieuw-Noord tegen te gaan
matieboekje verwoord staat.
heeft hoogheemraadschap Rijnland maatregelen genomen op
Zandvoort heeft genoeg hisde waterzuiveringsinstallatie. Sinds vorige week woensdag
torie om te bezichtigen. Met
wordt er aan het verse rioolwater ijzerchloride toegevoegd.
de nieuwe gemeentelijke wandelroute in m'n hand moet het
Deze stof kapselt volgens J.P. Grjzen van Rijnland de stankgaan lukken. De start is bij het
stoffen in. Die zinken vervolgens naar de bodem en lossen niet
Raadhuis. Het begint al goed
op in de lucht. „IJzerchloride is niet milieu-onvriendelijk. We
want dat is dicht en het Cultunu ook voor kinderen
hebben daarmee in Sassenheim ook goede ervaringen opgereel Centrum, staat nog in de
Bel dan i.v.m.
daan. Het duurt wel even voordat het echt helpt," waarschuwt
steigers. Gelukkig is het hek
nabezorging
*
Lumberjack
*
Hupsakee
Gijzen.
!
van het Gasthuishofje open. Ik
donderdagmorgen
* Compagnucci
*Mag
ben nog nooit in de binnentuin
vóór 12 uur
Een definitieve oplossing is het toevoegen van de ijzerchloride
geweest. Verbaasd kijk ik om
* Palledium
*YellowCab
echter niet. en bovendien veroorzaakt het meer slib. Daarom
me heen want dit had ik niet
tel. 5717166
wacht Rijnland een rapport af dat het onderzoeksbureau Witteverwacht. Wat een rust.
Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé
veen en Bos uit Deventer maakt over de stankproblemen.
De Hervormde Kerk lokt je
met orgelklanken naar binnen.
Ik word uitgenodigd om de
kerktoren te beklimmen. Uit
ervaring weet ik dat de laddertjes smal zijn. Ooit ging ik
eens met mijn vader mee om
de vlaggen in alle gemeenteUjde middelste Herman geke gebouwen uit te hangen.
maakt. Hij bouwde maar liefst
Ook de kerktoren hoorde
32 kerkorgels. Het Zandvoortdaarbij want die is eigendom
se exemplaar lijkt volgens het
van de gemeente Zandvoort.
Haarlems Dagblad dan ook
Ik neem de uitdaging aan en Organist Henk van Amerom heeft haast. Als er niets gesprekend op een orgel uit Worklim met Pieter Joustra naar beurt, stort het beroemde Knipscheerorgel in de Hervormde
merveer uit dezelfde tijd.
boven. Overal liggen hoge sta- Kerk op den duur in en is Zandvoort een monument armer.
In 1951 heeft de firma Van
Pels duiyenmest. Het stinkt er Bovendien wordt restaureren steeds duurder naarmate er
Leeuwen uit Leiderdorp het
behoorlijk en ik moet er bijna langer mee gewacht wordt. Nu kost het al minstens twee ton.
orgel al eens opgeknapt, maar
van overgeven. De steunbalDaarom geeft Van Amerom samen met hoornist Gido Ominmiddels is een nieuwe resken zijn flink vermolmd. Als ik men zaterdag 18 september een concert ten bate van de
tauratie dus noodzakelijk. Een
eindelijk weer veilig terug ben, restauratie van het orgel.
speciale commissie, waar Van
vind ik dat de gemeente slecht
Amerom ook in zit, heeft zich
om gaat met z'n 1300 jaar oud
daarover gebogen. Het liefste
bezit.
ziet de organist dat de opIk vervolg mijn weg naar de
knapbeurt in één keer geRooms Katholieke Kerk die
beurt. „Als er niet genoeg geld
dit jaar voor het eerst meeler van het orgel, „blijven de
E HERVORMDE
is, moet het in fases gebeuren
doet. Het zonlicht schijnt
KERK heeft inmiddels toetsen hangen. Andere toeten dan kan het wel tien tot
sen moet ik juist met elastiekPi'achüg door mooie glas-ineen grootschalige opvijftien jaar duren. Al die tijd
loodramen. Een priestergeknapbeurt achter de rug. De jes vastmaken om ze op hun
kan er niet opgespeeld worWaad, geschonken door keize- kerk kan er weer even tegen. plek te houden." Eigenlijk is
den. Dat zou erg jammer zijn."
rtn Sisi, hangt te pronken. De Maar met het orgel is het nog het zijn eer te na. Toch speelt
deur naar het kerkhof staat
altijd niet best gesteld. Twin- hy met veel plezier op het moOp 18 september is van drie
Uitnodigend open. Ook hier
tig jaar geleden wees orgeldes- numentale orgel.
tot vier uur te horen hoe Van
°en ik nog nooit geweest.
kundige Klaas Bolt daar al op. Dat is in 1848 in opdracht
Amerom Clérambault,
Oude
historische grafzerken
De windmotor moet vervan- van de rijke koopman C. Sant2
Bruhns, Corette, Haydn; MoÜn omringd door hoge bogen worden en het orgel hangt hagens uit Amsterdam voor
zart en Mendelssohn speelt op
ftien. Eindelijk vind ik het the- naar voren. Het is met beugels 4500 gulden gemaakt door H.
JJia van deze dag. Zandvoort aan de achterwand bevestigd. Knipscheer. Volgens een arti- Henk van Amerom gaf zaterdag tijdens de open monumentendag al het orgel. Hij geeft het concert
een voorproefje van zijn orgelkunsten
Foto Karin Schut samen met Gido Ommen,
heeft nog genoeg 'monumen- Langzamerhand beginnen de kel over orgels van Jan-Piet
hoornist van het Noord-Holtaal groen'. Alleen ligt het ver- pijpen daardoor te knikken,
Knijff in het Haarlems Dagzoon Herman. Het Zandvoort- lands Philharmonisch Orkest.
stopt op de begraafplaatsen.
blad waren er overigens drie eeuw. Opa Herman Knip„'s Winters," vertelt Henk
scheer, zoon Herman en klein- se orgel is vermoedelijk door Kaarten kosten vijf gulden.
\••
Nel Kerkman van Amerpm, de vaste bespe- Knipscherpn in de vorige

Kroaten tonen sport-, dans- en zangkunsten

Het bestuur van de volkstuindersvereniging is geen
voorstander van ophoging.
Het bestuur vreest dat veel oudere leden ophouden met tuinieren als de grond opgehoogd
wordt. Hun huisje is niet stevig
genoeg om tijdelijk te verplaatsen. Bovendien zitten er
leidingen in de grond die na de
ophoging veranderd moeten
worden. Drainage door middel
van pompen vindt het bestuur
van de volkstuindersvereniging daarom een betere structurele oplossing.
Volgens de gemeente is er
echter onvoldoende onderzoek gedaan naar de exacte effecten van het stoppen van de
drinkwaterwinning om nu al
een drainagesysteem aan te
leggen. „De wateroverlast is
een heel complex probleem,"
aldus woordvoerder Van
Heemst.
De kosten van het ophogen,
een vergoeding voor de tot nog
toe geleden schade en de kosten voor het tijdelijk opslaan
wil de gemeente in een totaal
bedrag uitkeren aan de volkstuindersvereniging. De gemeente verhaalt de kosten op
de provincie en PWN.
Omdat de tuinders vorig jaar
een groot deel van het seizoen
weinig plezier aan hun tuin
hebben beleefd, legt wethouder Marijke Herben binnenkort een voorstel aan de gemeenteraad voor om de huur
van de tuinen kwijt te scheiden.

De tuinders mogen 23 september zelf hun mening geven
tijdens een extra ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Zij krijgen een voorstel
voorgelegd van hun bestuur
om niet alleen akkoord te gaan
met het ophogen, maar ook om
de gemeente nog eens dringend te verzoeken een drainagesysteem aan te leggen.
Als de tuinders er niet van
overtuigd zijn dat ophogen op
korte termijn de beste oplossing is, willen we een onderzoeksbureau de zaak wel laten
bekijken. Daarmee sluiten we
niet uit dat ophogen alsnog de
beste optie blijkt," zegt Ton
van Heemst, communicatieadviseur van de gemeente.
De provincie, waterleidingbedrijf PWN en de gemeente
willen de wateroverlast voprtaan voorkomen. Vorig jaar
stond het complex maandenlang onder water door de hevige regen en het verminderen
van de drinkwaterwinning in
de duinen. Naar verwachting
stijgt het grondwaterpeil na
het definitief stoppen van de
drinkwaterwinning op l januari 2001 nog meer.
Inmiddels hebben de provincie en PWN aangeboden grond
beschikbaar te stellen om de
tuinen deze winter op te hogen. De huisjes en de bovenste
(vruchtbare) grondlaag worden tijdens de werkzaamheden opgeslagen. Dat willen de
provincie en PWN eveneens
betalen.

ADVERTENTIE

-™> a la van der Horst
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Ijzerchloride omarmt stankstof

Bij wonen gaat het om de details, vinden we
bij Co van der Horst. Vandaar de zorgvuldig
samengestelde collectie accessoires. Zoals
déze voorraadbus Ovo, een roestvrijstalen

Uw krant
niet
ontvangen?

kunstwerkje van Alessi.
Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio B.A.D..
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Reni Art Gallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot 13-OOuur
gesloten. Donderdag koopavond.

co van der horst

Henk van Amerom wil Knipscheerorgel redden

D

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor póstabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA öB
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Ria "Pensionista" Hilverdink
Van harte!
Liefs
Ralf, Claudia, Nikki
Luuk, Josta, Remco
en Yvonne

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon ,..
Het is stil Fen is niet meer.
Met droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
vriendin, onze lieve zus en tante

19-9-1999
HOERA!!
OPA en OMA

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in
het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m n paspoorten, rijbewijzen e d )
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar
via net centrale telefoonnummer (023)
574 01 00
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02

25 jaar getrouwd

Kusjes Robert en Amber

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Fenna Geertina Snijders
•b 13 december 1921

f 9 september 1999

Zandvoort:
E. de Beer
Rockanje:
H. E. H endriks-Snijders
H. C. Hendriks
Drachten:
G. H. Vos-Snijders
t J. W. Vos
Neven en nichten
Correspondentieadres:
J. J. van Lint
Planetenlaan 104
2024 ET Haarlem
De crematieplechtigheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden op dinsdag 14 september
1999 in crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

"Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig mens gedaan
Niemand weet hoe je hebt geleden
Niemand weet watje hebt doorstaan."
Heden is van ons heengegaan onze tante

Elizabeth P. van Steijnen-Bakker
Lize
weduwe van Antonius van Steijnen
* 22-01-1915

19-09-1999

Correspondentieadres: T. Zomerdijk
Dr. Schaepmankade 24
1814 RB Alkmaar

ADVERTENTIES

Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Jan Theo en Malika,
wij wensen jullie heel veel succes met jullie
nieuwe bedrijf Fitness Paradise. Wij zijn ervan
overtuigd in jullie de juiste opvolgers gevonden te hebben.
Fitness Paradise hebben wij altijd met heel
veel plezier gerund. Een ontspannen sfeer
waar iedereen zich thuis voelt is voor ons altijd
erg belangrijk geweest. Jan Theo en Malika
zullen deze sfeer op hun eigen manier verder
vorm geven.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de klandizie en vertrouwen.
We zullen jullie missen.
Hartelijke groeten,
Remy & Yvonne Draaijer

Correspondentieadres: L. v. Vliet
Ruusbroechof49
1813 BD Alkmaar
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Overeenkomstig de wens van onze tante is er in
klein gezelschap afscheid van haar genomen.
Wij hebben dan ook gemeend dat dit schrijven op
zijn plaats is.
Er zijn toch velen van u die geprobeerd hebben
haar tot steun te zijn, of haar hebben geholpen op
wat voor manier dan ook.

Bij deze condoleer ik familie, vrienden en alle mensen bij Nieuw Unicum die

Jaap
gekend hebben.
Manfred en de honden
en vele Duitse vrienden
Wij zullen hem NOOIT vergeten.

Dankbetuiging
Daar het ons écht onmogelijk is om u allen persoonlijk te
bedanken, willen wij langs deze weg al onze lieve vrienden en bekenden bedanken voor de vele lieve brieven,
kaarten en prachtige bloemen, uw aandacht, belangstelling en aanwezigheid, de welgemeende mooie toespraken bij het afscheid van onze lieve Simon Ook uw fijne
echte hulp, liefde en steun tijdens zijn ziekte hebben ons
heel goed gedaan.
Wel moet ik noemen de steun en aandacht van Dr. P.
Paardekooper, de bemanning van de 112, politie en ambulance voor de snelle hulp.
Het respect van de mensen die de crematie verzorgd hebben onder de perfecte leiding van de heer Wollaars. Dit
alles samen heeft ons heel veel troost gegeven
Wij zullen proberen ons Simon te herinneren, niet in die
laatste moeilijke tijd, maar zittend in z'n tuintje in de zon,
en zoals hij was toen hij alles nog kon
Héél véél dank, wij /.uilen dit nooit vergeten
Jopie Waterdrinker
en kinderen

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht js verantwoordelijk voor
het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in
het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk
deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de provincie ZuidHollond De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uit
gevoerd door de Dienst Waterbeheer en Rtolenng (DWR) die gevestigd is
in Amsterdam en Hilversum

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
-de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- d e heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 6 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 36 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 13 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
VERGADERINGEN COMMISSIES
De commissie Organisatie Toerisme en Verkeer
vergadert donderdag 16 september 1999 Het
is een belangrijke vergadering De evaluatie
'Proeven verkeerscirculatie Centrumgebied'
wordt besproken
De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu vergadert op maandag 20 september
1999
De commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden vergadert op woensdag 22 september1999
De commissie Financien vergadert op donderdag 23 september 1999
Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte in het Raadhuis,

EVENEMENTENBELEID
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben, na de ingediende bedenkingen te
hebben overwogen, in de vergadering van
30 augustus 1999 besloten het Evenementenbeleid vast te stellen Zakelijk weergegeven
houdt het evenementenbeleid het volgende
m
1 het beleid is bedoeld voor grote evenementen,
2 instellen van een evenementenkalender
voor grote evenementen conform afdeling
3 4 van de Algemene wet bestuursrecht,
3 er worden m totaal 7 locaties aangewezen,
4 per locatie mogen maximaal 12 grote evenementen worden georganiseerd, waarbij
een evenement van twee of meer dagen als
twee of meer evenementen wordt gezien,
5 er geldt een vaste eindtijd op zondag tot en
met donderdag van 24 00 uur en op vrijdag
en zaterdag van 01 00 uur De geluidsproductie moet een uur voor de eindtijd van het
evenement zijn beëindigd,
6 de geluidsnorm wordt bij het vaststellen van
de evenementenkalender per evenement
vastgesteld Evenementen waar de geluidsproductie boven de 85 dB(A) ligt, zijn in
totaal slechts 8 dagen per jaar toegestaan
en per locatie maximaal 5 dagen per jaar, er
wordt wel een geluidsnorm vastgesteld,
7 er wordt een verzamelvergunning verleend
met vaste vergunningsvoorschriften,
8 er komt een aanvullend beleid inzake het
verstrekken van faciliteiten van gemeentewege
Met deze publicatie verkrijgt het Evenementenbeleid rechtskracht Voor vragen over het
bovenstaande kunt u zich wenden tot de afdeling Bestuur & Managementondersteuning,
werkeenheid Juridische Zaken, te bereiken
onder telefoonnummer (023) 574 01 00
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zandvoortselaan 39
1 boom
- Mr. Troelstrastraat 38
1 boom
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens opemngstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Wilhelminaweg 44
1 boom
- Heimansstraat 10
1 boom
- Lijsterstraat 18
1 boom
- Van Stolbergweg 2
1 boom
- Emmaweg 12 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien
men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam, het volledige adres
en het telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

Openbare vergadering
van het algemeen
bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 23 september a.s. m het kantoorgebouw
van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te
Hilversum De vergadering begint om 20 oo uur
Agenda
De volgende punten komen aan de orde:
• Subsidie aanleg riolering Zandeilanden, Vinkeveense
Plassen
• Krediet afvalwatertransportsysteem IJburg
• Baggerbeleidsplan
• Beleidsnota groot onderhoud boezemwaterkermgen
Inzage
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap aan
de Larenseweg 30 te Hilversum, tel (035) 647 76 07 en aan
de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel (020) 460 21 oo

VRIJSTELLINGEN
WRO artikel 15
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrystellmg te verlenen voor
- het vergroten van een bijkeuken op het perceel Kostverlorenstraat 66c te Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 17
september 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie
- het wijzigen van een stationsgebouw (99-107B)
op het perceel Stationsplein 6 te Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 16
september 1999 gedurende 14 dagen ter inzage by de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen
naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50, lid S, van de Woningwet bouwvergunning
te verlenen voor
het vergroten van een woning op het perceel
Mansstraat 14 te Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 10
september 1999 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
99-196B Kosterwijzigen van reeds
straat 11 + 13 verleende bouwvergunning 98-205B
99-197B Burg Engel- plaatsen van een
bertsstraat 72 afzuiginstallatie
99-198B Helmersstraat 8 uitbreiden slaapkamer achterzijde
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
VERLEENDE
RECLAMEVERGUNNINGEN
99-143R Lmnaeusstraat 18 mast plaatsen dubbelzijdige onverlichte reclame
(26-08-1999)
99-144R Van Lennepweg 22 mast plaatsen dubbelzydige verlichte
reclame (26-081999)
99-159R Raadhuisplein 10 plaatsing buiten
reclame (26-081999)
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Een compleet verzorgde begrafenis

Hij is pas negeii
en weet al
wat hij wil worden.
Tien.

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.665,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Hilversum, 15 september 1999

Smeet Memory
16 september 1979

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Swaluestraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretaris, telefoon(023)57401 96

16 september 1999

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Rob Slotemaker
You are still there
Tonny

In memoriam
16 september 1979

ABIllfCMi*
16 september 1999

Rob Slotemaker

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

ONDERHOUD

JOUWENS

REPARATIE

VERWARMING

0800-0998830

UERUANGING
nms

He did it sideways
direktie en medewerkers
Slotemakers Anti-Slipschool

In liefdevolle herinnering

is-9-91

Ard Jansen

15-9-99

Achter de wolken schijnt de zon en daar ben j i j . . .
Waarom gaan die wolken nooit opzij zodat ik evenIjes naar je kijken kon.
Allen die zoveel van je houden

C

._

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-0224535

Vanaf 6 maanden.
Start half sept.
Inl.:

ELLEN CATS
tel. na 19.00 uur tel. 023-5713368.

Dag en nacht bereikbaar voor .
het verzorgen van een begrafenis
'. of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Park Duijnwijk
ZANDVOOBT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht organiseert op
maandag 20 september van
drie tot acht uur een informatiedag over de tweede fase van
de nieuwe huurwoningen in
Park Duijnwijk. De informatiedag wordt gehouden op het
kantoor van EMM in de Thomsonsstraat.
De tweede fase bevat vooral
woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Naast
het station komt een gebouw
van vijf verdiepingen met appartementen die erg geschikt
zijn voor senioren. Verder komen er maisonnettes, twee- en
driekamerwoningen. De nieuwe buurhuizen van EMM, in
totaal 118, zijn erg populair.
Op advertenties over de nieuwe woningen van EMM hebben 450 mensen gereageerd.

Geen geweld

ZANDVOORT - De politie is
samen met de gemeente Haarlem, Horeca Nederland en justitie een actie gestart tegen geweld in de horeca. In diverse
cafés en restaurants hangt dan
ook sinds kort een poster met
tien huis- en gedragsregels
voor het publiek. Die varieren
van 'Geen agressie, dimmen
dus' tot en met 'Kleedt u correct'. Bovendien zijn er bierviltjes, folders en stickers gemaakt.
Met justitie is afgesproken
dat mensen die zich schuldig
maken aan geweld of andere
strafbare feiten met gepast bestraft zullen worden.

Noord-Ierland

ZANDVOORT - De StichtmgHulp Noord-Ierland houdt
op zaterdag 2 oktober een reünie in Beekbergen bij Arnhem.
De Stichting heeft sinds 1974
kinderen uit katholieke en protestante gezinnen naar Nederland gehaald. De eerste ontvangst vond plaats in Zandvoort.
Wie naar de reunie wil, wordt
verzocht een kaart of brief met
naam en adres te sturen naar
de Nieuwegracht 98,3512 LX in
Utrecht.

Tienerdisco

ZANDVOORT - Zaterdag 18
september is de eerste tienerdisco na de vakantie weer in
gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat 190) voor jongeren tussen de elf en veertien jaar. Wie
wil mag zelf optreden. Ook zijn
er optredens die door het vrijwillige discoteam worden georgamseerd. De disco duurt
van half acht tot en met half
tien.

Jeu de boules

ZANDVOORT - De jeu de
bouleswedstrijden van de OVZ
zijn inmiddels begonnen en
het Gasthuisplein is omgetoverd in een Frans pleintje. De
finale wordt zaterdagavond
aangekleed met live muziek.
De winnaar krijgt een etentje
van het Zandvoorts Nieuwsblad.

Personeel

ZANDVOORT - De gemeente krijgt er een bekende ambtenaar bij. H. van Steveninck,
secretaris van de Vervoersregio Haarlem/IJmond, wordt
per l oktober projectleider
voor verkeerszaken in Zandvoort.
Overigens gaat bij de NS rayonmanager Herman Gelissen
weg. Lies Gaaikema volgt hem
op.
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Kunst aan
de kust

Leerlingen
sparen muntjes
voor Novib
ZANDVOORT - Hoe vaak
gebeurt het niet dat de Franse
francs net niet opgegaan zijn of
dat er nog een paar vergeten
Duitse marken teruggevonden
worden in een broekzak na de
vakantie' Wie volgend jaar
naar een ander land pp vakantie gaat of voor de invoering
van de euro niet meer m de
eurolanden komt, blijft zitten
met onbruikbaar muntgeld

Kunstcircus 1999 opende zaterdagavond met klassieke
muziek door het Nederlands Promenade orkest onder
leiding van Juriaan Reynolds op het Gasthuisplein. Vier
zangeressen en een zanger, allen winnaars van het
populaire televisieprogramma 'Una Voce Particolare',
verzorgden het vocale gedeelte. Een dag later werd de
anders zo desolate middenboulevard bevolkt door 75
beeldende kunstenaars, die hun objecten en schilderijen
toonden tegen de natuurlijke achtergrond van strand en
zee.

H

ET IS donker en stil in dende badgasten, komend van
de zijstraatjes van het het strand, blijft stokstijf staan
Gasthuisplein. Dich- bij het zien van het vocale
ter bij het plein drin- sprookje dat er zich voor hun
gen er langzaam maar zeker ogen ontvouwt. „Aber, das ist
flarden van muziek zich aan wirklich toll," stamelt de vaeen goed luisterend oor op. ,,L' der in korte broek. Intussen
Amour, l'amour..." wordt er zijn de monden van de kindegezongen uit de opera 'Car- ren half opengevallen. En dat
men' van Bi• is niet zo verset. Op het
wonderlijk
plein
staat
want juist op
een immens
dat moment
podium met
bezingt
de
een compleet
Amerikaanse
orkest en een
sopraan Shazangeres met ~~~--•"•~~•~~ ----^-- ron Scheffer
donkere haren in een witte met een stem als van een nachavondjapon. Alsof je op de Uit- tegaal de hete kussen van haar
markt bent beland, met dat geliefde, uit een operette van
verschil datje hier alles wat er Franz Lehar.
op het podium gebeurt kunt
zien en meemaken.
„Ik houd zelf meer van
zwaardere klassieke muziek,
Er hangt een intiem sfeertje. maar er is gekozen voor een
Het is een zwoele avond. De lichter repertoire omdat het
bladeren van de kastanjeboom kunstcircus een toegankelijk
bewegen niet, het is windstil. happening wil zijn," legt Rita
Verleden jaar moest hetzelfde Aker, het brein achter de orgaPromenadeorkest het concert nisatie uit. Zo is voor de zonstaken, omdat een plotsklaps dag ook gekozen voor een opopstekend onweer verder op- treden van het Zwanenkoor
treden te gevaarlijk maakte. (een Amsterdams koor ontMaar deze keer zijn de weers- staan door de vaste zangers uit
omstandigheden perfect.
het Jordanese café Het ZwaanEen groepje nietsvermoe- tje) samen met het Zandvoort-

Van objecten
tot zang
en muziek

'Verkeerslessen' voor
autorijders en kinderen

De objecten van de Zandvoortse kunstenares Ria van Kooten in de zeereep

se koor Music All In op de Rotonde, naast de kunstmarkt op
de Boulevard. Op een gegeven
moment ontstond er een typisch volkse polonaise. Dat
vind ik nou leuk, want die mensen gingen daarna ook een
kijkje nemen op de markt."
Op de kunstmarkt zijn zondagmiddag dan ook kunstenaars van verschillende pluimage te vinden. Van gezellige
'doe-het-zelvers' tot de werkelijke beeldende kunstenaars.
Het weer slaat in de loop van

de middag een beetje om. Van
een feerieke sfeer als bij het
promenadeorkest de avond ervoor kon men niet spreken
Door de wind en de bewolking
nemen ook verschillende badgasten hun toevlucht tot de
kunstboulevard.
„Ik kom hier vooral inspiratie opdoen," zegt Manska van
Deursen uit Weesp, terwijl ze
een bronzen beeldje aait van
Rene Rikkelman. „Ze schildert
en tekent zelf," vertelt haar
moeder trots met een grote

Kolossale badgasten

ZANDVOORT - De leerlingen van de Oranje Nassauschool, Mariaschool en Hannie Schaftschool krijgen maandag de kans om een hartig woordje te spreken met de
automobilisten die dagelijks over de Haarlemmerstraat, Hogeweg, Grote Krocht of Brederodestraat rijden. Op de plek
waar deze vier wegen elkaar kruisen, houdt de politie tussen
acht en half negen de auto's voor de kinderen aan. De
kinderen mogen ook pamfletten uitdelen.
De scholen zijn vorige week
in Zandvoort weer begonnen.
Verkeersspecialisten en ouders maken zich traditiegetrouw zorgen om hun kroost
dat weer dagelijks op de fiets
of lopend naar school gaat. Het
Verkeerseducatiebureau Wégwijzer begrijpt de zorgen en prganiseert daarom deze actie.
Wegwijzer richt zich echter
niet alleen op de automobilisten, ook de kinderen wil het
Verkeerseducatiebureau wijzen op hun gedrag.
Ciska Nederlof, yerkeersouder van de Oranje Nassauschool, ondersteunt de actie
van Wegwijzer. Ze is moeder
van twee kinderen van acht en
tien jaar. De oudste mag dit
jaar voor het eerst alleen naar
school, de jongste brengt ze
weg.
Soms houdt ze haar hart
vast, bekent ze. „Het verkeer is
veel drukker geworden dan in
mijn jeugd, maar er is weinig
aan veiligheid gedaan. Ik ben
in Zandvoort opgegroeid en er
een jaar of twee geleden weer
teruggekeerd. Ik ben wel even
ZANDVOORT - De spoorlijn Zandvoort-Haarlem mag
geen ondergeschoven kindje
worden. Afkoppelen van
deze spoorlijn van de hoofdlijnen is geen goede zaak,
want dan is overstappen altijd verplicht.
Dat vinden verkeerswethouder Hans Hogendoorn en de
Vervoerregio
Haaiiem/IJmond. Zij staan hiermee tegenover het standpunt van de
minister van Verkeer en Waterstaat, die maandag in de
Tweede Kamer haar nota 'Der-

geschrokken, ja."
„Het is me ook opgevallen
dat veel ouders hun kinderen
met de auto naar school brengen, omdat ze dat veiliger vinden. Een vicieuze cirkel? Ja, inderdaad."
Ze vraagt zich af waarom
Wegwijzer het kruispunt bij de
Katholieke Kerk heeft uitgekozen. „Weliswaar is'dat ook
uit een enquête gekomen die
we bij ons op school m de zomer van '98 hebben gehouden,
maar er zijn veel meer gevaarlijke kruispunten. Zo is de
oversteek HaarlemmerstraatGerkestraat heel vervelend."
Nederlof merkt wel dat de
gemeente de verkeersyeiligheid de laatste jaren serieuzer
neemt. Zelf zit ze namens de
yerkeersouders van de scholen
in een werkgroep die een verkeersplan voorbereidt. Bovendien is op aandringen van de
yerkeersouders een zebrapad
ingepland voor het kruispunt
Max Euwestraat- Kostverlorenstraat. „Dat is in elk geval
winst," aldus Nederlof.

badtas onder de arm.
„Volgend jaar ga ik een cursus pottenbakken doen," vervolgt haar dochter een beetje
verlegen. Ze nemen een kaartje mee van de maker van het
beeld 'Madame Migraine' dat
op het Kerkplein te bewonderen is.
Verderop trekt een staand
object van plexiglas de aandacht. In het midden zit een
uitgeholde boomstam gemonteerd Het geheel leunt op
twee betonnenblokken. „Die

Horecabedrijven mogen vijf
feesten per jaar organiseren
Een bijzonder gezicht, olifanten die pootje baden in de Noordzee. waarbij de normale geluidsDe vier olifanten van circus Renz uit Berlijn waardeerden hun
normen worden overschreden.
verblijf in Zandvoort wel. Tijdens de parade door het dorp vorige Toen de gemeenteraad dat
week woensdag snaaiden ze af en toe een geranium mee uit een
toestond enige jaren geleden
plantenbak voordat ze bij De Harlekijn een luxe maaltijd
heeft zij ook gesteld dat vast
voorgeschoteld kregen. De olifanten eten overigens normaal
moest staan hoe groot die
gesproken samen vijfhonderd kilo per dag.
overschrijding mag zijn
Als ze niet hoeven op te treden en niet eten, staan ze het liefste
elkaar te knuffelen met hun slurf of te spelen met duinzand. Dat
konden nieuwsgierige Zandvoorters zien, die een kijkje namen aan
de achterkant van het circus.
Het bekende familiecircus stond tot en met zondag naast
parkeerterrein Zuid opgesteld, waar beheerder Richard Bruynzeel
zich vermaakte met alle bezoekers die langskwamen met kinderen
of kleinkinderen.
Inmiddels is het circus alweer verdwenen. De grote tent, die 4200
vierkante meter grondoppervlak beslaat, is ingepakt en wordt
binnenkort elders opgezet. De olifanten, kamelen, paarden, ezels,
honden, krokodillen en artiesten vermaken straks een ander
publiek. „Zolang er kinderen zijn, blijven we bestaan en treden we
graag op," aldus een medewerkster van het circus.
Foto Kaï m Schut

spoorwegnet opsplitsen m een
intercitynet en een regionet.
Op het regionet mogen in dat
geval andere vervoermaatschappijen dan de NS rijden.
„We vrezen dat de passagiers van en naai- Zandvoort
dan altijd in Haarlem moeten
overstappen. Nu rijden er in
elk geval in de zomer nog toe-

ristentreinen van Amsterdam
naar Zandvoort," zegt H van
Steveninck, secretaris van de
Vervoerregio
Haarlem/IJmond. „Op zich zijn we niet
tegen de gedachte dat er meer
concurrentie op het spoor
moet komen."
De Vervoerregio heeft voorafgaand aan het debat m de
Tweede Kamer mede namens
Zandvoort een brief naar de leden van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat
gestuurd. Ook Noord-HollandNoord heeft de kamercommissie met brieven bestookt.

zijn van een vluchtheuvel,"
zegt Theo Kortekaas droogjes
Dat hout vond ik toen ik ging
sprokkelen voor mijn kachel
Ik woon namelijk midden in de
duinen m Noordwijk. Het object draagt de titel 'Een blik in
de toekomst' „Iedereen gaat
door de knieën om te kijken,"
gniffelt hij. Door de plek van
het kunstwerk is door de uitgeholde boomstam nu zee, zee en
nog eens zee te zien.

Informatie over
Middenboulevard

ZANDVOORT - Op 28 september organiseert de gemeente een nieuwe informatieavond over het Masterplan
Middenboulevard. De bijeenkomst, die gehouden wordt in
Hotel Esplanade (Badhuisplein 2), begint om acht uur
Tijdens de informatieavond
Nelleke van Koningsveld zal de projectgroep uitleg geven over de nota van doelstellingen en het programma van
eisen voor het later op te stellen masterplan.

Onderzoeksbureau gaat
feestgedruis beluisteren
ZANDVOORT - Met hoeveel geluidsoverlast kunnen
omwonenden nog leven als er
een feestje is in een café, restaurant of strandpaviljoen?
Het bureau Peutz en Associes BV gaat daar binnenkort
voor 47 duizend gulden een
onderzoek naar doen. Tenminste, als de politiek dit
voorstel van burgemeester
Van der Heijden steunt. Het
komt 22 september aan de
orde tijdens een commissievergadering.

Zandvoort vecht voor
rechtstreekse treinen
de eeuw spoor' heeft verdedigd.
Tijdens de bespreking van
de nota 'Derde Eeuw Spoor'
week minister Netelenbos echter niet van haar standpunt af,
ondanks een motie van oppositiepartij CDA en druk vanuit
diverse Noord-Hollandse gemeenten. Netelenbos wil het

Polo Andu 1 Lii'büiom

De Novib vindt dat zonde
Daarom houdt de Novib de
buitenlandse
muntjesactie
Met de opbrengst kunnen het
onderwijs en de gezondheidszorg voor kinderen in Afnka,
Azië en Latijns-Amerika taevorderd worden.
De Nicolaasschool staat achter deze actie. De leerkrachten
van deze school hebben dan
ook aan de kinderen gevraagd
of zij voor maandag 20 september bij familie en vrienden
overgebleven muntgeld willen
deponeren m een bus in de
aula Ook bij de Zandvoortse
Apotheek op het Raadhuisplein is een bus neergezet van
de Novib.
Na 20 september worden de
volle bussen afgeleverd bij de
Grenswisselkantoren die de
munten accepteren Deze
maakt de Nederlandse tegenwaarde over naar de Novib

De politiek discussieert hierover tijdens de gecombineerde
commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Milieu plus
Organisatie, Toensme en Verkeer op dinsdag 5 oktober om
acht uur in de commissiekamer. Deze kamer is te bereiken
via de deur in de Haltestraat
De raadsvergadenng over de
nota is op 23 november om
acht uur.

Daarbij moet volgens burgemeester Van der Heijden een
afweging gemaakt worden tussen de belangen van de horeca
en van de omwonenden Om
die afweging zo objectief mogelijk te maken, wil hij een onafhankelijk bureau inschakelen. De kosten wil hij ten laste
brengen van de post 'beach- en
parkingwatch' en de op- Ehbo
brengst van de strandhuisjes
ZANDVOORT - Voor snelle
die hoger uitgevallen is.
beslissers: vanavond start om
acht uur de nieuwe Ehbo-cursus in het Rode-Kruisgebouw
Nicolaas Beetslaan. Er
Plan winkelcentrum inzijndenog
een paar plaatsen
over.
nog niet klaar
De cursusavonden duren van
ZANDVOORT - De nieuw- acht tot tien uur
bouwplannen voor het winkelcentrum in Noord zijn nog niet
ADVERTENTIE
helemaal rond. Er zou gisteravond een informatieavond gehouden zijn, maar die is m allerijl afgelast

Alzheimer-vereniging wil meer
bekendheid geven aan dementie

Ciiniema Girems
16 sept. t/m 22 sept.

ZANDVOORT - De Alzheimer-vereniging wil meer naar
buiten gaan treden. Daarom is er voortaan regelmatig een lid
van deze vereniging aanwezig bij het Inlooppunt van het
Welzijnscentrum. Het Inlooppunt is elke woensdagmorgen
geopend tussen negen en twaalf uur in de kleine zaal van het
Gemeenschapshuis.
„Mensen kunnen bij ons terecht met vragen over dementie," vertelt Jo Voolstra-de
Rooij, van de Zandvoortse afdelmg van de Alzheimer-verenigmg. „Omdat we weten dat
er in Zandvoort ook veel mensen zijn die de zware zorg voor
een dementerende uitvoeren,
hopen we daarnaast m de toekomst te beginnen met een
aparte koffieochtend Daar
kunnen mensen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen
praten over de problemen die
ze tegenkomen." In Heemstede en Haarlem vinden zulke
bijeenkomsten al plaats.
Vooruitlopend op de Zandvoortse koffieochtenden is er
op 21 september om hall twee

Vr t/mWo
1330

De
kabouter
Schat

een themamiddag in Nieuw
Delftweide aan de Ononweg in
Haarlem Het onderwerp van
deze middag is 'Thuis omgaan
met dementie' De aanleiding
van de informatiemiddag is de
Wereld Alzheimerdag
De bijeenkomst wordt georgamseerd door de Geestgronden (voorheen Riagg), Ouderenwerk Haarlem-Noord en
het Steunpunt Mantelzorg Zij
geven een korte schets van
hun werkzaamheden De ovenge sprekers hebben verschillende achtergronden Ook is er
gelegenheid tot vragen stellen
of om even met iemand over
eventuele problemen te praten De toegang tot de themamiddag is gratis

i Au Nederlands Gesproken

Dagelijks
1530

Aster ix
8c
Obelix
L) Nederlands Gesproken l

Do t/m Di
1900

Notting
ffill

waarom rijdt u auto? ' De iioodtelefoon werkt in elk geval
T 5 J A , IN ONS V A K

Advertentieverkoop: H van Zanten (man
ager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571 7166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
1
000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

P A S T NOU E E N M A A L
NIET ALTIJD HET
OPENBAAR VERVOER l

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
l 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
19 60 per kwartaal, voor postabonnees
Selden andere tarieven Losse nummers ƒ

2-

Bezorgmg: Vragen over bezorging donder
d
ag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
Zandvoorts
Nieuwsblad doteert uit 1941 Aange
s|
oten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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Hans van Pelt

ET IS 31 december 1999. Een tanker
loost olie op de Noordzee vlakbij Zandvoort. Tegelijkertijd loopt een viskotter
vast. Bewoners van appartementgebouwen
hebben boven de derde verdieping geen water
meer, omdat de druk is weggevallen

H

Maar het ergste is de stroomstoring. Zandvoort is in duisternis gehuld. Alarmsystemen
hebben het begeven en minder leuke lieden beginnen winkels te plunderen.
Er zitten mensen vast in de lift van het Gran
Doradohotel. Sommige Zandvoorters en toeristen worden het na een paar uur zat dat er
geen stroom meer is. Ze bestormen het raadhuis. Ondertussen ontstaat er ook een opstootje op het Dorpsplein.

l Huhg Grim Juhn Roberts j

van het crisisteam Dat bleek beide in Zandvoort in orde volgens communicatie-adviseur
Ton van Heemst Alhoewel elders in het land
het telefoonnet overbelast raakte, kon het
Zandvoortse team nog wel bellen via de noodtelefoon met het regionale zenuwcentrum m
Haarlem.

Dagelijks
21 30

Om problemen te voorkomen vroeg Zandvoort al in een vroeg stadium een extra politiemacht aan Van Heemst „Dat was een goede
zet, want toen de plunderingen en opstootjes
zogenaamd begonnen, waren wij tenminste
goed voorbereid Ook heten we auto's rondiijden met megafoons om de bevolking m te lichten over de stroomstoring. We losten telefonisch de problemen op zee op."

Volgens Van Heemst is de test goed verlopen
Het is een doemscenario dat een crisisteam
van de gemeente Zandvoort m de late uurtjes en is er veel geleerd. „Het was droogzwemmen,
maar toch een belangrijke oefening We weten
van 8 september en de vroege uurtjes van 9
nu dat het bijvoorbeeld handig is om het cnsisseptember voorgeschoteld kreeg
team in te delen in een operationele groep en
Ter voorbereiding op de millenniumwisseling een leidinggevend team " Ook moet nog afgesproken worden of het crisisteam op het raaddeden burgemeester Van der Heijden, locoburgemeester Andnes van Marie en vier amb- huis aanwezig is op 31 december of oproepbaar
tenaren mee aan een landelijke rampenoefe- zal zijn
Bovendien moet de verbinding met Bloemng.
mendaal verbeterd worden, want de buurgeHet belangrijkste doel was het testen van het meente was vanuit Zandvoort niet bereikbaar
per telefoon.
noodtelefoonnet en de stressbestendigheid

Will Srrmh -Ke\m Khne

\<iï'
\ Woensdag 22 september j
'l 9 10
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Warme Herfstkleuren
tijdens mode-presentatie bij

Edward^van de Pol

Cortina Modes

Marfctslagerij

Weekaanbieding
PALM BIER
KRAT 24 FLESSEN
ELDERS-2&56~

Sa

Alleen bij Inlevering van deze adv.
1 kilo Rundergehakt 7,98
;

';

De modetrend dit najaar is
alom grijs.
Cortina Modes combineert
dit tevens met kleuren als
mosterd, geel, beige, taupe
en zacht blauwe teinten.

!

met gratis
100 gram beenham

^

*

^W

(

©yt'Z? aanbieding geldig 22 september a.s.w

Court One, sportieve mode
uit het huis van Gerrie
Weber, brengt dit najaar
heel veel combinatiemogelijkheden in div. kleuren,
bijv. Rafblauw/wolwit, reebruin/ met naturel en vanille geel.

***

BOTSTER

Bel en Bestel!

Scotch Widty

tel. 023 5733003

Hauber heeft dit najaar veel
te combineren met zowel
blazers, jeans, pakken en
blouses, zowel gekleed als
sportief.

Familie Menu
WIJNUEFHEBBERS OPGELET!
CALEO NEGROAMARO
SALENTO

VÏNAALBALIVALDEPENAS
GRAN RESERVA

In de Italiaanse streek Puglia ligt het
Deze schitterende, fluweelzachte wijn uit
wijnhuis Caleo. Hier vonden wij deze de Valdepenas in centraal Spanje heeft een
Wt n
(dieprode wijn, gevinilieerd uit de druiven- donkerrode kleur met bruine tinten. Het
1 soort Negroamaro. De wijn heeft een
speciale karaktervan de Gran Reserva
I bouquet met tonen van rijp fruit. De aan- wordt benadrukt door de volle en lange
gename smaak komt het best tot zijn
afdronk. Ds wijn past uitstekend bij
recht bij pasta en geroosterd vlees.
wild en gekruide roodvleesgerechten.

l ELDERS

"IWPJ

ELDERS

Heidemans brengt dit seizoen bodywarmers, pullovers, pantalons, lange rokken in taupe én zandkleu-

voor
2 personen

2x Bout
2x Fried Chicken
2x Hotwing
2x Müdwing
2x salades \ aat ^
2x sauzen f

ren.
Ook dit jaar was de modepresentatie weer een daverend succes.

ƒ27,95

Wij hebben al menu's vanaf ƒ 9,95

Fa. Gansner & Co.

American Chicken (v.h. Bakkerij Visser)
Haltestraat 23
Geopend van 16.00 - 22.00 uur

| BEKR0086E

S3»3**-£a»

ELOEBS'

^51

TE KOOP woonhuis

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

Binnenkort ook bezorgen

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

SÜÏÏÏÏ;~S-*™

Zandvoort, Oud Noord

De Genestetstraat 9
Direct te aanvaarden
Indeling: kelder. Parterre: voortuin, gang, toilet,
L-vormige woonkamer, keuken, schuur, zomerhuis, achtertuin, achterom.
1e etage: 3 slaapkamers, badkamer, douche, CVgas, platte dak vernieuwd. Eigen grond: 121 m2

Vraagprijs ƒ 349.000,- k.k.
Tel. info 0235730577.

sa ^lli^'-iaéi

? r/,

Speel mee voor goede doelen en prachtige prijzen
hee£t alle dranken!
HAARLEM: Caüforniëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK II! heeft meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172 - 447300

UTTSIAGEN

^ Alle aanbiedingen zijn geldig !/m 26 seplemüer, zolang de voorraad strekt. Druk-en zetlouten voorbehouden! j GRATIS ^ * l^pj] f - ' '

COCK VAN BOEKEL:
zojuist verschenen:

S N E L GELD
Handel en wandel en ups
en downs van een
Aerdenhouts zakenman.
Verkrijgbaar in de boekhandel, of door overmaking van ƒ 24,50 op giro
5603843 t.n.v. C. v. B.
o.v.v. "Snel Geld"
Levering 14 dagen na afschrijving van uw bankof girorekening.
159 blz. ƒ 24,50
Tel. 023-5323703 van 9.00 tot 13.00
ISBN90/804537/3/0
Cock van Boekei

uur

Iedereen wint met
SponsorBingo

Brederodestraat 8c, op uitstekende
locatie, aan de rand van het centrum
en nabij de duinen gesitueerd, riant,
zeer verzorgd driekamerappartement
met zonneterras op het zuiden.
Garage. Ind.: Hal; living met schuifpui
naar zonneterras; moderne open keuken met inbouwapp.; bijkeuken; slaapkamer met aangrenzende badkamer
(ligbad, wastafel en douche); slaapkamer met kastenwand; toilet.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

fSPONSORBINGO

Geldprijzen tot 25.000 gulden,
een auto en elke week een nieuwe
verrassingsprijs. Die kunt u alle-

':V~; getal l t/oi 22 ,,;-;
A

;

7 10; 43 38 = 32 23, 33 >
;<\36 06; 34 '20 >42 : 03;'
t, 22; 27^28 '40 ;04 ;; * '
, ' , Heef t a «net deze 'getallen
«en 'volle kaait, dan wint a de

Met deze bon kunt u binnen twee
weken één van de winnaars zijn
van de Sponsor Loterij. Vul hem
in, stuur hem direct op en win!

*getalBINGO
23 t/m 36
,*!/v %' J.i."'
'. (
*' - * 'f "U' * . .•<'._._!-. <-,." . < _ ,s\*>+ 'A

O.C3. •

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Tot ziens!

N 02 ƒ KLOO,- 2 ' " jrio",;44 ƒ1.000,-

05

ƒ10,-

/ foo,- '*i 9

ƒ 9,'-

Vlo"""' ƒ50/ 2 5 ~
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Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

ƒ?,-;
ƒ 5,;

Lupo
0023450H te Capelle «f& Ussel

Bingo.' Een extra Kanshaart voor de organisatie waarvoor de kandidaten
spelen. Het kan ook ü overkomen!
maal winnen als kijker of studioThuisBingo van 25.000 gulden.
gast van SponsorBingo, het spanBovendien zijn er nog heel veel
nende, wekelijkse spel van de
andere prijzen voor een volle
Sponsor Loterij. En dan zijn er
kaart!
ook nog de kandidaten die elke
week duizenden guldens winnen Als u minstens 12 van de 15
voor hun eigen club of vcrenigetallen goed heeft, kunt u bellen
met de Bingolijn (0909-0077,
ging. De Sponsor Loterij laat dus
iedereen winnen!
95 cpm) om kans te maken op
een steeds wisselende verrassingsprijs, en op een uitnodiging voor
U kunt gratis meespelen met
SponsorBingo als u deelnemer
de studio. Tijdens de opname van
SponsorBingo maakt u in de zaal
bent van de Sponsor Loterij.
Direct na inschrijving ontvangt u
kans op de Zaalbingo van 10.000

GASTÖNS '-.
SURPRISE

0? Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de maandelijkse
trekkingen, kans op tienduizenden
Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.

zondag 19 september

18.10 unr op RTL 4

Kijk, biel en win:

DE CONTACTLIJN

U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huls-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l .00 gpm)

een Ef teling
! Arrahgement
of een Laaf Loll

Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw hciiïc aankruisen en verder invullen in
blohlcum. Declmmic lioudl in aaiivuanling van hel
reg/cmcm, op aanvraag vcrlinjgbaat; lel. 0900-JOO
H00(35cpm).

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cprn).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zetfoutcn voorbehouden

lel Bijman,
Sponsor Loterij

WIN-EEN-MHJOEN-BQN #.'

STONSOHBINGO ,,

gulden en op de auto. En u gaat
nooit met lege handen naar huis,
want u wint ook een deel van wat
de kandidaten winnen.
En er zijn nog meer mensen die
winnen in de Sponsor Loterij,
want 60% van de opbrengst van
de loterij (dat is zes gulden per
lot van een tientje) is bestemd
voor goede doelen op het terrein
van sport, welzijn en cultuur. Dus
sporters, jongeren, ouderen,
zieken en gezonden, ze winnen
allemaal!

,*Vl7~" 377:24/07 ,31,;:

VAN

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
cle Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

uw bingokaarten waarmee u elke
zondagavond om 18.10 uur in
SponsorBingo kans maakt op de

DE GROTE

D de heer

150.99.09

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Gcboortcdatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
i

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12./1997.

i
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'Peuters voelen aan als ik verdrietig ben'

C Lmüggelt

ZANDVOORT - Simon Carmiggelt is bekend geworden
door zijn kronkels in Het Parool. Maar waarom waren zijn
stukjes eigenlijk zo leuk? Op
vrijdag 17 september wordt er
door het Aktiviteitencentrum
een lezing over Carmiggelt gehouden van half drie tot half
vier.
Aanmelden is verplicht: tel.
571.7113.

Bomde en Roiuiie

ZANDVOORT - In Shooters
(Haltestraat 56a) treden vanavond Bonnie en Ronnie uit
Rotterdam op. Zij spelen vrolijke bekende nummers. Om
het zomergevoel nog even vast
te houden serveert het barpersoneel van Shooters tropische
cocktails. Woensdag 22 september komt overigens Dario
naar Zandvoort.

Roken

ZANDVOORT - De Kennemer Thuiszorg houdt op 30
september een informatieavond over de cursus Stoppen
met roken.
Wie benieuwd is hoe het afzweren van de sigaret vergemakkelijkt wordt, kan zich
aanmelden voor deze bij eenkomst op telefoonnummer
0900-8806 (22 cent per minuut).

2 Brothers

ZANDVOORT - Het casino
heeft voor l oktober 2 Brothers
on the 4th Floor uitgenodigd.
Zandvoorters die ouder zijn
dan achttien mogen gratis
naar binnen bij dit concert.

Geen treinen

KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 en 5714561.

Snuffie

Rocco Termaat vroeg aan
Anneke Polak:
- Ben je peuterjuf puur uit
liefhebberij of is het echt
werk voor je?

„Ik ben ontzettend kwaad en nu moet ik heel erg huilen,
want je hebt me echt pijn gedaan," gilde een peutertje eens
woedend naar een leeftijdsgenootje. Anneke Polak, ruim
achttien jaar leidster op de peuterspeelzaal in de
Mariaschool, haalt dit voorval aan om uit te leggen wat ze
zo mooi vindt aan jonge kinderen.

ET IS

Y
( "W"
•_• je

jammer dat
tijdens het volwassen worden afleert om je emoties
te laten zien en ze bespreekbaar te maken. Het is ongepast
om tegen iemand te gillen dat
hij of zij je pijn heeft gedaan en
het eindigt ermee dat je dan
maar helemaal niets meer
toont," zegt ze spijtig. „Kinderen voelen feilloos aan als ik
verdrietig ben en reageren
daar dan heel natuurlijk op
door me even vast te pakken of
een knuffel te geven."
„Na de dood van mijn tweede man heb ik daardoor veel
steun gehad van mijn peuters.
Het was goed voor me om in
die moeilijke periode van rouw
door te blijven werken. Er waren bijvoorbeeld kennissen die
me niet meer groetten op
straat, omdat ze met de situatie geen raad wisten. Dat heeft
me wel pijn gedaan," vertelt ze
geraakt.
Rocco Termaat stelde haar
in het laatste Brandinginterview voor de zomervakantie de
vraag: zie je je werk als peuterleidster ook als liefhebberij of
puur als werk? Ze antwoordt
kort maar krachtig: „Beide."
„De kinderen zijn in de loop
der tijd veranderd. Het zijn nu
allemaal aparte individuen, die
een aparte aanpak nodig hebben. Vroeger was er misschien
een kindje dat een beetje uit de
toon viel, maar nu zijn ze allemaal verschillend. Ze zijn mondiger geworden en dat is goed,
maar aan de andere kant
wordt er wel veel van ze geeist."
„Maar ik begin er niet aan
om peuters al dingen te leren
die voor oudere kinderen bedoeld zijn, want die vraag krijg
ik wel eens. Of de GGD komt
langs en dan moeten alle hengsels van de tassen, omdat die
gevaarlijk zouden zijn, met
schuimplastic omgeven worden. Laat die kinderen toch
lekker spelen, denk ik dan.
Spelen vind ik het allerbelang-

rijkste op die leeftijd. Kinderen
moeten wel kinderen kunnen
blijven en je kunt ze niet tegen
alle ongelukjes beschermen."
In 1975 verhuisde Anneke
met man en kinderen vanuit
Bakkum naar Zandvoort. „Ik
vond het vreselijk hier," bekent ze lachend. „Ik kende niemand en in die tijd was het
normaal dat je als vrouw thuis
bleef met de kinderen, dus
mijn baan als kapster had ik er
al lang aan gegeven. Maar de
kinderen gingen naar school
en toen ben ik hulpmoeder geworden op de toenmalige Maria kleuterschool in de Lijsterstraat. De Mariaschool verhuisde naar de Prinsessenweg
en daar ben ik vervolgens op
verzoek van de directrice Marja Snijders Blok een peuterzaal
in begonnen. Ik ben daarvoor
natuurlijk cursussen gaan vplgen, maar het meeste leer je in
de praktijk."
Na haar scheiding woonde ze
een aantal jaar alleen met haar
kinderen. Begin jaren '90 ontmoette ze haar tweede levensgezel, die dezelfde naam droeg
als haar eerste man, Gerard.
„Na een tijdje hebben we dit
huis gekocht en het helemaal
zelf opgenapt, want het was
een voormalig kraakpand,"
vertelt Anneke terwijl ze om
haar heen kijkt in het prachtige en smaakvol ingerichte huis
aan de Brederodestraat.
„We hadden net alles hélemaal voor elkaar, toen we te
horen kregen dat Gerard ernstig ziek was. Hij had kanker
en was niet meer te genezen.
Gerard wilde absoluut met me
trouwen en dat hebben we in
1994 gedaan. Daarna ging het
snel bergafwaarts. Eerst lag hij
de hele ochtend in bed tot ik
van de peuterspeelzaal kwam,
maar later lag hij hele dagen op
de bank. Hij kreeg steeds meer
pijnstillers toegediend en in
zijn laatste zomer in 1995 veel
morfine. We verlegden onze
grenzen meer en meer: als we
de Kerst nog maar halen... als

f/'

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er zijn geen voorfilms en er is meestal geen
pauze. Vanavond is te zien:
N 'MY NAME is Joe' laat Ken Loach zien hoe een voetbalIGlasgow'
coach met een drankprobleem 'het slechtste voetbalteam van
probeert te helpen. Als hij maatschappelijk werkster

Sarah ontmoet, valt hij voor haar. Maar is deze romance wel een
succes? Zijn Joe en Sarah niet te verschillend? Peter Mullan,
Louise Goodall, David McKay en lokale bewoners spelen de
hoofdrol in deze film. Mullan, die ook in Trainspotting meespeelde, werd op het filmfestival van Cannes bekroond met een
Gouden Palm.
Films van Loach zijn een aanrader voor mensen die Amerikaanse glamour verafschuwen. Hij doet namelijk weinig moeite
om de Britten mooier te maken dan zij in werkelijkheid zijn.
Hoofdpersonen hebben echte rimpels en pukkels, de sociale
omstandigheden zijn. zelden florissant. Toch zijn de films van
Loach nooit te zwaar. Er zit altijd meer of minder humor in,
uiteraard Britse humor.

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Anneke Polak vraagt aan
Willera Paap:
• Hoe vind je het datje enig
kind nu het huis uit is?

Anneke Polak golfend: „Soms ben ik zo we vijf uur lang lekker
buiten"
Foto Karin Schut

we volgend jaar nog maar halen," vertelt Anneke openhartig over deze verdrietige periode in haar leven.
„Een paar dagen voor zijn
overlijden deed hij zijn trouwring af en gaf die aan me, maar
ik heb haar weer omgedaan. 'Ik
ben nog altijd met je getrouwd,' zei ik. Op de avond
voordat hij stierf wilde hij niet
meer eten, hij nam een paar
hapjes omdat ik aandrong, 's
Nacht werd ik gewekt door de
nachtverpleegster - we hadden
de laatste twee weken con-

Strijder blij met
goedkeuringvan
verbouwingsplan

'My name is Joe'

ZANDVOORT - In het weekend van 16 en 17 oktober rijden
er geen treinen van en naar
Zandvoort, omdat er onderhoudswerkzaamheden aan het
spoor plaatsvinden. De NS zetten bussen in.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse
Apotheek, 5713185. Zaterdag,
zondag en maandag- tot en
met vrijdagavond Zeestraat
Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.

oog
en

Cursussen
ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum
heeft nog
plaats bij de cursussen 'Engels
voor beginners' en 'Tekenen en
schilderen'. De lessen Engels
zijn op donderdag van twee tot
kwart over drie. Tekenen en
schilderen is op donderdag
van tien tot twaalf of van acht
tot tien uur. Meer informatie
bij het Aktiviteitencentrum,
tel. 571.7113.

Met

ZANDVOORT - Voor het autobedrijf van Ed Strijder aan
de Burgemeester van Alphenstraat pakte de commissievergadering van vorige woensdag
bijzonder goed uit. Die avond
rezen er bij de plaatselijke
volksvertegenwoordigers namelijk geen onoverkomelijke
bezwaren tegen het ingrijpende plan voor de verbouwing
van het zogenaamde pompeiland en het winkeltje naast de
showroom. „Daar zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee,"
juicht Yvonne Strijder. „Want
we waren dit nu alweer drie
jaar van plan en het moest gewoon een keer gebeuren."
Wanneer de officiële papierhandel definitief is geregeld,
hoopt de VW-Audidealer zo
snel mogelijk met het karwei te
beginnen. „Het is de bedoeling
om onze huidige shop naast de
showroom naar de zijkant van
het bedrijf te verplaatsen,"
vertelt Yvonne. „Waar we dan
een veel grotere verkoppruimte willen bouwen. En uiteraard
zal ook ons assortiment een
fikse uitbreiding krijgen. Tegelijk zal het benzinestation van
Texaco een stukje naar links
worden gesitueerd, dus meer
naar onze wasstraat toe."
Met name die verplaatsing
van 'het pompgebeuren' zal
nog heel wat voeten in de aarde hebben. Onvermijdelijk zal
de benzineverstrekking een

stant hulp - dat Gerard heel
onrustig was. Toen ik naast
hem zat viel hij in een coma.
Achteraf besefte ik dat hij heel
hard in mijn hand heeft geknepen, waarschijnlijk om afscheid van me te nemen, want
praten kon hij niet meer. Ik
heb zijn kinderen gebeld en z'n
tweelingbroer en nog andere
dierbare mensen. In die nacht
is hij overleden. Daar zitje dan
in een vol huis, ieder met zijn
eigen verdriet."
Van zijn trouwring is een
broche gemaakt, die Anneke

IL .
Berichten
en tips voor

m.
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deze rubriek met
-U-i <O1'
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12.Tel:023-5718648,

of Faxen:023-5730497.

poosje gestaakt moeten worden. „Maai- daar staat tegenover dat er, wanneer het allemaal klaar is, twee extra pompen bij zijn gekomen," relativeert Yvonne. Als het in de
winter een beetje meezit, zijn
de werkzaamheden begin volgend jaar klaar.

Doorbraak bij
Zandvoort Optiek na
vertrek buurvrouw
ZANDVOORT - „Goed. in
deze overgangsfase is het nu
en dan misschien een beetje
rommelig in mijn zaak," geeft
Rob Verstraten van het in de
Kerkstraat gevestigde Zandvoort Optiek toe. „Al geloof ik
niet dat mijn klanten daar erg
veel van merken. Maar hoe dan
ook, medio oktober moet het
leed geleden zijn, want dan is
de uitbreiding helemaal voltooid. Tegen die tijd zal alles
hier tot in de puntjes geregeld

elke dag draagt. In de ring zit
een klein gouden golf clubje
verweven, een sport die ze samen met Gerard ontdekte.
„Ik ben twee weken thuis gebleven en daarna weer aan het
werk gegaan. Dat was echt
mijn redding. Ook heb ik het
golfen weer opgepikt. Soms
loop ik wel vijf uur buiten,
heerlijk. Op school ondervond
ik veel warmte van collega's en
ouders en nog steeds vindt niemand het daar gek als ik het
weer even moeilijk heb. Sommige mensen vinden me een
heel sterke vrouw, maar je
kunt je verdriet toch niet uit de
weg gaan, je hebt geen keus, j e
moet door."
Ik zit veel beter in mijn vel
dan vroeger. Ik ben niet meer
zo onzeker en voor het eerst
vind ik mezelf de moeite
waard. Ik ben veranderd door
alles wat er gebeurd is. Het zou
ook pas echt verdrietig zijn als
alle verdriet voor niets was geweest."
Afscheid, maar dan van een
heel andere orde, moest ook
Willem Paap nemen van zijn
dochter. Zij is op zichzelf gaan
wonen. Anneke stelt dan ook
de volgende vraag aan haar
goede kennis Willem: „Hoe
vind je het nu dat je enig kind
het huis uit is?"

Trouwlustig
Maar liefst 2551 bruidsparen trouwden op de magische datum 9
september 1999. De zoon van het bekende raadslid Gerard
Versteege zei in Haarlem ten overstaan van zijn vader als tijdelijk ambtenaar van de burgerlijke stand 'ja' tegen zijn partner.
Hij was een van de negentien. Ook in Zandvoort traden vier
paren in het huwelijk. Op het gemeentehuis betekende dat voor
de bodes en de trouwambtenaren spitsuur. Om elf uur, twaalf
uur, twee uur en drie uur was er een plechtigheid. Sommige
bruidsparen waren zo kien op 9 september dat ze een jaar
geleden, toen de inschrijving geopend werd, nog voor negen uur
op de stoep van het gemeentehuis stonden om zich op te geven.

Bankgeheim
Ouderen zegen vaak even neer op het bankje van J. Kampfraath
in de hal van flat vier in de Burgemeester van Alphenstraat als ze
op de belbus moesten wachten. Maar sinds de nacht van zondag
5 op maandag 6 september kan dat niet meer. De tweezits
grenenhouten bank is weggesleept. Maandagochtend is de bank
nog gesignaleerd op de boulevard bij het Palace Hotel door
vroege voorbijgangers. Een van hen heeft het bankje, dat al
zoveel had meegemaakt, mee naar huis genomen. Kampfraath
kan zich dat op zich wel voorstellen, maar uit naam van de vele
bankzitters zou hij het zeer waarderen als het bankje weer
terugkeert naar de hal van zijn flat. Zou de eerlijke vinder zich
kunnen melden bij de heer Kampfraath? Telefoonnummer
570.129. Het bankje draagt trouwens de naam van de eigenaar.

Nieuw Unicum op internet
De moderne computerwereld gaat niet voorbij aan Nieuw Unicum. Voortaan staat Nieuw Unicum daarom op Internet met een
vernieuwde website over wat deze instelling is en wat er allemaal
gebeurt. Die website is in een dag gemaakt door de eerstejaars
studenten van de Haarlem Business School als opdracht tijdens
hun introductieweek. Op de website is namelijk ook te lezen hoe
zij eerst een beetje vreemd aankeken tegen de gehandicapte
bewoners en aan het eind van de dag hen veel meer als gelijken
zagen. Zap dus naar http://www.unicum.demon.nl.

Eijkehout gekapt
'Deze kerk is wel van het houtje, maar niet van Eijkehout' hing
pastor Duijves vorige week achter zijn raam. Het bordje haalde
niet alleen het Zandvoorts Nieuwsblad maar ook, een dag later,
het Haarlems Dagblad. Inmiddels is het bordje verdwenen. „Zoiets is even leuk, maar dat moet je niet te lang laten hangen,"
vindt de pastor. „Het gaat natuurlijk om de essentie. Ik ben
nogal boos over de uitspraken van bisschop Eijk van Groningen
over homoseksualiteit. Zulke ouderwetse gedachten hoor ik
gelukkig niet vaak meer en zeker niet in onze parochie."

Spandoekenraadsel

Nelleke van Koningsveld Veel gemeenten hingen de afgelopen weken spandoeken op om
automobilisten te wijzen op de kinderen die weer op de fiets of
lopend naar school gaan. In Zandvoort ontbraken ze echter. Al
zijn." Dat zijn winkelruimte ei- meerdere mensen vroegen zich af hoe dat kwam. Navraag bij de
genlijk veel te klein was, ont- verkeersambtenaar van Zandvoort leert dat niemand op het
dekte Verstraten al snel nadat raadhuis daar officieel voor aangesteld is. De verkeersambtehij zijn zaak 2,5 jaar geleden naar houdt zich veel meer bezig met technische en beleidsmatiopende. Voor hem kwam het ge zaken, zoals het nieuwe verkeers- en vervoersplan. Vroeger
dan ook als een geschenk uit zat voorlichter Egon Snelders in een regionaal overlegorgaan,
de hemel dat zijn buurvrouw, maar sinds zijn vertrek anderhalf jaar geleden is er niemand
die de badkledingwinkel Para- meer mee belast. Een bijkomend probleem is dat de spandoedise Beach exploiteerde, on- ken niet aan lantaarnpalen mogen hangen en dus is het wat
langs de pijp aan Maarten gaf. lastig een goede plek te vinden. Vorig jaar organiseerde het
„Voor mij was dat een welko- gewest Zuid-Kennemerland een actie waar Zandvoort ook aan
me aanleiding om dat buur- meedeed, dus toen viel het niet zo op dat er geen 'spandoekepand bij mijn onderneming te nambtenaar' was. Maar verkeerswethouder Hans Hogendoorn
betrekken," vertelt de opti- heeft zich de klachten aangetrokken. Hij heeft er meteen werk
cien. Een maand of drie gele- van gemaakt. Een dezer dagen worden de spandoeken alsnog
den begon hij met het doorbre- opgehangen. Klimt hij zelf op een ladder?
ken van de muren, om zo zijn
zaak precies twee keer zo
groot te maken.
Inmiddels is het nieuwe gedeelte geheel verbouwd en is Het was een gezellige middag geweest bij het Rode Kruis. Ze
men thans bezig om het oude wilde om half vier dan ook voldaan naai' Nieuw Unicum terugkewinkelpand te moderniseren. ren. Maar al wat er kwam, geen servicetaxi. Die aardige vrijwilligDe verkoop en klantenservice ster van Rode Kruis nam voor de zekerheid even contact op met
gaat daarbij overigens gewoon de servicetaxicentrale. Het busje was onderweg. Nog een paar
door. „Het is uiteindelijk de keer werd er gebeld. Om kwart voor zes moest de vrijwilligster
bedoeling dat in het nieuwe van het Rode Kruis echt weg. Met enige aarzeling liet ze haar
deel een meer uitgebreide col- achter in haai' rolstoel voor het Rode-Kruisgebouw. Ze had nog
lectie brilmonturen en cqn- wel dapper gezegd dat het mooi weer was. maar na enige tijd
tactlensen komt," kondigt kreeg ze het toch koud. Bij de buurvrouw mocht ze warm
Verstraten aan. „Die tevens worden. Die werd boos op de servicetaxi. Ze vond het geen stijl
wat ruimer worden gepresen- en bleef bellen naar de centrale. Om tien voor zeven werd ze
teerd dan voorheen. Mijn oude alsnog opgehaald. De maximale wachttijd van de nieuwe service
onderkomen wordt geheel ge- taxi bedraagt officieel vijftien minuten.
richt op het zonnebrillengebeuren."

Busje komt zo

Als de uitbreiding eenmaal
gerealiseerd is, zal Zandvoort
Optiek volgens Verstraten een
zeer moderne zaak zijn, waarin
alle topmerken worden aangeboden. „Behalve een nieuwe
voorgevel, die beide winkelruimtes dekt, komt er ook een
compleet nieuwe inventaris,"
laat hij weten.

Boom-verhuizing

Een prachtig promenadeconcert vond er zaterdagavond plaats
op het Gasthuisplein. Helaas moest er wel een boom voor wijken. De boom is volgens groenambtenaar Rob Boekelman niet
gekapt. Hij ligt te rusten totdat hij een nieuw plekje krijgt. Op
het Gasthuisplein is daar volgens Boekelman geen ruimte meer
voor. Op de Noorderduinweg, waar diverse iepen aan de iepziekte zijn bezweken, mag de Gasthuispleinboom binnenkort zijn
wortels uitstrekken. De kosten van de verplaatsing worden betaald door de Stichting Kunstcircus.

Democratie verboden?

Hervormde Kerk: Zondag 19 september 10 uur SOW met ds J.J.
Beumer uit Haarlem. Gereformeerde Kerk: Zondag 19 september 10 uur: SOW in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: Zaterdag 18 september 19 uur mevr. M. Wassenaar. Zondag 19 september 10.30 uur mevr. M. Wassenaar met
koor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 19 september
Snuffie, dat moet een konijn 10.30 uur mevr. C.L. Lombard-Schagen uit Amstelveen.
zijn. Hoe hy (Snuffie is een Nieuw Unicum: Zaterdag 18 september 10.45 uur: geen dienst.
mannetje) bij het dierentehuis
is gekomen, is heel simpel.
Snuffie wilde wat van de wei'eld zien, maar raakte al snel
de weg kwijt. Hij werd gevonrten door mensen die hem naar
liet dierentehuis hebben gevan der Mije en Janke Inpijn;
bracht. Aangezien hij geen pa- Periode 4 - 11 september
Dennis Kerkman en Clair van
Dieren bij zich had, kon hij niet
teruggebracht worden; zijn Geboren: Jelle Emiel Balk, den Boogaard.
baasje is hem helaas nooit op zoon van Jeroen Petrus Balk
en Klazina Steenwijk; Shirley Getrouwd: Jan Willem van den
komen halen.
Snuf is een middelgroot Ouwerkerk, dochter van Jan Bout en Brigitte Bernadette
bruin konijn met een giganti- Peter Ouwerkerk en Wendy Limat; Tomas Floris van Dam
sche aaibaarheidsfactor. Een Ruijgrok; Jop Willem Cohen, en Nancy Angelique Wesselsz;
leuk konijn voor het hele ge- zoon van Menno Nico Eduard Lars Peter Tuijl en Appolonia
zin. Meer informatie (ook over Cohen en Jacqueline Adrienne; Huberts; Ronald Marcel Zijlandere dieren) bij het Kenne- Elisabeth van der Pas: Noer El ma en Irene Christina de Boer.
mer Dierentehuis Zandvoort, Waheb, dochter van Ahmed El
Keesomstraat 5, tel. 571.3888. Waheb en Samah Samir AbOverleden: Maria Christina Vis
P.S.: Rocky zit nog in het die- dou Saad.
(79); Antje Molenaar-Kemp
''entehuis. Wie komt hem ha'en?
Ondertrouwd: Jan Frederik (93); Ronald Keur (34).

Burgemeester Van der Heijden hield maandagavond een ylammend betoog over democratie tijdens de ontvangst van 42 inwoners uit het Kroatische dorp Bilje. In zijn enthousiasme vergiste
hij zich echter zonder het zelf te merken. ..Democratie is bij wet
verboden in Nederland." Ongetwijfeld doelde hij op discriminatie. Gelukkig wist een wakkere Zandvoortse Kroaat Zvonko
Steiner zijn vertaling aan te passen. ..Democratie is ons hoogste
goed." zei hij maar snel.

Folklore uit twee landen
ZANDVOORT - In prachtige folkloristische kleren
treden woensdagavond twee
volksdansgroepen op. Zowel
De Wurf uit Zandvoort als
een groep meisjes uit de
Kroatische gemeente Bilje
zijn te bewonderen tijdens
een speciale culturele avond
in Gran Place (Gran Dorado). Dit dansfeest duurt vanavond van ongeveer half negen tot elf uur. De burgemeester van Bilje zal tevens
uitleggen waarom zijn gemeente zo bijzonder is.
Marion Booms ((woede van links) van Gall on Gall was zaterdag oen van do winkeliers die een IraUtatie
van hot promotictcam van de Ondernemers Vereniging Zandvoort on hot Zandvoorts Nieuwsblad
ontving. Gall en Gall stelt namelijk samen met Intersport Michael Leijsen de prijzen voor do puzzel van
OVZ on hot Zandvoorts Nieuwsblad tor beschikking. De puzzel stond vorige weck in de krant. Tot en met
maandag kunnen de oplossingen ingezonden worden
Foto Andiv l.H'lx'rom

De meisjes uit Bilje hebben
hier en daar deze week al een
voorproefje gegeven van hun
dansshow. maar vanavond laten ze hun mooiste dansen

zien. Een van hen beheerst ook
de kunst om op de traditionele
doedelzak van Kroatië te spelen. Dat is nogal uniek. Bovendien zingen de meisjes ook
prachtige Kroatische liederen.
De Wurf laat het publiek genieten van de oorspronkelijke
Zandvoortse klederdrachten,
dansen en gewoonten. Ook De
Wurf heeft een speciaal optreden in gedachten.
Wie niet in de gelegenheid is
om vanavond bij de show aanwezig te zijn. kan donderdagavond alsnog een optreden van
de folkloregroep uit Bilje zien.
In de rust van de voetbalwedstrijd Bilje-SV Zandvoort treden ze opnieuw op. De wedstrijd begint om acht uur.
De toegang tot beide evenementen is gratis.

woensdag 15 september 1999
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De Gemeentelijke Dienst

NA HET LEZEN VAN DEZE ADVERTENTIf
VALT ER NOG AARDIG WAT TE VERWERKEN

Afvalverwerking (GDA) heeft
drie werkmaatschappijen:
de Afvalverwerkingsinstallatie
Amsterdam (AVI-Amsterdam),
de Gemeentelijke Inzameling

De afdeling Elektro-, Meet- en Regeltechniek (EMR) is belast met het elektrotechnisch, instrumenteel, hydraulisch en pneumatisch onderhoud
van de afvalverwerkingsinstallatie, de elektrische installatie en de daarbijbehorende gebouwen. EMR controleert en corrigeert hiertoe ook het
systeem van procesautomatisering en emissiemeetapparatuur. Tevens verricht EMR de procedurele handelingen op laag- en hoogspanningsnetten
van het complex om zo reparaties aan de installatie mogelijk te maken en uitte voeren. EMR is een onderafdeling van de Technische Dienst.

Chemisch Afval (GICAAmsterdam) en de
Gemeentelijke
Afvalsorteerstations (GASS).
De AVI-Amsterdam verbrandt op

Bij de afdeling Elektro-, Meet- en Regeltechniek'(EMR) ontstaan de vacatures voor de functies van

milieuverantwoorde en technolo-

Ramï Amsterdam BV

gisch geavanceerde wijze jaarlijks
756.000 ton huishoudelijke en

is een internationaal opererende handelsonderneming met ca. 40
medewerkers, gevestigd in Amsterdam. Het leveringsprogramma omvat een
breed assortiment persluchtgereedschappen, takels en lieren. De verkoop
verloopt via de handel aan de industrie en garagebedrijven.
Wij zoeken op korte termijn een

daarmee vergelijkbare afvalstoffen

Medewerker Elektro-, Meet- en Regeltechniek
(36 uur per week)

van Amsterdam en negentien
omliggende gemeenten.

Werkzaamheden:
- op zowel elektrotechnisch als meet- en
regeltechnisch gebied werkzaam t.b.v.
besturingen en regelingen (Siemens S5/S7,
ABB PLC's en frequentieregelaars, ABB
DCS-procesregelsystemen);
-stelt de diagnose van storingen op
EMR/AMR-gebied;
-vervangt n.a,v. de diagnose onderdelen;
-verricht procedurele handelingen in het
hoogspanningsgebied; ,
-voert preventieve controles uit aan instal-

Daarnaast voorziet het bedrijf in
zo'n 15% van de Amsterdamse
stroombehoefte. Een bedrijfs-

Medewerker Werkplaats/
Technische Dienst

matige aanpak en optimale
arbeidsomstandigheden zijn de
uitgangspunten bij deze
activiteiten.

IfiJiinelie;
In teamverband verzorg je de reparaties van onze pneumatische gereedschappen en/of aanpassingen daaraan, overeenkomstig de wens van onze
afnemers. De onderdelen voor de reparaties betrekken wij direct uit eigen
voorraad.

De GICA-Amsterdam is verantwoordelijk voor de gescheiden
bedrijfschemisch afval en wit- en

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker met een technische
LBO-opleiding c.q. opleiding metaalbewerking, die zich in de praktijk verder
wenst te ontplooien.

bruingoed. De GICA zorgt hierbij

leJtofikfimsl:
Wij bieden een afwisselende, zelfstandige functie binnen een commercieel.
internationaal bedrijf, met de uitdaging een kwalitatief hoogwaardig
productenpakket te leveren. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij opleiding en werkervaring. Een prettige
werkomgeving met enthousiaste collega's in het centrum van
Amsterdam, op 5 min. loopafstand van het C.S.

latiedelen;

inzameling van huishoudelijk en

Je achtergrond:

Stuur binnen 10 dagen een kort briefje met C.V. naar Rami Amsterdam BV,
t.a.v. Gerard Zeestraten, De Ruyterkade 120, 1011 AB Amsterdam
(email info@rami.nl). Nadere informatie kun je inwinnen via
tel. 020-5318800. of bezoek onze website www.rnmi.nl.

- verricht preventief en curatief onderhoud
aan de hydraulische regelingen en besturingen van de hydraulische installaties;
- past n.a.v. de reparaties en modificaties
tekeningen, schema's en documentatie aan
en calibreert meetinstrumenten.

Functiegerichte vereisten:
- MTS-diploma Elektrotechniek met applicatie Meet- en Regeltechniek;
-ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur ± 5 jaar;
• ,~ ,
- ervaring met.PLC- en DCS- systemen;

- kennis van pneumatiek en hydrauliek;
- hoogspanningsbevoegdheid of bereidheid
deze te behalen;
- bereidheid procedurele handelingen in het
hoogspanningsgebied te verrichten;
-ervaring in of bereidheid tot het werken
met continue analyseapparatuur
- (emissiemeetapparatuur);
-in staat zijn de werkzaamheden grotendeels zelfstandig uit te voeren;
- bereidheid consignatiedienst te lopen;
- goede kennis van (technisch) Duits en
Engels.

Medewerker Werkvoorbereiding

voor transport, opslag en afvoer

(M/V)

(36 uur per week)

van het ingezamelde gevaarlijk
afval naar eindverwerkers binnen
Werkzaamheden:
-technisch voorbereiden van uit te besteden werkzaamheden door het selecteren
van leveranciers, installatiebureaus etc.
Aanvragen en mede beoordelen van
offertes. Leveren van de benodigde
tekeningen, processchema's en onderhoudsvoorschriften;
- uitbestede werkzaamheden begeleiden en
controleren;
- voor- en nacalculaties van uitbestede
werkzaamheden opstellen;
- overzichten maken met behulp van het

Nederland, alsmede voor demontage van wit- en bruingoed.
De verwerking van gevaarlijk afval
vindt plaats op de meest milieuverantwoorde wijze waarbij
hergebruik prioriteit heeft.

Je reactie:

(M/V)

De GASS-Amsterdam dient als
brengvoorziening voor afvalstoffen
van burgers, bedrijven en
reinigingsdiensten.

onderhoudsinformatiesysteem voor het
budgetteren en analyseren van de onderhoudsprocessen.
Functiegerichte vereisten:
- minimaal diploma MTS elektrotechniek, bij
voorkeur aangevuld met de opleiding,
werkvoorbereiding;
- ervaring in werkvoorbereiding,
met name voor onderhouds- en revisiewerkzaamheden;
- ervaring met een geautomatiseerd onderhoudssysteem;

- administratieve accuratesse en analyserend
vermogen;
-commerciële affiniteit en in staat zijn
offertes te beoordelen;
- inzicht en affiniteit met de technische
afdelingsprocessen;
- kennis van automatiseringssystemen
en -programma's zoals Word en Excel;
- kennis van en in staat zijn tot toepassing
van de Arbo en Milieu voorschriften;
- goede kennis van (technisch) Duits en
Engels, zowel in woord als geschrift.

Voor beide functies geldt:
Algemeen persoonsprofiel:
-flexibiliteit m.b.t. inzet en soort werkzaamheden;
- dienstverlenende opstelling t.o.v. collega's,
zowel van de eigen afdeling als van andere
afdelingen;
- bereidheid tot het volgen van bedrijfs- en
functiegerichte cursussen.

Zorg Balans

Thuiszorg

Salaris:
Maximaal f 4.620,- bruto per maand (salarisgroep 7), alsmede 8% vakantietoeslag.
Voor de functie van Medewerker Elektra-,
Meet- en Regeltechniek geldt daarnaast eeninconveniëntentoeslag (MRI-2) van f 471,32.

U wilt wel werken, maar
u hebt schoolgaande kinderen?
Dan is werken als

Alphamedewerker m/v

ZorgSalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bfoemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel urt van
ZorgBalans Groep.

Reacties:
Indien u belangstelling hebt voor deze functie, wordt u verzocht een gemotiveerde brief,

voorzien van een curriculum vitae, te schrijven aan de afdeling Personeel & Organisatie,
.Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam.

Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking

Voor wie verantwoord wil (ver)werken

echt iets voor u!
Als alphamedewerker kunt u in overleg uw werktijden regelen en
aanpassen aan de schooltijden.
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden, die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
ieefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

Wij bieden:
•
•
•
•

zinvol werk
leuke (belastingvrije) bijverdiensten
werk in of dicht bij uw woonplaats
sociaal contact.

Wij vragen:
• gemotiveerde mensen
• met ervaring in de (eigen) huishouding
• en belangstelling voor mensen.

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

LAATSTE
KANS VOOR
KRANTENBEZORGERS

InterLanden sprelgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
zoeken wij met spoed

Het salaris is ƒ 16,04 netto per uur voor 23-jarigen en ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.799,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl
de partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

v

, .....

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuisiorg@wxs.nl

GOEDE VERDIENSTE

Bezorg je de krant de hele maand september oF
oktober, dan krijg je 1 week extra uitbetaald. Bezorg
je de krant de hele maand september én de hele
maand oktober, dan pak je demegamillennium bonus:
maar lieFst 4 weken extra geld! Bel OBOO 02303S1

Bel nu: 020-613-8444
INTERLANDEN SPREIGROEP.
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304, 1000 VD Amsterdam

't Komt /n de bus fffimet Koplopers!
Deze actie geldt voor bezorgers van Algemeen Dagblad, de Valkskrant,
NRC Handelsblad, Trouw. Het Parool. De Dordtenaar. Rijn en Gouwe.

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Langereis
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LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAÏLERS, DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Uithoornse Courant
de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Thuiszorg
Bent u verzorgende en zoekt u
meer zelfstandigheid
en afwisseling in uw werk?
ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Sennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de
gelegenheid. ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw
kwaliteiten in zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk.

Door samenwerking
kunnen wij zórg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden In aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respectvoor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

voor zowel ochtend-, avond- en weekenddiensten

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een grool
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Uw salaris bedraagt bij indiensttreding -afhankelijk van uw
ervaring- maximaal ƒ 3.612,- per maand (bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Uitloop naar ƒ 3.807,- per maand behoort
tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg..
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van
kinderopvang.

/±>,
v• l

Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Heemstede
en Zandvoort behoefte aan

Oproepmedewerkers m/v
Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u regelmatig
aan het werk en bestaat er ook de mogelijkheid om op contractbasis voor ons te werken.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een verzorgende functie.

Walter
Koeken:
"In computerkamers
zijn ze als
de dood
voor mui-

zen"
Foto
Jaap
Maars

Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

'Je kunt niet zomaar even gif gaan spuiten'

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl

boktor en de bonte knaagkever. Vaak gebeurt dat in winkels, ziekenhuizen en bij
bedrijven, maar ook particulieren doen regelmatig een
beroep op de door de jaren
heen opgebouwde expertise
van de firma. Volgens Koeken
komt er in de praktijk nog
heel wat bij kijken. „Want je
kan niet zomaar even overal
een stoot gif gaan spuiten.
Eerst moet je exact weten om
wat voor insect of knaagdier
het gaat, voor je tot de goede
methode kunt overgaan."
Zo bezocht hij onlangs een
woning die werd overstelpt
door zogeheten springstaartjes. „Dat ziet eruit als een
zwerm hele kleine zwarte
Behalve muizen en ratten
puntjes, die zich met miljoeroeien Koeken en zijn zes
nen tegelijk overal aan vastmedebestrijders met name
hechten," licht Koeken toe.
vlooien en kakkerlakken uit, „Gelukkig wist ik dat ik in
alsmede in het kader van de zo'n geval het dak op moet,
'houtverduurzaming' beruch- om het probleem bij de bron
te balkondermijners als de
aan te pakken. Als je dat

'O

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

RLC
LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT BV
Amsterdam Zuidoost
Experts op het gebied van relatiebeheer en DM.

Wij zoeken Teleconsultants vooreen unieke, flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar.

p zich vindt ik muizen
eigenlijk best leuke diertjes," benadrukt directeur Walter Koeken van
het Amsterdamse bedrijf
Aad Zuurbier
Ongediertebestrij ding.
„Maar ja, als je er niks
aan doet heb je natuurlijk geen leven meer.
Daarom streven we
ernaar om ze niet alleen
zo goed mogelijk te verdelgen, maar ze ook op
een humane manier aan
hun einde te laten
komen. Het mag onder
geen voorwaarde een
martelgang worden."

nalaat, heeft het namelijk
geen enkele zin om ze binnen
uit te gaan roeien." Zijn specialistische kennis heeft hij
begin jaren negentig in
Wageningen opgedaan tijdens
de cursus van de Stichting
Vakopleiding
Ongediertebestrijding, die
wettelijk verplicht is om het
beroep uit te mogen oefenen.
Daarna kocht Koeken het
toenmalige eenmansbedrijf
over van Aad Zuurbier, om de
firma voortvarend uit te breiden. Inmiddels voert hij de
scepter over vestigingen in
Amsterdam, Leeuwarden en
Heerhugowaard, van waaruit
een groot deel van de noordelijke provincies worden
bediend. Uiteraard gebruiken
de bestrijders daarbij allerlei
gifstoffen, om het ongedierte
adequaat het loodje te laten
leggen. Als een milieuvervuiler van formaat wenst Koeken

zich echter geenszins te
beschouwen. „In de eerste
plaats niet omdat we ook
andere methoden aanwenden," voert hij ter verdediging aan.
„Zoals betere ventilatie, of
het ter plekke terugbrengen
van het vochtgehalte. Maar
vooral niet omdat we hélemaal niet zulke zware vergiften gebruiken, en dan nog in
minimale doses. Dat kan
omdat de moderne bestrijdingsmiddelen specifiek zijn
afgestemd op het dier in
kwestie - dus het ene poedertje voor wespen, en weer een
ander voor mieren of zivervisjes. Maar goed, het blijft gif
natuurlijk. Daarom probeer ik
altijd wat nieuws te verzinnen
om het zonder te doen. Zo
heb ik een paar jaar terug een
aluminium klapval voor muizen bedacht, met een rij van
wel twintig gaatjes erin. In de

HBO-moeders of
oriënterende academici

Verkoopmedewerker m/v
voor de zaterdag

Vraag informatie aan:

training &

Schrijf even een korte brief of maak telefonisch een afspraak
met dhr. S. Balkenende.

bruna

Daar kun je mee lezen en schrijven

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort - Telefoon: 023 - 5716033

Ül

Bij de debiteurenadministratie van Neckermann Reizen
te Diemen, werk je samen in een team van 7
medewerkers. Tot je takenpakket behoort het
DO Touroperators
'
assisteren bij de debiteurenbewaking en het
Neckermann Reizen en
verwerken van betalingen in ons
Vrij Oif er» Relsburèaukèten financiële systeem.
Hoilday land maken deel
uit van het intemalioncde ,
, C &'N concern, dat jaartijks ir»
Je kan van deze functie een succes
Europa de vakantie verzorgt voor
9,1 miljoen gasten. Tevens
maken als je beschikt over een
beschikt de groep over oiriitiôs,
"
relevante opleiding op minimaal
en hotelketens. A!s Touroperator
brengt Neckermann Reizen tal MBO-niveau en eventueel
van vakanfieprogramma's op de
aangevuld met PD-boekhouden.
markt, die via een uitgebreid
netwerk van «olsagenten en
Ervaring in een vergelijkbare functie
fel*vetkopenrfe banken worden
is een pré, je hebt affiniteit met
vetkoefil. Hoflday Land Is een
reisbüreaukôten met
automatisering, je bent accuraat
70 reisbureaus in Nederland.
en uiteraard beschik je over goede
Centraal staat in onze
organisatie deskundigheid
communicatieve eigenschappen.
en vriendelijkheid.
H(
Heb
je hier zin in? Bel naar Agnes Bakker voor meer informatie (020- 5699824)
brief met je CV naar André van Rijn. Neckermann Reizen. Nienoord 10.
Tf 12 XG Diemen. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Li1

l . 01
of stuur je

Als je zin hebt om te werken in een drukke en gezellige,
klantvriendelijke winkel, reageer dan zo snel mogelijk.

Johan Schaaphok

Grijp je kans, volg een parftime-cursus,
waardoor je meer kans hebt op leuk werk.
l Managementopleidingen
• Horeca ondernemersl Kok
vaardigheden
l Traiteur
• Cafédrijf/Sociale hygiëne
I Cateringmedewerker
Nadat u deze diploma's hebt behaald
I Serveren
kunt een eigen bedrijf beginnen.
I Wijncertificaat
Ook in andere branches.

Wat bieden wij?
- prima salaris
- vaste overeenkomst
- uniek spaarprogramma
- zeer afwisselend werk
-interne opleidingen
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid
(openbaar vervoer/auto)

Ter versterking van ons gezellige verkoopteam
van 8 medewerkers zoeken wij per direct een

Met name in Amsterdam is
muizenoverlast volgens
Koeken een behoorlijk groot
probleem. „Door de oude
bebouwing hebben die dieren
onder de grond hele gangenstelsels kunnen graven, waarbij ze dus makkelijk van A
naar B kunnen komen. De
meeste last veroorzaken ze
tegenwoordig door de bekabeling van electronica en dergelijke aan te vreten. In computerkamers zijn ze dan ook als
de dood voor die beestjes."

Horeea-carrière...

Wat verwachten wij van onze nieuwe
collega's?
- telefoonervaring
- minimaal 23 jaar
- goede beheersing van ABN
- HBO-niveau
- min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker

Bel donderdag 16 of vrijdag 17 september tussen
10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur op telefoonnum- .
mer 020-6971080 en vraag naar Marco of Diana

praktijk blijkt zo'n ding wel
zo effectief te zijn als de lijmplanken die men vroeger
gebruikte, en een stuk minder wreed."

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Tel. 020 51 50 329

Centraal_Bureau voor de Statistiek
Interviewen voor het CBS:
Het CBS /oekt voor de standplaats Amsterdam:
INTERVIEWERS MA'
die met behulp van een laptop interviews afnemen hij huishoudens
Wij bieden:
• freelance werk
• een basisopleiding tot interviewer
• betaling op basis van aantal vraaggesprekken
Wij vragen:
• uitstekende communicatieve vaardigheden
• flexibele beschikbaarheid, ook in de avonduren
• in staat zijn /.ell'standig en nauwge/et ie werken
• beschikken overeen telefoonaansluiting en een auto
• ervaring met computers
Ook reacties van 50-pltissers stellen wij op prijs.

SLOTEMAKERS Anti-SIipschool

is op zoek naar
EEN OPROEPKRACHT
die ons team op kantoor
komt versterken.

Weekmediamicrofiche.

Voor inlichtingen:
tel. 023-5714423
Vraag naar Mona of Christine

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Interesse?
Vul de bon in en stuur de/e binnen twee weken naar hel CBS. Kamer N4Ü1.
Antwoordnummer 5050. 6400 WC te Heerlen. Voor informatie of het aanvragen
van een sollicitatieformulier kunt tl tijdens kantooruren contact opnemen mei
onze Helpdesk, tel: 045-5707054.
Man

Naam

Vrouw

i

Adres
Postcode
Telefoonnummer

Woonplaats
scp/99-02
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TY-kast rraar oud moclel.:
Met lades én deuren. :
104 x i;80 x 62 cm.
MOBIPRIJS
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Jalisco
Royale salonkast met
4 deuren, laden en vitrineop:
2 1 0 x 2 0 2 x 5 2 cm.
MOBIPRIJS
Acapulco
Solide eettafel met lade.
1 7 0 x 7 6 x 9 0 cm.
MOBIPRIJS

735-

Praktischei boeken kast,
;
;üïtgeyperd met dubbele lade.
MBIPRIJS

945,-

Genoemde prijzen zijn méeneemprijzen.Tegen
kostprijs Bezorgen wij dóór.heel Nederland.
Diverse modellen uit voorraad leverbaar.
Andere gaan: óp bestelling en kennen een
levertijd: .'.'•'.•'•'.; • ' • ' ; • • • • • : / • ; ' ": ^•'::':: : .": ; ' . • • • ' •'• ::-':-r-' • • • : ;
leder stuk is een unicum', want deels handgernaakt. Verschil in rnaat en uitvoering is '
daarom mogelijk.
'Prijswijzigingen voorbehouden.
.

Tequila
Salontafel met 2 compartimenten
voor het opbergen van tijdschriften,
flessen etc. 90 x 90 x 44 cm.
MOBIPRIJS

ONS ADRES:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL: (072) 5119691
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

Lorenzo
Stoere consoletafel met lade en
onderblad. 120 x 76 x 45 cm.
MOBIPRIJS

OPENINGSTIJDEN:
MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30- 17.30 UUR
DO-VR: 9.30- 21.00 UUR
ZA: 9.30- 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN

445,-

Posada
Bijpassende provinciale
eetkamerstoel.
MOBIPRIJS

Zandvoorts
Nieuwsblad

Mooie autorit
van Jansens
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TZB en HYS delen de punten eerlijk: 2-2

ZANDVOORT - De kaartleesrit van Autosport Vereniging Sandevoerde was er een
van hoog niveau. Hans en
ZANDVOORT - De nederWim Jansen hadden een laag van vorige week is TZB
mooie rit door het dorp in nog niet geheel te boven. In
elkaar gezet.
een spannende wedstrijd
hielden TZB en HYS elkaar
Door het fraaie weer en de met 2-2 in evenwicht. De
diverse activiteiten in het dorp wedstrijd begon een halfuur
werd de rit extra moeilijk voor te laat omdat de scheidsde teams. Toch slaagden de rij- rechter niet op kwam dagen.
ders er in goed te presteren en Vervanger Ab Bol kweet zich
werd er gestreden op het op uitstekende wijze van zijn
scherpst van de snede. In de A- taak.
klasse ging de overwinning
naar Hans Putter, bestuurder,
en Nel Achterberg, navigator.
Beide teams speelden goed
Goede tweede werd de equipe voetbal op het veld aan de
Karin Visser en Derek Visser,
terwijl Jan Vink en Jeff Bluijs
derde werden.
De B-klasse werd een overwinning voor het duo Hans
Limbeek en Henny Schuuring,
gevolgd op de tweede plaats
door Hendrik en Francien
Schuiten. De derde plaast
werd een prooi van Karola Lefeber en Renee Vonk. Ook in
de C-klasse werd goed gereden. Gerard Kuyper met navigator Els Kuyper pakte de eerste plek met Peter Pronk en
Saskia Nollens op de tweede
plaats. Ank Paap en Marcel
Schuiten legden beslag op de
derde plaats.
De volgende rit van de ASV
Sandevoerde wordt gehouden
op zaterdag 9 oktober aanstaande. Dan zetten Jeff Bluijs
en Jan Vink een routebeschrijvingsrit uit.

Kennemerweg. Het spel golfde
op en neer, doch echt uitgespeelde kansen ontstonden er
niet. De verdedigingen waren
in het eerste half uur de aanvallers de baas. Door een onoplettendheid in de Zandyoortse defensie opende HYS
in de dertigste minuut de score, 1-0.

voor de voeten van Remy van
Loon, die mooi en hard raak
schoot, 1-1. De druk bleef
groot op het Haarlemse doel.
Uitblinker Dennis Scharder
onderbrak de uitvallen van
HYS op uitstekende wijze en
zette vervolgens zijn middenvelders en aanvallers met goede passes aan het werk.

TZB probeerde nog voor de
rust de achterstand weg te
werken en het offensief leverde
alsnog de gelijkmaker op. Na
een hoekschop kwam de bal

De tweede helft werd een
open strijd. Beide teams gingen voor de overwinning waardoor het treffen het aanzien
meer dan waard was. Scheids-

rechter Bol zag zich na een
kwartier voetballen genoodzaakt de bal op de stip te leggen toen een Zandvoortse
voorwaarts in het strafschopgebied werd neergelegd. Riek
de Haan ging achter de bal en
zorgde voor de 2-1.
„Ik dacht, nu is het gebeurd
met HYS en drukken we door,"
aldus Willem Koning. „We kregen daartoe de kansen, maar
het lukte niet." Omdat de derde treffer uitbleef, bleef HYS in
de strijd en profiteerde even

ZANDVOORT - Het TZBdamessoftbalteam is voor
het tweede achtereenvolgende jaar kampioen van hun
klasse geworden. Hoewel er
nog twee wedstrijden gespeeld moeten worden, zijn
de softtaalsters door winst in
de thuiswedstrijd met 12-2
tegen Flags, onbereikbaar
geworden voor naast concurrent THB uit Haarlem.
Al vroeg in het softbalseizoen werd de enige nederlaag
geleden tegen hetzelfde THB.
De Zandvoortsen kwamen snel
in vorm en verloren geen wedstrijd meer. Alle volgende wedstrijden werden in winst omgezet met vaak spel van hoog niveau. Mede doordat THB hier
toe niet in staat bleek is reeds
nu de beslissing gevallen, met
als plezierige bijkomstigheid
dat het kampioenschap geyierd kon worden op het gezellige TZB complex aan de Kenemerweg.

ZANDVOORT - De ZHChockeysters hebben een goede seizoensstart gemaakt, de
thuiswedstrijd tegen Hoorn
werd na veel spanning met 43 in winst omgezet.

Zandvoort wacht
op eerste zege
ZANDVOORT - Het zondagteam van SV Zandvoort
heeft het zoet van een overwinning nog niet geproefd. In
de uitwedstrijd tegen DIO
waren de
Zandvoorters
geenszins de mindere maar
verloren met 3-2.
In de eerste twintig minuten
had SV Zandvoort moeten toeslaan. De Zandvoorters trokken lekker fris ten aanval en
kregen een paar mooie kansen.
Het afmaken van de kansen is
echter nog een probleem en
ook tegen DIO lukte dat niet.
Na die sterke beginfase zakte
Zandvoort ver weg en kreeg
DIO vele kansen op doelpunten. De Zandvoorters hadden
nu geluk dat de schade beperkt bleef bij een 2-0 ruststand.
Op het slecht onderhouden
en daardoor moeilijk bespeelbare veld pakte Zandvoort in
de tweede helft de zaken beter
aan en drukte op de Haarlemse veste. Wim Paap zorgde
voor het eerste doelpunt van
dit seizoen vo.or Zandvoort en
de gelijkmaker leek een kwestie van tijd. Trainer Nijkamp
Paste een paar wissels toe om
nog meer druk te zetten op het
DIO doel. De gelijkmaker bleef
uit en DIO liep zelfs uit naar 31 toen doelman Michel van
Kampen zich verkeek op een
hoge voorzet.
Op aangeven van Ivar Steen
zorgde Jordi Heidebrink er
voor dat de spanning toch
weer terug keerde. In de slotfase oefende Zandvoort grote
druk uit op de verdediging van
DIO. De gelijkmaker zat er in,
doch Wim Paap kwam een
Paar centimeter te kort om een
voorzet in te tikken. Meerdere
schoten op doel verdwenen
naast of werden gestopt.
„We creeeren genoeg kansen, maar benutten ze niet,"
aldus Gerard Nijkamp.

de Riek de Haan de bal op de
vuisten van de doelman en
bleef de gelijkestand gehandhaafd.
„Het was een sportieve wedstrijd, die goed werd geleid,"
vond Koning. „Het gelijkespel
was wel terecht, maar thuiswedstrijden moet je eigenlijk
winnen. Het valt echter niet altijd mee. Wij proberen goed te
voetballen, combineren dus,
terwijl de tegenstander de lange bal hanteert en er wat steviger tegen aan gaat. Toch gaat
het wel goed met dit team."

Softbalsters van TZB
veroveren voor de
tweede keer de titel

Sterke opening
ZHC-hockeysters

Ondanks de hitte ging ZHC
sterk van start met goed geconcentreerd spel waarbij veel
de aanval werd gezocht. Het
eerste kwartier van de wedstrijd speelde zich af in en
rondom de cirkel van Hoorn.
De afronding van de aanvallen
was in eerste instantie een probleem waardoor het bijna
twintig minuten duurde voordat er gescoord werd.
Lieset van Kesteren liep zich
in de cirkel vrij en kreeg de bal
hard aangespeeld. Via een
mooie tip-in verdween de bal
achter de keepster, 1-0. Ook de
tweede treffer kwam van de
stick van Lieset van Kesteren.
Tegen het einde van de eerste
" "
' ' '
gestand houden. De nog niet
goede conditie brak ZHC op en
Hoorn kreeg meer ruimte. Via
een strafcorner wist Hoorn te
scoren, 2-1.
In de tweede helft speelde
Horn agressiever, maar de
Zandvoortse verdediging, onder aanvoering van de sterk
spelende laatste vrouw Willemijn Gielen, gaf weinig ruimte
weg. ZHC kreeg kansen door
snelle uitvallen en uiteen daarvan scoorde Helen Plantenga,
3-1. Daarna werd het spel van
beide zijde rommelig en Hoorn
zette aan voor een offensief.
Hoorn kwam naast ZHC door
twee doelpunten te forceren, 33. De ZHC perste er een slotoffensief uit en Nina Tump
scoorde kort voor tijd de verlossende treffer, 4-3.

later van een misverstand in de
TZB defensie, 2-2. De Zandyoorters pakten toch weer het
initiatief en kregen vijf minuten voor het einde een unieke
gelegenheid de winst alsnog
veilig te stellen.
Nu werd Mischa Tibboel in
het strafschopgebeid neergehaald en kon scheidsrechter
Bol niet anders dan een strafschop toekennen aan TZB. Nu,
in tegenstelling met de eerste
strafschop, vele en felle protesten van de HYS-spelers. Nadat
de rust was teruggekeerd knal-

RECHTS
BUITEN

Hoewel TZB in de strijd tegen Plags meteen in de eerste
inning een 2-0 voorsprong
nam, was te merken dat de ze-

nuwen zeker een rol speelde in
deze wedstrijd. Pas in het laatste deel van de wedstrijd nam
TZB ruim afstand van de
Plags. Door goed verdedigend
spel van TZB, onder aanvoering van werpster Wilma van
Riemsdijk, kon Flags aanvallend echter nooit gevaarlijk
worden.
Aan slag kreeg TZB steeds
meer vat op het werpen van de
pitcher van THB waardoor
duidelijk werd dat het kampipenschap in aantocht was. Pas
in de laatste inning bij een
stand van 12-0 kon Flags twee
punten scoren en zodoende de
spreekwoordelijke eer redden.
Door deze overwinning vierde TZB werderom een kampioenschap, hetgeen een uitstekende prestatie is. Naast complimenten voor de speelsters
werden ook coaches Cor Draijer en Rob Balk in de feestvreugde betrokken. Voor
Draijer en Balk was een mooier
afscheid van hun coachperiode
bij dit team niet denkbaar. De
Zandvoortse Softbalsters gaan
in het jaar 2000 voor driemaal
is scheepsrecht.

Zandvoortse Bridgeclub
met frisse moed van start
ZANDVOORT - Na een zomerstop van drie maanden
zijn de leden van de Zandvoortse Bridgeclub met frisse moed begonnen aan de
eerste wedstrijd van het seizoen 1999-2000.
De coaches Draijer en Balk worden bedolven onder feestvierende TZB-softbalsters

ste wedstrijd in de A-lijn kwamen uit de bus de dames Van
der Meulen en Spiers. De B-lijn
leverde een overwinning op
voor de dames Eijkelboom en
De Fost. In de C-lijn was het
gelegenheidskoppel mevrouw
Rooijmans en de heer Luijckx
oppermachtig getuige hun reAls overwinnaars van de eer- sultaat van 67 procent.

Foto: Rob Knotter.

Olaf Cliteur schittert Zandvoort overklast SIZO
ZANDVOORT - Olaf Cliteur heeft direct zijn bedoelingen duidelijk gemaakt tijdens de eerste speelavond
van de snelschaakcompetitie
bij de Chess Society Zandvoort. Met een score van tien
uit tien maakte de titelverdediger zijn rol als favoriet volledig waar.
Ook Boudewijn Eijsvogel
zette een puik resultaat neer
door de tweede plaats op te
eisen. Opvallend was ook het
debuut van Bruno Adamovic.
Ondanks dat hij voor het eerst
in zijn leven de snelschaak-discipline beoefende, kwam hij
bijna aan een score van vijftig
procent.
Cliteur gaf vrijdag meteen
zijn visitekaartje af. Slechts in
een partij kwam hij echt in de
problemen en wel tegen Wim
van de Ban. Van de Ban offerde
een stuk en kreeg daarvoor een
prachtige aanval. Vermoedelijk te vroeg won hij het geofferde materiaal terug, waarna de
stand weliswaar gelijk was
maar de houten poppetjes van
de geroutineerde voorzitter

stonden beter en zonder al teveel problemen trok hij de partij naar zich toe.
Boudewijn Eijsvogel toonde
aan dat er dit seizoen weer rekening gehouden moet worden
met hem. Behalve een kansloze nederlaag tegen Cliteur,
won Eijsvogel alle negen partijen, waaronder die tegen de
snelschaaknummers twee en
drie van vorig jaar Kees Koper
en Hans Drost. De derde
plaats ging naar Jeroen Loos
die maar liefst zeven punten
scoorde uit tien partijen.
De vierde plaats werd enigszins teleurstellend gedeeld
door Kees Koper en Hans
Drost. Met name Koper heeft
volgens eigen zeggen het juiste
gevoel nog niet te pakken. Zesde eindigde Leo Keesman, terwijl op de zevende plaats het
nieuwe Chess-lid Bruno Adamovic eindigde. Ook nieuwkomer Henk de Vente kon het
schaaktechnisch goed bijbenen. Hij bleek nog wel wat
moeite te hebben met de tijdsdruk waaronder de snelschaakpartijen afgewerkt worden.

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Na de kleine misstap van vorige week
heeft het zaterdagelftal van
SV Zandvoort de tanden laten zien. In de uitwedstrijd
tegen SIZO boekten de
Zandvoorters een 2-6 overwinning.

stant druk uitoefenen op het
Hillegomse doel terwijl SIZO
met sporadische uitvallen probeerde te scoren. Vlak voor de
rust kwam Zandvoort op een
verdiende 1-2 voorsprong toen
Barry Buitenhek onhoudbaar
inschoot.

En die overwinning had nog
groter kunnen zijn als de Zandvoorters de kansen beter benut hadden. Echter het ging
een stuk beter dan vorige week
toen SV Zandvoort niet verder
kwam dan een 4-4 gelijkspel tegen DCG. Vooraf was met enig
ontzag richting Hillegom gereisd aangezien SIZO altijd
een lastige tegenstander is.
Nu bleek dat geensizns het
geval en was Zandvoort veel en
veel beter. Na een kwartier
voetballen draaide een hoekschop van Robin Castien richting tweede paal waar Edwin
Ariesen de bal met het hoofd
het doel in schampte, 0-1. De
badgasten lieten even de concentratie varen en vijf minuten
later lag de gelijkmaker achter
doelman Michel Winter, 1-1.
Zandvoort bleef daarna con-

Ook de tweede helft was vrijwel geheel voor Zandvoort.
SIZO hield tien minuten stand
maar kreeg toen in vijf minuten tijd drie doelpunten om de
oren. Robin Castien, Pieter
Keur en Edwin Ariesen waren
de verdedigers te snel af en
zetten Zandvoort op een 1-5
voorsprong. SIZO werd weggespeeld en met een beetje meer
zuiverheid had SV Zandvoort
de dubbele cijfers gehaald. Nu
bleef het bij een gave treffer
van Pieter Keur. In de slotminuut bepaalde SIZO de eindstand op 2-6.
„We voetbalden gewoon veel
beter," stelde begeleider Joop
Paap. „Ik ben blij met deze
overwinning. Na twee wedstrijden valt er nog weinig over te
zeggen, maar als je de namen
van de spelers ziet, dan moet
er toch wel wat inzitten."

ZRB de sterkste op
'eigen' roeionderdeel
ZANDVOORT - De strijd
om de titel 'Sportploeg van
het jaar' werd zaterdag
voortgezet met roeien op
zee. Het roeien met de reddingsboten bij de ZRB. bleek
geen eenvoudige opgave. Natuurlijk won de ZRB dit onderdeel.

Jan Theo en Malika,
wij wensen jullie heel veel succes met jullie
nieuwe bedrijf Fitness Paradise. Wij zijn ervan
overtuigd in jullie de juiste opvolgers gevonden te hebben.
Fitness Paradise hebben wij altijd met heel
veel plezier gerund. Een ontspannen sfeer
waar iedereen zich thuis voelt is voor ons altijd
erg belangrijk geweest. Jan Theo en Malika
zullen deze sfeer op hun eigen manier verder
vorm geven.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de klandizie en vertrouwen.
We zullen jullie missen.
Hartelijke groeten,
Remy & Yvonne Draaijer

Bij de reddingspost in Noord
bonden negen teams met elkaar de strijd aan. De weersomstandigeheden waren geweldig. De temperatuur liep op
naar zo'n 26 graden, de zee was
spiegelglad en door met mooie
weer was er veel publiek op het
strand. Het startschot voor de
eerste ploegen werd gegeven
middels
een
ouderwetse
strandtoeter. De ploegen
moesten de boten de zee inbrengen om vervolgens roeiend een boei te ronden, die bij
de derde bank uitgezet was,
om vervolgens de boten weer
op strand te trekken.
Al snel bleek dat dit geen
eenvoudige klus was. Na afloop hadden vele roeiers bla-

ren in de handen en waren de
spieren behoorlijk opgezet. De
snelste tijd was veertien minuten en 37 seconden, waarvoor
de ZRB verantwoordelijk was.
De handbalclub, met uitsluitend dames in de boot liet de
langzaamste tijd noteren, 29
minuten en 47 seconden.
Het bleek dat deze vorm van
sport geleerd moet worden.
Het roeien op het droge in een
fitnesscentrum is heel anders
dan het roeien met reddingsboten op zee. De Politie Kennemerland, moest genoegen
nemen met de tweede plaats
net voor de voetballers van
TZB. The Lions werden vierde,
de vijfde plaats ging naar
Zandvoort Noord en Kenamju
kwam niet verder dan de zevende plaats. De badmintonvereniging Dirk van den Nulft
'was iets sneller van de ZHChockeyclub en werd dus zevende. De negende plaats ging
naar de handbalclub. In de totaalrangschikking gaat The
Lions nog steeds aan de leiding, maar de voetballers van
TZB naderen.

Topscorer
Robin Castien
Edwin Ariesen
Ivo Hoppe
Stefan Smit

4X
3X
2X
2X

Er werd driftig gescoord het afgelopen weekend. In totaal vonden de
Zandvoortse voetballers, die in aanmerking komen voor een plaatsje
op de ranglijst, maar liefst achttien maal het doel op de juiste plek.
Aan de leiding gaat de winnaar van vorig seizoen, Pieter Keur.
ADVERTENTIE

Amsterdams
Stadsblad
Weekmedia BV geeft wekelijks zestien lokale nieuwsbladen
uit. Zo'n dertig journalisten werken op de redacties in
Amstelveen, Amsterdam en Zandvoort aan de weekbladen die
een gezamenlijke oplage hebben van meer dan een half miljoen exemplaren.
Voor de redactie van het Amsterdams Stadsblad zoeken wij op
korte termijn een

redacteur/verslaggever
(v/m)
Het gaat om een betrekking van 32 uur.
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft in de lokale/regionale
journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren,
maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan
werken

^.
Amsterdams
Stadsblad
Bulteiiveldertse
Courant
Diemer
Courant

Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereen- de Nieuwe
komst voor een jaar. Honorering geschiedt con- Bijlmer
form de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten.
Nieuwsblad
Gaasperdam
De redactie in Amsterdam bestaat uit een
betrekkelijk klein, hard werkend en enthousiast
Amstelveens
team dat zelfstandig nieuws vergaart en
bewerkt. Elke redacteur heeft een eigen aan- Weekblad
dachtsgebied. Voor de collega die wij zoeken is
dat in eerste instantie Amsterdam-Noord.
Aalsmeerder
Wie meer wil weten over de vacature kan con- Courant
tact opnemen met hoofdredacteur Dick Piet,
telefoon 020-562.2250 of plv.redactiechef Eric Uithoornse
Courant
Fokke, telefoon 020-562.2370.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de de Ronde
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, Vener
1000 EK Amsterdam, onder vermelding van
A.Sch/99.11.
Zandvoorts
De sollicitatietermiin sluit op vrijdag 24 september Nieuwsblad
1999

ZANDVOORT - Het British Race Festival, dat komcnd weckend plaatsvindt op liet Circuit Park
Zandvoort, biedt een overzicht van meer dan een
halve eeuw Britse auto en
autosportgeschiedenis.
Naast maar liefst elf races
bestaat het programma
onder meer uit een demo
van vooroorlogse Britse
race-klassiekers.
De zesde editie van het
traditionele British Race
Festival kent wederom
een afwisselend programma. Het raceprogramma is
overvol. Uit het buitenland komen competitieve
raceklassen als de Healey
Driver International, de
Triumph Competition en
de Team TR Challangc.
Van de Nederlandse klassen komen onder meer de
MG Compelitions, de Historische Monoposto's en
het Oger-HCH-Muermann
NK Historischs Toerwagens & GT's in actie. De
gecombineerde race van
de Britse en de Nederlandse Marcos Mantis Challenge zal voor een spectaculair modern tintje zorgen.
De geplande race van de
historische Bentleys kan
geen doorgang vinden omdat deze teveel geluid maken. De Historische Auto
Ren Club heeft in plaats
van deze race een bijzondere demo in het programma opgenomen met zeer
speciale
vooroorlogse
Britse klassiekers, waaronder enkel Pre War Bentleys. Naast het autosport
evenement bestaat er voor
het publiek de mogelijkheid om met Britse auto's
mee te rijden over het
nieuwe Circuit Park Zandvoort.
De HARC nodigt bezitters van Britse klassiekers
van voor 1975 uit zich aan
te melden voor het Concours d'Elegance. Deelname is gratis, deelnemers
krijgen bovendien een
paddock- en een parkeerkaart. Aanmeldingen zijn
welkom bij het secretariaat van de HARC, telefoon
023-5280362,
fax 0235283779.
Op zaterdagmorgen beginnen de trainingen om
negen uur, terwijl op zondagmorgen om tien uur
het Concours d'Elegance
van start gaat. De eerste
race start om half twaalf.

ZHC houdt
jeugddag

PieterKeur (ZVMzat.) 4 X

(ZVM zat.)
(ZVM zat.)
(ZVM j u n.)
(ZVM jun.)

Britse races
op circuit

ZANDVOORT - Op de
velden-van de Zandvoortsche Hockey Club wordt
op zaterdag 18 september
een open dag voor de
jeugd van Zandvoort georganiseerd. Vanaf elf uur is
iedereen van harte weikom om onder leiding van
heren en dames van de
eerste seniorenteams het
hockeyspel uit te proberen.

Op het hoofdveld van
ZHC zijn diverse spelletjes
uitgezet waar jongens en
meisjes in de leeftijdscategorie van 5 tot 18 jaar met
de bal en stick hun eerste
stappen op het hockeyveld
kunnen zetten. Natuurlijk
zijn geoefende spelers en
speelsters ook welkom om
ZHC beter te leren kennen. Op deze dag zijn leden van het bestuur en van
het jeugdbestuur aamvezig om op alle vragen te
reageren.
De open jeugddag is het
begin van het lustrumjaar
van ZHC. De in 1934 opgerichte hockeyclub viert dit
jaar haar 65-jarig bestaan.
Dit jaar zullen diverse activiteiten georganiseerd
worden. Naast de jaarlijks
terugkerende
festiviteiten, zoals het internationale paastoernooi en het
nicmvjaarsevenement, zal
een weekend gereserveerd
worden om met de hele
club het feest te vieren.

Snelle duif
Koper-Twins

ZANDVOORT - De cluiven van Postduiven Vereniging Pleiues vlogen zaterclag de laatse vlucht van
het seizoen. De combinatie Koper-Twins klokte de
snelste duif en won daarmee de slotvlucht.
Vanuit het Frans Houdeng snelden 372 duiven,
met een zuid-oosten wind
richting Zandvoort. Het
was prachtig yliegweer en
de eerste duif werd geklokt om 13.05.39 uur. Uitslag: Combinatie KoperTwins 1. Combinatie Koper-Koper 2, 23. Combinatie Paap-Paap 3, 11. Combinatie Koopman-Knegt 4,
7, 17, 20, 22. Combinatie
Romkes-Spronk 5, 9. 10,
18, 21. Peter Bol 6, 15, 16,
19. Rook Driehuizen 8, 24.
Hans Heiligers 12, 13, 14.
25.
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Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Mode en accessoires

Glazenwasserij en dienstverlening M. van Leeuwen vraagt
voor werkzaamheden in A'dam en omstreken ERVAREN ALLROUND GLAZENWASSERS en tevens gevraagd HALFWAS
GLAZENWASSERS en LEERLING GLAZENWASSERS.
Geboden wordt een goed salaris, bij gebleken geschiktheid
een vast dienstverband. Inl. 020-4480976/036-5373722.

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Het Concertgebouw te Amsterdam is wereldvermaard om zijn
Personeel
akoestische eigenschappen. Bijna 650 concerten per jaar woraangeboden
den door 785.000 bezoekers bijgewoond. Er zijn circa 250
medewerkers in dienst. Het concertgebouw N.V. heeft een
Vrouw zoekt huishoudelijk
vacature voor:
werk. Tel. 020-6901624.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korcingl

Winkelpersoneel

Samenkomsten

Wif lo Sport de ski &
tennisspecialist

HUMANISTISCH VERBOND
Tel. 6222404 10.00-12.00 vm.
Opening seizoen 1999-2000.
.ezing, dia's, muziek door
Kees Bakker: Zigeuners, haat
en honger in Oost-Europa.
Vrijdag 17 sept. 19.30 u.
Sarphatistr 6.
Welkom.

zoekt een

EEN MEDEWERKER (m/v)
AFDELING OPERATIONELE DIENST

Snel een Micro-advertentie
opgeven?

Bel 020-5626271
De hoofdtaak bestaat uit het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het gebouw. Daarnaast worden
ruimtes ingericht, waar vergaderd of geoefend wordt. Deze
werkzaamheden zullen in een dagdienst (38-urige of 32-urige
werkweek) worden verricht tussen 08.00 en 16.00 uur.

of fax uw tekst
naar 020-6656321.

VOOR DEZE FUNCTIE ZOEKEN WIJ:
- een actieve 20- tot 35-jarige medewerker
- met ervaring in schoonmaakwerk, hetgeen voor ons gebouw
als nationaal monument noodzakelijk is.

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
yerjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619;06-54616812.

sportieve
zaterdaghulp m/v
SKI-ervaring is een must.
Buitenveldertselaan 168
1081 AC A'dam 020-6424573.

Uitgaan

VEREIST:
- bij voorkeur SVS of gelijkwaardige opleiding
- redelijke kennis van het Nederlands
- wonen in Amsterdam (of naaste omgeving) of bereidheid
zich daar te vestigingen
- klantvriendelijk en verzorgd voorkomen

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.

Evenementen

Groot winkelcentrum Stads- VRIJE SNUFFELMARKTEN,
hart Amstelveen presenteert woensdag 15, 22 en 29 sept.,
zo. 3 okt. Eikeltjesmarkt, zo. 7 6 okt. Winkelcentrum Stadsnov. Wintermarkt, zo. 28 nov. hart Amstelveen. Gratis toeSchriftelijke sollicitaties met curriculum vitae vóór maandag 27 Sinterklaasmarkt, za. 11 en 18 gang. Van 11.00-18.00 uur.
september a.s. te richten aan:
en zo. 12 en 19 dec. Kerst- Kraampje huren: Organisatie
De Directie van Het Concertgebouw N.V., .Concertgebouwplein markt. Tijdens de koopzonda- Don, tel. 0294-233654.
2-6, 1071 LN Amsterdam.
gen voor kraamhuur organiGROTE
VLOOIENMARKT
satie DON, 0294-233654.
Amstelveen-Oost, zondag 19
Uw rubrieksadvertentie kunt u september, 10.00-17.00 u.,
telefonisch opgeven.
Escapadehal (Escapade 1)
Tel.:020-5626271.
Inl. Midland bv 033-4751167.

Opleidingen en cursussen

I
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Een snel, bruisend bedrijf met meer dan 30 vestigingen, verOpen Dag La Verna
spreid over het gehele land, verhuurt personenauto's, bestelen vrachtwagens, campers, motoren, koelwagens en getrok- La Verna, Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling,
ken materieel, heeft op haar vestiging in Amsterdam plaats houdt zaterdag 18 september open dag van 13.00 tot 17.00
voor een enthousiaste
uur. Er is gelegenheid om te proeven van de cursussen die dit
najaar aangeboden worden, zoals mandalatekenen, meditatie,
lichaamswerk en dans. Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amassistent vestigingsmanager m / v
sterdam. lnformatie:020-3467530 http://biz.inter.nl.net/laverna

Tel:
020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21

Cursus haarknippen

met ervaring in verhuur- of transportbranche (bijv. transportplanner), op HAVO-niveau, in het bezit van rijbewijs B/C/E/;
geen 9 tot 5 mentaliteit.
U schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae,
kunt u binnen 10 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de heer H.K. Kerklingh, Klokkenbergweg 17,1101 AK Amsterdam.

Personeel gevraagd
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal S weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

Horecapersoneel

Oppas en au-pair

OUEENIE-RESTAURANT
ZANDVOORT

Oppas gevraagd: woensdag
en vrijdag van 12-15.00 uur.
Vakanties van maandag tot
vrijdag. 5720304

Wij vragen voor ons Restaurant medewerkers bediening
met ervaring en vakkennis op
jaarbasis.

Europees haar op 28 sept. in A.dam-West
black-hair in A.dam-Z-O
10 avonden met certificaat
gratis brochure 070-3201780
AIKIDO, geweldloze zelfverGitaarles
dediging in Amstelveen en
voor beginners en gevorder- Volendam bel: 020-4706936
den. Bel Rein voor een gratis of b.g.g. 06-21083709.
en vrijblijvende proefles.
NAILART/MANICURE
020-6944261
in professionele nagelstudio.
JEZELF LEREN OPMAKEN Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
o.l.v. ervaren visagiste. Work- materiaal ƒ 75. 020-6201914.
shop 19.00-22.00 u. incl. maWISK./ECON. voor scholieteriaal ƒ 75. 020-6201914.
ren. Bijlessen + herh.theorie.
Hebreeuws leren? Vanaf okt. NEA ECONOMICA 6158272.
in Amsterdam. Informatie
St. Tarboet 020-6405914.

Lieve oppasmoeder gezocht
Dans- en
voor onze dochter van 3 j., 1-2
dgnp.w. Tel. 5712879.
Opleiding nagelstyliste, vak
balletles
met toekomst! 020-6201914.
Voor telefonische inlichtingen,
SALSA, en Argentijnse TANParticulieren
Onder nr: 023-5713599 vraagt
ASTROLOGIE BeroepsGO o.l.v. Raoul & Soo Jin.
ontvangen
u naar Dhr. Van Houten, sr.
opleiding. 020-6384148.
Open huis 17 en 19 sept
50% korting!
Folder:020 6437948
www.papavoine.com

Postcode Loterij Live! bij de TROS

»line Tensen
enteert KIEN!
Vanaf zondagavond
3 oktober presenteert
Caroline Tensen elke
week Postcode Loterij
Live! Vast onderdeel van
dat programma is KIEN!,
een nieuw spel, waarmee
deelnemers aan de
Postcode Loterij kans
maken op de KIEIM!Jackpot van minstens
25.000 gulden en op heel
veel andere prijzen. U ziet
Postcode Loterij Live! elke
zondagavond om
22.00 uur bij de TROS
op Nederland 2.

Ambassadrice Caroline Tensen gaat in oktober van start met KIEN!,
het opwindende nieuwe spel van de Nationale Postcode Loterij.

Uw Kienkaarten komen
eraan
Alle deelnemers van de
Postcode Loterij ontvangen
deze maand een envelop
met daarin hun persoonlijke Kienkaarten. Elke kaart
telt 75 getallen in drie blokjes van 25. In Postcode
Loterij Live! worden 44
Kiengetallen getrokken.

n
BON-VOOR-27,9-MILJOEN
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers!
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 {één lotnummer!
A.u.b. UYJ keuze aankruisen en vorder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
vsr> hel reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, rel. 0900 - 300 1500 (35 cpm;.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
orn eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

D de heer

D mevrouw

Naam:

Heeft u aan het eind één
van die blokjes vol? Dan
wint u de KIEN!-Jackpot
van minstens 25.000 gulden.

KIEN!
Nog meer prijzen
Tijdens Postcode Loterij
Live! krijgt u bovendien
drie kansen om de
Stapelprijs te winnen die
oploopt tot maximaal
40.000 gulden per uitzending! De komende weken
hoort u nog veel meer
over alle prijzen.
30 goede doelen
In Postcode Loterij Live!
besteedt Caroline Tensen
natuurlijk ook aandacht
aan de goede doelen.
Want daar doen we het
met z'n allen voor! Voor
een mooiere, schonere
wereld voor iedereen!
Help mee door deel te
nemen met deze bon.

;^<-.

Adres:

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Postcode:

Plaats:
(Post)banknummer:
_
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Lichaamsverzorging

2 miljoen

• NATIONALE H
„„^ /"^'j^Jl J~ s ^ T ï j „,,, Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
(7J
H L Ö T E R 1 J S National* Postcode Loterij. Antwoordnummer 19603,1100 VM Am$tufdarn. |
l De loterij ia goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1987. |

Postcode Loterij
op locatie
door hét hele land!
Kijk op RTL Text
pagina 882
Zetfouteri voorbehouden

Ook voor een gezellige babbel
bel je met dit nummer: 08004140! Ik ben Janneke, ben 33
jaar, heb donker haar, bruine
ogen en zie er best goed uit.
Ik heb een zoontje van 5, ben
sinds 3 jaar gescheiden en
ben echt toe aan een nieuwe
relatie. Boxnummer 345625.

Woonruimte te
koop gevraagd

. c

Kun jij je partner niet vinden
omdat je niet graag alleen
ergens op afstapt? Wat kan
Woonruimte te
het leven gemakkelijk zijn, bel
....nog 10 dagen..
huur gevraagd
gewoon eens! Ben jij die humoristische, lieve en serieuze
man tot 40? Misschien ben ik
Student, 22 jr, zkt kamer i.v.m
stage in Amsterdam. 06- Te koop gevraagd: 2 kam. een jonge vrouw van bijna 35
2046809. Na 18.30 uur 0475- app. in A'veen, min. opp. 50 jouw laatste schakeltje...
Boxnummer 37390.
ma, max ƒ250.000,-.
452302.
Inl. 06-22865188.
Nette kennismaking! Vrouw
van 55+, lang, rood haar,
Verhuizingen
Uw rubrieksadvertentie kunt u groene ogen, 1.74 groot en
telefonisch opgeven.
volslank. Ben jij minstens 1.80
TE HUUR gr. verhuiswagen +
Tel.:020-5626271.
groot, vrolijk maar ook serieus,
chauff., ƒ 250 p.d. Ook met
houd jij van uitgaan mar ook
verhuizers. Tel.: 0653-208374.
van gezelligheid thuis? Reageer dan op mijn advertentie!
Kennismaking
Kies direct voor...
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? ' Boxnummer 347424.
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
Rijlessen
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
AUTO RIJLES
het hoofdmenu een 4
complete theorie verz.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
div. aanb. -spoed opl.
van uw keuze.
Bel Phil Waaning
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

023-5712071.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.
Luister even naar de stem Hoi leuke mannen van Neachter deze oproep! Ik ben derland! Ik ben een prettig
Thijs, ben 47, jong van geest. gestoorde vrouw van 43 jaar
Trefwoorden: HBO niveau, jong. Ik ben zoals ze dat in de
sportief, eerlijk, sociaal voe- volksmond noemen volslank.
lend, heb veel interesses. Ik Ik zoek een beetje stoere vent
ben geen echt feestnummer met blanke pit! Heb jij een
en ook geen spetter maar wel toermotor en hou jij ook van
terrasjes pikken?
heel leuk!
Boxnummer 711541.
Boxnummer 312533.
Je bent echt nooit te oud voor
het opbouwen van een nieuwe vriendschap of relatie.
Plaats zelf ook eens een oproepje! Ik, vlotte, spontane
vrouw met niveau zoek een
partner om gezellig mee te
bridgen. Leeftijd ongeveer 65
tot 75 jr. Boxnummer 278002.
Jongeman van 39 jaar, 1.75
lang, geen baard, snor of bril.
Ik zoek een leuke en sympathieke vrouw voor eerst
vriendschap, om leuke dingen
te ondernemen zoals bios, uit
eten, theater bezoek etc.! Voel
jij je aangesproken, reageer!
Boxnummer 810993.
Vlotte, niet alledaagse vrouw
van 49, rook wel, drink niet,
heb een brede belangstelling
en ben sociaal voelend. Ik
zoek een vlotte, interessante
man die minstens 1.85 lang is
en die beslist goed niveau
heeft! Reageer en ik bel terug!
Boxnummer 326358.

Een dag niet gebeld is een
dag niet geleefd! Ik ben een
leuke jongen van 1.85, 25 jaar
en zoek een serieuze relatie.
Je kunt reageren met je telefoonnummer en ik bel je zeker
terug voor- het maken van een
leuke afspraak!
Boxnummer 884662.
Honderen mannen en vrouwen hebben hier uw advertentie geplaatst! En met succes! Weduwe van 59 jaar
zoekt een lieve, eerlijke man
voor een fijne relatie. Luister
voor meer details naar haar
box en laat je telefoonnummer
achter. Boxnummer 257396.
Dit nummer kost 1 gpm, weet
je wat tegenwoordig 1 biertje
kost? En hier vind je tenminste dames die echt op zoek
zijn! Heren rond de 56, iets
jonger of iets ouder is geen
probleem! Ik ben pp zoek naar
een maatje, minstens 1.80
groot... Boxnummer 305931.
Jongeman zoekt erotische rel.
Tel. 06-55397851.

Personenauto's
te koop
aangeboden
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
Tel, 023-5614097
T.k.: Fiat Panda 750L, wit,
1988, goede auto, motor
100%, ƒ750,-. Tel. 0235717277.

0906-lijnen
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-1 8.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

't Lekkerste treknummertje
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.
Lesbi TienerSex (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906.9691 pm99c.
Hete Katja wil Sandwich,
met 2 mannen! Geen 06 kst,
BEL 00.56.900.4531

"Sex alarmnummer**
Zet nu die stap voor de rest
Snelsex direct live 99cpm.
van je leven...pak de telefoon!
Reislustige vrouw van 49
0906*0611
zoekt vriend tot circa 52 voor
Ze trilt als de jongens
opbouwen van een nieuwe
haar nemen! 2,5 gpm
start. Niveau gewenst en net
BEL 00.56.900.4306
als ik bereid om van het leven
te genieten. Uitgangspunt is
LIVE DAMES!!
Vrouwen
18-55 geven telnr.
eerlijke LAT rel.
0906-1 995 (105 CPM)
voor gratis contact! Bel: 0906Boxnummer 349914.
18.22 (1 gpm).
0906-2026556.
Na een tijd van pijn en verdriet
omdat zij mij achter liet, ben ik
0906-lijnen
nu weer pp zoek naar het
geluk, naar die ene vrouw mijn Dagelijks seksen hete meisjes LIVE! Black, beautiful en hot!
stuk. Ik heb 2 kinderen en 18 op onze livelijn! Alleen de Voor de liefhebber van zwarte
mocht je dat niet hinderen, heetste! 99cpm. 0906-0603.
vrouwen 99cpm 0906.0601.
hou je ook van een kaarsje,
Biseks!
Buurvr.
en
buurmeisje
een wijntje, zon, zee en
0906-9889 Rijpe Sjaan DD18 hun spelletjes worden har- cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
strand, luister verder.
der!
99cpm
0906.9526.
Boxnummer 794262.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Ik ben Annemarie en zoek Vrouwen uitjouw buurt zoe44cpm! Wijkdating: vrouwen
ken een leuke afspraak!
aardige man op niveau. Ben
uit jouw wijk zoeken een afBel 0800-49.10
vrij creatief, ik hou van natuur
spraak!0906.17.11
en m'n 2 katten. Als je wilt
reageren, heel graag. Ik wacht
40cpm! Binnen 5 seconden Nieuw! SLEUTELGATSEKS!
al een lange tijd op je. Boxvrouwen 30+ direct live aan De 1e sexafluisterlijn v. Holnummer 234831.
de lijn! 0906.17.15
land. 0906-9722! 99cpm

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
GLASNAGELS acryl of gel
nieuwste trend uit Amerika
ƒ150 compl. set. 020-6201914
Ontspanningsmassage, geen
seks A'dam-ZO 06-29310725

Sportief
AIKIDO, geweldloze zelfverdediging in Amstelveen en
Volendam. Bel: 020-4706936
of b.g.g. 06-21083709.

Vraag en aanbod
T.k. wegens inbouwkeuken:
boiler Daalderop close-up 10,
2000 Watt, ƒ35,-. Aanrechtblad met ronde spoelbak,
1.73x60 m, geel/graniet, ƒ50,-.
Glazen tafel, vierkant, ƒ100,-.
Bel: 020-4822307.

Kinder en babyartikelen
Ik bekleed wiegjes of maak
hemeltjes voor ledikantjes.
Interesse? Bel voor info na
18.00 uur 075-6318750.

Kunst en antiek
Veilinggebouw
Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
18 en 19 oktober. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-6473004.

Woninginrich ting

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Eiken eeth. tafel 180x80, blad
31/2 cm, mass., 6 stoelen,
nw.bekl. ƒ450,-, 5713509.

Financieringen

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Diversen
Mr. Lama, Afrikaans internationaal medium, 100% direct
resultaat, terugkeer geliefde,
impotentie, bescherming, carrière, examen, geluk enz.
Niet tevreden bij ander medium? Laat mij u helpen. Betaling na resultaat. 020-6684461

Oproepen

150.99.09

Monet Strijkservice

Leuke allochtone jongeman
zoekt kennismaking met lieve
vrouw. Mijn naam is Sherif,
ben 1.80 en woon in de randstad. Ik zoek een leuke relatie
met vrouw uit de omgeving
van Den Haag. Voel jij hier
wat voor, dan moet je een
reactie inspreken!
Boxnummer 818448.

Vrouwenhuis Amsterdam
Activiteitenweek:
"Mensen
rechten nu en in de Toekomst" 18 t/m 25 sept.
Tel. 020-6252066
www.vrouwenhuis.nl
info@vrouwenhuis.nl
Zoekende? Misschien is de
vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB Zandvoort wel de
vindplaats. Info 5714573.
Particulieren
ontvangen
50% korting!

t/m 3 regels

1

5,82

l/m 4 regels

1 7,76

t/m 5 regels

f 9,69

l/m 6 regels

f

l/m 7 regels

1 13,37

l/m 8 regels

( 15.51

l/m 9 regels

f 17.45

11.63

l/m 10 regels 1 19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

woensdag 15 september 1999

Editie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17
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De lol van zelfmaakmode
Het 'knip- en naaiseizoen' is weer begonnen. Met andere woorden: de naaimachine verschijnt weer regelmatig op tafel, waarachter vrouwen kruipen om zelf hun
kleding of dat van hun kinderen te maken. Niet dat ze dat zomaar even op een
avond doen, daar komt echter veel meer bij kijken. Om te beginnen moet je het
benodigde materiaal hebben. Moet je leren daarmee om te gaan. Je hebt stof
nodig én uiteraard een patroon. Maar in zelfmaakmode moet je vooral heel veel
plezier hebben.
Tekst: Job.au Schaaphok
Foto's: Jaap Maars

Marja van Doorn: „Het is leuk anderen te leren zelf iets moois
te creëren"

Johan Piet: „Het scheelt zonder meer een hoop geld als je zelf
even een torntje of winkelhaakje weg kunt werken"

'Van de know-how wordt
dankbaar gebruikgemaakt'

Iedereen moet een
naaimachine in huis hebben'

Een informerende functie én een praktische functie.
Dat heeft het grootste zelfmaakmodeblad Knipmode
volgens hoofdredactrice Yvonne Anneveld-De Wit.
Evenals trouwens Knippie Idee, waarin kleding voor
kinderen van twee tot en met twaalf aan de orde
komt, en het voor de allerjongste doelgroep bestemde Knippie Baby. „Want wij geven de lezers maandelijks niet alleen volop informatie over het huidige
modebeeld, maar leveren daar ook de know-how bij
door de patronen af te drukken die erbij horen. En
daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt."

Z

O'N 125 DUIZEND mensen krijgen elke maand
Knipmode in de bus, of
kopen los een exemplaar. De
gemiddelde Knip Mode lezers
heeft twee kinderen, een groot
percentage heeft een fulltime
baan en het zijn vaak wat
hoger opgeleide vrouwen die
vaak voor hun hobby naaien.
Dat ze zelf hun
kleren naaien is
dan ook niet uit
noodzaak, maar
gewoon omdat ze
daar plezier in
hebben."

rangschikken. Maar wat ook
steeds meer in tel raakt is het
gebruik van flanel, fleece en
vilt, en van harige stoffen als
bont en borg. Verder is er een
opvallende neiging tot contrast, door bijvoorbeeld glanzend materiaal te combineren
met mat, of een harige stof
met een heel gladde."

„Goed gereedschap is het halve werk, hè," constateert Johan Piet. „En dat geldt zeker voor wie zelf
kleren maakt, want als het niet goed lukt met de
hobby is de lol er natuurlijk snel vanaf. Daarom is
het zaak om precies de naaimachine uit te zoeken
die het beste bij je past, of dat nu een eenvoudige
Singer of Husqvarna is, dan wel een eomputergestuurde machine van vele duizenden guldens."

Trots showen de dames hun kleding die ze zelf hebben gemaakt op de wekelijkse naaicursus van Marja van Doorn

'Als het niet goed is laat
7
ik het ze weer uithalen

Eigenlijk geldt
dat laatste tegenwoordig voor vrijwel iedereen die
zelf kleding
maakt, meent de
hoofdredactrice.
„Vroeger werd
het veelal gedaan
uit financiële
overwegingen,
gewoon omdat het
veel goedkoper
was dan het in de
winkel kopen.
Maar de ontwikkeling van pakweg de laatste
tien jaar heeft die
situatie ingrijpend
veranderd.
Enerzijds zijn de
stoffen nogal wat
prijziger geworden Hoofdredactrice Knipmode, Yvonne Anneveld-De Wit:
dan vroeger, ter- „Van onze know-how wordt dankbaar gebruik
gemaakt"
wijlje aan de
andere kant vandaag de dag een heleboel
leuke kleren voor weinig geld
kunt kopen bij zaken als H &
M en de Hema. Bovendien
heeft de vrouw van vandaag
veel minder tijd om achter de
naaimachie te zitten."

Veel moeite kost het niet om de aanwezige
dames ertoe te bewegen voor de foto te poseren. Daarvoor zijn ze veel te trots op de kleding die ze zelf hebben vervaardigd tijdens de
wekelijkse naaicursus van Marja van Doorn.
Vorige week dinsdag kwamen de vijf vrouwen
weer voor het eerst weer bijeen. En met frisse
moed, zo verzekeren de
deelnemers eendrachtig.
'K ZIT NU AL
twaalf j aar bij
.Marja op naailes," aldus de 58-jarige Annie Mikkers.
„Maar ik blijf er ontzettend veel plezier
in hebben. In de eerste plaats omdat ik
het gewoon leuk
vind om zelf te
maken wat ik draag.
Maar ook omdat het

hier altijd gezellig is en omdat
Marja het echt geweldig
doet." Bescheiden neemt
mevrouw van Doorn dit compliment in ontvangst, om zich
weer snel over de uitgelegde
patronen te buigen. De twee
uurtjes die de naailes in
beslag neemt, wil zij graag zo
optimaal mogelijk benutten.

op een rustiger moment. „Ik
vind het gewoon leuk om één
avond in de week samen met
een paar andere vrouwen
allerlei dingen in elkaar te
zetten. Als gediplomeerd coupeuse heb ik er veel lol in om
anderen te leren zelf iets te
creëren. Vaak gebeurt het dat
iemand zegt: dat kan ik nooit,
waarna het met mijn hulp
erbij dan toch een succes
wordt. Nou, in zo'n geval zijn
we dan allebei geweldig tevreden." Haar cursisten bestaan
allemaal uit buurvrouwen en
vriendinnen, die een habbekrats kwijt zijn aan de informele lessen. In het algemeen
gaat het om dames die het
naaien puur als hobby bedrijven.

„Inmiddels doe ik dit nu een
jaar of vijftien," vertelt Marja

„Al zijn er in ons groepje wel
twee vrouwen met jonge kin-

Ik laat
mensen

Voor de zelfmaakmodebranche was dit proces rampzalig.
Menige groot- en detailhandel
van stoffen is het laatste
decennium failliet gegaan, en
hetzelfde geldt voor onder
meer fourniturenwinkels en
naaimachinezaken.

gewoon
lekker
rondstruinen'

Voor wie op zoek is naar
een geschikt stofje om
iets draagbaars van te
maken is de hoofdstedelijke Albert Cuypmarkt
zowat het paradijs. In
drie uit de kluiten
gewassen speciaalzaken
kan men er dagelijks
terecht om een keus te
maken uit een overweldigend aanbod. Verreweg
de grootste
van deze megawinkels
Om zoveel mogelijk abonnees
te bereiken richt Knipmode
is de Kniphal, waar een
Rob van Vessem: „Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of ik heb er wel stof van liggen"
zich elk nummer op zowel de
welhaast ongelooflijk
chique vrouw, de meer sportieaantal
rollen
is
verzave alsmede het type dat het
meld. Het moet wel raar klanten op zijn Kniphal af.
liefst praktische kleding
ze vanzelf op het idee
de bruid zich wel zes of zeven
lopen als men hier niets „Zo heb ik hier nogal wat cre- komen
draagt. Extreme dingen zie je
om daar wat aardigs mee te
keer op zo'n dag. Dan dragen
naar wens tegenkomt.
bij ons nooit," bevestigt
doen. Zo werkt dat." Al voor
ze echt de alllerduurste en
atieve mensen uit de film- en
„Ach ja, hoe breder het theaterwereld als klant. Als
het schamele bedrag van drie
mooiste dingen. Daar gaat dus
mevrouw Anneveld-De Wit.
..Integendeel, veel valt onder
gulden per strekkende meter
een heleboel geld in om."
Freek de Jonge bijvoorbeeld
scala, hoe spannender
de noemer van de grootste
Lang niet alle stoffen in zijn
kan men in zijn hal terecht.
het is," bromt eigenaar een gek jasje nodig heeft,
Kniphal worden overigens
gemene deler. Dat is omdat de
komen ze algauw hier even
„Daarvoor krijg je dan ongeRob
van
Vessem
instemkijken. In menige voorstelling wassen en ongebleekt
voor kleding gebruikt. Heel
smaak van de gemiddelde
mend.
vrouw in Nederland wat
wat materiaal wordt verwerkt
zijn dan ook mijn spullen te
katoen," meldt de eigenaar.

Toch zegt ze goede hoop te
hebben dat de belangstelling
weer aantrekt. „Al hoeft het
dan niet meer voor het geld,
veel vrouwen blijven er plezier
in hebben om zelf creatief te
zijn. Al was het maar vanwege
de trots op het resultaat. Want
er is toch eigenlijk niets fijners dan op het schoolplein te
kunnen zeggen dat je het zelf
hebt gemaakt, als andere moeders vragen waar je dat nou
weer vandaan hebt."

behoudender is dan die in bijvoorbeeld Frankrijk of België.
Hier willen vrouwen er wel
graag mooi uitzien, maar ook
vooral een tijdje plezier hebben van nieuwe dingen in hun
garderobe. Met als consequentie dat ze minder snel geneigd
zijn direct met elke verandering van het modebeeld mee
te gaan."
Niettemin kan het team van
Knipmode wel degelijk merken dat de smaak van de lezeressen zich naar de moderne
j-ijd voegt. „Een heel duidelijke ontwikkeling is de populariteit van allerlei nieuwe stoften," rapporteert de hoofdredactrice. „Zoals van wat wij
technisch doek noemen, waaronder je een hele reeks van
synthetische stoffen kunt

S

INDS DE oprichting in
1968 heeft hij het bedrijf
weten uit te breiden van
een tamelijk bescheiden
onderneming tot de huidige
megawinkel met een vloeroppervlak van zo'n 1500 vierkante meter. Dit opvallende succes dankt hij aan de brede
aanpak. „Bij mij staat individualisme hoog in het vaandel.
Dat betekent dat ik graag wil
dat iedereen hier terecht kan
met de meest uiteenlopende
wensen. Daarom koop ik van
alles in, ook risicozaken - bijvoorbeeld Icleuren die op dat
moment niet echt in het
modebeeld thuishoren. Je
kunt het eigenlijk zo gek niet
bedenken of ik heb het wel
ergens liggen."
Er komen dan' ook vreemde

zien. Momenteel onder meer
in die nieuwe musical
Elisabeth. En ken je dat reclamespotje waarin Cora van
Mora als koningin yerschijnt?
Nou, het stof van die mantel
die ze daarin draagt komt ook
hier vandaan."
In principe
laat Van
Vessem het
publiek geheel
vrij snuffelen. ~-~-"""--""-~
Hij zegt niets te moeten hebben van 'dat betuttel' in sommige andere stoffenzaken.

„Maar ik heb hier ook rollen
liggen van rond de tweeduizend gulden per meter. Dan
spreek ik over zeldzaam
mooie zijde dat helemaal
geborduurd is met kralen,
paillettes en pareltjes. Dus

in onder meer draperiën, lijkwades en het soort sierlinten
dat bij feestelijke openingen
wordt doorgeknipt.

Van Vessem heeft er duidelijk
plezier in om zelfs de meest
buitennissige
wensen te
kunnen vervullen. „Zo
had ik laatst
een man in de
zaak die een circusact doet
met olifanten die hij wilde
laten jongleren. Samen hebben we hier net zo lang
gezocht tot we het perfecte
spul hadden gevonden om die
ballen mee te bekleden. En
tenslotte is hij hier intens
tevreden vertrokken met voor
twintigduizend piek aan lakleer."

'Als Freek de Jonge een gek jasje
nodig heeft, halen ze hier stof'

„Want juist door ze maar een
beetje te laten rondscharrelen
ontdekken de mensen vaak
dingen die ze best kunnen
gebruiken. Dan zien ze
opeens: hee, die man heeft
ook dit, en dat... En dan

echt iets voor bijzondere gelegenheden." Dergelijk duur
materiaal wordt volgens hem
in de regel door buitenlanders
aangeschaft. „Op dat gebied
hebben die mensen een veel
hogere cultuur dan wij," stelt
Van Vessem. „Neem bijvoorbeeld een Arabische of een
Philippijnse bruiloft. Al naar
gelang de rijkdom verkleedt

deren, die daarvoor druk
bezig zijn," nuanceert de
Aalsmeerse. „Toch kun je wel
zeggen, dat men het zelden
meer doet om geld te besparen. Dat komt omdat de stoffen de laatste jaren zoveel
duurder zijn geworden, en de
kleren tegelijk zoveel goedkoper. Daardoor is het tegenwoordig niet meer financieel
aantrekkelijk om zelf achter
de naaimachine te gaan zitten."
Dat geld inderdaad niet meer
zo'n rol speelt bevestigt
mevrouw Mikkers.
„Persoonlijk heb ik qua stoffen een vrij dure smaak, zodat
het niet bepaald goedkoop is
wat ik maak. Zo ben ik nu
weer bezig met een rok van
werkelijk prachtig materiaal al moet je me niet vragen wat,
want daar let ik niet op. Bij
mij gaat het puur op het
gezicht. Elke keer vind ik het
weer een uitdaging om er echt
iets bijzonders van te maken.
Hoe moeilijker hoe leuker, wat
mij betreft."
Niet iedereen is echter zo
handig. Volgens Marja krijgt
ze weieens nieuwe cursisten
die zelfs nog nooit naald en
draad in handen hebben
gehad.
„Maar dat is geen punt,
hoor," roept ze blijmoedig. „Ik
zorg er dan wel voor dat ze de
eerste beginselen binnen de
kortste keren onder de knie
krijgen. Al moetje er natuurlijk wel een beetje feeling
voor hebben. Er zijn er bij die
de grootste angst hebben om
de schaar in de stof te zetten."
Nou is dat ook wel een van de
meest gevaarlijke onderdelen
van het hele maakproces.
Marja geeft toe dat je er een
zekere dosis lef voor moet
hebben. „Het gaat ook niet
altijd goed," geeft ze schroomvallig te kennen. „Ik heb door
mijn fout wel eens een hele
dure stof laten verknippen.
Uit eigen zak heb ik het
slachtoffer toen een nieuwe
lap van dat spul aangeboden."
Doorgaans wordt gebruik
gemaakt van de patronen die
in bladen als Knipmode en
Burda staan afgedrukt. Deze
worden door de cursisten zelf
uitgezocht, net zoals de stoffen. „En dan beginnen we met
het patroon op de stof te leggen, voor het doorlussen en
het uitknippen," beschrijft
Marja de gang van zaken. „Bij
elkaar is het nog een heel proces, hoor, als je het goed wilt
doen. Met een lange broek
zijn we hier toch al gauw een
week of drie bezig. En dan
moet het nog een snelle zijn
ook."
Hoewel de gezelligheid en
vriendschap tijdens haar lessen voorop staan, is slordigheid iets dat zij onder geen
beding accepteert. „Ik geloof
niet dat ik erg streng ben,"
veronderstelt Marja. „Maar als
het niet naar mijn zin is .moeten ze het toch echt uithalen
en overnieuw maken. Want
laten we wel wezen: ze lopen
straks op straat toch met mijn
visitekaartje rond."

niet met kleine kinderen"
A LS EIGENAAR van de
ZA in wijde omgeving
aldus Piet. „Maar ook jongeX .AJaekende speciaalzaak
ren weten me weer te vinden,
aan de Uithoornse Dorpsstraat nadat het jarenlang wat min34 spreekt Piet uit ondervinder was. Wellicht zijn ze er
ding, want hij krijgt in zijn
achter gekomen dat al die
winkel heel wat doe-het-zelmerkkleding per slot van
vers over de vloer. „De een wil rekening vreselijk duur is, en
zo'n machine alleen maar om
ze er in een zelfgemaakte rok
eenvoudige kleren te maken," of spijkerbroek toch ook hartvertelt hij. „Zodat het volstaat stikke leuk uit kunnen zien."
om er een te nemen die de
meest praktische steken
In principe vindt Piet dat
eigenlijk iedereen een naaibevat, zoals de stretchsteek,
de locksteek, de blindzoommachine thuis moet hebben
steek en - natuurlijk heel
staan, net als een koelkast of
een stofzuiger. „Ja, ook als je
belangrijk - de knoopsgatsteek. Maar er zijn er ook die
niet zelf kleren maakt heb j e
zo'n ding gewoon nodig. Zeker ;
hele hoge eisen stellen, en
graag allerlei mogelijkheden
als het om een gezin met
willen gebruiken.
opgroeiende kinderen gaat.
Bijvoorbeeld om van die hele
Bijvoorbeeld om een te lange
dunne rekbare
__ broek iets korter te maken,
stof te naaien
'WlP I
waarvan wielÏÏIB I
of in het geval
renbroekenzijn
wil
rlrnnpn
rnnpt
dat zoonliefmet
Wilir UIUljölli IIIUBI
thuiskomt
gemaakt. Of
i /
een scheurtje
juist om hele
zeil OOR Q6 SlOQ
dikke lappen te
_ in zijn hemd.
verwerken. Maar
Dan scheelt
dan praat je wel over de pure
het zonder meer een hoop
hobbyisten."
geld als je zelf even een torntje of winkelhaakje weg kunt
Voor die gevorderde doelwerken."
groep heeft Piet hypermoderNiettemin heeft zijn branche
ne naaimachines staan die zo
de laatste jaren een flinke
op de PC kunnen worden aan- neergang gekend, net als alles
gesloten. „Waardoor men
dat met de zelfmaakmode te •••\/
patronen rechtstreeks van het maken heeft.
internet kan plukken," legt
Piet uit. „Of met behulp van
„Er is inderdaad sprake
een scanner eigen logo's of
geweest van een gevoelige
favoriete plaatjes uit de
terugloop," erkent Piet.
Donald Duck in de stof kan
„Waardoor er best wel een
laten borduren." Hij zegt er
aantal naaimachinewinkels is
eer in te leggen om aarzelende verdwenen. Ik prijs me dan
klanten over de digitale drem- ook gelukkig dat ik zelf geen
pel te helpen. „Vaak zegt men
problemen ken. Integendeel,
spontaan: doet U maar geen
aan mijn verkoopcijfers zie ik
computer. Maar als ik dan laat dat de markt weer aantrekt.
zien hoe makkelijk het is om
En ik ben ervan overtuigd dat
bijvoorbeeld met één knop
het doorzet. Want weet U wat
een streksteek te kiezen moehet is? Er mag nu wel heel
ten ze toegeven dat het best
veel kleding te koop zijn voor
gebruiksvriendelijk is."
vaak weinig geld, maar het is
toch ook veelal zo'n beetje
Het merendeel van zijn klanallemaal hetzelfde. Dus wie
ten bestaat echter uit een min- werkelijk eens iets aparts of
der ambitieus publiek. „Veel
origineels wil dragen moet
gewone huisvrouwen, al dan
toch echt zelf aan de slag."

«*r
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De Universiteit van Amsterdam heeft haar bakermat in de
Agnietenkapel op de Oudezijds Voorburgwal, een middeleeuwse
kapel uit 1470. De Universiteit is nu uitgewaaierd over zo'n 117
panden in de stad.
Speciaal voor de lezers van het Amsterdams Stadsblad wordt er
op dinsdag 28 september om elf uur een

wandeling
georganiseerd. In een
lezing met video maakt u
kennis met de oorspronkelijke functie van de
Agnietenkapel. Maar ook
aan bod komen de plannen voor de toekomstige
huisvesting van de univer-|
siteit.
Tijdens de wandeling
wordt een bezoek
gebracht aan de pas
gerestaureerde wandschil-"
dering van Peter Alma in De Agnietenkapel
de Oudemanhuispoort.
Folo Universiteitsmuseum
Via het Binnengasthuisterrein komen we op het Spui, waar we een kijkje mogen nemen
in de recentelijk gereconstrueerde Regentessekamer van het
Maagdenhuis. Een must voor wie de stad lief heeft.
Lezers van deze krant betalen tegen inlevering van deze bon 7,50
gulden per persoon (normaal 15 gulden). Dit is inclusief een kopje
koffie.
NAAM
PLAATS
Telefonische reserveringen op
nummer 020-525.3339 (de maximale groepsgrootte is twintig
personen). De Agnietenkapel is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. Ook gesloten tijdens feestdagen. Het adres
is Oudezijds Voorburgwal 231.
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Vanaf f 55.995,-. Zelfs in het land van de Chrysler Voyager vrij ongebruikelijk.
C H R Y S L E R

V O Y A C C R . Misschien w e l d e bekendste v a n alle Chrysler modellen die

stuk voor stuk veel value for money bieden. De Chrysler Voyager (vanaf f 55.995,-) geeft u ongekend
veel ruimte, stijl, functionaliteit, een uitstekende performance en een riant uitrustingsniveau met onder
meer twee airbags, elektrisch bedienbare buitenspiegels, stuurbekrachtiging en twee schuifdeuren opzij.
Vanaf de SE luxe zijn bovendien airco, speed control en elektrisch bedienbare ramen standaard.
We kunnen de Chrysler Voyager derhalve van harte bij u aanbevelen Ca voor een uitgebreide proefrit
naar d e Chrysler dealer. T H n

S P I R I T

OP

A M E R I C A

ON

W H H E L S.

CHRYSLER
V O Y A G E R

CHRYSLER HEEMSTEDE
NOKIA 5110
LUXE GSM-TELEFOON

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Modern design. Superklein en -licht.
Beltijd tot 300 minuten, standbytijd
tot 270 uur. Met makkelijke
eén-toetsmenubediemng.
Bij Expert m combinatie met een
1-jarig Perfect-Lme abonnement voor
slechts 24,95 per maand. NU

CluysUr Voya«i.-r 2 4 i SI van.il i 55 995,

(Almbicld

L e a s e p n i s o p a a n v r a a f j bn C h r y s l c r I t n a n c c

Clirykr V o y a K c r 3 3' V6 LL v a n a f f 96 280,. ) IVijzcn incl

030-6059871

BTW,

Bil v o o r mier i n f o r m a t i e D a i m l e r C h r y t l c r Nederland B V

Een eigentijds aanbod
voor kunststof kozijnen

af importeur, cxcl

0347

363400

k o s t e n ruUaar maUn in

Wijzigingen voorbehouden

vcrwijdcrmijtbijdraKC

Internel

w w w c h r y s l c r nl

Wat zegt'
prijs
zonder advié

m

Niks. Een scherpe prijs is
pas echt scherp als ook het

beste materialen en

100% BESTE DEAL

aanbod goed is. Passend

Schipper Kozijnen heeft een uniek
concept ontwikkeld voor iedereen die
nieuwe kozijnen willen aanschaffen.
Het stelt u in staat een grote uitgaaf te
bekostigen, zonder aanspraak te
maken op uw spaargeld. Vraag de
brochure bij ons aan om alles over dit
aanbod te weten te komen.

SCHIPPER

KOZIJNEN
ALUMINIUM

KUNSrSIOF

gebaseerd op een perfect
advies. En voor een prima

en op maat dankzij een perfect ontwerp. Pure

prijs. Hoe wij dat doen? Elke keer weer? Dankzij

ergonomie in uw stijl en uw smaak. Dat noemen wij

onze uitstekende adviseurs en onze beste garanties.

de 'Beste Deal' bij Brugman. Een keuken van de

U ziet maar weer. Alles kan met Brugman.

De Voordelen

lj]r

l O jaar lang gratis onderhoud en service

\3f

Zekerheid

Hjr

Goede investering

\^T

Verhoging wooncomfort

\yf

Direct genieten

\yf

Vast bedrag per maand

\^f

Rente fiscaal aftrekbaar

Kom bij ons langs of bel:
Middclueg 11-13, 1716 KB Opmcer

Kolding»eg 9B, 9723 HL Groningen

Binderij l/s, 1185 ZH Amstelveen

0226-351252

050 - 5736757

020-4418195
Echte design keuken met berkenhout en met aluminium accenten. Geheel naar eigen smaak
in te delen. Compleet met inbouwapparatuur. Zoals afgebeeld: ƒ 19.970,-.
Er is al een module vanaf 317,5 cm.

WS&&
RUIMTESCHUIM 20%
MATRASSEN KORTING

debitel"

Het Mobiele Netwerk'

Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt
Neemt u a u b legitimatiebewijs en een kopie
bankafschnft mee voor een snelle afhandeling

PMK Lazyfoam: ontspannen en gezond
slapen door een optimale drukverdeling.
Een slaaprevolutie uit de ruimtevaart.
PMK Lazyfoam is ontwikkeld door de
NASA. Het is een visco-elastische
polyurethaan traagfoam dat CFK-vrij en
milieuvriendelijk wordt geproduceerd.
Geen mooie displays, wel fabrieksprijzen!
Prijzen
80 x 1 90
80 x 200
90 x 1 90

90 x200
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIWKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

expert

£_866r=
_£_S7er=
f_36e^
^&K5-=-

688,696,768,776,-

f-^^nr/_isser^
^_i4«er-

ioi6,1 1 04,1184,-

12Ox 190
130x 190
140 X 190
140x 200

J_4-6QG;-

1200,-

1 60 X 200
1 80 X 200
200 X 200

/j-eeeri_t?eer;£_ieeerr-

1280,1300,1440,-

RUIMTESCHUIM KUSSENS

Haarlem

Ged. Oude Gracht 5-9

E X P E R T,

DAAR

WORD
'

KLEIN: 'van'179,-voor'109,-'
GROOT: van 199,--voor 129,Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Van Woustraat donderdag koopjesavond.

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
^Nieuwsblad

' ; FiliaalHoofddoxp ,ZONDAG GEOPEND
> " n.bo -17.00 uur -

Brugman

ƒ '0.950,-

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S KAN M E T B R U G M A N

W
"FRKhND

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia

Bruna Balkenende
Sig magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO

Firma P. Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Inbouwapparatuur
BESTE ADVIES

V - -*f

BESTE DEAL

BESTE MATERIAAL 1QQ0/, BESTE GARANTIE
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956. HOOFDDORP*, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM*, Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE*, Hoge Rijndijk 195, 071-5892086.
*Ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Actie geldl van maandag 6 september t/ra zondag 3 oktober 1999.
Vraag naar de actievoorwaarden m de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Mercedes

S 55 AMC

Oldtimersbeurs
in Zwolle
De organisatie van de oldtimersbeurs in de IJsselhallen op
zaterdag 9 en zondag 10 oktober is dit jaar mede in handen
van het Autotron. Rond de
tweehonderd klassiekers zijn te
bezichtigen tijdens dit evenement in Zwolle.
Door de samenwerking zijn ook
vele standhouders van de
Autotron-oldtimerbeurzen aanwezig. Bezoekers kunnen er
terecht voor kant-en-klare
automobielen, maar voor de
liefhebber zijn er ook wagens te
vinden waar nog wat aan
gesleuteld moet worden. Wie al
in het bezit is van een historisch
model kan zijn hart ophalen bij
de onderdelenstands.
De beurs is voor jong en oud.
Kleine autofans kunnen zich
vermaken met een spectaculaire Ferrari-racebaan, die vanhet
Autotron in Rosmalen naar
zwolle
is
overgebracht.
Openingstijden zijn op 9 en 10
oktober van 10.00 tot 17.00
uur. Volwassenen betalen ƒ
15,- entree en kinderen van 10
toten met 15 jaar ƒ 7,50.

SPECIFICATIES:

.• A- s *;•! *

Hobbiën op z'n Italiaans
W

at moet je verwachten van een auto die als ondertitel
meekrijgt: Hobby? Deze speciale uitvoering van de Fiat
Seicento verovert zich moeiteloos een plekje in de
meeste harten. Daarvoor heeft de kleine spruit de juiste ingrediënten in huis. Zo biedt deze een goede standaarduitrusting en
is hij verkrijgbaar in veel fraaie kleuren.

Een sterk punt van de kleine Fiat is
en blijft zijn uiterlijk. De Seicento is
gewoon een lekker ding om te
zien. Het model oogt lekker sportief. En dat terwijl er toch echt maar
een 1,1 litermotor onderde kap zit.
Deze is echter duidelijk van
Italiaanse komaf en levert de Fiat
een lekker temperamentvol karakter.
De viercilinderlijnmotor heeft de
naam Fire meegekregen. En mderdaad heeft de Seicento een flinke
dosis vuurkracht aan boord.
Ondanks de geringe inhoud van
1,1 liter levert de krachtbron 40 kW
(54 pk). Het maximale koppel
bedraagt 85 Nm. Vertaald naar
prestaties betekent dit voor de
Hobby een topsnelheid van 150
kilometer per uur.
De combinatie van het relatief lichte voertuiggewicht (710 kg) en het
fraaie koppel (85 Nm) zorgt ervoor
i Prijs:

ƒ 19.995,-

dat de Seicento verrassend snel
accelereert De sprint van nul tot
honderd vergt slechts 13,5 seconden Dat is voldoende om juist in
de stad menig medeweggebruiker
te vlug af te zijn.
De Seicento stuurt lekker direct en
als bestuurder weet je precies wat
zich tussen de wielen en het asfalt
afspeelt. Voor heeft de auto schijfremmen en achter trommels. Deze
zijn ruim op hun taak berekent.
De Seicento Hobby heeft een beetje een tweeledig karakter. Enerzijds
dweept hij met mooie en praktische
zaken zoals een in twee delen neerklapbare achterbank en in carrosseriekleur uitgevoerde spiegels en
bumpers. Daardoor heeft de auto
een luxe uitstraling. Anderzijds
geven de lichtmetalenwielen en de
pittige Fire-motor juist blijk van een
sportieve inborst. Met de Hobby
kun je dan ook heerlijk gooien en
smijten

Aangescherpte
prijs Avensis

De Fiat biedt zeer veel rijplezier voor z'n geld.

Motortype: viercilinder m lijn 'ji l BIJZONDERHEDEN
Cilinderinhoud: ClOSjcrrr* „"*i"; UITRUSTING:
Centrale vergrendeling
Vermogen: ~
40 kW/541pk bij
- Elektrisch bediende zijruiten voor
Max. koppel:, ' 85 Nm bïj-3.250; Getint glas „Achterbank neerklapbaar in twee
delen
Acceleratie: "* * 13,8 sec Van"«
Lichtmetalen wielen
s
Topsnelheid: - ,1 50 km/uur, . i* ^-Spiegels van binnenuit verstelbaar
Geml-verbruik: ,5,8 ltr/100 km: -\

Deze opvolger van de populaire
Cinquecento geeft een hele gunstige verhouding tussen prijs en rijplezier. Juist m het steeds drukkere
randstedelijke verkeer bewijst een
auto als de Hobby prima diensten.
De auto staat m de prijslijst voor
17.995 gulden. Er is al een Seicento
met 1,1 Fire-motor voor 15.995
gulden.

Dat is de Young-uitvoering. Deze
stelt het ten opzichte van de Hobby
zonder in carrossenekleur gespoten
bumpers en spiegels, zonder lichtmetalen velgen, zonder elektrisch
bedienbare ramen en zonder
afstandsbediening. Wat natuurlijk
blijft-is het handzame en vlotte
karakter.

Telefoon 023-573 16 13

De Audi RS4 is als een bodybuilder in een maatpak: hij ziet er
beschaafd uit, maar kan zijn spieren onmogelijk verhullen.
pk! Voldoende om de RS4 tot duizelingwekkende prestaties te ver-

leiden.
Ook uiterlijk is de RS4 een stap

vooruit ten opzichte van de RS2.
Hij ziet er met zijn verbrede wielkasten, verlaagde onderstel en
dikke dorpelverbreders nóg stoerder uit. Verdere kenmerken zijn de
grote lichtmetalen wielen en het
subtiele logo in de grille. Dit alles
maakt de RS4 tot een indrukwekkende, maar gelukkig niet al te
opvallende verschijning. Audi heeft
de auto ondanks al zijn spieren
toch beschaafd weten te houden.
Net als de RS2 komt ook de RS4
alleen als Avant (stationwagon) op
de markt. Daarmee verwijst Audi
naar de multifunctionaliteit van de
auto: hij is niet louter bedoeld als
scheurijzer, maar is ook uitstekend
geschikt voor het alledaagse praktische werk.

brutaalste van de klas
e scholen zijn weer
begonnen en Mitsubishi
introduceert de Space
Class. Reden hiervoor is het
:oetreden van een nieuwe loot
aan de multi purpose vehicletam: de Space
Runner.
Hiermee komt het aantal
Mitsubishi mpv's op drie. De
n ons land gebouwde Space
Star is volgens de fabrikant de
eukste van de klas, de riante
zevenpersoons Space Wagon
s de grootste en de Space
dunner is de brutaalste.
Tijdens een korte rij-impressie
'oepen we de nieuwste telg tot
de orde.

uiterlijk van de Space Runner is
*Portief en zeker ook gewaagd te
n
°emen. Meest opvallende ken-

Toyota prijst de Toyota Avensis
net onder de veertigduizend
gulden. De Linea Terra E van
Of 39.997,- heeft een 1,6-liter
zestienkleppenmotor van 110
pk. Uitgerust met ABS, twee
airbags, elektrische ramen voor
en centrale vergrendeling met
afstandsbediening, is deze auto
alles behalve 'kaal'
Verder krijgen de andere, hoger
geprijsde versies met benzmemotor nu standaard airconditioning. Dit maakt de aanschaf,
ondanks de bescheiden prijsverhoging, relatief goedkoper
De diesels zijn al langer van airconditiontng voorzien Een 1,6
16V Linea Terra met aircondi- i
tloning is er al vanaf ƒ 42.289,- '

Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Renault Scénic op scherp

et is alweer zes jaar
geleden dat Audi de
compromisloze
Avant
RS2 presenteerde. Het model,
dat in samenwerking met
orsche was ontwikkeld, stond
garant voor flitsende prestaies. Nu toont de Duitse fabrikant de opvolger: de RS4. De
nieuweling overtreft zijn voor;anger in alle opzichten.

3e Space Runner heeft dezelfde
wdemplaat als de Space Wagon.
A'el zette Mitsubishi de zaag erin
Dr
n de auto korter te maken. Het
esultaat is een heel fijn rijdende
^pv die ook sportieve uitspattingen niet schuwt. We zijn op stap
met de 2.0 G LX.
Op papier krijgt deze misschien de
*at laatdunkende titel van instap>er. Echter, met 136 pk (100 kW)
<omt de Space Runner prima uit de
Vfi
rf. In slechts elf seconden sprint
'e mpv vanuit stilstand naar de
'onderd kilometer per uur. De top'Delheid bedraagt dik 175 kilome*r per uur. Behalve snel is de 2.0
J
LX tevens comfortabel en ook
leeft deze variant een aantrekkelijstandaarduitrusting met onder
twee airbags, elektrisch
^edienbare spiegels en ramen,
"rco en centrale portiervergrende'ng met afstandsbediening.

® Leveren/monteren alle merken
• Autoruiten origineel
0 Kentekenplaten
0 Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Uitgebreide Garantie

elingwekkende Audi RS4

Tussen de voorwielen van de RS4
igt de zescilinder biturbomotor die
we al kennen van de Audi S4. De
<rachtbron is echter door quattro
GmbH, een dochteronderneming
r
an Audi, fiks onder handen genomen. Resultaat: een boomontworelend vermogen van 280 kW/380

De Mercedes S 55 AMG leveit
prestaties die gelijkwaardig zijn
aan die van een sportwagen
AMG, de dochteronderneming
van DaimlerChrysler, ontwikkelde voor deze speciale versif
in de S-klasse een nieuwo
motor. Deze krachtbron heeft
een cilinderinhoud van 5,5 liter,
telt acht cilinders en levert een
vermogen van 360 pk Slechts
zes seconden zijn nodig voorde j
acceleratie van 0-100 km
Overige modellen die dooi
AMG worden geleverd zijn do
C 43, C 55, E 55, SL 55, CLK 55
en de G 55 Deze sportieve
Mercedes-Benz-automobielen
zijn vooral populair in Amerika,
Duitsland, Japan en GroolBittanie.
De ontwikkeling van deze
auto's komt tot stand m nauwe
samenwerking met MercedesBenz, maar omdat AMG een
relatief kleine onderneming is,
krijgt de specifieke wens van de
klant meer aandacht.

R

enault wil met de Scénic
op de eerste rang blijven
staan. De Franse producent slaat trefzeker toe met
een compleet nieuwe vormgeving. Nu de concurrentie toeneemt door de komst van
steeds meer ruimtewagens
met vergelijkbare compacte
buitenmaten wil Renault zijn
trendsetter in deze klasse op
scherp hebben.
Drie jaar geleden lanceerde Renault
zijn compacte ruimte-auto als
onderdeel van de Mégane-familie.
De Scénic bleek een schot in de
roos. Door zijn gestroomlijnde
vorm en zijn multifunctionele interieur met veel ruimte trok hij de
belangstelling van mensen met een
gezin Nog niet eerder had een
ander merk zoiets vertoond.
Renault is op dit moment marktleider in dit segment. Inmiddels zijn er
wereldwijd
730 000 Renaults
Scénic verkocht. Dit model is goed
voor vijftig procent van de totale
Mégane verkopen. Nog steeds
gaat de auto als het spreekwoordelijke zoete broodje over de toonbank. Renault bouwt er 1 600 per
dag Om aan de vraag te voldoen
moet de productie omhoog worden geschroefd naar 1.800.
Een nieuwe, veel agressievere

N

a een lange aanloop verschijnt de Lancia Lybra
in Nederland. Geruime
tijd terug beleefde hij al zijn
internationale debuut. Het is
een stijlvolle auto, bedoeld als
opvolger van de Dedra. Maar
wel beschouwd staat hij een
stap of wat hoger op de ladder.
In luxe en kwaliteit sluit hij aan
bij de grotere k (kappa) van dit
Italiaanse merk.

Kenmerkend voor de Mitsubishi zijn de uitgeklopte spatborden en de schuifdeur rechtsachter
merken zijn de forse koplampen, de
uitgebouwde spatborden en de
schuifdeur rechtsachter. De lampen
zijn grote clusters waarin de stadslichten, de dimlichten en de standaard mistlampen zijn ondergebracht. De dikke spatborden geven
de auto een sportief voorkomen en
bieden onderdak aan de forse 15
inch velgen.
Het dashboard is nagenoeg identiek aan dat van de Space Wagon.
Dat kreeg destijds veel lof. De
schakelpook zit op het dashboard
en daardoor perfect onder handbereik. Hierdoor is tussen de voor-

stoelen genoeg ruimte om in de
auto naar achteren te 'lopen'. De
zakelijke rijder kan hier mooi zijn
koffertje parkeren.
De achterpassagiers komen in de
Runner niets te kort. De auto
beschikt over veel zitruimte en een
prima bank met twee hoofdsteunen. De rugleuning is bovendien in
ruime mate verstelbaar. Voor meer
bagageruimte is de achterbank in
twee delen te verwijderen Dan
ontstaat een grote laadruimte met
een vlakke laadvloer. De delen zijn
ook opklapbaar.
De Space Runner 2.0 GLX is er

vanaf 49.995 gulden Dat is zonder
meer scherp te noemen. Mitsubishi
levert de Space Runner ook met
haar revolutionaire 2.4 GDI-motor
Met 150 pk en een koppel van 225
Nm is deze een fractie sneller dan
de 2 O GLX. De topsnelheid is ook
iets hoger. De prijs bedraagt
61.995 gulden Voor dat geld heeft
de Mitsubishi wel tal van extra lekkernijen aan boord. Standaard zijn
een anti-blokkeerremsysteem, zijairbags, extra spoilers, lichtmetalenvelgen en een verchroomde grille alsmede een met leer bekleed
stuurwiel en dito pookknop.

Grote, heldere koplampen een spitsere voorkant geven de Renault Scénic een dynamische uitstraling.

voorkant en een pakket extra veihgheidsvoorziemngen geven de
tweede generatie Scénic extra vuur.
Zo zijn voor- en zijairbags standaard evenals abs De bergruimte
in de auto is zelfs met 100 liter toegenomen, verdeeld over talrijke
opbergbakken en -vakken. De carrosseriegarantie tegen doorroesten
van binnenuit is verhoogd naar
twaalf jaar.
De benzinemotoren van de Scénic

zijn voortaan louter zestienkleppers Nieuw zijn een 1,4-liter van
95 pk en een 2,0-hter met variabele kleptimmg van 140 pk Dan is er
nog een 1,6-liter van 110 pk BIJ de
dieselkrachtbronnen valt te kiezen
uit een 65 pk sterke 1.9D en een
direct ingespoten dTi van 100 pk.
Rijden doet de Scénic nog steeds
als de beste HIJ blinkt uit m souplesse, vooral de versie met de
krachtige 2,0-hter motor De op
papier veel bescheidener 1,4-hter

Lancia met stijl

Renault levert tevens een Scénic
met dieselmotor en automaat Dat
is de 1 9 dTi. Een combinatie die m
deze klasse tamelijk bijzonder is De
automaat
schakelt nagenoeg
schokvrij en benut de prestaties van
de diesel optimaal door het toerenfortabele vering. Voor een auto
met een Italiaans karakter is dal
zelfs ongewoon. Maar gelukkig
met speels gemak, alleen een
Italiaan waardig, laat de Lancia zich
als een speer door de bochten
jagen Het onderstel biedt een uitstekende en strakke wegliggmg
De prijslijst begint bij 45 950 311!
den. Dat bedrag dient te wotdei
neergeteld voor de Lybra 1 6 16V
LS, het mstapmodel Maai dir
komt pas volgend jaar Wie nu eer
Lybra wenst, moet minimaa
47.950 gulden meenemen vooi di
1 816VLS.

Met de Lybra toont Lancia weer
zijn ware gezicht. Het merk gaat
zich onderscheiden van stalgenoten Fiat en Alfa Romeo Onder een
ronduit geraffineerde verpakking
herbergt deze auto talrijke technische snufjes.
We rijden met een Lybra 1.8 LX
(131 pk). In de auto valt direct de
m'ogehjkheid om de temperatuur
links en rechts gescheiden te regelen Hieraan is tevens een airconditionmg gekoppeld. Centraal in de
middenconsole prijkt een display
met een klok Toets je de radio aan,
dan projecteert dat scherm alle
voorgeprogrammeerde zenders en
talrijke andere audio-functies. Het
Amerikaanse topmerk Bose staat
garant voor topkwaliteit in geluid.

komt echter ook verrassend vlot uit
de voeten. De auto is bovendien
stil. De extra achter dashboard en
schutbord verstopte demping doet
zijn werk voorbeeldig

Speciaal voor de Nedeilandsi
markt is er een busmesspakket var
duizend gulden. Dat omvat auto
matische klimaat controle, lichtme
talen wielen, mistlampen voorin ei
een gedeeld neerklapbare achlei
bank. Normaal kosten deze optie'
samen 5.250 gulden
De Lancia Lybra komt stijlvol voor de dag.
De bediening van de audio-mstallatie kan ook op het stuur. En heeft
de koper gekozen voor de telefoonoptie dan kan treft die ook
hiervoor de bedienmgstoetsen op
het wiel. Handsfree bellen is hier-

mee een fluitje van een cent.
Exclusiviteit straalt van het interieur
af dankzij prachtige materialen, als
alcantara, houten strips en smaakvolle vormen.
De Lybra is stil en heeft een com-

Andere motorvarianten zijn eei
2,0-liter vijfcilmder van 154 pk et
twee diesels van 1,9-hter (105 pk
en 2,4-liter (134 pk) Deze laatst.
heeft eveneens vijf cihndets P,
prijzen van de diesels beginnen b'
52.450 gulden.

JVCMXJ530MINISET
ALLEEN BIJ EXPERT! Met kantelbaar
bedieningspaneel en 2x 100 Watt
.versterker. RDStuner,
dubbel autoreverse cassettedeck en
3 CD-wisselaar. Incl. 3-weg
luidsprekers en afstandsbediening.
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Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
' ",
Geldt niet voor mobiele telefonie.
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

NORMAAL
749,EXPERT-FLAP 50,-

mm Vakkundige en snelle service.
» -•

(B~c) Gratis Geluidsgarantie.
Gratis Video-onderhoud.
|_= j Gratis Omruilgarantie.

ƒ ZAMUSS11400 TOEREN WASAUTOMAAT
" $> Perfecte wasresultaten en een laag water- en
| energieverbruik. 13 wasprogramma's w.o. fijnwas-'en
l/ wolprogramma. Veel extra toetsen. Centrifugeert
{ maar liefst 1400 toeren. ADV. «W,- VAN 1499;-

'(jf^j\ Modern betaalgemak
KÏ7 met o.a. de Expert Creditcard.

NORMAAL
1399,EXPERT-FLAP 100,-

!jl) www.expert.nl

JJ BETAALT GEWOON MET
OMSEXPERT-GELD
,-"y,

•s nog nooit zo
leuk geweest.

Met de Expert-flappen van de voorpagina uit onze <- "^
huis-aan-huis-brochure kunt u écht betalen bij Expert.-^
'• Het werkt heel eenvoudjg. Bij aankoop yarfeen - '^;-£ LIBERTEL iZi TOTAAL +
-artikel van 100,-of meer betaalt u met de-Expert'"' **-*$ MOTOROLA GSM
Tien Gulden-flap. U ontvangt dan 10,-korting. - /* \ Mobje| be|,en zonder
-Bij 250,-betaalt u met de Vijfentwintig Gulden-flap-,- ƒ abonnement EenS|M.
voor 25,-korting. Bij 750,-met de Vijfenzeventig;v - kaart met mobiel telefoon,Gulden-fla P voor75,-korting.Enbij1000,-metde ^ / nummer en een beltegoed
HondeYdGulden-flaPvoor100,-korting. '.,- ^ ,;, Van60| . samen metde
' Kortom, knip ze uit, kom langs en profiteer van hef. y' nieuwste Motoro,a M 3188
voordeel. En heeft u geen brochure ontvangen?In onze winkel is nog een beperkt aantalv

UITOISIZE
TV-REGLAME

L1EBHERRCOMBIKAST
Schitterend Swing-design. Netto inhoud koelgedeelte
179 liter, met automatische ontdooiing. Netto inhoud
vriesgedeelte 51 liter. Deur links- en rechtsdraaiend te
monteren.
NORMAAL
1099,EXPERT-FLAP 100,-

Deze actie geldt voor het grootste deel van ons assortiment, maar
nietvoortelecom, computers en Bose-producten, en uiterlijk t/m
18 september 1999.

NU GRATIS TRENDY
RWTAS^MET'
""" HOUDER j

eicpert

BEL 020-35 55 355
VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE
RUIM 200 EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

Haarlem Gen, Cronjéstraat 62-64°*
Ged, Oude Gracht 5-9°
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O = OOK VERKOOP PC

A A R W ORD

O = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC.

O = ALLEEN TV, VIDEO. HIFI, ETC.

J E W l JZE

• = GEEN MOBIELE TELEFONIE!
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Geachte lezers,
Door een technische fout in onze
millennium-prijsvraag bestaat de kans
dat u twee keer het Zandvooiis Nieuwsblad
in de brievenbus aantreft. Hiervoor onze
excuses. De juiste krant is natuurlijk die met
onze Zandvoortse adverteerders.

Woensdag 22 september 1999

O

l
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Datum
22 sept
23 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
28 sept
29 sept

HW
02.21
03.00

LW
10.06

03.36

11.44
00.05
00.45
01.15
01.35
02.15

04.11
04.47
05.27
06.05
06.48

11.05

HW

14.56
15.26

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 38, oplage 5.425 Editie 17

LW
22.25
23.26

Oud en
toch nog
actief

15.58

16.36
17.11
17.46
18.26
19.09

12.40
14.46
15.26
13:54
14.40
Maan-

stand: VM za 25 sept 12.51 uur.
HW: ma 27 sept 05.27 uur, + 140 cm NAP.
LW: di 28 sept 01.35 uur, - 70 cm NAP.
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Rechter buigt zich
over Keesomplein
ZANDVOORT - Twee
rechtszaken moeten helderheid geven over het conflict
tussen de bewoners van het
woonwagenkamp op het
Keesomplein en de gemeente. Volgens de gemeente
moeten de woonwagenbewoners huur betalen en anders
verhuizen. De bewoners vinden echter dat de gemeente
het kamp onvoldoende onderhoudt en haar beloftes
niet nakomt. De rechtszaken
dienden woensdag tegen Katrinus en Guus de Jong en
donderdag tegen Ankie de
Jong bij de rechtbank in
Haarlem.
Mr. Van Boven eiste namens
de gemeente van Katrinus en
Guus in een kort geding dat zij
hun woonwagen en standplaats verlaten en de achterstallige huur betalen. Zy hebben hun huurcontract niet getekend. Volgens woordvoerder
Kobus de Jong staat daarin
dat het tweetal de wagens en

Parkeergarages
ZANDVOORT - Het Maastrichtse bedrijf Q Park heeft
interesse om drie ondergrondse parkeergarages in Zandvoort te exploiteren. Wethouder Hogendoorn heeft met directeur Bongarts gesproken
over garages onder de Prinsesseweg, het Watertorenplein en
het De Favaugeplein.

standplaatsen inclusief gebreken moet accepteren.
Ook bij Ankie de Jong speelt
een juridisch gevecht rondom
de huur. Zij heeft een huurschuld van minstens 22 dui-

'Eerst mooi
woonwagenkamp
dan huur'
zend gulden. Sinds 1992 heeft
ze geen huur meer betaald.
Eerst bedroeg de huur 142 gulden per maand, later 162 gulden. De kantonrechter heeft in
1997 bepaald dat de woonwagenbewoonster de huur alsnog
moet betalen. Ze is daar tegen
in beroep gegaan.
De president van de meervoudige kamer, mr. Monster,
liet donderdag al doorschemeren dat hij achter de kantonrechter staat. Hij meent dat ze
niet onder haar huurcontract
uit kan. „Zelfs als u verhuist,

Los nummer 2 gulden

Nostalgisch
weekend in
Zandvoort

Pagina 3
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In januari bezocht
burgemeester Van
der Heijden het
Kroatische dorp Bilje.
Deze week kwamen
de mensen uit Bilje
naar Zandvoort. Een
logeerpartij in een
andere wereld.

En verder:
Huurdersclub
schudt EMM
wakker
Pagina 3
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Frans pleintje

'Autokatters'
opgepakt

.geeft u dat nog niet het recht
om geen huur meer te betalen.
Pas als u het contract ontbindt, is dat het geval," hield
hij haar voor. De advocaat van
de gemeente, mr Van Andel,
voerde die argumenten eveneens aan. Overigens betaalt
slechts één van de bewoners
de huur.
De advocaat van de woonwagenbewoners, mr. Van Vulpen, vindt dat de bewoners de
huur niet hoeven te betalen
aan de gemeente omdat die in
gebreke blijft. „Er zijn stringente regels in dit land waaraan een woonwagenkamp
moet voldoen. Deskundige
Kallenbach heeft een paar jaar
geleden al vastgesteld dat het
Keesomplein daaraan niet voldoet. Maar dat rapport is door
de kantonrechter terzijde geschoven."
„Huur wordt mede bepaald
op omgevingsfactoren. In deze
omgeving is er overlast van een
manege."
Vervolg op pagina 3 Zandvoort is meer dan strand alleen: van dinsdag tot en met zaterdag hing er een Frans sfeertje op het Gasthuisplein. De jeu-deboulesballen rolden (soms zelfs 's middags al), de wijn vloeide en chansons klonken

Garage verdwijnt

De onderhandelingen over
de Zandvoortse garages verkeren overigens nog in een pril
stadium. Q Park gaat eerst de
mogelijkheden
bestuderen.
Het bedrijf beheert ruim vijftig
parkeergarages in Nederland.

"\

(CDA) pleiten voor schuin parkeren.
Daarmee ondersteunen zij
een lang gekoesterde wens van
de ondernemers op de Grote
Krocht. De winkeliers hebben
volgens Grote Krocht-woordyoerder Peter Tromp ooit zelfs
ingestemd met eenrichtingsverkeer op voorwaarde dat er
meer parkeerplaatsen zouden
komen.

WD, CDA, PvdA, GBZ en
Twee weken geleden bleek
SP eisen wel dat er op de Grote
De sloop van de voormalige garage van Versteege is eindelijk
Krocht zoveel mogelijk par- tijdens een inspraakavond dat
begonnen. Op de hoek
keerplaatsen komen. Voor Pie- de voorkeur van wethouder
Swaluëstraat/Pakveldstraat/Prinsenhofstraat komt een gebouw
ter Joustra (WD) is het zelfs Marijke Herben (PvdA) uitolgens mijn agenda zijn we met 22 twee-, drie- en vierkamerappartementen, een parkeergarage essentieel dat de auto's schuin gaat naar parkeren in de lengen een winkel. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector
vanaf 22 september nog
geparkeerd kunnen worden. te.'Dat ziet er volgens Herben
Foto Karin Schut Dat scheelt minimaal zes mooier uit.
honderd dagen van het jaar
Binnen het college is er door
2000 verwijderd. Dan heb ik
plaatsen. Ook Huub van Gelniet zoveel tjjd meer om kaarder (SP) en Gerard Versteege de parkeerproblematiek op de
sen, houtblokken en andere
aanverwante artikelen in te
ADVERTENTIES
slaan. Want de stroomstoring
van vier jaar geleden op Eerste
Kerstdag staat nog vers in m'n
geheugen.
We zaten met elkaar gezellig
rond de open haard te wachZANDVOORT - De sa- viserende zin nuttig werk kunten op de maaltijd. In de elek- menwerking met de Kroati- nen verrichten, zoals bij het
trische oven lag de kalkoen
sche gemeente Bilje gaat verbeteren van de vuilnisopeen verleidelijk kleurtje te krirj- do9r. Burgemeester Van der haaldienst. Het bezoek van
gen. Opeens zegt m'n schoon- Heijden wil Bilje blijven hel- burgemeester Varga en zjjn inmoeder: 'wat wordt het hier
pen nu zijn Kroatische colle- woners is zeker nuttig geweest.
koud'.
ga samen met veertig voet- Maar wat precies het rendeWe zagen dat de kerstboom- ballers en volksdansers enige ment is, weet ik nog niet. Dat is
verlichting en de schemerdagen in Zandvoort gelo- moeilijk nu al in te schatten."
lainp net zoals de verwarming geerd hebben. Maandag zijn
Met zijn collega Varga heeft
De verbouwing van ons magazijn gaat de laatste fase in. Vrijdag, zaterdag en zondag
uit waren. Alleen de kaarsen de laatste Kroaten vertrok- hij afgesproken het bezoek alen de open haard brandden
lebei te evalueren. Aan de
ken.
aanstaande verkopen wij topproducten met meer dan 60% korting vanuit de tent
nog. Zelfs op straat was het
hand daarvan zullen ze bekjjken hoe de samenwerking ver- achter ons wooncentrum. Kortom: eenmalige magazijn leegverkoop bij Co van der Horst.
pikdonker. Een stroomstoring. Helaas was de kalkoen
„Binnen onze financiële mo- volgd wordt. In elk geval zijn
nog niet gaar. Kerstliedjes zin- gelijkheden willen we Bilje ter- zowel De Wurf als de Zandgen met een ijsje in je hand
z^jde blijven staan, zonder pa- voortse voetbalverenigingen
co van der horst:
dicht bij de open haard is iets ternalistisch te worden. We uitgenodigd voor een tegenbeBinderij 2. Amstelveen, 020-6412505.
om nooit meer te vergeten.
willen ons niet opdringen," zoek.
m
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot 13.00uur
Toen verscheen het magizegt Van der Heijden. „Ik heb
gesloten. Donderdag koopavond.
Zie ook pagina 9
sche getal 9-9-'99 op de kalen- de indruk dat we vooral in adÜ
der. In de krant stond dat er
landelijk getest zou worden
hoe de situatie tijdens de koniende jaarwisseling zou kunnen zijn. Met de bewuste kerst
nog in m'n achterhoofd besloot ik om alvast de zaklantaarn en andere noodattribuIn het kader van het project 'Democratisering Oost-Slavonië (Kroatië), heeft Zandvoort vorige week een groep inwoners uit Bilje te gast
ten klaar te leggen. Gelukkig
gehad. De voetballers, de volksdansers en de"burgemeester uit Bilje hebben genoten van hun werkweek. De gemeente Zandvoort wil met
gebeurde er niets. Zelfs het
name de onderstaande bedrijven, winkeliers en organisaties hartelijk .danken voor hun bijdrage.
Zandvoortse crisisteam bleek
op die datum stressbestendig
te zijn. Dat geeft me een rustig
Ajax en Amsterdam Arena
Folklorevereniging De Wurf
Rotaryclub Zandvoort
Bevoel.
Ballast Nedam
Genootschap Oud Zandvoort
Sportvereniging Zandvoort
Precies een week na de milBrandweer Zandvoort
Gran Dorado Zandvoort
Take Five
lenniumtest ging ik nietsverKNRM
Bruna Balkenende
To the point
tooedend met de auto richting
Circus Zandvoort
Kroon Vis
TZB
Haarlem. Ik belandde in een
Circuit Park Zandvoort
Nicolaasschool, Hannie Schaftschool en de
Vomar Zandvoort Noord
complete verkeerschaos. De
Club Maritime
Duinroos
Zandvoorts Nieuwsblad
stoplichten deden niets meer.
Combi Menno Gorter
Nikola Kustura
Zorgcentrum Zandvoort
Was er dan toch nog een verlaDe werkgroep Bilje
Pizzeria Rondine
te millenniumoefening aan de
gang? Nee, de oorzaak was
Fam. Bruynzeel
Politie Zandvoort
Weer een stroomstoring. Voorzichtig reed ik naar huis.
. Ik weet het nu zeker. Op l
Januari 2000 blijf ik gewoon
"innen. Mijn noodscenario is
De champagne staat al
. Regeren is vooruitzien.
Nel Kerhman

V

V

Zandvoort laat Bilje
niet in de kou staan

We ruimen de

tent

op

Deze Zandvoorters tekenden voor een hartelijke ontvangst

Grote Krocht inmiddels verschil van mening ontstaan tussen de PvdA en het CDA. Verkeerswethouder Hans Hogendoorn (CDA) is namelijk voor
schuin parkeren. Pikant detail
is dat het beeldkwaliteitsplan
van 1995 ook rept over schuin
parkeren.
Een andere belangrijke eis
van de meerderheid van de politieke partijen is het weren
van het busverkeer uit het centrum en het bouwen van een
parkeergarage. Volgens Hogendoorn worden beide punten inmiddels bestudeerd. Mogelijk gaat de bus in twee richtingen over de busweg rijden.
En hij is bezig met onderhandelingen over diverse parkeergarages.

Inbreker vlucht

ZANDVOORT - Een bewoner van het Achterom heeft
zondagavond een inbreker zo
laten schrikken dat deze op de
vlucht sloeg. De bewoner hoorde wat rommelen aan het raam
van zyn dakkapel. Toen hij het
gordijn wegtrok, keek hij recht
in het gezicht van een man. Die
schrok zo dat hij naar beneden
sprong en het op een lopen zette. De politie heeft de 36-jarige
inbreker later teruggevonden
op het station. Hij had twee
gestolen pasjes bij zich. De
Foto Rob Knotter man heeft geen vaste woon- of
zie ook pagina 7 verblijfplaats.
ADVERTENTIE

Politiek wil meer plek voor
parkeren op Grote Krocht
ZANDVOORT - Ondanks
de weerstand van de ondernemers in de Grote Krocht
hebben alle politieke partijen donderdag ingestemd
met een voorstel om de Grote Krocht als uitvalsweg en
de Oranjestraat als invalsweg voor het centrum te bestempelen.

ZANDVOORT - Dankzij de
Zandvoortse politie is een nétwerk van 'autokatters' opgerold. Een 32-jarige Amsterdammer en de 44-jarige eigenaar van een bedrijf in Utrecht
zijn aangehouden. Zij zorgden
ervoor dat gestolen auto's van
een vals kenteken werden
voorzien.
Er zijn drie huiszoekingen
verricht. Daarbij zijn twee gestolen auto's en diverse gestolen onderdelen gevonden. De
politie heeft inmiddels vijftig
auto's van de weg gehaald die
'omgekat' waren in het
Utrechtse bedrijf.
De politie kon het netwerk
oprollen na een onderzoek in
Zandvoort naar een gestolen
auto.

COMP&GNüCCr
Bergschoen
vanaf mi. 27 t/m 35

139.9S/149.95
.Zandvoort- Haarlem Stad - Utrecht - Amstelvsen- HaaitemCrohjé;'

Zalmsnip blijft behouden
ZANDVOORT - Als het aan het college van burgemeester en
wethouders ligt, krijgen de Zandvoorters ook volgend jaar honderd gulden cadeau (de Zalmsnip). Dit douceurtje mag niet
gebruikt worden om de gaten in de begroting voor volgend jaar
te dichten, vindt het college. Maandag bespreekt de politiek
deze kwestie tijdens de commissievergadering Financiën.
ADVERTENTIE

Invalsweg
krijgt vijf
bloembakken

Blij en heel gelukkig zijn wij met ons eerste
kleinkind

ZANDVOORT - Om de
snelheid van het verkeer op
de Zandvoortselaan en de
Haarlemmerstraat terug te
dringen wil het college op
drie plaatsen in totaal vijf
bloembakken
neerzetten.
Dat heeft burgemeester Van
der Heijden maandag bekend gemaakt.
De bloembakken zijn een alternatief voor de omstreden
gumatecdrempels. Het weghalen van de drempels en het
plaatsen van de wegversmallingen kost in totaal 13.500 gulden.
Bij de Gerkestraat wordt een
waarschuwingsbord neergezet. Ongeveer ter hoogte van
de Zandvoortselaan 56 zullen
bloembakken aan weerszijden
van de straat de rijbaan versmallen. Dat is ook ter hoogte
van Zandvoortselaan 36/38 het
geval. Op de plek waar dit jaar
de eerste druppelvormige
drempel lag, komt aan een
kant van de weg een bloembak. Bovendien wordt daar
een reflecterend waarschuwingshekje neergezet.
De maatregelen zijn tijdeujk.
Zodra de Haarlemmerstraat
en Zandvoortselaan opnieuw
ingericht worden, buigt de gemeente zich samen met de bewoners over eventuele andere
manieren om de veiligheid te
vergroten.
De drie drempels die een
jaar in de Haarlemmerstraat
gelegen hebben, moesten op
verzoek van een deel van de
bewoners weggehaald worden.
Zij vonden het middel erger
dan de kwaal.

Barend en Gerda
Buytenhek

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
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Adres:
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75

* Voor postabonnccs gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

God heeft het laatste woord...
Zo kort na het overlijden van Fenna is geheel onverwacht van ons heengegaan

Zr. Eelkje de Beer
Draagster van de Eremedaille,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,
in goud.
-fr l februari 1916

115 september 1999

Capelle a/d Ussel:
N. J. van der Houwen-de Beer
Rockanje:
H. E. Hendriks-Snijders
H. C. Hendriks
Drachten:
G. H. Vos-Snijders

OPENINGSTIJDEN CEN-

24 - 9 - '99

24 - 9 - '49

TRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in
het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m n paspoorten, rijbewijzen e d )
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
57401 00
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 57401 02

Erna und Heinz

50 Jahr.
Balatov !!
Jo, Greet, Teun, Jerry.Wendy, Els, Geert,
Natasha, Joke, Theo, Esther, Jeroen,
Leonie, Maarten, Corrie.

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Correspondentieadres:
J. J van Lint
Planetenlaan 104
2024 ET Haarlem

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let weM Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

De crematieplechtigheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden op 20 september 1999 in
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

24-9-99 50 jaar!
Het Bestuur van de Stichting Hulsmanhof nam met
droefheid kennis van het overlijden op 14 septem-

ber 1999 van

Zr. E. de Beer
Zij was van 15 augustus 1964 tot l februari 1981 direclrice van het Hervormd bejaardenhuis Hulsmanhof. In deze periode heeft zij zich op voortreffelijke wijze ingezet voor de zorg van de bewoners.
Van 1981 tot 1996 was zij bestuurslid van onze
stichting.
Haar inbreng werd altijd bijzonder gewaardeerd.
G. Deesker, voorzitter
P. Doornekamp-Terol, secretaris

gefeliciteerd

John en Marion v.d. Meulen

^V

Bedroefd geven wij U kennis van het plotseling
overlijden van mijn lieve man en zorgzame vader

Ruud van Luijk
* 27 december 1924

119 september 1999

Elly van Luijk-Veltkamp
Marco en Raschel
Zandvoortselaan 16
2042 XA Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft op woensdag 22
september op de Algemene Begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

DANKBETUIGING
Het is ons onmogelijk gebleken, een ieder persoonlijk te
bedanken, voor de vele blijken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve zuster,

Antje Molenaar-Kemp
Het was voor ons een grote steun.
Clara en Jeanne Kemp
Zandvoort, september 1999

Dringende OPROEP

Wat moet u meenemen?
BIJ het eerste contact met het CWI moet u
altijd de volgende twee documenten kunnen
overleggen
- een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteits kaart)
- een officieel papier met uw sofmummer
Voor een uitkenngsaanvraag moet u vaak
meer documenten kunnen overhandigen U
wordt hierover door een van de medewerkers
geïnformeerd

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

Wie kan mijn koffer met inhoud terugbezorgen, ontvreemd uit mijn auto die
geparkeerd stond op het Kerkpad.
Er zaten voor mij zowel belangrijke
privé als zakelijke documenten in.
Ik ben zeer gedupeerd.

Waar moet u heen?
De vestiging is in Haarlem centrum, direct
naast het station, op de benedenverdieping
van het arbeidsbureau

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 13 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 37 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 20 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Tel. zaak 023-5328888.

CWI Zuid Kennemerland,
Jansweg 15,
2011 KL Haarlem
Tel (023) 553 24 24
AANPASSING TOERISTENBELASTING NACHTVERBLIJF
Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft de nota Toenstenbelasting Nachtverblijf
Zandvoort onlangs vastgesteld De nota is een
logisch vervolg op de belastingvoorstellen
1998 Daarin is aangekondigd dat m 1999 ten
behoeve van de begroting 2000 een voorstel
zal worden gedaan om het huidige overnachtmgstanef nader te bepalen

CENTRUM VOOR WERK
EN INKOMEN?
Bijna iedere Zandvoorter die op zoek is naar
werk en/of een uitkering wil aanvragen moet
zich vanaf 1 oktober 1999 aanmelden bij het
Centrum voor Werk en Inkomen aan de Jansweg 15 m Haarlem Per die datum kan het dus
niet meer bij de gemeente, zoals dat tot heden
gebruikelijk was

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Een loket
Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is
een samenwerkingsverband tussen Arbeidsbureau Haarlem, het GAK, Cadans, SFB, GUO en
de sociale diensten uit de regiogemeenten,
waaronder Zandvoort Samen vormen zij een
loket U kunt hier terecht als u op zoek bent
naar een (nieuwe) baan, maar ook als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering Het
motto van het CWI is Werk boven uitkering
De medewerkers van de verschillende organisaties proberen ervoor te zorgen dat u niet
langer dan nodig bent aangewezen op een
uitkering en dat u snel aan het werk kunt In
het CWI zijn ook verschillende uitzendbureaus
gevestigd Net als het arbeidsbureau présenteren zij hun vacatures op de locatie Jansweg

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

U itvaart ce n tr u m H aar l e m
a
oerdegelijke Nederlandse onderneming
YÖQr uitvaartverzorging

U kunt in het CWI terecht voor:
- inschrijving als werkzoekende bij het arbeidsbureau en de uitzendbureaus
- het zoeken en vinden van een (nieuwe) baan
- informatie en advies over uw kansen op de
arbeidsmarkt

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al meer dan 100 jaar bestaat.
Met oog voor details en tradities.Wij verzorgen
begrafenissen en crematies voor alle gezindten,
met goed opgeleide mensen, een modern
ingericht uitvaartcentrum, 24-uurs dag en nacht
uitvaartzorg-alarmdienst en speciale vervoeren verzorgingsdiensten.

GARAGE
TE HUUR
in deVan Galenstraat

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar voor
directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen van
de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij een
overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 - 532 87 50
dag en nacht bereikbaar

ƒ 155,- per mnd

Inhoud
Met de nota Toenstenbelasting Nachtverblijf
Zandvoort wordt de aanpassing gemotiveerd
Tevens wordt in grote lijnen aangegeven waaraan het geld uitgegeven zal worden
Uitgaven om de ronkende motor van het toerisrne draaiende te houden Bovendien wordt
in de nota aandacht besteed aan het eventueel
invoeren van een tariefdifferentiatie naar soort
verblijf De nota zal de basis vormen voor de
uitgangspunten voor de verordening toeristenbelasting nachtverblijf die in december door
de Gemeenteraad Zandvoort vastgesteld dient
te worden
Interesse?
Een exemplaar van de nota ligt ter inzage bij
de Centrale Balie, in het Raadhuis, ingang
Swaluestraat 2 Indien gewenst kunt u een
exemplaar meekrijgen
Toelichting
Wethouders H Hogendoorn en A van Marie
lichten de nota graag bij de betrokken partijen
toe en nodigen hen bij deze daartoe uit Op
1 oktober aanstaande is een speciaal spreek-

Kom ook op zondag
3 oktober van 12.00
uur tot 16.00 uur naar
kinderdagverblijf
"PIPPELOENTJE"
voor de halfjaarlijkse

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zandvoortselaan, vanaf de H. Heijermansweg tot aan het kruispunt Nieuw
Unicum i.y.m. reconstructie
10 bomen
- Fahrenheitstraat 35
1 boom
- Dr. C.A. Gerkestraat 38zw
2 bomen
- Fahrenheitstraat 26
1 boom
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor '
- Zandvoortselaan 313
3 bomen
1 boom
- Paradijsweg 9
18 bomen
- Duindoornlaan 30
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient m zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld
te gaan van een kopie van het bezwaarschrift Voor het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven
VRIJSTELLING
WRO artikel 18a
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen voor
- het uitbreiden van een erker aan de voorzijde
van een woonhuis op het perceel Duindoornlaan te Bentveld
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 22
september 1999 gedurende 14 dagen ter mzage b ij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning en
bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
99-199B Martinus Nijhoff- bouwen van een
straat21
serre aan achterzijde
99-200R Haltestraat 7
plaatsen van lichtreclame op gevel
Fahrenheituitbreiden woning
99-201B
straat 44
99-202B Emmaweg 37 veranderen van terras in slaapkamer
99-203B Frans Zwaan- het plaatsen van
dakkapellen
straat 80
99-204R Haltestraat 23 plaatsen van reclame
99-205B Dumrooslaan 6 plaatsen van een
dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De. ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

UWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
UERUANGING
BELGftWS

VERWARMING

0800-0998830

Inl. 0294 412942

kinderkledingverkoop
van topmerkenüü!
LAVERTU steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanscherp, verzorgen wijaluw grafwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, Jbi/schnjvïng
van namen en teksten, vernieuwing en
aües wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen W 00 en 11 00
tel en lax023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanal aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 l KW Haarlem.

MEDEDELING
De gemeentegids Zandvoort 1999/2000 is uit
U kunt hem ophalen aan de balie m het Raadhuis

- Informatie en advies
Als u, om welke reden dan ook, hulp nodig
heeft bij het zoeken naar werk, dan helpt het
CWI u graag De medewerkers maken u wegwijs op de arbeidsmarkt, bespreken met u de
kansen op een baan, informeren u over schoImgsmogelijkheden en bieden hulp en begeleidmg bij het solliciteren Ook voor informatie
en advies over andere zaken zoals uitkeringen,
ontslagrecht of bystandszaken, kunt u bij het
CWI terecht

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Soms
Soms lijkt het leven droefenis en pijn
alsof je duizend dingen plotseling bedreigen.
Soms is 't alsof je armen vleugels zijn
en je in de blauwe hemel op kunt stijgen.

Wie kunnen nog wel op het Raadhuis van
Zandvoort terecht?
Mensen die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen wel op het gemeentehuis
van Zandvoort zelf een aanvraag doen
- alleenstaande ouder zijn en een of meer kinderen hebben onder de vijf jaar, of
- alleen bijzondere bijstand (bijv schulphulpverlenmg) aan willen vragen, of
- een aanvraag m het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz)
willen doen

- BIJ het aanvragen van een uitkering
U kunt bij het CWI een WW- of bijstandsuitkermg aanvragen Tegelijkertijd wordt gekeken
of u aan een nieuwe baan geholpen kunt worden Voer uw inschrijving als werkzoekende en
het aanvragen van een uitkering hoeft u uw
gegevens maar een keer te verstrekken

Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

Jacintha, Petronella
Elisabeth Beerlage (Stekel)

uur belegd De Zandvoortse hotel- en pensionhouders en de particuliere verhuurders zijn op
die dag tussen 13.00-14.30 uur welkom op
het Raadhuis m de Commissiekamer

Hoe gaat het CWI te werk?
- BIJ het zoeken van een (nieuwe) baan
Het CWI gaat ervan uit dat u zelf actief op
zoek gaat naar werk De medewerkers helpen
u daar graag bij. Het CWI heeft een groot aanbod van banen Hiermee is de kans op het
vinden van werk erg groot. Komt u regelmatig
de vacatures van het arbeidsbureau en de uitzendbureaus bekijken Deze vacatures worden
gepresenteerd op de vacatureborden, in vacaturemappen en via de videotex Ook de
belangrijkste dagbladen en tijdschriften waarin
personeelsadvertenties staan, liggen voor u ter
inzage

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Monique,Hedda, Han, Sebastiaan, Rosanne,

t J. W. Vos

- informatie en advies over beroepen en opleidmgen
- informatie over uitkeringen
- aanvragen van een WW-uitkermg
- aanvragen van een bijstandsuitkering

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,

tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zmdermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

minimaal 50% korting
Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Edward van de Pol
Marktslagerij

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Weekaanbieding
98
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Hacheevlees 1 kilo

met gratis 1 kilouien

00

5 peperfilet lapjes
100 gram beenham +
100 gram rosbief

1 U,
samen

De dikste krabbetjes
van Ned. 1 kilo
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Bijzondere
puzzelaars
ZANDVOORT - Tot en met
de verste uithoeken van Canada zitten de lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Lucy
en Kees van Trigt uit het Canadese Abbotsford stuurden per
fax de oplossing van de puzzel
van het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort in. Die oplossing luidde: Pain, vin en boursin: petanque op het Gasthuisplein.
De winnaars van de prijsvraag zijn: J.C.A. Smid mag
voor honderd gulden besteden
aan Franse wijn bij Gall en Gall
op de Grote Krocht. Interspprt
Michael Leijsen geeft vier jeu
de boulessets weg aan A. de
Goede-Visser, N. Stoffel, W.P.
Meij en J. Koper-Opsterloo.
De eervolle vermeldingen gaan
dan ook naar Wim Trousser,
Tineke Hartman, W. J. Keur, W.
Verheijen en mevrouw Kerkman-Koper.

Vocaviata
ZANDVOORT - Voor de zesde keer treedt het Ensemble
Vocaviata op in de Hervormde
Kerk. Het koor zingt op zaterdag 25 september. Het concert
begint om acht uur. De toegang is gratis dankzij de Stichüng Zandvoort Promotie. Op
het programma staan werken
van G.F. Telemann, Haydn,
Schubert, Loeillet en Mendelssohn Jaap de Boo is de dirigent, sopraan Lisette Emmink
zingt solo en Wybe Kooijmans
bespeelt het orgel.

Zandvoortse pop

ZANDVOORT - Café Shooters is op zoek naar Zandvoorts bands. Het café wil vanaf oktober elke zondag live muziek uit Zandvoort programmeren. Zowel beginnende als
gevorderde bandjes mogen optreden. Iedereen kan zich aanmelden bij Ben Tap (Haltestraat 56a, 2042 LP Zandvoort,
tel. 551.3855)

Klaverjassen
ZANDVOORT - Kaartliefhebbers zijn elke donderdagavond welkom om een paar
uur te klaverjassen. Er wordt
niet met het mes op tafel gespeeld Belangstellenden kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 573.3080.

Postzegels

ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelvereniging
houdt op 24 september een
clubavond in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat
17) die ook voor niet-leden toegankelijk is.'Postzegelliefhebbers kunnen dan ruilen, verkopen, inkopen en eindeloos filosoferen met vakgenoten. Bovendien is er een loterij en een
veiling. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Aanvang:
kwart over zeven. Meer informatie bij mevrouw Roggekamp (571.3262) of H. Bol (na
zeven uur 571.3241).

'Ik ging altijd te keer als een jonge meid'
De Verenigde Naties hebben 1999 uitgeroepen tot het
Jaar van de Ouderen. Op l oktober vindt daarom de
internationale puderendag plaats. Zandvoort telt maar
liefst 5003 vijftigplussers (eenderde van de bevolking).
Het Zandvoorts Nieuwsblad besteedt vier weken lang
extra aandacht aan hen. Vandaag: bejaard, maar niet
bedaagd.

I

/ • W K HAALDE wel eens
een nachtje door om de
winkel schoon te maken met mijn man,"
vertelt de 91-jarige mevrouw
Willemse. „Van hard werken ga
je niet dood, kijk maar naar
mij," vervolgt ze met een lach.
Ze had het zeker druk. Mevrouw Willemse voedde zes
kinderen op en hield een melkwinkel draaiende. „De kinderen liepen zelf naar school,
soms met een buurmeisje. Er
was nog niet zo veel verkeer als
nu. We hadden wel een huishoudelijke hulp. Als ik dan een
baby moest voeden, sprong zij
even in achter de toonbank. Ik
heb het altijd leuk gevonden
om in een winkel te werken. Ik
heb van mijn 18-e tot en met
mijn 65-e jaar klanten geholpen. Het was soms wel zwaar.
Op maandagochtend stond ik
om vijf uur op om te gaan wassen, want de winkel moest
daarna ook weer open. Maar
als je jong bent kun je een hoop
hebben."
„Er is veel veranderd vergeleken met vroeger. Ik woonde
tot mijn 27-e jaar thuis om voor
mijn zieke moeder te zorgen.
Ik moest om tien uur thuis zijn
's avonds; tegenwoordig gaan
jongelui dan pas uit. Ze missen
het knusse van vroeger. Samen
sparen voor je uitzet en dan
kon je als je geluk had een woninkje huren. Maar ik heb bewust niet vastgehouden aan de
tijd van vroeger. Ik ben met
mijn tijd meegegaan. Ik kan er
wel een mening over hebben,
maar ik kan er toch niets aan
veranderen. De dingen gaan
zoals ze gaan. Ik kan daarom
nog leuke gesprekken voeren
met mijn kleinkinderen."
27 jaar geleden verhuisde het

echtpaar Willemse naar Zandvoort om van hun pensioen te
gaan genieten. Mevrouw Willemse woont nu in een aanleunwomng in een laagbpuwflat aan de rand van de duinen.
Op een tafeltje bij haar fauteuill liggen dikke boeken van
Maeve Binchy en Rosamunde
Pilcher.
„Voor mijn huwelijk las ik
veel. Mijn moeder zei altijd dat
ik van de viezigheid om zou
komen als ik eenmaal getrouwd zou zijn. Want als ik in
een boek verzonken was, zag of
hoorde ik niets meer. Ik ben
toen de kinderen de deur uit
waren pas weer aan lezen toe
gekomen. De televisie vind ik
niets meer aan, alleen maar

'Van hard
werken ga je
niet dood'
seks en oorlog. Ik word zo naar
van al die ellende en ik kan er
toch niets aan doen, dus ik kijk
niet meer. Anders kan ik niet
slapen."
Tot voor kort zat mevrouw
Willemse nog ieder dag op de
hometrainer en liep met een
karretje naar het dorp voor een
boodschap. „Eind april heb ik
een klein hartaanvalletje gekregen," zegt ze laconiek en
toen heb ik mijn pols gebroken." Ze steek twee onderarmen de lucht in. „Kijk, twee
scheve polsen, daar is niets
meer aan te doen," lacht ze.
„Nu heb ik huishoudelijke
hulp, maar voor mijn ongelukje
deed ik alles zelf. Ik wilde nog
even snel stofzuigen voordat

mijn dochter kwam en opeens
wist ik niets meer. Ik denk dat
het een waarschuwing geweest
is. Ik ging altijd maar door als
een jonge meid, dat kan natuurlijk met."
Ze veert op uit de stoel en
loopt vlot naar de keuken om
nog een kopje koffie te zetten.
„Dat stuk naar het dorp red ik
niet meer, want onderweg krijg
ik dan last van 'etalage-benen'
(kramp) en de benedendeur
gaat zo lastig open. De hometrainer mag ik voorlopig niet
doen van de dokter, maar ik
doe nog elke ochtend gymnastiek in bed."
Ze gaat zitten en tilt haar
benen van de vloer en maakt
fietsbewegingen. Maar ik vermaak me goed in huis; ik verveel me nooit. Ik ben büj dat
mijn hersens nog goed werken.
Tegenover mij woont een mevrouw die Franse les doceerde
op de universiteit, dus bepaald
met een dom iemand. Ze is nu
helemaal in de war, dat is toch
vreselijk?"
Behalve lezen, kaart de montere senior ieder woensdagmiddag en ze brengt trouw ieder zondag een bezoek aan de
Agatha kerk. „Ik kan dan meerijden met mijn benedenbuurvrouw, want lopen is te ver
voor me geworden. Mijn man is Tot voor kort zat mevrouw Willemse veel op haar hometrainer, maar daar is ze wegens een hartaanval
zestien jaar geleden in de kerk voorlopig mee gestopt
Foto Kann Schut
gestorven, van het een op het
andere moment. Hij zat naast
me en werd opeens een beetje
grauw, nou toen was hij al
dood, een hartaanval. Hij was
nog nooit ziek geweest. Hoe ik
me er doorheengeslagen heb?
Mijn schouders er onder gezet,
net als altijd."
Nelleke van Koningsveld

Zimbabwe en Finland dichterbij
dankzij Internetproject op school

' Siébelink van de Beatrixschool
snel kennis vergaren via het
worldwideweb. Zijn klas heeft
de opdracht gekregen van alles
uit te zoeken over Zimbabwe:
waar het land ligt, wat de belangrijkste producten zijn en
welke problemen Zimbabwe
tegenkomt. De Nicolaasschool
heeft Finland toegewezen gekregen. Beide scholen moeten
ook contact leggen met de regeringen van die landen. „Ze
Noord-Ierland
moeten een toekomstvisie zien
los te peuteren," vertelt SiebeZANDVOORT - De Stichtmg Hulp Noord-Ierland houdt
Dankzij het Internetproject link.
„Wij hebben overigens het
op zaterdag 2 oktober een reu- leren de kinderen volgens Rob
me m Beekbergen bij Arnhem.
De Stichting heeft sinds 1974
kinderen uit kahtolieke en proZANDVOORT - Mensen
testantse gezinnen naar Ne- die een bijstandsuitkering
derland gehaald. De eerste willen aanvragen, kunnen
ontvangst vond plaats in vanaf l oktober meteen zien
Zandvoort. Wie naar de reunie of er een baan voor hen is. De
wil, wordt verzocht een kaart sociale dienst zetelt namelijk
of brief met naam en adres te voortaan in Haarlem op het
sturen naar de Nieuwegracht nieuwe Centrum voor Werk
standige ondernemers worden
98, 3512 LX in Utrecht.
en Inkomen.
wel in Zandvoort geholpen.
In het gebouw van het Ar- Ook mensen die hun eerste inbeidsbureau op de Jansweg take-gesprek al achter de rug
Zandvoorts
zitten alle uitkeringsinstan- hebben, hoeven niet naar
Nieuwsblad
ties, het arbeidsbureau en di- Haarlem.
„Lastiger voor de ZandvoorOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
verse uitzendbureaus. De
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
ambtenaren van de Zand- ters? Nee hoor," zegt Anke
woensdag Uitgave Weekmedia BV
voortse sociale dienst houden Brandsma, hoofd van de afdeHoofdredacteur D Piet
wel hun eigen klanten in Haar- ling Maatschappelijke Zaken
en Dienstverlening van de geDirecteur/uitgever C A Pelle
lem.
In principe stuurt de ge- meente. „Zandvoorters moeRedactie. Robbert Wortel (chef), Frank
meente alle nieuwe aanvragers ten nu ook al twee keer naar
Knijpers (plv -chef), Monique van Hoogvanaf l oktober dan ook door Haarlem, omdat ze verplicht
straten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
naar het Centrum voor Werk zijn zich in te schrijven bij het
Schreuder
en Inkomen. Alleenstaande arbeidsbureau. Nu kunnen ze
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
ouders met kinderen onder de dat dus ineens regelen als ze
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frevijf, aanvragers van bijzondere voor een uitkering komen."
Het nieuwe systeem is erop
rejean Pieter Hendal, Theo van der Linden,
bijstand en voormalige zelfZANDVOORT - Leerlingen van de oudere groepen
van de Beatrixschool en de
Nicolaasschool mogen zich
op de digitale snelweg begeven. Zij doen samen met ongeveer vijftig andere schoolklassen in de regio mee aan
het Internetproject Wereld
2000. Dat is opgezet door de
gemeente Haarlem, de Hogeschool Haarlem, de Onderwijs Begeleidingsdienst en
het Haarlems Dagblad.

Sociale dienst
verhuist naar
arbeidsbureau

Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

geluk dat Haarlem een stedenband heeft met Mutare, een
plaats in Zimbabwe We kunnen materiaal lenen voor een
tentoonstelling begin november Ik hoop ook dat we kunnen gaan dansen op Afrikaanse muziek."
Het is de bedoeling dat beide
scholen hun verrichtingen
vastleggen met een digitale camera en zo de rest van de wereld informeren over hun project. In december mogen de
kinderen op het stadhuis m
Haarlem laten zien wat ze allemaal verzameld hebben.
gericht zoveel mogelijk mensen snel weer aan een baan te
helpen. Daarom moeten nieuwe aanvragers eerst langs de
vacaturebank lopen voordat
ze een uitkering kunnen aanvragen. Vacatures zijn er genoeg volgens ambtenaar Michel van de Zande: in heel Nederland zelfs 150 duizend. „En
het zijn helemaal niet allemaal
schoonmaakbaantjes."
Zandvoort telt ongeveer 350
mensen met een bijstandsuitkering. „Driekwart is langer
dan eenjaar werkloos. Sommigen zijn overigens wel erg
moeilijk aan een baan te helpen. Mensen met een werkloosheidsuitkering
komen
makkelijker aan nieuw werk.
80 procent stroomt binnen een
halfjaar uit. Maar daar hebben
wij als gemeente direct niet zo
veel te maken," aldus Van de
Zande, „want zij worden de bedrijfsverenigingen geholpen."

Bus in de knel

Advertentieverkoop' H van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571 7166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 562 6283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

4

f6 r

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)

(020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal.
/ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per |aar ƒ
19,60 per kwartaal voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2Bezorgmg Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
Zandvoorts Nieuwsblad dnteert uit 1941 Aange
^oten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

woensdag 22 september 1999

Hans van Pelt
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Wij willen u vragen of u
wat rustiger wilt rijden'
ZANDVpORT - „Mevrouw, wij zijn van de Mariaschool en wij willen u vragen
of u wat rustiger wilt rijden,"
zegt een verlegen Tessa de
Vree uit groep acht maandagmorgen tegen een automobiliste met twee kinderen
op de achterbank. Ze overhandigt een wuppie en een
foldertje. De automobiliste
glimlacht. „Mag ik nog een
wuppie," vraagt ze. „Dan
hebben allebei mijn kinderen
iets leuks."
Tessa en de andere leerlingen van de Mariaschool, Oranje Nassauschool en Hannie
Schaftschpol doen mee aan
een landelijke actie om volwassenen een beetje op te voeden
in het verkeer. Ze dragen een
T-shirt met een tekst van
Loesje: 'Tussen school en thuis
ligt de echte wereld'. Na afloop
zullen ze extra verkeersles op
school krijgen.
Een agent, die wegens tekort
aan manschappen een kwartier te laat verschijnt, helpt om
het verkeer aan te houden.
Zelfs een bus moet stoppen.

De meeste auto's komen het
dorp in. Al vrij snel ontstaat
dan ook een kleine file op de
Haarlemmerstraat
De reacties op de actie zijn
maandagmorgen
niettemin
overwegend vriendelijk. De
meeste volwassenen die op het
kruispunt bij de Katholieke
Kerk aangehouden worden,
horen de kinderen glimlachend aan. „Ik rij altijd zacht,
maar ik zal er nog meer aan
denken, hoor," zegt een meneer. „Leuk zo'n wuppie. En
het is een goed initiatief,"
vindt Wiebe Beekelaar.
Een enkeling kijkt chagrijnig
en rijdt bijna een hulpvaardige
moeder van het zebrapad Een
mevrouw wil met wachten,
omdat ze haar zieke hond naar
de dierenarts moet brengen
En een ander heeft haast omdat ze het vliegtuig moet halen.
Ciska Nederlof, verkeersouder van de Oranje Nassauschopl, is tevreden over de actie die gehouden wordt samen
met het verkeerseducatiebureau Wegwijzer en Veilig Verkeer Nederland. „Ik had eerst

zo mijn twijfels of dit wel het
goede kruispunt hiervoor was,
maar nu ik het zo zie, snap ik
waarom dit een gevaarlijk punt
is. Er is erg veel verkeer."
Opvallend is hoeveel ouders
met kinderen maandagmorgen op de weg zijn. Marja Smjders Blok, directeur van de
Mariaschool, erkent dat ouders zelf ook schuldig zijn aan
de gevaren voor kinderen. „Ik
verbaas me erover hoeveel ouders met de auto hun kinderen
wegbrengen, zelfs als ze dicht
bij school wonen."
Moeder Monique van Zanten
vindt dat meer ouders net als
zij hun kroost op de fiets moeten vervoeren. Als ze ouder zijn
kunnen ze meerijden op hun
eigen fiets, meent zij „Maar,"
zegt Linda Boot, „in de schoolkrant van de Mariaschool
staat dat kinderen die dicht bij
school wonen niet met de fiets
mogen komen, omdat er geen
plek in de fietsenstalling is."
Marja Snijders Blok kan daar
geen commentaar meer op geven. Zij heeft zich dan inmiddels lopend naar school gerept
om les te geven

Huurdersclub wil EMM
meer op fouten wijzen
Eigenlijk zou Richard
Mulder flink gepeperd
commentaar willen leveren
op de perikelen binnen
woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht.
Maar hij houdt zich nu nog
in. Volgens de nieuwe
voorzitter van de
Zandvoortse
Huurdersvereniging heeft
hij met zijn medebestuursleden afgesproken
dat de organisatiestructuur
van EMM pas onderwerp
van gesprek wordt als de
huurders echt last van het
slepende conflict krijgen.
Toch kan de nieuwe
huurdersclub niet
gekenmerkt worden als een
saai vergadergroepje.
Richard Mulder, Bob
Arnoldi, Hans Verbeek, Tilly
Polsma en Nico Nibbering
willen een 'luis in de pels'
zijn van huurbazen.

D

E OUDE Zandvoortse
Huurdersvereniging
was dit voorjaar op
sterven na dood Het
oude bestuur, waarvan sommige leden er twintig jaar bij hadden gezeten, wilde de vereniging opheffen Tijdens een tumultueuze vergadering kwam
er echter een nieuw bestuur.
„Met een andere lijn, een andere visie." vertelt voorzitter
Mulder. De tijdgeest heeft overigens vooral de geest, maar
nog niet het meubilair (oranje
stoelen en bruine kasten uit
begin jaren tachtig) bereikt.
„We willen meer prikkelen,"
zegt Mulder „Elke organisatie
wordt op een gegeven moment

blind voor haar eigen fouten.
Ook al is EMM er uit de enquête van de Woonbond heel goed
uitgekomen, dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Vooral
over de technische dienst komen de laatste tijd klachten bij
ons binnen "
Gemiddeld zo'n acht tot vijftien huurders per maand bellen naar het wekelijkse telefo-

Voorzitter
houdt zich
nog in
nisch spreekuur tussen zeven
en negen op dinsdagavond
„Het doet me pijn als ik zie dat
vooral ouderen het slachtoffer
van fouten worden "
Soms gaat het volgens Muider om hele schrijnende gevallen. zo schrijft hij in de nieuwste Zandvoortse Huurders
Krant. Neem de hoog bejaarde
mevrouw L. Ze woont sinds
1947 m een flat van EMM Haar
man timmerde destijds een
leuke keuken. In 1988 stelde
EMM voor om er een nieuwe
keuken in te zetten Mevrouw
L is echter nog tevreden met
haar oude keuken Pas m 1999
besluit ze dat het tijd wordt
voor vernieuwing. EMM vindt
dat mevrouw L te laat is Had
ze elf jaar geleden maar 'ja'
moeten zeggen Na bemiddeling van de ZVH is de womngbouwveremging onlangs toch
overstag gegaan.
Een belangri]k onderwerp is
het nieuwe systeem om huurwonmgen te verdelen Dat

pakt volgens Mulder voor sommige Zandvoorters heel nadelig uit ..Wie onderaan m een
leeftijdscategorie zit. kan het
een paar jaar lang vergeten
Die komt niet aan de beurt
Dat is natuurlijk heel zuur "
„Hoe het wel moet, is een
moeilijke kwestie Over een
maand hebben we daar een belangnjke bespreking over Misschien is een puntensysteem
wel wat, net als vroeger Je
krijgt een of twee jaar om te
verhuizen en anders moet je je
punten weer inleveren," filosofeert de voorzitter EMM kan
weinig doen aan het systeem
Dat is regionaal afgesproken
door de gemeenten
Het bestuur en de ledenraad
van EMM kan wel wat doen
aan de structuur van de \vomngbouwveremging Daar is
inmiddels al een flink conflict
over aan de gang bi] EMM. Het
was de reden waarom directeur Peter Kramer sneller wegging dan hij eerst van plan was
Ook de Raad van Commissarissen stapte op
Mulder heeft wel een gedachte over de gang van zaken. maar hij wil alleen kwijt
dat hij het jammer vindt dat
Kramer op deze manier wéggegaan is ..Hij heelt veel voor
EMM gedaan Ik vind het met
zo netjes om kritiek pas naar
buiten te brengen als je wéggaat Maar veel wil ik er niet
over zeggen. Het is nu een
moeilijk moment. Volgende
maand kunnen we zien hoeveel
effecten het conflict heeft op
het woongenot van de huurders Dan komen wi] in actie "
Monique van Hoogstraten

Keesomplein
Vervolg van voorpagina
„Er is ongedierte en er is geluidsoverlast van het circuit
De gemeente heeft het kamp
onvoldoende onderhouden,"
betoogde Van Vulpen „De
kantonrechter is wel even gaan
kijken, maar toen was er net
wat opgeknapt."
Dat er te weinig onderhoud
plaatsvindt, is niet waar volgens Ruud Willigers, woordvoerder van de gemeente Er
wordt minimaal 50 duizend
gulden per jaar aan onderhoud
uitgegeven. „Ik kan de bonnen
laten zien." Ook gemeentevoorlichter T van Heemst
beaamt dat
Woonwagenwoordvoerder Kobus de Jong
gelooft de gemeente-ambtenaren echter met „Dat moeten
ze hier dan maar eens komen
aanwijzen. Ze liegen."
Ook het nieuwe kampje in
Park Duijnwijk betwist advocaat Van Vulpen. Volgens Van
Heemst is van begin af aan een
plek gereserveerd voor de
woonwagenbewoners tussen
de achtertuinen van de huizen
aan het Oosterveld en het
spoor Van Heemst „Dat het
kamp nog niet aangelegd is en
de huizen er al staan, komt
omdat we daar pas aan begmnen als we ook de straten gaan
maken Dat heeft nog geen zin
zolang er bouwverkeer overheen njdt." In 2001 begint de
gemeente met de vier nieuwe
woonwagenstandplaatsen
Willigers: „Daarna kan ook het
Keesomplein
henngencht
worden."
Van Vulpen vindt dat de gemeente nodig met de woonwagenbewoners moet gaan praten. „Het lijkt wel of de een
Swahili en de ander Zuid-Afnkaans spreekt." De rechter'
„Dat gevoel heb ik ook." Hij
doet op 28 september mtspraak over Katrinus en Guus
de Jong en op 2 november over
Ankie de Jong.

Linden terug
BENTVELD - De werkzaamheden om de oude lindenlaan
te herstellen langs de Zuidlaan
in Bentveld beginnen binnenkort. De lindenlaan loopt langs
landgoed Groot Bentveld dat
eveneens gerestaureerd wordt.
De linden stonden al aan het
begin van deze eeuw op het
landgoed. Ze werden gekapt
om plaats te maken voor kassen. De firma Copijn, die de
reconstructie uitvoert, heeft
dan ook oude tekeningen bestudeerd.
De bestaande populieren
worden weggehaald om 75 linden van 25 jaar oud neer te
zetten. Voor het verwijderen
van de bomen is ovengens een
kapvergunning nodig De gemeente is van plan deze vergunning te verlenen volgens
communicatie-adviseur T. van
Heemst.

Parkeerautomaat

ZANDVOORT - Opnieuw
zijn er twee parkeerautomaten
opengebroken De 'automatendieven' sloegen deze keer
toe op de Boulevard Paulus
Loot en op de Brederodestraat
De gemeente loopt hierdoor
4100 gulden aan parkeergelden
mis
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Alstublieft!

Bekendmaking Gedoogbesluit
Geluidszones Schiphol 1999

cadeau.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 15 september
1999 ten aanzien van het luchtvaartterrein Schiphol het
Gedoogbesluit Geluidszones Schiphol 1999 vastgesteld. In
dit besluit is bepaald dat de minister niet handhavend zal
optreden tegen de geconstateerde feitelijke overschrijding
en dreigende overschrijdingen van de 35 Ke-geluidszone
(etmaal) en de feitelijke en dreigende overschrijdingen van
de 26 dB(A) LAeq-geluidszone (nachtzone) indien en zolang
de geluidbelasting binnen de grenzen zoals aangegeven in
bijlage 1 bij het besluit blijft. In deze bijlage 1 is een lijst
van netwerkpunten opgenomen waarbij de maximale toegestane geluidsbelasting per netwerkpunt wordt aangegeven.

DUTCHTONEALLINmet
SAGEMMC840
•;. Dit pakket is prima geschikt als u zelf
niet veel belt en voornamelijk bereikbaar wilt zijn, ook in het buitenland.
., U profiteert nu van de supervoordelige
abonnementstarieven. U kunt kiezen uit
'•:.- drie verschillende bundels met 30,60 of
90 belminuten per maand. En... als u
aan het eind van de maand nog
, belminuten over heeft, neemt u die
•'.. gewoon mee naar de volgende maand!

Het besluit zonder toelichting en bijlagen luidt als volgt:
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

15 september 1999
DGRLS/JBZ/L99.210540
Gedoogbesluit Geluidszones
Schiphol 1999

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat de directeur Luchtvaartinspectie van het
Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, op grond van het Handhavingsvoorschrift Schiphol, gerapporteerd heeft dat op 27 augustus
1999 op 1 netwerkpunt van de 35 Ke-geluidszone (etmaal)
een feitelijke overschrijding is geconstateerd en op 9 netwerkpunten dreigende overschrijdingen zijn geconstateerd alsmede
op 3 netwerkpunten van de 26 dB(A) LAeq-geluidszone
(nachtzone) feitelijke overschrijdingen zijn geconstateerd
en er op 1 netwerkpunt v.an de 26 dB(A) LAeq-geluidszone
een dreigende overschrijding is geconstateerd en gelet op
het ten behoeve van dit besluit uitgevoerde onderzoek;
Gelet op de artikelen 35, 72 en 73c van de Luchtvaartwet;
Gelet op de door de exploitant van de luchthaven Schiphol
ter voorkoming van overschrijdingen genomen maatregelen;

middelen in de Luchtvaartwet in beginsel handhavend
worden opgetreden.
Artikel 3
Aan de bewoners van woningen die op grond van de
vigerende aanwijzing Schiphol zijn gelegen buiten de 35
Ke-geluidszone en waarvan blijkt dat deze in de gebruiksplanperiode van 1 november 1998 tot 1 november 1999
een geluidsbelasting van meer dan 35 Ke hebben ondervonden, zal een vergoeding beschikbaar worden gesteld.
De vergoeding wordt uitgekeerd per woonadres en bedraagt
ƒ 250,-- voor elke maand gedurende de periode dat dit
besluit van kracht is, waarin de woning als bedoeld in het
eerste lid een geluidsbelasting van meer dan 35 Ke heeft
ondervonden. De bewoners van de woningen als bedoeld
in het eerste lid, die in aanmerking komen voor een
vergoeding als bedoeld in het tweede lid, zullen door de
Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan na afloop van
het gebruiksplanjaar in kennis worden gesteld. De totale
kosten van de op grond van dit artikel uitgekeerde
vergoedingen komen voor rekening van de exploitant van
het luchtvaartterrein Schiphol.

- de secretarie Noord te Krommenie en de hulpsecretarieën
Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en
Zwanenburg;
- het stadskantoor van de gemeente Zaanstad in Zaandam;
- het Dorpshuis Duivendrecht in Duivendrecht;
- Schipholscoop te Schiphol;
- de bibliotheken van de provincies Noord- en Zuid-Holland;
- de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag.

De mogelijkheid van bezwaar
Tegen het Gedoogbesluit Geluidszones Schiphol 1999
kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, een aan de Minister van Verkeer
en Waterstaat gericht bezwaarschrift indienen bij:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Gedoogbesluit Schiphol 1999
Kneuterdijk 6
2514 EN Den Haag

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de
dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst
en vervalt met ingang van 1 november 1999, 00.00 uur.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Gedoogbesluit
Geluidszones Schiphol 1999.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet
tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar. Tevens
kan men in het bezwaarschrift aangeven of men mondeling
wil worden gehoord. Daarnaast is het mogelijk, indien onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening te vragen
bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval
is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op ƒ 225,-- en voor bedrijven en organisaties op
ƒ 450,--. Voorwaarde is echter dat een bezwaarschrift is
ingediend.

T. Netelenbos

Nadere informatie

Besluit:

Waar kunt u het Gedoogbesluit inzien?
Artikel 1
Jn de periode tot 1 november 1999 worden geen maatregelen
getroffen op grond van artikel 35, 72 of 73c van de Luchtvaartwet c.q. de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien
van de op 27 augustus 1999 geconstateerde feitelijke overschrijding en dreigende overschrijdingen van de 35 Kegeluidszone (etmaal) en de geconstateerde feitelijke en
dreigende overschrijdingen van de 26 dB(A) LAeq-geluidszone
(nachtzone) en daarmee in aard en omvang vergelijkbare
overschrijdingen, indien en voor zover de geluidsbelasting
rondom luchtvaartterrein Schiphol blijft binnen de grenzen
zoals aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 2
Tegen andere dan de in artikel 1 van dit besluit genoemde
overschrijdingen zal met gebruikmaking van de handhavings-

Het Gedoogbesluit Geluidszones Schiphol 1999 inclusief
toelichting en bijlagen kunt u van 23 september tot en met
4 november 1999 gedurende de reguliere openingstijden
inzien op de volgende locaties:
- de gemeentehuizen van Aalsmeer, Akersloot, Alkemade,
Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Jacobswoude, Lisse, Ouder Amstel,
Sassenheim, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Warmond en
Zaanstad;
- de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in
bovengenoemde gemeenten;
- de stadsdeelkantóren Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp,
Slotervaart/Overtoomse Veld, Zuideramstel en Zuidoost;
- Voorlichtingscentrum stadhuis Amsterdam;
- informatiecentrum 'De Zuiderkerk' in Amsterdam,

Voor het aanvragen van een exemplaar van het Gedoogbesluit
en/of voor het verkrijgen van meer informatie over de
inhoud hiervan, kunt u contact opnemen met de Beleidsgroep
Algemeen Milieu en Ruimtelijk Ordeningsbeleid van de
Rijksluchtvaartdienst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
telefoon (070) 351 74 32.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u
zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat,
telefoon (070) 361 87 78.

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat

in samenwerking met onze Nederlandse topagent in Thailand.

Onderhoudsbedrijf W. KUYK

NIEUWE f HAILAND-BROCHURE
Met trots presenteren wij u onze eersteTHAILAND-BROCHURE die wij in speciale samenwerking met onze Nederlandse topagent in Thailand hebben samengesteld. Gezien het succes van
voorgaande jaren hebben wij besloten ons totale aanbod in een
overzichtelijke gids te bundelen. Succesvolle reizen zijn gehandhaafd, maar we hebben ook nieuwe rondreizen voor u samengesteld. We hebben hierbij ook gedacht aan de jongeren en de
avontuurlijke SO-plussers. KORTOM: EEN GEWELDIG EN
COMPLEET AANBOD VOOR IEDER WAT WILS!!

FAHRENHEITSTRAAT 9
2041 LGZANDVOORT
TEL. 023-5643345

STRANDVAKANTIE THAILAND
Thailand beschikt over de mooiste
stranden en is daarom zeer geliefd
r
bij -de strandliefhebbers. De zandstranden zijn hier hagelwit en kilometers lang, de zee is helderblauw en in de vele beschutte baaien schommelen vissersbootjes op het ritme van de golven. Dit alles wordt nog extra
aantrekkelijk vanwege de wuivende palmbomen en het heerlijke klimaat.

1298 -

belmmuten: 27»
, Bundel 90 bsWnuten- 32»

WAT DOEN WIJ?
EEN GREEP UTT ONZE WERKZAAMHEDEN!

v tone

*

Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 1999.

SLUIT NU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ:

expert

- Schilderwerk binnen- en buitenshuis (vrijblijvende kleuradviezen)
- Dakbedekkingen
- Loodgieters werkzaamheden
- Timmerwerk, b.v. schuttingen plaatsen
- Het schoonmaken van de goten
- Sierbestratingen
- Meubelrestauratie
- Maar ook de kleine klusjes waar u niet aan toekomt!
- C.V. onderhoud

- ONZE AFSPRAAK:

Haarlem* Ged. Oude Gracht 5-9
'Audio, video, hifi, telefonie. .

-

GÉÉN voorrij kosten in de Gemeente Zandvoort
Duidelijke prijsafspraken
Een respectabel uurtarief
Maak een afspraak, wij komen geheel vrijblijvend langs voor
een prijsopgave!

HELLO THAILAND

1498,-

INHOUD THAILAND BROCHURE
Amazing Thailand
Chiang Mai
De geheimen van Siam
Hello Thailand
Langs de grens met Birma
Laos en Thailand
Op de motor door Thailand
Van 'bustling Bangkok' naar Chiang Mai
Avontuurlijke jongerenreis
Avontuurlijk Thailand
Fietsen door Thailand
De stranden van Thailand
Overwinteren in Thailand

Deze prachtige kennismakingsreis
naar het fascinerende 'LAND VAN _
DE EEUWIGE GLIMLACH' geeft u "
een goede indruk van de duizenden verschillende gezichten die
het land rijk is. We brengen u naar adembenemende natuurgebieden, levendige markten en prachtige tempels. De laatste
dagen zullen worden doorgebracht aan het heerlijke strand,
waar u nog kunt nagenieten van deze onvergetelijke vakantie.

DE GEHEIMEN VAN SIAM
Deze boeiende rondreis voert u
door het onbekende en authentieke _
r
oostelijke gedeelte van Thailand.
Tijdens deze reis maakt u kennis met het natuurschoon, culturele en archeologische schatten, die het land herbergt en de
vriendelijke bevolking. Deze reis wordt afgesloten aan het
strand waar u alle geweldige indrukken rustig op u in kunt
laten werken.

1899 -

KRAS
INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 20 3O 40 off O73 - 5 999 999

E X P E R T,
D A A R W ORD
JE W I J Z E R VAM.

Tel. 023-5643345 na 18.00 uur

ONDERHOUDSBEDRIJF W. KUIJK

ber^kbaar: rna^t/^m^ vj-^09^0^-2^1^.00 uur, xa:J5^0-JjM)0_uujJjjyfô
-

Of kom !angs bij ons reisbureau:
Willemsparkweg 26,1071 HG, Amsterdam, telefoon: 020 - 6 64 37 44

(^)

s<i

"

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

woensdag 22 september 1999

Zandvoort dompelt zich onder in nostalgie

Met

oog
en

Kinderkunst
ZANDVOORT - Kunstenares Marianne Rebel weet het
beste te halen uit kinderen, of
ze nu ervaren zijn of niet. 56
Van haar leerlingen exposeren
van 27 september tot en met 14
november in het casino in
Zandvoort. De tentoonstelling
heet 'Juf, ik kan nog geen poppetje tekenen'. Onder de exposanten bevinden zich zowel
priveleerlingen als kinderen
die les van Rebel hebben gekregen op de Oranje Nassauschool.

Sprookjes

ZANDVOORT - Verhalenverteller Ab Kok komt zaterdag sprookjes voordragen van
de gebroeders Grimm. Het genoeglijke uurtje begint om een
uur in de ontmoetingsruimte
van de Agatha Kerk. Kinderen
van de basisschoolleeftijd (en
hun ouders) zjjn van harte weikom. De toegang is gratis.

Middenboulevard

oor

Tegenwoordig surfen we even op Internet, kijken we
naar het televisiejournaal of lezen we de lokale krant.
Maar vroeger kwam het nieuws tot de mensen dankzij
een stads- of dorpsomroeper. Die kloste op zijn
klompen door de straten en riep het nieuws om. In die
tijd zongen de visserslui nog op de schepen bij het
hijsen van de zeilen of het optrekken van de zwaarden.
Op zaterdag 25 en zondag 26 september duikt
Zandvoort terug in de geschiedenis. Dan vinden het
stads- en dorpsomroepersconcours en het
shanytkorenfestival plaats.

E

EN BREDE grijns verschijnt op het gezicht
van Klaas Koper, de
dorpsomroeper
van
Zandvoort en initiator van het
concours. „Ik heb er zo'n zin in.
Het is geweldig om in je eigen
plaats zoveel collega's aan het
werk te zien."
Hij herinnert zich dan ook
het kampioenschap van 1996
nog. „Nu is het zelfs nóg leuker, want de Zandvoorters weten inmiddels wat het is. Ik ben
ook wat bekender geworden.
Tegenwoordig hoor ik kinderen vaak al roepen 'Zegt het
voort, zegt het voort' als ik in
irujn pak verschijn." Ook bij
bruiloften is Klaas een geziene
gast.

ZANDVOORT - Op dinsdag
28 september is er een informatie-avond over het programma van eisen voor het
masterplan van de Middenboulevard in Hotel Esplanade.
De bijeenkomst begint om
acht uur. Belangstellenden
dienen zich van te voren bjj de
Dertien
omroepers
uit
gemeente op te geven.
prachtige historische stadjes
strijden om de eerste plaats.
Ze roepen twee keer om: één
Silhouettes
keer gaat hun monoloog over
ZANDVOORT - Een sil- Zandvoort en één keer over
houetteknipster is speciaal hun eigen plaats. Hun outfit is
vanavond aanwezig in het casino. Ook pianist Rene Trok
zorgt vanaf zeven uur voor extra vertier tydens de wekelijkse Ladies Day.

heel verschillend. De een
draagt een zwierige hoed; de
ander is gekleed in een stijlvol
zwart pak met hoge hoed.
Klaas trekt uiteraard de
rood-zwarte vissersdracht aan
die zo kenmerkend is voor het
Zandvoortse leven van voorgaande eeuwen. Zijn tekst is
op een houten plank geplakt,
die gemaakt is door houtsnijder Dalman. Dankzij zijnkoperen klink heeft Klaas over het
algemeen heel snel de aandacht. „Maar het gaat er ook
om dat je de aandacht vasthoudt. De toeschouwers moeten benieuwd zijn naar je volgende zin, want anders lopen
ze weg."
Waar de jury op gaat letten,
weet hij nog niet. Dat is bij elk
concours weer een verrassing.
In Zandvoort bestaat de jury
dit jaar uit burgemeester Van
der Heijden (de voorzitter) en
de acteurs Nelleke van Koningsveld, Michiel Drommel

de badplaats door
liane van Hoogstrat

Kastanjepracht
De kale plekken op de Kostverlorenstraat worden in het voorjaar weer opgevuld. Er komen kastanjebomen te staan. Die doen
het volgens boomdeskundige Rob Boekelman erg goed in Zandvoort. „Kijk maar naar onze monumentale kastanje op het
Gasthuisplein. We zetten redelijk volwassen bomen neer, dus
dat moet goed gaan. Het is trouwens ook belangrijk om verschillende soorten bomen in een dorp te hebben. Als er dan een
ziekte uitbreekt, is het niet meteen zo kaal." De iepen die er
stonden zijn vanwege hun slechte conditie gekapt. De platanen
werden verhuisd naar verschillende plaatsen, zoals de Brederodestraat.

Leuk vooruitzicht
De stads- en dorpsomroepers

en Sonja Rijnders-Koper. Dit
drietal vormt het professionele
toneelgezelschap
'Zimmer
Frei'.
Klaas, die dus twee keer over
Zandvoort een tekst heeft gemaakt, wil al -verklappen dat
hjj zeker het shantykorenfestiyal ter sprake zal brengen. Hij
is daar immers een dag later
ook spreekstalmeester samen
met de omroepers Sibe van
der Meulen uit Oosterend en
Fred Martens uit Blokzijl.
Het shantykorenfestival beleeft zijn tweede editie dankzij

ZANDVOORT - De gemeente heeft dinsdag een demonstratiemodel voor een scooterklem bij de fietskluizen op het
busstation neergezet. De klem
blijft er voorlopig een jaar
staan bij wijze van proef.

Zaterdag
Stads- en dorpsomroepers Concours
10.30 uur: omroepers treden op in Huis in de Duinen.
11.15-14.30 uur: de omroepers lopen rond in het centrum,
roepen een sponsortekst om en vestigen de aandacht op het
concours 's middags.
14.30-16.00 uur: de omroepers strijden op het Kerkplein om
het kampioenschap.
16.15 uur: prijsuitreiking door de burgemeester op het Kerkplein.

Raad op radio

Zondag
Shantykorenfestival
10.30 uur: koren treden op in Nieuw Unicum.
12.45 uur: gezamenüjk optreden op het Raadhuisplein na
welkomstwoord van wethouder Hans Hogendoorn.
13.00-16.10: de zes koren zingen op het Kerkplein, Raadhuisplein en Gasthuisplein.
16.30 uur: de koren zingen samen het Zandvoorts volkslied
op het bordes van het raadhuis.

ALARMNUMMER: 112.

POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.

DIERENAMBULANCE:
Elke woensdagavond draait
Filmclub Simon van Collem
5246899.
KENNEMER
DIERENTE- voor leden en niet-leden een
HUIS: 5713888.
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorVERMISTE/GEVONDEN
steüingen beginnen om half
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbe- acht met een korte inleiding.
scherming).
Er zijn geen voorfihns en er is

meestal geen pauze. Vanavond is te zien:

ONFRONTEREND, DIRECT en spannend, een
C
film met een duidelijke politie-

ke boodschap. Zo valt 'American History X' het best te omschrijven. De film gaat over de

Grote vraag naar
feestkledij voor
millenniumviering

ZANDVOORT - Wie er tijdens de millenniumfeesten,
die rond de komende jaarwisseling overal op kleine en grote
schaal worden gehouden, een
beetje feestelijk uit wil zien, zal
zich moeten haasten. Nu reeds
kan Paula Poelmann, van Paula's Cocktailkleding Verhuur,
merken dat de vraag naar exclusieve smokings enjaponnen
aanzienlijk groter zal zijn dan
in andere jaren. „Ja, er staat
hier nu al het één en ander gereserveerd," vertelt ze. „En dat
is natuurlijk heel verstandig
van die klanten, want hoe langer je ermee wacht des te minleider van een rechtsextremis- der de keus zal zijn."
tische groepering in Californië
Net als andere verhuurders
die opgepakt wordt. In de gevangenis denkt hij na over zijn en leveranciers van feestelijke
leven. Bij terugkomst büjkt hij spullen profiteert Paula's aan
veranderd te zyn, maar zijn de Zandvoortselaan 371 te
broertje niet. Die wil in zijn Bentveld gevestigde bedrijf op
voetsporen treden.
lucratieve wijze van de naderende eeuwwisseling. „NorVoordat deze film in Ameri- maal is Oud en Nieuw voor
ka in premiere ging, zorgde dit mijn branche sowieso al een
voor veel ophef. Het onder- hoogtepunt/' geeft zij te kenwerp van de film laat iets zien nen. „Maar deze keer zal het
dat Amerikanen liever niet wil- werkelijk storm gaan lopen.
len zien. Opmerkehjk is dat Veel mensen willen voor deze
'American History X' gemaakt unieke gelegenheid toch net
is door de Brit Tony Kaye.
even wat meer doen en dan is
het gewoon een must om daarbü passend gekleed te gaan.
En niet alleen omdat ze naar
een groot festijn toe moeten,
hoor. Ook als ze het eenvoudig
thuis gaan vieren met vrienden
en familie stelt men prijs op
een beetje stijl en klasse."
Josephine Krebbers; Benjamin Hopman en Franciska KoIn dit opzicht geldt volgens
per; Eric-Paul Steenman en haar nog altijd de stelregel dat
Johanna Maria Linda van Blit- kleren de man/vrouw maken.
terswijk; Lucien Victor Valve- „Het is absoluut een feit dan
kens en Katja Thyra de Gilde. men zich in mooie feestkledü
een heel ander mens voelt. Dat
Overleden: Fenna Geertina kan ik bijvoorbeeld goed merSnijders (77); Jacobus Nico- ken in de tijd van de eindexalaas de Bree (55); Frederikus
Johannes Tit (82); Eelkje de
Beer (83).

Periode 11-18 september
Geboren: Jordi Valies, zoon
van Martin Valies en Daniëlle
Schilpzand; Solana Klok,
dochter van Johannes Hendrik
Klok en Esther Margaretha
Sassa is een kruising kortha- Bezemer; Bryan Keur, zoon
rige Hollandse herder van l Mark Keur en Maureen Leonie
jaar oud. Ze is leuk, gezellig, Baptist.
speels en leergierig. Vooral dat
laatste is handig aangezien ze Getrouwd: Ronald Faas en Je'iog veel moet leren. Ze luis- anette Jacqueline Antoinette
tert goed, maar ze maakt er
Staag een spelletje van als ze
ergens op aangesproken
Wordt. Ze is immers ook nog zo
Jong. Daardoor heeft ze ook
Wat moeite om lang alleen te
zijn. Ze is graag bij mensen, Op zondag 26 september is er dankzij de Lokale Raad van
zowel volwassenen als kinde- Kerken een oecumenische dienst voor alle godsdiensten in de
ren. Ook met honden en kat- Agatha Kerk op de Grote Krocht. Deze dienst begint om half elf.
jen. heeft ze geen problemen. Paul Waerts en Hedwig Jurrius leiden de kerkkoren die de
Wie op zoek is naar een hond muzikale omlijsting verzorgen. Het thema van de dienst is 'Van
«'e
naar wens te kneden valt god los'. Pastor Duijves, mevrouw Schram en dominee Marieke
e
n goedgehumeurd is, kan te- Ridder gaan in op de beelden die er over god bestaan. Ds Geert
re
cht bij het Kennemer Die- van der Bom heeft overigens over het thema een boekje gefentehuis, Keesomstraat 5 in schreven. Hij komt dat op woensdag 20 oktober om 20 uur
Zandvoort. Tel. 571.3888.
toelichten in de Gereformeerde Kerk aan de Juh'anaweg.

'Van god los'

De 86-jarige Alida de Jong-Vorstenbosch werd er gek van: dag en
nacht zoemden er vliegen om haar heen. Soms kon ze er zelfs
niet van slapen. Overal hingen plakstrippen en als ze opstond
kleefden soms haar haren daaraan vast. Mevrouw De Jong
woont op het Keesomplein, het woonwagenkamp. Haar zonen
en dochters trokken zich de ergernissen van hun moeder zo aan
dat ze maandag actief met de bezem door het kamp zijn gegaan.
De oorzaak van de vliegen zijn vermoedelijk zowel de paarden
van de manege als het paard en de honden die op het kamp
gehouden worden.

Toch een kinderboerderij?

De Pollesjongers, een van de zeemanskoren

'American History X'

Sassa

'West Zuidwest van Ameland' bleek vorig jaar de grote
hit. Deze keer zal er een vrije
vertaling over Zandvoort te
horen zijn: „West Zuidwest
van 't Schuitengat/liep Krelis
langs het strand," gaat het Koperensemble zingen.
Dit koor is ooit spontaan in
café Koper ontstaan na een gezamenlijke vergadering van

Vliegenplaag

Programma

Scooterklem

ZANDVOORT - De lokale
zender ZFM wil de begrotingsdebatten van de gemeenteraad gaan uitzenden. Mogelijk
zijn ook commissievergaderingen en raadsvergaderingen in
de toekomst te horen op ZFM.
Burgemeester Van der Heijden
juicht dit toe'. „Of er mensen
naar luisteren is in eerste instantie niet zo van belang. Het
gaat erom dat we proberen de
kloof te dichten tussen het publiek en de burgers."

de organisatoren Elisbeth
Burkhard en Gert-Jan van
Kuijk. Het evenement werd vorig jaar erg gewaardeerd door
veel Zandvoorters, die van het
ene naar het andere podium
kuierden om de zeemansliedjes mee te zingen.

Twee deelnemers aan de Zwemvierdaagse hebben nog een leuk
vooruitzicht. Zij kunnen nog steeds hun prijs ophalen bij Ankie
Miezenbeek. Nummer 182 is goed voor een waardebon van First
Face. Nummer 357 kan aanspraak maken op een dinerbon van
Steakhouse Establo. Wie het originele bonnetje met een van
het Vrouwen- en Mannenkoor. beide nummers kan tonen aan Ankie Miezenbeek, krijgt zijn
Elke woensdagavond zingen prijs. Ankie is bereikbaar op telefoonnummer 571.9532.
de leden smartlappen en andere meezingers in de kroeg. Volgens een vooraanstaand lid
wordt er ook Spa gedronken
om de keel te smeren.
Het Koperensemble
uit
Zandvoort vervangt het Zandyoorts Mannenkoor dat vorig
jaar optrad. De Pollesjongers,
de West Aleta Singers, 't IJmuider Shantykoor en De
Skulpers vonden het in '98 zo
gezellig dat ze opnieuw komen.
Mooie Nel is eveneens verleid
door Burkhard en Van Kuijk.
Nieuw is ook het optreden in
Nieuw Unicum voorafgaand
aan het festival in het dorp.

Huib Koel en Ankie Miezenbeek hadden zo graag gezien dat de
kinderboerderij het mülenniumcadeau was geworden. Maar dat
mislukte door allerlei gedoe. Inmiddels is het duo met onder
andere Eugène Weusten en nog twee mensen (niet Theo van
Vilsteren) als Stichting Kinderboerderij Zandvoort hard bezig.
Er is zelfs een subsidie-aanvraag ingediend bij de gemeente,
maar die is nog even aangehouden omdat er nog wat puntjes
m.
ZANDVOORT - Behalve uitgewerkt moesten worden. De stichting houdt daarom nog
Berichten
voor een knipbeurt kan men even een mediastüte in acht. Vandaar dat ook onbekend is waar
en tips voor
tegenwoordig in de kapsalon de kinderboerderij moet komen te staan.
deze rubriek met
van Joke Drayer aan de Klooszakennieuws kunt u sturen naar de
terstraat ook terecht voor een
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
deskundige hoofdhuidbehanPostbus 26, 2040 AA Zandvoort,
deling. Sinds vorige week
of inleveren bij het kantoor op
houdt de Heemsteedse haarGasthuisplein12.Tel:023-5718648,
of'Faxen:023-5730497.
consulente Laura van Oosten
daar namelijk op woensdag en
vrijdag consult in een aparte
menfeesten. Vaak komen die ruimte boven de kapperszaak.
jongens van achttien, negen- Zowel mannen als vrouwen
tien jaar heel nonchalant in T- met haarproblemen kunnen
shirt en spijkerbroek mijn win- bij haar terecht voor advies en
kel binnen. Maar als ze een- therapie.
maal een smoking aanpassen
„Ik begin altijd met een
zie ik ze als het ware groeien. haarwortelanalyse,"
vertelt
Dan gaan ze vanzelf meer Laura. „Eerst haal ik een stuk
rechtop staan en stralen ze of vijf haartjes met wortel en al
opeens meer persoonlijkheid weg, om die tachtig keer te veruit. Voor mij is het altijd weer groten. Zo krijg ik een goede
hartstikke leuk om die meta- indicatie van wat het probleem
morfose gade te slaan."
is. Dat kan bijvoorbeeld een
door stress of nekklachten verVoor mannen die 'topchic' oprzaakt tekort aan doorbloegekleed willen gaan heeft Pau- ding zijn of juist een overvloed
la zeker tachtig smokings („in van talgpropjes in de porteen
alle breedte-, lengte- en kwart- door het wassen met een wat al
maten") te huur a 87 gulden te verzorgende shampoo. Ook
per dag. „En helemaal com- het vasthouden van teveel
pleet, dus met hemd en strik transpiratievocht door de
Foto ZHC
en manchetknopen, voor 120 hoofdhuid kan de oorzaak van Hockeyen is best te leren, laat dit meisje zien
gulden," vult Paula aan. Haar overlast zijn."
vrouwelijke clientèle kan een
Afhankelijk van de gestelde
keus maken uit zo'n driehon- diagnose geeft Paula het adderd japonnen in de maten 36 vies om in het vervolg bepaaltot en met 48.
de heilzame producten te gaan
gebruiken, dan wel een 'salonDe huurprijs daarvan be- behandeling' te laten uitvoedraagt ten hoogste 175 gulden. ren. „Meestal gaat het daarbij
De ZHC viert dit jaar haar
In tegenstelling tot menige om een serie van zes behandeZANDVOORT - Voor de
collega rekent ze tijdens de lingen," vertelt Paula. „Die open dag bij de Zandvoort- 65-jarig bestaan. Dit seizoen
millenniumwisseling overigens hier gewoon beneden in de sche Hockey Club (ZHC) be- worden daarom nog vele andegeen cent meer dan anders. kapsalon kunnen plaatsheb- stond zaterdag veel belang- re festiviteiten georganiseerd
„Op zich moet iedereen dat ben. " Wie van haar diensten stelling. De jeugd van vijf tot voor jong en oud, naast de gezelf weten," meent Paula. gebruik wil maken, doet er ver- achttien jaar kon tijdens het bruikelijke toernooien en acti„Maar ik vind het pure onzin standig aan om nog even langs evenement zelf uitproberen viteiten. Een van die dingen
om voor die ene keer opeens te wippen, want tot oktober hoe het hockeyen in zijn werk was de open dag.
veel hogere prijzen te vragen. verstrekt Paula haar op analy- gaat. Voor sommigen was het
Op het hockeyveld waren diDaar doe ik dus beslist niet se gebaseerde diagnoses ge- de eerste kennismaking met
verse spelletjes uitgezet. In het
aan mee."
heel kostenloos.
deze sport.
clubhuis en op het zonovergoten terras kon de jeugd de geADVERTENTIE
zellige sfeer van de vereniging
proeven.

Haarconsulente
verhelpt klachten
na wortelanalyse

Voor het eerst de bal
met een stick slaan

EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?

KIJK NOU!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen,
Houweling Interieur, Mijnders Meubelen,
Oase, SlaapkamerCentrum, Valhal.

Amsterdam

De open dag leverde al een
flink aantal nieuwe jeugdleden
op, maar de vereniging kan er
nog veel meer gebruiken. Wie
wil kennismaken met het hpckeyen kan altijd een trainingbijwonen. Die is op donderdag
van 16 tot 18 uur. Ook kan op
zaterdagmorgen een jeugdwedstrijd worden bekeken. Informatie over de ZHC kan verkregen worden via telefoon
571.8948.

Zakendoen. Goed gebruik in het land van de Chrysler Stratus.
compact used cars
de Sirnius kunt zien, tevens het land van opwindend design, innovatieve tcch-

De grootste keus
in kleine
gebruikte auto's
Bel voor het
complete aanbod:

iiiick, grenzeloos c o m f o r t en value for money. De Chrysler S t r a t u s heeft een zeer
ruime s t a n d a a r d u i t r u s t i n g mei onder meer airco, twee airbags, elektrisch bedienbare ramen en huiienspiegels, centrale deurveryrendelinj.!, in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel en een formidabele g e l u i d s i n s t a l l a t i e . U merkt het: goed zaken
doen is óók een t r a d i t i e in het land van de Chrysler Siraius. Kom langs bij
onderslaan de Chrysler dealer voor een enerverende proefrit in de S t r a t u s
van uw keuze. T H H
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CHRYSLER

020-3116868

S T R A T U S

of e-mail: smart.center@worldonline.nl
Open van 9 tot 6, donderdagavond tot 9, zaterdag van 10 tot 5.
3'A max; smart'Center junsterdam, Snijdersbergweg 99.

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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Personenauto 's
te koop aangeboden
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Boekhandel intertaaL
is in Nederland de enige gespecialiseerde boekhandel voor
taalstudieprpducten voor onderwijs en beroep. Wij zijn op zoek
naar twee nieuwe enthousiaste collega's in de volgende
functies:

medewerker telefonische verkoop
(min. 4 dagen per week)

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant. Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

J houdt zich bezig met telefonische verkoop aan de klantengroep particulieren/taaldocenten. U verstrekt informatie en
voert orders in. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat op
minimaal mbo-niveau met kennis van/affiniteit met geautomatiseerde processen. Tevens strekt kennis van nieuwe media tot
aanbeveling. Uvy leeftijd ligt tussen de 20-25 jaar en u heeft
enige werkervaring opgedaan in een commerciële omgeving.

medewerker boekhandel
(min. 3 dagen per week)
in onze boekhandel draait u mee in de directe verkoop. Uw
opleiding is minimaal op mbo-niveau en uw leeftijd ligt tussen
de 20-25 jaar.
Voor beide functies (m/v) geldt dat u woonachtig bent in Amsterdam e.o. Uw sollicitatie kunt u richten aan: Intertaai bv,
t.a.v. Mw. F. Visser, Van Baerlestraat 76,1071 BB Amsterdam.

Administratief/kantoorpersoneel

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0.55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 °/o BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook

voor reacties met briefnummer)

of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-1 4.00 en 14.30-17.00 uur.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

SARA, Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam, is
expertisecentrum op computer- en netwerkgebied. We leveren
een compleet pakket van geavanceerde computer- en (inter)
netwerkdiensten, gebaseerd op de nieuwste en snelste informatietechnologieën. We hebben op dit moment een vacature
voor een:

Telefoniste / Receptioniste (m/v)
Voor 4 middagen in de week van 13.00 -17.00 uur
J zult in een klein team werkzaam zijn. De werkzaamheden
bestaan uit:

Horecapersoneel

De Moes Bedrijfsadviesbureau VOF
T.a.v. R. de Moes
Postbus 8121
1180 LC AMSTELVEEN
Wij zijn telefonisch te bereiken onder nummer:
020 - 643 45 43

GRAND OPENING GRAND OPENING
Nieuw reclame/distributiekantoor geopend in Amsterdam.
Wij zoeken 42 nieuwe mensen. Direct beginnen heeft prioriteit.
Werkzaamheden betreffen: distributie, vertegenwoordiging,
buitendienst, reclame, klantenservice, promotie, marketing,
PR, verkoop en management. Zowel full- als parttime, geen
ervaring vereist. Bel nu TDA en maak een afspraak,
020-6343702.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
D. l.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebedrijf, zoekt: MW-ers VERKEERSAFZETTINGEN. In de regio
A'dam/H'lem. Kans op een vaste baan! Ben je een aanpakker,
flexibel, bereid op onregelmatige tijden te werken en heb je
eigen vervoer? Bel dan D.I.T Interim techniek: 020-6817787.

020-6944261

Vrijwilligers

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Hallo onbekendel Mijn naam
is Marjolein, een 30-jarige,
slanke, aantrekkelijke meid
van 1.80 lang, met blondachtig haar en bruine ogen. Ik heb
2 leuke jonge kids en hou van
gezelligheid, strand, creativiteit
en motortoeren.
Boxnummer 305790
Tuinieren en dieren zijn
slechts 2 hobby's van me. Ik
heb 2 grote dochters en ben
nu weer toe aan een nieuwe
vriendschap. Ik ben zelf 45 en
zoek eerlijke en betrouwbare
man tot 52 met sportief uiterlijk
en lieve uitstraling.
Boxnummer 311863

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
Tel. 023-5614097

Rijlessen
AUTO RIJLES
complete theorie verz.
div. aanb. -spoed opl.
Bel Phil Waaning

023-5712071.

Vakantie
Buitenland
Stacaravans te huur in de Uw rubrieksadvertentie kunt u
Ardennen, vanaf ƒ240,- p.w all
telefonisch opgeven.
in. Tel. 043-4591598.
Tel.:020-5626271.

0906-lijnen
't Lekkerste treknummertje
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.

Lesbi TienerSex (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je teil
hoor je ons live bezig
0906.9691 pm99c.

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

Nieuw! leder uur leuke vrpuwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1586
(99cpm).

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

**Sex alarmnummer**
Snelsex direct live 99cpm.

LIVE DAMES!!

Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.

0906-1995 (105 CPM)
0906-2026556.

0906*0611

Dagelijks seksen hete meisjes LIVE! Black, beautiful en hot
18 op onze livelijn! Alleen de Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601.
heetste! 99cpm. 0906-0603.

0906-9889 Rijpe Sjaan DD
Ik ben Roos, 42 jaar, heb Nieuw! SLEUTELGATSEKS! cup, zkt jgns 18 jr v. live seks
blond haar, blauwe ogen en De' 1e sexafluisterlijn v. Hol- Grijp onder m'n rok! 99cpm.
ben 1.63 lang. Ik zoek vrou- land. 0906-9722! 99cpm
wen waar ik op kan bouwen!
40cpm! Binnen 5 seconden
Vrouwen 18-55 geven telnr.
Samen lachen, samen huilen!
vrouwen 30+ direct live aan
voor gratis contact!
Ik voel me zo alleen, sla jij die"
de lijn! 0906.17.15
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
arm om mij heen? Ik hou van
winkelen, zwemmen, zingen
Vrouwen uit jouw buurt zoe-'_ 44cpm! Wijkdating: vrouwen
en lekker knuffelen!
uitjouw wijk zoeken een afken een leuke afspraak!
Boxnümmer317783
Bel 0800-49.10
spraakr0906.17.111'-

Diversen

Woonruimte
te huur
aangeboden

Aangeb. per 1 oktober pp
jaarcontract: zit/slaapkam. in
geb. keukenblok, gemeensch.
sanitair, 1 mnd borg vereist.
ƒ650,- (incl. g/w/l/). Na 18.00
Bel 020-5626271 voor het uur, tel. 5715620.
snel opgeven van uw Microadvertentie.
Verhuizingen

JURIDISCH MEDEWERKER MA/

Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt u richten aan:

Leuke allochtone jongeman
zoekt kennismaking met lieve
vrouw. Mijn naam is Sherif,
ben 1.80 en woon in de randstad. Ik zoek een leuke relatie
met vrouw uit de omgeving
van Den Haag. Voel jij hier
wat voor, dan moet je een
reactie inspreken!
Boxnummer 818448.

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.

Het Wapen van Zandvoort
zoekt Medewerkers
• bar/bediening
• afwasser en/of hulpkok
023-5731607 (na 12.00 uur)

Voor ons kantoor in Amstelveen, zoeken wij ter versterking van
ons team voor 12 tot 16 uur per week (werktijden in overleg D.I.T. Interim Techniek zoekt ELEKTROMONTEURS/
nader te bepalen) een:
Telecom-mpnteurs. Heeft u interesse in een vaste baan,
goede arbeidsvoorwaarden en event. opleiding? Belt u dan:
020-6817787.

- administratieve ervaring;
- kennis van fiscaal/juridische aspecten of daaraan
gelijkwaardige werkervaring;
- goede contactuele eigenschappen.

AIKIDO, geweldloze zelfverdediging in Amstelveen en Ontspanningsmassage, geen Ook zo'n hekel om alleen
Volendam bel: 020-4706936 seks A'dam-ZO,06-29310725 ergens naar binnen te stappen? Ben je een vrouw, dan
of b.g.g. 06-21083709.
bel je 100% gratis met 0800Muziek
en
JEZELF LEREN OPMAKEN
4140!
Ik ben een gezellige
o.l.v. ervaren visagiste. Workjongeman van 31 jaar. Mijn
-instrumenten
dagelijks leven deel ik met de
shop 19.00-22.00 u. incl. materiaal ƒ 75. 020-6201914.
PIANO SPELEN
stadswacht en ik heb een lief
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,- dochtertje van 3,5 jr.
NAILART/MANICURE
Boxnummer 798732.
voor het eerste halfjaar
in professionele nagelstudio.
een goede piano huren.
Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
VAN KERKWIJK
Dit nummer kost 1 gpm, weet
materiaal ƒ 75. 020-6201914.
Amsterdamseweg 202
je wat tegenwoordig 1 biertje
Hebreeuws leren? Vanaf okt.
AMSTELVEEN
kost? en hier vind je tenminste
in Amsterdam. Informatie
020-6413187
dames die echt op zoek zijn!
St. Tarboet 020-6405914.
Heren rond de 56, iets jonger
Kunst en antiek of iets ouder is geen proWISK./ECON. voor scholiebleem! Ik ben op zoek naar
ren. Bijlessen + herh.theorie.
Fraaie krist, lamp groot zakNEA ECONOMICA6158272. mpdel ƒ875,- en 12 lamps een maatje, minstens 1.80
groot... Boxnummer 305931
krist, kroon, doorsnede. 1 m.
ASTROLOGIE BeroepsPr.
notk.
Tel.:
020-6906896.
opleiding. 020-6384148.
Leuke vrouwen zoeken een
Amstelveen man! Goed uitziende HollandOpleiding nagelstyliste, vak Veilinggebouw
heden INBRENG voor veiling se vrouw, 47 jaar, zelfstandig
met toekomst! 020-6201914.
18 en 19 oktober. Spinnerij 33 kijkt ook uit naar en goeduitziende Antiliaanse of SuriAmstelveen.
020-6473004.
Reparatie en
naamse man, liefst geen dikke
man en met een vaste positie
onderhoud
Een pruik als het en eerlijke bedoelingen.
Boxnummer 298029.
Ijzerhandel Zandvoort
nodig is!
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slptenservice, onderLang blond haar, 38 jaar,
houd beveiliging, timmerwerk
1.68, slank postuur! Dat ben
met eigen buitdienst
ik! Ik hou van dieren, sauna
bij u aan huis.
en de natuur. Ik zoek een
Tel. 023-5712418
eerlijk, betrouwbare man op
HBO-niveau tot 55 jaar. het
Keukeninstallatiebedrijf plaatst
liefst met een sportief uiterlijk!
uw keuken vakkundig en met
Voel jij je aangesproken, reagarantie. Bel voor vrijblijvende
geer! Boxnummer 318138.
offerte 06-22844750.

Gltaarles

GLASNAGELS acryl of gel
nieuwste trend uit Amerika
ƒ150 compl. set. 020-6201914

Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring op fulltime basis
maximaal ƒ3522,-. De aanstelling is in eerste instantie voor de Woninginrich tin g
periode van een jaar.
Tk linnenkast, wit, schuifdeur,
hxbxd: 240x200x66. Vr.pr.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea Koe- ƒ200,-. Tel. 5731991.
voets, telefoon 020-5923000. Uw schriftelijke sollicitatie richt u
binnen twee weken na verschijning van deze advertentie aan Te koop: klassieke fauteuils.
SARA afdeling PZ, Postbus 94613, 1090 GP, Amsterdam, of
D+H Tel. 5714752.
per email aan ans.sullot@sara.nl

Technisch personeel

Wij vragen:

Serieuze kennismaking zonder verplichtingen? Gewoon
een gezellige bioscoopdate?
Gescheiden en toe aan een
nieuwe start? Vrouwen bellen
gratis 0800-4140! Marijke,
knappe, stevige vrouw van 32
zoekt een blind date voor
aankomend weekend!
Boxnummer 208623

Lichaamsverzorging

- te woord staan van bezoekers
Mr. Lama, Afrikaans interna- bedienen telefooncentrale
tionaal medium, 100% direct
- uitvoeren instructies inzake bewaking van gebouw, terrein resultaat, terugkeer geliefde,
en installaties
impotentie, bescherming, car- verlenen van assistentie aan het secretariaat
rière, examen, geluk enz.
Niet tevreden bij ander mediFunctie-eisen: MAVO-niveau, ervaring met tekstverwerkings- um? Laat mij u helpen. Betaprogrammatuur strekt tot aanbeveling.
ling na resultaat. 020-6684461

DETAC
UITZENDBUREAU
zoekt voor een luxe warenhuis
Personeel gevraagd
in Amstelveen enthousiaste
VERKOOPMEDEWERKERS
voor verschillende afdelingen,
Algemeen
wat vragen wij? Representatief, flexibel en goede communicatieve vaardigheden. De
De Moes Bedrijfsadviesbureau V.O.F. banen zijn fulltime en parttime
voor langere tijd. Bel voor
DMB is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in fiscale ad- meer informatie Detac:
E-mail
inviezen, bedrijfsadvisering, bedrijfsjuridische adviezen, interim- 020-6267776,
management en Nationale en Internationale subsidies voor fo@detac.nl.
midden- en kleinbedrijf.

Leeftijd 40 - 70 jaar.

Kreeft, Steenbok of liever een
Ram? Op dit nummer is alles
vertegenwoordigd! Ik ben een
vrolijke, warme Ram van 45
en mijn beroep is mensen
helpen met extra inkomen te
vergaren. Passies, natuur,
romantiek, buitenleven. Je
kunt liefde geven, geen kinderen. Boxnummer 393471

Opleidingen en
cursussen

TE HUUR gr. verhuiswagen +
chauff., ƒ 250 p.d. Ook met
verhuizers. Tel.: 0653-208374.

Dos .. . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(maat)werken

Heemsledestroat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-6157107

Voor de particulier

Financieringen
Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden
Te huur OPSLAGRUIMTE,
± 30 m2. Hoog ± 6 mtr.

Inl. 023-5715489.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Woonruimte te huur gevraagd
Te huur gevraagd voor de wintermaanden:
3-kamer appartement in Zandvoort of omgeving.
Allround Vastgoed Advies, 023-5732630

Wie wil een aantal uren per
week licht administratief en Particuliere Micro-advertenties
Woningruil
computerwerk verrichten in worden doorgeplaatsl op AT5
Woningruil. Aangeboden te
ons museum. Museum Ener- Text.
BedrijfsHeemstede. 4 kmwoning met
geticA, tel. 020-4221227.
zolder, blijvend vrij uitzicht,
huisvesting te
geheel gerenoveerd, huur
Uitgaan
koop gevraagd
ƒ642,- p.m. Gevraagd te
Zandvoort e.o. 3 a 4 kamerIETS LEUKS TE VIEREN ??????
woning met zolder en ruime Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
tuin, hogere huur geen beKom naar onze gezellige
Tel. 020-6794726
zwaar. Tel. 0252-521378.
Pannenkoeken Farm aan de
Kerkstraat 10 a te Zandvoort.
Kennismaking
Reserveren en info kan ook.
Bel nu 023-5719498.
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kijk nu op SBS6 txt 650
Wat moet u doen?
VLOOIENMARKT
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Veemarkthallen Utrecht
het hoofdmenu een 4
25-26 sept. Org. v. Aerle 0492-525483
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van
uw Keuze.
Sportcafé Zandvoort
voor Elke donderdag dansen en
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
bruiloften, recepties, perso- ontmoeten v. alleengaanden
neelsfeesten,
verjaardags- v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuVoor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.
feestjes,
catering.
023- welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
5715619:06-54616812.
Alleen voor serieuze mannen: De leukste vrouwen plaatsen
wil jij net als ik een liefdevolle hier hun advertentie! Ik ben
en eindeloze relatie met een een vrouw van 46, heb een
Evenementen
lieve, slanke en charmante leuke zoon en zou heel graag
vrouwelijke vrouw? Laten we in contact willen komen met
Groot winkelcentrum StadsVLOOIENMARKT
gauw afspreken als je mini- een man tussen de 45-50
hart Amstelveen presenteert
zo. 3 okt. Eikeltjesmarkt, zo. 7 25 en 26 sept., Velodrome te maal 1.75 lang bent en woon- jaar. Mijn hobby's zijn dieren,
npv. Wintermarkt, zo. 28 nov. Amsterdam, Sloterweg 1045.
achtig in de regio randstad.
wandelen, muziek en mijn
Sinterklaasmarkt, za. 11 en 18 10 okt. Sporthallen Zuid te Boxnummer 393874.
kinderen. Boxnummer 344825
en zo. 12 en 19 dec. Kerst- Amsterdam. Voor info: org.Dames,
deze
advertentie
is
Bert, 47 jaar, 1.74, donkermarkt. Tijdens de koopzonda- buro Mensen 020-6570612.
slechts een voorbeeld van het blond, kalend, rond de 100 kg.
gen voor kraamhuur organiaanbod uit uw regio! Bel Ik ben trouw, monogaam, een
satie DON, 0294-233654.
Kinder en baby- totale
gratis en luister op 0800-4140. tikkeltje verlegen en hou van
Ik ben een gescheiden man af en toe door de stad slenteartikelen
Trein/modelautobeurs, Haarvan 38. Mijn zoontje woont bij ren,
naar de rommelmarkt
lem zon. 26 sept., 10-15 u., Te koop: ledikantje met ma- mij en m'n dochter bij haar gaan en een pretpark bezoemoeder. Eerlijkheid is troef! ken. Ik zoek een eenvoudige
Spaarnehal, Fie Carelsenpln 1 tras, geel, las nieuw, ƒ75,-.
Boxnummer 775061.
(Winkelc. Schalkw.) 250 tafels. Tel. 023-5718042.
vrouw. Boxnummer 743244.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

1

5,82

t/m 4 regels

f

7,76

t/m 5 regels

1

9,69

t/m 6 regels

f

1 1 .63

t/m7rogols

1 13.57

t/m B regels

f 15.51

t/m 9 regels

f

17,45

t/m 10 regels 1 19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
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Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:
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Van der Meiden en
Spiers geven les
aan concurrenten

Sterk SV Zandvoort behaalt eerste zege

ZANDVOORT - De tweede
wedstrijd in de A-groep bij de
Zandvoortse Bridge Club leverde opnieuw een overwinning op voor de dames Van
j der Meulen en Spiers. Zij nojteerden een score van 67 proIcent.

ZANDVOORT - Een goed
spelend en hard werkend SV
Zandvoort heeft een fraaie 32 overwinning behaald op
het bezoekende Pancratius.
Pancratius had de eerste
twee wedstrijden gemakkeUjk gewonnnen en had nog
geen doelpunt tegen gekregen. Het elftal van trainer
Gerard Nijkamp was daarvan niet onder de indruk en
speelde een lekkere partij
voetbal.

Met die score bleven zij de
j nummer twee, de heren Emmen en Van der Meulen zeven
procent voor. Deze twee paren
staan in de totaalstand op de
eerste respectievelijk tweede
plaats. De heren Bajjet en Heidoorn, die sinds kort een nieuw
paar vormen, beginnen wat
aan elkaar te wennen en pakten in de B-lijn de eerste plek
met zestig procent. De tweede
plaats was met 57 procent voor
mevrouw Mens en de heer
Overzier. Na twee wedstrijden
gaan de dames Eijkelboom en
De Fost aan de leiding, op de
tweede plaats gevolgd door de
heren Barjet en Heidoorn.
De strijd om de eerste plaats
in de C-Üjn was een spannende
aangelegenheid tussen de dames Jurriaans en Meijer en de
dames Van Deursen en Van
Duijn. Het eerst genmoemde
paar won met een procent verschil. In deze groep zijn mevrouw Van Balen en de heer De
poel lijstaanvoerder voor de
dames Van der Meer en Vrolijk.
De competitie pp donderdagmiddag werd in de A-lijn
beheerst door het echtpaar
Van der Meulen. Met 72 proicent trokken zij aan het langste eind. Op de tweede plaats
eindigden mevrouw Janssen
en de heer Veldhuizen met 66
procent. Na drie wedstrijden
jhebben de dames Boon en Van
der Meulen de leiding stevig in
fanden. Mevrouw Janssen en
de heer Santoro bezetten de
[tweede plaats.
j Het echtpaar Lanting doet
|het uitstekend in de B-lijn. Met
64 procent legde zij beslag op
de hoogste plaats. De dames
Koning en Merjer waren met 58
procent goed voor de tweede
l plaats. In deze .groep gaan aan
de leiding het echtpaar Lanting, gevolgd door mevrouw
Fluitsma en de heer Veldhuizen.

I

Van Bockel klopt
kampioen Eijsvogel
ZANDVOORT - De leden
van Chess Society Zandvoort
hebben een spannende eerjste ronde in het kader van de
interne competitie afgejwerkt. Verrassend was de nederlaag van clubkampioen
Boudewijn Eijsvogel tegen
Chris-van Bockel.
Vrijwel alle partijen werden
beslist in het voordeel van de
zwartspeler. Slechts Leo Keesman wist het voordeel van de
witte stukken uit te buiten
door routinier Simon Bosma
binnen drie kwartier naast het
bord te zetten. Boudewijn Eijsvogel merkt meteen dat het
verdedigen van het clubkampioenschap een stuk lastiger is
dan het veroveren van deze titel. Ondanks taai verweer
moest de nieuwbakken kampioen buigen voor de vastberadenheid van Chris van Bockel.
Naast winstpartijen voor
Keesman en Van Bockel, kónden ook Hans Drost, Jeroen
Loos, Jaap Bouma en Wim van
de Ban een punt laten bijschrijven. Van de Ban toonde
zich iets beter dan nieuwkomer Hemy Hendriks, terwijl
Bpuma in het verre eindspel al
zijn ervaring moest aanspeecen om de verdienstelijk speen Bruno Adamovic het punt
;e ontfutselen. Loos bleek te
sterk voor het derde nieuwe lid
van Chess Society, Henk de
Vente, waarna ook Drost de
vijandelijke koning van Peter
Kuhn te grazen nam.
Naast de verschillende intere competities, komt Chess
Society Zandvoort ook dit seizoen weer uit in de externe
competitie in het kader van de
Woord-Hollandse
Schaakbond.

raak schoot, 1-1. De badgasten
dikteerden de wedstrijd en de
doelgerichte acties hadden
meer verdiend. De doelman
van Pancratius voorkwam met
knappe reddingen dat Zandvoort met een voorsprong ging
rusten.

met nog tien minuten te gaan,
kreeg de strijd weer onder controle en het was John Keur die
na een schitterende solo de
doelman passeerde, 2-2. De
vreugde kon niet op toen vijf
minuten later de derde Zandvoortse treffer in de touwen
lag. Robin Schaapsmeerder
schot op doel, maar de bal zou
ver voorlangs gaan. Mare Hoppe reageerde alert en schoofde
bal in het doel, 3-2. Mare Hoppe werd vervolgens vervangen
door broer Ivo. Een wissel die
Gerard Nijkamp iets eerder
had willen doen, doch hij kreeg
daar geen toestemming voor
van de scheidsrechter.

Indien SV Zandvoort dit niveau weet vast te houden en
nog wat weet op te krikken dan
kan er nog iets leuks ontstaan.
In korte tijd heeft Nijkamp een
behoorlijk systeem ingevoerd
dat goed uitgevoerd wordt.
Geen lange trappen meer naar
voren, maar opbouwend voetbal via het middenveld. Een
middenveld, dat met Jordi
Heidebrink, Ivar Steen, Geoffrey van den Broek en een inschuivende John Keur een
sterk deel van het team is.

Het begin van de tweede
helft was opnieuw voor Zandvoort. Renato Spano kreeg een
uitgelezen mogelijkheid om
Zandvoort op vorsprong te
zetten, maar hij zocht het doel
te hoog. Toen halverwege de
tweede helft de warrig leidende scheidsrecehter Pancratius
een vrije trap cadeau deed, die
langs de muur raakgeschoten
werd (1-2), leek Zandvoort een
In de slotfase gooide Pancrageslagen ploeg.
tius alles op de aanval en stond
Zandvoort met de rug tegen de
muur. Doelman Michel van
Kempen, bijgestaan door zijn
defensie, hield het hoofd echter koel. Voor SV Zandvoort
betekende dit de eerste overwinning van dit seizoen, na een
spectaculaire en spannende
partij voetbal.

Toch kwam Zandvoort al
snel op een 0-1 achterstand.
De concentratie was even weg
in de achterste linie en de spits
van Pancratius kon ongehinderd inschieten. De Zandvoorters waren geenszins aangeslagen en met goed opgezette
aanvallen werd het doel van
Pancratius opgezocht. Dat leverde in de twintigste minuut
de verdiende gelijkmaker op.
Jordi Heidebrink, die een uitstekende wedstrijd speelde,
zette goed door, waarna de bal
voor de voeten van Geoffrey
van den Broek kwam, die zich
niet bedacht en schitterend

Trainer Nijkamp verving
Spano voor Robin Schaapsmeerders en die ondervond
meteen de nukken van de
scheidsrechter. Schaapsmeerders werd keihard gevloerd, de
fluit ging, maar tot ieders vertaazing kreeg Pancratius de
vrije trap en de Zandvoorter
een gele kaart. De Zandvoorters waren even van slag en
Pancratius kreeg twee uitgespeelde kansen om de wedstrijd te beslissen. Eerst werd
de paal geraakt en vervolgens
redde verdediger Silo van Loggem op de doelh'jn.
Zandvoort herstelde zich

ZANDVOORT - In een leuke en attractieve partij voetbal zorgde TZB voor de eerste overwinning van deze nog
jonge competitie. De uitwedstrijd tegen het Amsterdamse ABN/AMRO werd met 3-4
gewonnen.
Beide ploegen wilden voetballen en op het prachtige veld
van de thuisclub voelde TZB
zich best thuis. Al na vier minuten zorgde Ferry Vooys met
een prachtige lob van een afstand van dertig meter, voor
een Zandvoortse voorsprong.
De Zandvoorters beheersten
de strijd en zetten door. Drie
minuten later was het Nick
Post die de bal veroverde en de
Amsterdamse doelman kansloos passeerde, 0-2.
„Ik dacht: dat is gelopen,"
stelde begeleider Peter Theunissen. „Het wordt wel een nulletje of vijf. Maar de onrust
sloeg toe en we leden veel balverlies." Dat balverlies kwam
TZB duur te staan want binnen afzienbare tijd was de
stand weer in evenwicht. Door
een paar dekkingsfouten kreeg
ABN/AMRO kansen om tweemaal te scoren, 2-2. TZB hield

toch het beste van het spel en
dat leverde vlak voor de rust
een nieuwe voorsprong op. Mischa Tibboel rondde een knappe aanval onhoudbaar af, 2-3.
Toen Ferry Vooys met zijn
tweede treffer TZB al snel in
de tweede helft op een 2-4
voorsprong zette leek de strijd
beslist. Wederom sloeg er enige paniek toe bij TZB waardoor ABN/AMRO met een derde doelpunt de spanning terugbracht. De Amsterdammers drongen aan, doch TZB
kreeg, middels snelle tegenstoten, nog wel en paar aardige
mogelijkheden om de overwinning een rianter aanzien te geven. Het bleef echter bij een 3-4
stand en Theunissen vond de
overwinning toch wel verdiend.
„In zijn totaliteit was het een
verdiende overwinning. TZB
had het betere veldspel en ook
de betere kansen. Je ziet duidelijk de hand van het duo
Post/Koning. Er wordt beter
en scherper gevoetbald en de
mentaliteit is beter. Er is meer
rust in het team. Overigens
was de overwinning hard nog
en als we zondag THB zouden
verslaan dan doen we gewoon
weer mee."

ZANDVOORT - Donderdag 16 september
was het
exact twintig1 jaar geleden
dat Rob Slotemakcr het leven verloor tijdens een autorace op het Circuit Park
Zandvoort.

Dikke nederlaag
voor ZHC-dames

ZANDVOORT - Na de goeöe competitie start van voriïe week leed een incompleet
2HC een kansloze 8-0 nederaag tegen VW. Vanwege
langdurig afwezige eerste
team speelsters, moest ZHC
een beroep doen op twee B-

toeisjes.

Al vanaf de eerste minuut
*as het duidehjk dat VW erg
gedreven was en goed en techWsch samenspel liet zien. De
Zandvoortsen liepen dan ook
zeker in het begin aardig achter de feiten aan. Door uitstekeeperswerk van Marije
van der Meulen viel het eerste
doelpunt pas halyerwege de
eerste helft. De periode daarna
*as
het prijsschieten waarfl
oor de ruststand bepaald
erd op 5-0.
De enige opdracht waarmee
HC de tweede helft inging,
as het niet laten hangen van
Qe
t hoofd en zoveel mogelijk
Proberen de snelheid uit het
«Pel van VW te halen. In de
helft lukte dat aardig
en VW wist slechts driemaal
'e scoren waardoor de eindop 8-0 kwam. ZHC bleef
hockeyen en probeerde
e
h? schade zo klein mogelijk te
ouden.
De sfeer op het Gastsliuisplcin was perfect

Trainer Gerard Nijkamp was
terecht zeer te spreken over
dit resultaat. „Ik ben blij met
dit resultaat. We hebben vooral in de eerste helft heel goed
gevoetbald. Pancratius kreeg
geen grip op het middenveld,
omdat wij dat goed bezet hadden. Bovendien werd er hard
gewerkt. Na de 2-1 achterstand hadden we de kracht om
terug te komen. Ik had al in de
bekerwedstrijd tegen Van Nispen gezien dat we steeds beter
gaan voetballen. Het leeft weer
ik ik zie dat de mensen weer
nieuwsgierig worden. We moe- Robin Schaapsmeerders wordt keihard gevloerd en krijgt tot ieders verbazing geen vrije trap maar een
ten dit zien vast te houden." gele kaart
Foto: Rob Knotten

Goals genoeg bij Zandvoort - AFC
ZANDVOORT - De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort maakten het tegen
AFC spannender dan nodig
was. Vele kansen gingen de
mist in maar de overwinning
van 4-3 kwam eigenlijk niet in
gevaar.
De liefhebbers van doelpunten komen bij het team van
trainer Wessel Cohjn volledig
aan hun trekken. In de eerste
competitiewedstrijd scoorden
de Zandvoorters viermaal, vervolgens bleef de teller op zes
staan en afgelopen zaterdag
moest de Amsterdamse doelman vier keer de gang naar het
net maken. En het totaal van
veertien treffers had zeker verdubbeld kunnen zijn.
Het betekent wel dat SV
Zandvoort voor aanvallend
ZANDVOORT - Wederom
konden de voetballers uit de
badplaast het doel op de juiste
plaats vinden. De vier teams,
die meedoen aan dit klassement, boekten fraaie overwinningen. Uitschieter was het juniorenteam van SV Zandvoort,
die voor een 10-1 overwinning

RECHTS
BUITEN
Eerbetoon aan
Slotemaker

Achterstand door
goed spel
omgezet in winst

Eerste overwinning
voor productief TZB

7

van Zandvoort, waardoor een
groot veldoverwicht werd opgebouwd. Snel en goed lopende aanvallen, terwijl de verdediging geen kans weggaf. Kansen waren er wel voor de kustbewoners maar het duurde tot
vlak voor de rust dat er weer
gescoord werd. Wederom was
Zandvoort begon zoals in het Robin Castien die een
deze competitie gebruikelijk is fraaie treffer aan zijn totaal
zeer aanvallend, terwijl het ge- toevoegde, 2-1.
routineerde APC loerde op
kansjes bij snelle counters. In
Toen Pieter Keur zo'n tien
de derde minuut was het al minuten na de rust voor 3-1
raak. SV Zandvoort zette een zorgde leek de beslissing gemooie aanval op waarna Robin vallen. „Dan denk je dat de
Castien de bal schitterend in wedstrijd gespeeld is, mede
de bovenhoek knalde, 1-0. Een omdat er nog een paar kansen
kleine tien minuten later was op meer waren," aldus begeleihet echter al weer gelijk. Bij der Joop Paap. AFC liet het er
een Amsterdamse hoekschop echter niet bijzitten en ververwaarloosde Zandvoort de overde het middenveld en verdekking en de kopbal ver- kreeg veel balbezit. In de 70e '
dween in de touwen, 1-1.
minuut werd doelman Winter
Het initiatief lag aan de zijde met een afstandsschot kans-

loos gepasseerd en de spanning was terug. Niet yoor lang
echter. Dennis Keuning zette
met een prachtige pass Edwin
Ariesen aan het werk, die de
bal loepzuiver op het hoofd
legde van Pieter Keur. De kopbal verdween onhoudbaar in
het doel, 4-2.
Keuning liep even daarna
ongelukkig tegen zijn tweede
gele kaart pp en moest vertrekken. Met tien man hield Zandvoort knap stand en werden er
nog enige kansen gecreëerd.
AFC scoorde nog eenmaal in
blessuretijd maar de Zandyoortse zege kwam niet meer
in gevaar. „Het was een attractieve wedstrijd," vond Joop
Paap. „Gezien de uitslag zou
iedereen denken dat het een
overwinning was met de hakken over de sloot, maar als we
de kansen benutten dan had
het niet zover gekomen."

TOPSCORERS

op een totaal van zes. De stand
ziet er nu als volgt uit: 1. Pieter
Keur 6 doelpunten (SV Zandvoort-zat), 2. Robin Castien 6
doelpunten (SV Zandvoortzat.), 3. Avi Ovadia 5 doelpunten (SV Zandvoort-jun.), 4.
Stefan Smit 4 doelpunten (SV
Zandvoort-jun.).

voetbal Mest en met Pieter
Keur en Robin Castien in de
voorhoede levert dat meestal
wel fraaie doelpunten op. Ver-:
dedigend is het nog wennen bij
de Zandvoorters, maar ook
daar komt stilaan verbetering
in.

zorgde. Avi Ovadia was de grote man door viermaal te scoren. Hij moet, op de ranglijst
echter nog altijd Pieter Keur
en Robin Castien voor laten

gaan.
Deze twee schutters van het
zaterdagelftal van SV Zandvoort, voegden twee trefers
aan het totaal toe en kwamen

Tweede pétanquetoernooi
in Zandvoort een succes
ZANDVOORT - Het dpor
de Ondernemers Vereniging
Zandvoort georganiseerde
pétanquetoernooi kwam op
het Gasthuisplein volledig
tot zijn recht. De sfeer op het
plein was perfect en de prestaties waren van dien aard
dat volgend jaar opnieuw het
pétanque gespeeld gaat worden.

gestreden om de winst, want
de verliezers zouden afvallen.
Daarna volgden de acht teams
van de B-finale. Hierna werden
gelijktijdig de halve finales van
het A- en B-toernooi gespeeld,
gevolgd door de finale. De sfeer
was geweldig en de spanning
was af te lezen van de gezichten.

In de B-finale kwamen Bert
en Ina Hoekstra als winnaars
uit de bus, gevolgd op de tweede plaats door Ab en Liesbeth
Reurts. De derde plaats ging
naar de dames A. Heemskerk

en A. van Hunen, terwijl Evert
van der Linden en mevrouw M.
Hemelrijk de vierde plaats opeisten. In de grote A-finale
werd hevig strijd geleverd om
de overwinning. Uiteindelijk
bleken Loek Kornelissen en
John van Molenbroek het beste team met als goede tweede
Marcel van Assema en Freek
Nieman. Harry Baars en Ton
Ariesen volgden op de derde
plaats terwijl wethouders Hogendoom en Van Marie genoegen moesten nemen met een
vierde plaats.

Pétanque is een van de sporten die onder de verzamelnaam van jeu de boules voorkomt. Het spel wordt gespeeld
door teams bestaande uit twee
of drie spelers. Vorig jaar organiseerde de OVZ voor de eerste keer dit toernooi en ook de
tweede keer werd een ongekend succes. OVZ verzocht dit
keer Carl Simons het toernooi
op het Gasthuisplein te leiden.
Simons deed dat met zijn
vrouw Rina en Ger Pols en de
organsiatie verliep dan ook
vlekkeloos.
Op de vier speciaal op het
Gasthuisplein aangelegde banen werden vier voorronden
gespeeld waaruit de finalisten
voor de zaterdagavond werden
geselecteerd. Op vrijdagavond
speelden twee teams uit het
coUege van Zandvoort mee.
Een team werd gevormd door
burgemeester Van der Heijden
en
burgemeester Varga uit Bile
Jwas
- Kroatië.
De derde plaats
ni6* genoeg voor plaatsing
in de finale. De wethouders
Hans Hogendoorn en Andries
van Marie, spelend onder de
naam The AUrounders, slaagden er wel in de finale te halen.
Tijdens de finaleavond was
het behoorlijk druk op het
Gasthuisplein. Vele spelers
maar ook vele supporters waren present en bovendien bleven veel passanten staan om te
ijyjjen naar ^6 finalisten van
het toernooi. Het spits werd
afgebeten door de acht teams Hans Ernst, directeur van het Circuit Park Zandvoort, legt een
Foto: Rob Knottcr van het A-toernooi en er werd bloemstuk op het Nationaal Autosportinoiuiincut

Eerbetoon aan Rob Slotemaker

Als eerbetoon aan deze
destijds groots coureur en
autosportman legde circuitdirecteur Hans Ernst
die dag een bloemstuk op
het Nationaal Autosportmonument, nabij
de
hoofdingang van het Circuit Park Zandvoort. In de
geschiedenis van de Nederlandse autosport was
Rob Slotemaker een 'alleskunner', die in vrijwel elke
autosport-disciplhie thuis
was.
Zijn wapenbeheersing'
was fenomenaal. Het
noodlot sloeg op 16 september 1979 toe voor de
coureur en de anti-slipschool eigenaar. In een onbelangrijke race op Zandvoort slipte hij op een plas
olie en knalde tegen een
stilstaande auto en overleed ter plekke.
Naast vermelding op het
Nationaal Autosportmonument leeft zijn naam
ook voort middels de Rob
Slotemakerbocht op het
Circuit Park Zandvoort.

Vijftiende
TROS-loop
ZANDVOORT - Aanstaande zondag zal voor de vijftiende keer in successie in
Haarlem de TROS-loop
van start gaan. Het parcours van dit prachtige
evenement voert voor een
deel door Zandvoort.
Tot en met vrijdag kan
er nog voor deze loop ingeschreven worden. In Zandvoort kan dat gedaan worden bij Dietrich Sport in
de Haltestraat. De TROSloop gaat oyer diverse afstanden. Zo is er een 2 kilometer familie run, een
acht kilometer prestatieloop, een 21 kilometer
prestatieloop en een 21 kilomter wedstrijdloop. Het
21 kilometer parcours
gaat voor een groot gedeelte door Zandvoort. Deze
halve marathon start om
kwart voor een in Haarlem
en de eerste lopers worden
zo rond kwart over een in
de badplaats verwacht.
Vanaf het Visserspad gaan
de atleten de Van Lennepweg op om vervolgens via
de Van Alphenstraat en de
Boulevard Barnaart richting Bloemendaal te lopen.

Clubraces op
Circuit Park
ZANDVOORT - De Nederland_se Autorensport
Vereniging en de Historische Auto Ren Club organiseren komend weekend
voor de derde maal dit seizoen clubraces op het Circuit Park Zandvoort.
Het begint al op zaterdag. Van tien uur af tot
even na vier uur in de middag zijn er kwalificatietrainingen voor de races
van zondag. Die dag worden er in zes verschillende
raceklassen maar liefst negen wedstrijden verreden.
Zondagmorgen begint het
raceprogramma om tien
uur en eindigt circa zeven
uur later, om vijf uur. De
Vege Sierra Cup, de Super
Car Cup en de Compact
Cars komen zondag tweemaal in actie op het circuit. Dat zijn tevens de
twee laatste ronden voor
het Nederlands kampioenschap 1999.
Rijden de coureurs in de
Radio 538 Citroen Saxo
Cup hun wedstrijden over
het algemeen tijdens de
zogenaamde A-klasse evenementen, zondag vormen
zij daarop een uitzondering en zijn hoofdonderdeel van de clubraces. Met
daarna nog twee races te
gaan tekent zich de situatie aan de kop van het
klassement al aardig af.
Sandra van der Sloot is de
vele jonge mannen in de
Saxo Cup te snel af en leidt
de titeldans met een voorsprong van zestien punten
op de eerstejaars debutant Jaap van Lagen en
Roei van der Scheer.
Alle races worden gereden over volle ronden van
4300 nieter. De_ toegangsprijs is voor duinen en tribune 25 gulden. Voor het
rennerskwartier
moet
twintig gulden meer betaald worden. Kinderen
tot twaalf jaar krijgen op
beide dagen vijftig procent
korting.
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BEUKEN
PARKET
KOLDING

LAMINAAT DECOR BEUKEN

Sterk, stijlvol en voordelig.
«u^
5 jaar 2garantie.
. Tp^|
Per m .
Van 3&5Ö"voor rasr l

Massief Deens

LAMINAAT UNICLIC QUICK-STEP

100% verhuisbaar. In diverse dessins.
Geschikt
voor zwaar woongebruik. l
Per m2.
Van £9r51Tvoor i

14 of 22'Ttm
10 jaar garantie.
per m1 vanaf

BEUKEN PARKET BORUP

Verhuisbaar massief parket.
Dikte 22 mm.
(
Per m2.
Van 15ft95 voor i

Santana is de spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit te zoeken. En zeker
tussen 25 augustus en 25 september als uw hart uitgaat naar een
massief houten vloer. Een groot
aantal kostbare vloeren is dan
door en door voordelig in prijs.
Profiteer van massief voordeel
of van onze andere aanbiedingen.
Dat kan alleen een grote vloerenspecialist u bieden.

EIKEN PARKET NORMANDIE

Frans eiken. Olie geïmpregneerd. ^
Dikte 14 mm.
^1
Perm 2 .
Van 149^ voor l
KURKTEGELS BARREIRO

Kurk met fineer van kersenhout en
kunststof. Toplaag. Dikte 4,4 'mm.
Per m2.
Van girôO'voor
BREEDSTROOK
KERSENHOUT OP KURK

Met HDF-kern.
Per m2.
AFZELIA
PARKET
NORMAN Dj
Massieve
stroken in warme
rode kleur met klein
facetrandje. Dikte 14 mm.
Perm 2

KERSEN
KURKVLOER
CASCAIS BUDCEl
Ijzersterke kurkvloer met
kunststof toplaag in 3-strooks
kersenhout. 10 jaar slijtgarantie.
Per m 2

LAMINAAT
PERTA
In diverse hout- ' "
of steendessins.
Geschikt voor zwaar
woon- of projectgebruik
15 jaar garantie.
Perm 2

so'

JTSr

Van lQ9^"voor

HEVEA
PARKET BALI
3-strooks lamelparket. Geel van
kleur. Dikte 14 mm
10 jaar garantie.
Perm 2

69.^

MERBAU

PLANKEN

LAMINAAT
COUNTRY
AQUAPROTECT
Waterbestendig
laminaat door
impregnering van de
zijkanten. IS jaar garantie.
Introductie-

ROSKO

tótrode harddelen.

EIKEN OF
BEUKEN PARKET / -&
KOPENHAGEN „,fe
Zweeds 3-strooks
lamelparket. Dikte 14 mm
10 jaar garantie.
Perm 2

NATUURKURK
PINTO/
PINTO COLOUR
Kurklamellen in
naturel en diverse kleuren.
Eenvoudig te plaatsen middels
groef- en messysteem.
Introductieprijs per m 2

BERKEN
LAMINAAT
CLASSIC
Kunststof laminaat
met HDF-kern.
Geschikt voor woongebruik'
Per m2

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag en woensdag van 9.00-18.00
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

De Postcode Loterij helpt ook 'm uw provincie

Goede doelen zijn overal te vinden

De Sponsor Loterij
'Week van het
Landschap' van start ook om de hoek!
De twaalf Provinciale
Landschappen organiseren
tussen 18 en 26 september
'De Week van het
Landschap'. De hele week

lang zijn er vooral voor kinderen allerlei activiteiten in
prachtige natuurgebieden,
bij u om de hoek! De
Postcode Loterij helpt

natuurlijk, want de twaalf
landschappen zijn een
belangrijk goed doel.

Vorig jaar gaf de Postcode
Loterij 87 miljoen gulden
aan natuurorganisaties
in Nederland. Daarvan
was 24 miljoen voor de
twaalf Provinciale
Landschappen. Dus
twee miljoen per
provincie. De
s Postcode Loterij
| doet dat omdat de
| natuur bij ons om
| de hoek net zo
l belangrijk is als de
êj natuur aan de
i andere kant van
s de wereld.
S
| De Week van het
a Landschap is het
't perfecte
l moment om,
j
| samen met de \
4 kinderen, te
gaan kijken wat er zoal in
De Postcode Loterij helpt mee om ook de landschappen bij u 'om de
die natuur om de hoek
hoek' voor u en uw kinderen in stand te houden!

BOIM-VOOR-30,8-MILJOEN
, ik wil kans maken op alle prijzen D de heer
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking. Naam:
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.:
Adres:
D 3 x ƒ 12^50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b, uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt In aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 -300 7500 135 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

D mevrouw

Door mee te spelen in de
Postcode Loterij helpt u de
Provinciale Landschappen

om de
natuur
dicht bij
huis te
bescher-

men.
Voor
maar
ƒ12,50

per lot per
maand
helpt u

mee en
maakt u

ook nog
eens kans
op reusachtige prijzen
zoals de Mega Jackpot
van 2 tot 7 miljoen en de
Postcode Kanjer van minstens 30,8 miljoen!
Met deze bon kunt u direct
al meehelpen en winnen!
Stuur hem snel in.

Postcode:
Plaats:

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

3971 MP 002
in Driebergen
150.99.09

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503.1100 VM Amsterdam.

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

BINGO
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getal l t/tri 22
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, 25

37
24'
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13
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45

33
05
32
23

08 34
07 44
36-21
20 *

Hier om de hoek, honderd meier
van het kantoor van de Sponsor
Loterij, staat een bloemcnstal. De
eigenaar heet Frans. Al zestien
jaar staat Frans daar elke dag met
verse rozen en tulpen. Elke dag
kom ik er langs; gewoon een
bloemcnstal met mooie bloemen.
Maar met Frans is iets aan de
hand.

zoals Frans, kunnen dankzij
medicijnen een normaal leven
leiden.

Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt bij onderzoek naar die
medicijnen en geeft voorlichting.
Maar het fonds helpt ook paticntcn als er bijvoorbeeld aanpassingen in huis nodig zijn, want niet

fantastisch d a t j e letterlijk op de
hoek van de slraat kunt zien wat
er met de opbrengst van de
Sponsor Loterij gebeurt?
En het mooie is dat u als deelnemcr aan de Sponsor Loterij dat
mogelijk maakt door mee te doen
aan een leuk en spannend spel,
waarmee u ook nog prachtige
prijzen kunt winnen. U bent
daarom allemaal een bloemetje
waard. Van Frans!
Speelt u nog niet mee? Kijk dan
eens in uw eigen omgeving wat al
die organisaties voor sport, culumr en welzijn kunnen doen mei
de opbrengst van de Sponsor
Loterij. En vul de bon in. Het is
de moeite waard!

Heeft u met deze getallen
' een volle kaarlt dan wint u de

T ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO
getal 23 t/m 36

01/10.000,-

18

ƒ20,-

04 ƒ1.000,-

02
10
17
15
41
19

ƒ 10,-

30
35
11
43
39

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

ƒ8,ƒ7,ƒ6/

Frans liccfl epilepsie, maar urrfci al 16 jaar in ci/n blucinciisldl. 0(infe;ij uw simii.'

Frans heeft epilepsie, maar als hij
me dal zelf niet had vcncld, had
ik hel nooit geweten. Epilepsie is
een tijdelijke storing in het functioncrcn van de hersenen, die tot
uiting komt in hel hebben van
aanvallen. Totale genezing is niet
mogelijk, maar veel mensen.

alle epilcpsic-paticntcn kunnen
leven .zoals Frans.
Het Epilepsie Fonds is een van de
goede cloclcnorganisaücs van de
Sponsor Loterij. Ik moest daaraan
denken toen Frans me vertelde
over zijn epilepsie. Het is toch

Jc( Bijman
Sponsor Loterij

Volkswagen Lupo
005346305
in Rotterdam

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 26 september
18.10 uur op RTt 4
Kijk, bel en win:

toegangskaartjes
Madurodam

De Bingolijn

Kijk op RTL Text
pagina 882

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

Zetfouten voorbehouden

Zclfouicii voorbehouden

Postcode Lqterij
op locatie
door het hele land!

B NATIONALE
«LOTERIJ

leeft, beweegt en gebeurt.
De hele week lang hebben
de twaalf landschappen
een uitgebreid programma met excursies, lezingen en speurtochten voor
de kinderen.

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
19 SEPTEMBER

WIN-EEN-MIIJOEN-BCW
Iv'Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de maandelijkse
trekkingen, kans op tienduizenden
Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot wcdcropzcgging om
voor elke trekking (max. 13 .\ per jaar) de
inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.ii.l). nu 1 licii;i' iKiiiltriiisrii i'ii VCK/IT iiivulli'ii
in Woljli'dcrs. Drt'lmiMif IIOIK/I in (UinnKinlinj;
vdii lic'f r(\!ciïH'i](, ap aanvraag vcrhrij^baiir.
iel. 0900-.300 HOO (3.5 cpm).'

D de lieer

150.99.09

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven'/' l'O.OOO,- '
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tel:

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1 1 0 0 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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Logeren in een andere wereld
Normaalgesproken wonen ze in Bilje, een
Kroatische gemeente van zevenduizend
zielen en acht kleine dorpjes aan de
Servische grens. Ze hebben een oorlog en
veertig jaar communisme achter de rug.
Op uitnodiging van Zandvoort, dat
meedoet aan een
democratiseringsproject van het IKV en
de VNG, logeerden ze samen met hun
burgemeester vorige week aan de
Nederlandse kust. Ze maakten kennis
met 'rare' Hollandse gewoonten als het
openhouden van de gordijnen en tussen
de middag een zelf gesmeerde boterham
eten. Maar ze lieten ook Zandvoort zien
hoe zij leven: voetbal en volksdansen om
je dagelijks bestaan op te vrolijken.

;-,,W

Tekst: Monique van Hoogstraten
Foto's: Karin Schut, André Lieberom en
Monique van Hoogstraten

Waaraan heeft u 1,25gulden uitgegeven?
W
AAROM MOETEN
die Kroaten nu zo nodig naar ons dorp komen? De radiopresentator
die deze vraag op de lokale
zender ZFM stelde, houdt
van kritische interviews. Ik
ook. Ze scherpen de geest.
Daarom heb ik eens goed nagedacht de afgelopen dagen.

Mee met de Knrm: sommige Kroaten hebben de zee r.og nooit gezien, laat staan erop gevaren

Het gemeentebestuur heeft
20 duizend gulden (1,25 gulden per Zandvoorter) uitgegeven om 37 jonge inwoners
van Bilje, drie tolken en twee
chauffeurs voor 475 gulden
per persoon een week lang in
Zandvoort te laten logeren.
Inclusief eten, verblijf, vervoer en een uitgebreid programma. Is dat zonde van het
geld?

i

De kinderen op de Nicolaasschool vragen honderduit aan hun Kroatische leeftijdgenoten. Volgens een
van de Kroatische leraressen zijn de kinderen in Zandvoort vrijer dan de zeer gedisciplineerde meisjes
uit Bilje. „Dat eerste is voor de docent wel wat moeilijker, maar voor de kinderen misschien veel beter."
Om de kinderen van Bilje zo min mogelijk aan de oorlog te laten denken en ze de armoede thuis te laten
ontvluchten organiseert de school van Bilje veel extra activiteiten na school. Zo zitten de kinderen die
Zandvoort bezoeken op volksdansles en een kinderkoor

Het is bijna flauw om te
zeggen dat u er, net als ik, bij
had moeten zijn om er zelf
een oordeel over. te vellen.
Dan had u de euforie gezien
bij de achtjarige Christina die
voor het eerst van haar leyen
een zak snoep vulde. Thuis
kost zo'n zak het tienvoudige
en die zal ze dus nooit krijgen. Haar moeder heeft het
zakgeld voor haar reis ongetwijfeld geleend van haar
grootmoeder, zoals meerdere
meisjes in de groep.
Of u had de opwinding genoord in de stem van de vijftienjarige Veronica op de
boot van de Knrm. Geen golf
was te klein voor haar. Het
was de eerste keer dat ze op
zee voer. En ze werd niet
eens zeeziek.

Dragan krijgt zijn idool Bichard Witschge te pakken

U had pok de anders zo onverschillige voetballer Dragan zien springen van plezier.
Omdat hij de Ajax-spelers Richard Witschge en Dani in de
Arena om hun handtekening
kon vragen.
Maar het belangrijkste is
nog dat u met de Kroaten
had kunnen praten. Om ze te
vertellen dat Nederland niet

Met Bilje gaat het beter

Half ingestorte huizen, een natuurgebied vol mijnen en
burgers die.schichtig weglopen als je ze benadert. Zo zag
Bilje er in januari uit toen de Zandvoortse burgemeester
Van der Heijden en verslaggeefster Monique van
Hoogstraten de Kroatische gemeente bezochten. Inmiddels
gaat het alweer een stukje beter, zegt de immer
optimistische vrijwillige burgemeester Varga van Büje. En
als hij „Zandvoorts wijze lessen" toepast, hoopt hij zijn
zijn bij wat er in hun dorp gegemeente nog beter te kunnen ontwikkelen.
beurt."
Varga is dan ook zeer te
ORMAAL IS lüj een drie zaken zijn die eruit sprin- spreken over het project in
spraakwaterval, maar gen. „Büje mag nooit zo'n mas- Oud-Noord waar burgers sazaterdagmorgen heeft saal toeristenoord als Zand- men met de gemeente praten
Varga nog wat moeite yoort worden. We mogen onze over de opknapbeurt van de
met het formuleren van zijn identiteit niet verliezen. Ik ben wijk. Diverse bewoners hebben
Engelse zinnen tijdens een erg onder de indruk van de ma- Varga verteld hoe zij eerst nogontbijtinterview. Hy heeft nier waarop alles in Zandvoort al wantrouwend stonden tetwee dagen lang allerlei infor- georganiseerd is, zoals bijvoor- genover de nieuwe houding
matie in zich opgezogen over beeld de manier waarop een van de gemeente. Ze geloofden
Zandvoort. Het is te veel en te paspoort in het raadhuis mak- niet dat de gemeente echt naar
vroeg. Thuis gaat hij alles eerst kelijk geregeld kan worden. ze wilde luisteren.Heel goed is ook dat de Zandeens op een rijtje zetten.
Die scepsis is ook in BiJje by
Maar mj weet nu al dat er voorters veel meer betrokken de bevolking waar te nemen.

N

Er gaapt een enorme kloof tussen de overheid en de burgers.
„Je hebt politici en je hebt de
mensen," verwoordt voetbalcoach Marko Gradistanac de
algemene gevoelens van de inwoners van Büje. Veertig jaar
communisme hebben veel Balkan-bewoners argwanend, afwachtend en kritisch gemaakt
tegenover alles wat voor hen
geregeld wordt. Anderzijds
verwachten ze juist dat de
overheid zo snel mogelijk zorgt
voor rijkdom, nu de oorlog
voorbij is. De jonge democratie

lijdt daar onder. En Varga ook.
Maar niet alleen de burgemeester van Büje merkt het.
Het Zandvoortse comité dat
een programma voor veertig
inwoners van Büje heeft georganiseerd, valt ook op dat
sommige deelnemers nauwelijks vooruit te branden zijn.
Als een programmapunt echter aan de gang is, vergeten ze
hun onverschilligheid heel
snel. Eerst zien, dan geloven,
lijkt het wel.
Opmerkelijk is weer wel dat
het voetbalteam van BUje et-

nisch gemengd is (Kroaten,
Serven en Hongaren), terwijl
de Kroaat/Hongaar Varga in
zijn gemeente niet met een
Servische organisatie wil praten. Die afkeer is wederzijds, is
inmiddels gebleken. De wonden van de oorlog zijn nog te
vers.
Om het vertrouwen van de
gemiddelde inwoners in de lokale bestuurders te vergroten
wü Varga meer informatiebijeenkomsten a la Zandvoort
organiseren. Dat is nodig om
de toeristische economie, waar

het beloofde land is. Dat democratie betekent dat je •
weer vertrouwen in elkaar
krijgt. En dat de Zandvoorters na De Oorlog (een andere dan die van hun) keihard
gewerkt hebben om het dorp
te laten opbloeien, ondanks
het wantrouwen tussen degenen die in Wilhelmina en degenen die in Hitler geloofden.

hij al zijn hoop op heeft gevestigd, op gang te brengen.
Zonder geld komt hij echter
niet ver; beseft hij. Zeker omdat het natuurgebied, dat zich
leent voor allerlei rustige vormen van toerisme, vol met rrtijnen ligt. De begroting van Büje
is ontoereikend om specialisten hiervoor in te huren. Büje
heeft slechts 500 duizend gulden per jaar te besteden,
Zandvoort 56 miljoen gulden.
„Gelukkig," zegt de enthousiaste burgemeester, „is er wat
dat betreft goed nieuws. Het
nationale waterleidingbedrijf
heeft een lening bij de Wereldbank geregeld om de mijnen
weg te halen. Een paar weken
geleden zijn de werkzaamheden bij ons begonnen."
Ook helpt het Wereld Na-

Dan was u er net als ik achter gekomen dat in Bilje gewone, doorsnee mensen leven. Sommigen zijn aardig en
enthousiast. Anderen zijn lui
en hebben alleen maar kritiek. Wat denkt u, hadden ze
het nodig om een weekje in
een ander dorp te verblijven?

Monique van Hoogstraten

tuurfonds om de inwoners van
Büje te leren hoe ze het natuurgebied kunnen beschermen. De landelijke overheid
heeft daarnaast 500 duizend
gulden beschikbaar gesteld
om kleine toeristische projectjes te bevorderen, zoals het
stimuleren van de productie
van lokale lekkernijen. Varga
heeft een plan ingediend om 28
families in Büje zo te helpen.
„Helaas heeft de regering op
dit moment problemen met de
begroting en dus is het geld er
nog niet."
Sinds januari is het ook de
wederopbouw van de huizen
verder gevorderd. „Er staan
nog wel wat ingestorte huizen,
maar lang niet meer zoveel,"
vertelt Varga trots. „Kortom,
we gaan de goede kant op."

'Weekje Zandvoort is
een groot avontuur'
£TT T OOR DE mensen uit mijn dorp is het belangrijk dat ze
m/ de wereld zien. En dat ze mensen ontmoeten uit een anw dere cultuur. Ik kan de wereld niet transporteren naar
BUje. Daarom is het bezoek aan Zandvoort van erg groot belang
geweest," meent burgemeester Varga van Büje.
By navraag blijkt bijna elke
deelnemer anders terug te kijken op de week. Die is dan ook
gevuld geweest met zeer uiteenlopende activiteiten: veel
optredens van de dansgroep,
voetbalwedstrijden, een rondvaarttocht in Amsterdam, diverse winkeluurtjes, een dialoog met kinderen van twee
scholen, een tocht met de
Knrm, een bezoek aan de ArenA, de politie en de brandweer
plus een rondleiding door het
dorp.

l

*

Wurf danst hand in hand met de volksdanseressen uit Bilje

„Het was een groot avontuur," zegt Veronica na afloop.
„De ArenA was zo groot en zo
indrukwekkend en ik mocht de
Ajax-mannen zien," jubelt de
kleine Marina, die bij het taezoek aan het stadion een voetbalshirt heeft gedragen dat
minstens vijf maten te groot
was. De 'Ajax-mannen' merkten haar pas op toen ze aan
hun shirt trok en haai' opschrijfboekje onder hun neus
duwde.
„We hadden verwacht dat
we bij mensen thuis of in een

houten huis zouden logeren,"
vertelt Christina, „maar het
waren hele mooie bungalows."
„De gastvrijheid is mij het
meeste opgevallen," vindt
voetballer Zvonko. „Zandvport heeft veel te bieden. Je
vindt er rust en je kunt er lol
hebben," meent tolk Maja.
Maja en schooldirectrice
Ana weten zeker dat de jongeren het bezoek nog zullen herinneren als ze al lang en breed
volwassen' zijn.
„Zoals Zandvoort ons heeft
ontvangen, is fantastisch. Wij
zullen dat nooit kunnen doen,
maar iedereen is wel van harte
welkom. We zullen het bezoek
nooit vergeten. We zijn onder
de indruk van hoe hier geleefd
wordt en we hopen dat het bij
ons ook ooit zo zal zijn."
Maar voetbalcoach Marko is
daar nog niet helemaal van
overtuigd. „Ik wü geen koffieshop in Büje." En dan, lachend: „Misschien kan ik wel
rijk worden als ik ermee be- Vreugde en verdriet voor de Kroatische voetballers: van TZB gewonnen met 3-0 en van SV Zandvoort nipt verloren met 4-3. Sommige
spelers dragen de gcel-groene kleuren van S V Zandvoort na afloop van de wedstrijd
gin."
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Mitsubishi Galant

Seat Al ham b ra 1.8 T Cran Via

SPECIFICATIES Seat Alhambra
1.8 T Gran Via
Motortype: Viercilinder lijnmotor
met turbo en 20 kleppen
Cilinderinhoud: 1.781 cmj
Vermogen:
110 kW/150 pk
bij 5.700 t.p.m.
Max. koppel: 210 Nm bij
1.750t.p.m.
Acceleratie:
12 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
194 km/uur.
Gem. verbruik: 10,1 ltr/100km.
Prijs:
ƒ 72.995BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Elektrische ramen voor en achter
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Climatronic
Lichtmetalen wielen
Lederen bekleding
Stoeiverwarming
Cruise control
Boordcomputer
Voorruitverwarming
Mistlampen voor
Koplampsproeiers
Donker getinte ruiten achter
Twee airbags
ABS

Limited Edition
Mitsubishi levert tijdelijk de
Galant Limited Edition met
extra's t. w. v./ 3.800,-. Het
pakket bestaat uit grote 16inch lichtmetalen wielen, airconditioning, twee airbags en
sportieve 205/50 WR-banden.
De prijzen bedragen ƒ 44.995
voor de sedanversie en ƒ
47.195 voor de stationwagon.
De Galant heeft een 2,O-liter
motor met een vermogen van
136 pk en een topsnelheid van
200 km per uur.

W

ie nog nooit in een MPV (of ruimtewagen) gereden
heeft, zou dit type auto gemakkelijk voor 'busje' aan
kunnen zien. Begrijpelijk, want qua formaat hebben ze
wel wat weg van het vervoermiddel waar de bakker of loodgieter
zich van bedient. Daar houden de overeenkomsten echter wel op.
Zeker in het geval van dit Spaanse ruimtewonder, die met zijn
superdeluxe interieur en bliksemsnelle motor menig 'normale'
auto achter zich laat. Zowel figuurlijk als letterlijk.

Nissan Pickup
Navara

De superdeluxe Gran Via-uitvoering is uiterlijk onmiddellijk als het
topmodel van de Alhambra-familie
herkenbaar. De achterste zijruiten
en de achterruit zijn donker getint,
wat de impressie versterkt dat het
hier om een exclusief model gaat,
bestemd om belangrijke personen
mee te vervoeren. Een soort VIPauto. Ook de subtiele 'Gran Via'plaatjes op de zijkant geven de
Alhambra een chic tintje.
Het interieur bevestigt wat de buitenkant doet vermoeden: de
Alhambra Gran Via is werkelijk
afgeladen met opties. De zes
'Captain chairs' zijn met leer
bekleed, de voorste twee kunnen
de temperatuur van het zitvlak desgewenst elektrisch tot exotische
waarden opvoeren. De standaard
airconditioning zorgt op zijn beurt
weer voor verkoeling. Ook vier
elektrische ramen, cruise control,
radiobediening aan het stuur en

voorruitverwarming zijn standaard
voorzieningen. Deze auto is duidelijk niet alleen gemaakt om veel
kilometers mee te maken, maar om
ze bovendien in alle mogelijke
comfort en luxe af te leggen.
In praktisch nut overtreft een MPV
als de Seat Alhambra elke conventionele auto. Draai de voorstoelen
om, klap de andere stoelen om tot
tafeltje en voila: je bent klaar om te
picknicken, een kaartje te leggen of
een vergadering te houden. Door
alle vier achterste zitplaatsen te
verwijderen tover je de Alhambra
om tot een regelrechte vrachtwagen. Bovendien heeft deze Gran
Via standaard uitklaptafeltjes aan
de rugleuningen van de voorstoelen. Handig om een kopje koffie in
te prikken.
Achter het stuur ben je de koning
te rijk. Door de hoge zit en het
enorme glasoppervlak is het uit-

De zes 'Captain chairs' zijn in de Alhambra Gran Via volledig in leer
verpakt.
zicht perfect. Comfortabel genesteld in het leer maakt zich al snel
een superieur gevoel meester van
de bestuurder; je kijkt letterlijk neer
op de andere weggebruikers.
Slechts het dashboard, dat door de
grote plastic oppervlakken een tikkeltje uit de toon valt, tempert het
rijke gevoel een beetje. De 1,8 liter

turbomotor, die maar liefst vijf
kleppen per cilinder telt, maakt je
tot een van de snellere weggebruikers. Zodra de toere.nteller boven
pakweg 2.500 toeren komt, vliegt
de Alhambra er veel sneller vandoor dan je aan de hand van z'n
afmetingen voor mogelijk had
gehouden. Dat zorgt in veel situ-

De Seat Alhambra Gran Via: qua VIP-vervoer een serieus alternatief
voor een limousine.
aties voor verbaasde gezichten - en
gepast respect - van medeweggebruikers. Dankzij de twintig kleppen heeft de auto bovendien een

opvallend lange adem; de versnelling gaat onverminderd door, tot
boven de 6.000 toeren. Ruim, luxe
én snel...wat wil je nog meer?

Auto-industrie pakt uit in Frankfurt; Parade van primeurs

M

De opvolger van de sportieve MR2 van Toyota met middenmotor prijkt
eveneens op de show in Frankfurt. Hij heeft een afneembare kap, zodat
hij in een handomdraai van coupé in cabriolet verandert.

Bij Citroen staat ook heel wat op
stapel. Dit jaar verschijnt de Xsara
Picasso ten tonele. Tevens tonen

Omega stijgt in aanzien
pel pleegt, met zijn top)per Omega een knap
staaltje
gezichtsbedrog. Uiterlijk lijken de veranderingen voor het model 2000
op de achterkant van een sigarenrioos te passen. Niets is
echter minder waar. Wat op de
foto subtiel anders lijkt, blijkt
in werkelijkheid voor een stuk
dynamischer vormgeving te
zorgen. Deze Opel stijgt in
aanzien.
In de Omega pakt dat nog sterker
uit. Rondingen hebben plaats
gemaakt voor strakke lijnen en
scherpe hoeken, waardoor met
name het dashboard modern voor
de dag komt. De lichte metaaltinten rond de middenconsole in de
uitvoering Sport versterken dat
karakter extra. Samen met het
straffer geveerde onderstel en de
brede 235/45 banden en grote 17inch wielen heeft Opel zijn luxe
topmodel zelfs een pittig weggedrag weten te bezorgen.
Zo'n slordige 335 miljoen gulden
heeft Opel geïnvesteerd in de vernieuwing van de Omega. Meer
dan een derde van de onderdelen is
vernieuwd of vervangen. De Duitse
producent wil koste wat het kost
een stevig deuntje meeblazen in de

botsproef
Met een topscore van 5 sterren
heeft de Volvo 580 zware
Amerikaanse side-impact botsproeverï doorstaan. Deze auto
is de enige die zo goed presteerde tijdens deze test. Zowel
de zijdelingse bescherming van
de bestuurder, als die van de
achterinzittenden kwamen zeer
goed uit de bus. Dit is niet de
eerste keer dat Volvo laat zien
dat veiligheid hoog in het vaandel staat. Eerder won de S80
twee Canadese prijzen voor het
whips-systeem, dat de kans op
een whiplash vermindert.

en die bij constante snelheid even
weinig brandstof verbruikt als een
spaarzame en bescheiden viercilinder turbodiesel.
Hybride-aandrijving wordt ook
steeds tastbaarder. Bij dit systeem
werken een verbrandings- en een
elektromotor eendrachtig samen
voor maximale zuinigheid en een
geringe uitstoot van uitlaatgassen.
Toyota showt de definitieve productieversie van de (hybride) Prius
en Nissan onthulde vorige week
een concept van zo'n auto onder
de naam Cypact. Het betreft in dit
geval een sportieve coupé, waaruit
blijkt dat milieutechnologie niet
model staat voor kleurloze saaiheid. Ook Ford en Mitsubishi presenteren hybride-auto's.

Volvo presteert
bovenmaats bij

eer dan vijftig wereldprimeurs staan er op de autoshow
in Frankfurt. Prachtige sportauto's als de MercedesBenz SLR en de BAAW Z8 strijden er om de aandacht.
Toonaangevende technologie en superzuinige motoren rollen de
loper uit naar de toekomst. En te midden van al dit smulwerk
voor autoliefhebbers prijken serieuze nieuwe bestsellers als de
Nissan Almera, de Opel Astra Coupé, de Seat Leon en de
Peugeot 607.
De autotentoonstelling in
Frankfurt, kortweg IAA, is eind
vorige week voor het publiek geopend. De deuren staan nog tot en
met 26 september open. Het is de
grootste show van Europa. Dit jaar
spant wat nieuws betreft de kroon
en toont aan dat de auto-industrie
volop in beweging is. Op weg
naar het derde millennium bewijzen de producenten van Europa,
Amerika en Azië dat de auto in de
mobiliteit een grote rol blijft spelen.
Veel aandacht is er voor schone en
zuinige motoren. Dat kan heel
goed samengaan met fraai design
en met prestaties. Volkswagen
bewijst dat met de Concept D, een
toekomststudie van een nieuw
topmodel. In Frankfurt toont de
Duitse producent bij deze auto
een tiencilinder dieselmotor, die bij
optrekken de trekkracht van een
Formule l krachtbron kan leveren

Hij oogt stoer en krachtig, de
Nissan Pickup, maar als Navara
bekoort hij door zijn luxe.
Volautomatische airconditioning, elektrische ramen, centrale vergrendeling, verstelbare en
verwarmbare buitenspiegels,
leer op het stuurwiel en op de
pookknop, het zijn onderdelen
van de uitrusting.
Nissan probeert hiermee een
nieuwe groep rijders te plezieren. De auto moet behalve voor
bedrijven ook aantrekkelijk
worden voor privégebruik.
Daarbij is veiligheid eveneens
op een voetstuk gezet. Airbags
beschermen bestuurder en passagier en ABS voorkomt dat de
auto in de slip raakt. Behalve
aan veiligheid, heeft Nissan ook
,veel aandacht besteed aan
uiterlijkheden zoals verchroomde buitenspiegels, grote lichtmetalen velgen en treeplanken
aan de zijkant. De pickup is verkrijgbaar vanaf ƒ 43.750,-.

Kia heeft de opgaande lijn weer
te pakken en dat vertaalt zich
onmiddellijk in nieuwe modellen,
zoals deze ruimtewagen Garens
op basis van de Shuma.

de Fransen een auto met een
knipoog naar de ooit zo succesvolle 2CV. De lijn van de carrosserie
en het vouwdak van dit studiemodel Pluriel (spreek uit: pluriejel)
doen gewoonweg denken aan de
Eend van destijds.
Steeds meer gaan automakers uit
van het credo dat mensen een
auto in eerste instantie beoordelen
met de ogen. Vormgeving krijgt
daarom sterker dan ooit de aandacht. Elk merk zoekt het onderscheid. Daewoo etaleert dat in
Frankfurt krachtig met een concept van een compacte ruimteauto, de Tacuma, die in de loop
van volgend jaar uitkomt. Het is
een flitsend model met een bijzonder smaakvol interieur.

De nieuwe Excel van Hyundai debuteert op de IAA. Strakke lijnen geven de auto meer uitstraling.

Op de foto lijken de veranderingen weinig spectaculair, maar in het echt zorgen ze voor een veel flitsender
ogende Omega.
top van de markt. Waarom ook
niet? Want de gevoelsmatig
bescheiden Omega verkoopt heel
behoorlijk. Duitsland en Engeland
zijn de sterke markten, gevolgd
door Nederland.
Voor de immense investering heeft
Opel het echt niet louter gelaten bij
uiterlijke veranderingen. De veiligheid is opgevoerd met onder meer
de whiplash voorkomende hoofdsteuntechnologie en een verbeterd
DSA (Dynamic SAfety) onderstel.
Dat valt te merken aan de veel

strakkere wegligging. De achterwielaandrijver benadert een neutraal stuurgedrag zonder een spoor
van een wegglijdende achterband.
Ook zaken als een volledig in het
dashboard opgenomen navigatiesysteem en van het stuur te bedienen radio en telefoon zijn verkrijgbaar. De Omega nestelt zich met
deze voorzieningen bij het neusje
van de zalm in de zakelijke klasse.
Aan de basis staat nu een verdienstelijk presterende 2,2 liter motor
van 144 pk. In combinatie met

deze nieuwe krachtbron kost de
Omega 64.950 gulden. Wie wil
dieselen komt uit bij de 2.0 Dl van
100 pk voor een prijs van 65.950
gulden. Andere krachtbronnen zijn
de reeds van de vorige Omega
bekende 2.5 turbodiesel (130 pk)
en de 2,5-liter (170 pk) en 3,O-liter
(211 pk) V6 benzinekrachtbronnen. De topper in de serie is de
Omega V6 3.0 Stationwagon met
automaat voor 99.750 gulden.
Dit is de Daewoo Tacuma Style met een 1,8-liter motor van 104 pk.
Een studie van een compacte ruimtewagen die volgend jaar op de
markt komt.

De verrassing van Frankfurt is deze Fabia van Skoda. Een volstrekt
nieuw model waarmee de Tsjechen onder de vlag van de Volkswagen
groep
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'Dansen houdt
7
de mensen jong
Stijldansen is weer 'in'. In de Verenigde Staten is het
momenteel weer een rage om gewoon te dansen. Maar
ook in Nederland trekt het stijldansen weer aan. „De
mensen willen gewoon een avondje lekker uit. Met
elkaar praten en af en toe dansen, lekker bewegen. Of
gewoon kijken en luisteren naar de muziek. Maar dan
wel zonder watjes in hun oren."

gramma gezet. En in 2004 staat
het als onderdeel op het sportprogramma."

Of daarvan ook een wervende impuls uitgaat, moet natuurlijk worden afgewacht.
Maar nu is de belangstelling
voor het stijldansen al weer
groeiende. „We hebben up-endown-perioden gekend. Ik
denk dat we nu weer de opgaande lijn te pakken hebben.
OCH HEEFT OOK Ad dat hij als danser ook actief Op 8 december krijgen we in
de Bruijn van Dans- en was, kampioen van de Benelux Ahoy die 'Burns-the-floor'
Partycentrum Van den en eindigde zes keer als tweede show. Een demonstratie van
Adel & de Bruijn Bonel bij het nationale kampioen- allerlei dansen door een we'heel moderne' dansen op het schap Ballroom-dansen. Haal- reldgroep."
programma staan. Tijdens de de zelfs de halve finale van het
Het optreden van zo 'n gereOpen Huis-sessies, zaterdag is WK. Hoewel zijn voorkeur uit- nommeerde groep 'ziet De
de tweede en laatste, demon- gingnaar de Ballroom, behoor- Bruijn als een geweldige stistreert hij ook de nieuwe dan- de hij in Nederland ook bij de mulans. „Zo'n groep maakt
sen van dit jaar: de Mambo nr. beste twaalf Latin-American- het voor ons heel erg fijn. Dat
5 en de Wild-Wild-West.
paren. „Dan praten we over de zal ongetwijfeld zijn uitwer„Dat zijn topics. De Mambo jaren tussen 1965 en 1986. king hebben." Niet dat hij om
nummer 5 staat nummer één Daarna kom je qua leeftijd in werk verlegen zit. De agenda
in de top-100. De Wild-Wild- een andere klasse. Bovendien voor het komende winterseiWest staat daar ook in. Die ho- gaan én lesgeven én intensief zoen, dat zondag begint, verren de mensen de hele dag trainen niet erg goed samen." meldt niet minder dan dertig
over de radio.
lesgroepen.
Als ze daarop
Van
eerste
jaars jeugd
Een avond lekker bewegen
tot toptraidat
leuk.
,,.
.
ninMaar het z;jn
gen. Met het
en
gezellig
uit
geen dansen,
'English highdie je de hele
ly commenavond moet ~""°~°~™~-~'~'"~
Fellow'
Want trainen is nodig. „Dan- en het FDO-diploma bezit De
doen. Vijf, tien minuten, dat
vindt men in de regel wel vol- sen kun je doen voor de gezel- Bruijn de hoogst mogelijke
doende. En dat is natuurlijk ligheid, maar ook als sport. 90 gradaties om les te geven. Veel
heel iets anders dan de beken- procent van de dansers doen dansleraren in Nederland hebde Ballroom of Latin-Ameri- het om lekker te kunnen bewe- ben bij hem de opleiding gecan-dansen. Daar kun je een gen. Tien procent maakt er volgd.
avond meevuUen."
hun sport van. We zijn als bond
De Bruijn zit al ruim 30 jaar enkele jaren geleden ook toeRuim twee jaar geleden is hij
in het vak. Hij kreeg zijn oplei- gelaten als lid van het de samenwerking met Van den
ding in Engeland van DE dans- NOC*NSF. Ook het Interna- Adel aangegaan. „Die kregen
leraar, Benny Tolmeier. „Een tionaal Olympisch Comité het steeds drukker met het
Nederlander die het in Enge- (IOC) heeft het dansen er- party-gebeuren en ik zocht een
land helemaal gemaakt heeft. kend. In Sydney zijn de tien uitweg uit Amsterdam. Daar
Hij was de grootste, de toptrai- standaard dansen (5 Ballroom zat ik op de Rozengracht en
ner in de wereld."
en 5 Latin-American) als de- het werd voor de mensen
De Bruijn werd, in de jaren monstratiesport op het pro- steeds moeilijker om ons te be-

Ad de Bruijn
(links op de
voorgrond)
geeft tijdens
een Open
Htiis-avond

T

een
demonstratie
van de Mambo

nr. 5. Op de
achtergrond
de belangstellenden, die de
danslcraar
proberen te
volgen
Foto
Jaap Maars

reiken." De Bruijn was één van keuze. We hebben hier geen
de laatste grote dansscholen, parkeerprobleem en geen last
die Amsterdam de rug toe- van inbraken."
keerde.
Wim Bonel had en heeft nog
steeds een geweldige naam in
„Dit samengaan was ook een ons land en ook daar buiten,
noodzaak. De verhuizing naar zoals eertijds naast Tolmeijer
de Touwslagerij een perfecte ook Wim Voeten (uit Den

Bosch) internationale bekendheid genoot. De Bruijn, die in
1968 bij Bonel begon en in 1986
de zaak overnam, heeft naast
de lerarenopleiding ook een
vijftiental wedstrijdparen. Die
krijgen niet alleen training,
maar ook privé-lessen. „Het

daar geleerde kunnen ze dan
op trainingsuren instuderen.
Want het vergt veel tijd om alle
variaties goed onder de knie te
krijgen."
„Maar niet iedereen wil zover gaan. Ik heb ook een groep,
die nu al voor het 24-ste jaar

terugkomt. Ze leren er toch
telkens weer wat bij. Die doen
het voor de gezelligheid. Want
dansen houdt de mensen jong.
We organiseren ook allerlei
aparte avonden."
Henk Fokkink

'Met uitstraling
moet je het
7
publiek raken
Vorige week begon voor de
liefhebbers van de flamencodans het nieuwe seizoen. In
de Arte Flamenco-studio,
gevestigd in één van de
ruimten Tussen de Bogen in
het Amsterdamse centrum,
begon Prisca Maria (van
Delft) aan haar vijftiende
seizoen. De in Nederland uit
Indische ouders geboren
lerares genoot haar
opleiding in het land waar
de Flamenco is ontstaan:
Spanje.

'Latin is leuk
tijdens het
vrij dansen'

D

Atsuko Matsunaga werkte in
Engeland, verhuisde naar
Amsterdam en vroeg waar
ze kon dansen. De Bruijn
Bonel werd haar aanbevolen
en ze nam priyéles. Totdat
Ad de Bruijn één van zijn
leerlingen vroeg om te
komen helpen. Theo Efdée:
„Dat helpen liep iets uit.
Qua persoonlijkheid en
dansen klikte het meteen."
Dat was ruim acht jaar
geleden. Sindsdien vormen
de twee op de dansvloer een
onafscheidelijk paar.

D

IT WEEKEINDE namen ze deel aan een internationale wedstrijd
in het Tsjechische Usti Nad
Labem, een plaatsje aan de
Oder net over de Duitse grens.
„Dat was op uitnodiging van
de bond, die dan ook een deel
van de reiskosten vergoed. Het
verblijf daar wordt dan door de
organisatie betaald, maar
meestal komen die kosten
voor eigen rekening."
Atsuko (39) en Theo (42) begonnen als wedstrijddansers in
de laagste klasse bjj de senioren. Dat is de groep, die juist
boven de wereldtopklasse
(tussen de 18 en 35 jaar) zit.
„Daar haalden we elk jaar de
titel en stoomden dus in enkele jaren van de D-klasse door
naar de hoofdklasse." Vorig
jaar werden ze vierde in het
NK, maar omdat het derde
Paar inmiddels 'uit elkaar is',
gaan ze nu als nummer drie
Atsuko Matsunaga en Theo Efdée in wcdstrijdkledij
door.
De wedstrijden waaraan ze
willen meedoen, kiezen ze zelf
uit. „Meestal in de weekeinden, maar een enkele keer
moet je wat meer vrij nemen.
Zoals voor Tsjechië. Daar zijn
we vrijdag heen gegaan." Behalve de vrye dagen, waarover
de twee gelukkig ruimschoots
beschikken (Theo werkt bjj de
gemeente Amsterdam, Atsuko
bij de Bank of Tokio), kost het moest na een blessure stop- dansen geaccepteerd," vertelt
deelnemen aan wedstrijd veel pen. „Daarna had ik geen part- ze.
geld. „Niet alleen de wedstrij- ner meer, maar zocht ook niet
Het Amsterdamse paar
den, het entreegeld, de reis- actief." Tot hij Atsuko ont- heeft gekozen voor het Ballkosten, ook de voorbereiding, moette. De Japanse kreeg haar room-dansen. „Latin is leuk
de lessen en soms privé-les. eerste danslessen pas op 23- tijdens het vrij dansen. Wil je
Maar het is een leuke sport," jarige leeftijd. „In Japan was daar ver in komen, dan moetje
het in haar jeugd niet geoor- jong zijn, een goed figuur hebstelt Theo.
loofd, dat een jong meisje de ben, want het dansen moet
Theo leerde dansen toen hij hand van een vreemde man soepel ogen. Ballroom houd je
eenjaar of zeventien was, ging vasthield. Dus was van dansen langer vol," meent Theo, die
ook wedstrijddansen, maar absoluut geen sprake. Nu is met Atsuko voor de nabije

Foto Jaap Maars

Atsuko en Theo, een
onafscheidelijk danspaar
maanden een aardig programma heeft opgesteld.
Hoogtepunt daarin moet het
Open NK worden dat van 11
tot en met 14 november in
Slagharen wordt gehouden.
Daar komen dan ook de profs
voor het WK all-round. En
daar kijkt het tweetal met belangstelling naar uit.
H.F.

E FLAMENCO is een
van oorsprong Andalusische
zigeunerdans. „Eigenlijk' ontstaan in de armere bevolkingsgroepen, waarbij gezongen
werd over de kerk, de moeder
of het werk. Over gewoon alledaagse onderwerpen." De flamenco is een streng ritmische
dans, die wordt begeleid door
handgeklap, gitaarmuziek en
castagnetten. Maar ook de
zang ontbreekt niet. De danser van Paco de Alba. Dat was de
straalt een trotse lichaams- sterdanser van Pila Lopez.
houding uit en naast de arm- „Kwalitatief uitstekend, maar
bewegingen wordt met de voe- niet gesubsidieerd. Die opleiten het ritmisch geluid voort- ding kostte zo'n 1200 gulden
gebracht. De schoenen - voor per maand. Ik ben toen bij dide dames met blokhakken, de verse bedrijven Engelse les
heren gewone laarzen - zijn gaan geven, waarmee ik net
heel belangrijk.
voldoende verdiende voor de
Prisca Maria kwam met deze dansopleiding."
muziek in aanraking toen zij
„Het was armoe troef, maar
begin zeventiger jaren in Am- ontzettend leuk en een prima
sterdam samenwoonde met training. Tot ik een keer op
een Hongaarse gitarist. Het doorreis in Brussel zat en even
paar kreeg regelmatig bezoek naar Amsterdam wilde. Daar
van in Am_ _ belandde ik in
sterdam wereen café en
kende Spankreeg
de
Danser
straalt
jaarden. „Ik
naaldhaak
liep daar dan
van een stomtrotse
een beetje de
dronken
drankjes te
vrouw in mijn
serveren. Die
lichaamshouding voet. Einde
Spanjaarden
carrière. Ik
namen
me
was niet veruit
een keer mee
zekerd, kon
naar een flamaanden lang
mencoleraar
~"""-•"~•~~"~ ------- niet werken.
(Basilio) in Utrecht waar ik les Toen probeerde ik hier op te
nam. Maar na eenjaar was het treden, maar dat was niet eentoch beter om een opleiding te voudig. Je hebt minstens een
gaan volgen in Spanje zelf."
gitarist nodig, liefst pok nog
In Madrid kreeg zij haar fla- een zanger. Uiteindelijk ben ik
menco-opleiding bij Rosario, les gaan geven. Eerst bij geéén van de beroemdste lera- subsidiëerde
instellingen,
ressen, later in Anno do Dios. sinds 1985 zelfstandig."
„Dat was dé studio als je proSinds vorig jaar september
fessional wilde worden. Daar heeft zij haar studio in Tussen
werden ook de danseressen ge- de Bogen (nr. 23). Bij haar leskpzen voor de dansgroepen, sen heeft zij immer een gitadie in het land of elders in de rist, dikwijls ook een zanger.
wereld optraden. Maar er was Tot haar vreugde hoorde ze vowel een natuurlijke selectie. rige week dat de in haar ogen
Sommige danseressen waren 'beste' gitarist, Chiquito de
technisch fantastisch, maar Bronce, weer in Nederland is.
zonder uitstraling en doorzet- „Ik hoop weer met hem te kuntingsvermogen wordt het nen samenwerken. Die man
niets. Want met de uitstraling heeft zo'n uitstraling, ongemoet je het publiek raken."
loofüjk."
„Het werken met en in zo'n
groep betekende niet, dat je
Die uitstraling heeft Prisca
dan ook voortdurend werk Maria zelf ook. „Ik ben geen
had. Je trainde, trad op en na gezelligheidsdier tijdens de
een paar maanden keerde je les," zegt zij. Haar vrienden
weer terug om verder les te ne- noemen haar een 'tart-lady',
men, te trainen, nieuwe tech- een scherpe dame. Dat heeft
nieken aan te leren. Je wilt je ze in haar leven al bewezen. Al
graag verder ontwikkelen en zegt de bijna vijftigjarige dangecorrigeerd worden. Er slui- seres: „Ik had wat assertiever
pen ongemerkt fouten in je moeten zijn, dan had ik waardansen. En dan wachtte je op schijniyk een wat gemakkelijde volgende uitverkiezing."
ker leven gehad."
Uiteindelijk kwam Prisca
Maria in het Ballet Espanol
H.F.

Flamenco-lerares Prisca Maria geeft in haar studio een
demonstratie. Geïnteresseerde leerlingen proberen haar
bewegingen na te doen
Foto Bram den Hollander

Pathé Tuschinski organiseert in samenwerking met het Filmmuseum en het
Amsterdams Stadsblad ook dit jaar weer een nieuwe serie 'Nostalgie in
Tuschinski'. Elke derde zondag van de maand wordt er een klassiek meesterwerk-getoond. Zondag 26 september om half elf begint de serie met de
unieke Nederlandse zwart/wit film uit 1937

Pygmalion
verfilming van 'My Fair Lady'
met in de hoofdrollen Wim Kan, Lily
Bouwmeester en Johan de Meester
Een verfilming van Shaws beroemde
toneelstuk over de taaiprofessor die
om een weddenschap aen bloemen
verkoopster omtovert in een sjieke
dame. Het is een van de meest
geslaagde vooroorlogse Nederlandse
films, met een verrassend filmgenieke Lily Bouwmeester in de titelrol. De
regie is in handen van Ludwig Berger
Vooraf wordt een Bio-vakantieoordfilmpje uit 1955 gedraaid met in de
hoofdrol onder andere Wim Kan.
Fntn Nerlerlanrts Film Museum

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een
korting van 2,50 gulden en betalen tien gulden per persoon (normale prijs
12,50 gulden).

NAAM
PLAATS
AANTAL
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
kassa van Tuschinski,
Reguliersbreestraat 26-28 in
Amsterdam. De overige data van
Nostalgie zijn 24 oktober (Iron
Mask), 21 november (Brief
Encounter), 19 december
(Verrassingsfilm), 20 februari (Stadt
ohne Juden), 19 maart (Freaksl, 23
april (Kain l Artem).
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Elke dag heerlijk winkelen, elke 14 daein
l
Het zijn mooie tijden! We naderen het jaar 2000

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF

VAN oe eeuw.'

en het nieuwe millennium. De winkeliers die op
deze pagina's staan, doen allemaal hun best om

Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023 5717093

C

o

Voordat u een ander huis gaat kopen is het verstandig te weten
wat uw huidige woning waard is.
Onze onroerend goed adviseur kent de huizenmarkt en adviseert u
kosteloos over de verkoopmogelijkheden.
Wanneer u ons belt, komt onze adviseur vrijblijvend bij u thuis
(ook 's avonds en in het weekend!).
Natuurlijk kunt u voor aankoop van een andere woning ook bij
ons terecht.
Voor persoonlijke, deskundige en duurzame begeleiding komt u
naar Allround VSstgoed Advies in Zandvoort.

er een wereldfeest van te maken met mooie aanbiedingen en... met de millennium-prijsvraag!
Dat is leuk om aan mee te doen en er zijn prach-

Vanaf 21 september
tot 1 december

o

dinsdag

(O

Bovendien wacht er aan het einde van de prijs-

S<n '

vraag een Fiat Seicento Sporting ter waarde van

O)

•c

de gehele dag gesloten

tige prijzen te winnen! Elke veertien dagen maakt
u kans op deze prachtige prijzen. En dat 7 keer!

Sehijlïchuurm.ncbinc 130 W
van1/"31S.UO i : . - - • . • .

NU 289,00

NU 225,00

V€RST€€G€ IJZCRHANDCL

20.950 gulden op een winnaar! Dus: doe mee!

Wilt u uw huis
verkopen?

G€R€€DSCHflPSnflNBI€DING

[ A L t HO-U ft D

'.

Pakveldstraat 19
Zandvoort

o
o
o
e ,lc»n

^s American Chicken

Chi,

nodigt u uit om bij u
thuis uit eten te gaan.

CM
CO

2 x Bout
2 x Fried Chicken .
2 x Hotwing
2
2x Mildwing
2x American styie wedges
2x salades \ naar keuze
2x sauzen '

voor
personen

Incl. Ben & Jerry's IJsdessert naar keuze voor

"S
o
.2
"-M
(O

Email:aliraund.vaslgoed@worldonline.nl:.

draai. Schrijf steeds de eerste letter van het antwoord in de vakjes op de prijsvraagbon. Het

stuur de bon voor maandag a.s. in naar

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE U
ELKE 14 DAGEN KUNT
WINNEN, 7 WEKEN LANG!

Weekmedia, Postbus 507, 1000 AM Amsterdam,

nium-prijsvraag". Vergeet de postzegel niet!

H
ZANDVOORT
terug van uueggeujeest

COMFORT herensok

met vermelding in de linker bovenhoek: "millenDeze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door :

waaronder:

In

(Winnaars van de 14-daagse prijzen vindt u op de

c

millennium-prijsvraagpagina's terug (zie de data

* Sokken zonder elastiek in de bo

op deze pagina's). Alle goede inzendingen doen

* flnti-transpiratie sokken

mee voor de 14-daagse prijzen en als extra din-

* Sokken met badstof zool

ƒ 37,50

(O

American Chicken (v.h. Bakkerij Visser)
Haltestraat 23
Geopend van 16.00 - 22.00 uur

"5

N

gen zij mee naar de Super Hoofdprijs: de Fiat

Tel. 023-5733003

2

Seicento Sporting ter waarde van 20.950 gulden

WINTERSPORT

'. '..•.•.';."

10 vragen. Die beantwoordt u in een handom-

Maak de slagzin af, vul uw naam en adres in en

geldig van 22/9 tot 3/10

Aarv én verkoop,
huur-, verhuur,"
' beleggingen

Geopend ma. -vrij. 8.30 -20.00 uur, zal. 10.00 -17.00uur
''Prof. Zeémanstraal?, 2041 CM ZandvooH;Tel. 023-5732630. .

ZO GAAT HET: tussen de advertenties vindt u

l
nummer van de vraag staat onder het vakje op de
5
O)
prijsvraagbon waarin de letter moet komen.
3
(O

Kompleet familie menu
2 pers.

^

O)

Een deskundige jury zal de inzendingen beoorde-

J
o

len. Over de uitslag kan niet worden gecorres-

*•>

CO

pondeerd.

* Kniehousen

Verkrijgbaar in uuol en katoen ,.

Plaza
BuitenvElÜErtselaan 158,
Amsterdam-Buitenveldert
De te winnen prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld
* Afbeeldingen kunnen iets afwijken

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
t.w.v. f 599,-

BRUNA BALKENENI

De notaris zal de trekking verrichten voor de

Bij aankoop van een

Super-Hoofdprijs.

MICHAEL LI J ES E N

Staatslot met Jackpot
op zaterdag 25 september
een gratis extra dikke Telegr;

7 dagen per week

* of eventueel een andere ochter nt

open

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655 / fax 5718655

Let op! onze dorpsomroeper
Klaas Koper die dit alles nog
eens persoonlijk aan u vertelt
Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f 399,-

Mobiele telefoon 'Smith Corona'
tw.v. f 249,-

Kleuren TV 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

Grote Krocht 18, tel. 5716033

4) hoe heetde

THE
MUSIC STORE

BAR-DISCOTHEEK \
CHIN - CHIN

Cctribbecin Night
Zaterdagavond in de manege

DETROMPAVINKEL

Caribbean dance music, salsa DJ.

Grote Krocht 3-5

KERKSTRAAT 8 ZANDVOORT

VOOR
CD, MC, VIDEO, MD, DVD,
CD-RoM, BLANCS, NINTENDO 64,
PLAYSTATION, DREAMCAST,

en spectaculaire limbo-show en
exotische danseressen.

Geweldig lekker!

Tropische uuelkomstcocktail

Zacht belegen boerenkaas,
heerlijk romig van smaak

Uitgebreid sateh buffet

ACCESSOIRES, PRE-PAID,
TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,
KPN, TELFORT, BEN, DUTCHTONE

bruna

Daar kun je mee lezen en schrijve"

entree ƒ 25,-all in

info tel. 5716023

500 gram 9,45

nu 2e pond voor
de halve prijs!

Haltestraat 20
Zandvoort

Inwoners van Zanch!
Houdt u van
EEN AVONDTE UTT
en houdt u van
GEZELLIGHEID
en houdt u ook van
KAARTEN
Dan nodigen wij u uit om eens bij onz'
ge clubavond te komen. Elke donder»'
spelen wij een gezellig partijtje klaver)'
mes op tafel, want bij ons is gezellig'
U maakt dan kennis met al onze Ie'
voor stuk gezellige mensen die alle1
avondje uit zijn.

tïs*
per week
geopend

Belt U ons

573.3080

eptember 1999

prijzen en een FIAT als hoofdprijs
Kersvers.
Massief kersenhouten
ledidant.

r

FIAT SE1CENTO

Deze
Fiat Seicento
Sporting

KRIJGT OP

wordt

Introductieprijs
vanaf ƒ 3.650,SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

van MEEUWEN

V

29 DECEMBER

aangeboden
door
Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam

1999 EEN
NIEUWE

EIGENAAR!

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

Van der Madeweg 28
1099 BT Amsterdam

tel.: O2O - 56O 89 00
fax: 020 - 692 86 72

8) wel g r o t voetbaltoernooi wordt in 2000 iri (ö.a.) "de. ArenA afgewerkt?
\— >,r...^.!^..i,Aj^L^ZL^il&^J,r,.....*A.ta^^.^&aaugL^u^lIi^jL^^^^

*___^.^___^.i_^~»w-H_-^*„J_i._.J^.»^J.Jt, ~ j. JL__^-XS__>_

Grillrestaurant
Oosterparkstraat 60, op 100 meter van het
strand, in Zandvoort-Zuid gesitueerd halfvrijstaand woonhuis met garage en oprit voor 3 auto's. Recent geheel verbouwd. Sfeervolle woonkamer met luxe open keuken, 4 slaapkamers,
luxe badkamer met ligbad. Zonnige achtertuin
met schuur. Vr.pr. f 695.000,- k.k.

Meyershof

van

Vlees- en
visspecialiteiten
van de houtskoolgrill

R ^ ^M-1-"

SINGER EN
LEWENSTEIN
Zeestraat 28, Tel. 5720072

Waar gezellige mensen
elkaar ontmoeten

<»&m
tfs&*%T&!

lul

••-•' v™: *" •

(ma t/m vrij)

Geopend dagelijks vanaf 16.00 uur

ƒ 29.50

M.i.v. HEDEN

FOURNITÜREN

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

f

HANDWERKEN

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

open van 17.00 tot 22.00 uur.
Voor info of reservering tel/fax: 023-571 6450
Burg. Engelbertstraat 72 - Zandvoort
Woensdag gesloten

023-5714638

OVERLOGKMACHINES

Ê MAKELAAR Ö.G. m

Wij heten u van harte welkom

DINSDAGS GESLOTEN

NAAIMACHINES

SCHA1K

KEUZE WEEKMENU

HOBBY-ARTIKELEN

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00
»-,^—,f„

'

*_!"_"

-

'

^

De nieuwste dagfilms

WAT

Shakespeare In love
Holyman
Mulan

DUIJNWIJK
Voor een hypotheekadvies
op maat en een lage rente
Maak een afspraak voor
een second opinion
met onze hypotheek-adviseur,
Hans Boot.

Bel 023 - 5 715 715

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G.* ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

ANDERS!

"•' <ö

Sfrandweg l
tel. 023-5733030
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Auto

Strijder
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Vanaf 6 oktober a.s. f
treft u op deze plaats |
iedere 14 dagen de \
winnaars aan met de i
door hun gewonnen |
l prijzen.
l

Hier kan uw naam |
komen te staan.
'i
l

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

MILLENNIUM PRIJSVRAAG
22 september 1999
Vul hier de eerste letters in van de antwoorden
op de 10 vragen. De nummers onder de vakjes
corresponderen met de nummers van de
vragen, (vraag 1 komt dus ïn vakje 1, enz.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maak deze slagzin af (max. 20 woorden):
"Ik winkel graag in de buurt, omdat
"

10

Doe dus mee!
^J
'M

Audi

. . . .

,

B.V.

l
!ÏMI
^>Ï!K

(

i.

ALTIJD

Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00.uur

4.

WINNAARS
4s^j- -/ "Ld. i£i-i-_-l^ui_w.&_*J

VIDEOTHEEK DOMBO
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5) in welk land vind je meer pubs dan in Nederland?

. , . . * ; . _

<

^

~

J.V

1

.DATA MILLENNIUMPRIJSVRAAG
september
oktober
oktober
november
november
december
december
december

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Vul hier uw gegevens in:
Naam

Nr

Straat
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
Knip de ingevulde bon uit en stuur deze uiterlijk a.s. maandag op aan:
Weekmedia b.v., Postbus 5O7, 1000 AM Amsterdam. Vermeldt in de linker
bovenhoek van de envelop "Millennium-prijsvraag"
(vergeet de postzegel niet)
WM17
:^^^3'.rar^^^

••.:•- >"":::: . • .•
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

RLC
Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

ERKENDE
VERHUIZERS

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
IMïeuwsblad

Spreekt dit je aan1? Bel naar Margreet Kroon, directiesecretaresse voor
meer informatie (020-5699803) of stuur je brief met je CV naar Wim Hamer,
manager
P&O, Neckermann Reizen, Postbus 12060, 1100 AB Amsterdam ZO.
'
Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO

Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

In deze functie verzorg je op het directiesecretariaat
diverse secretariële werkzaamheden, zoals
postverzorging, agendabeheer en het voeren
van correspondentie voor de directieleden en
managementleden. Je houdt het archief
De reisorganisatie
bij, vangt bezoekers op en verricht
Neckermann Is marktleider
kopieerwerkzaamheden.
in Nederland op het gebied
van vllegvakantles en (naakt
Je verleent assistentie bij telefoondeel uit van het Internationale
en receptiewerkzaamheden
C&N concern, dat in 1999 de
vakantie voor-ruim 10 miljoen
Je kunt van deze functie een succes
gasten verzorgt. Neckermann is
sterk gegroeid en voortdurend
maken als je beschikt over een
bezig haar organisatie aan te
secretariële opleiding, ervaring hebt
passen aan die sterke groei. Om
opgedaan in een secretariële functe werken bij Neckermann «loef
je Je ihuls voeten in zo'n
tie en de Nederlandse en Duitse taal
dynamische omgeving vol
perfect beheerst. Je kunt zelfstandig
verandering en nieuwe
functioneren en je hebt goede
uitdagingen. Binnen ean groot
concern als C&N bestaan
contactuele en communicatieve
doorgroei mogelijkheden
eigenschappen.
voor echte tappers.

Ü

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

KENniEMER

ZORG

Voor de afdeling Verpleging & Vcr/orging xoeken we op korte termijn

LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT BV

Amsterdam Zuidoost
Experts op liet gebied van relaticbeheer en DM.

Wij zoeken Teleconsultants voor
een unieke,flexibelejob!
Onze voorkeur gaat uit naar

HBO-moeders of
oriënterende academici
Wat verwachten wij van onze nieuwe
collega's?
- telefooncrvaring
-minimaal 23 jaar
- goede beheersing van ABN
- HBO-niveau
-min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker
Wat bieden wij?
- prima salaris
- vaste overeenkomst
- uniek spaarprogramma
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid
(openbaar vervoer/auto)
Bel donderdag 23 of vrijdag 24 september tussen
10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur op telefoonnummer 020-6971080 en vraag naar Marco of Diana

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN m/v
t.b.v. teams Zandvoort en Bloemcndaal, 24 - 36 uur per week

WIJKZIEKENVERZORGENDEN m/v
t.b.v. teams Zandvoort en Bloemcndaal en Bennebroek, 24 uur - 31 uur per week.

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

Voor verpleegkundigen' en wijkx.iekenver/.orgenden ook avond-/weekenddiensten vanaf 20 uur per
4 u-eken.
DE FUNCTIE:
U werkt in een team en verleent diensten bij de klant thuis.
De werkzaamheden, die met een grote mate van xellstandigheid worden uitgevoerd, komen voort uit de door de
wijkverpleging gemaakte xorgplannen en hebben een overwegend curatief, verpleegkundig en/of ver/.orgend karakter.

Warmte...
waar en wanneer u maar wilt

DE FUNCTIE-EISEN:
A opleiding xiekenverxorging, ziekenverpleging a of
opleiding hbo-v;
A ervaring in de thuisverpleging;
A flexibele en klantgerichte instelling;
A goede contactuele vaardigheden;
A in staat om xowcl zelfstandig als in een team te werken.
ONS AANBOD:

A een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
A salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen
f2.766,-- en f4.403,-- bruto per maand (bij een fulltime
dienstverband, 36-urige werkweek);
A onregelmatigheidstoeslag;
A deelname in het pensioenfonds PGGM;
A mogelijkheid tot deelname spaarloonregeling;
A mogelijkheid tot kinderopvang;
A overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO-'l'huisx.org.
Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen niet
hoofden Thuisverpleging mevrouw G. Krijger, mevrouw
M. Henneman, tel.nr. (023) 510 02 00.
e» <"

Kenncincr 'iliniszorg is de regionale
thuiszorgorganisatie in ZnïdKcnncnicrland niet een compleet
dienstenpakket <>/> liet gebied van
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
hiiisljondscrvicc, persoonlijke verzorging en thuisverpleging. Dn ar zijn
ook preventieve diensten bij inbegrepen
alsmede uitleen, verhuur en verkoop
van verpleeg- en hulpmiddelen via de
'lljniszorgwiiikci. In de thuiszorg
wordt gewerkt in ecu één op één
situatie bij de cliënt thuis. Dar vraagt
professionaliteit, zelfvertrouwen en
zelfstandigheid vnn onze ongeveer
1800 medewerkers.
De afdeling Verpleging ü~ Verzorging
levert diensten van verpleegkundige,
verzorgende en begeleidende nard
gedurende 7 x 24 uur. Er zijn
verschillende afdelingen: wijkzorg,
psychogcriatrie en thuisverpleging.
'/.ij verlenen zorg die aansluit bij de
specifieke tlinissitiiatic vnn de cliënt,
aanvullend op de zelfzorg en niantelziirg, niet nis doel mensen niet vcrschillende ziekten en handicaps in staat te
stellen tlmis te blijven wonen.

U\v sollicitatiebrief kunt u sturen naar Kennemcr Thuis/org, t.a.v. ine\rou\v C. Oude
\ Luttikhuis, personeelsconsulent. Postbus 6166, 2001 H D Haarlem en dient uiterlijk 30 sepl t e m b e r b i j ons binnen te xijn. Internet: \v\\-w.kennenier-thuisxorg.nl

Een verplaatsbare Zibro Kamin Turbo kachel laat u nooit
in de steek. In het najaar en voorjaar kunt u zelfs uw cv
uit laten. U heeft het altijd en overal, snel en voordelig
warm. Met een rendement van bijna 100% verwarmt u
een kamer van 35 m2 voor gemiddeld drie dubbeltjes
per uur. De veilige brandstof Zibro Plus (kerosine) is overal te koop. Wel of geen Millenniumproblemen? Met een
Zibro Kamin zit u er zeker lekker
warmpjes bij. Zibro Kamin kachels en
Zibro Plus zijn bij onderstaande dealers
te koop.

Kenneiner 'ihniszarg voldoet ann de kwaliteitseisen van de Landelijke Vereniging voor 'I'ljnisziirg.

AMSTELHOF
De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Arnstelhuizen. Er zijn
zowel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen.

Da's mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
parttime en fulltime
Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Amstelhol
kan bemiddelen bij kinderopvang.
Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent.
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

ijzerhandel Zandvoort
Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort -Tel. 023 - 5712418

Ql tneer don SS jaar goed
wor vakman, en doe ut zek/er
Nu ook slotservice, onderhoud, beveiliging,
timmerwerk.
Met eigen buitendienst,
bij u aan huis!!!

Wij zoeken "met spoed
fulltime

AMSTELVEEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
BADHOEVEDORP
BUSSUM
HILVERSUM
HUIZEN
KUDELSTAART
LOOSDRECHT
OUDERKERK
A.D. AMSTEL

WEESP
WETERINGSBRUG
ZANDVOORT

Fixet Amstelveen
Jaspers Klimaatbeheersing
Jaspers Klimaatbeheersing
Pittenspecialist
Spijker doe het zelf
W. Burger en Zoon
van Beem IJzerwaren
Kluck IJzerwaren & ZN
van Loenen Ijzerhandel
Sjef van Beurden
Henk Zethof
Doeland

Dorpsstraat 108
2e H. de Grootstraat 64
Haarlemmerweg 135
Kinkerstraat 4
W.C. Waterlandplein
Meeuwenlaan 315
Badhoevelaan 119
St. Vittusstraat 17
J. v.d. Heijdenstraat 55-57
Langestraat 10
Kudelstaartseweg 117
Rading 146

Gijs de Haan
Fakkeldij Installatie
Van Vliet Caravans
Fa Zantvoort

Kerkstraat 34
Slijkstraat 24
Lisserweg 40
Swalüestraat 7

winkelmedewerkers
Bij de debiteurenadministratie van Neckermann Reizen
te Diemen, werkje samen in een team van 7
medewerkers. Tot je takenpakket behoort het
De Touroperators
assisteren bij de debiteurenbewaking en het
Neckermann Reizen en
verwerken van betalingen in ons
Vri| Uit en Relsbureauketen
finnnriplp wctppm
Hollday Land maken doel
Tinanaeie systeem,
uit van het internationale
C & N concern, dat jaarlijks in
Je kan van deze functie een succes
Europa de vakanlle verzorgt voor
9.1 miljoen gasten. Tevens
maken als je beschik! over een
beschikt de groep over airiines
relevante opleiding op minimaal
en hotelketens; Als Touroperator
brengt Neckermann Reizen tal
MBO-niveau en eventueel
van vakantieprogramma's op de
aangevuld met PD-boekhouden.
merkt, dis via een uitgebreid
netwerk van reisagenten en
Ervaring in een vergelijkbare functie
relsvotkopende banken worden
is een pré. je hebt affiniteit met
verkocht. Hollday Land is een
reisbureauketen rnet
automatisering, je bent accuraat
70 reisbureaus in Nederland.
en uiteraard beschik je over goede
Centraal staat in onze
organisatie deskundigheid
communicatieve eigenschappen.
en vriendelijkheid.

De vraag naar deze kachels zal sterk toenemen.
:
Ga nu naar de'dealer of stuur de bon in voor een.brochure :
Naam:.

v/m

Adres:.
Postcode:
Woonplaats:
Knip de ingevulde bon uit en stuur die in een ongefrankeerde envelop naar:
PVC International bv. Antwoordnummer 10547,,5340 WB Oss.

l

l
u

nt je hier zin in? Bol naar Agnes Bakker voor meer informatie (020- 569982/1)
Heb
of! sluur je brief mei je CV naar André van Rijn, Neckermann Reizen. Nienoord 10,
1112 XG Diemen. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Ü

Voor inl. bellen tussen 9.00-11.00 uur
vragen naar mevr. W. Zandvoort.

Koop kaarten en cadeaus
van UNICEF en help kinderen
over de héle wereld
Bel voor de catalogus:

(070) 33 39 300

l,»^j nskaarten
e

unicef
|.]C
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en opleidingenkrant van Weekmedia
is Stadsblad

Amstelveens Weekblad

tëï Courant •
ifeuwé'Sijlmer
ibjad Gaasperdam
jnveldertse Courant

Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant
de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende.
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg:
waarom niet in Amstelhof? Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis.
Verpleeghuis en Heactive- Kies voor een carrière in de ouderenzorg;
ilngscentrum Amstelhof start nog dit jaar als
,s oen van de grootste
verpleeghuizen in
Amsterdam en maakt
Jeel uit van de Stichting
Amstelhuizen.
Werken en leren in Amstelhof
Naast een salaris conform de CAO-Z biedt Amstelhof
Amstelhof ligt in hartje
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken
Amsterdam, vlakbij het
in een prachtig historisch pand, met vriendelijke colleWaterlooplein en het
ga's. Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Theater Carré. Zo'n 400
vervoer. Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
medewerkers zorgen
bij kinderopvang.
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge- Meer weten over de opleiding?
riatrische aandoeningen. Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rinus Barendrecht,
opleidingscoördinator.

leerling verzorgende I.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

De Êrauw Blackstone Westbroek is een sterk internationaal georiënteerd advocaten-, notarissen- en
belastingadvieskantoor met vestigingen in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Brussel, Londen en New York en
maakt deel uit van Linklaters & Alliance met 32 vestigingen in 18 landen.
Voor ons kantoor te Amsterdam zoeken wij:

Aankomende en ervaren Secretaressen (m/v)
voor de advocatuur en het notariaat
fulltime 09.00-17.30 uur
functie-eisen: .
• HAVO/VWO of MEAO mét secretaresse-opleiding
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
in woord en geschrift
• Ervaring met Word
• Accuratesse en verantwoordelijkheidsgevoel
• Een zakelijke instelling, met humor en flair

Medewerkers Tekstverwerking (m/v)
fulltime overdag of parttime 's avonds

Bianca Wegbrands: „Ik
denk dat het
voor eigenschappen als
zelfstandigheid
en zelfredzaamheid heel
belangrijk is
als die zo
vroeg mogelijk
worden ontwikkeld en gestiFoto
Jaap
Maars

*Als het regent stampen we
heerlijk in de plassen'
erken met peuters en
kleuters is vopr mij
gewoon het fijnste wat er
is. Het is ontzettend leuk
om kind. met de kinderen
te zijn, en zelf ook de
hele dag over de grond te
rollen en te dollen en lol
te maken. Maar ook om
elk kind, hoe klein dan
ook, als een unieke persoonlijkheid te leren kennen, met zijn specifieke
eigenaardigheden en
gewoontes,' aldus Bianca
wegbrands van het
Aalsmeerse kinderdagverblijf Kiekeboe.
Samen met de negen leidsters die zij in dienst heeft
ontvangt Bianca dagelijks
vanaf half acht 's ochtends
een klein regimentje kinderen in de leeftijd van nul
tot en met vier jaar, om die
aangenaam bezig te houden terwijl hun ouders
werken. Omdat zij een particulier dagverblijf runt

zijn de meeste gastjes
afkomstig van tweeverdieners, dan wel alleenstaande opvoeders met een hoog
salaris. Tevens worden er
een aantal 'bedrij fsplaatsen' gehuurd door werkgevers. „Als bijstandsmoeder
kun je je kind dus maar
beter naar een gesubsidieerd kinderverblijf brengen," constateert Bianca.
„Want je moet echt
behoorlijk goed verdienen
om hier terecht te kunnen.
Op zich vind ik dat jammer, want zo wordt mijn
bedrijf echt iets voor de rijken. Wat mij betreft mag
de overheid er veel meer
subsidie aan geven, zodat
mensen met minder geld
hier ook van gebruik kunnen maken." Nochtans is
ze met recht trots op haar
onderneming, die ze na
vele jaren in loondienst te
hebben gewerkt in 1995
opstartte. „Nadat ik in
Amsterdam een vierjarige

agogische opleiding had
afgerond ben ik zo rond
1980 gaan werken in kinderdagverblijven en bij de
naschoolse opvang," vertelt
ze. „En altijd met veel plezier. Toch kreeg ik in de
loop der tijd een eigen kijk
op de manier waarop je
met de kinderen om zou
moeten gaan. En dat wilde
ik natuurlijk graag in de
praktijk gaan brengen."
Samen met haar man
besloot Bianca om de stoute schoenen aan te trekken, en in haar woonplaats
een geschikt pand te zoeken om een eigen dagverblijf in te richten. Al snel
vonden ze de ruimte aan
de Meervalstraat 27A waar
Kiekeboe nog altijd is
gevestigd. Na de zomer van
1995 begon Bianca daar
bescheiden met één groepje. Inmiddels heeft zij
dagelijks drie groepen van
negen tot twaalf kleintjes
onder haar hoede: een peu-

tergroep met kinderen van
twee tot vier jaar, een dreumesgroep voor kinderen
van één tot 2,5 jaar, en een
babygroep voor kinderen
van nul tot anderhalfjaar.
Met haar gediplomeerde
medewerksters zorgt zij er
wel voor dat de dagelijkse
bezoekertjes zich geen
moment hoeven te vervelen. „We doen hier echt van
alles," verzekert Bianca.
„Spelen natuurlijk, en heel
veel verven en plakken.
Verder huiselijke activiteiten als pannenkoeken bakken, tosti's maken, tafeldekken en afwassen. Ook
gaan we vaak de tuin in om
als het mooi weer is te
picknicken, en bij regen
heerlijk met z'n allen in de
plassen te stampen. Dat
vinden ze elke keer weer
geweldig, en ik ook trouwens."
Zij zegt ervan overtuigd
te zijn dat jonge kinderen
er baat bij hebben om een

deel van hun jeugd in een
kinderdagverbijf door te
brengen. „Ja, ik denk dat
het voor eigenschappen als
zelfstandigheid en zelfredzaamheid heel belangrijk
is als die zo vroeg mogelijk
worden ontwikkeld en
gestimuleerd. Hier maken
ze immers kennis met leeftijdsgenootjes en andere
volwassenen dan hun
eigen ouders, en leren zo al
heel jong andere normen
en waarden en culturen
kennen. Daar komt bij dat
kinderen, door hun interactie, in feite elkaar opvoeden. Dat heb je zelfs al bij
baby's van een maand of
drie. Persoonlijk geniet ik
er elke keer weer van om
te zien hoe die hele kleine
kinderen, wanneer ze naast
elkaar liggen, eikaars
handjes vastpakken. Dat is
toch wel zo'n mooi schouwspel."
Johan Schaaphok

functie-eisen:
• HAVO/VWO en typediploma
• Ruime, aantoonbare type-ervaring
• Goede kennis van het Engels
Wat kun je verwachten:
Een dynamische, professionele werkomgeving, waarin je
een onmisbare steun zult zijn voor de gehele organisatie.
Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een
aantrekkelijk salaris, een pensioenregeling en een 13e
maand. Deze functie heeft uitzicht op een dienstverband
voor onbepaalde tijd.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae
kun je sturen naar
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
t.a.v. Mevrouw A.L.E.M. Verhoeven (Xandra)
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam
e-mail: alemverhoeven@dbbw.nl,
of voor meer informatie: 020-5771562

the world

LINKLATERS
& ALLIANCE

IntGrLanden sprelgroGp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

H Nieuwsblad
zoeken wij met spoed

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
,

GOEDE VERDIENSTE

Bel nu: 020-613.8444

for Euro Telenet Services
De afdeling Telefonische Reserveringen Nederland van Euro Telenet
Services geeft informatie aan Nederlandse klanten over de tarieven van
vluchten van KLM en partners. We controleren of de gewenste plaatsen op
de vlucht beschikbaar zijn en maken de reservering. Eventueel sluiten we ook
een verzekering af. Reserveringen Nederland is behalve een servicegerichte ook
een commerciële afdeling. Momenteel zoeken we enthousiaste

Customer Care Representatives
Als Customer Care Representative sta je onze klanten telefonisch te woord, klanten met uiteenlopende internationale bestemmingen en allemaal met verschillende wensen. Een business classticket naar New York of economy class-ticket naar Sydney met overstappen in Bangkok: elke reis
van onze klant begint bij jou. Dat betekent dat jij de toon zet van de dienstverlening die klanten
van de KLIV1 kunnen verwachten. En elke klant is weer anders.
Die afwisseling van het werk vereist van jou natuurlijk wel de nodige flexibiliteit en dienstverlening.
Daarin trainen we je voordat je aan de slag gaat. Je werkt in wisselende diensten omdat Reserveringen
Nederland voor onze klanten 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is. En wat belangrijk is, je
werkt met een leuk team enthousiaste, jonge collega's.
je kunt verder rekenen op een prima salaris, een goede onregelmatigheidstoeslag en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je Havo of VWO aangevuld met een toeristische opleiding en ben je geïnteresseerd in een dynamische job? Bel dan voor meer informatie met onze Recruitment Afdeling, telefoon
020 2013019. je sollicitatiebrief met CV. kun je sturen naar Euro Telenet Services t.a.v. de afdeling Human
Resources, Postbus 69359, 1060 CK Amsterdam. Mailen kan ook: oreona.gutierrez@klmeccc.com

INTERLANDEN SPREIGROEP.
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304, 1060 VD Amsterdam

Euro Telenet Services is het call
centre voor luchtvaartmaatschappijen als KLM, Northwest
Airlines en Braathens UK.
In Amsterdam worden telefonisch reserveringen gemaakt
en informatie gegeven op
vragen uit Spanje, Portugal,
Duitsland, België en
Luxemburg. Binnenlandse
reserveringen en vragen
worden afgehandeld bij de
afdeling 'Reserveringen
Nederland'. Naast deze landenafdelingen verwerkt Euro
Telenet Servies ook alle telefonische vragen en verzoeken
van het Flying Dutchmanprogramma van de KLM.
Momenteel werken bij Euro
Telenet Services zo'n 250,
meest jonge, medewerkers met
een internationale achtergrond. En met gevoel voor ICT,
want Euro Telenet Services
werkt met de allernieuwste call
centre-technologie. Zodat we
ultramodern met de wereld in
contact staan.

Euro Telenet Services
Euro Telenet Services is een zelfstandige dochter van

Adverteren? Bel met R i na Ver kaai k 020-562 2804 of Pieter

pen
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
Dankzij de deelname aan het
BoodscliappenSpel heeft F. Jonas de eerste prijs gewonnen
en mag nu aan de slag met de
schitterende zonnehemel
van Rising Sun.
De winnaars van het Prijzenpakket tw.v. ƒ 200,- krijgen
hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Revolutie
in de luiermarkt!

BOO

Huggies® maakt het baby én moeder graag naar de zin. Vandaar dat
Huggies® voortdurend onderzoek doet naar de behoeften van
baby en moeder.

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
J. van den wijngaard een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor snelkookpan op.

Een duidelijke trend van dit moment is dat moeders hun baby's
huidje op een natuurlijke manier
gezond willen houden. Een ademende luier kan hier zeker aan bijdragen, Daarom is Huggies® ademende luier nu sterk verbeterd.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

SUGGESTIE

Variëren
met Pesto
Pesto is niet alleen heerlijk
met 'al dente' gekookte pasta, maarleentzich bovendien
uitstekend voor nog veel
meer
toepassingsmogelijkheden. Een paar suggesties:
Crostini/Bruschetta
Bestrijk goudkleurig gebakken
of geroosterde plakjes brood
met Pesto alla Genovese, Pesto
Rosso, Pesto di Verdure of Pesto di Olive.
Pestobroodjes
Meng 2 tot 3 theelepels van één
van de geurige Pesto's door
brooddeeg uiteen pak, vorm er
broodjes van en bak ze knapperig in de oven.
Ciabatta Rosbief
Beleg een Ciabatta broodje met
rucola en rosbief en strijk hierop een halve lepel Pesto alla genovese of Pesto di Olive.

TUINTIP
Stappenplan voor
een mooi gazon:

September:
voeding geven

Lekker variëren met
HAK croenteschotei
Mexicaans
woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Het einde van de zomer nadert.
Men heeft dan al gauw de neiging om de tuin de tuin te laten
en zich zo langzamerhand weer
op het leven binnenshuis te
richten. Toch is er buiten nog
genoeg te doen. Zoals bijvoorbeeld het gazon verzorgen. Het
gras groeit nog lekker door, nog
wel tot in november. Het kan
dus echt nog wel wat extra voeding gebruiken, zodat het gazon niet uitgeput de winter ingaat. Want één ding is zeker: als
het gras verzwakt is, krijgen
mos en onkruid volgend jaar
meer kans om zich in het gazon
te nestelen.

De nieuwste Huggies® luiers zijn
super-ademend. Ze laten nu bjjna tweemaal zoveel lucht door als
voorheen. Hierdoor blijven baby's billetjes droger dan in elke
andere luier en is het klinisch bewezen dat Huggies® luiers luieruitslag helpen voorkomen.
Vernieuwde Huggies® helpen zo
baby's huidje droog en natuurlijk gezond te houden.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Gezonde billetjes. Blije baby's.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

POKON
BIOBALANS*

BOODSCHAPPENPUZZEL
A

4 authentieke Italiaanse
Pesto's op basis van verschillende
ingrediënten voor eindeloos variëren
Bij het woord Pesto denkt u
al gauw aan onze traditionele
Pesto alla Cenovese. Crand'ltalia biedt u nu naast de
Pesto alla Cenovese 3
nieuwe unieke varianten op
dit meer dan 2000 jaar oude
recept. Proef bijvoorbeeld
eens onze vernieuwde Pesto
Rosso met gedroogde tomaten. Of onze nieuwe Pesto di
Verdure met vers gegrilde
groenten en 3 Italiaanse kaassoorten. En probeer ook
onze nieuwe Pesto di Olive
met zwarte en groene olijven.
Stuk voor stuk met liefde
bereidt met de allerbeste
Italiaanse ingrediënten.
Heerlijk door uw 'al dente'
gekookte pasta. Maar ook in
de soep, de kaasfondue, op
een knapperige Bruschettaof

op een Ciabatta zijn deze
Pesto's onweerstaanbaar.
Dankzij Crand'italia kunt u
nu ook in Nederland van
deze overheerlijke nieuwe
Pesto's genieten, die bereid
zijn met alleen verse ingrediënten.
eewaartip: omdat Grand'
Italia Pesto's geen conserveringsmiüaelen bevatten zijn
ze na opening beperkt noudbaar. Maar als u na gebruik
een flinterdun laagje olie op
üe overgebleven Pesto
schenkt, kunt u deze nog een
week in de koelkast bewaren
voor uw volgende Italiaanse
avontuur.
Italiaans eten op
z'n Italiaans

C

D

E__ F G

H

l

J

K

L

M N O

Gevulde
kip-filet
met Pestoroomsaus

BioBalans CazonMenu van
Pokon zorgt ervoor dat uw gazon mooi en sterk wordt. BioBalans producten bevorderen
een losse, luchtige bodemstructuur en een gezond bodemleven. Hierdoor kan het
gras beter wortelen en makkelijker voeding opnemen. En dat
is natuurlijk een belangrijke
voorwaarde voor een mooi gazon.
Deze tips worden u
aangeboden door

Pesto is een typisch Italiaanse
smaakmaker. Het wordt veel
gebruikt in combinatie met
pasta, maar er zijn nog veel
meer smakelijke toepassingen: kipfilet bijvoorbeeld.
Ingrediënten <1 stuk):
• 1 flinke kipfilet
• 1 potje Crand'ltalia
Pesto alla Cenovese,
Pesto Rosso of
Pesto di Verdure
• 1/8 liter slagroom
of crème fraïche.

POKON^fcHRYSAL

Panini Capresi met Pesto
Beleg een met boter bestreken
panini dakpansgewijs met plakjes mozzarella en tomaat en bestrijk met Pesto alla Genovese.
Pestoboter
Meng één van de vier Pesto's
door zachtgeroerde boter,
strijk op aluminiumfolie, rol op
en laat opstijven in de koelkast.
Lekker in plakjes op geroosterde vis, gegrilde kip of biefstuk.

B

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Bereiding:
Vul de opengesneden kipfilet
met een halve eetlepel Pesto
alla Genovese, Pesto Rosso of
Pesto di Verdure. Steek de filet
dicht en bak deze in wat boter of
olie bruin in de koekenpan.
Verwarm de resterende Pesto
zachtjes in de slagroom of
crème fraïche.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Voor dit kruiswoordraadsel wor- Omschrijving verticaal:
den de omschrijvingen gegeven A.eetgelegenheid - temperatuursper horizontale of verticale regel, gesteldheid B.plaats in Overijssel leder hokje in deze puzzel heeft waterkant C.boom - vlekkenwater
daardoor zijn eigen nummer; bij- - leuk - bijwoord D.dwaas - duinvoorbeeld A1 is het raakpunt van vallei - voormalig zendgemachtigregel A verticaal en regel 1 hori- de (afk.) E.delfstof - toiletgerei zontaal, en is dus het eerste hokje uitroep F.stad in Frankrijk'- drinkop de eerste regel. . ... . . . . . . .
gerei - doopouder c.vlug - onverOmschrijving horizontaal:
holen - hetzelfde (Latafk.) H.uit1 .kaartspelterm - schuilnaam roep - boom l.universiteitsbiblio 2.duivel - praatvogel B.muziek- theek (afk.) - adellijke titel - vrounoot - vreemde munt - muurholte wengewaad J.soort stof - hoofd- muzieknoot 4.rivier in Afrika - telwoord - familielid K.te eniger
paardenmondstuk - vrucht 5.ka- tijd - voorzetsel - glansloos L.deel
rakter - vleessoort - soort vliegtuig van een bestek - uiterste punt S.alleen bestaand - deel van het sporeplant M.persoonlijk voorhoofd - begaafd wezen 7.muziek- naamwoord - zware balk - oppernoot - papieren lantaarn - luxe wezen - vreemde munt (afk.)
brood S.afgemat - voordeel g.mid- N.streek (Lat) - ik (Lat.) O.vruchdag - op de knieën vallen - titel tenbrij - de eerste beginselen om(afk.) lO.zangstem - onderricht - vattende. Er ontstaat een woord
graansoort 11.waterdier - rookge- v wanneer u de letters uit de hokjes
rei - wang 12.verdwenen - omhei- met de volgende nummers achter
ning-moppenflguur13.slee-dwaas \ elkaar plaatst:
- bijbels figuur - muzieknoot M15-07-B10-D5-C12-N1-J13-I1I4.steensport - groot spreker (Gr.) D11-K14-I5-A12-N15-F4
15.zeer rijk man - naaldboom

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

;

TV RIJNMOND
..v'^.
• j

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Doe mee en win..
Wilt u zelf zien hoe gemakkelijk onze kok Miki Gevulde kipfilet met Pestoroomsaus bereidt, kijk dan naar
De BoodschappenBeurs

De BoodschappenLijn:
0909- 300.10.10
<80ct/mi

ledere beller met het juiste
antwoord

maakt

kans

op

een schitterende pakket van
a badlakens in trendy kleuren!

Ajax Shower Power:
de nieuwe, revolutionaire manier van reinigen

Pledge
Dust Away
De droogste mop van Nederland
Het Boodstt-appenSpel heeft voor u
leuke prijzen in petto Want iedere beller met
i de juiste antwoorden maakt kans op een
weergaloos prijzenpakket da'tbestaatuiteen
comfo^abellffalcyon coldlabel^twee-

,, *persoonssöftsïde Waterbed èn,een Akari
R 'kléürehtêtevisïeV Voor1 in ^de f slaapkamer

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig
Beantwoord onderstaande vragen:

Schoon en stofvrij maken zonder dat er water
aan te pas komt, kon al dankzij schoonmaakdoekjes van elektrostatische microvezel. Maar
met Dust Away gaat Pledge, expert in meubelen vloerverzorging, nog een belangrijke stap
verder. Want Dust Away trekt het vuil niet alleen als een magneet aan, het houdt stof, vuil
en haren ook vast in een net van vezels, zoals
een vlieg in een spinnenweb. Zo wordt het stof
niet verspreid, maar écht verwijdert!
Eén en het zelfde doekje kan gebruikt worden
voor harde vloeren, spiegels, deuren, de glazen
tafel tot en met kwetsbare armaturen, computers, muziek- en geluidsapparatuur, die beter
niet met water in aanraking kunnen komen.
Vlug, makkelijk en goed schoon! Want niet
alleen zichtbaar vuil, maar ook onzichtbaar vuil
zoals uitwerpselen van huisstofmijt, huidschilfers, stuifmeel en schimmelsporen worden
gevangen en niet verspreid. Ideaal dus voor
mensen met een allergische reactie op stof.

1. Welke luier is droger dan elke andere luier?
2. Hoe heet de nieuwe revolutionaire manier
van schoonmaken?

De Pledge Dust Away doekjes zijn aan twee
kanten bruikbaar. Na gebruik, wanneer het
doekje zwart is van het vuil, kan het gewoon
weggooid worden in de vuilnisbak.

en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Dust Away is verkrijgbaar als systeem -' meteen
demontabele wisser (een prima alternatief voor
zachte bezem en ragebol) en 10 doekjes - en als
los doekje in een verpakking van 10 stuks. U
vindt ze in supermarkt en huishoudwinkel. Bel
voor meer informatie, van maandag .tot en
met vrijdag tussen 09.30 en 12.00, gratis met
0800-0223424.

Nooit meer de
douche schoonmaken!
Wie heeft er geen hekel
aan het regelmatig boe- nen en schrobben van
de douchecabine? Kalkaanslag, zeepresten en
grauwe, aanslag zijn met
name op deze plek een
terugkerend probleem.
Maar niet meer voor
lang! Dankzij Ajax
Shower Power, dé
preventieve manier van reinigen
Door na elke douchebeurt Ajax
Shower Power te sprayen op de
vochtige oppervlakken, wordt
de vorming van kalkaanslag,
achterblijvende zeepresten
en uiteindelijk de grauwe /'
aanslag
voorkomen.
ƒ
Een flinterdun be- ƒ
schermlaagje op het / ' ,
oppervlak zorgt er- •'
*
voor dat het steeds
terugkerende
schoonmaakprobleem verleden
tüd is. pus: achteraf niet meer
hoeven boenen
en schrobben,
maar alleen nog
maar even sprayen en uw douche
bluft schoon en fris.
Voor het beste resultaat start u
het gebruik van Ajax Shower Power nadat u de douche eerst,
maar voorde laatste keer, goed
schoon gemaakt heeft.

;fsiSS^^«iigS.;py

U herkent Ajax Shower Power
in de winkel aan de opvallende,
elegant gevormde witte fles met
rode spray-dop.

AMERICAN CHICKEN
Haltestraat 23/C - Zandvoort - 023-573 30 03
Geopend van 16.00 tot 22.00 uur.
Woensdag gesloten.

Nieuwsblad

Menu naar keuze vanaf J s^-sJ
Complete familie-menu's voor 2 personen J 2i7 j

Woensdag 29 september 1999

O

l
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Datum
29 sept
30 sept
01 okt
02 okt
03 okt
04 okt
05 okt
06 okt

HW
06.48
07.30
08.22

09.19
10.36
11.56
00.35

LW
02.15
03.05
03.45
04.30
05.34
07.20
09.06

01.44

10.15

HW
19.09
19.52
20.46

21.46
23.10
13.15
14.25

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 39, oplage 5.425 Editie 17

LW
14.40

Willem Paap
zwaait zijn
dochter uit

15.26
16.10
17.06

18.06
19.14
21.04
22.14

Maanstand: LK za 02 okt 06.02 uur.
HW: do 30 sept 07.30 uur, + 120 cm NAP.
LW: do 30 sept 03.05 uur, - 73 cm NAP.

Spectaculair
ongeluk op
het circuit

Pagina 5
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Bewoners: 'Plannen
boulevard te vaag'
ZANDVOORT - Verontrust, zwaar teleurgesteld en
wantrouwend. Zo hebben de
bewoners van de MiddenBoulevard en omgeving gisteravond gereageerd op de
uitgangspunten van een
masterplan voor dit gebied.
Zij verwijten de twee architecten en de gemeente vaagheid.

Met luide stem
verkondigden ze hun
boodschap of hun
lied: omroepers en
shanlykoren
bevolkten dit
weekend het centrum
van Zandvoort.
'Hoog is de zolder,
laag is de vloer, mooi
is het meisje, lelijk is
d'r moer.'

Los nummer 2 gulden

En verder:
Ouderen hoeven
zich niet
te vervelen
Pagina 3
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Luid en duidelijk

binden, vinden ze. Verder pleiten ze voor strandpaviljoens
ter hoogte van de Passage en
het Badhuisplein.

„Nog nooit zo'n slechte presentatie gezien." Bouberg Wilson: „Ik heb dezelfde plaatjes
al op 22 juli gezien tijdens een
bijeenkomst in het PalacegeVolgens de twee architecten bouw. Wat heeft u in die tusis het programma van eisen sentijd gedaan?" Mevrouw
vaag, omdat het alleen een Otto: „Een hoop geleuter."
Jos van der Drift miste de
consequenties van de uitgangspunten. Bovendien pleitte lüj voor een tunnel onder de
Engelbertsstraat. Leo Heino,
Grofweg moet het masterals een van de weinigen wel poplan ervan uitgaan dat er meer
sitief over de bijeenkomst,
toeristische functies bij het
vroeg om een cultuurfonds.
Badhuisplein en de Passage
PvdA-wethouder
Marijke
komen. Daar tussen blijven denkrichting aangeeft voor het
woningen, liefst kleinschalig. masterplan. Uitwerkingsplan- Herben schrok van alle comOver sloop spreken de archi- nen komen pas de komende ja- motie. „Het verwijt was altijd
tecten Soeters en Geuzen nog ren.
dat de gemeente de burgers
niet concreet.
met een plan confronteerde.
De ruim tweehonderd aan- Daarom komen we nu zonder
Ze willen onderzoeken of de wezigen waren echter vooral dat we een plan hebben naar u
Engelbertsstraat op zomerse naar Hotel Esplanade geko- toe om te praten. Dat is partidrukke dagen in het midden men om te horen wat er pre- cipatie in plaats van inspraak
afgesloten kan worden, zodat cies met hun buurt zou gaan achteraf. We hebben geen verhet verkeer niet meer van gebeuren. Vooral over mogelij- borgen agenda. Maar uw verNoord naar Zuid en omge- ke sloop van de flats wilden ze trouwen kunnen we niet krijkeerd kan rijden. Deze straat is duidelijkheid krijgen. De dia- gen, dat moet u ons schenken.
nu een belemmering om de zee presentatie vond ook geen ge- Ik hoop dat u dat ook zult
en het dorp met elkaar te ver- nade. Bewoner Van Poppel: doen."

'Dit is
een hoop
geleuter'

ADVERTENTIE

Dronken
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag en zaterdagnacht
heeft de politie twee Zandvoorters aangehouden, omdat
zij dronken achter het stuur
zaten. Een 48-jarige Zandvoorter had 2,5 promille alcohol in
zijn bloed en een 36-jarige
Zandvoorter werd gepakt met
1,30 promille. Beiden beschadigden hun auto. De eerste automobilist bleek al een ontzegging van zijn rijbevoegdheid te
hebben.

al

alavan der Horst
;-":,;;

Een lamp moet sfeer creëren,

" '

vindt Co van der Horst. Of hij nu
aan of uit is. Vandaar de royale

collectie lampen van vooraanstaande ontwerpers. Zoals deze Terzani-hanglamp, ontworpen door J.F. Crochet.

Verrassende hobbel

BENTVELD - Een 48-jarige
Haarlemse motorrijder heeft
vrijdagnacht zijn been gebroken. Hij reed over de Zandvoqrtselaan en schrok zo van
de nieuw aangelegde drempel
dat hij onderuit ging. De man
moest naar het ziekenhuis.

Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio B.A.D.,
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Reni Art Galleiy,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.

ca l van der horst:

Tuinders: We willen geen
Sahara op ons tuincomplex'
ZANDVOORT - Een ruime gemeente toch gaat draine- terwinning en de vele regenmeerderheid van de tuinders ren op het volkstuincomplex. buien waren de oorzaken van
(73 van de 101) wil dat de De tuinen grootschalig met de nattigheid deze winter. Na
zand ophogen zien de mees- druk van de gemeente heeft
te tuinders niet zitten: „We PWN samen met de provincie
wülen geen tijdelijke Saha- aangeboden om het ophogen
ra.." Dat hebben zij donder- van de grond en het opslaan
dagavond besloten volgens van de huisjes te bekostigen.
„Wat we willen doen voordat
Rein Drommel en Hans van
den Bos, de twee secretaris- de gemeente gaat draineren?
sen van de volkstuinvereni- We hopen dat we per tuin wat
grond krijgen om toch iets op
ging.
te hogen, maar wel zo dat de
Op zich zijn de tuinders niet huisjes kunnen blijven staan,"
tegen een hogere tuin. De crux zegt Van den Bos.
Het probleem houdt de tuinzit 'm ergens anders in. Het
weghalen van de huisjes is vol- ders erg bezig. „Het was goed
gens Van den Bos een onover- dat we de vergadering in het
komelijk probleem voor veel Gemeenschapshuis en niet in
oudere tuinders. „Hun huisjes onze kantine hebben gehouzijn niet geschikt om afgebro- den, want er kwamen 75 sternken en weer opgeslagen te wor- gerechtigde leden naar de verden. Veel ouderen zullen dan gadering. Bovendien toonden
met tuinieren stoppen. Daar- ook zo'n vijftien aspirant-tuinom willen we liever dat er ge- ders belangstelling."
Na de natte winter hebben
pompt wordt," zegt luj.
Maar dat is op korte terrmjn de tuinders een beperkte oogst
volgens de gemeente niet mo- gehad. Volgens Rem Drommel
gehjk omdat nog niet bekend hebben diverse tuinders boonis hoe hoog het waterpeil zal tjes van hun land gehaald. „Al
zijn als waterleidingbedrijf moesten sommigen de sperziePWN definitief stopt met de bonen twee of drie keer planwaterwinning in de duinen. ten. Nu is de grond trouwens
Het terugbrengen van de wa- wel droog."

Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot IS.OOuur
gesloten. Donderdag koopavond.

ADVERTENTIES

Blij en heel gelukkig zijn wij met ons eerste
kleinkind

Piraten veroveren Pippeloentje

"\
V

„Met heel mijn hart zeg ik gerust, Zandvoort is de parel aan de kust," klonk de luide stem van Klaas Koper zaterdag het publiek voor tijdens het Stads- en Dorpsomroepers
Concours.
Zie ook pagina 9 Foto AndréLieberom

ij

V

olgens mij valt het me
opeens op dat ik ongemerkt ouder word. De lettertjes van mijn boek worden
kleiner en de eerste grijze haren zyn duideUjk zichtbaar.
Daar is nog wel iets aan te
doen. Er zijn modieuze leesbrillen te koop en je kan je
haar verven. Dus die problemen zijn snel opgelost.
Moeilijker wordt het als de
jaren met plussen je leven binnen sluipen. Bij mijn 4.0-e verjaardag voelde ik me als een
overrijp kaasje. Daarna kwam
het moment dat ik mijn leeftijd cryptisch omschreef: „Ik
ben tussen de vyftig-plus en
de zestig-min." Nu ben ik zover dat ik er niet meer omheen
draai: „Mijn geboortejaar is
1942." Snel zeg ik erachteraan:
„en dat is een goed bouwjaar."
Maar je leeftijd kan je niet
alleen na- maar ook voordelen
bieden. Als je 55 jaar bent,
krijg je overal korting. Kijk
maar in het nieuwe informatieboekje van het activiteitencentrum Zandvoort. Er is genoeg keus aan cursussen voor
de doelgroep 'jongere ouderen'.
Hoe grijzer ik word hoe vaker ik aan m'n opoe moet denken. Voor mij was ze tijdloos.
Haar haren had ze in een knotje. Ze was altijd gekleed in
een donkere lange jurk met
daar overheen een schort. Op
haar neus een brilletje met
ronde glazen. Een zogenaamd
'ziekenfondsbrilletje' dat nu
weer modern is. Echt contact
heb ik uit: l met haar gehad. Ik
denk aan haar als een lieve
oude vrouw. Een verdwenen
generatie die zonder hulp van
allerlei instanties rond moest
komen. Gelukkig veranderen
de tijden. Op oud worden rust
geen taboe meer. Je wordt pas
echt oud als je je bril zoekt en
tot de ontdekking komt dat je
hem op je neus hebt staan.
NelKerkman

Stroomstoring snel verholpen
ZANDVOORT - Een stroomstoring heeft maandagmorgen
van kwart over negen tot half elf telefoons en computers in
Zandvoort lamgelegd. Ook het licht viel uit. De storing ontstond
doordat een aannemer bij het Zwarte Veld een kabel raakte.
Verkleed als piraten hebben de kinderen van
door. De piratendag was niettemin volgens
Volgens een woordvoerster van Energie Noord West werd er een
Pippeloentje hun kinderdagverblijf maandag
Relinde Adegeest een groot succes dankzij de vele noodgreep toegepast om Zandvoort weer zo snel mogelijk van
'veroverd'. Eigenlijk zouden ze naar het strand
spelletjes, zoals 'bommen gooien' en het zoeken
energie te voorzien. Terwijl in allerijl de kapotte kabel gemaakt
gaan, maar vanwege het slechte weer ging dat niet van een heuse schat
Foto Karin Schut werd, liep de stroom via andere kabels dan gebruikelijk.

Barend en Gerda
Buytenhek

ZONDAG OPEN
3 OKTOBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Overtoom 557
Tel: 6184733

EIGEN PARKEERGARAGE

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

11 Nieuwsblad
Naam: (m/v)

ADVERTENTIE

COMERGNUCCr
Bergschoen
vanaf mt. 27 t/m 35

139. 95 /149. 95
Zandvoort -.Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé

Stank door kelder
ZANDVOORT - De gemeente heeft gisteren de oorzaak
van de stank van de afgelopen
dagen bij het Zwarte Veld opgespoord.
Na klachten van de omwonenden werd ontdekt dat er
wat water in de nieuwe bufferkelder stond. Dat is eruit gehaald. Ook de afgelopen twee
weken is er aan de kelder gewerkt.
Do compartimenten zijn gereinigd. Op 12 oktober wordt
er proefgedraaid om te kijken
of de pompen en computers
goed werken.

ADVERTENTIE

CENSE&
NVM

[MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 71S 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

Adres:
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
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KW1899V

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19.60 D halfjaar/35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 29 september 1999

Weekmedia 17
FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is jjeweest, geven wij U kennis dat op 85-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder,
lieve oma, overgrootmoeder en tante

Hendrika Angenita Elisabeth
Hoffman
weduwe van Pieter Engel Schaap
(Ric Schaap)
Amsterdam,
Ilillegom,
19 februari 1914
24 september 1999
Femmie
Kees en Irene
Peter en Saskia
Jordy en Alicia
Kees
Rietje en Henk
en verdere familie
Hillegom, 24 september 1999
Correspondentieadres
F Schaap
Van Lennepweg 79 " "
2041 LD Zandvoort
De crematicplechtigheid heeft op dinsdag 28 september in het crematorium Velsen te Driehuis
Westerveld plaats gevonden

Y

organiseren in de krant van 13 oktober een gezellige

HERFSTPUZZEL
Hoofdprijs:

Enige kennisgeving

jonkheer Pieter
Quarles van Ufford

Een diner voor 2 pers.

Mollie en Co
Haltestraat 75
3 waardebonnen a ƒ 25,beschikbaar gesteld door
Bloemenhuis J. Bluys, Haltestraat
Op 16 oktober deelt ons promotieteam een herfstgeurtje
uit van Drogisterij DE GAPER, Haltestraat.

ovz

f 17 september 1999

Kelvedon:
W. van Tuyll van SerooskerkenQuarles van Ufford

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Huntly Cot:
J. C. de Vink-Quarles van Ufford
P. H. J. de Vink
Hilborough:
E. E. C. van Cutsem-Quarles van Ufford
H. B. E. van Cutsem

en Zandvoorts
ü Nieuwsblad

Onderhoudsbedrijf W. KUYK
FAHRENHEITSTRAAT 9
2041 LG ZANDVOORT

Hilborough:
E. E. C. Quarles van Ufford
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 20 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 38 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 27 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

De Centrale Balie is gevestigd in
het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m n paspoorten, rijbewijzen e d )
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar
via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verknjgen (023)57401 02

MEDEDELING
Bereikbaarheid en openingstijden afdeling
Leefomgeving & Handhaving
Om adequaat te blijven omgaan met het toenemend aantal bouwaanvragen, is de afdeling
Leefomgeving & Handhaving bezig de stroom
vragen m goede banen te leiden

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan z,ch
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel i Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

beschikbaar gesteld door

Hilborough:
W. J. A. Quarles van Ufford

KENNISGEVING

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

2e t/m 4e prijs:

Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden
van mijn dierbare echtgenoot, onze onvergetelijke
vader, schoonvader, broer, grootvader en overgrootvader

* 24 december 1914

OVZ1
Ondernemers Vereniging Zsndvoort

en Zandvoorts
il Nieuwsblad

Afspraak met collegelid
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

TEL. 023-5643345

Westgate House
Hilborough
Norfolk, IP 265 BN
Engeland

Tot 10 uur telefonisch
Een van de tijdelijke maatregelen die genomen
zijn betreft de bereikbaarheid van de afdeling
Op werkdagen is de afdeling voortaan uitsluitend 's morgens telefonisch bereikbaar tot
10 00 uur Naar het zich nu laat aanzien zal
deze maatregel tot eind december van kracht
zijn
Spreekuur
Op dinsdag- en vrijdagochtend houdt de afdeImg spreekuur Wilt u hier gebruik van maken,
dan wordt u vriendelijk verzocht om vooraf
hiervoor telefonisch een afspraak te maken
De desbetreffende ambtenaar kan zich dan
voorbereiden op het gesprek en u goed te
woord staan U moet ermee rekening houden
dat voor elk bezoek een half uur ingepland
wordt
Aan de balie
Wilt u uitsluitend een bestemmingsplan of aangevraagde bouwvergunning of verleende
bouwvergunning of bouwmeldingen e d
inzien, dan kunt u dagelijks terecht bij de Centrale Balie op het Raadhuis Wilt u uitleg bij deze
documenten, dan zult u gebruik moeten maken
van de mogelijkheid om een afspraak te maken
met een van de ambtenaren van de afdeling

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- i.v.m. de reconstructie
van een lindelaan aan
de Zuidlaan, Bentveld
- Max Euwestraat 33
- Bramenlaan 12
- Boerlagestraat 23
- Heimansstraat 8

- 53 bomen en
17 knotbomen
-

1 boom
1 boom
1 boom
1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zand-

iNscuRurNR KAMPR VAN KOOPHANDEL 34099165

De teraardebestelling heeft op 23 september te
Hilborough plaatsgevonden.

voort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken

VRIJSTELLING
WRO artikel 19
Het college van Burgemeeste; en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Burgemeester van Alphenstraat
102 m verband met het uitbreiden van de
verkoopruimte (99-014b)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 29
september 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie Gedurende de termijn
van de tervisieleggmg kan een ieder schriftelijk
bedenkingen naar voren brengen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
Aanvragen bouwvergunning
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
99-206B Marrisstraat 4 - vergroten van
een woning
99-207B Burg van
- vergroten van een
Alphenshowroom
straat 102
99-208M Remwardt- plaatsen van een
straat 12
berging
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-088MMax
- plaatsen van
Euwestraat 22
een tumhuisje
(30-08-1999)
99-124B Zandvoortse - vergroten van een
laan 313
woning

(30-08-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwylde spoed kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de president
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

HENKSEBREGTS
de verandering
het nieuwe leven
zonder ziekte of beperking
volmaaktheid
Heden is zacht en kalm ingeslapen mijn man, onze
vader en opa

Willem Gerardus Gebe
23 juli 1930

26 september 1999
Annie Gebe-Driessen
Anne-Marie en Rasim
Simon
Titia en Ronald
Mare, Pauline f, Eveline, Marlous
Willem en Astrid
Merel, Tim
Jos en Karin
Treubstraat 9
2041VGZandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
donderdag 30 september van 19 00 uur tot 19 30
uur in de rouwkamer aan de Poststraat te Zandvoort
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
l oktober in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst aldaar 13.15
uur
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in een der ontvangkamers
Liever geen be/oek aan huis

SIERBESTRATING

EEN GREEP urr ONZE WERKZAAMHEDEN:

Vrijblijvende prijsopgave

- Schilderwerk binnen- en buitenshuis (vrijblijvende kleuradviezen)
- Dakbedekkingen
- Loodgieters werkzaamheden
- Timmerwerk, b.v. schuttingen plaatsen
- Het schoonmaken van de goten
- Sierbestratingen
- Meubelrestauratie
- Maar ook de kleine klusjes waar u niet aan toekomt!
- C.V. onderhoud

- ONZE AFSPRAAK:
-

GÉÉN voorrijkosten in de Gemeente Zandvoort
Duidelijke prijsafspraken
Een respectabel uurtarief
Maak een afspraak, wij komen geheel vrijblijvend langs voor
een prijsopgave!

2

v.a. ƒ 60,- p.m
incl. stenen

TEL. 023 - 5731729

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.

Tel. 023-5643345 na 18.00 uur

'

Geslaagd!

v

Na 4 jaar zwoegen en zweten . . .
mag heel Zandvoort het weten

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

van harte gefeliciteerd met je diploma
H.B.O. VERPLEEGKUNDE

op J obobER

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al meer dan 100 jaar bestaat.
Met oog voor details en tradities.Wij verzorgen
begrafenissen en crematies voor alle gezindten,
met goed opgeleide mensen, een modern
ingericht uitvaartcentrum, 24-uurs dag en nacht
uitvaartzorg-alarmdienst en speciale vervoeren verzorgingsdiensten.

\

Je trotse ouders

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

SAMEN ADVERTEREN MET
UWRETA1LERS.
.
DAT MAC WEL IN DE KRANT.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Roy Koper

ADVERTENTIES

WAAR

al méér dan 100 jaar een
oerdegelijke Nederlandse onderneming
W

Bel het Cebuco voor de gratis dierst

Fa* Gansner & Co.

Jhr. P. Quarles van Ufford

/JET 'IS

Uity^

Co adverteren 020 4309116

Tot ons leedwezen vernamen wij dat is overleden
ons erelid en oud-voorzitter
Hij was een markante persoonlijkheid die een blijvend stempel op onze vereniging heeft gedrukt.
Bestuur Kennemer Golf & Country Club
mr. C. A. M. Molenschot, voorzitter
mr. A Broekei s-Knol, secretaris
Zandvoort, 25 september 1999

35 jaar
gespecialiseerd in

WAT DOEN WIJ?

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar voor
directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen van
de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij een
overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 - 532 87 50

/

dag en nacht bereikbaar

WORdï

MARJANNE
50 JAAR
EN ENQE!

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Kom ook op zondag
3 oktober van 12.00
uur tot 16.00 uur naar
kinderdagverblijf
"PIPPELOENTJE"
voorde halfjaarlijkse

kinderkledingverkoop
van topmerkenüü!
minimaal50% korting
Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2 0 1 1 KW Haarlem.

Nieuwe oogst

ZEEUWSE
SUPERMOSSELEN
(onbeperkt ƒ 26,- p.p.
incl. sauzen + frites).

Geopend dagelijks vanaf 16.00 uur
Dinsdags gesloten.
Gasthuisplein 10
tel. 023-5714638

OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

VERWARMING

0800-0998830

BflGMTO

iedereen leest de krant altijd en overa

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Dierendag
ZANDVOORT - Het Kennemer Dierentehuis (Keesomstraat 5) besteedt zaterdag en
zondag aandacht aan dierendag. Het asiel is beide dagen
van tien tot vier geopend.
Twee kynologenclubs zijn uitgenodigd om te laten zien hoe
hondentrainingen gaan. Kinderen kunnen zich laten
schrnincken of uitleven op een
springkussen. Ook staat er een
Icraam van de Dierenbescherming en kan de dierenambulance bezichtigd worden, als
deze tenminste niet hoeft uit
te rukken. Speciaal voor de
jeugd is er een ballonnenwedstrijd met als hoofdprijs vier
entreekaarten voor de Efteimg. Inschrijven voor deze
wedstrijd kan tot en met 2 oktober.
Bovendien worden zondag
om elf uur de bordjes van de
geadopteerde dierenhokken
onthuld. Deze actie is al in juni
gestart en is volgens het Kennemer Dierentehuis erg succesvol gebleken.

woensdag 29 september 1999

Van Ruimnicub tot reis naar Tweede Kamer

Jonge oudersclub

ZANDVOORT - Activiteitencentrum Zandvoort start
dinsdag 5 oktober met een
Jonge Oudersclub. De toegang
tot deze eerste bijeenkomst,
die van acht tot tien duurt, is
gratis. Het Activiteitencenjtrum is gevestigd in gebouw 't
,Stekkie, Celsiusstraat 190.
Op de ouderavond van de
j naschoolse opvang De Bopmihut bleek onlangs dat veel jon'ge ouders behoefte hebben
jaan feedback.Ook ouders die
geen kinderen op de naschoolse opvang hebben zijn welkom.

Kledingbeurzen

ZANDVOORT - Op zondag
3 oktober is er van twaalf tot
vier uur een beurs voor kinderkleding bij Pippeloentje. Op de
beurs wordt nieuwe kleding
voor de helft van de prijs verkocht. Het kinderdagverblijf
zit aan de achterkant van het
Huis in het Kostverloren, Nawijnlaan 101. Donderdag 1
kunnen Zandvoorters tussen
negen en vier uur kleren inleveren voor een kledingbeurs van
de Zandvoprtse Hockeyvereniging. Kleding die schoon, heel
en eigentijds is wordt vrijdag
tussen negen en twee verkocht
bij de ZHC. De inschrijfkosten
bedragen 2,50 gulden. Van de
opbrengst komt 30 procent ten
goede aan de ZHC. De rest is
voor de voormalige eigenaar.
Overkochte kleding kan tussen acht en half negen vrijdagavond weer opgehaald worden.

HEB nog net mijn ander initiatief van deze en4 TB"ll Kwant
bed niet meegenomen, thousiaste actiyiteitenbegeanders was ik hier leidster. „De leeftijd van de be-

JL momenteel dag en
nacht," grapt de activiteitenbegeleidster van het Huis in de
Duinen, Marijke ten Haaf.

Het Huis in de Duinen, de
afdeling sociale activiteiten
van het Rode Kruis, het Welzijnscentrum en het Activiteitencentrum in Noord hebben
allemaal hun eigen programma gericht op de oudere Zandvoorter.
Marijke zit midden in de
voorbereidingen van de 'Vakantieweek'. Sinds maandag
en tot en met vrijdag l oktober
is het verzorgingstehuis omgetoverd tot een hotel in Zandvoortse stijl. In die week wordt
er onder andere een modeshow ten beste gegeven, is er
liyemuziek, wordt er gezamelijk ontbeten, vinden er verschillende optredens plaats en
ook wordt er een wandeling
uitgezet voor de bewoners.
„Tijdens die hete zomerdagen zaten de meeste mensen
hier maar binnen. Velen zijn al
niet meer in staat om op vakantie te gaan en niet iedereen
heeft familie in de buurt wonen
die hen even mee uit kan nemen. Dan halen we de vakantie
hierheen, heb ik toen bedacht."
Het huiskamerproject is een

woners komt steeds hoger te
liggen. Daardoor zijn de ouderen in het algemeen minder
mobiel dan voorheen het geval
was. Ik zoek dan ook steeds
naar nieuwe activiteiten of pas
bepaalde bestaande spellen
aan. Het huiskamerproject is
vooral gericht pp de bejaarden
die niet meer in staat zijn om
naar de zaal te komen. Drie
keer in de week drinken we dan
gezamelijk een kopje koffie op
de etage zelf. Het is maar een
uurtje, maar het is een groot
succes." Ten Haaf benadrukt
dat er zonder 'haar' fantastische vrijwilligers dit soort dingen niet gedaan kunnen worden.

Maria Knijn speelt draaiorgel tijdens de activiteitenweek van Huis in de Duinen

van het Welzijnscentrum ge- vragen komen dan vanzelf
„Zoals de ruimte nu is ingedreven.
wel."
deeld, is dat niet mogelijk,
maar als de nieuwbouwplanDe belbus, de klussendienst nen doorgaan, zou mijn wens
De taak van het Welzijnscentrum is om advies en informa- en tafeltje-dek-je zijn ook acti- wel eens in vervulling kunnen
tie en hulpverlening te geven viteiten van het Welzijnscen- gaan," vertelt Ine onvermoeiaan de 'klanten' Alhoewel er trum, waar gretig gebruik van baar als het over haar werk
geen leeftijdsgrens gehanteerd worden gemaakt. Alhoewel De gaat, terwijl ze op dat moment
Ook het Welzijnscentrum
ziek thuis is.
draait voor een groot deel op
vrijwilligers, onder wie een heDe zomerweek, die speciaal
Ouderen hoeven zich
leboel actieve senioren. Het tevoor ouderen georganiseerd
kort aan vrijwilligers heeft het
werd, leek m eerste instantie
niet te vervelen
Welzijnscentrum deze zomer
tegen te vallen wat inschnjvinludiek onder de aandacht gegen betreft, maar werd uiteinbracht. „We zijn met een wordt, wijst de praktijk uit dat Wolfin het algemeen tevreden delijk net zo'n succes als verlekraampje op de markt gaan vooral bejaarden een beroep is hoe de zaken reilen en zeilen den zomer. „Er moest op de
staan en hebben iedereen aan- op het centrum doen.
heeft ze nog wel een wens voor PR bezuinigd worden, dus het
gesproken, van jong tot oud.
de toekomst Zij zou graag een duurde wat langer voordat de
Dat leverde twaalf nieuwe vrij„ledere dag kunnen mensen vacaturebank willen realiseren mensen wisten wat er allemaal
willigers op. Mensen zijn vaak bij ons terecht, maar op de voor vrijwilligers.
te doen was."
bang om zich vast te leggen, woensdagmiddag is er een speDe wens van Ine Zantingh Een bezoek aan de Tweede
maar dat hoeft helemaal niet. ciaal inlooppunt. Ouderen vin- van het Activiteitencentrum is Kamer, culturele dagen en InWe zijn blij met ieder vorm van den het leuk om na de markt om een een ruimte te creëren ternetten zijn voorbeelden van
hulp, wij roosteren iedereen even met leeftijdsgenoten te waar ouderen in en uit kunnen het orginele aanbod van het
wel in, al is het maar voor een kunnen praten onder het ge- lopen en die de gezelligheid centrum, naast de oude verzomer," vertelt Mini de Wolf not van een kopje koffie. De van een huiskamer uitstraalt. trouwde activiteiten, zoals kla-

ZANDVOORT - Jonkheer
Pieter Quarles van Ufford is op
84-jarige leeftijd overleden in
zijn huis in het Engelse Hilborough. Hij overleed door hartproblemen. Hij is donderdag m
Hüborough begraven.
De familie Quarles van Ufford is altijd nauw verbonden
geweest met Zandvoort Naar
zijn vader P.N. Quarles van Ufford is een straatnaam vernoemd De adelijke familie had
vanaf begin deze eeuw erg veel
grond in Zandvoort. Veel
Zandvoorters betaalden dan
ook jaarlijks erfpacht van een
paar gulden aan de familie. Zij
brachten het geld op l november naar een kantoortje aan de
Zandvoortselaan.
De 'jonge' Quarles van Ufford, Pieter, wilde van die gewoonte af toen hij midden jaren zeventig naar Engeland
vertrok. Hij verkocht de erfpachtcontracten aan de Zandvoorters Ook de grond van de
golfbaan werd in 1978 verkocht
aan de leden van de Kennemer
Golfen Country Club. Dejonkheer liet ter gelegenheid van
dit feit vier teakhouten banken
neerzetten op de golfbaan.
De
ovenge
erfpachten
schonk Quarles van Ufford aan
de Hervormde Kerk Volgens
de overlevering was de jonkheer, die jarenlang directeur
van de bank Heidring Pierson
is geweest, trouwens sowieso
een vrijgevig man. Maar dat
hield hij liever achter de schermen
Quarles van Ufford was van
1967 tot en met 1976 voorzitter
van de Kennemer Golf en
Foto Karin Schut Country Club. Hij is daarna
erelid gebleven In het clubverj assen en koersbal.
hms staat dan ook een relief
„Ouderen zijn best te mte- van hem. Zijn vader was trouresseren voor andere dingen wens van 1930 tot 1962 voorzitdan alleen maar rurnmikub- ter van de vereniging.
ben, maar dan moet je het wel
aanbieden en het introduceNierstichting
ren," vindt Zantingh.
Het rummikubben is nog alZANDVOORT - Dankzij de
tijd een geliefde bezigheid op inspanningen van El van der
de activiteitenmiddagen van Reijden is er na vijf jaar voor
het Rode Kruis, vertelt Elly het eerst weer een collecte
Keur. De sociale activiteiten voor de Nierstichting gehouzijn behalve het handwerken den in Zandvoort. Achttien
dat er een beetje uit is, met collectanten hebben 3154,90
veel veranderd. Een keer per gulden opgehaald. Wie nog
jaar een kerst- en sinterklaas- geen geld in de collectebus
viering en een dagje samen uit heeft kunnen doen, kan zijn
„De meeste ouderen komen gift alsnog kwijt op giro 88000
hier via mond-tot-mond recla- ten name van de Nierstichting
me. Mensen hebben soms in Bussum.
angst om alleen de deur uit te
gaan, maar als ze eenmaal met
iemand mee geweest zijn naar Gevallen
OVERVEEN - Op de Zeeweg
een middag, dan blijven ze
vaak hangen."
heeft een Haarlemse fietsster
haar arm gebroken door een
Nelleke van Koningsveld val. Ze raakte met haar voorband de stoeprand. Daardoor
viel ze met haar flets. Ze is naar
het ziekenhuis in Haarlem gebracht.

Hoteliers keuren hogere
Raadsels rondom een vissersvrouwtje
belasting voor toeristen af
ZANDVOORT - Het Hotel
en Pension Overleg Zandvoort is teleurgesteld over de
verhoging van de toeristenbelasting. De hoteliers en
pensionhouders vrezen dat
hun concurrentiepositie ten
opzichte van andere badplaatsen in gevaar komt als
toeristen in Zandvoort meer
moeten gaan betalen. Dat
zegt het bestuur van de belangenvereniging aan de
vooravond van een bespreking over de toeristenbelasting.

naar twee gulden per persoon
per nacht. Ook de toeristenbelasting voor kampeerders gaat
omhoog. Zij moeten volgend
jaar zestig tot 276 gulden per
jaar meer betalen, afhankelijk
van hun vakantie-onderkomen. De belasting voor grote
stacaravans stijgt het hardste.

Bij de nota die de gemeente
heeft opgesteld zet R. Weilers,
voorzitter van het Hotel en
Pension Overleg Zandvoort,
veel vraagtekens. „Na bestudering van de nota blijven er
nog te veel vragen open om een
gefundeerde mening te geven." Vooralsnog vindt de vereniging in elk geval dat de toeristenbelasting beter elk jaar
een klein beetje dan in een
keer met 33 procent verhoogd
kan worden.

Vrijdagmiddag overlegt de
gemeente met de hoteliers,
pensionhouders en particuliere kamerverhuurders. Deze
bijeenkomst begint om één
uur. Voor de kampeerders
Daarnaast, meent Weilers,
volgt er binnenkort een andere „maakt elke tariefsverhoging
bespreking.
de concurrentiepositie tegenDe gemeente gaat deze beover het buitenland moeilijker.
lasting voor loges vanaf l januDe verhoging komt niet uit Wij moeten concurreren met
ari met vijftig cent verhogen de lucht vallen. De gemeente- het weer in andere streken van
raad heeft op 11 mei al beslo- Europa en verder. Steeds minten dat de toeristenbelasting der mensen kiezen voor Zandflink omhoog gaat. De verho- voort als hoofdbestemming.
Zandvoorts
ging levert ongeveer zes ton Het verblijf wordt dus steeds
Nieuwsblad
op.
korter. Het werk in de receptie
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
In totaal verwacht Zand- en de kamers neemt daardoor
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op voort volgend jaar 2,4 miljoen steeds meer toe, dus worden
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
binnen te krijgen.
de kosten hoger."
Hoofdredacteur D. Piet
In een aparte nota legt de
„Wel wordt het seizoen lanDirecteur/uitgever CA Pelle
gemeente uit waarom de ver- ger, dus de verdiensten gaan
hoging nodig is. Volgens de ge- niet echt achteruit, maar er
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank meente is de belangrijkste re- moet wel langer en harder voor
Kuijpers (plv-chef), Monique van Hoog- den dat zij veel geld uitgeeft gewerkt worden. Enige hulp
straten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce om Zandvoort de komende ja- vanuit de overheid, die een eiSchreuder.
ren mooier en leuker te maken gen
verantwoordelijkheid
vormgeving/Systeemredactie
Willem voor vakantiegangers. De be- heeft ten aanzien van de ecoBleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre- lasting is bovendien sinds 1993 nomische ontwikkelingen, is
rejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, niet meer verhoogd.
dan ook wel op zijn plaats."
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571.8648
F
ax (023) 573.0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
u
"r, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
v
an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

i Advertentieverkoop: H van Zanten (ma| nager), M Oosterveld Regiokantoor: Gej bouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
_ Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
j ' 180 AB Amstelveen. Tel (023) 571.7166
| Fax (023) 573.0497. E-mail wmcomm®I Perscom nl
Advertentie-onderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel (020) 562.6278.
Fax 5626283
Micro advertenties. (020) 562.6271. Fax6656321.

„Wie zou 'R' toch zijn,"
mijmert Martha Burger
hardop. In haar handen
houdt ze een beeldje op zijn
kop. Er staat 'Zandvoorts
Vissersvrouwtje' in de voet
gegraveerd, met in het
midden een grote 'R'. „Lou
Koper, een goede kennis van
mij, zei direct droog: het zal
de 'R' van replica wel zijn. Ik
weet dat het geen antiek
object is, maar ik ben zo
benieuwd naar de
herkomst."

ET BIJZONDERE AAN
dit witgeschilderde
beeldje van zo'n halve
meter hoog is dat het gevonden is pp een Franse rommeimarkt in T.ilip Het stelt de zogeheten 'Visloper' voor die ook
als groot beeld bij het museum heeft gestaan.
„De rommelmarkt van Lille
is ellenlang. Je zou er meer
dan drie dagen voor nodig
hebben om alle kraampjes af
te schuimen. Het is allemaal
oude troep, maar wel Franse
troep en dat maakt het zo mteressant. Mijn partner en ik
hebben een oud Zandvoorts
vissershuisje aangekocht
naast ons huis. We willen dat
in de authentieke stijl restaureren. Ik hoopte op de markt
spulletjes te vinden die goed
in die stijl zouden passen. In
de eerste de beste doos die ik
bekeek, trof ik dit Zandvoorts

JL
OP DE W O E L I G E B A R E N ,
B I J 5 T O R M E N BIJ W I N D
DENrHT HIJ AAN ZIJN
8 l O N D J E . D A T V R O L I J K E,

n i ND t i

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)1
l°20) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal,
1
35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
'9,60
per kwartaal, voor postabonnees
Selden andere tarieven. Losse nummers ƒ

z
andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange„ • -oten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

De
kabouter
Schat

Martha Burger vergelijkt haar witte beeldje met dat van bloemist Bluijs

Vissersvrouwtje aan. In een
boek heb ik gelezen dat het de
beeltenis van Arentje Molenaar is."
Door rond te vragen in de
buurt kwam Martha er achter
dat er in de jaren '70 veel van
dit soort beeldjes werden gemaakt. De mallen zouden bij
de inmiddels 80-jarige meneer
Loogman zijn, beter bekend
als meester Loogman, ex-onderwijzer van de Hannie
Schaftschool. Met als voornaam 'Ge' kan Loogman 'R'
niet zijn, maar wellicht weet
hij meer.
„Zo'n groot exemplaar heb
ik nog niet eerder gezien,"
stelt Ge Loogman vast, terwijl
hij in zijn werkplaats siliconen
over een stenen konijn smeert.
Hij loopt langs rijen van zijn
zelfgemaakte beeldjes die allemaal Egyptisch aandoen, naar
een nog groter exemplaar van
Arentje Molenaar.
„Ik maakte vroeger hele kleintjes, van zo'n 20 centimeter en

deze grote is van gips. Ik restaureer haar voor het Zandvoorts Museum. Het mandje
onder de arm is namelijk losgeraakt."
Naast de ongeveer één meter hoge Arentje staat evengroot de dorpspmroeper Floor
Molenaar ook in gips. Deze
versies zijn de oorspronkelijke
vormen voor de bronzen beelden in de tuin van het museum door kunstenares mevrouw Sturm, dus weer geen
'R'.
„Het museum (voorheen het
Cultureel Centrum, red.) verkocht die kleine beeldjes en ik
weet dat de familie Bluijs ook
van dit soort beeldjes in hun
zaak had staan, maar die waren toch anders, dacht ik,"
twijfelt Loogman.

Foto AncUe Licboiom

worden wel verkocht bij
Bloemsierkunst Bluijs m de
Haltestraat, maar dan beschilderd in verschillende kleuren.
Het vrouwtje van Martha is
wit overgeschilderd, dat is
duidelijk te zien
„Die vrouwtjes en omroepertjes gaan heel de wereld
rond," weet Ada Bluijs te vertellen. Zandvoorters nemen ze
voor geëmigreerde farmlieleden mee, bijvoorbeeld naar
Canada, of voor vrienden in
het buitenland. Meneer Dalman maakt ze al bijna 20 jaar
voor ons "

Helaas weet mevrouw Bluijs
met te vertellen waar de 'R'
voor staat. Heet meneer Dalman misschien Robert of
Rene? Dalman zal Martha
wellicht het antwoord kunnen
Uiteindelijk wordt het mys- geven, zodra hij terug is van
terie gedeeltelijk opgelost.
vakantie. Hoe Arentje MolePrecies dezelfde beeldjes, als naar m Lille terecht is gekodie Martha heeft gevonden pp men, zullen we wel nooit meer
de rommelmarkt in Frankrijk, kunnen achterhalen.

NIKS IN HUiS
DIT WEEKEND?

H

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

ADVERTENTIES

Cinema Circus
30 sep. t/m 6 okt.

H

Zeemansverdriet

Jonkheer
overleden

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Oase, SlaapkamerCentrum, Valhal.

Amsterdam

woensdag 29 september 1999

Weekmedia 17

vakkundige adviseurs
het nieuwste op keukengebied
1000 m2 keukendesign
vrij parkeren pp eigen terrein
kinderspeelhoek

Mooi hé, zo'n nieuwe keuken!
SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

Van een nieuwe keuken wilt u
jaren plezier hebben. Voor een deskundig
advies komt u daarom naar Carpentier
In de grootste showroom van de regio
vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs stelt u
het individueel design samen van de keuken
die helemaal past bij uw wensen.
Uw keuze bepaalt u daarom
het makkelijkst bij Carpentier. Waarom
zou u het zich moeilijker maken?

COTES DU RHONE
i

POUILLY FUMÉ
LATUILERIE

Villages Roaix
Domaine la Martine
Deze wijn is gevmilieerd
uil de druwensoorlen
Grenache en Syrah
De geur wordl gemarkeerd
door rijp fruit en kruiden
De smaak is zeer krachlig
mei zachte, verfijnde
tanmnes en een lange
afdronk Heerlijk bij roodvleesgerechlen of kazen

Deze Pouilly Fumé is
gemaakt van de edele
druivensoort Sauvignon
Blanc, afkomstig van een
wijngaard ten noorden
van de stad Pouilly,
gelegen m hel Loire
gebied De wijn heelt een
gouden kleur met een
groene zweem Smaakt
i zeer goed bij witvlees|
en visgerechten
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KEUKENS

CARTAVIEJA
CABERNET SAUVIGNON
of SAUVIGNON BLANC

"'^"feestdagen, op-op'.

Daselijks geopend

van 8 00 t o t ,7 3Q uur

W10ËT & CHANDON
CHAMPAGNE

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De Cabernet Sauvignon heelt een
uitbundige geur en een elegante kruidige
smaak Deze overheerlijke rade wijn
smaakt voortreffelijk m combinatie met
roodvleesgerechten en milde kazen
De Sauvignon Blanc heelt een
heerlijke geur met tonen van veel
fruit De smaak is vrij krachtig en droog
U kunt deze heerlijke droge wijn
uitstekend combineren met witvleesen visgerechten of met salades

BrutofDrylmpértal.eldersMflr

Oostemderweg 9 1 , 1 432 AC Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

^ofVEUVECUCQUOT
CHAMPAGNE
Brut, elders £M5-
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Ooit kiest u voor mooist
Neem uw zes meest geliefde cd s Of de zes
nieuwste Of zes waarvoor u m de stemming
bent Speel ze achter elkaar of spring van track
naar track En tussendoor kunt u altijd nog
schakelen naar de ingebouwde radio
Geniet zoals u wilt
Daarvoor is de BeoSound 9000 bedoeld
BeoLab 8000 actieve luidsprekers

Een zacht licht overstraalt het gehele
paneel Zo heet de BeoSound Ouverture

De Ruyterstraat 13, op 50 m van het strand
en nabij station en centrum gesitueerde goed
onderhouden drive-in woning met inpandige
garage, ind. ruime hal; toegang tot garage;
tuinkamer; berging; 1e etage; toilet; L-vorm.
woonkamer met parketvloer; open keuken;
trap naar tuin; 2e etage: 3 slaapkamers; ruime
badkamer.
Vr.pr. ƒ 525.000,-k.k.

u welkom m een muziekwereld die alle
zintuigen boeit

Te huur gevraagd voor cliënt:
Ruim driekamerappartement in Zandvoort.

Kom dichterbij met uw hand en de
deurtjes glijden geruisloos opzij

De BeoCenter AV5 laat u tv kijken op een
63 crr scherm met anti-reflex coating En
even later draait u op diezelfde AV5 een
cd of u luistert naar een concert op de
radio
De ingebouwde luidsprekerset is m elk
geval volledig op die taak berekend
uitschuivende stereo speakers plus een
machtige subwoofer
Kortom eindelijk zijn televisie en
stereo-installatie volledig geïntegreerd
In een even compacte als elegante vorm
3 jaar garantie

Van 5 t/m 10 oktober op de Woonbeurs in de Rai:
Nostalgische en hedendaagse Bang & Olufsen
apparatuur.
Hegeman zou Hegeman niet zijn om dit onopgemerkt
voorbij te laten gaan
Want als u de stand bezoekt en voor 5 oktober 2000 bij
Hegeman Bang & Olufsen apparatuur aankoopt, krijgt u
het entreebedrag terug*
Alle reden dus om even een bezoekje aan de Bang &
Olufsen stand te brengen
' Informeer naar de voorwaarden

BANG 8. OLUFSEN

Hegeman Audio Video Centers
Amsterdamseweg 507, Amstelveen Telefoon 020 641 40 19
Byzantium Stadhouderskade 24a Amsterdam Telefoon 020 616 55 96
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Burg. van Alphenstraat 57/22, op de 8e etage gesitueerd tweekam.app. (vh 3) met schitterend uitzicht over zee, strand en dorp. Ind.
hal; doorzonkamer met 2 balkons (ZO en
NW); keuken met app.; slaapk. met vaste kast,
badkamer met wastafel, toilet en douche.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.
Stationsstraat 7, in het centrum en nabij
strand en station gesitueerd goed onderhouden woonhuis met riant dakterras. Ind. entree;
woonkamer met houten vloer; open keuken
met mbouwapp.; bergkast; hobbykamer met
aangrenzende badkamer; achterplaats; 1 e et.
ruime sfeervolle slaapkamer met open haard;
slaapkamer; toilet.
Vr.pr. ƒ 425.000,-k.k.

In hel centrum van hel
departement Gironde,
onder Bordeaux ligt
hel wijngebied Saint
Emilion Deze donkerrode
top Grand Cru is soepel
in de smaak en heelt een
lange aldronk U kunt deze
wyn uitstekend combineren
met roodvleesgerechten

! ELDERSJjkeS"
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SI EMILION
Grand Cru
Chateau du Cauze

HOLLANDSE Ji
GRAANJENEVER |f
HELELITER
VERGELIJKBARE PRIJS

FourRoses
BOOTiBON

1&&&

FOURROSESi
BOURBON WHISKEY

KÊvnTriïSniAiiBit
ItOl BIOT ÜHtsMÏ '

HELELITER

AA DRINK

hee£t alle dranken !
HAARLEM' Californieplem 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
D/flCK III heelt meer dan 50 sliitenen. bel voor onze overige vestigingen tqdens kantooruren 0172 447300
Alle aanbiedingen zijn geldig l/m 10 oktober zolang de voorraad slrekl. Druk en zetfoulen voorbehouden' | GRATIS

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

HIGH ENERGY
0,33 liter
ELDERS \m
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VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

-(wmpas |

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 G J Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden'
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel m contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn Op de Contactlijn 0906501515 6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken

'BELEK
HOTEL GLUB BELLIS

ANTALYA
HOTEL FALCON

Ligging: in Belek diiect aan het prachtige/jndstrand en LJ 40 km
van Antülya
Faciliteiten: mooi hotel d.it wordt omringd door tropische planten
Het complex beschikt o\er4()6 kamers Verdei heelt het hotel een
groteontvangstiuimte met lobb^b.ir 5 verschillende bars. patissene winkeltjes discotheek groot /uembad met kinderbad en binnen/wembad Aan het stiand en aan het /wemhad giatis ligstoelen
met malrasje en parasols Voor de kleintjes is ei een speelplaats en
afhankelijk v a n de be/cttmg en het sei/oen een mimclub
Kamers: de netjes ingerichte kameis /i|n vooi/ien v a n vloeibedekkmg tv. mu/iekkanaal telefoon en een badkamer met hgbad ot
douche/toilet Alle kamers hebben een balkon, deels met /ee/iiht
Verzorging: halfjiension Ontbijt en dinci in hulletvorm /ovvel
Tuikse als internationale gerechten
Sport: 'i tennisbanen (verlichting tegen betaling) squash, minigoll fitness]mmte. beachvollejbal en, afhankelijk van het sei/oen
en de be/ettmg. spoitammatie Sauna hammam en massage, tegen
betaling
Bijzonderheden: het hotel 's geschikt vooi invaliden

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie m te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515 6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

TURKSE RIVIERA

Sopt
Out
Nov
Nov
Dec
Dec
Dec

11,18,25
2, 9,16*, 23*, 30
6, 13
20, 27
4,11
18
25

489,489,469,419,449,549,619,-

Jan 1,8,15,22,29
Fob 5, 12, 19
Fob 26
Man rt 4,11,18, 25
April l, 8, 15
Apnl22, 29

399,429,489,489,539,639,-

Ligging: m de wijk Lara ca 5 km van het centrum v a n Antalya.
direct aan /ee met een mooi badplatiorm. die u kunt bereiken v ia
een trap Via een steiger en een trapje komt u vanal het badpl.itloim in /ee
Faciliteiten: dit mooie hotel beschikt over 142 kamers, een oiitvangstruimte met lobbybar. kinderspeelplaats. /\\ embad met kinderbad discotheek, restaurant en televisieiuimte
Kamers: de doelmatig ingenchie kamers beschikken overuirco.
vervvainnng. telefoon, mmibai. balkon, tv. en badkamer met douche en toilet
Vcr/orging: haltpcnsion ontbijt en dmei. Tuikse specialiteiten
m bulletvoim
Sport: biljart, tennis, tafeltennis, vuile)bal en hi| voldoende beIjimstellirm animatie
Prijzen pp. incl. vlucht, accommodatie, trair-fer, ontbijt, diner
en excl. Liitlithavenhela'itins a ƒ 60,- p p
) Huf'.iKtkaiitit'tiit \ltit; f 200 - pi'i IH'IMHIII

Klimaattabel
Okt. 27° Feb. 16°
Nov. 22°Mrt 18°
Dec. 17°Apr. 21°
Jan 15° (gem lemp ï

Sept 11,18,25
399,Okt 2,9, 16*, 23*, 30 399,Nov 6,13
469,No\ 20,27
419,Dec 4,11
449,Dec 18
549,Der 25
619,-

Jnn 1,8, 15,22,29 399,-

l-eb 5,12, l
Feb 26

429,489,-

M a r r t 4 , 11,18,25 489,ApriH.S, 15
539,Apnl 22, 29
629,-

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant
Probeer het direct Veel mensen heoben op deiie wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen 11 OOgpm)

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309 /16.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.

ma t/m vr 9 - 21
•:
&
• •'•:
za&zo 9-18

020-3460336

Kijk ook naar
RTL4text
pag,551
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Ik probeer van het leven te genieten'

Met

oog
en

oor

Ron Burk
ZANDVOORT - Vanavond
vindt in Café Shooters een optreden plaats van de Haarlemse entertainer Ron Burk. Hu
zingt nummers van onder andere René Proger, Torn Jones,
Marco Borsato en Rob de Nijs.
Het café is open vanaf negen
uur. Het bevindt zich in de
Haltestraat op nummer 56a.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten
„Ik vond het goed dat ze wegging, ik bad er geen
problemen mee," beantwoordt Wiflem Paap de vraag
van Anneke Polak. In het vorige Brandinginterview
vroeg ze Willem namelijk hoe hij het vindt dat zijn enige
kind het huis verlaten heeft.

Anneke Polak vraagt aan
Willem Paap:
- JBToe vind je het datje enig
kind nu het huis uit is?

Kinderdisco

ZANDVOORT - Lekker
swingen? Dat kan bij de kinderdisco van het Activiteitencentrum. Op zaterdag 2 oktober zijn kinderen van zeven tot
en met elf jaar tussen zeven en
OCHTER
FEMKE
half negen welkom in 't Stek(21) is tijdens het intóe, Celsiusstraat 190. Er worterview toevallig een
den tijdens de disco ook een
avondje in haar ou'dierenmaniershow' en een lo- derüjk huis. Ze zit samen met
terij (voor kinderen met een haar moeder, Elis, televisie te
pasje) gehouden.
kijken in de woonkamer, die
vooral verlicht is door kleine
kaarsjes.
Full Circle
„Vanaf haar vijftiende kent
ZANDVOORT - Café Shoo- ze de jongen al, waar ze nu mee
ters heeft voor de eerste live- samenwoont. Ik heb niet het
muziekavond op zondag 3 ok- gevoel dat mijn dochter van
tober de formatie Full Circle me is afgepakt, dat ging allegeprogrammeerd. Full Circle maal heel geleidelijk aan. Ze is
bestaat uit muzikanten die al me hoogstens ontfutselt,"
ervaring opdeden in de Ruud komt hij met een lach tot de
Jansen Superband, Friends, conclusie.
Sesam en Shoreline. Het opPapa Paap stopte zijn enertreden begint om zes uur. De gie behalve in het vaderschap
toegang is gratis. Shooters be- ook in zijn werk bij de Zandvindt zich in de Haltestraat op voortse politie, waar hij in tonummer 56a.
taal achttien jaar in dienst
was. Hrj klom op tot rechercheur en kwam uiteindelijk bij
Concert
de Vreemdelingendienst teZANDVOORT - Vocaal En- recht. Thans werkt hij bij de
semble Alkan uit Amsterdam Immigratiedienst in Hoofdtreedt zondag 10 oktober op dorp.
tijdens de katholieke mis in de
„Het klinkt gek, maar ik wilAgatha Kerk. De mis begint de wel eens wat anders. Het
om half elf. Het zeventienkop- werd toch een sleur. Er gebeurpige ensemble zingt onder lei- de natuurlijk interessante dinding van dirigent Martine des gen, maar als agent zit je voor
Tombe de Missa 'Aerterna 90 procent achter de compuChristi munera' en motetten ter. Zo is de moord boven het
van onder andere Schutz en Pannenkoekenhuis in de ZeeMonteverdi. Alkan legt zich straat een zaak die me bij getoe op vier- of meerstemmige bleven is. Twee Duitse toensa-capeUamuziek uit diverse ten brachten daar een Zandstijlperioden. Paul Waerts voortse vrouw om het leven
zorgt voor een orgelintermez- met een mes omdat ze hen niet
zo.
seksueel van dienst wilde zijn.
Of de inbraak in het Raadhuis,
waar toen alle tinnen bordjes
en kostbare doeken zijn gepikt. Verdovende middelen,
vechtpartijen en mishandeling
kwamen ook regelmatig voor."
„Ik was toentertijd een vrij
zelfstandig opererende hoofdPeriode 18 -25 september
agent. De regiopolitie zou worGeboren
den gerealiseerd en daarmee
Boyd Buijtenhek, zoon van zou ik een groot deel van mijn
Gijsbertus Buijtenhek en Sandra Adriana Schraal; Britt van
Oostrom, dochter van Augustinus Maria van Oostrom en
Sonja Posthouwer.

D

onafhankelijkheid kwijt zijn.
Nog een reden om een overstap naar een nieuwe baan te
maken."
Bijna acht jaar was de voormalige rechercheur contactambtenaar bij de vreemdelingendienst. Zo kwam hrj in aanraking met asielzoekers die
een verblijfsvergunning aanvragen.
„Nu zit ik vooral achter mijn
bureau aanvragen op papier te
beoordelen, zoals gezinshereniging of een aanvraag om een
studie in Nederland te volgen.
Als contactambtenaar was de
gewetensvraag groter en daarom is het goed om er na een
aantal jaar mee te stoppen. Ik
ben het overigens wel eens met
het beleid in het algemeen ten
aanzien van de asielzoekers.
De schrijnende gevallen waarvan de mensen via de media
kennis nemen, zijn echt uitzonderingen, en er wordt dan
geen compleet beeld gegeven," zegt hij terwijl hij bedaard een shaggie rolt. „Bovendien krijgen ze in moeilijk Willem Paap neemt afscheid van zijn dochter: „Ik heb niet het
te beoordelen gevallen het gevoel dat mijn dochter van me is afgepakt"
Foto Andre Lieberom
voordeel van de twijfel."
Het rustige en evenwichtige
karakter heeft Willem waarschijnlijk van zijn vader, die
een paar jaar geleden plotseling overleed.
jongs af aan konden we het al- dokter. Maar ik probeer in ie„Mijn vader was altijd gelijk- tijd al goed met elkaar vinden. der geval zo veel mogelijk van
matig, maar kon zich plots- Ik ben nu alleen over van ons het leven te genieten, pluk de
klaps enorm opwinden over gezin. Dat is een heel rare ge- dag, want later kan die er
dingen." Dan zachtjes: „Ik heb waarwording. Het voelt alsof ik opeens niet meer zijn."
in drie jaar tijd mijn vader, een pak op m'n donder heb ge„Die instelling hanteer ik al
moeder en myn broer verloren. had," zegt hij terwijl er even heel lang," valt zijn vrouw Elis
Mrjn twee jaar oudere broer tranen in zijn ogen springen. hem vanaf de bank bij. Mijn
Jaap is een maand geleden on- De ouders en de broer van moeder overleed toen ik 25
verwacht aan een hartaanval Willem zijn alledrie overleden jaar was. Mijn ouders maakten
overleden. We waren heel clo- aan een hartaanval. Ook Wil- mooie plannen voor als ze 65
se. Hvj was pas 49 jaar oud. Hij lem bleek bij nader onderzoek zouden zijn, nou daar is mooi
woonde met zijn gezinnetje, een zwak hart te hebben.
niets van terecht gekomen."
een vrouw en drie kinderen,
„Daarom let ik nu extra op
De familie Paap heeft al een
hier vlak achter. We zagen el- mijn conditie en word ik regelkaar niet dagelijks, maar van matig gecontroleerd door de paar verre reizen gemaakt zo-

'Die Salzmanner von Tibet' Millenniumgrijs

modekleurvan
nieuwe collectie

Getrouwd
Youssouph Diabang en Eliane Elisabeth Maria Sauveplanne; Siebe Visser en Petronella
Maria Cornelia Dircken; Erik
René Henstra en Tanja Paap.
Overleden
Hendrika Susanna Maria
Jopsten-Koedijk (89); Rudolf
Frits van Luijk (74); Petrus
Theodorus Prins (73); Pieter
Gijsbertus La Grouw (80).

Pjotr

Elke woensdagavond draait
Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding.
Er zijn geen voorfilms en er is
meestal geen pauze. Vanavond is de documentaire 'Die
Salzmanner von Tibet' te zien.

in de wereld ingrijpen," schrijft
het blad Movie.
De documentaire laat zien
hoe vier Tibetanen in het voorjaar het zout uit de zoutmeren
in de Himalaya verzamelen.
Het contrast met hun eeuwenoude traditie en de houding
van de Chinezen, die Tibet bezet houden, is erg schril.
Het mooie van de film is dat
het iets toont waar de meeste
Zandvoorters zelden bij stil
staan. Dat is ook niet zo
vreemd. De Chinezen willen
dat er weinig over Tibet naar
buiten komt. De videocamera
waarmee chinadeskundige Ulrike Koch de zoutwinning registreerde moest dan ook het
land uitgesmokkeld worden.

AMSTELVEEN - Nu de zomer definitief voorbij is richt
menigeen zich op de nieuwe
herfst- en wintercollectie, die
inmiddels volop in de winkels
voorradig is. Prominent naar
voren springt daarbij de kleur
grijs, en wel in de zogenaamde
mülenniumtint.
„Ze noemen dat wel het
nieuwe zwart," aldus eigenaresse Else Blankenstein yan
damesmodezaak
Rosarito.
„Omdat het stemmig is, en eigenlijk overal wel bij past.
Maar anderzijds vinden veel
mensen grijs alleen een beetje
saai, zodat ze het graag combineren met bijvoorbeeld een
rood shirtje of een roze rok.
Dat sluit immers goed op elkaar aan, en het fleurt de boel
geweldig op."
In haar aan de Grote Krocht
20B gesitueerde modewinkel
verkoopt ze zowel sportieve als
chique kledij. De laatste trend
in de sportieve lijn is volgens
haar het gebruik van 'lekkere

Ml

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

zachte materialen' bij de gemakkeiyk zittende pakken en
broeken, die hoofdzakelijk m
de tinten grijs en wit verkrijgbaar zijn.
Voor de meer op elegantie
gestelde vrouw, zijn er dit seizoen rokken die tot op de enkel
reiken, maar ook wat minder
lange rokken die net over de
knie vallen. „Opvallend is verder dat er heel veel vesten worden gedragen," vertelt Else.
„Die vaak worden gecombineerd met een leuk truitje eronder. En de allernieuwste
trend is zulke lange truien dat
ze b^jna op jurken lijken. Temeer omdat er splitten in aan-

éT N TIBET dreigt een tweeJ. duizend jaar oud gebruik
binnen enkele jaren te worden
ingehaald door de commercie.
Niks bijzonders helaas, maar
Pjotr, een Duitse naam voor wie de film 'Die Salzmanner
een kruising Duitse jachthond. von Tibet' ziet, beseft weer hoe
Wij willen Pjotr aan u voorstel- dramatisch en onomkeerbaar
len.
economische ontwikkelingen
Pjotr is vermoedelijk een
kruising Welmaraner met een
herder. Een Welmaraner is een
Duitse jachthond, leverbruin
met wit en erg levendig. Pjotr
is een reu van circa anderhalf
jaar. Mensen zijn zo leuk volmet vrijdagavond Zeestraat
gens hem. Vreemde mensen ALARMNUMMER: 112.
iets minder, die zijn een beetje POLITIE: 112, of bureau Hoge- Apotheek, 5713073.
eng. Maar dat went heel snel. weg 5745111.
HUISARTSEN: In het weekKinderen, honden en katten BRANDWEER: 112, of kazerne end en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
vindt hij ook geen probleem. 5740260.
Wat wel nog aangeleerd moet AMBULANCE: 112, of 5319191 welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
worden, is het alleen zijn, dat (CPA).
heeft hij waarschijnlijk nog
5246899.
niet geleerd. Met een andere APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
DIERENTEhond samen kan hij bij ons wel dagavond de Zandvoortse HUIS: 5713888.
alleen zijn.
Apotheek, 5713185. Zaterdag, VERMISTE/GEVONDEN
Pjotr is een leuke, speelse zondag en maandag- tot en DIEREN: 5383361 en 5714561.
hond die goed in een gezin
past. Bent u misschien degene
die Pjotr zoekt?
Pjotr is Ie gas>t bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort
en zoekt, net als alle andere
loges een nieuw thuis. Informatie krijgt u van het Kenne- Hervormde Kerk: Zondag 3 oktober 10 uur SOW met ds J.P.
nier Dierentehuis Zandvoort, Dondorp uit Heemstede. Gereformeerde Kerk: Zondag 3 oktoKeesomstraat 5 te Zandvoort. ber 10 uur: SOW in Herv. Kerk.
Tel. (023) - 571.3888.
Agatha Parochie: Zaterdag 2 oktober 19 uur mevr. Bleijs. Zondag 3 oktober 10.30 uur pastor C. v. Polvliet.
P.S. Sassa zit nog te wachten Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 3 oktober 10.30
op haar nieuwe baas. Komt u uur mevr ds L.C.M Blomjous uit Aerdenhout.
nog???
De nieuwe wintermode van Rosarito
Nieuw Unicum: Zaterdag 2 oktober 10.45 uur: geen dienst.

Branding

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding,van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Willem Paap vraagt aan
Chang Kai Yu:
- Wat was je eerste indruk
van Nederland toen jullie
hier kwamen wonen?

Verwarring
Een alerte lezeres vraagt zich af hoe het toch kan dat er zoveel
verschillende namen van de dirigent tijdens het promenadeconcert op 11 september circuleerden. Vermoedelijk is de verwarring ontstaan doordat dirigent Jan Stulen, die vorig jaar het
orkest leidde, verhinderd was Zijn vervanger Jurnaan Reynolds
zou komen volgens de organisatie van het evenement, maar
Reynolds viel op het laatste moment uit wegens ziekte. Vincent
de Kort kon in allerijl inspringen, zo bevestigt een woordvoerster van het Promenade Orkest. Zandvoort heeft hem dus het
voortreffelijke optreden zien dirigeren.

Dierenmishandeling?

De olifanten van Circus Renz uit Berlijn die onlangs door het
dorp en de zee scharrelden, zijn S.C. Kitchingham in het verkeerde keelgat geschoten. „Het kan de heer Renz waarschijnlijk
niets schelen dat zout water de slurven van olifanten irriteert en
dat een parade plus het eten bij de Harlekijn hen met vrolijk
maakt. Toch wordt dit allemaal afgeschilderd door het Zandvoorts Nieuwsblad als zijnde een mooi tafereel. Het is allemaal
een reclamestunt die geld moet opbrengen. De olifanten lijden
hieronder. Ik kan mij niet voorstellen dat er nog iemand is die
twijfelt aan de ellende die zij meemaken. Ze worden hun leven
lang mishandeld en moeten gevangen leven, in donkere kelders
als ze niet nodig zijn. Olifanten die zo moeten leven worden
depressief Als u achter dit soort praktijken staat, rest mij niets
anders dan uw krant niet meer te kopen of te lezen. Aan de
burgemeester van Zandvoort wil ik vragen Circus Renz uit Berlijn te verbieden zolang er nog van dieren gebruik wordt gemaakt," schrijft hij. Goed dat er mensen zijn die zo om dieren
geven dat ze ook naar de krant schrijven. Ook ik ben geen
voorstander van dierenmishandeling. Integendeel.

Eenzame fiets

als naar Amerika, Canada en
Indonesië. China staat nog op
het verlanglijstje. Chinese kennissen hebben ze in ieder geval
al wel in Zandvoort, de familie
Yu, waar ze af en toe een potje
Mah Yong mee spelen (een
Chinees bordspel). Chang Kai
Yu bestiert al vijftien jaar zijn
Oosterse winkeltje in de Kerkstraat. Willem Paap vraagt
hem: „Wat wasje eerste indruk
van Nederland toe jullie hier
kwamen wonen?"

Foto Andre Lieberom

Nelleke van Koningsveld Sommige mensen zijn blijkbaar wat meer gehecht aan hun fiets
en anderen wat minder. Naast de kleine spoorwegovergang bij
de Verlengde Haltestraat is al een paar weken een fiets aan het
hek geketend. De tweewieler verandert steeds meer in een wrak.
gebracht zijn, wat uiteraard Ovengens staat er ook al enige weken een fiets in een nis bij het
met zich meebrengt dat je er gemeentehuis. Die is nog wel tamelijk ongeschonden.
wel iets anders onder aan moet
hebben."
Wat de lingerie betreft meldt
Else dat het damesondergoed
tegenwoordig in alle vigerende De lokale zender ZFM gaat de begrotingsdebatten uitzenden, zo
modekleuren is te krijgen. De schreef ik vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad. Daann
allergrootste hit van het mo- haalde ik ook het commentaar van burgemeester Van der Heijment valt echter in de catego- den aan. Hij werd echter helaas niet helemaal goed geciteerd.
rie accessoires. „Wat bijna niet Van der Heijden zei niet dat hij de kloof tussen het publiek en de
aan te slepen valt zijn de tele- burgers wilde dichten. Hij had het uiteraard over de kloof tussen
foontassen, waarin een spe- de politiek en de burgers.
ciaal vak zit waarin een mobiel
exemplaar perfect past. Met
zo'n tas schuin over de schouder heb je zo'n ding immers
continu paraat bij de hand.
Oh, nmn tas belt, hoor je die
mensen dan ook regelmatig
zeggen als iemand op straat of
hier in de winkel telefonisch
contact zoekt."
Ook bij de exclusieve kinderkledingzaak Belli e Rebelli in
de Haltestraat 45 overheerst
dit seizoen de modekleur grijs.
„Maar doorgaans in combinatie met lichtblauw, rood en
roze," tekent eigenares Thea
Terol hierbij aan. „Omdat het
anders allemaal zo saai
wordt." In tegenstelling tot
haar bovengenoemde collega
verkoopt zij de nieuwe herfsten winterkleding al vanaf eind
2"Lj«V«s*U3 .*.»
juli. „Ja, zelfs als het zo heet is
dat de mussen van het dak valFoto Karin Schut
len verkopen wij hier al dikke,
warme jassen an truien,"
meldt mevrouw Terol. „Dat Oké, het regende af en toe flink tijdens het Shantykorenfestival.
komt omdat men er absoluut Maar het publiek trok zich daar weinig van aan. De toeschouzeker van wil zijn dat de juiste wers wapenden zich met een paraplu. Ook Elisabeth Burkhard
maat nog voorradig is "
en Gert-Jan van Kuijk, de organisatoren van het evenement,
Wat dit seizoen een duidehj- bleven optimistisch. „Het gaat fantastisch," vertrouwde Elisake trend is bij kleding voor kin- beth me rond een uur of drie toe. „De sfeer is goed. De koren
deren tot een jaar of dertien, hebben er ook zin in. Van tevoren belden er al een paar mensen
veertien jaar zijn hele lange van onbekende koren me op, omdat ze van anderen hadden
jassen. „En voor meisjes die er gehoord hoe leuk het vorig jaar in Zandvoort was. Maar ik moest
vrouwelijk willen uitzien heb- ze helaas teleurstellen. Het is wel een luxe probleem, hè."
ben we veel lange rokken," vult
mevrouw Terol aan. „Die
meestal worden gecombineerd
met strakke shirtjes en grijze
vestjes. Maar wat momenteel Komt er een vaste jeu de boulesbaan op het Gasthuisplein?
ook heel modieus is zijn broe- Volgens de geruchten heeft Hans Hogendoprn, wethouder van
ken met daaroverheen korte toerisme, zoiets laten vallen tijdens de prijsuitreiking van het jeu
rokjes. En voor sportieve kin- de boulestoernooi. Als de lang verwachte facelift van het Gastderen zijn er volop wijde, ska- huisplein echt gaat plaatsvinden, zou er volgens Hogendoorn
te-achtige broeken in de tinten misschien een plekje voor de jeu de boulers komen.
grijs en zwart.

Kloof

Still going strong

Jeu du Gasthuisplein

Volgens haar zijn Zandvoortse kinderen en hun ouders
even trendgevoelig als bijvoorbeeld Amsterdamse. „Heel
vaak zien de kinderen er hier
uit als kopieën van hun papa's
en mama's," weet mevrouw
Terol uit ervaring. „Als vader
bijvoorbeeld in spullen van
Timberland of Grant is gehuld,
wordt dat ook door zoonlief gedragen. Dat gaat zelfs al op
voor baby's vanaf drie maanden. Mensen uit andere delen
van het land zijn juist geneigd
om zich op de typische kindermerken te richten, die doorgaans veel speelser zijn. Die
kinderen zien er, in tegenstelling tot hier, dan ook duidelijk
anders uit dan hun ouders."

Wereldwijd lopen voor ouderendag
ZANDVOORT - Op 2 oktober loopt wandelt jong en oud m de
hele wereld vanwege de internationale ouderendag. Deze 'Global Embrace' start in Nieuw-Zeeland Om half tien gaan de
wandelaars bij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan van start. Iedereen kan gratis
meewandelen.

Bromfietsers niet meer op fietspaden

ZANDVOORT - Vanaf 15 december mogen bromfietsers mogeUjk met meer op fietspaden rijden, tenzij de paden langs een
tachtig-kilometerweg lopen. In Zandvoort betekent dat waarschijnlijk volgens gemeentewoordvoerder T. van Heemst dat
brommers en scooters over het fietspad van de Gerkestraat, een
deel van de Zandvoortselaan en de Haarlemmerstraat gaan
rijden. Het definitieve besluit hierover heeft de gemeente nog
niet genomen. Het bromfietsverbod wordt overigens landelijk
ingevoerd. Er komt ook een nieuw bord om aan te geven waar
bromfietsers wel mogen rijden.
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Inspraak Startnotities MER/EER Ontwikkeling
Nationale Luchthaven lange termijn
Van 5 oktober tot en met 8 november 1999 liggen de
Startnotities voor het Milieu-effectrapport (MER) en
Economisch-effectrapport (EER) 'Ontwikkeling Nationale
Luchthaven lange termijn' ter inzage. Tijdens deze
periode kunt u inspreken op deze notities.

Achtergrond
Het kabinet heeft eind 1998 besloten ook voor de lange
termijn ruimte te geven aan een beheerste groei van de
luchtvaart, onder voorwaarde dat sprake is van een balans
tussen milieu en economie en een aanvaardbaar beslag
op de beschikbare ruimte. Na onderzoek en afweging
acht het kabinet verdere groei van de luchtvaart, binnen
de gestelde grenzen, slechts mogelijk op twee locaties:
Schiphol en een eiland in de Noordzee. Daarbij kiest het
kabinet voor een geconcentreerde ontwikkeling op één
locatie.
Een volgende stap in de besluitvorming is gericht op
het reserveren van ruimte voor de ontwikkeling van
een nieuwe nationale luchthaven en het kiezen van de
ontsluiting van deze luchthaven. Tevens gaat het om het
treffen van maatregelen om een balans te garanderen
tussen een beheerste groei van de luchtvaart, de kwaliteit
van de leefomgeving, vermindering van de milieudruk en
zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte. De besluitvorming zal worden vastgelegd in een Planologische
Kernbeslissing (PKB).
Ter voorbereiding van de PKB worden eerst de milieueffecten en de economische effecten van de mogelijke
uitbreiding van de luchtvaartinfrastructuur onderzocht
en vervolgens gerapporteerd in een Milieu-effectrapport
(MER), respectievelijk Economisch-effectrapport (EER).
De procedure voor onderzoek en rapportage begint met
het uitbrengen van een Startnotitie voor MER en EER.

De Startnotities
De Startnotitie MER geeft aan wat de voorgeschiedenis
en de beleidsmatige achtergronden zijn van verdere
uitbreiding van de luchtvaartinfrastructuur. Verder schetst
de Startnotitie MER de mogelijkheden voor een nieuwe
nationale luchthaven op de locaties Schiphol en de
Noordzee en is aangegeven welke effecten moeten
worden onderzocht. Tenslotte worden de besluitvormingsprocedure en de inspraakmogelijkheid beschreven.
De Startnotitie EER bevat voor een groot deel dezelfde
informatie als de Startnotitie MER. In plaats van het
onderzoek naar effecten bevat de Startnotitie EER echter
informatie over onderzoek naar de kosten en baten van
uitbreiding van de luchtvaartinfrastructuur en het gebruik
van scenario's.

Inspraak Startnotities
De Startnotitie MER doorloopt een inspraakprocedure
overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht en de
Wet Milieubeheer. De totstandkoming van een EER kent
geen wettelijke basis. Toch vindt het kabinet het belangrijk
dat ook de Startnotitie EER van maatschappelijk commentaar wordt voorzien. Om die reden is besloten aansluiting
te zoeken bij de wettelijke procedure voor de totstandkoming van het MER. Daarom kunt u tijdens de inzageperiode uw mening over de inhoud van beide Startnotities
kenbaar maken.

Waar kunt u de Startnotities inzien?
De Startnotities MER en EER 'Ontwikkeling Nationale
Luchthaven lange termijn' kunt u van 5 oktober tot en
met 8 november 1999, gedurende de reguliere
openingstijden, inzien op de volgende locaties:
1. de gemeentehuizen van de gemeenten Aalsmeer,
Abcoude, Akersloot, Alkemade, Alkmaar, Alphen a/d
Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Bennebroek,
Beverwijk, Bloemendaal, Bodegraven, Boskoop,
Breukelen, Castricum, Diemen, Edam-Volendam,
Egmond, Graft-de Rijp, Den Haag, Haarlem,
Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Heiloo, Hillegom,
Jacobswoude, Katwijk, Landsmeer, Leiden, Leiderdorp,
Leidschendam, Liemeer, Limmen, Lisse, Loenen,
Muiden, Naarden, Nederhorst Den Berg, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Nootdorp, Oegstgeest,
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Rijnsburg,
Rijnwoude, Rijswijk, De Ronde Venen, Sassenheim,
Schermer, Uitgeest, Uithoorn, Valkenburg, Velsen,
Voorburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond,
Wassenaar, Waterland, Weesp, Woerden,
Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang,
Zoetermeer, Zoeterwoude;
2. de stadsdeelkantoren van de gemeente Amsterdam;
3. alle hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in
bovengenoemde gemeenten met uitzondering van de
gemeenten Haarlemmerliede-Spaarnwoude,
Jacobswoude, Liemeer, Nederhorst Den Berg,
Schermer en Zeevang (hier inzage in de bibliobus);
4. de filialen van de openbare bibliotheek van de
gemeente Haarlemmermeer te Zwanenburg,
Badhoevedorp, Hoofddorp (Toolenburg), Vijfhuizen,
Nieuw Vennep en de bibliotrailer;
5. het provinciehuis van de provincie Noord-Holland
te Haarlem en van de provincie Zuid-Holland te
Den Haag.
6. Schipholscope van Amsterdam Airport Schiphol te
Schiphol;
7. de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en
Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken,
alle in Den Haag;

8. de bibliotheek van Rijkswaterstaat directie NoordHolland te Haarlem en de bibliotheek van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland te Rotterdam.
De beide Startnotities blijven na 8 november 1999 voor
inzage beschikbaar op de locaties genoemd onder punt
6, 7 en 8.

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Startnotities Ontwikkeling Nationale Luchthaven
Kneuterdijk 6
2514 EN Den Haag
Een andere mogelijkheid is om een schriftelijke reactie in
te dienen tijdens één van de 7 informatieavonden over
de Startnotities. Meer informatie hierover staat elders in
deze advertentie.

Informatieavonden
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud
en de achtergronden van de Startnotities MER en EER
en de verdere procedure organiseert de Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven, onderdeel
van de Rijksluchtvaartdienst van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, in oktober 1999 een aantal
informatieavonden. Op deze avonden kunt u een
informatiemarkt bezoeken en panelsessies bijwonen.
Verder kunt u ter plaatse uw schriftelijke inspraakreactie indienen. U kunt de informatieavonden
bezoeken tussen 19.00 uur en 22.00 uur op de
volgende locaties:
Dinsdag 12 oktober 1999
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1,
Den Haag
Woensdag 13 oktober 1999
Planetarium Gaasperplas, Kromwijkdreef 11,
Amsterdam Zuidoost

Maandag 18 oktober 1999
Stadsschouwburg Amstelveen, Stadsplein 100,
Amstelveen
Dinsdag 19 oktober 1999
Raadhuis Hoofddorp, Raadhuisplein 1,
Hoofddorp
Woensdag 20 oktober 1999
Gemeentehuis Zaanstad, Bannehof 1,
Zaandijk

U kunt vanaf 5 oktober 1999 ook gebruik maken van
de speciale inspraakfaciliteiten op de internetsite van de
Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven.
Het adres van deze internetsite is: www.onl.rld.nl

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat bundelt alle
reacties en stuurt deze naar de drie betrokken ministers:
de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer
en de minister van Economische Zaken. Op basis van
de Startnotities, de inspraakreacties hierop en het
commentaar van enkele adviesorganen stelt het kabinet
vervolgens Richtlijnen vast. Op basis van deze Richtlijnen
worden uiteindelijk het Milieu-effectrapport (MER) en het
Economisch-effectrapport (EER) opgesteld.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn
kunt u de gebundelde inspraakreacties inzien op de
locaties waar de Startnotities ter inzage worden gelegd.
Verder ontvangen de insprekers na het vaststellen van de
Richtlijnen persoonlijk een brief hierover.

Meer informatie

Dinsdag 26 oktober 1999
Concertgebouw Haarlem, Klokhuisplein 2,
Haarlem

Inhoudelijke informatie over Startnotities MER en EER
'Ontwikkeling Nationale Luchthaven lange termijn' kunt
u krijgen bij het secretariaat van de Programmadirectie
Ontwikkeling Nationale Luchthaven, telefoon
(070) 351 72 15. Via dit nummer kunt u ook een
exemplaar van de Startnotities aanvragen.

Donderdag 28 oktober
Antonius Zalencentrum,'Lange Mare 43,
Leiden

Voor informatie over de inspraakprocedure kunt u bellen
met het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon
(070) 361 87 78.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt tot en met 8 november 1999 schriftelijk reageren
op de Startnotities MER en EER 'Ontwikkeling Nationale
Luchthaven lange termijn'. U moet hierbij duidelijk
aangeven op welke van beide Startnotities uw reactie
betrekking heeft. U kunt uw inspraakreactie sturen naar:

De tekst van de Startnotities en verdere achtergrondinformatie kunt u vanaf 5 oktober 1999 ook vinden op
de internetsite van de Programmadirectie Ontwikkeling
Nationale Luchthaven: www.onl.rld.nl

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat

Uitvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
x|j voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.

Zondag 3 oktober
a.s. geopend!

999,-

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
V
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
l
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

V-Sr

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 - 532 87 50
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 l KW Haarlem.

Er gaat een wereld voor je operii,

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Verschillen by
ZBC zeer gering
ZANDVOORT - De verschillen tajj de Zandyoortse
Bridgeclub in de A-lijn tussen de eerste vyf paren waren opvallend gering. De afstand tussen de nummers
een en vy'f in de eindstand
bedroeg maar twee procent.

woensdag 29 september 1999

Zandvoorter Furth verovert nationale titel

ZANDVOORT - Door een
eerste en tweede plaats in de
Vege Sierra strijd ging de nationale titel in deze klasse
naar Zandvoorter
Peter
Furth. Ronald Vossen won
de eerste race en blies zijn
motor in de tweede race op,
anders was de titel naar hem
De eerste plaats moest ge- gegaan.
cleeld worden door de heren
Emmen en Van der Meulen en
Op het Circuit Park Zandhet echtpaar Hoogendijk met voort werd het een spectacueen score van 56 procent. De lair dagje racen. Daar zorgden
dames Van der Meulen en vooral de weergoden voor.
Spiers gaven de concurrenten Veelal een kletsnatte baan en
de kans wat dichterbij te ko- auto's die her en der de baan
inen door een slecht resultaat uitvlogen. Voor de strijd in de
te behalen. Ze bleven echter Vege Sierra klasse stonden de
vvel op de eerste plaats staan, twee laatste races op het promaar de voorsprong op num- gramma. Deze klasse wordt
mer twee, de heren Emmen en volgend jaar vervangen door
Van der Meulen, is aardig ge- VG Serie.
slonken.
De hoofdrollen in de Vege
Sierra klasse was weggelegd
De derde wedstrijd in de B- voor Peter Furth en Ronald
groep werd gewonnen door de Vossen. Beide Zandvoorters
dames Peeman en De Leeuw knokten voor de titel. Een titel
met 63 procent. De dames Ver- die eigenlijk verrassend tot
hage en Visser hadden ook een stand kwam omdat de achtergoede avond en eindigden met stand in het totaalklassement
61 procent als tweede. In deze van de Zandvoorters aanzienlijn gaan de dames Peeman en üjk was. Doordat de concurUe Leeuw aan de leiding, op de rentie op het glade Circuit
voet gevolgd door de heren Park Zandvoort niet goed uit
Bakker en Brandse.
de voeten kon sloegen Furth
en Vossen toe. Beide coureurs
Mevrouw Van Balen en de voelden zich in hun element op
heer De Poel blijven in de C-lijn het door de regen glad geworgoed presteren. Met 62 pro- den circuit.
cent pakten zij de eerste plaats
Peter Furth vertrok in de
met een voorsprong van zes eerste race van pole-position
procent op nummer twee, de
dames Koning en Van Zanten.
Eerstgenoemd paar gaat riant
aan de leiding met op de tweede plaats de dames Koning en
Eudolphus.

maar werd in de Tarzanbocht
meteen voorbij gereden door
Ronald Vossen. Er ontstond
een hard gevecht om de eerste
plaats, die uiteindelijk door
Vossen in zijn voordeel werd
beslist. Peter Furth behaalde
een fraaie tweede plaast en
rukte in het kampioenschap
op naar de tweede positie. „De
regentraining beviel mij wel,"
stelde Peter Furth. „In de race
kreeg ik een klein tikje van Ronald, die mij daardoor voorbij
ging. Ik kon hem echter niet
meer bedreigen."
Door de uitslag in de eerste
race waren er nog diverse
kanshebbers op de nationale
titel. Die titelstryd zou beklonken worden in de tweede race
van de Vege Sierra klasse. Ronald Vossen vertrok van pole
terwijl Peter Furth vanaf de
vijfde plek vertrok. Furth rukte
snel op naar de tweede plaats,
drong even aan bij Vossen
maar zag al snel in dat zijn concurrent sneller was. Vossen
bouwde z;jn voorsprong uit
naar zeven seconden en leek
de overwinning te behalen en
tevens de titel te gaan pakken.
Met nog vier ronden te gaan
sloeg het noodlot voor de
Zandvoorter toe. De motor van
zijn wagen hield het voor gezien. „Ik had zeven seconden
voorsprong en dacht het maar
wat rustiger aan te doen," aldus Vossen. „Misschien kwam
het daardoor wel dat de motor

het begaf. Toch kijk ik terug op
een mooi seizoen. Ik had de
titel kunnen pakken maar door
pech viel ik stil. Bovendien heb
ik niet aan alle races mmegedaan. Toch was ik niet erg teleurgesteld want vooraf had
niemand verwacht, ikzelf ook
niet, dat het dit weekend zo
goed zou gaan."
Voor Peter Furth lagen de
bloemen en de kampioensbeker klaar. Door het uitvallen
van Vossen kwam Furth aan
de leiding en stond die niet
meer af. De nationale titel
werd zijn deel. „Toen Ronald
zo'n grote voorsprong nam
dacht ik dat mijn kampioenschap verloren was. Toen ik
echter het Scheivlak in reed
zag ik een enorme rookwolk en
dat moest uit de wagen van
Ronald komen. Ik zat al te juichen in de auto. Die overwinning ga ik nu pakken dacht ik.
Het is zo een hartstikke mooi
seizoen geworden."
De twee Zandvoortse kemphanen maakten het elkaar behoorUjk lastig in dit laaste
weekend voor de Vege Sierra
strijd. „Op de baan zijn we
concurrenten" ging Furth verder. „Maar daarnaast gaan we
goed met elkaar om en drinken
we beste weeleens een biertje
met elkaar."
Volgend jaar gaan de Vossen
en Furth deelnemen in een
nieuwe klasse, de zogenaamde
VG Serie. Dat wordt een auto

opgebouwd uit een tauizenframe met polyester. Deze wagen
is 400 kilo lichter dan de wagens in de Vege Sierra cup en
daardoor zal ook de snelheid
toenemen. Ook in deze klasse
zullen Peter Furth en Ronald
Vossen belangrijke kandidaten
zijn voor de nationale titel.
De strijd in de Radio 538 Citroen Saxo Cup werd een triller met enorm veel schade.
Vlak voor de start viel een
enorme regenbui neer op het
circuit. Alle auto's vertrokken
op regenbanden, maar toch
slipten vele coureurs op het
kletsnatte wegdek. De grintbakken werden overvol en botsingen bleven ook niet uit. De
wedstrijdleiding besloot de
race te stoppen.
De herstart leverde toch wel
problemen op. Wie er mocht
starten bleef lange tijd onduidelijk. Coureurs die geholpen
waren bij het uit de grindbak
komen mochten niet meer vertrekken. Zandvoorter Dillon
Koster leek in eerste instantie
kind van de rekening te worden, doch na enige discussie
mocht hij toch vetrekken. Koster, die als vijftiende had getraind pakte vervolgens de
derde positie. De organisatie
besloot na de race Koster alsnog uit de uitslag te schrappen. Uiteindelijk ging de overwinning naar de Amsterdammer, Boy Zentveld.

Kampioen Peter Furth gaat op zijn dak uit zijn dak
Foto: Chris Schotanus

Met aanvulling van speelsters uit het tweede team kon
ZHC met een elftal aan de
wedstrijd beginnen. Er was
echter in de eerste helft geen
lijn te vinden in het spel van
Zandvoort. De tweede helft
ging het in de verdediging beter maar aanvallend kwam er
weinig van terecht. Weesp profiteerde in de eerste helft' van
de traagheid van Zandvoort en
scoorde niet echt mooie doelpunten, doch tellen doen die
wel, 4-0.
ZHC forceerde nog wel drie
strafcorners maar ook dat leidde niet tot treffers. De tweede
helft verliep verdedigend een
stuk beter, waardoor Weesp
slechts een doelpunt aan het
totaal toevoegde. Aanvallend
bleef ZHC beneden peil spelen
waardoor er geen kansen waren om tegen te scoren. Voor
Zandvoort wordt het van belang dat geblesseerde speelsters weer snel herstellen, zodat een compleet team kan
trainen en spelen. Dat is de
enige manier om weer üjn in
het spel te krijgen. Voorlopig
zal het de komende weken
zwaar blijven met ook niet de
gemakkelijkste tegenstanders.

Seizoenstartvan
badmintonclub

TZB heeft smaak te pakken
ZANDVOORT - TZB lijkt
de smaak te pakken te hebben. Na de overwinning van
vorige week volgde nu een
zeer gemakkelijk triomf op
THB. Door de 7-1 overwinning plaatsten de Zandvoorters zich in de kopgroep.
Trainer Frans Post was blij
met de overwinning, maar
vindt dat het vertoonde spel
nog wel beter kan. „Ik ben gecharmeerd van het drie spitsen systeem, maar we hebben
te weinig spelers die een mannetje uit kunnen spelen. Nu
speelden we vier-vier-twee en
dat loopt wel beter," aldus
Post.
Tegen THB ondervond TZB
te weinig tegenspel. De Zandvoorters waren veel te sterk en
hadden bij de rust de strijd al
beslist. Door een paar mooie
doelpunten stond het toen 4-0.
De strijd was in de eerste helft
behoorlijk hard, maar de uitstekend leidende scheidsrechter had er goed kijk op. Even

Terwijl vader Olij de bloemen ontvangt gaat zoon Ruud uit De Kwakel op zijn dak in een andere race. Olij hield een lichte
hersenschudding over aan het ongeluk
Foto: Chris Schotanus

ZANDVOORT - De badmintonvereniging Dirk van
den Nulft is het nieuwe seizoen gestart met een groot
aantal liefhebbers van deze
sport. In de Korverhal was
het afgelopen donderdagavond weer een gezellig gebeuren.

SV Zandvoort laat te
veel kansen liggen

ZANDVOORT - In een
doelpuntrijk duel kwamen
de zaterdagvoetballers van
SV Zandvoort niet verder
dan een 3-3 gelijkspel tegen
hekkesluiter Hoofddorp. De
Zandvoorters deden zich opDe leden van de badminton- nieuw té kort door vele kanstonden vele kansen op meervereniging Dirk van den Nulft sen onbenut te laten.
der doelpunten. De aanvallen
spelen al jaren in een onderlinge competitie hun partytjes.
Ook in de wedstrijd tegen werden echter niet afdoende
Bij de club wordt er op een Hoofddorp toonde Zandvoort afgewerkt. De schoten kwabehoorlijk niveau gespeeld en een aanvallend concept. Zon- men op de paal, gingen naast
wordt er fel gestreden om de der schutter Pieter Keur, mid- of werden gestopt door de
punten. Toch staat deelnemen denvelder Rob van der Bergh Hoofddorpse doelman.
Hoofddorp bleef met kunst
op'recreatief niveau bij deze en verdediger Rene Paap
club hoog in het vaandel. Bp- bouwden de Zandvoorters aan en vliegwerk een ruimere achvendien is het na afloop altijd een enorm veldoverwicht. Al terstand bespaard en countergoed toeven in het sportcafe. snel werd een hoekschop van de vervolgens naar een geheel
Ondanks de grote toeloop kan Robin Castien door een Hoofd- niet verwachte gelijkmaker, 1de badmintonvereniging nog dorpse verdediger in eigen 1. Op slag van rust werd de
een paar liefhebbers van deze doel gewerkt en het leek dat verrassing nog groter toen
sport plaatsen. Aanmelden SV Zandvoort een ruime over- Hoofddorp een aardige combikan op donderdagavond, de winning zou behalen. Er ont- natie besloot met de tweede
speelavond, vanaf acht uur tot
half elf, in de Korver Sporthal
aan de Duintjesveldweg.
Sport van Amsterdam, de heer
Groen, voor geopend weerden
verklaard.

treffer, 2-1.
Zandvoort moest in de tweede helft vol aan de bak om de
achterstand weg te werken.
Dat lukte al snel. Edwin Ariesen plaatste de bal voor het
doel en Rota Smits kopte schitterend raak, 2-2. Zandvoort
drong aan maar verwaarloosde
de dekking in de achterhoede
en Hoofddorp stond na tien
minuten weer op voorsprong,
3-2. Vijf minuten later was het
weer gelijk toen Robin Castien
zijn mede aanvaller Edwin
Ariesen in staat stelde te sco-

ren, 3-3.
Hierna onstond een open
strijd. Zowel Zandvoort als
Hoofddorp kreeg door het
open spel gigantisch veel kansen. Beide teams gingen voor
de overwinning maar slaagden, ondanks de vele mogeUjkheden er niet in te scoren. Ondanks het gelijkspel spel naderde Zandvoort koploper
VEW. VEW verloor namelijk.
„We hadden tegen dit
Hoofddorp nooit gelijk mogen
spelen," oordeelde begeleider
Joop Paap. „We hadden in de
eerste helft ver afstand moeten nemen maar misten vele
kansen. Het was wel een minder wedstrijd van ons, maar
toch hadden we moeten winnen. In de slotfase was het aan
beide zijden open huis en had
het wel 8-8 kunnen worden."

Slecht weer voor
lopers TROS-loop

ZANDVOORT - Aan de

ZANDVOORT - Bijna had
de hoofdmacht van Chess
Society Zandvoort tijdens de
eerste wedstrijd voor de externe competitie voor een
sensatie gezorgd. Het favoriete Weenink 2 bleek in de
eerste klasse B net iets te
sterk voor de Zandvoorters,
4,5-3,5.

TROS-loop, die voor een geöeelte door Zandvoort ging,
deden een aantal Zandvoor'ers mee, die ondanks de
slechte weersomstandigheden de tocht goed doorstonDe Zandvoorters traden in
den.
Beverwijk aan met de gedachte de schade zo beperkt mogeKet Visser, Johan Sandber- lijk te houden. De uit de proSen, Teun Vastenhouw, Willem motieklasse gedegradeerde reMinkman, Olaf Borkent, Frank serves van Weenink behoren
Paap, John Schilder en Jos van immers tot de favorieten in de
fier Meij volbrachten de 21 M- strijd om het kampioenschap,
'otneter, de halve marathon, in terwijl Chess Society vooral
taappe tijden. Wind, regen en strijd voor behoud in de eerste
onweer maakten het voor de klasse. Na een klein uur schadeelnemers niet gemakkelijk ken leek het doemscenario bedoch
de eindstreep werd zon- waarheid te worden. Playing
Q
er problemen gehaald.
captain Hans Drost keek al

snel tegen een slechte stelling
aan, terwijl ook Leo Keesman
materiaal in moest leveren.
Drost spartelde nog wel tegen,
maar moest na twee uur spelen inderdaad zijn monarch
omleggen.
Mare Kok wist de stand echter weer rap in evenwicht te
brengen. De voormalig clubkampioen kreeg alle gelegenheid om het initiatief te nemen, hetgeen Kok een snelle
overwinning opleverde. Na
amper zeventien zetten stortte
de stelling van zijn opponent in
elkaar, 1-1. Bpudewijn Eijsvogel bleek niet in staat om Koks
zege van een passend vervolg
te voorzien. De regerend interrie titelhouder van Chess
bouwde een haast gewonnen
positie op, maar raakte in de
beslissende fase de controle

kwijt. Zelfs een remise-achtig
toreneindspel wist Eijsvogel
niet te redden, waardoor
Chess een, naar later bleek,
cruciale nederlaag te slikken
kreeg.
Nadat Ton van Kempen het
onderspit dolf tegen Pluim,
zorgde Kees Koper voor de
verrassing van de avond. De
36-jarige schaker pakte Poncin, een speler met ruim 300
Elo-punten meer, keihard aan.
Met technisch beter spel stelde Koper zijn opponent voor te
grote problemen en tijdnood.
De niet bijster sportieve Beverwijker liep vervolgens luid
schreeuwend en vol ongenode
grimassen van het bord weg.
Leo Keesman stond in verloren positie maar wist er toch
nog een remise uit te slepen,
waardoor de stand op 3,5-2,5

Topscore
Pieter Keur
Robin Castien
Avi Ovadia
Mischa Tibboel

leek de strijd uit de hand te
lopen, maar na een onderbreking van een paar minuten en
een onderhoud tussen beide
trainers en de scheidsrechter
werd de strijd vervolgd.
In de tweede helft was er van
een wedstrijd geen sprake
meer. Het zwakke THB maakte totaal geen indruk en TZB
speelde de wedstrijd bekwaam
uit. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 7-1. Mischa
Tibboel had met drie doelpunten een belangrijk aandeel in
de overwinning. Riek de Haan,
Ben de Jong, Dennis Schrader
en Edwin Duisterhof zorgde
voor de overige produktie.
„In de eerste twee wedstrijden hebben we onnodig punten verspeeld, maar we moeten nog makkelijk kampioen
kunnen worden," gaat Frans
Post verder. „Door blessures
hebben we nog niet in dezelfde
opstelling kunnen spelen en
als dat gebeurd hoop ik op beter voetbal. Ik ben vol vertrouwen en zie het helemaal zitten."

Stefan Smit (ZV Zand-jun.) 7X

(ZV Zandvoort-zat.)
(ZV Zandvoort-zat.)
(ZV Zandvoort-jun.)

ZANDVO9RT - De klaverjasvereniging Zomerlust bestaat nog steeds. In
de jaren zestig en zeventig
werd bij de familie Waterdrinker in restaurant Zomerlust in de Kosterstraat
naar hartelust het klaverjasspel beoefend.
Zomerlust werd echter
verkocht en afgebroken en
op de plek staat nu het circusgebouw.
Zomerlust
bleef echter bestaan in de
klaverjasvereniging. Zomerlust was in Zandvoort
een begrip en het huidige
bestuur van de vereniging
doet een oproep aan alle
Zandvoorters, die van
kaarten houden, zich aan
te sluiten bij deze oudste
en gezelligste klaverjasclub van de badplaats. Op
de donderdagavond wordt
nu gespeeld en wel in het
Bell Hotel aan de Hogeweg
7. Op deze avond kan vanaf acht uur meegespeeld
worden met de klaverjasser_s. Opgave is tevens mogelijk via telefoonnummer
5733080.

ZANDVOORT - Zondag
worden op het Circuit
Park Zandvoort diverse
Europese racecompetities
verreden. Ook staan er races op het programma
waarin de nationale titels
veilig gesteld kunnen worden.
De Formule Ford Benelux bijt om half elf het
spits af en de wedstrijden
worden vervolgd met de
DTC Euro-final. Een veld
vol rijders uit Nederland,
Duisland, Finland, Zwitserland en Zweden. Ook
de DTTC maakt onderdel
uit yan dit raceveld. Volop
strijd wordt verwacht in
de Radio 538 Citroen Saxo
Cup. Afgelopen zondag
verli_ep deze race bijzonde
hectisch en ook zondag
wordt veel spektakel verwacht. Voor deze klasse
valt het startschot om een
uur. De racedag wordt besloten met een race om
tien voor half vijf in de
Marcos Mantis Challenge
klasse.

Kickboksers
maken indruk
ZANDVOORT - De bij de
Zandvoortse sportvereniging
AFAFA trainende kickboksers Anesz Soekhai en Henry
Hooft hebben tijdens wedstrijden in Vlaardingen indruk gemaakt.
Anesz Soekhai moest het
openen tegen de plaatselijke
favoriet Aziz en gaf in de eerste
ronde meteen aan waarvoor hij
gekomen was. Dat was zijn tegenstander zo snel mogelijk
knock-out slaan. Aziz weigerde echter aan de plannen van
de Zandvoorter mee te werken. Soekahi ging gedreven te
werk maar verspilde veel energie en deed de tegenstander
punten cadeau. Pas in de derde ronde kwam het wedstrijdgevoel terug en begonnen de
combinaties te lopen. Zelfs de
gevreesde 'rolkick', een trap
vanuit een salto, werd een succes. De voorgenomen knock
out wilde echter niet lukken.
Na vijf ronden eindigde de partij in onbeslist.

6X
6X
5X
4X

Henry Hooft moest het opnemen tegen de Belg Mark de
Wit in een strijd om de Europese titel. De Wit dacht de titel
wel te pakken maar dat pakte
(TZB.)
geheel anders uit. Hooft bestookte zijn tegenstander met
ZANDVOORT - De ranglijst heeft een nieuwe koploper gekregen. De zware stoten en een rechtste
A-junior van SV Zandvoort, Stefan Smit. scoorde drie fraaie doel- hook waarop De Wit neergaat.
punten en komt daarmee op een totaal van zeven. Hij gaat Pieter De Belg wordt weer op de beKeur, die niet speelde, en Robin Castien, die niet scoorde voorbij. nen geholpen maar de daarop
Mischa Tibboel van TZB deed goede zaken door ook driemaal te
volgende geweldige hook is
scoren. Tibboel komt daardoor op een vijfde plaats. Avi Ovadia staat hem te veel. De AFAFA kickmet vijf doelpunten net voor hem.
bokser won binnen een minuut
en mocht zich Europees kampioen noemen.

Hillegom heeft geen last
van verzwakt Zandvoort

ZANDVOORT - Een gehavend SV Zandvoort moest de
overwinning laten aan een fysiek sterker maar ook beter
Hillegom, 5-2. De Zandvoorters misten door diverse omkwam en Chess alle kans had standigheden vele spelers.
op een gelijkspel. Chris van
Boekei bouwde in zijn partij
een knappe stelling op om verHet middenveld, dat vorige
volgens zijn tegenstander mat week nog zo'n uitstekende inte ztten. Simon Bosma vocht druk had achter gelaten in de
voor zijn leven. Met een remise wedstrijd tegen Pancratius,
zou Bosma voor zijn team een moest nu geheel aangepast
gelijkspel bewerkstelligen en worden. Dat bleek allemaa^ te
een vol punt zou zelfs een over- veel voor het team van trainer
winning betekenen. In een Gerard Nijkamp. Toch was het
spannend eindspel, waarbij vertoonde spel van SV Zandbeide kemphanen een dame, voort goed verzorgd. Hilllegom
een licht stuk en vier pionnen was echter fysiek sterker en
over het bord met de 64-velden maakte gebruik van de gebovoortbewogen, bleken de ver- den ruimte. Al snel keek Zandopgerukte 'boertjes' van de voort tegen een 2-0 achterBeverwijkse tegenstrever uit- stand aan.
eindehjk te veel voor Bosma.
Op voorhand had Chess weiDe Zandvoorters poogden
nig fiducie op een goed resul- wat terug te doen en slaagden
taat. De nu geleden kleine ne- op slag van rust te scoren.. De
derlaag viel achteraf toch een keihard werkende Willem
beetje tegen, want er had rnis- Paap kreeg loon naar werken
schien meer in gezeten.
door een voorzet fraai in te

Chess zorgt bijna voor verrassing

Zomerlust
bestaat nog

Programma
autoraces

Opnieuw verlies
voor ZHC-dames
ZANDVOORT - De ZHChockeysters hebben het
moeilijk. Nadat vorige week
een 8-0 nederlaag werd geleden, werd nu met 5-0 verloren van Weesp.

7

koppen, 2-1. Dat zou een aardige raststand betekenen, doch
even niet opletten in de defensie en Hillegom bepaalde alsnog de ruststand op 3-1.
De tweede helft werd een kopie van de eerste helft. Hillegom maakte gebruik van de
ruimte en liep uit naar 4-1. Ivar
Steen bracht de spanning nog
enigszins terug door tegen te
scoren, doch de Zandvoorters
waren niet in staat het initiatief te pakken. In de slotfase
bepaalde Hillegom de eindstand op 5-2.
„Als we compleet zijn dan
zijn we gelijkwaardig aan Hillegom," aldus Nijkamp. „We
speelden niet eens zo slecht,
maar vrijwel het gehele middenveld ontbrak. Nu hadden
we niet de macht en de kracht
om het Hillegom moeilijk te
maken. Hillegom was fysiek
sterker en maakte daar goed
gebruik van." Zondag speelt
SV Zandvoort thuis om twee
uur tegen DSOV.

Politieagenten
lopen Torch run
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd in Amsterdam
de spelen voor geestelijk gehandicapten geopend. Dat
gebeurde met een Torch run,
waaraan 35 leden van de
Stichting Torch Run Nederland deelnamen. Met de fakkel werd vanaf het hoofdbureau van politie in Haarlem
naar het AAC-terrein in Amsterdam gelopen.
Aan deze 14 kilometer lange
tocht deden de Zandvoortse
politieagenten Gerard Kuijper, Johan Schouten en Ruud
Luttik mee. Hans Konijn
moest door een blessure afzeggen. De fakkel werd dit jaar
gedragen door Gerard Kuijper,
die deze bijna de gehele tocht
heeft meegetorst. In Amsterdam op het AAC-terrein werd
de groep ontvangen door Jack
van Gelder, Nellie Cooman en
honderden geestelijk gehandicapten. De torch werd door
Gerard Kuijper overhandigd
aan een van de geestelijk gehandicapte deelnemers, die de
vlam ontstak.
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Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging E M M voor
de ledenvergadering op donderdag 7 oktober 1999, aanvang
20.00 uur in hotel Gran Dorado, Trompstraat 1 te Zandvoort
V/oor het beantwoorden van vragen over uw woning en het oplossen van
individuele problemen zijn vanaf 1900 uur de afdelingshoofden van de
werkorganisatie aanwezig.
1

Opening, mededelingen.

2

Vaststellen agenda

3

Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 1 oktober
1998
De notulen liggen ter inzage aan de balie op kantoor

4

Ingekomen stukken

5

Verkiezing ledenraadsleden

Woonwensen worden waar!

ZANDVOORT
ZEESTRAAT 45 BOVEN
Zeer fraaie 4-kamerbovenwonmg in het centrum op loopafstand van strand, zee, winkels en
station
INDELING:
Entree, hal met toilet en garderobe, royale Lvormige living, luxe open keuken met inbouwapparatuur Ruim terras op het zuiden
1e verdieping 2 slaapkamers waarvan 1 met
airconditioning, badkamer met ligbad, toilet,
douche, wastafel, telefoonaansluiting en vloerverwarmmg
Berging met wasmachine-aansluiting
* Luxe bovenwonmg met veel originele details
* Het appartement is totaal gerenoveerd
* Woonkamer met parketvloer
Vraagprijs: ƒ 398.000,-

Momenteel zijn er 27 leden m functie De ledenraad mag
maximaal bestaan uit 40 leden
Volgens het rooster treden af mevrouw M.G. Laar-Stefels en de
heren J. Lelsz, R H. Sandbergen, R H.J. Coblens, J. van den
Bos, P J.C. Korteland en E.J Molenaar. Zij hebben zich, met
uitzondering van de heer Lelsz, herverkiesbaar gesteld.
Bindende voordracht de Ledenraad stelt voor mevrouw M.G.
Laar-Stefels en de heren R H. Sandbergen, R H J. Coblens, J.
van den Bos, P J C. Korteland en E J Molenaar te herbenoemen
als ledenraadslid van E M M

CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN:

Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschieden
door leden. Van deze voordracht(en) moet tenminste drie dagen
vóór de vergadering melding zijn gemaakt aan de Ledenraad,
door middel van een door tenminste twintig leden ondertekend
voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklannfj
van de voorgestelde kandidaat met handtekening.

* een boven- of benedenwonmg tot
ƒ225000
* een 3-kamerappartement met zeezicht tot
ƒ350 000 liefst met garage
* een eengezinswoning tot ƒ450 000

De voordracht(en) vanuit de leden dient naast twintig
handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de
ondertekenaars te bevatten.

* karakteristieke vrijstaande villa's tot
ƒ1 500000

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

Pauze
Actualiteiten.

8.

Sluiting

TEL. 023-5 715 715

KERKPLEIN 7 LINKS
Winkel circa 45 m2, m centrum dorp op A1
locatie gelegen
Voor vele doeleinden geschikt

* een vrijstaand herenhuis m goede buurt m hogere pnjskasse

Rondvraag.

7.

Cense & van Lingen Makelaars o.g.; voor het betere "huis"werk!

* een halfvrijstaand woonhuis m zuid of m
groene buurt tot ƒ 600 000

De Ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging.
6.

ZANDVOORT
DE RUYTERSTRAAT 4/8
4-kamerflat, verbouwd tot 3 kamers op 4e verdieping, met SCHITTEREND STRAND- en
ZEEZICHT Geheel gerenoveerd
INDELING
Entree, gang, woonkamer met moderne open
woonkeuken, balkon op het zuidwesten, 2
slaapkamers, moderne, luxe badkamer met
hoek-whirlpool en hangend toilet
Berging op de begane grond
• Keuken met apparatuur (afwasmachine,
koelkast, gaskookplaat, RVS schouw,
magnetron/combi-oven, was/droogcombinatie
• Eigen combi c v
• Grotendeels v v kunststof kozijnen met
dubbel glas
• Servicekosten ƒ 370,- per maand
• Opp Circa 95 m2
Vraagprijs: ƒ 359.000,-

• Systeemplafond

CENSE&
M
NVM
MAKELAAR,

• CV gas

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

•

Huurpenode 5 en 5 jaar

•

Huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd

• Waarborgsom 3 maanden
Huurprijs: ƒ 42.000,- per jaar

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

woningbouwvereniging EMM

C.V.-onderhoud

UWENS
HffLilö

KOM» ~
09004998830

De c v-ketel is een van de meest storing:.
Gevoelige apparaten m uw woning Uit fir
praktijk blijkt dat de eerste onvoorzien'
kosten dan ook hieruit voortkomen

Wat is onderhoud?
Onderhoud is de jaarlijkse schoonmaak- H
controlebeurt van de ketel

Waarom onderhoud?

W// onderhouden, repareren, Installeren, verkopen en
verhuren duizenden verwarwings-, warmwater- en
ventilatiesystemen door heel Nederland,
Als uw C.V.-ketel 15 jaar of ouder is,
dan is liet zaak om aan vervanging te
gaan denken
Waarom vervangen?
lechnisch gesproken is uw ketel na 15
jaar op Misschien kan hij nog enkele
jaien mee maar de kans op grote en
dure reparaties woiclt steeds groter
Meestal gaat een ketel defect als hij het
hardst nodig is U moet clan op stel en
sprong beslissen repareren of vervan
gen De beslissing is dan meestal niet
weloverwogen
Offerte
Wij bieden u een offerte aan gebascei d
op onze ervaring m het onderhoud van
tienduizenden CV ketels Na installatie
hopen wij het jaarlijks o n d e i h o u d
(weei) voor u te mogen verzorgen U
kunt er van op ?an dat de door ons
geadviseeide ketels echt goed zijn
want wij onderhouden uiteraaid liever
goede dan slechte ketels

Prijsgarantie
Wij garandei en u dat u bij ons nooit te
veel betaalt Als binnen 14 dagen na
installatie blijkt dat u dezelfde ketel bij
een collega mstallateui onder dezelfde
voorwaarden goedkoper had kunnen
laten installei en betalen wij u het pnjsverschil teiug
Huren
Vanaf ƒ 27 per maand kunt u al een
ketel bij ons huren I l i c i m e e heeft u
geen last van onderhouds en reparatiekosten
Gespreid betalen
W ij bieden u de mogelijkheid bij de
koop van een nieuwe ketel alsmede de
installatiekosten bij huur gespreid te
betalen

S

99,115,15,50,75,114,-

Postcode, Plaats

Tel nr
Tel nr werk

Met een ALL-in abonnement betaalt u ook
geen materiaalkosten.

24 uur service!
Als er zich ondanks het preventieve onderhoud een storing voordoet, waardoor u m
de kou zit en u heeft dit voor 21 00 uur bij
ons gemeld, verhelpen wij de storing nog
dezelfde dag.

Zonder postzegel
in envelop sturen
naar:

Ouwens Installatie Service
altijd bij u in de buurt!

lid van de

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

OUWENS I.S.G.
Antwoordnummer 815
3330 WB H.I.AMBACHT
l

Speel KIEN! in
Postcode Loterij Live!
Postcode Loterij Live!
is het nieuwe, spannende spelprogramma van
de Nationale Postcode
Loterij.

En er is meer. Driemaal
per uitzending spelen
we live het PostcodeBelspel. U kunt vanuit
uw huiskamer meespelen en aan de haal
gaan met de Stapelprijs, die op kan
lopen tot maar liefst
40.000 gulden.

U ziet het vanaf 3 oktober elke zondagavond
om 22.00 uur bij de
TROS op Nederland 2.
Kijk naar Postcode Loterij
Live' en win de KIEIM!Jackpot van minstens
25.000 gulden.

Natuurlijk zijn er
elke week ook de
verrassingsprijzen en de
kans op een uitnodiging naar de
studio.
En hebt u geen
KIEN!? Ook dan
kunt u winnen.
Met uw Bonuskans achterop
Ambassadrice Caroline Tensen presenteert dit
uw Kienkaart.
seizoen Postcode Loterij Live1 Doe meel
Kijk zelf op
3 oktober en
KIEN'? Stuur dan vandaag.
zie hoe leuk winnen kan
nog deze bon volledig
zij n i
ingevuld terug. Dan zorgen wij dat u uw
Bent u nog geen lid van de Postcode
Kienkaarten zo snel mogeLoterij maar wilt u toch meespelen met
lijk in huis hebt. En vergeet u vooral niet te kijken
naarde eerste uitzending.
Veel plezier'

Alle deelnemers van de
Postcode Loterij ontvangen
Kienkaarten waarmee ze kans
maken op de KIEN i-Jackpot.
Dat gaat zo: Op die Kienkaarten
staan 75 getallen, verdeeld over
drie vakken met elk vijf rijtjes
van vijf getallen.
In elke aflevering van Postcode
Loterij Live! trekken we 44
Kiengetallen. Hebt u aan het eind
van het programma alle getallen in
één vak kunnen wegstrepen, dan
wint u de KIEN !-Jackpot van minstens 25.000 gulden.

De werkwijze

De meest voorkomende service-onderdelen
hebben onze monteurs in de auto op voorraad Eventueel benodigde onderdelen die
niet in de auto op voorraad zijn, worden
vanuit ons centraal-magazijn aangeleverd

NaamAdres

ALL-in abonnement

Ouwens Installatie Service
heeft alle onderdelen
op voorraad!

Prijs is incl BTW, zolang de voorraad strekt en gemonteerd op de plaats van de bestaande ketel
f
f
f
f
f
f

Met een abonnement bent u verzekerd van
warmte, ook 's avonds, m het weekend en
tijdens feestdagen In het abonnement is
opgenomen de jaarlijkse onderhoudsbeurt
en het verhelpen van een onbeperkt aantal
storingen in het toestel
U betaalt hiervoor geen voornjkosten of uurloon

Vanuit ons hoofdkantoor (Grotenoord 1,
Hendrik-ldo-Ambacht) worden alle werkzaamheden gecoördineerd en onze verspreid wonende monteurs en service-vestigingen bevoorraad.

huur f 51,61 per maand

Ik wil een'
D Abonnement C.V.-ketel
D Abonnement Combi-ketel
D Toeslag H R ketel
D 2e toestel, geiser, boiler
D Zonneboiler
D Inspectiebeurt voorafgaand aan ALL-I

Abonnement

U stuurt de antwoordstrook in, waarna wij u
bellen voor de eerste onderhoudsbeurt,
waarna het abonnement in kan gaan.

Om de prijs lioeft u liet niet te laten!
VAILLANT VHR 1822 HR COMBI KETEL
incl. rookgasafvoer en geheel
gemonteerd voor
de prijs van

Een verkeerde afstelling van de ketel valt u
niet op, toch brengen dergelijke zaken een
onnodige slijtage en hoog gasverbruik mei
zich mee Veel erger wordt het als er koolmonoxidevergiftiging of brand ontstaat
De jaarlijkse controle brengt dergelijke misstanden aan het licht
Ook bij ketels met een onderhoudsmdicatie
is de jaarlijkse controle geen overbodige
luxe, "voorkomen is beter dan genezen"
Veel verzekeringsmaatschappijen stellen
onderhoud zelfs als voorwaarde

Elke zondag bij de TROS op Nederland 2

S T I C H T I N G
GESCHILLENCOMMISSIES
VOOR CONSUMENTENZAKEN

BON-VOOR-3O,8-MILJOEN
, ik wil kans maken op alle prijzen d de heer
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking. Naam'
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.
Adres
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
G 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters Deelname houdt m aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bil
Ledenservice, tel 0900-300 1500(35cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

D mevrouw
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Postcode.
Plaats
(Post)banknummer:

7671 AM

in Vriezenveen
7 winnende loten
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor

Bel mij bij een prijs
boven/10.000,- Tel
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

7671

150 99 09

Postcode Loterij
op locatie
door het hele land!

• NATIONALE •

Kijk op RTL Text
pagina 882

ms t y\ -t- r- n
t sm "on uitknippen en In een envelop donder postzegel) opsturen naar;
(J J
ui L (J T E R l J ü Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
|
l De loterif is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831 5 d.d. 19/12/1997

AM OO4

extra: een BMW!

l

ZctfouMn voorbehouden

jandvoorts
Jjeuwsblad
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. Dorps- en
s
, \; stadsomroepers
• verkondigden hun
boodschap op luide
,. 'toon en .zeelieden
. - zongen smartelijke
shanty's. Zandvoort
dompelde zich twee
dagen onder in
' nostalgie. Het
publiek had daar
geen bezwaar tegen.
, Integendeel. Een
paar honderd
toeschouwers,
' -voornamelijk
veertigplussers,v
../ ,;'* kwamen, op het,
>„ "evenement af. v
. -

De Zandvoortse Klaas Koper (links) praat nog even na met de winnaar van het het Stadsen Dorpsomroepers Concours, Renê Coupé uit Almelo. Overigens kwam Klaas niet alleen
zaterdag maar ook zondag in actie. Hij kondigde samen met Sieb van der Meulen uit
Oosterend en Fred Martens uit Blokzijl de shantykoren aan

/. i<tv' '"

Het IJniuider
Shantykoor
zegt van zichzelf: „Wat we
missen aan
zangkwaliteiten, maken we
goed met ons
enthousiasme"

* J "*

.Tekst;. > , - J i < ,
-"- v '
* Monique vaif'Hoogstrateri „
. Foto's: Andrér-Lieberönb en
-• Karin schut >n^
';-,
'

legt het voort,
;egt het voort
|let een bel, trompet of
Qink, bijzondere kostuums
In een luide stem trekken
Èinroepers in eigen dorp en
Stad de aandacht. Maar
zaterdag schalde boodschap
|ver het Kerkplein. Ze
leemden Zandvoort en hun
ïigen woonplaats. „Boeren.
burgers en buitenlui, zegt
het voort, zegt het voort."
ET HEEL mijn
hart zeg ik gerust:
Zandvoort is de
parel
van de
st." Klaas Koper, de bekenIe dorpsomroeper van Zand'oort, scoort goed bij de jury
in het publiek zaterdagmidlag op het Kerkplein. Hjj heeft
net alleen het Nederlands
[ampioenschap Stads- en
lorpsomroepers
georganieerd, maar hij heeft ook nog
:ens de tweede pnjs gewonlen Alleen René Coupé uit Alnelo is hem —
'oorbij
getreefd.

M

zijlers beschrijft „Zelfs als
men elkaar eigenhjk niet mag,
wenst men elkaar toch goedendag. Zegt het voort, zegt
het voort."
Die laatste woorden spreekt
eigenhjk bijna elke omroeper
uit. Net zo goed als 'Boeren,
burgers en buitenlui' een vast
begin is. Dat is al eeuwen een
traditie. Tegenwoordig is het
omroepen echter een attractie, vroeger was het een noodzaak. De omroeper hield de
burgers op de hoogte van alles
wat er in de stad of het dorp
gebeurde.
„Het is heel goed dat oude
gebruiken bijgehouden worden. Er zijn al zoveel tradities
verdwenen. De kleren die de
omroepers dragen, zijn werkelijk prachtig," vindt Amanda
Stienstra Haar belangstelling
voor de historie spreidt zich
zelfs verder uit dan het kijken
naar het omrpepconcours Ze
speelt namelijk accordeon bij
de
Zandvoortse
fo1

'Goed dat

-

kloreveremging De Wurf.
Klaas Koper,
René
Coupé
en
"" Fred Martens
zijn haar favorieten tijdens het
kampioenschap. „Ze zijn zo
charmant en ze hebben een
goede stem. René Coupé voegt
zelfs nog wat toe. Hij maakt er
een show van als een acteur.
Maar of dat nu echt de bedoeling is, betwijfel ik eigenhjk.
Een omroeper moet toch vooral nieuws brengen. Aan de andere kant is het wel leuk voor
het publiek."
De jury, die uit burgemeester Van der Heijden en de leden van de professionele theatergroep Zimmer Frei (Sonja
Rijnders, Nelleke van Koningsveld en Michiel Drommel) bestaat, volgt bijna helemaal
Stienstra's keus. René Coupé
eindigt als eerste, Klaas Koper
als tweede, Peter Vader als
derde, Fred Martens als vierde
en Harmen de Vries als vijfde.

blijven'

ite keer dat
uj in Zandfoort
om- •~-~-~~~~~~•
toept. Het vorige concours
heeft hij niet meegemaakt,
vant hij zit nog niet zo lang in
iet vak. De Almelose omroe3er, met een brilletje uit 1850
P zijn neus geklemd, pakt het
3ubliek en de jury in met een
jrap van Herman Finkers: 'Het
toplicht springt op rood, het
toplicht springt op groen: In
lelo is altijd wat te doen.'
\taar daarna roemt hij met
eel bravoure de overige
choonheden van Almelo, zo3ls countryzangeres nse de
Lange.
Ook de dominee van Buren,
'rans Scheffer, haalt er een betende Nederlander bij om het
Jelang van zijn stad te verkonligen. „Het zal niet lang meer
luren of er is weer een trouweij in Buren," vertelt hij. Schefer hoopt dat WUlem Alexan'er en zijn Argentijnse Maxiia net als Willem van Oranje
i Buren in het huwelijk treien In elk geval kan de domiiee in dat geval het prinselijk
'aar verwelkomen met zyn
rompet, zo laat hij alvast dui'elijk horen.
De pluimen van de hoed op
iet hoofd van Fred Martens
vuiven zachtjes mee als hij de
•igenaardigheden van de Blok-

Coupé krijgt drie prijzen. Hij
mag een schilderij van de
Zandvoortse schilder Cees Visser (een Zandvoortse omroeper), een fles wijn plus riem
van Manfred en een beker mee
naar Almelo nemen. Van puur
plezier omhelst hij vlak na de
prijsuitreiking Madame Migraine en zelfs de vrouw van de
Almelose WV-directeur.

's Morgens in Nieuw Unicum traden alle koren op. Het Koper Ensemble staat aan stuurboord

'Zeelui' bezingen hun smart
ook al regent 't pijpenstelen
„Wir segeln so langsam rund
Kaap Hoorn." En: „Sweet,
sweet ladies." De zeelui van
vroeger drukten hun smart
in liedjes uit. Al heeft
Zandvoort nooit een eigen
vloot gehad, toch klonken
zondag op het Kerkplein,
het Raadhuisplein en het
Gasthuisplein de
prachtigste shanty's,
smartlappen en andere
gevoelige liederen.
ET DOET me toch
altijd wat, dat
Zandvoorts Volkslied," zegt een
Zandvoortse van geboorte. Ze
doet haar bekentenis een half
uur voordat zo'n tweehonderd
mensen op het Raadhuisplein
het Shantykorenfestival afsluiten met, inderdaad, het Zandvoorts Volkslied. Tenor Jan
Peter Versteege dirigeert het
publiek en de zes koren die een
dag lang zeemanshedjes en
aanverwante meezingers ten
gehore gebracht hebben. En of
het vals klinkt, ach, de muzikaal geschoolde Versteege
glimlacht er deze keer om.
Hij heeft ook het eerste officiele optreden van het informele Koper Ensemble begeleid. Het koor trekt erg veel
bekijks. Er zyn namelijk heel
wat bekende Zandvoorters in
te ontdekken. De jolige Gansner, wethouder Marijke Herben en natuurlijk, Maaike Ko-

'H

Gekkighcid bij de Skulpers uit
Castricum

per en Fred Paap. Zij zijn immers eigenaar van het café,
waar het koor elke woensdagavond in wisselende samenstelhngen oefent.
Het verhaal gaat dat de
zanggroep is ontstaan toen de
leden van het Mannen- en het
Vrouwenkoor een jaar of twee
geleden na een vergadering
nog een afzakkertje haalden in
de kroeg. Ze barstten spontaan uit in smartlappen nadat
de kelen flink gesmeerd waren
De grootste hit van het Ko-

De wind speelt een rol m veel
zeemansliedjes.
„Noordenwind, zuidenwind, oostenwind,
westenwind, vaar ik van hot
naar haar," klinkt uit de monden van het Spaarndamse
koor Mooie Nel. Mooi zijn vooral de dames, die zich in lange
rokken en traditionele visserskledij hebben gestoken.
'Wie wil er mee naar Wienngen varen?' is eveneens een bekende Shanty. De witblauw gestreepte mutsjes van de Pollesjongers uit Woudsend dei-

Toeschouwer uit de Zilk: 'Je ziet de
lol er vanaf stralen. Dat is zo leuk'
per Ensemble luidt dan ook
'Daar in dat kleine café aan het
Kerkplein', een variatie op Vader Abrahams kaskraker.
Maar veel succes scoren de
Zandvoorters eveneens met
hun gebaren bij 'Hoog is de zolder, laag is de vloer, mooi is het
meisje, lelijk is d'r moer'.
„Je ziet de lol er vanaf stralen. Dat is zo leuk," meent toeschouwer Hans Meskers. Hij is
speciaal voor het festival vanuit de Zilk naar Zandvoort gefietst. „Ik zing zelf in musicals
mee, gewoon voor mijn plezier." Dat het heel hard waait
en dat hij op terugweg tegenwind heeft, kan hem niet deren. „Ik ga lachend weer terug,
hoor."

nen zachtjes mee als de twee
accordeonisten en de trekzakspeler inzetten op het Kerkplein. De trekzakspeler, een
vrolijke vijftiger, probeert het
publiek over te halen om vooral een cd te kopen van het Friese koor Minstens één toeschouwer gaat overstag en
zwaait mee met zyn trofee boven zijn hoofd.
Ook de West Aleta Singers
uit Terschelling hebben hun
gezangen al op cd staan. Zij
zijn inmiddels internationaal
vermaard. Ze zingen in meerdere talen: van Fries tot Engels. De shanty's werden immers door zeelui van diverse
Europese naties gezongen tijdens het hijsen van de zeilen,

het lossen van de lading of het
pompen.
Dat laatste, vertelt Robert
van Heyst van het Umuider
Shantykoor, deden zeelui met
graag. „Ze keken voor ze aan
boord gingen eerst of het schip
niet lek was. Bovendien hadden ze er ook een hekel aan als
ze richting de thuishaven meevoeren, want dat betekende
dat ze mee moesten helpen om
het schip op te knappen " De
nog tameujk jonge Van Heyst
heeft die verhalen uit de overlevering. „Veel van onze leden
hebben zelf gevaren."
De tijd van lekke houten zeüschepen is inmiddels al lang
voorbij. Op zee is veel veranderd. Zeebonk Piet Mulder
heeft nog wel aan boord gezongen. „Maar dat is nu ook over.
Tegenwoordig zetten ze een cd
op." HIJ zingt daarom in het
Umuider Shantykoor, dat nog
geen jaar bestaat. „Wat we
missen aan zangkwaliteiten,
maken we met enthousiasme
goed," grapt hij „Ook al regent het, wy zingen wel door."
Een hoosbui zorgt ervoor dat
het publiek van de Skulpers op
het Gasthuisplem gedecimeerd wordt. Iedereen vlucht
weg onder de luifel van het Circus of de parasol van Het Wapen. Maar twee dames onder
een gekleurde paraplu houden
dapper vol. Dat wakkert het
vuur bij het Castricumse koor
alleen maar aan. Al zingen ze
niettemin 'I wanna go home'

Omroeper Peter Vader uit Zwolle
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KONE Starlift is marktleider op het gebied van
lifttechniek in Nederland. Met ruim 700 enthousiaste
en deskundige medewerkers zijn wij actief als
leverancier, installateur en onderhoudsorganisatie
van allerlei lifttypen (waaronder de revolutionaire
machinekamerloze lift, de GreenSTflR™). Als serviceorganisatie is KONE Starlift verantwoordelijk voor
de bedrijfszekerheid en veiligheid van meer dan
20.000 liften in Nederland. Als servicemonteur zorg
je daarvoor, samen met ruim 200 collega monteurs.
Ter uitbreiding van ons serviceteam zoeken wij
"op korte termijn een aantal enthousiaste collega's.

S E RVI CE M O NT EUR M/V
MTS-NIVEAU
STANDPLAATS H A A R L E M OF AMSTERDAM
Jouw carrière bij KONE Starlift begint met een gerichte
opleiding waarin wij je alles leren over de meest
moderne lifttechnieken. Daarna ga je een eigen rayon
beheren. Naast een goede salariëring kun je daarbij
rekenen op een dienstauto, een onkostenvergoeding
en een diensttelefoon.
KONE Starlift staat voor kwaliteit tot in de details.
Wat dat betekent, vertellen wij je graag. Van jou
verwachten wij dat jij je persoonlijk inzet voor tevreden
klanten. Voor deze uiterst zelfstandige functie vragen
wij een opleiding MTS-elektrotechniek of gelijkwaardig.
Natuurlijk ben je in het bezit van een rijbewijs B.
Jouw schriftelijke sollicitatie kun je binnen 14 dagen
sturen naar:
KONE Starlift, Afdeling Personeel & Kwaliteit
t.a.v. O- Massa,
Postbus 430 - 2260 AK Leidschendam
of per e-mail Ouinten.Massa@KONE.com
Voor vragen kun je bellen met Quinten Massa,
telefoon (070) 317 11 27.

KONE Starlift

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige
ervaring. SPECIALE METHODE. Mogelijkheid voor lening ter financiering
van je rijbewijs bij SNSbank.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT,
r i \ o p l t i d i i s,«n
DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Logopediste mevrouw de
Boer (links)
overlegt
met haar
collega
mevrouw
Lindeboom'
Foto Jaap Maars

*Logopedie is veel meer dan spraakles
'V

roeger was het zo dat
eigenlijk alleen mensen
met stem- en spraakproblemen bij een logopedist
terecht kwamen. Dus bijvoorbeeld cliënten die
stotteren, slissen dan wel
chronisch last hebben
van heesheid. Maar
inmiddels is het besef
doorgebroken dat verbaal
communiceren uit meer
bestaat dan alleen maar
praten, en dat goed
horen, denken en begrijpen daar ook onlosmakelijk mee verbonden zijn.
Vandaar de slogan die in
mijn branche tegenwoordig opgang doet, dat
logopedie méér dan uitsluitend spraakles is,"
aldus drs. A.M.L.
Lindeboom-Smits.

tijken spreekt zij uit ervaring, want ze is al vanaf
1967 in haar beroep werkzaam. Het besluit om daarvan haar levenswerk te
maken nam ze destijds in
haar geboorteland
Suriname. „Tegenover de
kerk die ik daar bezocht
was een instituut voor blinden en doven," vertelt
mevrouw Lindeboom. „En
daar zag ik hoe die nonnen
heel wat bereikten met de
dove kinderen die ze onder
hun hoede hadden. Het feit
dat die kinderen na verloop van tijd toch konden
communiceren, nadat ze
eerst helemaal niets kónden zeggen, sprak me
geweldig aan."
Tot haar spijt kon ze in
Suriname geen opleiding
tot logopediste volgen,
zodat ze na het behalen
Als vakvrouw van één van van haar onderwijzersakte
naar Nederland vertrok om
de zes in Amstelveen
gevestigde logopedie-prak- in Utrecht een driejarige

Toko Ann
Haltestraat 34, tel. 5712800

vraagt SCHOLIERE
voor 2 of 3 dagen per week.

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Voor de periode van 8 november 1999 tot maart 2000
zijn wij op zoek naar een

Verzorgende
Dagbehandeling m/v
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof is een van de grootste verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen.
In de Amstelhof verblijven ongeveer 345
bewoners die door
multidisciplinaire teams
worden verzorgd, verpleegd en gereactiveerd.
Op de somatische dagbehandeling wordt
dagelijks revalidatie en
zinvol/e dagbsteding
geboden aan 75 cliënten.

19 uur per week
De verzorgende geeft de cliënten begeleiding en verzorging en verleent ondersteuning van de thuissituatie
vanuit de dagbehandeling
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op maandag, donderdag en vrijdag, van 9.00 uur tot 16.10.uur,
met een pauze van een half uur.
Ben jij de kandidaat

• met een voltooide opleiding voor verzorgende,
3e niveau;
• met ervaring op dagbehandeling en/of
in de eerste lijnzorg;
• met een dienstverlenende houding;
• die goed kan luisteren en
sterke sociale vaardigheden heeft;
dan ben jij degene die wij zoeken!
Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor de duur van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Amstelhof biedt een salaris
conform de CAO-Verpleeg- en Verzorgingshuizen en
bedraagt maximaal fl. 2.1080,- bruto per maand
bij een 19-urige werkweek. Amstelhof is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer. Tevens kunnen wij interne
huisvesting en bemiddeling bij kinderopvang bieden.
Meer weten over deze functie?

Voor informatie kun je contact opnemen met Jan van
Willigen, hoofd Medisch Dienst, telefoon: 020-555 07 50.
Meteen solliciteren?

Vraag een sollicitatieformulier bij de afdeling Personeel &
Organisatie, op werkdagen tussen 9.00 uur tot 16.00 uur,
telefoon: 020-555 07. Stuur het ingevulde sollicitatieformulier voor 13 oktober '99 naar: Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof, t.a.v. afdeling Personeel &
Organisatie, Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam.

Voor bezorgen en afwas.

avondcursus te voltooien.
Direct daarna begon ze op
bescheiden schaal een
eigen praktijk, die ze twee
jaar later naar Amstelveen
overhevelde. Daar is haar
aan de Logger gesitueerde
onderneming inmiddels
uitgegroeid tot een praktijk van drie personen. Zelf
heeft ze zich gespecialiseerd in dyslexie (oftewel
woordblindheid) en taaiproblemen. Zo behandelt
ze op het hoofdstedelijke
Christiaan Huygenscollege,
waar ze twee dagdelen per
week werkzaam is, regelmatig buitenlandse kinderen die grote moeite hebben met het uitspreken
van bepaalde klanken.
„Voor Engels sprekenden
is met name de
Nederlandse G vaak buitengewoon lastig," meldt
mevrouw Lindeboom.
„Terwijl Aziaten daarentegen weer grote moeite heb-

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopiëren!

MARKTLEIDER
ZOEKT..
COMMERCIËLE
TALENTEN
FULL-TIMERS
ASSISTENT BEDRIJFSLEIDERS
Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
full-timers en assistent bedrijfsleiders van 36 uur per week voor
onze filialen in Amsterdam.
We zijn op zoek naar kandidaten met een opleiding op LBO- of
MAVO-niveau, resp. MBO-niveau en verkoopervaring, bij voorkeur op het
gebied van PC's, printers en mobiele telefonie. Belangstelling voor fotografie en
personal audio is een pré. Klantvriendelijkheid is echter een absolute must.

ben met de R." Een ander
probleem waarmee zij te
maken krijgt is dat kinderen, vaak door een taalachterstand, niet in staat blijken hun gedachten goed
onder woorden te brengen.
„Dan maken ze zich doorgaans verstaanbaar met
éénwoordzinnen," legt
mevrouw Lindeboom uit.
„Ze-roepen dan bijvoorbeeld alleen het woord
eten, wanneer ze eigenlijk
bedoelen dat ze honger
hebben. Mijn taak is het
dan om te helpen hun taaiontwikkeling op gang te
brengen."
Ook zogenoemde broddelaars ontvangt ze regelmatig in haar praktijkruimte.
„Dat zijn mensen die veel
te snel en onduidelijk praten," verklaart de logopediste. „En daardoor vrij
chaotisch van de hak op de
tak springen. Hun probleem is dat ze óf sneller

praten dan denken, of juist
sneller denken dan praten.
De kunst is dan om het
spreektempo omlaag te
brengen en de gedachtengang te structureren."
Ofschoon ze nu al meer
dan dertig jaar haar beroep
uitoefent zegt ze er nog
altijd veel plezier in te hebben.
„Waar ik elke keer weer
voldoening aan beleef is
als ouders er hevig aan
twijfelen of er bij hun kind
ooit nog verbetering zal
intreden, en het me dan
toch lukt om het probleem
te verhelpen. Het is zó
heerlijk om te zien dat die
mensen dan blij en gelukkig zijn. Bovendien geldt
voor mij persoonlijk dat
hoe groter het probleem is,
des te bevredigender het is
als ik het toch weet op te
lossen."
Johan Schaaphok

Hegeman zoekt
versterking.
Hegeman Bang en Oluften Centers is een dynamisch winkelbedrijf met filialen in
Amsterdam en Amstelveen. Naast onze hoofdproducten van het merk Bang & Olufsen
leveren wij ook audio en video apparatuur van de merken Loewe, Onkyo, Denon en Quad.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

ALLROUND SERVICE MONTEUR
(Fulltime)
De werkzaamheden vinden zowel in de binnen- als buitendienst plaats.
Je taak bestaat o.a. uit het uitvoeren van reparaties aan hoogwaardige
audio- en video apparatuur en eventueel technische ondersteuning
van onze plaatsingsploeg.
Wij zoeken een representatieve LTS/MTS'er electronica, in het bezit van een
rijbewijs. Leeftijd tot ca 32 jaar, bij voorkeur met ervaring.
Goed salaris geboden met secundaire arbeidsvoorwaarden.
SOLLICITATIES RICHTEN AAN:
Hegeman Bang & Olufsen Centers,
t.a.v. A.H. Hegeman, Stadshouderskade 24a,
1054 ES Amsterdam

| •• |

Hegeman Bang&Olufsen Centers
U Amsterdam: Stadhouderskade 24a. Tel: 020-61.65.596
LJ Amstelveen: Amsterdamseweg 507. Tel: 020-64.14.019

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "A'dam" aan:
Dixons bv, t.a.v. Dhr. S. van Wijnen, hoofd personeelszaken.
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

Dixons
je komt ogen en oren tekort

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Langereis
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'Mieren eten me de
oren van het hoofd'

'Alle dagen van het jaar moet
zim
je netjes voor
Beter ten halve gekeerd dan ten
luisterden. Herten, vossen,
hele gedwaald, zal Franciscus
konijnen en muizen hingen aan
van Assisi, zoon van een rijk
zijn lippen.
lakenkoopman, gedacht hebben.
Hij gaf een liederlijk leven op en In Wenen werd eeuwen later, in
ging voort als heilige. Dat
1929, door een internationaal
gebeurde in Italië in de twaalfde congres van dierenbeschermers,
eeuw. Franciscus was ziek
zijn sterfdag uitgeroepen tot
geworden en bovendien tot een
Werelddierendag. Op 4 oktober
jaar gevangenisstraf veroorkrijgen de dieren wat extra aandeeld. Hij besloot zich te bekom- dacht. We spraken met mensen
meren om armen en zieken,
die zich in hun werk dagelijks al
bedelaars en zwervers. Iedereen inzetten voor beesten en beestdie het horen wilde, vertelde hij
jes. Hebben zij zelf huisdieren
ook nog het woord Gods. Niet
en krijgen die ook wat extra's
alleen de mensen, ook de dieren
met dierendag?

Parasolmieren
knippen een
stukje blad
en houden

dat als een
'parasolletje' boven
hun hoofd

V

7

'Hij had kapotte poten en zat onder de teken
'l
K VIND dat je
alle dagen van
het jaar netjes
voor de dieren
moet zorgen.
Geloof maar niet
dat ze weten wanneer
het dierendag is,"
zegt Feike Veldman (54), voorzitter van de
Dierenambulance.
De dienst
rukt zo'n
. vijftiendui' zend keer
per jaar uit
om hulp te
verlenen.
Dikwijls gaat
het om verwaarloosde
exotische dieren, variërend
van schildpadden
tot apen en zelfs
kamelen.

r
eike
Veldman,
voorzitter van
de Dierenambuance, met het 'Spaanse zwerfhondje' Chico

Veldman, die al dat dierenleed dagelijks moet aanzien, beperkt zich thuis
bewust tot een gewone
hond en kat.

Kat Mickey is komen aanlopen in Betondorp en nooit
meer vertrokken. Hij gaat
vooral zijn eigen gang.
Hond Chico op zijn beurt is
een klein wit zwerfbeestje
uit Spanje. Veldman vond
hem tijdens een vakantie in
het hete Toledo. „Hij had
kapotte poten, een halsbandje dat veel te klein
was, en zat onder de teken.
Mijn vrouw zei: dat dier
moet geholpen worden."

OOR
DE parasolmieren in
" , , ,.
het insectarium van
Artis is het elke dag een beetje dierendag. Insectenverzorger Ko Veltman doet
alles om ze te verwennen. „Deze mieren eten
me de oren van het hoofd," zegt hij. „In ZuidAmerika eten ze in een nacht een sinaasappelboom kaal, maar die heb ik hier niet. Soms
ontsnappen ze en heb ik ruzie met m'n buren
van de plantenkas. Daar kan ik ze niet laten
lopen want ze eten alles leeg. Ik moet ze dan
vangen, wat op zich een hele stunt is. Ik stop
een panty in een stofzuigerslang en ga zuigen.
Is de panty vol, dan gaan ze terug in de mierenbak."
Een mierenkolonie bestaat uit tienduizenden

'Duiven tonen geen affectie'

'D

Zaterdag 9 oktober na dierendag houdt Boco aan de
Henrick de Kerjserstraat
in Amsterdam een dierendag met honden
demonstraties. „Een
hond is niet alleen
stoepschijter, maar
kan een heel leuk
beest zijn." Die dag
komt er een behendigheidscursus voor
honden, waarbij ook
Tesba aanwezig zal
zijn. „Maar ze hoeft
niet mee te doen, want
dat kan ze niet," lacht
Meijer.

'jainster
s
andy Brands
Jjiet Banjer: 'Voor
''erendag krijgt hij een
6
«ra lekkere kluif'

s
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AN BOUMAN(44) is dierenarts in Osdorp en
heeft, naast twee honden
en katten, een koppel sierduiven. Eén heeft een
witte staart err een lichtbruin
verenkleed, de ander is staalblauw en heeft zwarte veren.
„Je kunt ze niet verwarren
met stadsduiven, dan moet je
wel heel slecht kijken."
Wat vindt hij zo leuk aan duiyen? „Dat heeft met mijn
jeugd in de Achterhoek te
maken. Via een oom kreeg ik
daar soms een koppeltje. Toen
ik in Amsterdam eerst nog
driehoog achter woonde, kon
ik ze niet houden, maar nu
heb ik weer een stel aange-

•J1

schaft." Twee
keer per dag vliegen de duiven naar
buiten. „Ze maken
'
een hoge vlucht, blijven
rondcirkelen op een kilometer hoogte, en komen na
een tijdje weer terug."
Als dierenarts behandelt hij
zieke duiven zelf. Hij heeft
dan een soort dubbelrol van
liefhebbende eigenaar en
harde heelmeester. „En dat is
heel moeilijk," zegt hij.
Zijn duiven hebben geen
naam. „Ik heb er wel over
nagedacht, maar een naam?
Ik heb niet de indruk dat ze
daar op reageren."
Iets speciaals met dierendag
voor de duiven doet hij evenmin. „Nee, voor mijn honden
en katten wel, die komen naar
je toe en zijn aanhankelijk.
Een duif kent je en weet dat
hij van jou eten krijgt. Maar ik
geloof niet dat een duif affectie zal tonen of het leuk vindt
dat je hem aait."

In de kleine zaal van Theater Bellevue is van dinsdag 5 tot en met zaterdag 9
oktober de voorstelling

Boelo Meijer met hond
Tesba: 'Een hond is niet
alleen stoepschijter, maar kan
een heel leuk beest zijn'

The Exhibitionisfs
te zien, gespeeld door
het Noord-Ierse gezelschap Ridiculusmus.

Tekst: Jan Pieter Ncpveu
Foto's Jaap Maars

Dierenarts Jan Bouman met
zijn sierduiven: 'Twee keer
per dag vliegen de dieren naar buiten'

Nu woont Chico alweer
tien jaar bij hen thuis.
„Maar we zijn beiden geen
sentimentele mensen. Die
hond is bij ons hond, geen
kind. Hij heeft een goed
leven, wordt ook wel
geaaid. Maar ik ben mens
en hij is hond, en zo moeten we het houden."
Wie wat voor de dieren wil
doen, kan de Dierenambulance steunen. Volgend jaar
verhuizen ze van de Hoogte
Kadijk naar de Middenweg.
„We zoeken nog een paar
sponsors en donateurs,"
laat Veldman iedereen
graag weten.

'Ik neem wat extra lekkers
mee naar huis
E LIEFDE VAN de dieren gaat
door de maag," weet Boelo
Meijer (36) van dierenboetiek
Boco in de Pijp. Thuis heeft
hij drie katten en een hond.
De katten heten Salem, Omir
en Kasha; de hond Tesba. Krijgen zij
iets speciaals met dierendag? „Ja
natuurlijk, dan neem ik wat extra lekkers mee naar huis, vers hart en dat
soort dingen."
Eigenlijk is het voor Merjers katten en
hond altijd dierendag. „Het zijn m'n
kinderen, haha. Als je dat zegt, word
je door iedereen vreemd aangekeken
van: stel je niet aan, het zijn maar een
paar huisdieren. Dat is natuurlijk ook
zo, maar ze houden onvoorwaardelijk
van je."
Elk jaar tegen 4 oktober wordt het
druk in de winkel. „De klanten halen
wat lekkers voor hun dieren in huis of
een leuk nieuw riempje, mandje of
kussentje."
Op werkdagen blijven Merjers katten
thuis. Hond Tesba gaat mee naar de
boetiek. Zij is een kruising van een
Teckel en nog een ander aardig ras.

mieren.
Met koninginnen, werksters en soldaten ziet
hun samenleving er hoe
dan ook al ingenieus uit. Bij parasolmieren komt daar nog bij dat ze hun eigen
voedsel verbouwen. „Ze knippen stukjes blad
af, kauwen die fijn tot een soort spons, en daarop kweken ze hun paddestoeljes," legt Veltman
uit. „Ze kauwen elke dag wat anders. De eerste
dag vinden ze het bijvoorbeeld heerlijk om
rozenblaadjes te eten, de volgende dag eten ze
ligusterblaadjes. Wanneer je een aantal bloemen in de bak zet, zie je alle kleurtjes voorbij
komen, want ze knippen een stukje blad en
houden dat als een parasolletje boven hun
hoofd." Daar komt hun naam dan ook vandaan:
parasolmieren.
- '

'Hij is niet meer
weg te denken'
ANDY BRANDS
(26) is hondentrainster bij hondenschool De
Roedel in Mijdrecht.
Zij traint jonge en
iets oudere honden. „Trainingen
zijn goed voor alle
honden: eigenwrjze, dominante,
agressieve, en de
heel grote exemplaren met kleine baasjes." Welbeschouwd
zijn de cursussen
met name nuttig voor
de hondenbezitters.
„Je ziet mensen die
nieuw op cursus komen
en hun hond staan te
duwen en douwen, maar ze
moeten juist leren de hond
alles zelf te laten doen. Ik
vind het leuk om te zien wat
daar van terechtkomt."
Thuis heeft Sandy een tweejarige zwarte labrador, Banjer.
Hij heeft op de hondenschool

een aantal cursussen doorlopen. Aanvankelijk blafte hij
alleen. „Omdat hij de lessen
zo leuk vond," legt Sandy uit.
Ze traint nog steeds met
Banjer en hij is nog even
enthousiast, al blaft hij gelukkig wat minder.
Als jong meisje had Sandy
altijd al een hond willen hebben, maar haar ouders vonden
dat niet goed. Toen ze eindelijk zelfstandig ging wonen,
begon haar vriend dwars te
liggen. Maar hij kon kiezen of
delen. „Nu zijn het de grootste
maatjes," zegt de intussen
getrouwde Sandy. „Hij heeft
in de vakantie er meer moeite
mee dan ik. Hij wil altijd terug
naar de hond. Gelukkig maar,
want voor het zelfde geld vond
hij het helemaal niks."
Wat Banjer voor Sandy betekent? „Alles, hij is niet meer
weg te denken, we zijn met z'n
drieën. En voor dierendag
krijgt hij een extra lekkere
kluif."

The Exhibitionists laat
een dag uit het leven
van vier suppoosten
zien. Ze werken in een
moderne kunstgalerie.
Ooiteen galerie
bezocht? Ooit op de
suppoosten gelet? Ooit
gedacht 'wat een saai
leven hebben die
gasten?' Vergeet het
maar. Een nieuwe
wereld gaat voor u
open. Vanaf nu zult u
heel anders tegen een
bezoekje in een
museum aankijken.
De suppoosten brenFoto HDV-Productions
gen hun tijd voornamelijk door met danslessen en soapseries. Een wonderlijke mengeling van menselijke wezens en
monsters passeren de revue in een wereld van humor, surrealisme en absurdisme die sterk aan Mr. Bean doen denken.

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden op de normale toegangsprijzen van 22,50 en 17,50 gulden.

NAAM
•PLAATS
AANTAL
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
centrale dagkassa van Theater
Bellevue en het Nieuwe de la
' Mar Theater, Leidsekade 90 in
Amsterdam. Telefonisch reserveren is mogelijk op nummer
020-530.5301.
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ijzerhandel Zandvoort
Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort -Tel. 023 - 5712418

dl meet dan 35 jaar goed
voor vakman, en doe net zeliat
Nu ook slotservice, onderhoud, beveiliging,
timmerwerk.
Met eigen buitendienst,
bij u aan huis!!!

Wij zoeken met spoed
fulltime

winkelmedewerkers

LnterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Voor inl. bellen tussen 9.00-11.00 uur
vragen naar mevr. W. Zandvoort.

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad

CENTRUM VOOR LOW VISION & OPTOMETRIE
O.O.G. is gespecialiseerd in het aanmeten van
optische gezichtshulpmiddelen voor slechtzienden
Voor spoedige indiensttreding zoeken wij een

zoeken wij met spoed

Secretaresse

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE

Bel nu: 020-613-8444
INTERLANDEN SPREIGROEP.
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304, 1060 VD Amsterdam

m/v

U heeft een opleiding tot (medisch) secretaresse
gevolgd en kunt zelt'slandig en accuraat werken.
U bent flexibel, servicegericht en bereid om te leren. Wij bieden u een interessante en afwisselende
functie in een klein, gezellig team. De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van patiënten, het
aannemen van de telefoon en het verzorgen van de
correspondentie met o.a. oogartsen en zorgverzekeraars.
Uw handgeschreven sollicitatiebrief met CV
ontvangen wij graag voor 5 oktober 1999.
O.O.C.
t.a.v. rmv. U. T. Tegel-Lunze
Apollolaan 107
1077 AN Amsterdam
O.O.G.
Tel.:020-3050147

Dus valt u met uw neus in de boter. Onze schitterende

deal. En ook nog 'ns van het beste advies, de beste materialen

keukens en badkamers zijn namelijk ongewoon laag geprijsd

en de beste garantie. Dus kom gewoon langs en ontdek dat

in de woonmaand. Daarmee verzekert u zich van de allerbeste

alles kan met Brugman.

SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V.
ZOEKT:
J

*

VISITEURS m/v
Taken: Het uitvoeren van security-werkzaamheden op passagiersvluchten op Amsterdam
Airport Schiphol in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Werkzaamheden zijn
o.a. het fouilleren van vertrekkende passagiers, visiteren van handbagage, X-ray controle
van handbagage e.d. Het dienstverband is op basis van 30 uur per week. Het is ook mogelijk om deze functie parttime uit te voeren!

Warme elegantie en zakelijke, sobere fronten
in de vanillekleur, eenvoudig te reinigen.
Perfect gechikt voor kleine ruimtes. Compleet
met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld (zoals
afgebeeld) afmeting 300 cm.

Deze landhuiskeuken in wit essenhout heeft
een frisse uitstraling, waar details sfeerbepalend zijn. Ook in vanille leverbaar. Compleet
met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld (zoals
afgebeeld) afmeting 265 x 305 cm.

Modern en klassiek komen in dit model
samen. Leverbaar in maïsgeel, champagne en
robijnrood. Compleet met inbouwapparatuur,
ook vaatwasser. Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld)
afmeting 285 x 272 cm.

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en
spotjes. De beuken accenten bieden een
boeiend contrast met het hoogglanzend witte
kunststofblad, dat uit één geheel gegoten is.

Uiterst stijlvolle complete badkamer in de
kleur wit. Bestaande uit: hoekbad, greeploos
meubel 150 cm met wastafel, wandcloset en
kranen. Meerprijs kleur pergamon ƒ 450,-.

Multifunctionele douchecabine voor twee
personen met hoofddouche, Turks- en
kruidenstoombad, hetelucht functie, verlichting, radio- en computerbedieningspaneel.
Inclusief plaatsing!

Functie eisen: - MAVO/LBO-niveau
- Nederlandse taal in woord en geschrift
- Basiskennis Engelse taal
- Onbesproken gedrag i.v.m. antecedentenonderzoek
- In staat en bereid zijn onregelmatige diensten te werken
- Goede contactuele eigenschappen en een representatief voorkomen
- Het bezit van eigen vervoer is een pre
-Woonachtig zijn binnen een straal van 60 km van Schiphol
SECEUROP INVESTEERT IN BEVEILIGINGSTALENT!
Ervaring is niet vereist! Geschikte kandidaten worden kosteloos door ons opgeleid.
O.a. de Basisopleiding Luchtvaart Security. ABM-diploma en diverse interne trainingen.
ZIN IN EEN DYNAMISCHE BAAN OP EEN FANTASTISCHE WERKPLEK?
U kunt bellen voor een uitnodiging voor onze informatiebijeenkomst. Tel. 020-4878432 '
(alleen bereikbaar op donderdag 30 september a.s. tussen 11.30 en 20.00 uur).
U kunt natuurlijk ook schriftelijk reageren.

Wij zien uw reactie tegemoet!

Goed en gezond drinkwater is van levensbelang. Geen mens kan zonder. Voordat er echter zuiver, zacht en lekker water uit de kraan komt,
is er een ingenieus proces van winning, zuivering en distributie aan voorafgegaan. Gemeentewaterieidingen Amsterdam zorgt er voor dat
iedereen in de hoofdstad en in Diemen en Muiden op elk moment van de dag kan genieten van het zuiverste water. Ruim 600 mensen besteden
daar maximale zorg aan. Net als aan het beheer van de Amsterdamse waterlridingduinen bij Zandvoort en de Waterleidingpiassen bij Loosdrecht.
Als eerste waterleidingbedrijf van Nederland heeft Gemeentewaterleidingen Amsterdam een rijke historie en een uitdagende toekomst.
Het bedrijf is volop in beweging, speelt in op actuele ontwikkelingen en werkt actief samen met andere organisaties.

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

K A N

M E T

B R U G M A N

BESTE ADVIES ^Tg? BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL IQQ% BESTE GARANTIE
,-,

•. j

,
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DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP*, Kruisweg 785 C, 020-6533462. ZAANDAM-1', Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE*, Hoge Rijndijk 195, 071-5892086.

wmmtmmmm

bn wij kunnen niet zonder een r-rrrr*
De afdeling Distributie van Gemeentewater-

TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

leidingen Amsterdam is verantwoordelijk

VOOR D E

voor het (ontwikkelen) van leidingbeheer,

Het werkterrein van de technisch administratief medewerk(st)er
Als technisch administratief medewerker bi| de Klantendienst bent u aanspreekpunt voor
consumenten voor klachten en storingen. U geeft informatie en beoordeelt binnengekomen
klachten en storingen en zorgt voor doorstroming ervan binnen de organisatie. Een ander
aspect van uw functie heeft met milieu- en veiligheidszaken te maken. U zorgt voor een
correcte uitvoering van werk op verontreinigde locaties en laat monsters nemen bij klachten
over de waterkwaliteit. Daarnaast omvat uw werk onder meer administratieve (af)handelingen,
het opstellen van (standaard)brieven en rapportages.

de distributie van drinkwater, de inspectie
van drinkwaterinstallaties en inkoop en
magazijnbeheer. De sector Inspectie van de
afdeling Distributie bestaat uit 50 medewerkers en is onderverdeeld in drie subsectoren: Klantendienst, Aansluitingen en
Installaties en Bedrijfsinspecties. Bij de
Klantendienst werken 15 mensen.

Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

KLANTENDIENST

(M/V)

v o o r 36 uur per w e e k

Uw achtergrond
U heeft een MBO-niveau installatietechniek of (werktuig)bouwkunde, affiniteit met het
vakgebied en bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie. Praktische geografische
kennis van Amsterdam en omringende gemeenten komt goed van pas. U bent communicatief vaardig, beschikt over enige kennis op automatiseringsgebied en beschikt over een
rijbewijs BE.
Het werkklimaat bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Voor een enthousiaste en initiatiefrijke technisch administratief medewerker wacht een
afwisselende baan in een plezierige werkomgeving. Voor de functie geldt een bruto maandsalaris van maximaal f 4.759,-, uitgaande van een volledige werkweek. Het aanvangssalaris
is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft goede
arbeidsvoorwaarden en een uitstekende regeling voor kinderopvang.
i
Meer informatie en uw sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het sectorhoofd de heer mg.
A.G.P. Rosenhart. telefoon 020 - 5802 312, of met de chef van de klantendienst de heer
J.C. van Angeren. telefoon 020 - 5802 365. Uw brief met c.v. kunt u binnen 14 dagen
sturen aan Gemeentewateileidmgen Amsterdam, t.a.v. de heer C.J. Groen, Condensatorweg 54, 1013 AX Amsterdam.

Zuiver, zacht en lekker Amsterdams leidingwater. Dat is mooi mensenwerk

*Ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Of kijk voor méér informatie op internet: wwiv.brugman.nl
Deze actie is

geldig van 28 september t/m 31 oktober 1999. Vraag naar de actievoorwaarden-in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

THE DOMESTIC CARE COMPANY
Gespecialiseerd in huishoudelijke diensten vóór
particulieren zoekt in Amsteram, Gooi e.o.
enthousiaste en betrouwbare

HUISHOUDELIJKE
MEDEWERK(ST)ERS
U vindt het leuk om huishoudelijke werkzaamheden en schponmaakwerkzaamheden bij mensen
thuis te verrichten.
Wij vragen dat u redelijk Nederlands spreekt en dat
u ingeschreven staat bij het Arbeidsbureau. Begeleiding bij eventuele kinderopvang is mogelijk.
Wij bieden vaste arbeidscontracten, zowel fulltime
als parttime, conform CAO. Dus u bent overal voor
verzekerd.

ADM.

MEDEWERKSTER /
SECRETARESSE

Wij zijn een makelaarskantoor, al meer dan
30 jaar in Zandvoort en zoeken op korte termijn ondersteuning van onze assurantie- en
hypotheekafdeling. Wij denken aan een representatieve jonge dame, tussen de 18 en
25 jaar.
Ervaring met werken in de assurantiebran-

che is een pre.
Indien u interesse heeft, ontvangen wij
graag uw sollicitatiebrief met c. v. gericht aan
de directie.

CENSE&
\LlNGEN

Interesse'? Bel snel tussen 9.00 en 17.00 uur

'S* 020-312.06.57

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

2
s*
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WISK./ECON. voor scholieJEZELF LEREN OPMAKEN ren. Bijlessen + herh.theorie.
o.l.v. ervaren visagiste. Work- NEA ECONOMICA 6158272.
shop 19.00-22.00 u. incl. materiaal/75. 020-6201914.
Opleiding nagelstyliste, vak
met toekomst! 020-6201914.

Stichting woon- en Zorgcentrum
Zandvoort, Huis in de Duinen,
zoekt voor de versterking van de dienst verzorging

SMAA-CATERING
Het catering- en horecabedrijf van Universiteit van Amsterdam
Heeft diverse banen beschikbaar
Ook voor studenten!!!!

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!

Bij Expert kunt u nu direct bellen,
zonder abonnement.
Met dit Libertel iZi Totaalpakket,
bestaande uit een SIM-kaart met
mobiel telefoonnummer en een
beltegoed van maar liefst 45,- samen
met de Libertel MN1-telefoon voor
slechts

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Informatie en sollicitatie

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Jw schriftelijke sollicitatie met CV kunt sturen aan woon- en
WIJ VRAGEN: Enthousiaste, gemotiveerde medewerkers.
Zorgcentrum Zandvoort t.a.v. de afdeling Personeelszaken,
Ervaring is niet noodzakelijk.
Herman Heijermansweg 73, 2042 XR Zandvoort.
WIJ BIEDEN: Een goed salaris, goedkope maaltijd, veel vrije
dagen, flexibele opstelling, leuke collega's.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Oppas en au-pair

Ed. 1 t/m 17:

Voor informatie of een sollicitatieformulier kun je bellen met
vlyriam van Megen, afd. P&O, tel.: 020-5252700 van ma t/m vr
ussen 10.30 - 12.00 uur. Of schrijf direct een korte brief met
CV naar SMAA-CATERING, Oude Turfmarkt 141, 1012 GC
Amsterdam.

Editie 1 t/m 10 -H Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.

Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
GEVRAAGD
nteger en betrouwbare personen (M/V) voor het bezorgen van
documenten door heel Nederland tegen km-vergoeding. Heb
e een eigen auto, vind je autorijden leuk, woon je in Amstertem of directe omgeving en ben je 2-5 dagen p.w. beschikbaar, pak dan de telefoon. Vutters zijn ook van harte welkom.
Tel.:.0299-413 660. Mobiel: 0650-26 44 29.

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tei: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21

A dministratief/kan toorpersoneel

(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)

Trend Center B.V.

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam

gevestigd aan de Van der Madeweg 13 te Amsterdam is een
succesvolle internationale verkooporganisatie op het gebied
van cadeauartikelen.

(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-14.00 en 14.30-17.00 uur.

Wij zijn op zoek naar een:

Administratief medewerker m/v
voor algemene ondersteuning van onze verkoopafdeling. De
werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwerken van order- en
Droductinformatie en het verzorgen van archivering van cor•espondentie. Uw opleiding bevindt zich minimaal op mavoniveau, enige kennis van moderne talen is een pre.

Oproepen

Voor verdere informatie kunt u bellen met mevrouw P. de Rijk,
telefoonnummer (020) 568 33 56.

Vaders en moeders gevraagd, 30 tot 35 jaar, met kinderen f m
5 jaar. En jongeren (m/v), 23 tot 29 jaar, zonder kinderen, die Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar: Trend Center
een baan hebben. Voor marktonderzoek in Amstelveen. U B.V., t.a.v. mevr. P. de Rijk, Postbus 94011,1090 GA A'dam.
krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Winkelpersoneel

Ik zoek mensen met connecWil de getuige van aanrijding
Gevr. flexibele enthousiaste
ties in Duitsland en Frankrijk.
met 3 auto's zich nog eens
WINKELMEDEWERKER MA/
Bel. 0499-330140.
melden. Het was op za. 20-2part- of fulltime in gëspec.
99 op de boulevard Barnaart. Welke Klaverjasclub zoekt
slijterij-wijnwinkel in A'dam
5717240
gratis zaalruimte. Tel. 023met interesse voor dranken.
5715619.
Ton Overmars Wijnwinkel,
Hoofddorpplein 11 1059 CV
A'dam. Tel. 020-6157142.
Twijfel? Misschien kan de
Vrijzinnige Geloofsgem. NPB
Marga en Robin jullie gaan
Schouwslagerij Veldt vraagt
Zandvoort helpen wat weg te voor de Oscar, veel succes!
winkeljufrrouw vcor enkele
nemen. Info 5714573.
Didi, Nol en Max.
dagen p.w. Slagerij Veld Rijnstr. 46, 020-6623454.

Mededelingen

Felicitaties

Hans Heierman, niet liegen
over je 60e; dat is toch je oudste broer? Van Harte. Wilma Krijn - Kevin Kerkman en
Henny Drommel.
Hans Heierman, Van Harte
met je 60e! Schoonmoeder
Vroukje, Arie, Henni, Ina en
Henk.
HANS, van harte.
Nu onze leeftijd nog halen.
Cees en An Carbaat.

- . .on
;Geenabonnementsteten
.De nieuwste strofe;
Libertel Nltn. : ;
,
IVJV. •«•""

af0i15

3111

Belletvv

per minuut.

Je hebt het nu zelf
niet in de hand,
dus komt je naam
toch in de krant.
Je verjaardag ben ik uiteraard
niet vergeten
en... heel Zandvoort
mag het ook weten.
Je bent nu 50 jaar+ 10
ook al is het niet te zien.
Denk niet langer:
'wie is dat dan'?
Je bent het zelf

HANS
HEIERMAN!
Ik, Gonda, wens je
nog vele gezonde jaren
en hoop nog heel lang
mee te mogen varen

Hans, Van Harte met je 60e.
Henk en Jantine Slootheer.

Personeel
gevraagd

Per direct gezocht
fulltime MEDEWERKSTER
voor Sacktime, Zandvoort.
tel. 023-5712717

MATRASSEN
'-' '>"":''•%

Deze

aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

expert

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en
dikle

SG
25

SG
30

SG
35

SG
40

SG
45

pocket lary
damast loam

Latex
16 cm

80x190
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,'

125,
130,
140,
150,,190, ,200, 225,230,255,-

140, -

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

150, 155, 165, 215, ,230, ,245, ,-

255 ,290, ,290, - 325,,330, - 365, -

200x200 255.'
S P E C I A L E MATEN

MAX.

860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

5 WERKDAGEN LEVERTIJD

| 20% KORTING op Lazy Foam matrassen
Fabriekswinkel

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

SPECIALE AANBIEDING
POLYETHER MATRAS
90 x 200 x 14 cm dik
van 115,-voor 75,-

E X P E R T, D A A R W O R D
J E W IJZER VAM.

Huishoudelijk^
schoonmaakpersoneel

Compre-;sors1raat23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papave'Viegl?
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Amsterdam-West Tel. 020-6166083
Postjesweg 87
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Insulindeweg 509
Van Woustraal9B
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
VanWoustraatDONDERDAGAVOND K O O P J E S A V O N D

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

GLASNAGELS acryl of gel
nieuwste trend uit Amerika
/150compl. set. 020-6201914

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Vraag en aanbod
Te koop roller blades inline T.k.a. voor kapster: salonkap
skates, maat 38, ƒ75,-; skate- en wasbak te koop ƒ100,-.
board/15,-. Tel. 5715626.
Tel: 5716883.

Mode en accessoires

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Kinder en baby-artikelen
Te koop box, wit + verstelbare Particuliere Micro-advertenties
bodem ƒ75,-. 1 pr.st. 023- worden doórgeplaatst op ATS
Text.
5714063

Kunst en antiek

Perz. vloerkl. m. vogels ƒ450,theekastje bol glas ƒ650,- ,
grote krist, kroon 12 lampen
Te huur gevraagd: Woning In Oppasmoeder biedt zich aan ƒ1450,- en fraaie krist, lamp,
Zandvoort voor 55+ echtpaar. om 4 dagen op uw baby te zakmodel. Inl: 020-6906896.
Huur ± ƒ1200,- per maand. passen. Tel. 023-5731518 of
Reacties: tel. 030-2943066.
06-21562065.

Veilinggebouw
Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
18 en 19 oktober. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-6473004.

Ervaren klusjesman zoekt Ned./Eng.tal. vrouw
zoekt T.k.a. rond. uitsch.b. eett. + 4
schilder-, stuc-, timmer-, te- huish. werk. Tel. 020-6970602 st. ƒ500,-. TV-kast ƒ150,gelwerk. Bel: 06-54624961.
beide not. hout en i.z.g.st. Tel.
na 14.00 u. 023-5717078.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15\00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Personeel aangeboden

Woninginrich tin g

Uitgaan

Alles voor uw tuin

IETS LEUKS TE VIEREN ??????
Kom naar onze gezellige
Pannenkoeken Farm aan de
Kerkstraat 10 a te Zandvoort.
Reserveren en info kan ook.
Bel nu 023-5719498.
Sportcafé Zandvoort
voor Elke donderdag dansen en
bruiloften, recepties, perso- ontmoeten v. alleengaanden
neelsfeesten,
yerjaardags- v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieufeestjes,
catering.
023- welaan 34, Osdorp, v.a. 20 u.
5715619;06-54616812.

Evenementen

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitdienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Financieringen

GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid,
zat. 2 okt. (10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.
Grote VLOOIENMARKT
Amsterdam / Bos en Lommer.
Zon. 3 okt., 9-16 u, Jan van
Galen hal / Jan van Galenstraat bij Lucasziekenhuis.
Inl. Midland bv. 033-4751167.

Gratis af te halen, 36 grindtegels, 40x60. 5717240.

Autoverzekering

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-571 4534.

Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

Woonruimte te huur aangeboden

Opleidingen en cursussen

Woningruil

Gitaarles

Huishoudelijke hulp gevraagd,
1 ochtend p.w. Tel. 5712075
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Hulp in de huishouding, 1
ochtend in de week. Tel.
5714507.

Technisch personeel
D.I.T. Interim Techniek, een technisch servicebureau zoekt
ELEKTROMONTEURS / TELECOM-MONTEURS.
Heeft u interesse in een vaste baan, goed salaris en een opleiding? Belt u dan: 020-6817787.

(Para)medisch personeel

Medisch-administratief
medewerkers radiologie
m/v

Werken in een dynamisch team, een nieuw

Algemeen

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

PERMANENTE MAKE-UP
Nu voor iedereen betaalbaar!
Interesse? Bel: 020-6201914.

Te huur per 1 okt., voor Vz
jaar, gemeub. huisje. Cent:,
gelegen in Z'voort, ruime
AIKIDO, geweldloze zelfverAang.: mooie eengezinswokeuk., woonk., toilet, badk.,
dediging in Amstelveen en
ning met grote tuin + zolder in
slaapk.
Inl.
tel.
023-5718597.
voor beginners en gevorder- Volendam bel: 020-4706936
Hoofddorp / Tpolenburg.
den. Bel Rein voor een gratis of b.g.g. 06-21083709.
Gevr. eengezinswoning of flat
en vrijblijvende proefles.
Micro-advertenties opgegeven in Zandvoort. 023-5631147.
020-6944261
voor maandag 15.00 uur,
NAILART/MANICURE
Snel een Micro-advertentie
Hulp in de huishouding ge- Hebreeuws leren? Vanaf okt. in professionele nagelstudio. worden al in dezelfde week op opgeven? Bel 020-5626271
woensdag geplaatst.
vraagd, 1 ochtend p.w., ƒ50,-. in Amsterdam. Informatie
of fax uw tekst naar 020Workshop 19.00-22.00 u. Incl.
schoolvakanties vrij. 5715578 St. Tarboet 020-6405914.
materiaal ƒ 75. 020-6201914.
6656321.

HANS, van harte. Brabantse
Ben je medisch-administratief geschoold en heb je belangstelEd / Marijke Rijerse. Houdoe
ling voor automatisering? Lever je graag kwaliteit, hou je van
uitdagingen en wil je werken in een collegiaal en dynamisch
HANS GEFELICITEERD!!
team? En ben je niet vies van variatie? Dan moet je beslist
Henk + Ria van der Linden.
even verder lezen! Onze afdeling radiologie voert jaarlijks zo'n
HANS, van harte met je 50+!
130.000 onderzoeken uit ten behoeve van poliklinische en
Bianca + Joyce van Vermeer. klinische patiënten van het VU ziekenhuis en voor externe
aanvragers, zoals specialisten en huisartsen.
HANSJE, van harte!
Momenteel zijn we bezig over te stappen van conventionele
An + Rinus Dijst.
technieken (het afdrukken van röntgenfoto's) naar een meer
Hans van harte! Op naar de geavanceerde techniek (het volledig digitaal verwerken van
alle verrichtingen). Dit betekent dat we met nieuwe geautoma65. Arthur / Sonja Furth
tiseerde systemen gaan werken. En daar hebben we jou hard
bij nodig.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Wij zoeken een lieve, ervaren
oppas voor onze baby. Bij ons
in huis (AVeen-N.) voor 1 a 2
dagen p.w. Tel. 020-4536399

(minimaal 20 uur)

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

OP EEN W J

De organisatie van de dienst verzorging bestaat uit een algemene afdeling, een wijkverpleegboeg en een afdeling groepsverzorging.

Cateringbeheersers per direct, fulltime of parttime mogelijk.
Cateringmedewerkers per direct, fulltime of parttime mogelijk. Wij vragen:
Ass. Banquetmedewerkers per direct, fulltime of parttime
mogelijk
een opleiding Ziekenverzorgende
Medewerker luxe counter/hulpkok per direct, fulltime of partmoderne theoretische en praktische kennis van het
time mogelijk.
vakgebied.
Spoelkeukenmedewerkers per direct voor 3 uur per dag, 's
middags of 's avonds.
J kunt rekenen op inschaling volgens de CAOCaissières per direct voor een aantal uren per dag.
Bejaardentehuizen schaal 7.
Uitgiftemedewerkers per direct voor een aantal uren per dag.
Zelfstandig werkend kok of kok per direct voor 40 uur per
week
Algemene dienstmedewerker per direct, parttime.
Freeflow-medewerker per direct, parttime.
nlichtingen voor de functie worden u graag verstrekt door de
Zorgmanager mevrouw Nanette van Beukering. Deze is beitudenten: werken in combinatie met je studie is zeer goed reikbaar op werkdagen. Telefoonnummer 023-5713141.
mogelijk. Wij passen je rooster op je studie aan!!!

(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).

LIBERTEL iZi
TOTAALPAKKET MET
LIBERTEL MIU1

Lichaamsverzorging

ZIEKENVERZORGENDEN (M/V)
voor alle diensten

computersysteem, contact met patiënten en zorgverleners,
rouleren over verschillende werkplekken, kiezen tussen
fulltime of parttime. Zo aantrekkelijk kan medischadministratief werk zijn!
Samen met je collega's zorg je voor de administratieve verwerking en afhandeling van de röntgenonderzoeken. Je gaat werken met het nieuwe computersysteem. Je houdt medische
dossiers bij en werkt verslagen uit. Daarnaast doe je baliewerk,
waarbij je contact hebt met patiënten, artsen en andere zorgverleners. Dat gaat allemaal het beste met een collegiale
werksfeer en een goede samenwerking vinden wij. Omdat je
rouleert over diverse werkplekken is je job extra gevarieerd.
Meestal werk je overdag, maar af en toe ook 's avonds en in
het weekend. Dat laatste past als het goed is bij jouw voorkeur
voor variatie en levert je bovendien een onregelmatigheidstoeslag op. Je kunt fulltime werken (36 uur per week) maar ook
parttime als dat je beter uitkomt. Je salaris is maximaal
ƒ3.814,- exclusief de onregelmatigheidstoeslag en inclusief de
variatie en de prima werksfeer. Is dit echt iets voor jou? Solliciteer dan meteen. Stuur je brief met c.v. binhen twee weken
naar Carla Noom, VU ziekenhuis, dienst personele zaken,
Postbus 7057,1007 MB Amsterdam.
E-mailen kan ook: c.noom@azvu.nl. Vermeld op je brief en
envelop, of als onderwerp in je e-mail het vacaturenummer
E 18.151. Wil je eerst nog wat meer van ons weten, bel dan
met Mirjam Borg, hoofd administratie, telefoon (020) 444 2869,
of met Frank Westdorp, teamleider administratie, telefoon
(020) 444 4444 (tracer *98315). Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor
medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met
patiënten en collega's. Meer informatie over het VU ziekenhuis
vind je op www.azvu.nl.

VU
academisch

ziekenhuis

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1 000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

5,82

t/m 4 regels

f

7.76

t/m 5 regels

f

9.69

t/m 6 regels

f

1 1 ,63

t/m 7 regels

f 13,57

t/m 8 regels

f

15,51

l/m 9 regels

f

1 7,45

l/m 10 regels f 19,39

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Met de S80 introduceerde Volvo niet alleen een nieuwe^auto. Maar ook een
nieuwe standaard. Veiligheid van een niveau zoals zelfs bij Volvo nog niet voor"
mogelijk werd gehouden. En wat bovendien zo mooi is,,de vormgeving heeft onder
al die veiligheid niet geleden. Niet geleden? De Volvo S80 is onlangs-uitgeroepen
tot mooiste auto-ontwerp van Europa. May we have y^>ur'votès plèase,,. - .\ V

VOLVO $80. WINNAAR EUROPEAH AUTOMOTIVE DESIGN AWARD 1999,
VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B V. POSTBUS 16. 4153 ZG BEESD. (0345) 68 88 88 WWWVOLVOCARS NL CONSUMENTENPRIJS !NCL

BTW. EXOl ƒ 730.- / € 331.26 KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. / 113.50/6 51.50 BRANDSTOF DE S80 LEASE-TARIEVEN ZIJN GEBASEERD OP VERVANGEND VERVOER PER DIRECT. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BIJ DE VOLVO-DEALER TERECHT. BEL VOOR MEER LEASE-INFORMATIE TIJDENS KANTOORUREN

NAAR KENTEKENKOSTEN EN ƒ 150.-/€ 68.07 VERWIJDERINGSBIJDRAGE LEASETARIEF VOLVO S80 VANAF ƒ I 5 4 2 . - / € 699.73 P/MND . EXCL BTW. OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE. 48 MAANDEN. 20000 KM P/JAAR EXCL VOLVO LEASE 0345-688780 VRAAG OOK NAAR VOLVO INSURANCE. DE UNIEKE AUTOVERZEKERING. AFGEBEELDE AUTO IS UITGERUST MET ÉÉN VAN DE VOLVO-LINES. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

'ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 14-05, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, FURNESS CAR AMSTERDAM
FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD,
B.V.,

BANSTRAAT

21-27,

TEL: 020-6623979

•

HAARLEM,

AUTOBEDRIJF

B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O.,

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAG

PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART

592, TEL: 023-5248141

•

MIJDRECHT,

AUTOBEDRIJF

J. VAN DER HELM

B.V., HOFLAND

154-162,

TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V, NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Vanaf f 55.995,-. Zelfs in het land van de Chrysler Voyager vrij ongebruikelijk.
C H R Y S L E R

Vo

Omdat u niet zonder kunt!

V A G E R .

Zand voorts
^Nieuwsblad

Misschien w e l d e bekendste v a n alle Chrysler modellen d i e

stuk voor stuk veel value for money bieden. De Chrysler Voyager (vanaf f 55.995,-) geeft u ongekend
veel ruimte, stijl, functionaliteit, een uitstekende performance en een riant uitrustingsniveau met onder

Ook verkrijgbaar bij:

meer twee airbags, elektrisch bedienbare buitenspiegels, stuurbekrachtiging en twee schuifdeuren opzij.
Vanaf de SE luxe zijn bovendien airco, speed control en elektrisch bedienbare ramen standaard.
We kunnen de Chrysler Voyager derhalve van harte bij u aanbevelen. Ca voor een uitgebreide proefrit
naar d e Chrysler dealer. T H E

S P I R I T

OF

A M E R I C A

ON

W H E E L S .

CHRYSLER
V O Y A G E R

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Vo\.incr 2 4i M
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Geloof het of niet maar op
deze lijn heb je echt eerder
contact dan waar dan ook!
Vrouwen
bellen
GRATIS
0800-4140! Ik ben Mark, 36
jaar en hou van motorrijden,
intimiteit, knuffelen en gewoon
aardig zijn voor elkaar. Ik zoek
slanke knuffelberin.
Boxnummer 761754.

Vrouwen hebben gratis een
nette oproep geplaatst op
0800-4140. Ik ben Annemarie
en zoek aardige man pp niTE HUUR gr. verhuiswagen + Bel 020-5626271 voor het veau. Ben vrij creatief, ik hou
chauff.. ƒ 250 p.d. Ook met snel opgeven van uw Micro- van natuur en m'n 2 katten.
Als je wilt reageren heel
verhuizers. Tel.: 0653-208374. advertentie.
graag. Ik wacht al een lange
tijd op je.
Boxnummer
234831.

Verhuizingen

Kennismaking

Ik zou graag in contact komen
met een man voor een ongecompliceerde afspraak! Ik
denk niet meteen aan een
vaste relatie maar meer aan
een gezellig tussendoortje? Ik
ben 1.72 en zie er verder best
wel aardig uit. Luister als je
meer wilt weten.
Boxnummer 339402.

43 jaar jong, prettig gestoord
en volslank. Ik zoek een leu- BRABANT: Jongeman uit
ke, beetje stoere vent met Eindhoven met 2 kinderen van
niveau en met blanke pit. Heb 9 en 7 jaar. Ikzelf heb donkere
jij een toermotor en hou jij ook haren en ben 1.90 lang. Sprevan autorijden, terrasje pikken, ken deze kenmerken jou aan,
sauna en lekker eten? En dan moet je minimaal eens
zoek jij een maatje? BEL!luisteren naar mijn stem. Bel
gratis op 0800-4140! en kies
Boxnummer 312533.
dan voor mijn boxnummer.
Boxnummer 835043.
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Zet nu die stap voor de rest
Wat moet u doen?
van je leven... pak de telefoon!
1. Kies een leuke advertentie
Reislustige vrouw van 49
2 Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
zoekt vriend tot circa 52 voor
het hoofdmenu een 4
opbouwen van een nieuwe
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
start. Niveau gewenst en net
van uw keuze.
als ik bereid om van het leven
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
te genieten. Uitgangspunt is
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen eerlijke LAT rel.
Bo.xnummer349914.
met 0900-899.85.99.

3- Vd M
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Jeugdige, sportieve vrouw van
47 jaar zou heel graag in
contact willen komen met een
vriendelijke, betrouwbare man
met goed niveau tot ongeveer
50 jaar! Ben jij de man die zich
aangesproken voelt? Dan wil
ik heel graag van JOU horen!
Boxnummer 263199.

Zeeland: Juliet, 1.78 en 59 kg
schoon aan de haak. Ik zoek
geen macho maar wel een
hele lieve vent. Je moet betrouwbaar en lief zijn. Vrouwen diervriendelijk en je moet
open kunnen staan om te
nemen, maar ook te delen.
Spreek je wat in?
Boxnummer 377631.

Na 3.5 jaar alleen te zijn geweest, na een scheiding, is de
tijd weer gekomen om opnieuw te beginnen. Ik z.k.m.
leuke slanke vrouw tot 44 jaar
om een vaste relatie op te
bouwen. Zelf ben ik 48 jaar,
slank, heb zwart haar en
woon in Limburg.
Boxnummer 898430.

0347 • U

Mag ik me even aan je voorstellen? Henk uit het Zuiden
van het land. Inmiddels 2 jaar
gescheiden en weer op zoek
naar vrouw tot circa 40. Ik
zoek fijne lat-relatie met wederzijds respect, humor en
eerlijk met slanke en creatieve
vrouw. Boxnummer 856363.
Ik zal eerst een klein beetje
over mezelf vertellen! Vrouw,
44 jaar, 1.69, heb een zoontje
van 10 en samen wonen wij in
Brabant!! Ben jij een pngecompliceerde man met niveau
en zijn vertrouwen en respect
voor jou ook heel belangrijk?
BEU! Boxnummer 368352.
Na een tijd van pijn en verdriet
omdat zij mij achterliet, ben ik
nu weer op zoek naar geluk,
naar die ene vrouw, mijn stuk.
Ik heb 2 kinderen en mocht je
dat niet hinderen, hou je ook
van een kaarsje een wijntje,
zon, zee en strand, luister
verder. Boxnummer 794262.

* 4 00

k u s t e n r ijklanr maken en vcrwijil
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Dit nummer kost 1 gpm., weet
je wat tegenwoordig 1 biertje
kost? En hier vind je tenminste dames die echt op zoek
zijn ! Heren rond de 56, iets
jonger of iets ouder is geen
probleem! Ik ben op zoek naar
een maatje, minstens 1.80
groot... Boxnummer 305931.

Ik ben een flink dikkertje van
rond de 100 kg. Ik zoek een
stevige man die niet met zich
laat sollen! Ik ben soms een
beetje opstandig maar ik daag
jou uit om je mannetje te
staan. Mijn naam is Dinie, ben
1.70 lang en 30 jaar jong, durf
jij eens? Boxnummer 329306.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Personenauto 's
te koop aangeboden

Jonge vrouw uit het Zuiden
van Nederland, 28, wil graag
kennismaken. Mijn naam is
Voor een perfecte SAAB
Suzanne en zoek een man tot SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
circa 35 jaar. Je moet een
Eigen revisie-afdeling
eerlijke, spontane en beMotoren/versnell.bak
trouwbare man zijn. Vind je
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
een lichte vorm van MS geen
ROYAL CLASS SAAB
probleem, bel dan...
Tel. 023-5614097
Boxnummer 348847.

Internet

Rijlessen
AUTO RIJLES
complete theorie verz.
div. aanb. -spoed opl.
Bel Phil Waaning
023-5712071.

:

0906-lijnen
Ik ga door, waar ahderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

't Lekkerste treknummertje
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Lesbi TienerSex (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906.9691 pm99c.

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

**Sex alarmnummer"
Snelsex direct live 99cpm.

Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.

0906-1995 (105 CPM)
0906-2026556.

0906*0611
LIVE DAMES!!

Nieuw! SLEUTELGATSEKS!
LIVE! Black, beautiful en hot! De 1e sexafluisterlijn v. HolVoor de liefhebber van zwarte land. 0906-9722! 99cpm
vrouwen 99cpm 0906.0601.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor gratis contact!
Bel: 0906-18.22(1 gpm).
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! Alleen de
heetste! 99cpm. 0906-0603.
44cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af-

spraak!0906.17.11

Vrouwen uit jouw buurt zoeken een leuke afspraak!
Micro-advertenties opgegeven
Bel 0800-49.10
voor maandag 15.00 uur,
worden a| in dezelfde week op
woensdag geplaatst.
Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
40cpm! Binnen 5 seconden
of fax uw tekst
vrouwen 30+ direct live aan
naar 020-6656321.
de lijn! 0906.17.15

JUFFROUW JANNIE
IN SECRETARESSE KRIJGT
EEN BABY
:TUTUDELIJK EENANDER
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MotoRai van alle

Suzuki Grand Vitara Cabrio, 's zomers de winter in

Z

odra de zon schijnt, wil je met de Grand Vitara Cabrio niets
anders dan open rijden. Zelfs nu de temperatuur al weer wat
zakt, gaat dat nog heel best. Want in deze vierwielaangedreven cabriolet zit je keurig uit de wind dankzij een altijd aanwezige overkapping boven de voorstoelen. Kapje achter neer en
met een zomers gevoel ga je de winter tegemoet in deze Suzuki.
Met de als extra verkrijgbare bulIbar voorop de neus trekt de Grand
SPECIFICATIES:
Suzuki Grand Vitara Cabrio
Viercitinder met
16 kleppen
Cilinderinhoud: 1.995 cm3
Vermogen:
94 kW/126 pk
bij ö.OOOt.p.m.
174 Mm bij
Max. koppel:
2.900 tp.m.
160 km/uur,
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 9,5 ltr/100 km.

Vitara flink wat bekijks. Het is een
glossy auto. Dat past bij de Cabriovariant. Eigenlijk kan hij haast niet
zonder deze smaakverhogende
attributen, waartoe we ook de
lichtmetalen wielen rekenen.

Prijs:

f 39.995,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Elektrisch bedienbare ramen
Centrale vergrendeling
Twee full-size airbags
Elektrisch bedienbare buitërispie- '
gels
Stuurbekrachtiging

Oké de startonderbreker maakt
diefstal behoorlijk lastig, maar
tegen indringers is hij eigenlijk niet
gewapend.
Ritsen en klitteband houden de
kunststoffen kap bij elkaar. Voor

maximale bescherming raden we
dan ook overnachting in een garage aan of de montage van een
alarmsysteem.
Voor een 4x4 is de Vitara behoorlijk
comfortabel geveerd. Op de snelweg valt een fors tempo aan te
houden, waarbij de hoge zitpositie
prima is voor een onvervalst 'king
of the road' gevoel. Goed voor de
veiligheid. Dubbele airbags en in de
portieren verborgen balken sterken
ons vertrouwen op dat punt extra.

De MotorMarkt en het
Opstapparcours zijn ook dit jaar
weer onderdeel van de beuis
Voor de liefhebbers van hibtonsche modellen is de ientoonstelling 'Een Eeuw Motor-tietsen' interessant. Deze show
toont de oldtimers onder de
motorfietsen, scooters, biommers uit grootmoeders tijd.

Kortom, wat kan er nou helemaal
gebeuren? Zelfs een als gevolg van
regen en vettigheid glad geworden
weg pareert de Grand Vitara met
een tijdens het rijden (tot 100
km/uur) inschakelbare vierwielaandrijving: het zogenaamde Drive
Select 4x4 Systeem. Voor rijden in
het terrein heeft de Suzuki low gear
voor extra veel kracht ter beschikking.

Even zippen en ritsen en het dak
ligt eraf.
dellijk stoppen en aan de slag.
Oefening baart kunst. Gaandeweg
raakten wij bedreven in de
opbouw. Meer dan een paar minuten kost het dan niet. En wat dan
nog. Zo'n auto koop je toch om de
fun, niet met de vraag in het achterhoofd om hij wel praktisch
genoeg is? Voor wie dat wil is er
gewoon een dichte Grand Vitara.

Maar in de regen schuilt een addertje onder het gras. Enige Erwin
Krol-achtige weersvoorspelcapaciteiten komen van pas. De opbouw
van het cabriodak vergt enig
gepuzzel. Het bestaat uit losse
delen, die weer aan elkaar moeten
worden gezet. Dat kost tijd. Dus
dreigt er een onweersbui, onmid-

Dit wint u in de
Sponsor Loterij
BINGO
getal l t/m 22

* 38 ' 24 32 , 06 26
18: 27 33 -22 '39 15,-<
05-17 35 01 41-29;,
' 20 ^ 12 02, 19 ,45 * '

Fabia van Skoda compact en ruim

V

Elke week kans op een toni

UITSLAGEN
SPÖNSORBINGO
26 SEPTEMBER

Motor- en scooterliefhebbüis
kunnen zich verheugen op ckj
MotoRai 99. Van 20 oktober
tot 24 oktober staan de nicuwste motoren en scooters m de
Amsterdamse Rai. Maar er valt
meer te beleven. Het spectriculaire MotoSport-Xpenenco i'j
voor
echte
sportfanalcn
Michael Bleekemolen Race
Planet geeft met een uasimulator een demonstratie van
de snelste scheuryzers
Het blad Big Twin belicht de
diverse aspecten van het
'customizen' van motoien in
het BikersParadise En het
publiek
kan de mooiste
custom-bike van de show belonen met een Freeway Awarci,
uitgereikt door het gelijknamige
blad. Verder is er een verkiezing
voor de mooiste motoi van
Nederland.

Motortype:

De open versie is rechtstreeks afgeleid van de driedeurs dichte Grand
Vitara. De korte wielbasis maakt
hem lekker wendbaar. Al weer
prima, want in de stad of op een
drukke badplaats als Zandvoort
kom je uitstekend uit de voeten.
Juist daar kun je zo lekker flaneren
langs terrassen en bovendien vind
je al gauw in de buurt een parkeerplekje. Want het is wel van belang
een oogje in het zeil te houden op
deze ongetwijfeld erg gewilde en
Suzuki.

markten thuis

In de Sponsor Loterij maakt u
elke dag kans op 25.000 gulden.
En elke week is er een wcekprijs
van een ton. Wint u die niet?
Dan zijn er elke. zondagavond
duizenden prijzen ie winnen in
SponsorBingo, en natuurlijk is er
in december de grote klapper van
een miljoen. Speelt u eigenlijk al
mee?

liefst 25.000 gulden. Is dat geen
mooi begin van de zondagavond?
Maar er is nog veel meer. Want u
wint niet alleen prijzen met een
volle kaart, u kunt zelfs winnen
als u 12 cijfers goed hebt! U belt
dan direct de Bingolijn (09090077, 95 cpm) om kans te maken
op een steeds wisselende vcrras-

mpoie is dat de opbrengst van de
Sp'onsor Loterij ook bedoeld is
voor de vele goede doelen!
Dat geld gaat bijvoorbeeld naar
Humanitas, vier rijksmusea, het
Epilepsiefonds, dejohan Cruijff
Welfare Foundation en hondcrden kleine en grote verenigingen
en clubs. Daar worden we allemaal beter van!
Als u nog niet meespeelt, vul dan
nu deze bon in en stuur hem op.
Dan bent u binnenkort ook een
van onze duizenden winnaars!
U mag de bon trouwens ook
gebruiken om extra loten te
bestellen, want hoc meer loten u
heeft, hoc meer kans!

_•;*,<-..<

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

oor Skoda vormt de
Fabia een anker in de
toekomst. De grotere
Octavia heeft al bewezen dat
het merk onder de vlag van
Volkswagen kwaliteit kan
leveren voor een heel aantrekkelijke prijs. In de categorie
van compacte auto's zal de
Fabia hetzelfde traject gaan
volgen. Dat moet zeker lukken
gezien zijn uiterlijk en zijn
capaciteiten.
De wielbasis van de Fabia bedraagt
2.461 mm. Dat is royaal voor een
compact model, welke in lengte
nog net binnen de vier meter blijft.
De auto is 1.646 mm breed en
1.451 mm hoog. Voor de statistici:
de bagageruimte heeft een inhoud
van 248 liter en groeit met gemak
uit naar een forse 1.016 liter door
de achterbank neer te klappen.
Over de uitrusting is Skoda kort.

Handig en ruim zijn de kenmerken van de Skoda Fabia.
Maar aan luxe zal het de gebruikers
niet ontbreken. De topversie
Elegance heeft bijvoorbeeld airconditioning. Het rechter dashboardkastje wordt mede gekoeld en het
linker is gekoppeld aan de verwarming, zodat daarin eventueel een

snack op temperatuur kan worden
gehouden.
In december zet Skoda de Fabia op
de markt. Kopers kunnen kiezen uit
twee 1,4-liter benzinemotoren. De
een levert 68 pk, de ander, een zes-

tienklepper, 101 pk. Verder is er
nog een economische SDI diesel
van 64 pk. Alle drie de krachtbronnen voldoen al aan uillaatgase'sen
die pas in 2005 van kracht woiden
Van de Fabia volgen in de toekomst
nog een Combi en een Sedan

Fiesta weer bij de

Tot volgende week.

BINGO

F

ord projecteert zijn New
Edge Design nu ook op de
Fiesta. De kenmerkende
gebogen lijnen, die elkaar
doorsnijden, geven dit compacte model hetzelfde gezicht
als de Focus, de Puma en de
Ka. Tegelijk smeert Ford een
sportief sausje over de Fiesta
door een Sport-versie in het
gamma op te nemen. De tijden
van weleer met de RS herleven
weer.

getal 23 t/m 36
40 ƒ 10.000,- 13
10 ƒ1.000,- '36

42

ƒ 100,-

44

34

ƒ50,-

31

03

04
21
ƒ30,ƒ 25,- 28

25
37

ƒ 40,-

ƒ 20,ƒ 10,ƒ9,ƒ«,ƒ7,'ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo

Hocia! Zo maar de Zaalbingo gewonnen.

Dan kan c»i»l; u o

Zodra u zich aanmeldt krijgt u
van de Sponsor Loterij een
pakket met gratis bingoblokken,
zodat u elke week kunt mcespclen in SponsorBingo met Stclla
Gommans en Gaston Starrcveld.
Een volle kaart kan goed z i j n
voor de Thuisbingo van maar

singsprijs en op een plaats in de
studio bij de volgende opname.
En daar kunt u weer de
Zaalbingo van 10.000 gulden
winnen of de auto!
Dal is allemaal al reden genoeg
om mee te spelen, maar liet

let Bijman
Sponsor Loterij

006198833
in Assendelft

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 3 oktober
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

Philips
Full Body Bruiner

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zctfoulcn voorbehouden

[S'Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak clan, naast de maandelijkse
trekkingen, kans op tienduizenden
Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij lot wederopzcgging om
voor elke irckking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvenstaandc rekening af te bchnjvcn.
Dƒ
Dƒ
dƒ
Cl ƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(iwcc lotnummers)
(één lotnummer)

A u./i uw lii'uci'iuinhnmi'n CM vcnlci invullen
in Wiil.'lcfk'i.'.. Dnlnunic houdt m (iiinviKiidinj;
vdn lu'( H'^lt'MH'Hf, op mmvniu^ \nl,'Hji;lïeuji,
lel 0900-300
'

D de heer

D

150.99.09

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven'/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maaiul-jaar)

Tel:

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder poM:cgcl) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Aan de voorzijde vallen nieuwe,
hoog opgetrokken, koplampen op.
Alsof ze met een mes sierlijk zijn
uitgesneden in de carrosserie. Een
typerend kenmerk is dat van Ford's
New Edge Design. Bij de uitvoering
Sport vormt de roestvrijstalen roostervormige grille een blikvanger.
Tegelijk onderstrepen dikke bumpers, side skirts, een achterspoiler
en ronde mistlampen het sportieve
accent.
In de auto is ook het nodige veranderd. De stoelen geven meerzijdelingse steun. Bij de Sport is het
dashboard opgesierd met vlakken
in de kleur grijs-metallic, hebben de
tellers een witte wijzerplaat en
heeft het stuur vrolijke kleurtjes.
De Fiesta heeft een royale uïtrusting. Stuurbekrachtiging zit op de
meeste versies (behalve de d'Eco
benzineversies) en abs is standaard
op alle uitvoeringen met automaat
en als optie leverbaar voor andere
versies. Voor de Sport heeft Ford
het onderstel aangepast en verlaagd. Tevens zijn grotere remmen

Ford presenteert zijn nieuwe Fiesta, die nu ook het New Edge Design krijgt.
toegepast. Nieuw ontwikkelde zijairbags zijn als optie verkrijgbaar.
Op het motorenvlak kan de koper
straks kiezen uit een 1,3-liter

Endura E van 60 pk, een 1.8 liter
Endura E diesel van eveneens 60
pk, een 1.3-liter 16V van 75 pk,
een 1,4-liter 16V van 90 pk of de
nieuwe 1,6-liter 16V van 103 pk.

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

D Bij de motoren is een i
van 103 pk helemaal nieuw
standaard bij de uitvocnnj;
De prijslijst van het nieuuo
begint bij 22.995 gulden

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

PI^I
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PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm BI Line S,
stereo, teletekst Adv *2095 -

CAMCORDER STUNT!
32xmotorzoom. Adv '1099 -

É»

70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT !
l Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT Adviespri|S'3659 -

CANON VB TOPKLASSE
UC6000, camcorder met Rexizone, HiFi geluid *1599,-

l

fïlïf«"

Htó CAMCORDER STUNT!
16 x zoom, 5 standen programAE.mcl accessoires
en afst bed Adv '1499-

SONY BREEDBEELD
24WS1,61cm Super Tnnitron,
stereo.teletekst Adviesprijs*2440 -

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT Adv '2990 -

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV
KV28W,71cmSuperTrimt- l
ron, stereo, TXT Adv '2440 -

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3; HiFistereo.TXT
mei geheugen Adv *3495 -

in

•tS!

JVC DIGITAAL STUNT!
GRDV, Prijsdoorbraak l,
100x zoom Adv *3849.-

E

1549.-

EX880; Schitterend design mini Hi-Fi systeem, bestaande uit
losse componenten, 2 x 75 watt versterker, RDS-tuner, 3 CDwisselaar met CD-tekst, 3 MD-wisselaar/recorder,
mcl. afstandsbediening en
topklasse 3-weg luidsprekers.
*2550.-

tfrf
Isf

°§B

S31 5; DVD video, 1 0bit,
afst.bed.'Adviesprijs*1 770.-.

999.-

nn

:

BRAUN OPLAADBAAR
SCHEERAPPARAAT

488.-

Consumonton Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

NU MET GRATIS POCKET
TWIST BATTERIJ SHAVER

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen Super Tnlogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv.*1650 -

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501;Teletekst.Adv *1645.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviespnjs'1595.

749.I TV/VIDEO COMBI'S

van

San betaalgemaK.

v
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ZANUSSI KOELKAST
136liter koel en 42 liter
vries, 2 legroosters. *699.-

••B|||^

* SONY COMBO :37CM
'•% kyi4V4;Showview,'pbC.
'•
Adyieéprijs'1220.;

PRUSj

549.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen Adv *1499 -

PANASONIC KTV TXT
21S1,55cm FSQ Adv *849 -

575.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT
Adviespnjs"1440 -

SONY55CMTELETEKST
M21,Hi-Black Trinitron *990-

SONY HIFI STEREO
E830,4 koppen Super Tnlogic
montagevideorecorder *1200

BOSCH KOELKAST
125 liter inhoud, 3 sterren
vnesvak van 17 liter, 3 verstelbare plateaus van glas '949.-

689.-

659.-

BAUKNECHTKOELKAST
130 liter met 16 liter vnesvak,
energie klasse A '899 -

SONY HIFI STEREO
E720, SuperTrilogic, 4 koppen, Shovwiew+PDC. *1100 -

499.-

629

SAMSUNG KOELKAST
133 liter koel en 22 liter
vries, 3 legroosters energie
klasse A. *899.-

mm^^3m

ARISTONA STEREO
B605, 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.*945.-

FRIGIDAIRE KOELKAST
138 liter inhoud met
2 sterren vriesvak *499.-

479.-

WAS/DROOGCOMBNATË
Wassen en drogen m 1 machme, 1000 toeren. *1549.-

ARISTONAVIDEOREC.
SB100, 2 koppen, scart,
afsl bed Adviespnjs"495.-

E1803STOKS

BOSCH VRIESKAST
187 liter, 4 laden en een mtensief vriesvak, 24kg mvriescapacileil. *1299.-

ISjfeEËSSi

975.-

BOSCH VRIESKAST
90 liter en 12 kg invnescapaciteit. Adviespnjs *849.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD220, Showview +
PDC. Adviesprijs*629 -

BOSCH KOELKAST
Totale inhoud 216 liter waarvan 56
liter vries. Koeler met 3 verstelbare
plateaus van veiligheidsglas en
verstelbare deurindeling. *999.-

ENERGIEBEDRIJF:

--

- A
A

AEG VAATWASSER MIELE WASAUTOMAAT Een A-label levert
1050 toeren, zeer gebruiksvriendelijke
Zeer stil, 4 programma's, 2 temperaturen,
meer op!
liploels bediening, weggewerkt verwarmingsNOVOTRONIC besturing en speciaal
i element en timer. *1499.-

wolwas programma. *2249.-

Ellerg|J.

Uaise

,•,,-,> Na subsidie
•S-I ENERGIEBEDRIJF

Na subsidie
ENERGIEBEDRIJF

Ontvang nu

495.-

WHIRLPOOLVRIESKAST
108 liter, 11 kg mvriescapacileit. *799 •

455.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST
50 liter opzetmodel. 549.-

150,- terug
van het energiebedrijf!'
*JGeldt alleen voor huishoudens met
energielevering via NUON of ENW

355.-

WHIRLPOOL VRIESKIST
102 liter inhoud, 6,5 kg
mvriescapaciteit. '599.-

BOVENLADER

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg. *1649.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng. Slechts 40cm
breed. *1435.

898.-

545.INBOUW
APPARATUUR

SIEMENS INBOUW!*
|v
VAATWASSER
Volledig intergreerbaar.

BOSCHONDËRBÖUWl*
VAATWASSER
''
MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde
programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. *1799.-

1065.-

BOSCH
^
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1 Ruime
vulopenmg, 140 minuten
timeren RVS trommen 449.-

975.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. *1199.-

765.-

BAUKNECHTDROGER
140 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur.*949

545.-

WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets
voorlageretemperatuur.*799 -

279.-

HP INKJETPRINTER
DJ710, fotoprinter, 600 dpi,
6 ppm Adviespri|S'549.-

raturen en aquastop '1599.-1

BCC
IPfit/S

1249.-*

INBOUW VAATWASSERl
Volledig intergreerbaar, 4 pro-1
gramma'sen aquastop. "1299.-1

849.-;

m

ATAG RVS-.INBOUW!*
GAS KOOKPLAAT!*

60cm breed, met vonk-i .
ontsteking.; Adv.*899.-|"K'

479.-

PRUSi
INBOUWGASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. *499;-

199.-

PRIJ

INBOUWKERAMISCHEl*
KOOKPLAAT
lMet restwarmte indicatie *899.-

raco
IPR/.

499.-

ATAG
FORNUIS
F1.0;
Gasfomuis
met elektrische
oven en gnil
•1450-

898.-

PELGRIM FORNUIS
EL34; Hete-lucht oven,
irill en draaispit *1199.-

798.-

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-etektro fornuis
metgriengbzensierdeksel '695

598.-

IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele
lasdeur. *547.-

«V7Q

Of O-"

339.-

ATAG WASEMKAP
3-standen en vetfilter. *295.-

158.-

139.-

ETNA RVS WASEMKAP
2 motoren, hoog vermogen *295 -

138.-

235.PORTABLE KTV 37CM

nuiiuMTMKHn itunit
IIWtJOIIKVII IIIHIIMHD*
tl IllfUl OIIIOM Illl 'U
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,
I l Q D I C H I tl» «Wllllllltt
I P U Dl««|tl «Ml» DIIIOIII

BEVERWIJK
BreestraatGS
Mammoetstore 1500 m»

HAARLEM
Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
Winkelcentrum "A'damse Poort"

PELGRIM KOOKPLAAT
2-dehge pannendragers
en sierdeksel '490.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders.

98.-

178.-

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

ETNA K O O K P L A A T
4-pilsmelvonkontsleking *448.-

PELGRIM WASEMKAP
3 standen en vetfilter. *260.-

265.-

Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

945.-

AEG VAATWASSER l
3 programma's en actief
droogsysteem. *1199.-

_

5KG WASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur *599.-

51 CM KTV TELETEKST
70voorkeuzezenders,Off Ned
Philips garantie Adv.*695 -

KTV37CMtTELETEKST

1095.-

BAUKNECHT VAATWASSER |
5 programma's, 2 temperaturen en Thermodry ]
droogsysteem. *1699.-

stop, zeer stil. Adv.*2795.-

379

DH3EaZB_1399.-

HP SCANNER
SCJ3200C, 300x600Dpi,
SObits Adviesprijs*311 -

6 programma's, 4 temperaturen en timer, zeer stiP1848.- |

~~ 1198.-

INDESIT WASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599 -

2399.-

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie '495 -

1245.-

BOSCHVAATWASS'ERI

765.-

375.-

YAKUMO PC
Intel 400W1Z, 32M8, 4 3G8, 56k
t*n,1jrOr>Ste,Exmcn *1899-

CANON PRINTER
BJC220, Kleurenprinter
Adviespnjs'249 •

MIELE VAATWASSER
6Programma's,Stempera- l
turen en unieke bestek |
schuiflade. *2099.-

INDESIT VAATWASSER
Sprogramma's, 12couvet1s.*899 -

AEG

1245.-

IBM APTIVA-265 PC
Topklasse PC, 450Mhz, 64mb,
8GBHD, DVD.1 SVnonAVSagg -

375.-

679.-

INDESIT WASAUTOM.
Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets .*799.-

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8. ejektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. '999 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC, afst bed. *745.-

395.-

PHILIPS TELETEKST
PT155,37cm, afst bed '595 -

ZANUSSI WASAUTOM.
800 toeren, vrije temp e r a t u u r keuze, kort
programma *1199.-

379.-

SONY VIDEORECORDER
E1X,Tnlcgcplus,afstbed *610-

SONY PORTABLE
RTABLE KTV
M1400,Afstandsbed
ndsbedAoV.*550Adv.*550

465.-

BOSCH WASAUTOMAAT
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. *1349.-

KOM LANGS
EEN DEMONSTRATIE

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

189.-

SHARP MAGNETRON
18 liter, 800 Watt, 5 standenendraaiplaleau. *279.-

149.-

469.-

399.-

~~ 379.

239.-

DAEWOO MAGNETRON
Digitalebediening,800Wattmagnetronvermogen, 1 Sliter.'349.-

700 WATT MAGNETRON
1 7 fter, draaptteau en 6 standen.

INDESIT KOELKAST
134liter inhoud, automatische
onldooimg. *699.-

499.-

595.-

'GARANTIE

~~ 899.-

429.-

WHRLPOOLMAGNETRON
Digitale bediening, 800 Watt,
22 liter, ontdooi automaat *549 - |

835.-

899.-

RflQ
üöïf.37cm, Showyiewi Off." Ned.
| Philips garantie. Adv*995.

959.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en
snel programma. "1699.-

479.-

SAMSUNG COMBI
900Watt,30liter,dlgitalebedien- l
mg metgnllenhetelucht *699.-

BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's |
en 4 sproemiveaus."1149.-

SAMSUNG S T E R O !
SV60; Videorecorder met
PDC. Adviespnjs*699.-

\\PRIISi

1329.-

AEG WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en
kort programma.*1449.-

569.-

539.-

lTR426; Showview, PDC,
l TXT, 2.timers: Adv*1395.-

858.-

BOSCH KOELKAST
185 liter koel en 54 liter
vries. 2 legroosters "899.-

575.-

i^30pen^-B|||

JVC STEREO VIDEO
HRJ6,4k,Hi-SpecDnve.*989.-

ARISTONA

BOSCH WASAUTOM.
1400 toeren, electronische
programma besturing en
waternivo automaat met
FuzzyControl. '2099-

WHIRLPOOL WASAUTOM.
1000 toeren, spoelstop en
halve lading toets. *1249-

MIELE KOELKAST
216 liter koel en 54 liter vries,
5 glazen plateaus *1399.-

alnkoop kuntbetalen^^ vandaag bieden

PHILIPS 100HZ KTV
PT820, 63 cm Black-lme S,
stereo.teletekst Adv *2795 -

1449.-

729.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR768, Turbo-Drive, stereo,
montage, Jog & Shuttle,
T X T A d v i e s p rijs* 1495.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR675,Showview+PDC,4koppen,FollowTV,longplay *1045-

AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren, vol electronische
monoknop bedieningensensor
'iwaterdosering.*l749-

639.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, gnllenhetelucht*699.-

849.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l 02O • 6474939 B

899.-

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron, teletekst, afst bed Adv.*1399-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
216 liter inhoud, 2 vriesladen en v e r s t e l b a r e
legroosters. *949.-

1979.-

KOEL/VRIES COMBI
220 liter inhoud, vnesgedeelte met 2 vakken.*829.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT Adviespnjs*1595 -

SONY72CMHIRSTEREO
KV29C1; Super Trinitron,
TXT Adviespnjs*1880 -

748.-

MIELEWASAUTOMAAT WHIRLPOOL COMBI
Topklasse. 1300 toeren, zeer lOOOWatt, 26liter, digitale l
gebruikersvriendelijke. Novot- bediening, Quartzgnll, hete- |
ronic besturing. Energie en luchten urekeCnspfunkHe'1099.Was klasse A '2799.-

628.-

o ® O

MME CALL CENTER

. Ultraspeed, tweeling.
scheerblad, microtondeuse en
zwen
«»ii
/f<
kend
*s?!!: ••' r /s'S-s-Sis; scheerhoofd.
®&\. -êi*:Kffy: Adv:*349.- '

1178.-

BOSCH KOEL/VRIES
220 liter netto inhoud,
2 vnesladen.*1248 -

iGPo

1B o

MIELE K O E L V R I E S
230 liter inhoud, 2 ruime vnesladen,3draagplateaus van glas,
energieklasse A. '1599.-

898.-

100
1?°Joo

1749.-

779.-

Bo

— 1248.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
293 liter inhoud, 3 vriesladenen3 legroosters. *1299.-

KMSfflS&gg8j&g#%c»wS

SONY DIGITAL8 TOP!
TH7000; super steady shot, nd
accessoires en afstbed. *2420,-

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; studiokwaliteit.
Aaviespriis-1499.- ; ;

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
280 liter inhoud, Koeler en
vriezer apart regelbaar, 3 vnesladen, 3 legroosters '1749-

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM MET
MINIDISC WISSELAAR

_jMifflig

"7QQ

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV SONY STEADY SHOT !
l Topklasse 1 Grootbeeld TR620, 15x zoom, 3 proBlack-lme S, 100 Hz digital gram AE. Adviespnjs*1890 l scan, stereo, TXT Adv '2695 -

1749.

VRSSO; Chrystal Clear video, showview programmering en PDC, Jog
en Shuttle op de afstandsbediening, A/V aansluiting aan de voorzijde,
audio dubbing. *1095.-

Hoogtoeng, RVS trommel
en kuip, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. *1398.-

SONY TRAVELLER
TR401,HiFigelmd Adv *1330 PHILIPS BREEDBEELD
|70CM KLEUREN-TV
PW5304, Stereo, teletekst
l met geheugen Adv.*2795 -

PHILIPS MATCHLINE HI-FI STEREO VIDEORECORDER

CONDENSDROGER
RVS trommel, instelbare
droogtijd van O tot 140
mmuten, toets voor lagere
temperatuur. '1498.-

SIEMENS
WASAUTOMAAT

w

649."

SIEMENS

ALKMAAR - AMERSFOORT-AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP- BEVERWIJK
OEN HAAG • DELFT- HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK • UTRECHT
VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST
• :
ZOETERMEER • ZOETERWOUDE
'

~

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . .
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag. .. . . . .-.

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag . . . . . . . .

19.00 tot 21.00 uur

Welke
Zandyoortse
winkel viert in het
Millennium haar
30-jarig bestaan?

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 40, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 6 oktober 1999
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l
K
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Datum
06 okt
07okt
08 okt
09 okt
10 okt
11 okt
12 okt
13 okt

HW
01.44

02.50
03.31
04.16
04.47

05.26
06.01
06.38

LW
10.15
11.20
13.11

00.25
01.15
02.00
02.45

HW
14.25
15.11
15.55
16.35
17.11
17.45
18.22
18.52

LW

22.14
23.15
23.55

14.02
14.39

13.25
14.16

Sfeer
proeven bij
bejaarden

Los nummer 2 gulden

Nieuwe
feiten over
oude kerk

14.44

Maanstand: NM za 09 okt 13.34 uur.
HW: zo 10 okt 04.47 uur, + 126 cm NAP.
LW: do 07 okt 23.15 uur, - 73 cm NAP.
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Regen zet huizen en
straten onder water
ZANDVOORT - De hevige
regenval heeft sinds donderdag veel overlast veroorzaakt in Zandvoort. In de Jacob Catsstraat in Noord zijn
diverse huizen en garageboxen onder water gelopen.
De Haarlemmerstraat, Koninginneweg, Julianaweg en
de Koningstraat hebben een
paar keer enige tijd blank gestaan. Ook het dierenasiel
werd door het water bedreigd.
Volgens brandweercommandant Schróder is de nattigheid
inmiddels redelijk onder controle. Twee zelfstandig draaiende pompen hebben sinds
gistermiddag het werk van de
brandweer overgenomen in de
Jacob Catsstraat. Veertien
vrijwillige
brandweerlieden
zijn daar van donderdag tot en
met dinsdag zowel 's nachts
als overdag bezig geweest om
het water bij de drie flats tussen de Jacob Catsstraat en de
Van Lennepweg weg te zuigen.
Teun Zwemmer, een van de
twee meest getroffen bewoners, heeft veel bewondering
voor de inzet van de brandweerlieden. „Ze waren er heel
snel bij en ze hebben uren achter elkaar gewerkt," zegt
Zwemmer maandagmiddag.
„Ook over de wijkagent niets
dan lof. Daar heb ik zondagnacht anderhalfuur mee zitten
praten. De politie gaat me hel-

pen om van woningbouwvereniging EMM een andere woning te krijgen."
Zijn muren zijn beschimmeld, vertelt hij. Omdat de
overstroming deze keer vlak
voor de winter plaatsvindt,
vreest hij dat zijn huis vochtig
blijft. „Ik lig al jaren met de
gemeente en EMM in de
clinch, maar niemand doet iets
aan die nattigheid. En als ik er
iets over in de krant zeg, dan
worden ze boos. Maar daar
trek ik me weinig van aan, ik
ben nogal een rebels type."

Brandweer pompt
nacht door in
Jacob Catsstraat
Hij woont in de middelste
flat en zag het water zondagnacht in golven naar binnen
komen. Het water stond voor
het schotje bij zijn voordeur
zo'n 25 centimeter hoog. De
zandzakken van de brandweer
hielden het water niet tegen.
„Dit was mrjn twaalfde overstroming. Deze keer was het
gelukkig schoon water. Soms
stroomt er rioolwater door
mijn huis en dat stinkt zo.
Maar ik ben het nu wel zat. Ik
ben 63 en dan kun je er niet
meer zo goed tegen om 's
nachts te dweilen. Straks krijg

ik behalve hernia ook nog reuma," zegt Zwemmer terwijl hij
zijn laarzen over de natte plavuizen schuifelt.
Aan de andere kant van de
flat doet Aase Dijkstra glimlachend open. Ze verwacht elk
moment de schade-expert.
„Ach, leuk is die nattigheid
niet, maar ik heb mijn huis
erop ingericht. Ik ben binnen
een kwartier voorbereid op een
overstroming. Vloerbedekking
heb ik niet meer. EMM heeft
een vloer met steentjes laten
aanleggen en extra drempels
bij de douche aangebracht. De
eerste keer schrok ik veel
meer. Jammer is wel dat de
vloer poreus blijkt te zijn.
Daardoor komt het water niet
alleen van buiten, maar ook
van onderen."
Deze keer stond het water
zo'n tien centimeter hoog in
haar slaapkamer. „Kijk, je
kunt het nog zien aan de natte
plinten," wijst ze. Toch wil ze
niet weg. „Bc woon hier veel te
leuk."
Ook Marcel Carels is blij met
de plek waar hij woont. De
asielbeheerder, die naast het
Kennemer Dierentehuis in de
Keesomstraat woont, kon
daardoor op tijd ingrijpen. Hy
heeft de brandweer gebeld, die
het voorterrein leegpompte.
Het water bereikte daardoor
niet de hokken. De speelweide
heeft volgens Carels wel onder
water gestaan.

EMM wil twaalf
huizen slopen en
nieuw bouwen in de
Koningstraat. Dat is
goedkoper en beter
dan renoveren
volgens EMM.
Sommige bewoners
zien het niet zitten.
Onrust in de
Koningstraat

En verder:
SV Zandvoort
speelt met te
veel invallers
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Water mag even
in duinen stromen
oplossingen te bedenken.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs volgens gemeentewoordvoerder Ton van
Heemst besloten 50 duizend
gulden te steken in een studie naar diverse maatregelen. Rijnland betaalt de andere 50 duizend gulden.
„Deze studie is nodig, omdat het een zeer complexe
zaak is," legt Van Heemst
uit. Binnen het college circuleren op voorhand al enige
oplossingen. Wethouder
Oderkerk denkt onder andere aan het ophogen van de
sportvelden en het volkstuincomplex. Verder vindt
hij het een vreemde situatie
dat Zandvoort normaalgesproken geen water in de
duinen mag lozen.
„Waarom maken we geen
nieuwe duinrellen? In de
Amsterdamse Waterleidingduinen komt toch ook water
uit de Lek terecht. Is dat zoveel schoner? Ik vind het
trouwens ook gek dat we
geen lange pijp een eind de
Noordzee in kunnen leggen.
Als Zandvoort een polder
wordt waar je voortdurend
moet pompen, moetje ook
je water kwijt kunnen. Misschien moeten we eerst
maar eens kijken of we de
persleiding naar Haarlem
kunnen vergroten." Oderkerk pleit voor overleg met
de provincie en Rijnland
over deze zaken.

M MEER overstromingen te voorkomen
heeft de provincie onder druk van de gemeente
Zandvoort en hoogheemraadschap Rijnland dinsdagmiddag toestemming gegeven om het water uit de
twee zogeheten 'effluentvijvers' en de vijver op het circuit te lozen in de duinen.
Deze noodmaatregel geldt
totdat de wateroverlast afgenornen is.
Uit de effluentvijvers, die
achter sportterrein Duintjesveld liggen, kan 7 duizend
kubieke meter water per
dag geloosd worden. De
pomp bij de vijver van het
circuit kan alleen 's nachts
werken. Daar verdwijnt per
12 uur 10 duizend kubieke
meter water. Het gaat volgens J. van den Hoek van
Rijnland om „kwalitatief
goed water, want het is al
schoongemaakt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Zandvoort-Noord." Normaalgesproken gaat het water via een persleiding naar
de Waarderpolder waar het
nog eens extra gezuiverd
wordt. Uiteindelijk stroomt
het via het boezemwater
naar de Noordzee.
Behalve de hevige regenval heeft het geleidelijk
stoppen van de drinkwaterwinning in de duinen door
PWN ook veel gevolgen voor
het waterpeil. Zandvoort is
al een jaar bezig om hiervoor

O

Hoteliers: Goed gesprek,
maar argumenten blijven
ZANDVOORT - „Een constructieve bijeenkomst waarbij
de twee wethouders Van Marie en Hogendoorn goed geluisterd hebben." Zo noemt Ronald Weüers het gesprek vrijdag
tussen de hotelieres, pensionhouders en kamerverhuurders
en de gemeente over de verhoging van de toeristenbelasting'.
De voorzitter van het Hotel en Pension Overleg is dan ook
vooralsnog tevreden. „Maar," zegt hij, „we houden wel vast
aan onze mening."

Aase Dijkstra bekijkt zondagnacht of het schot bij de voordeur het wel houdt. Het water sijpelt echter
toch naar binnen via haar slaapkamerdeur
Foto Rob Knotter

olgens

Gemeente wint zaak Keesomplein

ZANDVOORT - De gemeen- kamp niet. Daarom willen zij
te heeft het kort geding tegen geen huur betalen. Er loopt
Guus en Katrinus de Jong ge- hierover ook nog een andere
wonnen volgens wethouder rechtzaak, maar daarvan is de
Oderkerk. Dat betekent dat de uitspraak nog niet bekend.
olgens mij ben ik geen
spaarzaam typje. Als pas- twee woonwagenbewoners van G.N. Kallenbach, adviseur
het Keesomplein weg moeten woonwagenzaken, heeft de gegetrouwde, kersverse huisvrouw ben ik ooit gestart met en dat zij de huur moeten be- meente zondag een brandbrief
een huishoudkasboek. Na en- talen sinds februari en maart. gestuurd om te vragen of de
De gemeente had het kort gemeente er met praten uit wil
kele maanden ijverig noteren
ben ik er mee gestopt. De re- geding aangespannen omdat komen in plaats van het met
den was dat het op zwart-wit de twee weigerden een huur- harde hand uitvoeren van de
contract te tekenen. Volgens gerechtelijke uitspraak.
geschreven geldoverzicht er
de woonwagenbewoners volVolgens wethouder Oderniet rooskleuriger van werd.
Mijn sparen beperkt zich nu, doen de voorzieningen op het kerk zijn de besprekingen met
het Keesomplein nog steeds in
tot grote ergernis van mijn wevolle gang. „Op korte termijn
derhelft, in het vergaren van
ADVERTENTIES
zullen we ook wat verbeterinallerlei tijdschriften. Kasten
gen doorvoeren," belooft hij.
vol. Ik kan het niet over m'n
hart krijgen om ze weg te gooien.
Als goede tegenhanger is
ZANDVOORT - GematigHans een echte potter. Vier
de tot zeer felle kritiek heeft
zaterdagavond
jaar geleden hebben we tijwethouder Herben gisterdens onze Griekse vakantie
in single dance soc. avond te verduren gekregen
een terracotta-spaarpot getijdens een commissievergakocht. Na een jaar was deze
dering over het masterplan
voor de Midden-Boulevard.
tjokvol. De kick van deze volle
spaarpot is om hem - met een
flinke klap van de hamer - stuk
te slaan. Het gespaarde geld is
De meerderheid van de fracvoor de volgende vakantie.
ties in de gemeenteraad staat
echter wel achter het programHet betekent wel dat we op
ma van eisen voor het masterelke Griekse reis op zoek moeplan en stemt ermee in om drie
ten naar een nieuwe spaarpot.
ton vrij te maken voor het opMaar niet alleen ik ben geen
goede spaarder. Zelfs de gestellen van het plan. Maar die
De Jaap Edenhal is open
meente Zandvoort zal moeten
drie ton mag niet meer worDe buitenbaan gaat
gaan sparen. Het blijkt dat de
den, vinden vooral Fred Paap
(WD) en Gerard Versteege
reservepot aardig geslonken is
: 9 oktober openl
door onvoorziene uitgaven.
(CDA). De meeste kritiek
Dat is heel vervelend. Maar
richtte zich gisteravond op de
Bel voor info
één troost: de Zalmsnip wordt
roerige informatie-avond in
ook volgend jaar gewoon uithotel Esplanade vorige week.
Zelf is Herben allerminst gegekeerd. Tja, alleen zal er dan
lukkig met het verloop van die
wel iets anders omhoog moeten. Wat dat zal zijn, weet men
nog niet.
Gelukkig kan het extern bureau met het onderzoek naar
te veel feestlawaai gewoon
doorgaan. De kosten van het
onderzoek komt uit de meeropbrengst van de strandhuisjes. Ik ben blij dat ik niet in de
schoenen van de wethouder
Financien sta. Want met al dat
Bobell
geschuif van posten zou ik
toch flink in de war raken.
mt. 25-30
105,Ik zal ook een terracottamt.
31-35
115,spaarpot voor de gemeenteZandvoort - Haaritm Stfd - Utr»cM - Anutatvwn -XawtamCronW
raad kopen als ik weer naar
Griekenland ga. Kunnen ze
hem gebruiken als extra reservepotje.
Nel Kerkman

V

Time Bandits

„De Manege"

tel. 5716023

020-6949652

<€,$*'*
:rvp:W ' - -• •-: -"*:»
t.V./73-J,v* : v .v -.->; *- • - _
Zelfs midden in de nacht zijn de brandweerlieden in de weer om de bewoners van de Jacob Catsstraat
te helpen
Foto Karin Schut

Politici betreuren
roerige info-avond
bijeenkomst. Maar de avond
met tweehonderd Zandvoorters is vooral Piet Keur (GBZ),
Peter Boeve (AOV/Unie 55
plus) en in mindere mate Gerard Versteege (CDA) en Gert
Toonen (.PvdA) danig in het
verkeerde keelgat geschoten.
Keur noemt het zelfs een
'schijnvertoning'. Hij verwijt
Soeters arrogantie, omdat de
architect oyer kleinschaligheid
praat terwijl hij het Circus ontworpen heeft. De fractieyoorzitter van GBZ, zelf overigens
bewoner van de Midden-Boulevard, is ook inhoudelijk tegen

het programma van eisen dat
voor het masterplan moet
gaan gelden. Hij vindt dat het
op oude ideeën over het toerisme is gebaseerd, tweeslachtig
is en dat het onvoldoende rekening houdt met de bewoners.
Twee
vertegenwoordigers
van de bewoners, Serry en
Bouberg Wilson, hebben gisteravond nog een laatste poging gedaan om de politici ervan te overtuigen dat zrj in het
programma van eisen meer
duidelijkheid moeten brengen.
Zy willen dat daarin komt te

ADVERTENTIES

staan dat er geen flats worden
gesloopt. Ze dreigen zelfs met
juridische procedures.
Ook Versteege en Boevé willen het liefste dat Herben een
duidelijke passage over sloopOpneemt in het programma
van eisen. „Alleen sloop als bewoners dat zelf willen," betogen zij. Toonen vindt het nog
te vroeg om daarover te praten. Herben is het met hem
eens. „Ik kan mijn handen nu
nog niet in het vuur steken
voor geen sloop, maar als er
gesloopt moet worden dan
doen we dat bescheiden." Fred
Kropnsberg (PvdA) en Paap
nodigen de bewoners uit om
actief mee te denken over het
masterplan. Serry is daar ook
voor, maar hij wil wel eerst weten wat het programma van eisen precies inhoudt. Dat vindt
hrj nu te vaag.

CENSE&

Uw krant
niet
ontvangen?

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 20

tel. 5717166

NVM
.MAKELAAR

%LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

„De beste reclame voor
Zandvoort is de toeristenbelasting niet verhogen. Als we
dat wereldkundig maken, is
dat prachtige pr. Aan de andere kant hebben we begrip voor
de gemeente die geld nodig
heeft om Zandvoort te verfraaien voor de toeristen en al
flink ingeteerd heeft op de reserves de afgelopen twee jaar,"
zegt Weilers.
Het Hotel en Pension Overleg vindt het aanvaardbaar als
de gemeente de toeristenbelasting geleidelijk verhoogt:
per l januari met een kwartje
in plaats van vijftig cent en
daarna net zo veel als de inflatie bedraagt. „Maar we gaan er
ook mee akkoord als de toeristenbelasting vijf jaar lang op
twee gulden blijft, dus een eenmalige verhoging van vijftig

cent per nacht per gast," aldus
Weilers.
De wethouders Van Marie en
Hogendoorn hebben volgens
Weilers toegezegd de mening
van de hoteliers in het achterhoofd te houden bij een definitief besluit van het college.

Bekeuringen
ZANDVOORT .- De politie
heeft zeven bekeuringen in de
Westerparkstraat, drie in de
Zeestraat, drie in de Nieuwstraat, drie in de Prinsenhofstraat en twee in de Swaluestraat uitgedeeld wegens foutparkeren.
Ook 170 automobilisten op
de Zandvoortselaan werden op
de bon geslingerd. Zij reden te
hard.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 n halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g.
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 6 oktober

Weekmedia 17
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FAMILIEBERICHTEN

Met veel verdriet geven wij U hiermede kennis van
liet overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Een compleet verzorgde begrafenis

Willem Overakker
H ij werd 86 jaar.

of crematie voor een éénmalige

M. C. Overakker-Gerrits
Ron, Patty, Bibi enTessa

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Zandvoort, 4 oktober 1999
Correspondentieadres:
R. A. Overakker
Zeestraat 59 ™
2042 IJ3 Zandvoort

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donclerdag 7 oktober van 18.30 uur tot 19.15 uur in het
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op
vrijdag 8 oktober om 11.00 uur op de begraafplaats
Zorgvlied, Amsteldijk 273 te Amsterdam.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20.00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

" Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.
Verdrietig geven wij u kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar dierbaar waren, op 83-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Alie Bol
AHda Maria Bol-Koper
Ineke Hoekstra-Bol
Peter Hoekstra
Tijn en Manja
Bouke en Martin
Pjotr en Claudia

,,///,,.,„

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35

C

Joke Bol
Henk van derWerff
Rolant
Pepijn en Sabine

Dag en nacht bereikbaar voor •
het verzorgen van een begrafenis
'•J.
•'./ •••' of crematie.
'
;
Direct hulp. bij een .sterfgeval. .

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging, die onze moeder heeft mogen ontvangen
in het Huis in de Duinen, afdeling Groepsverzorging.
Zandvoort, 30 september 1999

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Correspondentieadres:

J. E. Bol
Koninginneweg 10
2042 N L Zand voort

Parklaari 36,2011 KW Haarlem.

De begrafenis heeft in besloten familiekring
plaatsgevonden.

/

Bedankt lieve Kinderen

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

agendapunten Tydens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 27 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 39 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 4 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

KAPVERGUNNING
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- i v m verjonging en ruimtelijke aanpassing
groenstrook aan de Noordoostzijde van de
Algemene Begraafplaats (kant Lmnaeusstraat) - ca 64 bomen

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 12 oktober 1999 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal van het Raadhuis vanaf 20.00 uur
Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- voorstel inzake samenwerkingsovereenkomst
Bureau HALT,
- voorstel tot uitwerking Vervolgnotitie Integraal Veiligheidsbeleid;
- voorstel tot vaststelling nieuw Algemeen
Delegatiebesluit,
- voorstel tot aanpassing Drank- en Horecaverordening,
- voorstel tot onderzoek nadere eisen mcidentele festiviteiten,
- voorstel tot derde wijziging van de APV
Zandvoort (i v m Wet Damocles),
- voorstel tot wijziging van de verordening
regelende de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de vaste commissies
van advies aan Burgemeester en Wethouders, als bedoeld in de artikelen 82 t/m 94
van de Gemeentewet,
- voorstel inzake Informatisenngs- en Automatisermgsplan Gemeente Zandvoort 19992002,
- voorstel tot vaststelling van de "Verordening
tot 1e wijziging van de Huisvestmgsverordenmg Zuid-Kennemerland" om daarmee de
koopprijsgrens te verhogen,
- voorstel inzake afkoopsom lening en fusiekosten v m voetbalvereniging Zandvoort '75,
- voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Boulevard Zuid",
- voorstel tot verkoop grond langs de Hazebroekstraat t h v Vondellaan 25,
- voorstel tot vaststelling van een voorbereidmgsbesluit van een gedeelte van de westehjke randzone van het circuitterrein,
- voorstel tot vaststelling milieuverslag en
milieuprogramma 1999 Zandvoort
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de

GEMEENTE

\

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
BOUWVERGUNNINGEN
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-038B Van Kinsbergen- vergroten van een
straat 11
woning en plaatsen van een berging (20-08-1999)
99-039B Van Kmsbergen- vergroten van
straat 12
een woning en
plaatsen van
een berging
(20-08-1999)
99-042B Wilhelmmaplaatsen van
weg 54
schuur(20-08-1999)
99-146B IrFnedhoffveranderen/
plein 9
vergroten van
woning (20-091999)
99-151B Fahrenheitplaatsen en verstraat 41
vangen van dakkapellen (20-09-1999)
99-172B Frans Zwaanwijzigen van voor
straat 84
gevel en plaatsen
van dakkapel
(20-08-1999)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
president van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift

Dnar wij,

Hans Franssen

Fa. Gansner & Co,

en

Lien Franssen-Koper

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

jl. zondag 3 oktober 40 jaar getrouwd waren en op
een met-gerekend feest werden verrast, door onze
kinderen georganiseerd
Bij deze dit berichtje met dank aan Hellen, Adne,
Ania, Ted, Maikel, Daniélle, Thierry, Nadine Kiana,
Indy en Elias en alle kennissen en familie die deze
avond aanwezig waren

.

OPA en OMA

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ADVERTENTIES

LAv ERT U steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap

Edward van de Pol
Marktslagenj

Weekaanbieding
8,98
10,98
5,98

Voor de erwtensoep
is er weer
Hamschijf
1 kilo

ZONDAG

10

OKTOBER

enz.

^

Rundergehakt 1 kilo
Ribkarbonade 1 kilo
Verse worst 1 kilo

OPEN DAG

5,98

aanbieding 13 oktober a.s.

Omdat u niet zonder kunt!

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, veizoigen wij al uwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, Mjschnjving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort

KOM EENS KIJKEN HOE WIJ HET MAKEN

Welkom

Gemeentewaterleidingen nodigt u zondag 10
oktober uit op de Nationale Wetenschapsdag.
Die dag kunt u tussen 11.00 en 16.00 uur op
productiebedrijf West in Vogelenzang de vele
facetten van het drinkwater ontdekken. Kom
ook en proef het water van de toekomst, neem
een flesje van uw eigen drinkwater (of slootwater, dat is nog mooier) mee en laat het testen in ons laboratorium, boor een leiding onder druk aan (een nat pak is onvermijdelijk) en
volg het proces van water maken. Daar komt
nog heel wat bij kijken: ozonisatie, actieve
koolfiltratie, snelle en langzame zandfilters.
Ook kunt u zien hoe het water zacht wordt gemaakt.

Drinkwater is het best gecontroleerde levensmiddel. Er worden jaarlijks vele duizenden
monsters genomen, waar meer dan 100.000
analyses op los gelaten worden. In het lab
kunt u zien hoe dat werkt. U bent ook welkom
in de proefinstallatie, waar de allernieuwste
zuiveringstechnieken te zien zijn.

HENKSEBREGTS

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11.00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zandvoort

SIERBESTRATING

Amsterdam

Vrijblijvende prijsopgave

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel. 020-6103086 fax 020-6103356
Zuideimolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

35 jaar
gespecialiseerd in

Waar vindt u ons?
Aan de Volgenzangseweg 21, 2114 BA in
Vogelenzang. Dat is tegenover ingang de
Oase van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Als u vanaf station Heemstede/
Aerdenhout bus 90 neemt, kunt u voor de
deur uitstappen. Info: 020-58 02 306.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

v.a. ƒ 60,- p.m2

TEL. 023 - 5731729
Zandvoort, 4 oktober

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

Bruna Balkanende

Grote Krocht 18

Sig magazijn Lissenberg

Haltestraat 9

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerlmg

Hogeweg 2

AKO

Kerkplein 11

Firma P Klem
BP Lehman bv

Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2

Restauratie 'Het Station

Stationplsem 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan 1A

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

i «+

0

OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
UERUANGING

VERWARMING

0800-0998830

Zondag
19 december 1999

WIJ VIEREN FEEST! ;:

j

In verband met het 35 jarig bestaan van Toerkoop
Reisburo Zonvaart neemt de directie ons (130
personen) mee naar de Algarve in Portugal voor
een personeelsfeest van maar liefst 4 dagen.
Om de overlast voor u als klant zoveel mogelijk te
beperken is het evenement in twee groepen
gesplitst. Zodoende blijven alle reisbureaus
operationeel. Het kan echter voorkomen dat u
minder snel geholpen wordt dan u gewent
bent. Wij hopen op uw begrip.

Kerkstraat 12

Firma T Goossens

1999

Ook dit jaar zal de Stichting Zandvoort Promotie een Kerstmarkt organiseren en wel op

Ook verkrijgbaar bij:
Celsiusstraat 192

INFO

+KERSTMARKT* ****

incl. stenen

Zand voorts
glMieuwsblad

Vomar

Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

J

De locatie is Kleine Krocht, Gasthuisplein en Swaluëstraat.
De markt begint om 12.00 uur tot 18.00 uur
Kosten voor een kraam c.q. grondplaats bedragen ƒ 75,- exclusief

BTW.
De bedoeling is dat deze markt uitsluitend uit kerstartikelen bestaat.
Wij denken daarbij niet alleen aan kerststukjes, spullen om zelf stukjes te maken, leuke kerstcadeautjes, kerstbonbons, mooie kerstkleding,
kerstkaarten en kerstbomen, maar ook aan warme erwtensoep, chocolademelk en Glühwijn.

De tweede groep gaat op
reis van vrijdag 8 t/m maandag 11 oktober.

Wij stellen u graag in de gelegenheid, indien u aan de gestelde voorwaarden voldoet, opnieuw voor deze markt in te schrijven.
Dit kan met een inschrijfformulier van de ver. Voor ambulante handel
of schriftelijk; met vermelding (indien van toepassing) van nummer
K.v.K. etc.

Met feestelijke groeten,
De Zonvaart Reisadviseurs.

U kunt uw aanmelding sturen naar:
Stichting Zandvoort Promotie

\ pTOERKOOP Reisburo Zonvaart €>•
Alkmaar centrum (072) 51 51544, Alkmaar de Mare (072) 5622424,
0Ü
Anna Paulowna (0223) 533000, Beverwijk (0251) 212450, Castrieum (0251) 655671,
Den Helder (0223) 623242, Haarlem (023) 5323700, Heemskerk (0251) 231441,
Heerhuaowaard (072) 5716744, Heiioo (072) 53321 M, Hoorn (0229) 215581,
Uitgeest (0251) 315050, Velserbroek (023) 5392223, Zandvoort (023) 5712560

Postbus 410
2040 AK ZANDVOORT
Tel.: 0235713738 Fax 0235718133

v ; Vanuit Bloèmendaaliverk ik al
*•? ; , tientallen jaren samen met
UïhtaartcentrumHaarlem aan de
Parklaan.
Uitvaartcentrum Haarlem is al
100jaar een oerdegelijke Nederlandse
onderneming voor uitvaartverzorging
en daardoor een begrip in Haarlem
en ver daarbuiten.
Wij staan garant voor een tot in de
puntjes verzorgde uitvaart,
met oog voor details en tradities.
Ik kan u verzekeren: voor een
begrafenis of crematie volgens
uw eigen wensen kunt u met een
gerust hart een beroep op ons doen.
Ons uitvaartcentrum is altijd
bereikbaar voor directe hulp bij een
sterfgeval. Tezamen met onze
medewerkers zijn wij daarom op
alle dagen van de week
24 uur per dag beschikbaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
•
. of crematie.
.Directe hulp bij een sterfgeval;

Tot ziens op de Kerstmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Zandvoort Promotie
Toos Tromp, secretariaat

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
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Nog steeds
geharrewar
rond kunstwerk
ZANDVOORT - De impasse
rondom het kunstwerk bij de
nieuwbouw van het raadhuis is
nog altijd niet voorbij. Landschapsarchitect Van Boven wil
dat de gemeente geld betaalt
voor het kunstwerk. Hjj heeft
de opdracht voor 127 duizend
gulden aangenomen. De gemeente meent dat Van Boven
een wanprestatie heeft geleverd door het kunstwerk onvolledig af te leveren.
„Ik dacht dat we een redelijke vergoeding overeengekomen waren, maar Van Boven
heeft mij onlangs weer een
brief gestuurd," aldus cultuurwethouder Oderkerk. Hoe
hoog die vergoeding is, wil
Oderkerk nog niet zeggen.
Oderkerk stapt liever niet naar
de rechter. „Ik wil er eerst gewoon uitkomen," zegt hij.
Inmiddels begint ook Rinus
Compier van de Haarlemse firma Cobro te klagen. Hij heeft
een advocaat in de arm genomen om zijn geld te krijgen.
Cobro heeft de waterleidingen
van het kunstwerk aangelegd.
Volgens Oderkerk moet Cobro
bij Van Boven zijn. Van Boven
was niet bereikbaar voor commentaar.

Veilig wonen
ZANDVOORT - Van maandag 11 oktober en tot en met 11
november adviseren preventiemedewerkers Zandvoorters
over inbraakbeveiliging. De
preventiemedewerkers gaan
aan de slag in het centrum. Ze
krijgen een kaart in de bus of
kunnen per telefoon een afspraak maken (06-539.6195).
Ook langskomen in de preventiebus is mogelijk. De bus staat
op 19 en 20 oktober op de Prinsesseweg en van 21 tot en met
23 oktober en 6 november op
de Engelbertsstraat.

Brandwonden
ZANDVOORT - De Nederlandse Brandwonden Stichting zoekt met spoed collectanten in Zandvoort voor de
collecte van 10 tot en met 16
oktober.
Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij Jeanine Hollenberg (571.7826) of
Hermine
Eikelboom
(571.4653).

woensdag 6 oktober 1999

EMM wil deel
Koningstraat
gaan slopen

Cense blij met
opmerkingen
'bouwregels'
ZANDVOORT - Ger Cense, voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort,
is blij dat staatssecretaris
Remkes van Volkshuisvesting pleit voor duidelijke welstandscriteria waaraan welstandscommissies zich moeten houden.

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht wil Koningstraat 49 tot en met 71 gaan slopen en
vervangen door nieuwbouw. De twaalf huizen renoveren is
volgens EMM veel duurder. Diverse bewoners zijn faliekant
tegen nieuwbouw, omdat ze vrezen dat het nieuwe huis veel
kleiner is. Sommigen van hen hebben bovendien de afgelopen jaren heel veel geld gestoken in verbouwingen.
Vermolmde kozijnen, verwaarloosde dakgoten. Een
vluchtige blik op de gevels van
Koningstraat 49 tot en met 71
maakt al duidelijk dat er nodig
wat aan de huizen moet gebeuren.
Dat is niet zo verwonderlijk,
stelt bewoner Ton Haak. De
gemeente en later woningbouwvereniging EMM hebben
immers nauwelijks enig onderhoud gepleegd. Toen de woningen in 1996 overgingen van
de gemeente naar EMM is dan
ook afgesproken dat ze in principe gerenoveerd worden.
„We wisten niet beter of onze
huizen zouden net als de woningen aan de andere kant van
de Koningstraat opgeknapt
worden," vertelt Haak. Hij
haalt een brief tevoorschijn
van 14 december 1998 waarin
dat nog eens bevestigd wordt
door de toenmalige directeur,
Peter Kramer. Groot was de
verontwaardiging bij Haak dan
ook toen EMM voor hem en
zijn buren op 27 september een
nieuwbouwplan ontvouwden.
„Ik voel me besodemieterd.
Ik heb net nog een zonnescherm van zesduizend gulden
aan mijn huis gehangen. BoZANDVOORT - Handbalvereniging ZVM Rabobank
vindt dat de gemeente het
onderhoud van het handbalveld en het clubhuis laat versloffen. Diverse brieven en
besprekingen hebben tot
nog toe onvoldoende geholpen volgens Geert Dijkstra
van het handbalbestuur.

vendien heb ik een openhaard,
een aangebouwde keuken en
een dakkapel gebouwd. In totaal heb ik 160 duizend gulden
in dit huis gestoken," zegt hij.
Ook Gina en Piet Scholtenlo
zijn overrompeld door de
nieuwbouwplannen. Zij beschikken over brieven van 3
april 1997 en 20 mei 1997 waarin de renovatie aangekondigd
wordt. Over nieuwbouw wordt
daarin niet gesproken. Ze zijn
vooral bang dat de nieuwe huizen te klein zijn voor hun gezin.
Als derde argument voeren
de bewoners het karakter van
de straat aan. Ze vinden het
jammer als er weer oude huizen verdwijnen. De huizen zijn
in 1916 gebouwd.
Juist die ouderdom is een
van de argumenten van EMM
om de huizen te slopen en te
vervangen voor nieuwere, steviger huizen. „In zes gevels zitten scheuren. Dat betekent
dat de huizen verzakt zijn. Als
we daar wat aan willen doen,
moeten alle bewoners eruit en
leggen we een nieuwe vloer van
de ene kant naar de andere
kant van de straat. Het heeft
geen zin om de vloeren per woning te vervangen," vertelt

Ton Haak (links) en Piet Scholtenlo (rechts) willen hun huis behouden

Hans van Haaster, hoofd Technische Zaken van EMM.
Hij ziet de plannen als een
verbetering voor de bewoners.
„We bieden de bewoners van
de negen nog bewoonde huizen de mogelijkheid om in een
nieuw huis te komen voor dezelfde huurprijs als zij zouden
krijgen na renovatie."
„Bovendien," vervolgt hij,
„hebben we een kostenafweging gemaakt. Renoveren is
zo'n 10 tot 15 duizend gulden
duurder dan vervangen voor
nieuwbouw. Het is doodzonde
om in zo'n oude woning zoveel

geld te stoppen."
Van Haaster en EMM-voorzitter Maaike Koper zeggen
wel begrip te hebben voor de
reactie van Haak en Scholtenlo. „Dit is ook heel ingrijpend,"
beaamt Koper. Dat de bewoners zich op het verkeerde
been gezet voelen door eerdere
brieven, betreurt Van Haaster.
„De tekst van de brief die meneer Haak heeft gekregen, is
misschien verkeerd gekozen.
Er had moeten staan dat we op
dat moment de keuze voor
nieuwbouw of renovatie nog
niet hadden gemaakt."

Foto Andre Licbcrom

De plannen zijn nog niet definitief volgens Koper. „We
hebben eerst met iedereen
binnenkort een persoonlijk gesprek."
„Daarin," vult Van Haaster
aan, „leggen we de mogelijkheden voor. Sommige mensen
willen misschien graag een
aangepaste woning of verhuizen naar een flat elders in
Zandvoort. In elk geval lijkt me
dat bewoners zoveel mogelijk
de grootte van hun woning terug moeten krijgen die ze nu
hebbben. En we gaan bekijken
wat we doen met zelf aange-

Scheuren teisteren clubhuis en handbalveld
toe heeft hij alleen van Peter
Boevé
(ouderenpartijen
AOV/Unie 55 plus) een reactie
gekregen. In het veld, dat pas
twee jaar oud is, zitten scheuren. De handballers willen dat
probleem nog voor de winter
opgelost zien. Ook de muur
van het clubhuis is gescheurd.
In januari was deze scheur drie
centimeter breed, in juli vijf
centimeter.

Daarom heeft hij alle gemeenteraadsleden van de
commissie sport uitgenodigd
ZANDVOORT - Vocaal En- om donderdagavond persoonsemble Alkan uit Amsterdam lijk te komen kijken. Tot nog
treedt zondag 10 oktober op
tijdens de katholieke mis in de
Agatha Kerk. De mis begint
om half elf. Het twintigkoppige
ensemble zingt onder leiding
van dirigent Martine des Tombe de Missa 'Aerterna Christi
munera' en motetten van on- De Verenigde Naties hebben 1999 uitgeroepen tot het Jaar
der andere Schütz en Monte- van de Ouderen. Op l oktober vond daarom de
verdi. Alkan legt zich toe op internationale ouderendag plaats. Zandvoort telt maar
vier- of meerstemmige a-capel- liefst 5003 vijftigplussers (eenderde van de bevolking). Het
lamuziek uit diverse stijlperio- Zandvoorts Nieuwsblad besteedt vier weken lang extra
den. Paul Waerts zorgt voor aandacht aan hen. Deze aflevering: sfeer proeven in De
een orgelintermezzo.
Bodaan, Huis in de Duinen en Huis in het Kostverloren.

Concert

Remkes vindt volgens een
artikel in de Telegraaf dat „de
besluitvorming van welstandscommissies te veel in achterkamertjes plaatsvindt. De leden zijn vaak eigenwijs, in hoge
mate subjectief en laten zich
regelmatig leiden door beroepsmatige haat en nijd."

„De scheuren zitten op de
plek waar tien j aar geleden een
stuk aan het gebouw gezet is.
Toen de aanbouw begon te
verzakken, heeft de gemeente
een betonnen plaat onder het
clubhuis laten leggen. Maar
dat heeft niet geholpen," vertelt Dijkstra. „Het zure is dat
bij onze buren, Zandvoortmeeuwen Voetbal, wel onderhoud wordt gepleegd."

Op 16 juli heeft hij met wéthouder Oderkerk en een ambtenaar overlegd over de onderhoudsproblemen. Dijkstra is
ontstemd dat het verslag dat
hij hierover ontving op meerdere punten niet klopt en dat
hij niets meer gehoord heeft.
„Daarom stap ik nu naar de
pers. We wilden er altijd in onderling overleg uitkomen,
maar ik heb het gevoel dat we

aan het lijntje worden gehouden."
Volgens Oderkerk is daar
geen sprake van. Door vakantie van de sportambtenaar is
er enige vertraging opgetreden, vertelt Oderkerk. „Dat er
iets moet gebeuren is duidelijk. De asfaltlaag zullen we op
korte termijn herstellen. Wat
het clubhuis betreft, ligt het
lastiger. De handballers heb-

tarachte veranderingen. Niet
iedereen is negatief over de
plannen heb ik gemerkt."
Haak is vooralsnog niet van
plan om zijn verzet op te geven. „Alleen als we allemaal
een veel groter huis terugkrijgen, bijvoorbeeld als ze negen
in plaats van twaalf woningen
terugplaatsen," zegt hij. Dat
druist volgens Koper echter in
tegen het beleid van EMM.
Volgens Haak hebben drie
bewoners al een advocaat in de
arm genomen. „EMM hoort
nog van ons, al dan niet via de
rechtbank."
ben die aanbouw zelf gebouwd." Volgens Dijkstra is de
aanbouw echter wel legaal.
„De gemeente heeft een bouwvergunning verleend en de
zelfs de bouwtekeningen gemaakt," zegt hij.
Een lastig punt is ook het
ontbreken van een huurcontract dat wel in 1979 werd aangekondigd maar er nooit is gekomen. De handbalvereniging
heeft hierover duidelijkheid
nodig om een nieuwe, gunstiger, hypotheek af te sluiten
voor het clubgebouw.

'Naar bingo en andere spelletjes kijken we echt uit'

Brandweer
ZANDVOORT - De brandweer van Zandvoort en Bloemendaal gaan bij wijze van
proef meer samenwerken. Als
er grote evenementen op het
circuit zijn, dan is de brandweer van Bloemendaal standby voor Zandvoort. Ook omgekeerd kan het corps van Zandyoort bijspringen als dat nodig
is. Dat heeft het college van
Burgemeester en Wethouders
maandag besloten. De samenwerking geldt in eerste instantie tot juni. Dan gaan de beide
corpsen de proef evalueren.
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ET ETEN is hier vies,
jakkes," zegt mevrouw
Bakker van 91 terwijl
ze haar tong uitsteekt. „Ik
houd van vis," roept een ander
dame. „Maar dat krijg je hier
toch niet."
In de Blauwe Zaal van het
tehuis De Bodaan wordt gemord om het eten en de ongezelligheid. Sommige bewoners
doen dat openlijk, anderen willen niet met naam genoemd
worden, want daar zou wel
eens ruzie van kunnen komen.
Aan de chique Bramenlaan
in Bentveld ligt het voor het
oog het even chique verzorgingstehuis. De entree lijkt op
die van een luxe hotel, met een
moderne halfronde
desk,
waarachter een vriendelijk lachende receptioniste.
Een man in een rolstoel, met
een gestreept overhemd en
nette pantalon hangt rond in
de gang en houdt af en toe een
verward verhaal tegen de
vrouw achter de balie. In de
lobby een zitje van zachtgele
banken en een luie stoel. De
verlichting is aangenaam verspreid door de vele wandlampjes en indirect licht van boven.
Vanwege verbouwingen vinden de koffleuurtjes en de diners plaats in de Blauwe Zaal

Bodaanbewoonstcr mevrouw Otten zoekt wat afleiding bij
vrijwilligster mevrouw Faase
Foto Karin Schut

andere mevrouw in een modieus broekpak verontwaardigd. „De soep hier is net een
bakkie water," fluistert ze tot
slot.
N HET Huis in de Duinen
zijn de senioren beter te
spreken over de kwaliteiten van de kok. Meneer Van
Zijl (67), meneer Roest (84) en
meneer Oversteege (81) smullen van de middagmaaltijd,
snijboontjes, aardappelen en
een tartaartje. De bewoners
mogen elke dag kiezen uit twee
menu's. 'Vandaag kon de witlof
niet geleverd worden' meldt
het briefje naast het bord,
'Onze excuses daarvoor.'

I

Lokale buien
/r HET is
(WAARACHTIG}
\jDROOG II

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen; ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. f
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

schuin achter de receptie. Er
hangen blauwe draperieën
voor de ramen en de tafels van
hout zijn bedekt met roze
kleedjes. De bewoners zien er
allemaal goed gekleed en verzorgd uit. Aan een tafeltje drinken drie bewoonsters hun dagelijkse kopje koffie. Voor de
rest van de dag trekt iedereen
zich in het algemeen terug op
zijn eigen kamer of appartement.
„Er zijn hier tegenwoordig
enorm veel standsverschillen,"
zegt een mevrouw van 91 jaar,
die al elf jaar in het huis woont.
„De laatste jaren betalen de
mensen gewoon naar inkomen.
Het was vroeger veel gezelliger; er gebeurt hier door de bezuinigingen bijna niets meer.
Op de woensdagmiddag komt
onze chauffeur van het tehuis,
meneer Ter Horst, bingo nouden of andere spelletjes. Daar
kijken we echt naar uit."
Voor vertier wijken de ouderen uit naar het Huis in de Duinen of naar het Gemeenschapshuis in Zandvoort. Dat
er daar ook meer georganiseerd wordt, wekt een lichte
afgunst op.
„Waarom is het niet overal
hetzelfde? Het eten is daar ook
al lekkerder," zegt weer een

Hans van Pelt

„Netjes dat ze dat erbij
doen," zegt Van Zijl terwijl hij
het briefje tevreden omhoog
houdt. Roest is goed te spreken over zijn woonplek. „Ik ga
kaarten en ik doe boodschapjes in het dorp, want je moet
niet op je kamer blijven hangen, dan word je echt oud. „Hij
speelt harstikke vals met klaverjassen," lacht Oversteege.
Hij heeft het wel naar zijn zin,
maar helemaal tevreden is hij
niet. „'s Avonds vind ik het
soms moeilijk, dan lijkt het net
of je in de bajes zit."
Er eten zo'n 25 mensen in de
grote zaal, waar een gordijn
het toneel verbergt. De stem
van Withney Housten galmt

vanuit de openstaande keukendeuren de gang door, waar
ter ere van de vakantieweek foto's van de reddingsmaatschappij hangen en aquarellen
van Anneke Polak.
In de grote hal staan stoelen
en een tafel, er zitten vlekken
in het tapijt. Aan de helverlichte vierkante balie staan twee
jonge vrouwen te praten. Af en
toe komt er iemand voorbij en
wordt er vrolijk gegroet. Op de
eerste verdieping zit een oude
mevrouw iel onder een droogkap. De kapster in wit uniform
neemt van de gelegenheid gebruik om een broodje te eten.
In de gang staan de deuren van
de piepkleine woonhuisjes bijna allemaaal open. Een bejaarde vrouw nuttigt in stilte aan
haar tafel de maaltijd. Voor
een gesloten deur wiegt een
blauwe jurk met gouden
knoopjes op een haakje aan
een scharnier.
Rummicub wordt er gespeeld bij de dagbegeleiding in
het Huis in Kostverloren. Aan
een lange tafel zitten tien ouderen tegenover elkaar in de
ontmoetingsruimte van het
flatgebouw. Zij wonen allen
zelfstandig in het dorp en
brengen hier op een plezierige
manier een aantal dagen per
week de dag door.
E BEWONERS van het
Huis in het Kostverlpren komen daar niet, die
organiseren soms zelf iets. „Wij
doen daar helemaal niet aan
mee,"zegt meneer Weteling
(82) doelend op zichzelf en zijn

D

vrouw (79). „Wij zijn niet van
die gezelschapsmensen, nooit
geweest ook".
De bewoners van het Huis in
Kostverloren zijn allen nog
zelfstandig, maar kunnen gebruik maken van een maaltijdservice en ze staan in contact
met het Huis in de Duinen via
een alarmkastje.
„Ik wist eerst niet wat dat
was. Ik had de telefoon op dat
kastje gezet," vertelt Weteling.
„Toen hoorde ik steeds 'hallo,
hallo'," vervolgt hij met lage
stem en rollende ogen. „Bleek
dat die telefoon het knopje van
het alarm activeerde, ha!"
Mevrouw Weteling zit in een
rosegebloemde jurk in een fauteuil aan het openstaande
raam. Geluiden van kinderdagverblijf Pippeloentje stijgen op. „We vinden het een
feest om naar die kinderen te
kijken," zegt Weteling. Hij
steekt zijn hoofd door het venster en wijst naar beneden.
Zwijgzaam, maar duidelijk geamuseerd, volgt mevrouw Weteling het gesprek van haar
man.
Vervolgens toont hij trots
het
ruime
appartement.
„Nooit gedacht dat we zo'n
luxe huis zouden krijgen. Het
is hier ideaal." Voor de deur
staat een doos van piepschuim. „Daar zat de maaltijd
in die gisteravond gebracht is.
Sinds een tijdje kook ik niet
meer zelf en gelukkig maar,
want dit eten is beter."

Dit is Cense uit het hart gegrepen. „Wij pleiten al jaren
voor beter welstandsbeleid."
In september 1995 stuurde het
Genootschap een stevige brief
naar de gemeente over het
voorontwerp bestemmingsplan Zandvoort-centrum. 'Een
groot deel van de negatieve
punten in onze dorpsbebouwing die in het voorontwerp
worden genoemd, komt voort
uit de gemeentelijke besluitvorming van de laatste jaren,
waarbij het ontbreken van een
welstandsbeleid en welstandscriteria zich pijnlijk toont,'
schreef het Genootschap. Het
Genootschap haalde onder andere passages aan waarin de
relatie tussen de omgeving en
het Circus, het politiebureau
en de Dekamarkt genoemd
worden.
Ook de aangepaste Woningwet van 1991 werd geciteerd:
'het nadenken over welstand
mag niet worden uitgesteld tot
het moment dat een bouwplan
ter toetsing aan de welstandscommissie wordt voorgelegd.
De welstandscommissie moet
kunnen adviseren aan de hand
van gemeentelijk beleid (...) By
de beoordeling wordt acht geslagen op de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de
aanwezige bebouwing, de
openbare ruimte, het landschap dan wel de stedebouwkundige context.'
Als de welstandscommissie
deze richtlijnen ter harte had
moeten nemen, waren Dekamarkt, ABN/Amro, de nieuwbouw van het raadhuis er volgens het Genootschap niet gekomen. Daarom pleitte het
Genootschap destijds voor
welstandsbeleid met wel;
standscriteria. Cense vindt het
jammer dat dit beleid er ng
vier jaar nog niet is. Hij hoopt
dat de opmerkingen van
staatssecretaris Remkes effect
hebben.

Vechtende broers

ZANDVOORT - Twee Zandvoortse broers, van zestien en
negentien jaar, zijn vrijdagmiddag in de Noorderstraat
slaags met elkaar geraakt. De
jongste stak zijn broer met een
mes in zijn schouder. De gewonde jongen moest daarvoor
naar het ziekenhuis. Voor de
jongste, die met psychische
problemen kampt, zijn hulpverleners ingeschakeld.
ADVERTENTIE

7 okt. t/m 13 okt.

De
kabouter
Schat

Nelleke van Koningsveld

Drie dameskoren zingen samen
Het repertoire is erg divers. „Sommige mensen denken dat we alleen maar zware klassieke
werken zingen. Dat is niet zo. Er zitten er wel
een paar tussen, maar we hebben ook 'Perhaps
Love' van John Denver geprogrammeerd voor
het concert. Zelf vind ik 'Two eastern pictures'
van G. Holst prachtig." Femmes Vocales zingt
onder andere 'She's leaving home' van The
Beatles, 'Mr Sandman' en 'Home sweet home'.
De liederen van het Westzaans Dameskoor varieren van klassiek naar 'Vluchten kan niet
„Het idee om samen op te treden kwam van meer' (Annie M.G. Schmidt) en 'Bohemian
onze dirigent, Paul Waerts," vertelt Ans Jacobs Rapsody' van Freddy Mercury. „Kortom, heel
van het Zandvoorts Vrouwenkoor. „Repeteren divers," meent Jacobs.
is ook heel leuk, maar een optreden is toch wel
Overigens heeft het Vrouwenkoor nog meer
heel bijzonder voor ons. Het is de bedoeling dat
we na het concert in Zandvoort ook een keer in plannen voor de toekomst. Het koor is samen
met alle andere Zandvoortse koren door het
Westzaan en Heemskerk te gast zijn."
Comité Viering Nationale Feestdagen uitgenoWaerts is niet alleen dirigent van het Vrou- digd voor een gezamenlijk optreden op 5 mei
wenkoor tijdens het concert, hij leidt ook het vanwege het 55-jarig jubileum van bevrijdingsWestzaans Dameskoor omdat de vaste dirigent dag. Ook wil het Vrouwenkoor samen met het
op 9 oktober in het buitenland vertoeft. Fem- Mannenkoor en diverse professionele solisten
meedoen aan een opvoering van de Carmina
mes Vocales wordt geleid door Tanja Kluft.
Burana van Carl Orff op 2 september 2000, een
Femmes Vocales zingt a cappella. „Heel groots opgezet evenement dat georganiseerd
mooi. We zijn er een keer gaan luisteren en wordt door Simon Roberts en Peter Tromp.
waren erg enthousiast," zegt Jacobs. „Het
Monique van Hoogstraten
Westzaans Dameskoor is een beetje yergelijkbaar met ons koor. Wij hebben alleen iets meer Het concert van het Zandvoorts Vrouwenkoor, Wcstzaans
Dameskoor
en
Femmes
vindt plaats op 9
leden. Zij hebben er 45 en wij 61. Femmes Voca- oktober in de Hervormde Kerk.Vocales
Aanvauff acht uur.
les is het kleinste met achttien zangeressen."

Het Zandvoorts Vrouwenkoor treedt norrnaalgesproken een keer per jaar naar buiten
tijdens de V9lkskerstzang, maar daar komt
verandering in. Het koor geeft op 9 oktober
samen met het Westzaans Dameskoor en
Femmes Vocales uit Heemskerk een concert.
Een zeer afwisselende avond volgens Ans Jacobs, voorzitter van het Zandvoorts Vrouwenkoor.

Woensdag 13 oktober
19.30

James Whale
Special
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INFO

vakkundige adviseurs

Een nieuwe keuken!

KERSTMARKT

Van een nieuwe keuken wilt u jaren
plezier hebben. Voor een deskundig
advies komt u daarom naar Carpentier.
In de grootste showroom van de regio
*vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs
stelt u het individueel design samen
van de keuken die helemaal past
bij uw wensen. Uw keuze bepaalt
u daarom het makkelijkst bij
Carpentier. Waarom zou u het
zich moeilijker maken?

Zandvoort, 4 oktober 1999
Ook dit jaar zal de Stichting Zandvoort Promotie een Kerstmarkt organiseren en wel op

Zondag
19 december 1999
De locatie is Kleine Krocht, Gasthuisplein en Swaluestraat.
De markt begint om 12.00 uur tot 18.00 uur
Kosten voor een kraam c.q. grondplaats bedragen ƒ 75,- exclusief
BTW.
De bedoeling is dat deze markt uitsluitend uit kerstartikelen bestaat.
Wij denken daarbij niet alleen aan kerststukjes, spullen om zelf stukjes te maken, leuke kerstcadeautjes, kerstbonbons, mooie kerstkleding,
kerstkaarten en kerstbomen, maar ook aan warme erwtensoep, chocolademelk en Glühwijn.

Carpentier

Wij stellen u graag in de gelegenheid, indien u aan de gestelde voorwaarden voldoet, opnieuw voor deze markt in te schrijven.
Dit kan met een inschrijfformulier van de ver. Voor ambulante handel
of schriftelijk; met vermelding (indien van toepassing) van nummer
K.v.K. etc.

U kunt uw aanmelding sturen naar:
Stichting Zandvoort Promotie

i A A L S M E E R
KEUKENS

ANVR

\

TURKSE RIVIERA

Stichting Zandvoort Promotie
Toos Tromp, secretariaat
Toerkoop Rfiisburo Zonvaart bestaat dit jaar 35 jaar.
In het voorjaar werd dit heugelijke feit gevierd door
tien gratis vliegvakanties te verloten onder de klanten.

DE CONTACTLIJN

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

-(fompas

Met vriendelijke groeten,

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

Dagelijks geopend
van 8.00 tot 17.30 uur.

Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

Tot ziens op de Kerstmarkt.

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

REISBUREAU ZELF OP REIS

Postbus 410
2040 AK ZANDVOORT
Tel.: 0235713738 Fax 0235718133

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.

:

het n ieuwste op keukengebied
1000 m2keukendesign
vrij parkeren op eigen terrein
kinderspeeihoek

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel m contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1,00 gpm)

Momenteel worden de reisadviseurs van het bedrijfin
het zonnetje gezet Dat de directie tevreden is over
haar personeel mag blijken uit het feit, dat het feest
maar liefst vier dagen duurt Bovendien is de locatie
op z'n minst opvallend te noemen: de Algarve in
Portugal!
Gespreid over twee weekenden vliegen alle personeelsleden met partner, totaal 130 personen, naar
Faro. Het eerste weekend is reeds achter de rug, het
tweede zal plaatsvinden van 8 t/m 11 oktober.
Ter plaatse bestaat het programma uit ondermeer
een puzzelrit met huurauto's langs diverse kustplaatsen. Onderweg moeten er verschillende vragen en opdrachten gemaakt worden.
Ook maken alle deelnemers een spectaculaire jeepsafari door een zeer ruig gebied, compleet met waterdoorsteek en steile afdalingen.
De inwendige mens wordt zeker niet vergeten. De diners en lunches worden telkens in een andere gelegenheid genuttigd. Eén van die gelegenheden is een
oude kurkfabriek in het schilderachtige stadje Silves.
De fabriek is getransformeerd in een groot entertainmentcenter met live muziek en lasershows.
Toerkoop Reisburo Zonvaart is een echt familiebedrijf en telt inmiddels 15 reisbureaus die allen gelegen
zijn tussen Den Helder en Haarlem/Zandvoort 'En
binnenkort wordt de zestiende geopend in Medemblik' roepen de gebroeders Kuijs in koor. Zij vormen
sinds een kleine tien jaar de directie van de reisbureauketen.
Michel Kuijs (36) vertelt 'onze reisadviseurs zijn ledere dag bezig met het samenstellen van reizen. We
hebben daarom het 3 J-jarig jubileum aangegrepen
om eens een reis voor ons zelf samen te stellen. Dat
hebben ze echt verdiend.'
Pieter Kuijs (43) gaat verder; 'De eerste reis is achter
de rug en is een zeer groot succes geworden, alles liep
van het begin tot het eind op rolletjes. Dat zijn we natuurlijk ook aan onze stand verplicht'
Het personeel weet de feestreis enorm te waarderen.
Eén van de reisadviseurs roept vanachter de verkoopbalie: 'Ik ben al mee geweest met de eerste reis,
ik wou dat ik de tweede keer weer mee mocht..'

'BELEK
HOTEL CLUB BELLIS

ANTALYA
HOTEL FALGON

Ligging: in Belek, direcl aan hel prachtige zandstrand en ca. 40 km
vanAnlalya
Faciliteiten: mooi hotel dat wordt omringd door tropische planten.
Het complex beschikt over 406 kamers Verder heelt het hotel een
grote ontvangstruimte met lobbybar, 5 verschillende bars, patisscne, winkeltjes, discotheek, groot /wembad met kinderbad en bmnenzwembad Aan het .strand en aan het zwembad gratis ligstoelen
met matrasje en parasols. Voor de kleintjes is er een speelplaats en,
afhankelijk van de bezetting en het seizoen, een mimclub
Kamers: de netjes ingerichte kamers zijn voorzien van vloerbedekking, tv, muziekkanaal, telefoon en een badkamer met ligbad of
douche/toilet Alle kamers hebben een balkon, deels met zee/icht.
Verzorging: halfpension. Ontbijt en diner in bulfetvorm. /.owel
Turkse als internationale gerechten.
Sport: 3 tennisbanen (verlichting tegen betaling), squash, mimgolf, fitnessruimte, beachvolleybal en. afhankelijk van het seizoen
en de bezetting, sportanimalie. Sauna, hammam en massage, legen
betaling.
Bijzonderheden: hel hotel is geschikl voor invaliden
Sept. 11,18,25
Okt. 2,9,16*, 23*, 30
Nov 6,13
Nov. 20, 27
Dec. 4,11
Dec. 18
Dec 25

489,489,469,419,449,549,619,-

Jan. l, 8,15,22,29
Feb 5,12,19
Feb 26
Maart 4,11,18,25
April l, 8,15
April 22,29

mat/mvr 9-21
•.: . o :•.&'• •<•.:-••":'
za&zö 9-18

Ligging: in de wijk Lara, ca. 5 km van hel centrum van Antalya,
direct aan zee met een mooi badplalform, die u kunt bereiken via
een trap Via een steiger en een trapje koml u vanaf het badplatform in /ee
Faciliteiten: du mooie hoiel beschikt over 142 kamers, een onlvangsiruimte mei lobbybar, kinderspeelplaats, zwembad met kinderbad, discotheek, restaurant en televisieruimte
Kamers: de doelmatig mgcnchle kamers beschikken over airco,
verwarming, leletoon, minibar, balkon, tv, en badkamer met douche en toilel.
Verzorging: halfpension, ontbiji en diner, Turkse specialiteiten
in bufretvorm.
Sport: biljart, tennis, (aleltennis, volleybal en bij voldoende belangstelling animatie
Prijzen p.p. incl. vlucht, accommodatie, transfer, ontbijt, diner
en excl. Luchthavenbelasting a ƒ 60,- p.p.
*) Herfft\ aUintietoeïlaq ƒ 200,- per persoon

399,429,- Klimaattabel
489,- Ofct.27°Feb.l6<'
489,- Nov. 22oXMrt. 18°
539,639,- Jan. 15t<gen» temp,)
>">

Sept 11,18, 25
399,- Jan l, 8,15,22,29 399,Okt 2, 9,16*, 23* 30 399,- Feb 5,12, l
429,Nov 6,13
469,- Feb 26
489,Nov 20, 27
419,- Maart4,11,18,25 489,Dec 4,11
449,- Apnll,8,15
539,Dec 18
549,- Apnl 22, 29
629^
Dec 25
619,-

\Kijk öbk naar

020^3460336

"Oase" de kastenspecialist van Nederland
van vloer tot plafond en van wand tot wand
Schuifdeurkasten

Op maat gemaakt
dat kan bij "Oase'

Vouwdeurkasten

centimeter voor centimeter, naar uw eigen wénsen bij Oase

m

Eens kies je óók voor
je eigen Oase" kast
Combi-schuifdeurkasten

Draaideurkasten

Kustsysteem in hoogte 190 - 245 cm
op maat gemaakt zonder meerprijs.

Geen probleem, vakmensen in onze eigen meubelmakerij zorgen
voor uw knst-aanpassingen m: schuinte, hoogte, brcedle en diepte

Linnenkast met talloze mogelijkheden in 8 verschillende kleur uitvoeringen.
Standaard dieptes 49 en 65 cm. Hoekkast, afgeronde deuren, laden in
front, spiegeldeuren. Zowel in draai- als in vouwdeuren leverbaar.
Hoeveel ruimte heeft u? Neem de maten van uw slaapkamer
mee en laat u vakkundig adviseren in de "Oase" kasten-studio.

Alleen bij ''Oase" heeft u 12'/2 jaar schriftelijke garantie.

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

Schuifdfeurkast

L. 945,, 223 cm hoog
Innkcn en tucde
breedte

2-deurskast 175 cm breed
2-deurskast 200 cm breed
3-deurskast 225 cm breed
3-deurskast 250 cm breed
3-deurskast 275 cm breed
3-deurskast 300 cm breed
meerprijs spiegeldeur

FL.1045,FL. 1145,FL.1295,FL. 1345,FL.144S,FL.1495,FL. 150,-

inclusief levering en montage

Vestigingen op de Woonboulevard»: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch • Diemen • Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdam/AlexandriumlII - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Open ateliers
ZANDVOORT - Leer Zandvoort van een andere kant kennenals kunst. Dat is de gedachte van de Zandvoortse
kunstenaarsgroep BKZ. Op 17
oktober organiseert
BKZ
daarom de jaarlijkse open atelierdag. Van negen tot vijf openen de Zandvoortse kunstenaars hun deuren voor het publiek.
Aan het evenement doen
mee: Arvee (Zeestraat 34), Victor Bol (Schelpenplein 5),
Donna Corbani (Van Speijkstraat 5), Paola van der Drift
lSwaluestraat 3), Hilly Jansen,
Roland van Tetterode, Ton
Timmermans en Ria van Kootcn in de Brandweerkazerne
i Duinstraat 6), Paul Jansen en
Enk Holtkamp m Galerie 36d
(Diaconiehuisstraat
36d),
\dele van Kemenade (Hulsmanstraat 8), Mananne Rebel
(De Wittstraat 11) en Yvonne
Sebregts (Mezgerstraat 82).

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

De R van Rob
Herman Robert Dalman is de maker van het witte beeldje
waarmee Martha Burger vorige week m de krant stond. Dalman
belde deze week op om te vertellen dat de mysterieuze R aan de
onderkant de eerste letter van zijn roepnaam is Hij was nogal
verrast door het artikel in de krant. „Wat leuk dat Martha het
beeldje helemaal uit Frankrijk gehaald heeft" In de loop deijaren (hij is er in 1978 mee begonnen) heeft Dalman heel wat
beeldjes gemaakt. Overigens zijn er vijf verschillende soorten
een visloper (de Zandvoortse naam voor een visvrouwtje), mannetje met kro, omroeper met klink, vrouwtje met schoermantei
en vrouwtje met twee kindjes die op haar visser wacht. Heel af en
toe fabriceert Dalman nog een beeldje. „Maar ik ga ermee
stoppen," kondigt hij aan. „Want ik word niet alleen wat ouder,
ook de mallen zijn oud."

Zingende stamgasten

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Op de verzameltaeurs van zondag 10 oktober zijn de meest uiteenlopende tweedehands spullen te De huidige Hervormde Kerk is 150 jaar oud. Voor die tijd stond er een kerk met een hoog priesterkoor
vinden. Bovendien zijn er experts die taxeren of bemiddelen bij aan- en verkopen. De
verzamelbeurs wordt van tien
tot vijf gehouden in het Gemeenschapshuis in de Louis
Davidsstraat. De toegang is
gratis
Maar liefst 150 jaar bestaat het
staan op de plek van gebouw De zien waar de katholieken van 1566 tot
Krocht.
schip van de huidige Hervormde
en met 1854 overheen schuifelden
Kerk. De historie van deze kerk gaat
Helemaal zeker is dat met volgens
De protestanten hadden de kerk op
Antiek en kunst
echter veel verder terug. Maar dat Ger Cense, voorzitter van het Genoot- het Kerkplein overgenomen, die tot
ZANDVOORT - De Zand- weet lang niet iedereen. Ger Cense, schap Oud Zandvoort. pok over de dan toe aan Agatha en Adrianus gewijd
voorts Lionsclub organiseert voorzitter van het Genootschap
houten kerk die vermoedelijk rond 1300 was. Maar tijdens het beleg van Haarop zondag 10 oktober een an- Oud Zandvoort, houdt daarom een op de plek van de huidige Hervormde lem door de Spanjaarden werd de kerk
tiek- en kunstbeurs in de oran- uitgebreide dialezing tijdens de
Kerk heeft gestaan, is tot nog toe geen flink beschadigd. Het hoge koor stortte
gerie van landgoed Elswout. Genootschapsavond op vrijdag 8
waterdicht bewijs. Het eerste weten- in. Toen Paulus Loot in 1722 de HeerDe beurs vindt plaats voor de oktober.
schappelijke bewijs is de inscriptie op lijkheid Zandvoort kocht, liet hij het
zesde keer. Ook Zandvoorters,
de bronzen torenklok die nu nog steeds schip van de kerk herstellen en bouwde
zoals Donna Corbani, exposein de toren hangt. Daar staat '1494' op. hij alvast zijn eigen grafkapel. Opnieuw
ren op de beurs. De toegangsE GESCHIEDENIS van de
raakte het schip in verval. Zo erg zelfs
prijs bedraagt drie gulden plus
Hervormde Kerk kenmerkt
De toren zat vast aan een andere dat in 1849 dominee Swalue de nieuwe,
een gulden entree voor Elszich door afbraak en opbouw. kerk dan de huidige. Die oude kerk had huidige kerk inwijdde. Veertig jaar lawout. De opbrengst van de
Wie tegenwoordig de kerk be- een opmerkelijk uiterlijk: het koor ter was Zandvoort zo in de vaart der
beurs gaat naar gehandicapte kijkt, ziet dan ook een toren uit de 15-e (waar het altaar staat) was veel hoger volkeren opgestoten dat de kerk te
kinderen en kinderen in de eeuw, een grafkapel uit 1728 en een dan de rest. „In Scheveningen staat klein was geworden. Men bouwde er
Derde Wereld.
middenschip uit 1849. Zelfs het geloof nog steeds zo'n kerk," vertelt Cense. twee zijbeuken aan. De afgelopen eeuw
is veranderd.
is er niet zoveel meer aan- of verbouwd
De kerkgemeenschap kreeg het in de Wel zijn de kerk en de kapel twee keer
Het begon echter allemaal in de Mid- 16-e eeuw erg moeilijk, want de Refor- gerestaureerd.
deleeuwen. Zandvoort, 'Sandevoerde', matie scheurde de gelovigen uiteen in
OVERVEEN - Het nieuwe was destijds erg klein Bovendien lag grofweg twee stromingen: de katholieHet verhaal over de Hervormde Kerk
bezoekerscentrum van Natio- het dorp nogal geïsoleerd in de duinen. ken en de protestanten. De katholie- is nog veel uitgebreider volgens Cense
naal Park Zuid-Kennemerland Toch bereikte het Roomse geloof ook ken moesten uitwijken. Zij maakten Zijn lezing, die hij rijkelijk zal illustrewordt op 15 oktober geopend de bewoners van de nederzetting aan van het huidige Café Neuf een schuil- ren met dia's, is namelijk op veel brondoor Van Kemenade. Het be- zee. Volgens de overlevering zou er in kerk. Aan de zijkant van het grand café nen gebaseerd. Hij is bijvoorbeeld in
zoekerscentrum heet 'duin- de elfde eeuw een kapel hebben ge- is nog steeds de uitgesleten dorpel ge- het Rijksarchief, het Archief van Kencentrum' en bevindt zich in
een deel van het waterleidingcomplex aan de Zeeweg.

Vorige kerk had hoog

Duincentrum

Festen

Periode 25 september - 2 oktober
Geboren: Tim Tomas Paap,
zoon van René Paap en Esther
Schoonhoven; Anthousa Magdalena Margaritha Lourens,
dochtervan Clemens Supriano
Lourens en Louise Dorothy
van den Berg.
Getrouwd: Rudolph Jan Arie
Paap en Natascha Danielle
Louisa Bottinga.
Overleden: Hendrica Angenita
Elisabeth
Schaap-Hoffman
(85), Wülem Gerardus Gebe
(69); Hendrika Glastra-Van
Vliet (87); Alida Maria Bol-Koper (83).

Missy

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er zijn geen voorfilms en er is meestal geen
pauze. Vanavond is de Deense film 'Festen' te zien.
ET IS even wennen, de eerste paar minuten. Het beeld van
H
'Festen' is schokkerig en soms onscherp. Regisseur Thomas
Vlinterberg heeft ervoor gekozen om uit de hand met een video-

Het gerucht waart al enige tijd door de kolommen van onze
krant: het Koper Ensemble zou ontstaan zijn na afloop van een
vergadering van het Mannen- en het Vrouwenkoor Maaike Koper, eigenaresse van het gelijknamige café en enthousiast zangeres, vindt dat nu maar eens de werkelijkheid boven tafel moet
komen. Het Koper Ensemble is gewoon op een avond aan de
stamtafel ontstaan en staat volledig los van de twee andere
koren. Enkele stamgasten begonnen spontaan met zingen. Inmiddels is het zanggroepje uitgegroeid tot een groot koor, zo
hebben we tijdens het Shantykorenfestival kunnen zien. Er zijn
zelfs repetitie-avonden: elke vrijdagavond in Café Koper Er
wordt altijd begonnen met 'Aan het strand stil en verlaten' en
geëindigd met het Zandvoorts Volkslied. Er staan voornamelijk
smartlappen op het repertoire Niet voor niets heeft het Koper
Ensemble zelfs zijn eigen diva die op onnavolgbare wijze de
nemerland en particuliere collecties mooiste smartlappen ten gehore kan brengen Thérèse Veldgedoken voor informatie en afbeeldm- huis.
gen. Cense haalde zijn informatie eveneens uit een boekje van H.J. Barnhoorn
en Joh G. Crabbendam (lOOjaar Agatha) en uit P. van der Mijes 'Geschiedenis van de Nederlands Hervormde De kinderen van de Beatrixschool hebben dierendag op een wel
Kerk'.
erg bijzondere manier gevierd volgens leerkracht Sonja Leder
Groep zes is naar manege Ruckert gegaan om de paarden te
Hij viste onder andere een unieke verwennen met een appel of een wortel. Bovendien mochten de
pentekemng van de oude kerk op. Bo- kinderen maandag de paarden poetsen en rondkijken in de
vendien kreeg hij nog onbekende docu- manege die sinds kort weer toebehoort aan de familie Ruckert
menten in handen uit 1798 over een Een van de kinderen Ruckert, Katmka, zit zelfs in groep zes van
meningsverschil tussen de katholieken de Beatrixschool. Apetrots liet zij haar klasgenoten de manege
en protestanten over de begraafplaats zien.
bij de Hervormde Kerk. Ook bezit hij
sinds kort een kaart van de Hollandse
kust waarop de kerktoren als (vuurjbaken voor de scheepvaart staat afgebeeld.
In NRC Handelsblad stond zaterdag een ANP-bericht over Mo\
Monique van Hoogstraten nique Pasel uit Zandvoort Fasel heeft volgens deze krant via de!
Het Genootschap Oud Zandvoort houdt op 8 Amerikaanse televisie 'haar man Christopher opgeroepen hun
oktober een Genootschapsavond in gebouw De kinderen Celme en Stephanie (13 en 10 jaar) bij haar terug te^
Krocht. Vanaf kwart over zeven vertoont de brengen. De meisjes wonen bij hun moeder m de Nederlandse,
heer Drommel oude beelden van Zandvoort.
Om acht uur begint de bijeenkomst officieel. badplaats. Hun Amerikaanse vader ontvoerde hem toen ze hem'
Hoofdmoot van de Genootschapsavond is een in de VS bezochten. De vader is de voogdij over de meisjes bij de '
dialezing van voorzitter Ger Cense over de Her- scheiding kwijtgeraakt. De Nederlandse vrouw deed de emotiovormde Kerk. Na de pauze treden twee leden
van De Wurf op met een Zandvoorts verhaal nele oproep ten aanschouwe van miljoenen Amerikanen in over-'
leg met de politie, die de vader niet kan traceren.'
'
dat door mevrouw Jongsma is geschreven.

De Gap er vanwege
verbouwing naar
Grote Krocht

ZANDVOORT - Vanaf komende zaterdag zullen de
klanten van drogisterij De Gaper voorlopig niet meer terecht kunnen op het vertrouwde adres aan de Kerkstraat 31.
Dit pand wordt de komende
weken onderworpen aan een
ingrijpende verbouwing. Samen met zijn echtgenote Gertie heeft eigenaar Paul Olieslagers er echter voor gezorgd dat
de verkoop op een dichtbijgelegen plek gewoon door kan
gaan. Tot 13 november dient
de voormalige bakkerszaak
van de familie Balk op de Grote Krocht (vlakbij het Albert
Heijn-füiaal) als noodvoorziening.
„Het kwam ons goed uit dat
we die winkel konden huren,"
vertelt Olieslagers „Want voor
ons vaste publiek is het natuurlijk heel vervelend als we
opeens een aantal weken dicht
zijn." De verbouwing van de
winkel in de Kerkstraat noemt
hij noodzakelijk omdat het interieur ervan, na vele jaren
trouwe dienst, nogal geda-

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

teerd zou zijn „Als je er echt
kritisch naar kijkt, zie je dat
het absoluut met meer voldoet
aan de eisen van deze tijd,"
meent hij. „En al helemaal niet
qua toekomstvisie "
Ervoor m de plaats komt een
geheel andere inrichting, met
veel hout en roestvnj staal.
Ook ondergaat de verlichting
een moderne aanpassing en
maakt men het winkelpand
beter toegankelijk voor rolstoelrijders Tevens wordt de
betaling volledig geautomatiseerd, wat in de praktijk betekent dat men er een scankassa
zal installeren. Bovendien
wordt, met behulp van een

camera te filmen om het dramatische en levensechte effect te
vergroten. Wie zich daar niet aan stoort en gewoon verder kijkt,
ontdekt dat 'Festen' dit jaar terecht de publieksprijs op het
Rotterdams Filmfestival heeft gekregen.
In 'Festen' krijgt een doorsnee familiefeest (vader wordt zestig
en viert dat op zijn landgoed) een opmerkelijke ontknoping.
Sterk aan de film is de wisseling van het perspectief. Het ene
moment voel je als toeschouwer sympathie voor de ene hoofdpersoon, het volgende moment keer je je meer naar een ander.
Het is net als in het echte leven: mensen zijn nooit helemaal
slecht of helemaal goed. Vlinterberg haakt wat dat betreft meer
aan bij de Engelse cinema dan de Amerikaanse kaskrakers uit
Missy is een kruising Me- Hollywood
chelse herder teef van circa
vier jaar. Missy is een heel enthousiaste hond voor haar eii;en mensen. Niks leuker dan
thuis komen van boodschap, pen en dan door haar begroet
' te worden.
Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
Missy vindt andere honden ALARMNUMMER: 112.
'niet echt je van het, maar ze POLITIE: 112,ofbureauHoge- HUISARTSEN: In het weekKan wel met ze opschieten. weg 5745111.
end en 's avonds meldt het
Een kat is voor haar waar- BRANDWEER: 112, of kazerne antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
schijnlijk een nieuw dier. Ze 5740260.
/-al hier nog aan moeten wen- AMBULANCE: 112, of 5319191 heeft.
nen. Kinderen vanaf twaalf (CPA).
DIERENAMBULANCE:
laar vindt zij leuk. Vreemden
5246899.
DIERENTEen onbekende omgevingen APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
vindt zij een beetje eng. Zij dagavond Zeestraat Apo- HUIS: 5713888.
'ueft de tijd nodig om te wen- theek, Zeestraat 71, tel. VERMISTE/GEVONDEN
'^•n. Een rustige eigenaar is 5713073. Zaterdag, zondag en HUISDIEREN: 5383361 (Amimaandag- tot en met vrijdag- vedi) en 5714561 (dierenbedan wel aan te raden.
Missy zoekt een nieuw te- avond Zandvoortse Apotheek, scherming).
huis waar ze lekker verwend
wordt met aandacht. Een
baasje met wie ze lekker gaat
wandelen en misschien om een
cursus mee te gaan doen. Wie
Komt ivlissy een nieuw huisje
Reveil? Missy is te gast bij het
Kennemer Dierentehuis Zand- Hervormde Kerk: zondag 10 oktober, 10 uur, SOW in Ger.Kerk.
\oort en zoekt, net als alle an- Gereformeerde Kerk: zondag 10 oktober, 10 uur, Prof. dr. E.
clere loges een nieuw thuis. In- Talstra uit Amsterdam.
formatie: Kennemer Dierente- Agatha Parochie: zaterdag 9 oktober, 19 uur, pastor Duijves.
'uiis Zandvoort, Keesomstraat Zondag 10 oktober, 10.30 uur pastor Duijves, vocaal ensemble
5 te Zandvoort, tel. 571.3888. Alkan.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: zondag 10 oktober, 10.30
Eigenaar Ed van der Veen van Gone With the Wind bij /.ijn
''S: Pjotr heeft een nieuw huis- uur, ds M. Ridder.
Nieuw Unicum: zaterdag 9 oktober, 10.45 uur, ds S. vd Meer. bnnancnboom
ie gevonden.

Paarden verwennen

Kinderen kwijt

klantenpas, een zelfregulerend
spaarsysteem geïntroduceerd.
De feestelijke heropening van
de compleet verbouwde Gaper
staat voor 19 november op het
programma.

Dierendag

Bananenboom is
blikvanger van
Gone With the Wind
ZANDVOORT - Sinds cadeauwinkel Gone With the
Wind begin juni werd geopend
heeft eigenaar Ed van der Veen
beslist niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Zowel
op dagjesmensen als pp buitenlandse toeristen blijkt zijn
aan de Haltestraat 61 (tegenover Shooters en de Tattooshop) gevestigde zaakje een
sterke aantrekkingskracht uit
te oefenen. „Maar ook de
Zandvoorters zelf weten me
aardig te vinden, hoor," benadrukt Van der Veen monter temidden van zijn houten assortiment. Vrijwel het gehele inteneur bestaat namelijk uit gebruiksvoorwerpen en producten van kunstnijverheid van
blank en geschilderd bentawas-hput, die hij hpogstpersoonlijk importeert uit Bali.
Het eerst in het oog springen
de ruim 130 mobiles („dingen
dus die aan het plafond hangen"), waarin de naar de Hollywood-film genoemde winkel
gespecialiseerd is. Vervolgens
wordt de aandacht getrokken
door de uitgebreide collectie
dierfiguren in alle soorten en
maten. Tot deze in hout verstilde diergaarde behoren
koeien, kikkers, katten, varkentjes, schildpadden en (nijl) paarden.
Maar ook voor floraliefhebbers heeft Gone With the With
allerlei begerenswaard in voorraad. „Bijvoorbeeld houten
bloemen zoals tulpen en lehes," somt Van der Veen bereidwillig op. „Maar ook bananenbomen van anderhalve meter hoog, die heel leuk kunnen
staan in de hal van een kantoor
of een dergelijke ruimte."
Voor zo'n uit de kluiten gewassen blikvanger moet bijna
zevenhonderd gulden op tafel
worden gelegd. Het merendeel
van wat er in de cadeauwinkel
ligt, staat of hangt is daarentegen ook voor bezoekers met
een bescheiden gevulde beurs
bereikbaar. Zo zijn er reeds
handgemaakte vissenmobiles
te koop vanaf 9,95 gulden. Ook
best betaalbaar zijn verder de
originele houten spiegel- en fotohjsten. En wie voor een kind
een vrolijk presentje zoekt,
kan een keus maken bij de afdeling speelgoed, met onder
meer treintjes, klokken en
poppenhuizen. Gone With the
Wind is geopend van donderdag tot en met zaterdag tussen
half elf en zes, en op zondag
van twaalf tot vijf.

Toto Karin Schut

Dierendag is nog steeds populair bij het publiek. Een paar
honderd bezoekers hebben zaterdag en zondag het Kennemer'
Dierentehuis weten te vinden. Zij konden een kijkje nemen bij de,
dieren, zich vermaken op liet spiingkussen of de nieuwe adoptiebordjes bekijken. Zeventig gezinnen deden mee aan de bal=
lonnenwedstrijd. Het oplaten van die ballonnen viel overigens
met mee voor beheerder Marcel Carels. Ze gingen uiteindelijk in
een tros de lucht in Toch is Marcel zeer tevreden. „Dierendag
betekent veel aandacht voor dieren We hebben de afgelopen
weken zo'n dertig tot veertig katten en een paar honden een
nieuw thuis kunnen geven. Dat is natuurlijk een mooi succes "

ZANDVOORT - Meedoen aan een survival of door de
bossen draven op een pony? In de herfstvakantie organiseert
CMS voor Zandvoortse kinderen van acht tot en met dertien
j aai' twee kampen: een avonturen- en spektakelkamp en een
ponykamp in Zeewolde.
„Het handige is dat de kinderen van beide kampen op
dezelfde plek dicht bij De
Eemhpf logeren. Daar vond
met Pinksteren het avonturenen spektakelkamp ook al
plaats Nu hebben we het ponykamp ook verplaatst naar
die locatie. Handig voor ouders. want dan hoeven ze niet
meer naai' Limburg te rijden
om hun kind weg te brengen,"
vertelt Ingrid Drommel van
CMS.
De kinderen en begeleiders
slapen op veldbedden m twee
grote tenten. Deze tenten worden verwarmd met een heteluchtkanon en er zijn voldoende sanitaire voorzieningen in
de buurt
Het programma voor beide
kampen is erg uitgebreid.
Sommige activiteiten, zoals
pannenkoeken bakken, barbecuen en rondrijden met een
huifkar, doen de deelnemers
gezamenlijk Op andere momenten gaat de ene groep bijvoorbeeld klimmen en de andere de pony verzorgen.
Alle deelnemers aan het ponykamp krijgen een eigen pony

toegewezen Zij mogen er ook
bmtenntcen mee maken Bovendien voeren de kinderen
met hun dier een hooidans uit
maken ze een slalom en is ei
een letterrace
Wie zich opgeeft voor het
avonturen- en spektakelkamp,
kan m elk geval veel sport en
spel verwachten Zo hebben do
begeleiders, zo'n 25 voornamelijk Zandvoortse vnjwilligeis
een heksenspeurtocht met
feestavond voorbereid Ook
mogen de kinderen een steile
wand omhoog klimmen en
klauteren over een touwbaan
In totaal zijn er vijftig plaatsen. De kampen worden gehouden van 23 tot en met 26
oktober. De kosten bediagen
225 gulden (avonturen- en
spektakelkamp) of 350 gulden
(ponykamp) Meer informatie
en opgaveformulieren zijn verkrijgbaar bij Ingrid en Rob
Drommel (tel 571.4318), Sylvia
en Bob van Heijningen (tel
540.1204 of via de Oranje Nassauschool) en bij Joke Hilbers
en Leo Determann van de Nicolaasschool.
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mee wees.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!

(Para)medisch
personeel

Personeel
aangeboden

Gezocht: zelfbewuste DOKTERSASSISTENT(E)
voor
huisartsenpraktijk in Amsterdam-Oost (3-3,5 dag p.w.).
Geboden: afwisselende baan,
collegialiteit en ruimte voor
nieuwe
taken (assistente
;preekuur). Reacties graag
binnen 2 weken naar
J. Groen-Evers/P. Swart, Insulindeweg 892, 1095 DT
Amsterdam, tel. 020-6655455.

Een dag in de week wil ik
tegen vergoeding op uw kinderen passen. 023-5281464.

TE HUUR
Opslagruimte ± 30m2, hoog ±
4 meter. tel. 023-5715489.

Ervaren klusjesman zoekt
schilder-, stuc-, timmer-, tegelwerk. Bel: 06-54624961.

Garage te huur
Tel. 5714534

(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).

ERICSSON T10S GSM
Allernieuwste Ericsson GSM-telefoon in
trendy kleuren. Trilalarm en optimale
geluidskwaliteit. Standbytijd tot 100 uur
en spreektijd 240 minuten.
Nu bij Expert, in combinatie met een
supervoordelig 1-jarig abonnement van
slechts 19,95 per maand, kunt u bellen
in binnen- en buitenland vanaf
0,25 per minuut.

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -t- Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Builenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten,
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

TeJ: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-14.00 en 14.30-17.00 uur.

Oproepen
Welke Klaverjasclub zoekt
gratis zaalruimte. Tel. 0235715619.
Ik zoek mensen met connecties in Duitsland en Frankrijk.
Bel. 0499-330140.

Mededelingen
Jullie gaan voor de Oscar,
veel succes! Didi, Nol en Max.

Felicitaties
HENK TEN BROEKE
VAN HARTE MET JE 60e.
HANS EN GONDA
HEIERMAN

Kom naar onze gezellige
Pannenkoeken Farm aan de
Kerkstraat 10 a te Zandvoort.
Reserveren en info kan ook.
Bel nu 023-5719498.
voor
Dond. 7 okt. 'GOUWE OUWE' Sportcafé Zandvoort
JAREN 60/70 dansontmoe- bruiloften, recepties, persoyerjaardagstingsav. v. singles v.a. 30 jr. neelsfeesten,
catering.
023De Ossestal', Nieuwelaan 34, feestjes,
5715619;06-54616812.
Osdorp, v.a. 20 u.

Evenementen
VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter.
Zon. 10 okt., 275 stands.
Org. v. Aerle 0492-525483 SBS text 650.

VLOOIENMARKT

Verloren/
gevonden
Verloren
30-9-99 (Noord)

Zoekt voor haar depots in Amsterdam en Amstelveen

MIDDAG BESTELLERS (MA/)
Voor bezorging van kleine pakjes met eigen auto.
Beschikbaar op dinsdag t/m vrijdag (en/of). Zeer aantrekkelijke
officiële bijverdienste en onkostenvergoeding
Inlichtingen: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 0800-0228820 (gratis nummer)
Reacties naar: Atoomweg 30, 3542 AB Utrecht

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-adverteptie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Dame gevraagd.
Voorkeur leeftijd 23-33.
Telecommunicatiebedrijf zoekt
Gevr. flexibele enthousiaste
perfect Duitssprekende dame, VERKOOPMEDEWERKER
voor begeleiding en werving
M/V part- of fulltime in gespec.
van werknemers. De werkslijterij-wijnwinkel in A'dam
zaamheden bestaan uit het
met interesse voor dranken.
vertalen van documentatie en
Tevens zoeken wij een jonveelvuldige telefonische congeman part- of fulltime als
tacten met Duitssprekende EXPEDITIEMEDEWERKER
werknemers. Daarnaast zullen
voor het verwerken en bijhouadministratieve
handelingen
den van onze voorraden.
verricht moeten worden. Het
Zelfstandig kunnen werken.
betreft een fulltime job met
Liefst in bezit van rijbewijs
goede
groeimogelijkheden.
Ton Overmars Wijnwinkel,
Bel voor meer informatie TeleHoofddorpplein 11 1059 CV
Info en vraag naar Rob
A'dam. Tel. 020-6157142.
Toornstra, 020-6069444.
Gevraagd: ENTHOUSIASTE
BLOEMBINDER(STER), fullof parttime. Enige ervaring is
gewenst, maar niet vereist.
Brieven aan: Bloemsierkunst
"J. Bluys" Haltestraat 65,
2042 LL Zandvoort
Heeft plaats voor
Tel. 023-5712060

Winkelpersoneel

Het Mobiele Netwerk'
vinlipn tel*com

Aanbieding is geldig tot en met 30 oktober 1999.
Neemt u a.u.b. legitimatiebewijs en een kopie
bankafschrift mee voor een snelle afhandeling.

Nieuwe locatie
Reclamebureau
Nieuwe locatie
± 23 mensen

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

expert
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

E X' P E R T,

D A A R W O R. D .

voor grootschalige werkzaamheden. Heeft u
interesse? Bel dan snel 0206343702, T.D.A Amsterdam.

Commercieel
personeel
Aandacht voor
Financieel Talent!
Ben je op zoek naar een
project of vaste baan op
financieel gebied?
Het Glazen Huis Interim
geeft jou als financieel
specialist de aandacht die je
verdient! Voor informatie:
020-6406284.

www.hghinterim.nl
Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

TE HUUR per direct,
ZOMERHUIS.
Woon/slaapkamer,
keuken,
douche/toilet, eigen ingang,
ƒ850,- p.mnd. Tel. 0235720021 of 06-22517948.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Opleidingen en
cursussen

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.
020-6944261

Vrouw zoekt Reisgezel m/v
Snel een Micro-advertentie
voor zonnige vakantie.
opgeven? Bel 020-5626271
Br.o.nr. 20477930 bur. v.d. bl.
of fax uw tekst naar 0206656321.

Een pruik als het
nodig is!

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Personenauto's
te koop aangeboden
Van 1e eig., GOLFCABRIO II
1.8 gti 112 pk, APK 9/99,
bejaard maar in mooie staat.
ƒ9500, 06-21 27 38 70.

sortering m
rwerken
haarwei

en pruiken

Rijlessen

CHARLOTTE COIFFURES

EN HAARWERKEN.
Ook gespecialiseerd in
herenlm^at)werken

Clubs en privéhuizen
Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel
dan 020-6322452 (24 hpd.)
Tevens dames en echtparen
vanaf 18 jaar gevraagd.

AIKIDO, geweldloze zelfverdediging in Amstelveen en Dringend gevraagd: kleding
Volendam bel: 020-4706936 dames, heren, kinder. voor
diverse tehuizen. Voor info:
of b.g.g. 06-21083709.
Monet, Vondellaan 7,
Nieuw! leder uur leuke vrpuNAILART/MANICURE
tel. 023-5717177.
wen op SBS-6 text pagina
Workshop prof. studio, ƒ75,745. Kijk en bel 0906-1588
incl. materiaal. 020-6201914.
(99cpm).
WISK./ECON. voor schplieIk ga door, waar anderen
ren. Bijlessen + herh.theorie.
stoppen! Schaam me nergens
NEA ECONOMICA 6158272.
PIANO SPELEN
voor en wil harde SEKS!
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,JEZELF LEREN OPMAKEN
Harriët! 99cpm 0906-9794.
voor
het
eerste
half
jaar
o.l.v. visagiste. Workshop
een
goede
piano
huren.
't Lekkerste treknummertje
ƒ75,- incl. mat. 020-6201914.
VAN KERKWIJK
LIVE met hete meiden thuis.
Amsterdamseweg 202
Opleiding nagelstyliste, vak
Ze liggen naakt te wachten.
AMSTELVEEN
met toekomst! 020-6201914.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.
020-6413187
Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! Alleen de
heetste! 99cpm. 0906-0603.
Te Koop aangeb. witgouden Te koop: Zwart leren dames40 cpm! Binnen 5 seconden
dameshorloge met 33 briljan- laarsjes, maat 41, 1x gedravrouwen 30+ direct live aan
ten
Jeager
Le
Coultre. gen, ƒ25. Tel. 023-5712158,de lijn! 0906-17.15
ƒ2.750,- Tel. 020-69069896
Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microadvertentie.
Particulieren
Witte houten box, verstelbaar
ontvangen
met boxkleed, ƒ65,- tel.
50% korting!
5712098

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus ... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

AUTO RIJLES
complete theorie verz.
div. aanb. -spoed opl.
Bel Phil Waaning
023-5712071.

Vraag en aanbod

T.k.a. Zonnebanken. Alisun,
model
E12. (zonnehemel),
ƒ400,-. Wolf, 12 lampen, zittend of liggend bruinen. USA
model ƒ300,- Voor info: tel.
5720052

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Buitenland

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.

10 okt., Sporthallen Zuid te
Amsterdam, Ijsbaanpad.
30-31 okt., Emergohal AVeen, GLASNAGELS acryl of gel
Voor een perfecte SAAB
Langs de Akker 3.
nieuwste trend uit Amerika.
SAAB SERVICE MOLENAAR
Voor info: org.- buro Hensen Proefnagel? Tel. 020-6201914
Rep., onderhoud, APK.
020-6570612.
Eigen revisie-afdeling
PERMANENTE MAKE-UP
Motoren/versnell.bak
Houvast is misschien wel in Nu voor iedereen betaalbaar!
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
de kring van de Vrijz. Gel. Interesse? Bel: 020-6201914.
ROYAL CLASS SAAB
gemeenschap NPB-Zandv. te
Tel. 023-5614097
vinden. Info 5714573.
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook Particuliere Micro-advertenties
zonnebank. Tel. 023-5714092 worden doorgeplaatst op AT5
Text.

Muziek en
-instrumenten

Mode en accessoires

Kinder en baby-artikelen

Dinsdags gesloten

Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel
dan 020-6322452 (24 hpd.)
Tevens dames en echtparen
vanaf 18 jaar gevraagd.

Heemstedeslraat 28
b.h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-0157107

Kapperspersoneel

Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt l
hoor je ons live bezig.
0906.9691 pm99c.

MICRO'S
GOED BEKEKEN

"Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.

PARTICULIEREN
50% KORTING

0906*0611
Durf jij te bellen met vrouwen |
die geil zijn!!
0906-1995(105 cpm)
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte |
vrouwen 99cpm 0906.0601.

SNELOPGEVEN

BEL 020 562 Ï271

Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor gratis contact!
Bel: 0906-18.22(1 gpm).

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Woninginrich ting
T.k.a. ovale grenen eettafel
met 4 stoelen ƒ300,- + grenen
dressoir ƒ175,-. Tel. 0235736161.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slqtenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitdienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Diversen
Mr. Lama, Afrikaans internationaal medium, 100% direct
resultaat, terugkeer geliefde,
impotentie, bescherming, carrière, examen, geluk enz.
Niet tevreden bij ander medium? Laat mij u helpen. Betaling na resultaat. 020-6684461

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter, leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Woonruimte te koop aangeboden
ZUID BUURT

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Te koop aangeboden: Woonhuis
Eventueel dubbele bewoning, geen tuin.
Vraagprijs ƒ315.000,- k.k.
Inlichtingen: tel. 06-53219963

LOGGER,
AMSTELVEEN

Royaal 3/4-kamerappartement met balkon op Z-W.
Indeling: grote woonkamer, zijkamer, open keuken, grote
slaapkamer, kleine slaapkamer, badkamer met ligbad, apart
BERNARD COIFFURE heeft
toilet. Er zijn 2 bergingen. Dit comfortabele appartement is
plaats en tijd voor een LEER'
LINGKAPSTER. Bel nu: 023- voorzien van dubbele beglazing. Gunstige ligging t.o.v. winkels,
openbaar vervoer en uitvalswegen. Lift aanwezig.
5715880
Vraagprijs ƒ369.000 k.k.
ISAAK MAKELAARDIJ O.G. Telefoon: 020-6202022.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Zandvoorts bod gevraagd,
huis met tuin, ook mogelijkheid in tweeën te verhuren.
Hulp in de huishouding ge- Tel. 06-53262813.
vraagd, 1 ochtend in de week.
Tel. 023-5714507.
Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Kunst en antiek

Bloedkoralen armband, aandenken, tegen hoge beloning
Amstelveen
terug
te
bezorgen.
Tel. Veilinggebouw
heden INBRENG voor veiling
5712330
18 en 19 oktober. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-6473004.

Algemeen

debitel"

Lichaamsverzorging

In 1 minuut direct live mei
vrouwen.
0906-2026556 (105 cpm)

Nederland

Kennismaking

Gezelschapsdame
gezocht
voor oudere dame. Licht huishoudelijke taken. ± 4 u. per
dag. Br.o.nr. 20479092 bur.
v.d. bl.

Nieuw! SLEUTELGATSEKS!
De 1e seksafluisterlijn v. Hol
land. 0906-9722! 99cpm

Vakantie

Te huur woonruimte in nabijheid Centrum, verschillende
kamers en studio's. V.a.
ƒ600,- p.mnd. Info: 5739050.

IETS LEUKS TE VIEREN ??????

Personeel gevraagd

W VOORDELEN

Woonruimte te huur aangeboden

Vrouwen uit jouw buurt zoeken een leuke afspraak!
Bel 0800-49.10

0906-lijnen

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Wil de getuige van aanrijding
met 3 auto's zich nog eens
melden. Het was op za. 20-299 op de boulevard Barnaart.
5717240

Ned./Eng.tal. vrouw zoekt
huish. werk. Tel. 020-6970602

0906-9889 Rijpe Sjaan DDTe huur OPSLAGLOODS 8m cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
x 4m x 2.50 hoog, geen auto's Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Locatie Oud-Noord, ƒ400 p.m.
Biseks! Buurvr. en buurmeisje
Inl. 06-53429839.
18 hun spelletjes worden harder! 99cpm 0906.9526.

Uitgaan

Gitaarles

(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)

Man zoekt werk in en om 't
huis/tuin. Tel. 06-20269226.

44cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een
afspraak! 0906-17.11

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden

Woonruimte te
koop gevraagd

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Verhuizingen
Gevraagd: garage, koop of
Bel Ben voor grote en kleine
huur, liefst omgeving Lijsterstr.
verhuizingen. Goedkoop en
Z'voort. Tel. 023-5713694.
vakkundig. Tel. 06-53208374.
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Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Start verkoopmanifestatie
Veel belangstelling voor aantrekkelijke nieuwbouwwoningen in F-buurt!
De belangstelling voor eerdere nieuwbouwprojecten was overweldigend. Opnieuw wordt er in de
Bijlmermeer op onweerstaanbare wijze gebouwd aan de toekomst: 'Futura' heet dan ook het nieuwbouwproject van 107 koopwoningen van verschillende signatuur met koopsommen vanaf/ 260.000,- tot
ƒ 650.000,- v.o.n. Daarnaast worden 18 huurwoningen gerealiseerd en zal Florijn-Noord geheel gerestyled
worden. Exclusief, modern en comfortabel wonen op het F-eiland.
Het F-eiland is een fris en gevarieerd nieuwbouw woningproject in het grootste vernieuwingsgebied van
Amsterdam: de Bijlmermeer. Met vereende kracht wordt er de laatste jaren gewerkt aan een nieuw gezicht

INSCHRIJVING

voor de Bijlmermeer. Met succes. Hoogbouw maakt ruimte voor een gevarieerd aanbod van traditionele en

Inschrijving voor de woningen in FuturA staat voor iedereen open.
Toewijzing geschiedt in de volgorde die is vastgelegd in de
Nieuwbouwregeling van stadsdeel Zuidoost. Deverkoopmanilesiatie
in het Infocentrum, Bijlmerplein 79, start op dinsdag 5 oktober en
loopt tol en met zaterdag 9 oktober 1999. De inschrijving voor een
koopwoningsluit op 25 oktober 1999.

moderne, eigentijdse laagbouw. Andere flats worden geherpositioneerd en gerestyled. Met de ontwikkeling
van het veelbelovende winkel- en uitgaanscentrum rond de Amsterdam ArenA, het Centrumgebied
Amsterdam Zuidoost dat doorloopt tot in het bruisende winkelcentrum De Amsterdamse Poort, blijkt de
Bijlmermeer enorm aan aantrekkingskracht te hebben gewonnen.

l]

ARCHITECTUUR

Er zijn drie architecten benaderd om de woningen te ontwerpen.
Roelf Steenhuis Architekten ontwierp de Patiowoningen, Manon
Pattynama ontwierp de woningen Compound en 'De Rand' en
MacCreanor Lavington Architects ontwierp de Herenhuizen en de
Parkwoningen.
FUTURA EN HET MILIEU

De stadsverwarming zorgt voor warm tapwater en centrale
verwarming van de woningen. Koken zal elektrisch gebeuren. Bij de
bouw van de woningen wordt zóveel mogelijk gebruik gemaakt van
duurzame, weinig milieubelastende materialen. De
eengezinswoningen krijgen rolcontainers voor huisvuil en
groenafval.

Koningslaan 19
1075 AA Amsterdam

PARKEREN

Delta roA

fnieuw
|amsterdam
^^^^ woningstichting

PATRIMONIUM
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Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van september 1999 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie
cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden
wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij deze prijzen pok de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
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tel: 020- 573 33 57

OPENINGSTIJDEN INFORMATIECENTRUM:

Dinsdag 5 oktober en zaterdag 9 oktober van 12.00 tot 17.00 uur.
Woensdag6 t/m vrijdagSohtobervan 9.00 tot 17.00 uur.
Na de manifestatie is de documentatie tot 22 oktober dagelijks tussen
9.00 en 16.00 uur ofte halen in het Informatiecentrum.

Nieuw spel met extra prijzen bij de Postcode Loterij

Uitslagen trekking september 1999
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1521
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1617
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makelaardij b.v.

In aansluiting op het streven van de projectgroep: 'Hoe meer auto's
van de straat hoe beter' zullen alle woningen voorzien worden van
eigen garages. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen op
het gebied van parkeerbeleid in de Bijlmermeer. In de toekomst zal
naar alle waarschijnlijkheid betaald parkeren in de F-buurt worden
ingevoerd.

TZ
SE
PT
JG
PC

Speel
30,8 miljoen
Uw Kienkaarten voor
Postcode Loterij Live!
krijgt u gratis als u zich
aanmeldt als lid van de
Postcode Loterij. U
maakt dan kans op alle
Kienprijzen en op andere
prijzen van de Postcode
Loterij, inclusief de
Postcode Kanjer. De
Kanjer van maar liefst
30,8 miljoen valt in de
trekking van december
en wordt uitgereikt op
1 januari 2000.

Zondagavond presenteerde Caroline Tensen
voor het eerst Postcode
Loterij Live! met ons
nieuwe gratis spel KIEN!
Was u al een van de vele
winnaars? En heeft u uw
Bonuskans gegrepen?
Misschien staat u dan
binnenkort live in de uitzending om een reusachtige prijs te winnen.
Vele duizenden prijswinnaars waren er ook bij de
trekking van afgelopen
maand. De Mega Jackpot
van twee miljoen gulden
viel op een niet verkocht
lot in Purmerend. Dat
betekent dat hij komende
maand alweer op drie
miljoen gulden staat. Alle
overige prijzen vindt u in
het overzicht hiernaast.

Speelt u al mee?
Vul nu deze bon in en
stuur hem op om uw
Kienkaarten zo snel
mogelijk in huis te heb-

De KIEN'-Jackpot
ben. En kijk aanstaande
De gloednieuwe KIEIM!Jackpot is de enige prijs zondagavond om
22.00 uur bij de TROS
die u in het overzicht
Speel mee met Caroline Tensen in Postcode Loterij Live.'
hiernaast niet tegenkomt. op Nederland 2 naar
Die prijs kan alleen vallen Postcode _ _ _ _ _ _
Loterij
• •
in Postcode Loterij Live!
Live!
Heeft u na de uitzending
Caroline
één van uw drie vakken
op uw Kienkaart vol, dan Tensen
0 ds heer
D mevrouw
[t! Ü3r ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief de
staat dan
is de KIEN!-Jackpot van
Naam:
hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
weer
minstens 25.0OO gulIk steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
Adres:
voor u
den voor u. En als er
de speciale kinderprojecten.
klaar.
geen winnaar is, komt er
Postcode:
25.000 gulden bij. Zo kan
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
Plaats:
de KIEN !-Jackpot flink
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
oplopen.
(Post)bankD 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

BON-VOOR-27,9-MILJOEN

25,-

5,5,7O,5,5,7OO,50,7OO,700,25,-

[domino
L>^^ 5 N o v e m b e r 1991

Bel & Voorspel
Hoeveel van de 2,5 miljoen
dominostenen vallen er om
op 5 november?
Voorspel het aantal en win
2,5 miljoen gulden!
Bel 0909 - 8833 (99cpm)

A.u.b. uw koüze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledenservice Nationale Postcode Loterij,
tel. 0900 - 300 150013S cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

nummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

:
HLOTERIJ

150.99.10

l

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
u
Nationale Postcode toterij. Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. |

Voor onze facilitaire dienst
in het psycho-geriatrisch verpleeghuis Jan Bongastraat
zoeken we nieuwe collega's voor de onderstaande functies:

SOEPEN
7,50
8,50
8,50
9,50

L'iemoe/) «j
VisboMi'I/on

De facilitaire dienst streeft er naar om dichtbij de

van 10.15-15.00 uur. In eerste instantie betreft

gebruikers te staan. We proberen daarom onze

het ziektevervanging van een vaste collega, maar

diensten zo goed mogelijk af te stemmen op wat

met uitzicht op een contract voor onbepaalde

bewoners, bezoekers en medewerkers nodig heb-

tijd bij gebleken geschiktheid.

Keukenmedewerker:

ben om prettig te wonen en te werken. We zoeken
daarom mensen met een dienstver-lenende instelling, inzet en humor die graag willen samenwerken. Vanzelfsprekend heeft u affiniteit met

KOUDE VOORQERECHTEN

oudere bewoners.

VOEDINGSDIENST
Er wordt gewerkt in de spoelkeuken. U zorgt voor

Medewerker textielservice:
en wasserette:

het snijden van kaas en vleeswaren met de snij-

Vaardigheden op de naaimachine is een vereiste.

Vacaturenummer 99/85

machine. Regelmatig brengt u bestellingen rond
voor de verpleegetages.
•

Arclemier/uim mei meloen
Griekse salade
Carpaccio salade
Salade nipjise
Gerookte ydm op toast

12,50
12,50
18,50
18,50
22,50

HUISHOUDELIJKE
DIENST

•

13 uur per week, verdeeld over twee dagen,
waarvan in ieder geval de woensdag.

LOGISTIEKE
DIENST

Vacaturenummer 99/117
•

Tabitha is een instelling waar mensen wonen en werken
vanuit verschillende achtergronden en culturen. Ontstaan
vanuit een christelijke levensovertuiging biedt Tabitha een
goed werk- en leefklimaat. Respect en tolerantie voor elkaar
zijn sleutelwoorden. We willen graag dat iedereen die dit
onderschrijft zich thuisvoelt bij Tabitha. Zij beheert een
tweetal verpleeghuizen en drie zorgcentra in de stad
Amsterdam. Zij streeft er naar ca. 810 ouderen antwoord te
geven op hun uiteenlopende zorgvragen.

12,50
18,50
19,50

KINDERMENU

Bode/chauffeur:

•

Op flexibele basis die willen werken bij afwezig-

Het bezit van een rijbewijs is vereist. Het betreft

heid van een vaste collega. Werktijden liggen

een I/D-baan. U komt hiervoor in aanmerking wan-

dige snacks ter plekke bereid. U rekent maaltijden
af bij de kassa.
•

neer u in het voorafgaande jaar nier meer dan 400

tussen 10.45 en 15.00 uur.

Op flexibele basis bij afwezigheid van vaste
medewerkers.

Voor de functies binnen de huishoudelijke dienst

uur gewerkt heeft of al binnen een I/D of Melkert-

kan telefonisch informatie (020 - 611 00 11)

baan werkzaam bent.

worden opgevraagd bij:

Eerst aanspreekbare
huishouding:

Vacaturenummer 99/86

•

Herman Meijer, hoofd logistieke dienst

Vacaturenummer 99/119

•

•

Piet Laagland, hoofd voedingsdienst

•

•
32 uur per week.

•

21,25 uur per week, verdeeld over 5 werkdagen

Els van de Kruijf, hoofd huishouding

Brigitte Crooijmans, hoofd facilitaire dienst,

Collega's m/v met het diploma
Ziekenverzorging of MDGO-VP

We zorgen goed voor onze medewerkers, o.a. het transferbeleid is dik in orde. Een kinderopvangregeling gaat dit jaar
van start. Het komend jaar kun je een verdere ontwikkeling
van intercultureel management verwachten.

't Strandcafé, altijd wat anders l

VISQERECHTEN

voor het psycho-geriatrisch verpleeghuis Jan Bongastraat:

Hooi verhaal zul je denken, maar in de zorg is het hard
werken. Dat klopt, ook bij Tabitha wordt hard gewerkt. Het
kan hectisch zijn. Wel zorgen we ervoor dat zoveel als mogelijk van de beschikbare middelen terechtkomen bij diegenen
die direct zorg verlenen.

34,50
38,50
32,50
42,50

Wij hebben meerdere interessante vacatures, voor

Gewenste opleiding en/of ervaring:

verschillende bewonersgroepen:

•

Bewoners op begeleidingsniveau:
Deze bewoners zijn zich nog bewust van hun ziekte
en leven grotendeels in de realiteit, maar kennen

Vrijdag 15 oktober 1999 van 10.00 -16.00 uur
In elke vestiging van Stichting Tabitha vinden rondleidingen
plaats en wordt uitgebreide informatie gegeven over zorg,
zorgpakketten, aanleunwoningen en activiteiten voor ouderen, vacatures, opleidingen en vrijwilligerswerk. Bussen
zulten regelmatig gratis langs alle vestigingen rijden.
Voor meer informatie bel: 020 - 611 00 11

26,50
26,50
26,50
26,50

38,50
38,50
42,50

In eerste instantie bieden we een jaarcontract aan

kunnen in overleg worden vastgesteld.

behandelaars en activiteiten. Er wordt geassisteerd
bij activiteiten.

• 32 uur per week

Salariëring:

Bij deze bewoners is het realiteitsbesef verdwenen.

De CAO-Ziekenhuiswezen is van toepassing.

Communiceren wordt moeilijker en de bewoner zal

De functie is ingedeeld in FWG 35 minimaal

zich meer afsluiten voor de omgeving. De kracht

fl. 2.905,00 en maximaal fl. 3.996,00 bruto per

van je werk ligt in een individuele benaderingswijze.

maand bij een full-time dienstverband.

Dienstverband en salariëring:
U komt voor deze functies in aanmerking wanneer u
niet meer dan 400 uur in het voorafgaande jaar
heeft gewerkt of al werkzaam bent binnen een
I.D.-regeling of Melkert-baan.

Daarnaast zoeken we:

Bij deze bewoners is het geheugen in tact. Zij
hebben moeite met overzicht en inzicht in hun
omgeving. 3e biedt als verzorgende veel structuur.

*al onze vis en vleesgerechten worden
geserveerd met een sla-garnhuur, groente,
en naar keuze
frites, gepofte afgebakken aardappelen*

van deze etage worden gehaald en gebracht naar

Vacaturenummer 99/74

Bewoners op verzorgingsniveau:

Bewoners met frontaalkwabdementie:

Letx>p onze ^
Opendag-advertentie
Volgende Aweek in
: dezètorant! >

38,50

Assistent(e) Activiteitenbegeleiding (LD. baan):
Er wordt gewerkt op een vaste etage. De bewoners

Dienstverband:

tijd bij gebleken geschiktheid. Arbeidspercentages

orientatie-benadering) is hier de belangrijkste

Welkom op onze Open dag!

Het diploma Ziekenverzorging of MDGO-VP.

met de intentie dit te verlengen voor onbepaalde

ook momenten van verwarring. ROB (realiteitsbenaderingswijzen.

VAN DE QR1LL
Saté van de haas
Kipfilet met fruitige kerrysaus en rijs
Lekker pittige spare ribs
Schnitsel met stroganoffsaus
Tburnedos 't Strandcafé; haasbiefstuk met
2 soorten peper of champignonroomsaus
Mixed grill; gevarieerde vleesspies
kompleet met heerlijke sausen
Varkenshaas met gorgonzola saus
T-bone steak met Argentijnse saus

in de pauzes van het personeel. Er worden eenvou-

Vacaturenummer 99/120

Vacaturenummer 99/118

In onze multidisciplinaire zorgvisie kennen we je veel
verantwoording toe. Voor de toegewezen bewoners coördineer
je de zorg. Door (interne) scholing en aandacht voor je eigen
ontwikkeling willen we dat je een grotere deskundigheid
omzet in zelfstandigheid. Uiteraard ontvang je begeleiding
waar nodig.

naast de menukaart elke week
andere gerechten, specialiteiten
en diverse keuze menu's

Kabeljauwfikt met een zachte mosterdsaus
gepocheerd of gebakken
Gebakken zeeduivel op een bedje van
pasta en vissaus
Op z'n Zandvoorts gevulde scholfilet
Gamba's a la't Strandcafé

broodmaaltijden als warme maaltijden druk bezocht

(personeelsrestaurant).

12,50

Naar keuze

30 uur per week t.v.v. een vaste collega i.v.m.
zwangerschapsverlof tot ca. l februari 2000

WARME VOORQERECHTEN

Medewerkers
personeelsrestaurant:
Het personeelsrestaurant wordt voor zowel voor

Huishoudelijk medewerkers:

Garlic bread
Escargots met
knoflooksaus en toast
Gebakken mosselen
Gamba's

Voor 18 uur per week

Vacaturenummer 99/113

toepassing en wordt een salaris geboden afhankelijk

Huiskamerassistenten
(LD. baan):

Jong dementerenden:

Voor alle functies is de CAO-ziekenhuiswezen van
van de zwaarte van de functie en ervaring.

Met deze jonge, energieke bewoners worden veel

Er wordt gewerkt op varte huiskamers. De huis-

activiteiten ondernomen. De begeleiding vraagt een

kamerassistent assisteert bij de maaltijden en assi-

Bel dan naar de dienst P&Q of het secretariaat.

specifieke deskundigheid. Je hebt niet alleen met

steert de activiteitenbegeleider bij activiteiten.

Zorg- & Dienstverlening voor een rondleiding en/of

jonge bewoners te maken, maar ook met vaak jonge

Voor meer informatie en sollicitatie:

gesprek, telefoon 020 - 611 00 11 of schriftelijk

familieleden. Overigens wonen deze bewoners op

Vacaturenummer 99/71

naar het onderstaand adres in deze advertentie,

zowel begeleidings- als verzorgingsniveau meer

•

o.v.v. vacaturenummer.

32 uur per week

door elkaar.

VEQETARISCH
Vegetarische roerhak schotel

24,50

Verpleeghuis
Tabitha Jan Bongastraat
Jan Bongastraat 5
Amsterdam
Telefoon: 020 - 611 00 11

Tabitha

LEKKERE KOFFIE
Iris/i co/fee
Frenc/i coffee
halian coffee
Russi'an coffee
Kiss offire
Carribian co//ee
Ijskoffie

met whiskey natuurlijk
met grand marnier
7net amaretto
wodka
met cointreau en drambuie
met rum of tia maria
lekker anders

Zorgcentrum
Tabitha Amsteldijk
Amsteldijk 35
Amsterdam
Telefoon: 020 - 673 30 33

Zorgcentrum
Tabitha Ingenhouszhof
Ingenhouszhof15
Amsterdam
Telefoon: 020 • 693 88 40

FEBO

5,75
5.75
5,75
5,75
5,75
5,75

*
*
*
*

Bildstar
Nicola
Eigenheimer
Muis

2,5 kg

nu

Flensje met vanille ijs, warme kersen
en slagroom
Gebakken banaan mei ijs en slagnmm
Grande Dessert ( voor 2 personen )
Coupe Crème Ancnias
'Coii/)c' C/ierr>'
Coppa Cappuccino
Doublé Peach \\elba
Coupe Dame Blanche
Siracdcnella Royal
Doublé Strawbeny
Kinderijsje

Zandvoort

14,50
16,50
18,50
9,25
8,50
8,75
8,50
6,50
8,25
8,75
5.75

en

Nieuwsblad

organiseren in de krant van 13 oktober een gezellige

49

2,

HERFSTPUZZEL

± 18 tot 25 j r. Ervaring is een pre.
Parttime... of Vast...dienstverband.
Betaling via Horeca C.A.O. + 13e maand
(extra).
Liefst woonachtig in Zandvoort.
Info 023-5720342 (Michael - Marcel)
of kom gewoon even langs...

Hoofdprijs:

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

Een diner voor 2 pers.
beschikbaar gesteld door

Mollie en Co
Haltestraat 75

Met een UNICEF-wemkaarf helpt
u kinderen over de héle wereld

2e t/m 4e prijs:
3 waardebonnen a ƒ 25,beschikbaar gesteld door
Bloemenhuis J. Bluys, Haltestraat

191,9: DL' loketlillü

*
i
*^3&*

't Strandcafé

'" ' '*y*

"*
J

* \ "*'.•.;\., - f
'T,ï

Strandweg l
023-5733030
ook voor nu> feesten en partijen
van 2 tot 200 personen

Dienstencentrum
Maarten Luther
Oeverpad 300
Amsterdam-Osdorp
Telefoon: 020 - 619 65 65

zoekt Personeel m/v (direct)

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404

DESSERTS

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

GROENTE EN FRUIT

Amaretto
Baileys
Drambuie
Grand Marnier
Tia Maria
Cointreau

Telefoon: 020 - 518 65 18

Verpleeghuis
Wittenberg
Nieuwe Kerkstraat 159
Amsterdam
Telefoon: 020 - 622 53 8£

Stichting labitha, La.tt dienst Personeel & Organisatie, Jan Bongastraat'5, 1067 HZ AMSTERDAM
Telefoon020 - 611 00 ii, Internet: www.tabitha-amsterdam.nl

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
6,75

LIKEUREN

Zorgcentrum
Tabitha De Schutse
Comeniusstraat 20
Amsterdam-Slotervaart:

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

• •
\;m L'i'ti -/-|;mü

I iceliKcli meisje \\eru
ik- eersle ka;nl in Je
t : MC'l-!-'-L'ulleL-iie.

Hel voor du e:ilal<>!>us:

bel (070) 33 3'J 300

Op 16 oktober deelt ons promotieteam een herfstgeurtje
uit van Drogisterij DE GAPER, Haltestraat.

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

unicef
VN. tï'irn"l2l

of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

OVZ!
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Zandvoorts
(l Nieuwsblad

woensdag 6 oktober 1999

Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad

Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

Aandacht voor Financieel Talent

M
pum.'"*.'.iiffl

HH'JfH'l"

www.hghinterim.nl
Het Glazen Huis Interim 020-640 62 84

LntGrLanden sprelgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:
Het team
van New
Hair Planning. „Als
de mensen
naar buiten
gaan is het
net of ze
alleen maar
naar de
kapper zijn
geweest

l Nieuwsblad
zoeken wij met spoed

BEZORG(ST)ERS
met sofïnummer
GOEDE VERDIENSTE

Foto Jaap Maars

Bel nu: 020-613-8444

'Wij benaderen de natuur
zo dicht mogelijk'

INTERLANDEN SPREIGROEP.
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304, 1060 VD Amsterdam

verlegd naar het vervaardigen en aanbrengen van
kunsthaar. „Toen eind
jaren zestig de haarstukjes
voor mannen populair werden vond mijn man dat de
kwaliteit daarvan nogal te
wensen overliet," vertelt
mevrouw Hacker. „Hij
meende dat het veel beter
kon, en is zich prompt in
de techniek ervan gaan
verdiepen. En met succes,
want al snel kwamen ze uit
het hele land naar ons toe.
Omdat onze bereikbaarheid daar in de Jordaan
niet optimaal was zijn we
bijna twintig jaar geleden
hier naar het winkelcentrum verhuisd, waar we nu
boven Blokker aan de
Nieuwe Gouw 102 een
Samen met haar echtgenoot Johann heeft zij vroe- ideale stek hebben."
ger een drukbeklante kap- Onder de clientèle die de
haarpraktijk bezoekt vallen
perszaak gehad op de
drie categoriën te onderAmsterdamse
scheiden. „In de eerste
Lindengracht. Daar werd
plaats patiënten die chede aandacht gaandeweg
ijk, een haarprotheese
blijft natuurlijk altijd
alt: een
kopie van het echte kapsel," erkent Lenie Hacker
van de Landsmeerse speciaalzaak New Hair
Planning. „We kunnen
tenslotte niet zomaar
even op de stoel van
Onze Lieve Heer gaan
zitten. Maar we proberen
de natuur hier wel zo
dicht mogelijk te benaderen. Waar we telkens
weer naar streven is dat
mensen, wanneer ze voor
het eerst hun pruik of
toupet opzetten, spontaan uitroepen: goh, dat
ben ik helemaal!"

ijzerhandel Zantvoort
Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort -Tel. 023 - 5712418

Ql meer dan 35 jaar goed
voor vakman en doe net zelver
Nu ook slotservice, onderhoud, beveiliging,
timmerwerk.
Met eigen buitendienst,
bij u aan huis!!!

Wij zoeken met spoed
fulltime

winkelmedewerkers
Voor inl. bellen tussen 9.00-11.00 uur
vragen naar mevr. W. Zantvoort.

Verwo Amsterdam is producent van betontegels en -éomters eo een aantal andere specialiteiten.
, BinnenVerwo Amsterdam werken ongeveer 40 medewerkers.
Vanweg^ verhuizing van onze huidige medewerkster zijn wij momenteel bij
• Verwo Amsterdam op zoek naar een

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST M/V
Een gedreven partner voor klanten en .collega's

De Struyk Verwo Groep is
een landelijk opererende
groep met vijftien
werkmaatschappijen en
onderdeel van het internationaal opererende beursfonds CRH plc.
Betontege/s, betonbonden.

U rapporteert aan het hoofd verkoop binnendienst.
De functie
• Tijdens een gedegen inwerkperiode wordt u wegwijs gemaakt in de markt,
de organisatie, het verkoopproces en de producten.
• Door het uitstekende contact met de klanten bent u in staat alert in te
spelen op hun specifieke vragen.
' • U heeft het overzicht van project, offerte tot en met order er» bent spil in de
communicatie tussen de klant en de buitendienst.
• De ontwikkeling bij de klanten verwerkt u in het geautomatiseerde marktinformatiesysteem (SAP). U verzorgt de registratie van projecten, offertes en
contracten.

afwateringssystemen en
vormen van straatmeubilair
zijn de belangrijkste producten. Relaties zijn o.a.
werheden, aannemers, architecten en handelsondernemingen. Door het zeer
brede productenpalc/cet, de
ruime naambekendheid,
het innovatieve karakter
en de hoge servicegraad is
de groep erin geslaagd een
prominente positie in de
markt te bereiken.

Wij vragen
• MBO-niveau, verkregen door
opleiding en/of werkervaring.
• Enige jaren werkervaring in een
commerciële omgeving, bij voorkeur in de GWW-sector.
• Ervaring met MS-office. Daarnaast
is ervaring met SAP/R3 een pré.
• Een praktisch, accuraat en stressbestendig teamlid, dat'staat' voor
zijn/haar klanten en collega's.
• Leeftijd 25-35 jaar.
Wij bieden
• Een positie waarin commerciële en
organisatorische talenten optimaal
kunnen worden gecombineerd.
• Afhankelijk van ambities en prestaties ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden in diverse richtingen
binnen de Struyk Verwo Groep.

de schedel vast. „Je kunt
het uitstekend vergelijken
met een contactlens," verduidelijkt mevrouw
Hacker. „Die zit ook stevig
vast, terwijl je hem net zo
makkelijk kunt uitdoen als
je dat wilt."
De derde categorie klanten die New Hair Planning
bezoekt bestaat uit wat
Lenie Hacker 'de cosmetische groep' noemt.
„Daarbij doel ik op mannen die kaal worden op een
gezonde manier, maar daar
psychologische problemen
mee hebben. Bijvoorbeeld
omdat ze pas twintig zijn,
en bang zijn zo geen
vriendin te kunnen krijgen. Wij zorgen dan voor
een haarstukje dat we met
tape muurvast op de schedel zetten, en dat niet te
onderscheiden valt van het
eigen haar. Zelfs niet bij
het sporten."
Voor alle klanten vormt

het precisiewerk van
Johann Hacker een uitkomst, zodat men in de
regel opgelucht en met
aanzienlijk meer zelfvertrouwen de zaak weer verlaat. Toch doen zich binnen
vaak emotionele toestanden voor. „Met name voor
vrouwen die kanker hebben is het verschrikkelijk
om in korte tijd al het
hoofdhaar te verliezen,"
aldus mevrouw Hacker.
„Daarom wachten we liever niet tot alles is uitgevallen, maar halen we het
er hier voor ze af om ze
dan meteen een pruik aan
te passen. Meestal is dat .
wel even brullen, hoor, als
de schaar er eenmaal in
wordt gezet. Maar als ze
dan tenslotte naar buiten
gaan is het net of ze alleen
maar naar de kapper zijn
geweest."
Johan Schaaphok

AssiDoman is een succesvolle hoofdrolspeler in de papieren verpakkingsindustrie met vestigingen in bijna alle Europese
landen en meer dan 17.000 medewerkers. Het van oorsprong Zweedse
concern heeft zich ontwikkeld tot een beursgenoteerde multinational en brengt
naast hout en verpakkingen ook verschillende papiersoorten en cellulose op
de markt. AssiDoman heeft haar positie vooral te danken aan de kwalitatief
hoogstaande producten, de zorg voor het milieu, het inspringen op de wensen
van de klant en een uitstekende klantenservice. Het verkoopkantoor van papier en cellulose voor de Benelux is
gevestigd in een monumentaal pand aan de Amsterdamse grachtengordel en bestaat uit een enthousiast team
van 10 medewerkers. Ter versterking van dit team zijn wij op zoek naar een m/v

AssiDoman

Medewerker Customer Service
logistieke spil met organisatievermogen

betonstrootstenen.
betonnen leidingsystemen,

motherapie ondergaan,"
inventariseert Lenie
Hacker. „Meestal moet
daar een snelle oplossing
voor worden gevonden,
want als de bestraling eenmaal is begonnen hebben
ze binnen veertien dagen
een volkomen glad bolletje.
Voor hen hebben we de
meest voorkomende pruiken in voorraad, van Noors
blond tot Creoolse krulletjes. En dat in alle mogelijke hoofdmaten, dus voor
zowel volwassenen als kinderen."
Ook lijders aan de kaalheidsziekte alopecia vormen een flink deel van het
klantenbestand. Voor hen
heeft Johann Hacker een
speciale prothese ontwikkeld, die bestaat uit een
vliesdun velletje waarop
het kunsthaar is aangebracht. Deze prothese
hecht zich puur door de
eigen lichaam swarmte aan

• Een functie in een jong team
binnen een solide onderneming.
» Prima arbeidsvoorwaardenpakket.
De procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie?
Stuur of e-mail dan binnen 10 dagen na
verschijning van deze advertentie een
brief met uitgebreid CV naar de
Struyk Verwo Groep, t.a.v. mevrouw
IA.M. Gooijers, personeelsfunctionaris,
Postbus 555,4900 AN te Oosterhout
E-mail: personeelszaken@stniykverwo.nl.
Voor meer informatie omtrent deze
functie kunt u bellen met de heer
RVetó, verkoopleider, telefoon 020-6328811.
Voor meer bedrijfsinformatie bezoek
onze site: ww\v.stwykverwo.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteid.

De functie:
- U bent mede verantwoordelijk
voor het goed functioneren van
de Customer Service voor
Containerboard, in nauwe samenwerking met de sales manager en
twee binnendienst collega's.
- U bent een initiërende en regelende schakel in de veelvuldige
contacten met klanten, fabrieken
en vervoerders.
- U zorgt voor een professionele
afhandeling van de orderadministratie en de logistieke processen.
- U houdt zich actief bezig met
het verzamelen van marketing
informatie.
AssiDoman vraagt:
- Een enthousiaste en flexibele
collega, servicegericht, accuraat en stressbestendig.

- Uitstekende administratieve en
communicatieve vaardigheden.
Commercieel inzicht.
- Een administratieve of commerciële opleiding op HBO-niveau en
minstens 3 jaar customer service
ervaring in een internationale
business-to-business omgeving.
- Goede beheersing van de moderne talen en ervaring met Word en
Excel. Kennis van automatisering
is een pre.
- Leeftijd minimaal 30 jaar.
AssiDoman biedt:
- Een verantwoordelijke en uitdagende functie met ruimte voor
eigen inbreng binnen een internationaal opererend bedrijf.
- Een succesvolle en solide organisatie rnet korte communicatielijnen en een informele sfeer.

RIJBEWIJS IN 1O DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijoploidingon die 10 dagen duren. Maak gebruik van onze moer dan 30-jarige
ervaring. SPECIALE METHODE. Mogelijkheid voor lening ter financiering
van je rijbewijs bij SNSbank.
Bel O9OO-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.
DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
r l l o p / e / d i n

- Een goed salaris met bijpassende
arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd in deze
functie, schrijf dan uw sollicitatiebrief met c.v. onder vermelding
van ref.nr. 233.92934W aan
Mercuri Urval B.V.
Diemerhof 26F
1112 XN Diemen/Amsterdam
E-mail: sol.adm@mercuriurval.nl
Oriënterende gesprekken vinden
plaats op 1 en 3 november 1999.
Zie ook: www.mercuri-urval.com

Mercuri Urval
Toko Ann
Haltestraat 34, tel. 5712800

vraagt SCHOLIEREN
voor 2 of 3 dagen per week.
Voor bezorgen en afwas.

VERWO AMSTERDAM

Adverteren? Bel met R i na Verkaalk 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436
DE
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Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Mevr.
Clazius uit Amsterdam de eerste prijs gewonnen en mag nu
gaan genieten van een Halcyon
coldlabel tweepersoons softtide Waterbed en een Akari
kleurentelevisie.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
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De winnaars van het Prijzenpakkettw.v. ƒ 200,- krijgen hun prijs
zo snel mogelijk toegezonden.

X

geeft. Honig Rejen»» --• •-, nuut ,

Boodschappen
De juiste oplossing van De BoodschappenPuzzel levert
Mevr. c. oamsma uitzwijndrecht
een schitterend pakket van 4
badlakens in trendy kleuren op.

TUINTIP

Coniferen

Oplage:
SUGGESTIE

3.009.413

BOODSCHAPPENPUZZEL
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woensdag tussen 17.00 en 21.00 uur
elk heel uur

Coniferen zijn er in heel veel
verschillende soorten en maten. Je treft ze dan ook in vrijwel iedere tuin aan. Er bestaan
ook naaldverliezende coniferen, maar de meeste soorten
blijven het hele jaar groen.
Juist omdat ze zo mooi groen
blijven, zijn ze geliefd; ze kleden als het ware de wintertuin
aan.

--....a^ = l.a»tC3

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Blad- of naaldverliezende bomen en struiken mogen na de
zomer niet meer gevoed worden. Ze moeten dan namelijk
afharden om gezond de winter door te kunnen komen.

vyilt ook u een
prijswinnaar zijn?

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

rtv

woensdag 14.45 uur
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

POKON
BIOBALANS"
CONIFERENMENU

MIKI'S RECEPT

Kantonese
Roerbakrijst
Oosterse eenpansgerechten zijn
razend populair. Ze zijn lekker en dankzij het roerbakken - gezond
en gemakkelijk en snel klaar te
maken: Neem nou de Roerbakrijst
van Honig. Die hoeft maar 1 minuutje voor te koken en in combinatie met de Honig Mix voor
Roerbakrijst geeft u het gerecht
een heerlijk authentiek Oosterse
smaak. Bovendien kunt u er, door
het toevoegen van verse groenten, kip of vlees, eindeloos mee
variëren. Kantonese Roerbakrijst
bijvoorbeeld....
Ingrediënten
(voor 3 a 4 personen):
• 250 gram
Honig Roerbakrijst
• 1 pakje Honig Mix
voor Roerbakrijst
• 2 a 3 eetlepels olie
• 300 gram entrecote
in reepjes
• 200 gr. peultjes
• 1 kleine ui in ringen
• 1 teentje knoflook
gesnipperd
• 2 lente-uitjes in ringetjes
gesneden
• 1 kleine rode peper in
ringetjes gesneden
Bereiding: Breng 3,5 dl. water
aan de kook. Doe hierin de Roerbakrijst en breng opnieuw de rijst
aan de kook. Kook de rijst 1 minuut door. Haal de rijst van het
vuur en laat het, met de deksel op
de pan, minimaal 5 minuten staan
(niet afgietenl). Verhit de olie in
een braadpan of een wok. Bak het
vlees gaar en bruin en bak op het
laatst de peultjes, ui, knoflook en
de rode peper mee. Voeg 1 dl.
water en de Mix toe en verhit het
geheel al omscheppend. Voeg de
Roerbakrijst toe en roerbak het
gerecht op hoog vuur droog. Bestrooi het gerecht met de gesneden lenteuitjes.

'Spicy' nieuws van McCain

Natuurlijk kent u de heerlijke frites en andere smakelijke aardappelproducten uit de diepvries
van McCain al.
Toch is er reden om nog eens
extra goed in het diepvriesvak
van uw supermarkt te kijken,
want daar liggen nu drie nieuwe
gekruide
aardappelproducten
van McCain: Spicy Frites, Spicy
Dollar Chips en Spicy Wedges.

Spicy Frites ook wel Southern
Fries genoemd - zijn overheerlijke krokante frites met een pittige smaak. Lekker met bijvoorbeeld kip en salade.
Spicy Dollar Chips zijn aardappelschijfjes met tuinkruiden.
Heerlijk bij een stukje mals vlees.
Spicy Wedges zijn overheerlijke

pikant gekruide aardappelpartjes
met schil. Lekker te combineren
met crème f raïche.
Serveer aan tafel eens iets anders
en probeer deze nieuwe, verrassend smakelijk gekruide producten van McCain.
U vindt ze in het diepvriesvak van
uw supermarkt in verpakkingen
van 450 gram.

Croenblijvende coniferen kunnen juist in oktober nog wel
een extra voeding gebruiken.
Zij gaan in de winter immers
niet in rust. Ze blijven groen en
groeien door en hebben dus
extra energie nodig. BioBalans ConiferenMenu van
Pokon is een uitstekende voeding, die er voor zorgt dat uw
boom mooi groen blijft. BioBalans ConiferenMenu heeft
een dubbele werking: het verzorgt de boom zelf, maar ook
het bodemleven.
En een gezond bodemieven
zorgt voor een luchtige bodem, waarin water goed kan
doordringen.
Deze tips worden u
aangeboden door

donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur
Voor dit kruiswoordraadsel worden de
omschrijvingen gegeven per horizontale of vertikale regel, leder hoKie in
deze puzzel heeft daardoor zijn eigen
nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1
horizontaal, en is dus het eerste hokje op de eerste regel.
omschrijving horizontaal:
1.manier waarop klanken in schrift
worden vastgelegd - koude en droge
valwind 2.hoenderproduct - Chinese
munt - watering - in oprichting (afk.) muzieknoot S.vliesvleugelig insect deel van een uurwerk 4.later - uiterste
punt - voorzetsel - voormiddag
(Lat.afk.) S.wandelplaats - acrobatische sprong - geestdrift e.vertegenwoordigster - hekeldicht 7.lidwoord onder andere (afk.) - familielid - rondhout - item (afk.) S.gevangenis zoogdier g.persoonlijk voornaamwoord - militaire rang (afk.) - water bij
Amersfoort - neon (afk.) - aanspreektitel (afk.) mschade - vrucht H.deel
van het hoofd - zinnebeeld van de
hoop - réservoir I2.de oudere
(Lat.afk.) - snel - woud - muzieknoot
I3.hemellichaam - model van een kledingstuk I4.gereedschap - water in

Er ontstaat een woord wanneer u de
letters uit de hokjes met de volgende
nummers achter elkaar plaatst:
N8-B1-F13-H10-B6

Doe mee en win.
De BoodschappenLijn:
0909- 300.10.10
maakt

kans

4 badlakens in trendy kleuren!
InfoTV op kanaal 12 (frequentie)
224.25 MHZ.
donderdag- en vrijdagnacht om 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 en 05.00 uur
zaterdagmorgen om 10.00 en 11.00 uur

www.boodscrvappenbeurs.nl

Pledge
Dust Away
ideaal met huisdieren

wam
Het BoodschappenSpel heeft voor u
leuke prijzen in petto Want iedere beller met
de juiste antwoorden maakt kans op een
weergaloos pruzenpakketdat bestaat uit een
comfortabel Halcyon Coldlabel itwee-^
persoons softsicje waterbed én een Akari'^
kleurentelevisle^vpor'in de slaapkamer 5
met afstandsbediening f Met dezerfantaS^
tische 'pnjzencombfnatie krugt, slapen)ery
relaxen een'compleet nieuwe< dimërisfe."
, Bovendien, ligt „ö

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

Schoon en stofvrij maken zonder dat er water
aan te pas komt, kon al dankzij schoonmaakdoekjes van elektrostatische microvezel. Maar
met Dust Away gaat Pledge, expert in meubelen vloerverzorging, nog een belangrijke stap
verder. Want Dust Away trekt het vuil niet alleen als een magneet aan, het houdt stof, vuil
en haren ook vast in een net van vezels, zoals
een vlieg in een spinnenweb. Zo wordt het stof
niet verspreid, maar écht verwijderd!
Eén en het zelfde doekje kan gebruikt worden
voor harde vloeren, spiegels, deuren, de glazen
tafel tot en met kwetsbare armaturen, computers, muziek- en geluidsapparatuur, die beter
niet met water in aanraking kunnen komen.
Vlug, makkelijk en goed schoon! Want niet
alleen zichtbaar vuil en haren van huisdieren,
maar ook onzichtbaar vuil zoals uitwerpselen
van huisstofmijt, huidschilfers, stuifmeel en
schimmelsporen worden gevangen en niet verspreid. Ideaal dus voor mensen met een allergische reactie op stof en huisdieren.

1. Welke fabrikant heeft Spicy nieuws?
Bacteriën zijn een belangrijke
bron van ziekten. In veel gevallen
worden ze via de handen doorgegeven. Daarom is er nu Palmolive Instant Hand Hygiëne.
Een handgel die de kans op besmetting aanmerkelijk verkleint
doordat het de meeste ziekten
veroorzakende bacteriën op de
hand bestrijdt, binnen vijftien seconden, zonder gebruik te maken van water en zeep!

Palmolive Instant Hand Hygiëne
voelt heerlijk fris en verzorgend
aan, is gemakkelijk op te brengen en trekt snel in. Door de
vochtinbrengende bestanddelen voelen de handen na gebruik
van de gel zacht aan.
Palmolive Instant Hand Hygiëne
is verkrijgbaar in twee verschillende flacons: een tasflacon van
50 ml voor f l. 4,29 en een f lacon
van 125 ml voorfl. 8,99.

2. Hoe heet de ideale handschoen voor al
uw huishoudkarweitjes?

De Pledge Dust Away doekjes zijn aan twee
kanten bruikbaar. Na gebruik, wanneer het
doekje zwart is van het vuil, kan het gewoon
weggooid worden in de vuilnisbak.

en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

op

We houden het huis graag schoon, maar wie veelvuldig met de handen in een zeepoplossing zit, kan
last krijgen van kloofjes en uitgedroogde handen.
Handschoenen helpen het uitdrogen van uw handen
voorkomen. Bovendien worden uw handen beschermd tegen scherpe en bijtende schoonmaakmiddelen.
De Spontex comfort Suprème handschoenen zijn
de meest comfortabele huishoudhandschoenen ter
wereld. Ze zijn voorgevormd tot in de vingertoppen
en gevoerd met een katoenen binnenhandschoen.
Daardoor zijn ze gemakkelijk aan te trekken, passen
ze perfect en krijgt u geen last van transpiratie. De
sterke buitenlaag van 100% procent rubber biedt
een goede bescherming en zorgt er voor dat de
handschoen lang mee gaat. Een speciale anti-slip
laag geeft bovendien een optimale grip en het rubber is aangenaam geparfumeerd. De handschoenen
zijn o.a. verkrijgbaar bij Albert Heijn en Jumbo in de
maten Small, Medium en Large.
De handschoenen zijn op 30° uitwasbaar en hebben
een handig ophangoog.
De Spontex comfort Suprème is de ideale handschoen voor al uw huishoudelijke karweitjes.

reinigt handen zonder water en zeep

„1T-V R I J N M O N D

een schitterende pakket van

perfect tot in de puntjes

Palmolive instant Hand
Hygiëne

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ledere beller met het juiste

Spontex Comfort Suprème

Wilt u zelf zien hoe gemak-.
kelijk onze kok Miki Kantonese Roerbakrijst bereidt,
kijk dan naar De BoodschappenBeurs

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

IBO et/mi

antwoord

POKON^fCHRYSAL

Noord-Brabant - ik (Lat.) - en dergeljjke (afk.) - nachtspiegel is.bocht in
een rivier - zangwijs
omschrijving verticaal:
A.ontkenning - kikker - deel van een
visfuik - persoonlijk voornaamwoord
B.uitroep - zuivelproduct - persoonlijk
voornaamwoord C.tijding - spijsverteringskanaal D.sprookjesfiguur - medisch specialist (afk.) - rivier in ons land
- voorzetsel E.hoofdtelwoord - familielid - advies F.kleur - wandeldreef
G.oude maat - bijdehand meisje vreemde munt - waterstand (afk.) bijwoord H.deel van de mond - boom
l.persoonlijk voornaamwoord - rnotorraces (afk.) - ledemaat - getij voorzetsel J.verenigingsgebouw licht breekbaar K.heilige - strijdperk vlug Lgesloten - Spaanse politieke organisatie (afk.) - loot - hervormd esperanto M.zout - mestvocht N.klaar genotmiddel - onmeetbaar getal
O.zouteloos - keurig - bouwland - afgemat

Dust Away is verkrijgbaar als systeem - meteen
demontabele wisser teen prima alternatief voor
zachte bezem en ragebol) en 10 doekjes - en als
los doekje in een verpakking van 10 stuks. U
vindt ze in supermarkt en huishoudwinkel. Bel
voor meer informatie, van maandag tot en
met vrijdag tussen 09.30 en 12.00, gratis met
0800-0223424.

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

Editie 17

Handbalsters nog
steeds puntloos
ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM-Rabobank
zitten nog steeds in de hoek
waar de klappen vallen. Tegen RKDES waren de Zandvoortsen dicht bij de eerste
overwinning, maar in de slotfase ging het mis en werd een
15-12 nederlaag geleden.

SV Zandvoort komt tekort tegen DSOV

ZANDVOORT - Door personele problemen raakt SV
Zandvoort behoorlijk in de
problemen. Tegen DSOV
moest het team van trainer
Gerard Nijkamp met vele invallers spelen en dat brak
hen op. DSOV won met 1-2
waardoor Zandvoort aardig
in de onderste regionen beMet een prima inzet heeft land is.
ZVM-Rabo getracht de eerste
punten binnen te halen. In de
Ondanks de vele regen bleek
eerste helft waren de teams ge- het veld van Zandvoort uitstelijkwaardig. RKDES had con- kend bespeelbaar. De slechte
stant een lichte voorsprong omstandigheden, vele buien
maar het gat was te overbrug- met een harde wind, was niet
gen. Bij de rust leidde RKDES bevorderlijk voor de kwaliteit
met 9-7. In de tweede helft zet- van het spel. DSOV was tegen
te ZVM-Rabo aan en aan span- het gehavende
Zandvoort
ning ontbrak het niet. Een he- steeds in de meerderheid. Te
vige regenbui gooide echter hopen is dat Zandvoort zonroet in het eten, want daardoor dag weer een beroep kan doen
kon er vrijwel niet meer ge- op de nu afwezige Jordy Heidehandbald worden. Doelvrouwe brink en Ivar Steen. Deze speMaaike Cappel zorgde met een lers blijken in samenwerking
paar knappe reddingen dat met Geoffrey van de Broek en
ZVM-Rabo in de race bleef. John Keur onontbeerlijk voor
Door de stortbuien werd het het jeugdige team.
veld spekglad en ook de bal
Het werd overigens een maviel vrijwel niet meer vast te tige partij voetbal van twee
houden. ZVM-Rabobank leed goed willende teams. Ook
een nipte 15-12 nederlaag.
DSOV was niet geweldig. Toch
Doelpunten: Mireille Marti- waren de meeste kansen voor
na 5, Wendy van Straten 4, Syl- de voetballers uit Vijfhuizen.
via Blom l, Daphina van Rhee De voorwaartsen gingen echl, Claudia Paap 1.
ter slordig met de kansen om
en soms had Zandvoort de
hulp van de doelpaal nodig om
Evenwicht in duel
op 0-0 te blijven. Aanvallend
kon SV Zandvoort geen vuist
tussen TZB en OSC maken. Mede door de straffe
ZANDVOORT - In een bij- tegenwind werd de defensie
zonder aardige voetbalwed- van DSOV vrijwel niet op de
strijd tussen OSC en TZB proef gesteld.
bleven beide partijen steken
De Zandvoorters moesten
op een 4-4 gelijkspel. Een uit- steeds verder terug in de deslag die de verhouding goed fensie, maar Silo van Loggem
weer gaf.
en John Keur bleven lange tijd
de zaak meester. Tien minuten
Aanvallend speelde TZB een voor het rustsignaal bezweek
sterke partij doch verdedigend de Zandvoortse defensie onder
werd nog al eens een steekje de druk van DSOV, 0-1. In de
laten vallen. OSC beschikte tweede helft kreeg Zandvoort
over een goed voetballend de wind in de rug maar dat was
team en aangzien TZB even- vooralsnog geen voordeel.
eens tot behoorlijke combina- DSOV ging op zoek naar een
ties in staat bleek te zijn, ont- tweede doelpunt. In eerste instond een wedstrijd die het stantie redde doelman Michel
aanzien volkomen waard was. van Kampen een paar keer
De Zandvoorters kwamen al heel goed maar na tien minusnel op een 1-0 achterstand, ten glipte de natte bal uit zijn
toen OSC van een dekkingsfout in de Zandvoortse defensie profiteerde.
TZB was vervolgens meer
aan de bal en ging op zoek naar
de gelijkmaker. Die gelijkmaker kwam er ook. Mischa Tibboel besloot een mooi opgezette aanval met een'raak schot,
1-1. Toen meteen na de rust
OSC een 2-1 voorsprong nam
was TZB even de kluts kwijt.
In de hierop volgende
tien minuten leed TZBrvëërbalverlies
en was het zoeken naarhet ritme. Dat ritme kwam terug
toen Riek de Haan de partijen
weer in evenwicht bracht, 2-2.
De Zandvoorters zaten toen
goed in de wedstrijd en zette
OSC onder zware druk. Mischa
Tibboel zorgde voor een Zandvoortse voorsprong, 3-2. In de
spannende slotfase vochten
beide teams voor de drie punten. Beide ploegen moesten
echter genoegen nemen met
een punt. OSC scoorde de gelijkmaker en kwam zelfs op een
4-3 voorsprong. De gelijkmaker van Riek de Haan was verdiend en in de laatste minuut
scoorde TZB voor de vijfde
maal. De goed leidende
scheidsrechter ging echter in
op het vlaggen voor buitenspel
en annuleerde de treffer.

Spaarndam te sterk
voor Lions-heren
ZANDVOORT - Het mannenteam van basketbalvereniging The Lions bleek niet
opgewassen tegen het sterke
team van Spaarndam. De
Zandvoorters boden goed tegenspel maar werden met 8358 geklopt.
Het team van coach Joop
van Nes trof het niet in de eerste competitie wedstrijd. Meteen moest aangetreden worden tegen de gedoodverfde
kampioen Spaardam. Spaarndam beschikt over een team
pet lengte, routine en is fysiek
ijzersterk. Het jeugdige Zandvoortse team moest het dit
keer afleggen tegen Spaardam.
In de openingsfase verraste
Lions echter de tegenstander
door in hoog tempo de aaanval
te zoeken. Dat leverden de
badgasten een 8-15 voorsprong op. Het geroutineerde
Spaarndam was echter niet
onder de indruk en zette rustig
en geroutineerd de achtervolin. De Zandvoorters krevervolgens geen greep
meer op de strijd waardoor by
de rust al tegen een 47-29 achterstand werd aangekeken.
Ook in de tweede helft kon
Lions tegen het sterke Spaarndam geen vuist meer maken.
Spaarndam liep ver weg en
won zoals het wilde met 83-58.

woensdag 6 oktober 1999

Een vrije trap van SV Zandvoort boezemt ontzag in bij de verdedigers van DSOV
handen waardoor DSOV 0-2
scoorde.
Tien minuten later kwam
Zandvoort terug in de strijd.
De doelman van DSOV raapte
de bal voor de tweede keer op
en dat werd bestraft met. een
vrije trap, die door John Keur

onberispelijk werd in gecsho.ten. Zandvoort ging toen op
zoek naar de gelijkmaker. De
strijd werd wat onvriendelijker, maar de strijd werd er ook
niet fraaier op.
In het laatste kwartier gooide Zandvoort alles op de aan-

Foto: Rob Knetter

val. DSOV moest terug, maar
het voetbal van Zandvoort was
niet goed genoeg voor een
tweede treffer. Vlak voor het
einde kreeg Zandvoort daar de
beste mogelijkheid toe. Een
laatste schot werd door Robin
Schaapsmeerders
verlengd,

maar de doelman stond op de
juiste plaats.
SV Zandvoort is door deze
nederlaag afgezakt naar de
voorlaatste plaats. Hopelijk
kan trainer Nijkamp zondag
weer een beroep doen op zijn
1
volledige selectie. Voor het af-

gelopen weekend meldden vijftien spelers uit het eerste en
tweede team zich af. Dat kan
niet een club of team opvangen
en zeker SV Zandvoort niet.
Zondag gaan de kustbewoners
op bezoek bij koploper Van
Nispen.

Saxo Cup in de regen
brengt veel spektakel
ZANDVOORT - De zevende ronde in de Radio 538 Citrqen Saxo Cup op het Circuit Park Zandvoort was er
een vol verrassingen. De
overwinning ging naar Michel Stoelman uit Aerdenhout, terwijl plaatsgenoten
Dillon Koster en Danny van
Dongen op een respectievelijk vijfde en zestiende plaats
eindigden.
De verrassing tijdens de training was Amber Peeters. Op
de natte baan had de Amsterdamse de snelste tijd neergezet. De race zou een wedstrijd
worden om van te smullen. Op
de kletsnatte baan kende Peeters een flitsende start. In de
tweede ronde verremde de
Amsterdamse zich waardoor
Michel Stoelman de kopposi-

tie overnam. De Lissenaar Van
Joolen mengde zich vervolgens
in de strijd om een plaats in de
top drie.
Stoelman behield zijn nipte
voorsprong op Van Joolen, die
tweede werd. Tegen het einde
van de race ontstond een felle
strijd om de derde positie. Peeters, Schaap en Dillon Koster
vochten felle maar faire duels
uit. Daardoor kon Sandra van
der Sloot aansluiting vinden
bij dit trio. Zij passeerde Koster, die in de Tarzanbocht de
zaken echter weer recht zette.
De Zandvoorter ging nog op
zoek naar een vierde plek,
maar slaagde er net niet in
Schaap te achtterhalen. In de
strijd om de nationale titel
gaat Van der Sloot aan de leiding. Van Legen is tweede, Van
der Scheer derde, Plugge vierde en Dillon Koster bezet een

mooie vijfde plaats.
In het midden van,het race,veld probeerde ' Dariny van
Dongen een punt te bemachtigen in de strijd om de nationale titel. De Zandvoorter vertrok van de zeventiende
plaats, maar viel in de race
naar een 22e plaats terug. Door
het spekgladde circuit werd
Van Dongen van achteren aangereden en spinde. De 16-jarige Zandvoorter ving de slippende wagen pp en zette de
achtervolging in. Hij eindigde
tenslotte op de zestiende
plaats waarmee hij een halve
seconde tekort kwam voor de
vijftiende plaats. De zestiende
plek was net niet genoeg was
voor een punt. „Zonder die
aanrijding had ik makkelijk in
de punten moeteri kunnen rijden," keek Van Dongen op de
race terug.

Foto: Pierre Bronsgeest

Zandvoort scoort veel, maar
Tweede plaats in Kenia krijgt
ook veel treffers tegen

De African Billflsh Cup, georganiseerd door het visblad
Beet en Red Sea Fishing, hield
de wedstrijden in Malindi in
Kenia. De vangsten tijdens
deze wedstrijd bestonden uit
verschillende soorten tonijn,
trevally, barracuda en wahoo's.
Op de tweede visdag moest
het team onder leiding van
captain Leo Haak toeslaan om
in de prijzen te kunnen vallen.
Het Trauma-team lootte een
goede boot, met een schipper,
die gespecialiseerd was in het

vissen op sailfish. De echte vissen beginnnen by 2,50 meter.
De dag begon goed want Leo
Haak ving een Giant trevally
van ongeveer 25 kilo en Martin
van Termey een tonijn van omstreeks dertig kilo.

Vissers halen
flinke jongens
uit het water
Die vangsten leverden vele
punten op, maar om de concurrentie voor of bü te blijven
moest er minimaal of een sailfish, die 160 punten opleverde,
of een marlin gevangen worden. Een marlin bracht maar
liefst vijfhonderd punten op.
Het Trauma-team gokte goed
en een uur voor het einde van
de wedstrijd haalde Coen Er-

ZANDVOORT - Op 16 oktober vertrekt om tien uur een
boswachter van Natuurmonumenten voor een 3,5 uur duren- Kennemerland. Voor deze exde fietstocht door de duinen cursie dienen deelnemers zich
van het Nationaal Park Zuid- voor 11 oktober op te geven

Fietsen

nest een sailfish van 2,70 meter
lang binnen, hetgeen 160 punten opleverde. Door deze
vangst steeg het team naar de
derde plaast met stip.
Op de derde dag, gokte Haak
en companen op de vangst van
een marlin, goed voor vijfhonderd punten, die nodig waren
om in de prijzen te vallen. De
uren verstreken, maar een
marlin viel nergens te vangen.
Vlak
voor
sluitingstijd
schreeuwde de schipper het
uit: „Marlin, marlin, marlin!"
Het spel ging op de wagen en
Coen Ernest bond de strijd aan
met de marlin. Ernest haalde
de marlin binnen hetgeen het
Trauma-team naar een prachtige tweede plaats deed stijgen.
Het Trauma-team zal volgend jaar weer deelnemen aan
de Cup 2000 en gehoopt wordt
deze gezellige en sportieve
wedstrijd dan met een eerste
plaats af te sluiten.

DAGJE NAAR
DE BOULEVARD?
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TOT KIJK!

ZANDVOORT - In een
doelpuntrijk duel bleef SV
Zandvoort aan de goede kant
van de score en versloeg
Overbps met 6-4. Ook uit
deze uitslag bleek dat het
aanvallend wel goed zit bij de
zaterdagvoetballers van SV
Zandvoort, maar dat de defensie kwetsbaar is.
De liefhebbers van doelpunten komen geheel aan hun
trekken bij SV Zandvoort. Het
aanvallende voetbal van de
Zandvoorters bracht na vijf
wedstrijd het totaal gescoorde
doelpunten op 23. Bijna een
gemiddelde van vijf per wedstrijd. Aan tegendoelpunten
ook geen gebrek gezien het
aantal van zestien, hetgeen
drie per wedstrijd betekent.
De Zandvoorters zijn aanvallend met Edwin Ariesen, Ro-

met hun naam en telefoonnummer op 023-5411119.
Zij worden dan teruggebeld
over het vertrekpunt van de
fietstocht.

ADVERTENTIE
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Puzzelrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Voor aanstaande zaterdagavond organiseert de Auto Sportvereniging Sandevoerde
de zogenaamde Bloemenhuis J.Bluijs-rit door
Zandvoort.
Vanaf half acht kan pp
zaterdagavond worden ingeschreven en de start is
om acht uur. Per equipe
moet achttien gulden betaald worden om te mogen
deelnemen. Sandevoerde
heeft nu een rit in elkaar
gezet die bekend staat als
route beschrijving en een
lengte heeft van ongeveer
23 kilometer. De start is
om acht uur vanuit de Beach Bar van Hotel Palace
aan het Burgemeester van
Fenemaplein 2.
De uitzetters Jef en Jan
Vink zetten een leuke rit in
de badplaats uit waarin
het venijn in de staart zit.
Alle hoeken en gaten van
Zandvoort worden bezpcht. Voor de winnaars
zijn in de diverse klassen
fraaie bekers beschikbaar.
Inschrijven is reeds mogelijk via telefoonnummer
5713391.

Klaverjassen
bij TZB

De leden van het Trauma-team tonen hun vangst

ZANDVOORT - De Zandvoortse vissers Leo Haak en
Ton van Hoek, die samen
met de Amsterdammer Martin van Termey en Coen Ernest uit Zoetermeer het zogenaamde
Trauma-team
vormden, behaalden een
prachtige tweede plaats tijdens viswedstrijden in Kenia.
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Topsco
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Stefan Smit
Pieter Keur
Mischa Tibboel
Avi Ovadia

•

bin Castien en Pieter Keur uiterst gevaarlijk en spelen dan
ook volop de aanval. Tegen
Overbos moesten de Zandvoorters eerst wakker geschud
worden. Na een minuut scoorde Overbos 1-0 en dat was voor
Zandvoort het sein het tempo
maar meteen hoog op te
schroeven. Na vijf minuten
spelen werd de gelijkmaker genoteerd. Robin Castien was
weer geweldig op dreef en
scoorde de gelijkmaker.
Lang stond deze gelijkmaker
niet op het bord, want twee
minuten later leverde een
counter van Overbos het tweede Hoofddorpse doelpunt op.
In eerste instantie redde doelman Michel Winter maar op de
rebound moest hy het antwoord schuldig blijven. Zandvoort bleef sterker en doelpunten konden niet uitblijven. Na
een vrije trap van Pieter Keur

Castien (SV Zand-zat) 9X

fê*4
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-zat.)
(TZB.)
(SV Zandvoort-jun.)

©

8X
7X
6X
5X

De strijd om de titel beste schutter van Zandvoort is heviger en
spannender dan in voorgaande jaren. De onderlinge verschillen zijn
erg klein en dit jaar zijn er vele kanshebbers. Stefan Smit scoorde
wel een keer maar moest zijn koppositie afstaan aan Robin Castien,
die driemaal doelpuntte. Pieter Keur volgt door het maken van een
doelpunt op de derde plaats terwijl Mischa Tibboel oprukte naar de
vierde positie. De junioren Avi Ovadia en Koderick Fransen delen de
vijfde plaats.

zorgde de mee opgekomen
Rene Paap voor evenwicht in
de strijd, 2-2.
Zandvoort drukte door en
door doelpunten van Sander
Hittinger en Robin Castien
werd het 4-2. Toen Robin Csatien, na een fraaie actie voor 52 had gezorgd leek Zandvoort
op weg naar de dubbele cijfers.
Op slag van rust profiteerde
Overbos van mistasten in de
Zandvoortse defensie en gingen de teams met een 5-3 tussenstand aan de thee.
In de tweede helft werd minder met scherp geschoten, alhoewel er voor beide partijen
genoeg moegelijkheden waren.
Zandvoort verzuimde de wedstrijd definitief te beslissen,
waardoor Overbos, door tegen
te scoren, de spanning geheel
terugbracht, 5-4. Even later
maakte Robin Castien aan al
onzekerheid een einde door
zijn derde en Zandvoorts zesde treffer te scoren. In de slotfase is Zandvoort niet meer in
de problemen geraakt.

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 8 oktober organiseert TZB de eerste van
de maandelijkse koppelklaverjaswedstrijden. In
de kantine van de voetbalvereniging aan de Kennemerweg wordt om acht
uur begonnen.
De opbrengst van de klaverjasavonden komt ten
goede aan de softbalafdeling van TZB. Het inschrijfgeld bedraagt tien
gulden per koppel. Hans
Paap, behorende tot de organisatie, heeft al een
planning gemaakt voor het
gehele seizoen. De volgende wedstrijd staat op 12
november gepland en vervolgens: 10 december, 14
januari 2000, 11 februari
2000, 10 maart 2000 en 14
april 2000.
Informatie kan verkregen
worden bij Hans Paap, telefoon 5717397.

Nek-aan-nekrace
by bridgeclub
ZANDVOORT - De vierde
wedstrijd in de eerste competitie bij de Zandvoortse
Bridgeclub gaf in de A-lijn
een nek-aan-nekrace te zien
tussen drie paren.
Mevrouw Molenaar en de
heer Koning, het echtpaar
Smit en de dames Koning en
Van der Meulen gaven elkaar
weinig toe en eindigden met
minimaal verschil op de eerste
drie plaatsen. De dames Van
der Meulen en Spiers breidden
hun voorsprong op de nieuwe
nummer twee, mevrouw Molenaar en de heer Koning, uit tot
veertien procent.
De eerste plaats in de B-lijn
werd behaald door de heren
Baljet en Heidoorn met 61 procent. Verrassende tweede werden de dames Dekker en Lemmens met 59 procent. In deze
lijn leiden de heren Bakker en
Brandse met op de tweede
plaats de dames Verhage en
Visser. Een vrolijke avond was
het in de C-lijn voor de dames
Van der Meer en Vrolijk. Zij
eindigden als eerste met zestig
procent. De tweede plaats, op
drie procent, was voor de dames Jurriaans en Meijer. De
dames Van der Meer en Vrolijk
hebben de leiding in handen
genomen voor de dames Koning en Rudolphus.
De vijfde wedstrijd in de
competitie op donderdagmiddag gaf in de A-lijn een overwinning te zien voor de dames
Koning en Van der Meulen.
Met een resultaat van 68 procent bleven zij de dames
Pluitsma en Pellerin maar
liefst acht procent voor.
Mevrouw Van Leeuwen en
de heer Overzier blijven onveranderd aan de leiding, terwijl
de dames Boon en Van der
Meulen zijn opgeklommen
naar de tweede plaats.

De heren Van der Moolen en
Vergeest legden in de B-lijn
met 67 procent beslag op de
eerste plaats. De dames Koning en Meijer waren met 59
procent goed voor de tweede
Zaterdag staat de topper te- stek.
gen koploper VEW op het programma. Zandvoort ontvangt
De ranglijst wordt thans
VEW voor deze wedstrijd op aangevoerd door mevrouw
het veld aan de Duintjesveld- Pluitsma en de heer Veldhuiweg om half drie. Bij winst ne- zen, op een achterstand van
men de Zandvoorters de kop- vijf procent gevolgd door de
dames Lemmens en Nijsen.
positie over.
ADVERTENTIE

Beantwoord 10 'Mïllennium'-vragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.

l>eMifiBennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:
22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 15 december en 29 december 1999.

SONY 71CM 100HZ BREEDBEELD KLEUREN TV

GASFORNUIS

KV28WF3; grootbeeld 16:9 Super Trinitron beeldbuis, Multi
picture, 5 beeldmodes o.a. smartzoom, 40 watt HiFi stereo,
100 voorkeuzezenders, teletekst met geheugen. *3099.-

Gasoven met braadslede, dubbele
ovenruit en geëmailleerde sierdeksel.
'549.-

CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD 32x motorzoom. Adv.' 1099.-

649.-

PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv.'2095.-

999.-

1269.-

MULTIMEDIA COMPUTER

SONY T R A V E L L E R

Celeron 433 Mhz processor, 64 MB
intern geheugen, 6.4 GB Harddisk,
56k modem, Windows '98, 1 jaar
helpdesk en on-site garantie. *2299.-

TR401;HiFigeluid.Adv.'1330.jeluid.Adv.'1330.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLE.UREN-TV
PW5304; Stereo, teletekst
metgeheugen. Adv.'2795.-

MIELEWASAUTOMAAT WHIRLPOOL COMBI

789.-

CANONV8 TOPKLASSE

Adviesprijs'3659.-

MIELE KOELVRIES

230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen,3draagplateaus van glas,
energieklasse A. '1599.-

16 x zoom, 5 standen program AE, incl. accessoires
en afst.bed. Adv.'1499.-

1178.-

293 liter inhoud, 3 vriesladenen3 legroosters. *1299.-

Topklasse! G r o o t b e e l d TR620; 15x zoom, 3 proBlack-line S, 100 Hz digital gram AE. Adviesprijs' 1890.scan, stereo. TXT. Adv."2695.-

898.-

1069.-

748.-

zoom. Adv.'3849.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
216 liter inhoud, 2 vriesladen en verstelbare
legroosters. "949.

SONY DIGITAL8 TOP!

SONY BREEDBEELD TR7000; stper steady shot, ind.
71CM KLEUREN TV accessoires en afslbed "2420,KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv.'2990.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

779i-

488.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l O20 - 64749391

|S315; DVD video, 10bit,
|afst.bed.Adviesprijs'1770.-

1400 toeren, electronische
programma besturing en
waternivo automaat met
Fuzzy Control. '2099.-

1329.-

1000 toeren, spoelstop en
kort programma.'1449.

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en
snel programma. '1699.-

~~ 899.-

858.-

BOSCH KOELKAST
185 liter koel en 54 liter
vries. 2 legroosters. '899.

SONY72CMHIRSTEREO VR768; Turbo-Drive, stereo,
montage, Jog & Shuttle,
TXT. Adviesprijs'1495.-

575.-

ZANUSSI KOELKAST
136liter koel en 42 liter
vries, 2 legroosters. '699.-

SONY 63CM STEREO PHILIPSHIFI STEREO

BOSCHWASAUTOMAAT
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. '1349/

VR675;Showview+PDC,4koppen, FollowTV,fongplay.'1045.-

679.-

BOSCH KOELKAST

SONY HIFI STEREO

125 liter inhoud, 3 sterren
vriesvak van 17 liter, 3 verstelbare plateaus van glas *949.-

E830; 4 koppen Super Trilogie
montagevideorecorder. *1200.-

~ 859.-

ARISTONA STEREO KTV

BAUKNECHTKOELKAST

SONY HIFI STEREO
E720; SuperTrilogic, 4 koppen, Showview+ PDC. *1 1 00.-

130 liter met 16 liter vriesvak,
energie klasse A *899.-

JVC STEREO VIDEO

SAMSUNGKOELKAST

499.-

TV/VIDEO COMBI'S

133 liter koel en 22 liter
vries, 3 legroosters energie
klasse A. *899.-

HRJ6;4k,Hi-SpecDrive.'989.-

479.-

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, longplay. Adv.'945.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. '1549.-

868-

FRIGIDAIRE KOELKAST
138 liter inhoud met
2 sterren vriesvak *499.-

319.-

PHILIPS SHOWVIEW
PANASONICSTEREOKTV VR165;+PDC,afst.bed.
'745.-

895.-

975.-

j 21Sl;55cmFSQ.Adv.'849.-

BOSCH VRIESKAST

575.-

90 liter en 12 kg invriescapaciteit. Adviesprijs. '849.-

PANASONIC Beste Koop!
SONY 55CM STEREO NVSD220; Showview +
PDC. Adviesprijs' 629.-

595.-

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. *1649.-

ZANUSSI KOELEN
EN VRIEZEN

Interne cd-rewriter kit;
24 X afspelen en 4 X opnemen,
inclusief zeer duidelijke
software. *699.-

Oi/Me/deurs koelkast:
163 liter koel, 42 liter
vries, automatisch
ontdooisysteem. *699.-

SONY PORTABLE KTV

WHIRLPOOL
BOVENLADER

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. *1435.-

898.-

PHILIPS MINI HIFI SYSTEEM MET
CD-WISSELAAR EN CD-RECORDER

2 X100 watt versterker met Incredible Surround,
i Koel/vries combi:
RDS-tuner dubbelcassettedeck, J
HU MET5 GRATls
\ totale inhoud 235 L, 3cd-wisselaar,mcl.
_<r,-^ CD74R RECORDABLES!
2 ruime vriesladen. cd-recorder,
"~
, Adv. *849.- ,

WHIRLPOOLVRIESKAST
108 liter, 1 1 kg invriescapacileit. '799.-

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde
programma'szeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. *1799.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST

BOSCH
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! Ruime
vulopening, 140 minuten
timeren RVS trommel '1449.-

975.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER

Geenafvoernodig! 120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '1199.-

~ 795.voor lagere temperatuur.*949.-

WHIRLPOOL VRIESKIST

WHIRLPOOL DROGER

375.-

Topklasse PC, 450Mhz, 64mb,
8GB HD,DVD,1 SVnon -AoV3299-

2399.-

545.-

INDESITWASDROGER

120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599.-

279.-

HP INKJETPRINTER
DJ71 0, fotoprinter, 600 dpi,
6 ppm. Adviesprijs*549.-

339.CANON PRINTER

.1249.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig irrtergreetbaar, 4 prograrnma's en aquastpp. *1 299.-

849.ATAG RVS INBOUW
GAS KOOKPLAAT

60cm breed, met vonkontsteking.Adv.-899.-

INBaMGASKOOKPLAAf

199.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
f
Met restwarmte indicatie *899.-

499.-

F1.0;
Gasfomuis
met elektrische
oven en grill.
'1450.-

898.-

PELGRIM FORNUIS
EL34; Hete-lucht oven,
irill en draaispit '1199.-

798.-

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-etektro fornuis

Adviespriis'249.-

HP SCANNER

158.-

4-pitsmetvonkontsleking. '448.-

298.-

PELGRIM KOOKPLAAT
ETNA RVS WASEMKAP 2-delige
pannendragers

2 motoren, hoog vetmogen "295.- en sierdeksel. '490.-

SCJ3200C; 300x600Dpi,

rCTV37CM *TELETEKST 30bits. Adviesprijs'311.-

278.-

IjrJJA? 295."
PORTABLEKTV37CM

PELGRIM WASEMKAP ETNA K O O K P L A A T

3 standen en vetfilter. '260.- 4 pils met 2 delige branders.

265.-

98.ALKMAAR

llBETAALGEMAK;
(II IttlHI IUIOI Uil «tl l

Meer budget dóór de gratis
BCC-card! • /.
>;
Aanvraaq-folder In de winkel!

Gasoven met dubbele
llasdeur. '547.-

378.-

3-standen en vetfilter. '295.-

139.-

598.-

IGNIS FORNUIS

ETNA K O O K P L A A T

ATAG WASEMKAP

PORTABLE KTV 37cm BJC220; Kleurenprinter.

Hm* 295."

4 programma's, 2:temperaturen en aquastop*1599.-'

5 K G W A S D R O G E R metgrien glazen sedeksel. '695.-

70voorkeuzezenders,Off. Ned.
Philips garantie. Adv.'695.-

Off. Ned. Philips garantie. '495.-

375.-

379.-

51 CM KTVTELETEKST

PT155;37cm, afst.bed.'595.-

140 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur.'799.-

120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur'599.-

titel 400Mhz, 32M8, 4.3GB, 56k
Vm. 1 jr. Or>Site, Ex men. '1899.-

M PHILIPS TELETEKST

Volledig intergreerbaar,
5 programma's en aquastop, zeer stil. Adv„*2795.-

BAUKNECHTDROGER ATAG
140 minuten timer en toets FORNUIS

50 liter opzelmodel. 549.-

102 liter inhoud, .6,5 kg
invriescapaciteit. '599.-

IBM APTIVA-265 PC

465.-

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER : -

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER : -

5,3 M1400;Afstandsbed.Adv.'550.-

YAKUMO PC

545.

INBOUW
APPARATUUR

~~ 1198.-

BOSCH VRIESKAST
187 liter, 4 laden en een intensief vriesvak, 24kg invriescapaciteit. *1299.-

ARISTONA VIDEOREC.
SB100; 2 koppen, scart,
PANASONIC KTV TXT afst.bed. Adviesprijs*495.-

~~

Sprogramma's, 12couverts. *899.-

Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. '999.-

XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv.'1499.-

M21; Hi-Black Trinitron.'990.-

BOVENLADER

AEG CONDENSDROG'ER

E130;Trilogicplus, afslbed. '610.-

SONY55CMTELETEKST Met afstandbediening.

765.-

1245.-

SONY VIDEORECORDER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

835.-

INDESITVAATWASSER

379.-

Sll&ai

SAMSUNG S T E R O !

689;-

695.-

3 programma's en actief
droogsysteem. "1199.-

AEG

INDESIT KOELKAST

Adviesprijs'1220.-

X2101; Trinitron, TXT.
Adviesprijs'1440.-

AEG VAATWASSER

134liter inhoud, automatische
ontdooiing. '699.-

SV60; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*699.-

549.-

945.-

WASÜROOGCOMBINATIE

469.-

ARISTONA STEREO

BCCP
\PRl.

1095.-

INDESIT WASAUTOM.
Vrije temperatuur keuze en BAUKNaCHT VAATWASSER
halve lading toets .*799.- 5 programma's, 2 temperaturen en Thermodry
droogsysteem. '1699.-

SGS2009; 2 programma's
en 4 sproeiniveaus.*1149.-

1499.-

pF|.37cm, Showview, Off: Ned:
*'--'l Phi,lipsgarahtie.Adv*995.-

1245.-

BOSCH VAATWASSER

PHILIPS 70CM STEREO

[PRUSl

6 Programma's, 3 temperaturen en unieke bestek
schuiflade. '2099.-

800 toeren, vrije tem- BOSCH VAATWASSER
p e r a t u u r k e u z e ; kort 6 programma's, 4 temperairogramma. *.1199.turen en timer, zeer stil "1848.-

PT820; 63cm Black-line S, E920; 7 koppen SuperTristereo, teletekst. Adv."2795.- logic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv.'1650.-

\BCCl
\PRUSA

18 liter, 800 Watt, 5 standenendraaiplateau. "279.-

17 Her, draabateau en 6 standen.

PHILIPS 100HZ KTV SONY MONTAGE TOP!

TR426; Showviev^ PDC,
|itXT'..2 tuners; Adv*1395.

189.-

SHARP MAGNETRON

700WATT MAGNETRON

1000 toeren, spoelstop en
halve lading toets. '1249.-

216 liter koel en 54 litervries,
5 glazen plateaus '1399.-

PHILIPS MATCH-LINE

l/SflISfQNA•.••-', M

239.-

DAEWOO MAGNETRON

849.-

MIELE KOELKAST

Turbo-Drive, stereo, montage.TXT. Adviesprijs'1595.-

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

Digitale bediening, 800 Watt,
22liter,ontdooiautomaat.'549.-

Digitatebediening, 800 Watt magnetron vermogen, 18liter. "349.-

ZANUSSI WASAUTOM.
PHILIPS SUPER VHS!

PT4501 ;Teletekst. Adv.'l 645.-

429.-

VVHWIKXDLMAGNETRON

AEG WASAUTOMAAT

729

1979.-

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv.'l 399.-

BOSCH WASAUTOM. 900Watt,30liter,digitalebediening met grill en hete lucht.'699.-

WHIRLPOOL WASAUTOM. MIELE VAATWASSER

KV32W3; HiFistereo.TXT
met geheugen. Adv.'3495.-

KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'1880.-

1249.-

479.-

SAMSUNG COMBl"

220 liter inhoud, vriesgedeelte met 2 vakken."829.-

SONY DVD SPELER
SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!

diening, grillen hetelucht'699.-

KOEL/VRIES COMBI

PHILIPS DVD SPELER
SONY100HZBREED- AdviesprlJsri499.BEELD KLEUREN TV,,
KV28W;71cmSuperTrinit- !|DDMC
ron, stereo, TXT. Adv.'2440.- '«PK«*

1200 toeren, zeer eenvoudige bediening
aquacpntrol -ir 1649.-

628.-

\'im* 1/49."

599.-

SHARP COMBI

AEG WASAUTOMAAT 900 Watt, 26 liter, digitale be-

BOSCH KOEL/VRIES
220 liter netto inhoud,
2 vriesladen.*1248.-

JVC DIGITAAL STUNT!
SONY BREEDBEELD GRDV; Prijsdoorbraak !,
100x

1979.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

PHILIPS 100 HERTZ
B R E E D B E E L D KTV SONY STEADY SHOT !

24WS1;61cm Super Trinitron,
stereo.teletekst Adviespi|s'2440.-

280 liter inhoud, Koeler en
vriezer apart regelbaar, 3 vriesladen, 3 legroosters.."1749.-

~1248.-

UC6000; camcorder met Rexizone, HiFi geluid. '1599,-

70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT ! HhS CAMCORDER STUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT.

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

Topklasse. 1300 toeren, zeer lOOOWatt, 26liter, digitale
gebruikersvriendelijke. Novot- bediening, Quartzgrill, héleronic besturing. Energie en luchten uniekeCfispfunktie'1099.Was klasse A. '2799.-

Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m*
BEVERWIJK

BreestraatSS
Mammoetstore 1500 m*

ZAANDAM

Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m2
HAARLEM

Rivièradreef 37
Winkelcentrum "ScKalkwIjk"

AMSTERDAM NOORD

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

Bulkslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

l

AMSTERDAM ZUID-OOST

I

Biilmerpleln 995
Winkelcentrum "A'damse Poort"

1

ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTELVEEN
AMSTERDAM • BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
DEN HAAG • DELFT- HAARLEM .HILVERSUM .
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK -UTRECHT
VEENENDAAL -ZAANDAM - ZEIST
ZOETERMEER • ZOETERWOUDE

178.-

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag . .
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag.

, 13.00 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN

donderdag

.

19.00 tot.21,00 uur

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

Vrijwel ongemerkt is het
Amsterdamse Bos 65 jaar
geworden. En nóg is het niet af.
Ook al schreef J. Th. Balk jaren
geleden ('Een kruiwagen vol
bomen') dat de laatste boom,
een hondspopulier, op woensdagmorgen 25 maart 1970 om
elf uur was geplant. Het Bos is
volgroeid en splinternieuw
tegelijkertijd. Op 22 oktober
gaat namelijk met enig vertoon
de zuidelijke uitbreiding,
Sehinkeïbos, 'open'. Het graven
van de roeibaan in een kale poldervlakte was de start van het
Bosplan, in 1934. Diezelfde roeibaan wordt binnenkort - voor
de zoveelste keer - uitgebreid.
Tegelijkertijd krijgt de hoofdentree een facelift. Het Bos
past zich voortdurend aan om
de viereneenhalf miljoen bezoeken per jaar (dagelijks de hond
uitlaten telt ook mee) te ontvangen - een bos gaat niet met
pensioen.

. woensdag 6 oktober 1999

1-17

^^*jfflei^BïaA

Er komen meer voorzieningen voor
hedendaagse bermtoerisme

H

De karakteristieke bosbruggen worden voor miljoenen
guldens gerenoveerd

gaat niet met pensioen
ET ZIET er nu niet specta- Meerzicht, behouden als oor- ;;
culair uit, geeft Roos van
spronkelijke boerderij, en,iets
Oosten toe. Zij is hoofd
ten zuiden van die as staat dé
Amsterdamse Bos. Maar
Ridammerhoeve, een biolóals je de veranderingen in het
gisch-dynarnische geitenboerprille Sehinkeïbos op de voet
derij, kaasmakerij, tevens-kin-"
volgt, is het boeiend te zien
derboerderij ('wij heffen geen •
hoe daar een nat bos ontstaat, entree, neem daarom niet uw,
zegt ze. „Een moerasbos, met
eigen consumpties mee').,', .. ;',',
ruige natuur. Geen net aangeOorspronkelijk was, vertelt
harkt bos." De vijvers die in * Roos van Oosten, de opzet om,
voorheen het weiland zijn
aan de noordoost hoek van de ,
gegraven, vullen zich met
, Grote Vijver een café met térregenwater. Zij vormen het
ras te bouwen. Benevens, zo' '
hart van de veertig hectare
leren archiefstukken, eeri sier- ',
grote groene uitstulping die
tuin, doolhof en speeltuin. De ' ;
ten zuiden van de Bosrandweg weidse allee van de entree
richting Aalsmeerse
, richting Grote Vijver duidt
Oosteinderpoel steekt.
daar nog op. Die brede laan
Compensatie voor het afhapmet voet-, fiets- en ruiterpapen van de Vietnamweide
den naast elkaar eindigt nu brj
door de 'booming' Zuidas.
enkele trimtoestellen en een
Jammer? Roos van Oosten:
kiosk. Niet alle bosplannen
slaan aan.
„Zoiets overkomt je. Kan
gebeuren. Dan moet je er het
Wat moet je ook, met zoveel.
beste van zien te maken. En
uiteenlopende wensen. En
wacht maar af hoe mooi het
met activiteiten die achteraf,
Sehinkeïbos over tien jaar is." misschien een rage blijken te- '
Dat dit nieuwe stuk Bos aan
zijn. „Skeeleren bijvoorbeeld,"
Schiphol grenst, doet er niets- zegt Annemiek Unk, „daar '
aan af, zeggen Roos van
,, zij n we nog,niet uit. Móeten
Oosten en Annemiék;Unk •• •• *~••-we een aparte skeelerroute -"
(hoofd ontwikkeling) vrijwel
aanleggen?" Het is geen' kwés- <
in koor.
tie van even een asfaltlintje in
Hoe fraai straks ook, qua
het Bos uitrollen. Dat vraagt
bezóekaantallén kan dat hoek- overleg, geld,, tijd. Moet de
je nimmer tippen aan de
rodelbaan (de heuvel) worden
hoofdentree bij de
. aangepast aan de jongste wensen? Moet er een klimwand
Amstelveenseweg. Nu ligt •
daar voornamelijk asfalt en
komen? „Zoiets past beter in
gras. „Terwijl het entreegeSpaarnwoude," vindt Roos
,
bied toch de omvang heeft
van Oosten.
van een heel park," aldus
„We moeten als recreatiegeAnnerniek Unk.
bieden rond de stad niét op
Landschapsarchitecten buigen' elkaar gaan lijken." Het Bos
zich over de vraag hoe het'
heeft een eigen karakter. Dat
visitekaartj e van het Bos er ,
behouden en onderhouden
uit komt te zien. Gelijktijdig
staat voorop. De karakteristiemet de verbreding (met 26
ke 75 bosbruggen van Piet
meter) van de Bosbaan in 2002 Kramer worden dan ook voor
gaat het Bosmuseum dat nu
miljoenen guldens gerenoachter (pannenkoeken))boerveerd.
• ,'
derij Meerzicht staat, naar de
Maar over uitbreiden en ver- \
ingang. Hier opent een volnieuwen gesproken: vergeet ;
wassen bezoekerscentrum.
niet, aldus Van Oosten, dat de
Met ontvangstruimten voor
vroeger ontoegankelijke stads- i
groepen, openbare toiletten,
kwekerij (ten noorden van de
voorzieningen (kluisjes!) voor
Amstelveense Poel) erbrj
joggers. Natuurlijk hoort de
komt. Daar groeit, geïnspiS
fietsenverhuurder er ook bij.
reerd op de Japanse vlag, een >
En een café-restaurant, evenpark met Japanse kers, waarals het kantoor van de roeiomheen straks rododendrons
bond, want met de sloop van
geuren; een pad van notenbo- ';
de tribune verdwijnen de
- men slingert er doorheen.
>
voorzieningen daar. Voor grote. Annemiek Unk vult aan: „De
evenementen verrijzen tijdegrond die vrij komt door hét
lijke tribunes.
verbreden van de Bosbaan .
De hoofdentree van het Bos is plempen we in de Nieuwe
góéd bereikbaar met openbaar Meer. Daar ontstaat zo een
vervoer, vandaar dat er niet
prachtig moerasachtig natuur- meer parkeerplaatsen komen. gebied." Voor ringslangen
Wat mij betreft liever minder,
graaft men een tunneltje
zegt Annemiek Unk. Wellicht
onder de Bosrandweg. En
rijdt over enige jaren een
komt er een hek langs deze
drukke weg om het dierlijk
treintje van hier naar topattracties als de geitenbperderrj
verkeer tussen Schinkelpolder
en Meerzicht. Makkelijk voor
en rest van het Bos te
wie moe is of niet graag ver
beschermen? „Nee," zeggen
wandelt. Het wordt vermoede- beide dames gedecideerd, „dat
lijk geen (smal)spoorbaan. „Te zit er niet in." Het klaverblad
hoge investeringen," zegt
bij de Van Sonweg (nabij de
Roos van Oosten. Een .treintje brug over de Ringvaart) gaat
dat gewoon op de weg of het
wel op de schop.
fietspad rijdt, kan wel, mis„We moeten nodig eens starschien. „Het is de bedoeling
ten met het opzetten van een
dat ook zo minder auto's in
eigen website met actuele
het bos rijden," vult
informatie. Van deze site zouAnnemiek Unk aan. En het
den donateurs van het Bos
nieuwe profiel van de weg
wandel- of fïetsroutes af kundoor het bos moet de automo- nen plukken," zegt Annemiek
bilist afremmen.
Unk onder verwijzing naar
Als eenvoudige trimmer reali- Internetsites van
seerje je niet, een rol te speNatuurmonumenten en
len in beheersbeleidsplannen, ANWB. Als het aan haar ligt,
toekomstvisies en dergelijke.
worden omwonenden als vrij- ,
Vergis je niet, over alles wordt willigers of donateurs nauwer
door de tientallen .medewerbij het Bos betrokken. Ze kunkers van het Amsterdamse
nen rondleidingen verzorgen
Bos nagedacht. Vergaderd. En en bijvoorbeeld de 'fluistergeëvalueerd. Dat begon al met boot' bemannen. Met deze stilhet plannen maken, zo'n
le boot die bij de manage verzeventig jaar geleden.
trekt, varen groepen bezoeDienstreizen werden onderno- kers over het uitgebreide
men naar parken in Engeland, waternet dat door het Bos
Duitsland en PVankrijk. Aan
kronkelt. Ook in het toekom-:
Engeland is de golvende land- stige informatiecentrum, waar
schapsinrichting ontleend.
Annemiek Unk jaarlijks enige
Aan Duitsland het zoveel
honderdduizenden bezoekers
mogelijk in één lijn zetten van verwacht, kunnen vrijwilligers
grote attracties.
een belangrijke rol spelen.
Die as begint natuurlijk bij de De boswerkers hebben het
hoofdentree - in vakjargon:
eigenlijk te druk om uitge- het 'recreatief concentratiebreid het 65-jarig bestaan te
punt' - en loopt naar de Grote
vieren. Roos van Oosten:
Vijver en het
. •
„Misschien als het Bos zevenOpenluchttheater. Iets ten
tig wordt."
noorden daarvan ligt
Jan Maarten Pekelharing

H

ET BOS is net een groot - groen - plein. Van alles valt er
te doen en te zien. Het meest in het oog springen de
honderden joggers die een rondje Bosbaan rennen. Vlak
naast zoveel gezwoeg zitten hengelaars te peinzen; soms
in gezelschap van een brutale reiger. Roos van Oosten sluit
niet uit dat straks menigeen de kantoorkolossen rond de
Zuidas tijdens zomerse lunchtijd even ontvlucht voor een
boswandeling. Het terras aan de Bosbaan is op zonnige
dagen nu al een populair trefpunt. Rond boerderij Meerzicht
(anno 1857) hangt, ondanks uitbreidingen en vernieuwingen,
nog de charme van een uitspanning. Een appelpannenkoek
bestellen terwijl de pauw op het dak tegen de langsscherende vliegtuigen staat te roepen - dat is Meerzicht. Het
Bosmuseum, pal daarachter, met een spannend onderaards
diorama en veel bosfoto's oogt wat gedateerd. Het rekt z'n
dagen totdat het nieuwe onderkomen bij de hoofdentree
klaar is.
Vogelaars kunnen uren turen naar het gefladder rond het
oeverlandenreservaat. Je noteert er 'bijzondere waarnemingen' zoals de bruine kiekendief of de blauwborst. Over kijken gesproken, op zwoele zomeravonden zit het
Openluchttheater stampvol toeschouwers. Het luchtverkeer
houdt er dan (een beetje) rekening mee. Kanovaren, waterfietsen, zwemmen, ravotten in het avonturenspeelbos - het
kan allemaal op de Grote Vijver. En pootje baden in een van
de speelvijvers. Een topattractie is de geitenboerderij/kaasmakerij, bij de bizonweide. Het open stuk gras was ooit
bedoeld als noodlandingsbaan. De beesten zouden verbaasd
opkijken van zo'n vreemde vogel. Vlakbij de geitenboerderij,
maar aanmerkelijk rustiger, is de heemtuin op het
Vogeleiland. Fraai verscholen in het lover. Het klaphek kondigt de komst van een nieuwe bezoeker aan. Smalle eenpersoonspaadjes kronkelen door dit bijzondere, kleine, natuurgebied.

'Wat we hier niet
allemaal hebben'

Naar de Ridammerhoeve
(geitenboerderij) rijdt over enige
jaren wellicht een 'bostreintje'

Weids is het zicht vanaf de heuvel, resultaat van het graven
van de grote vijvers. Hier achter ligt een sloot die door kwel
bruin wordt gekleurd. In een zeer strenge winter kan je er
tientallen reigers zien staan kleumen. Voor een heel ander
jaargetijde is de zonneweide bij de Bleekerskade, waar naakt
recreëren mag. Het heeft jarenlange discussie gevergd voordat de gemeente Amstelveen hiermee akkoord ging.
KLM'ers op het naburige hoge hoofdkantoor zouden teveel
worden afgeleid, was de vrees indertijd. Tja.
Ten zuiden van de A 9 en Van Sonweg die het Bos doorsnijden, slaat de verwildering toe. Hier is de natuur minder aangeharkt. Hooglanders stampen door de bossen en zorgen viavia voor een overdaad aan vlinders. Paarden en pony's hebben er een plaats waar ze lekker door het water heen waden.
Nijlganzen bewaken verderop fanatiek hun territorium.
Bijzondere natuur ook aan de oever van de Poel. Het knuppelpad is een gewilde route van wandelaars die een rondje
Poel afleggen.
In het weekeinde kringelen rooksignalen op uit het zuiden
van het bos. Veel allochtone familieleden ontmoeten elkaar
bij een barbecue op de brede grasvlakte aan de weg. Het
doet me denken, zegt Roos van Oosten, aan het vroegere
bermtoerisme. Het is de bedoeling dat er meer voorzieningen voor deze bosbezoekers komen, maar in bescheiden
mate. Want ze vraagt zich af of ook dit geen voorbijgaande
zaak is. En je moet het bos niet dicht plannen met voorzieningen. "Kijk," en ze pakt een kaart, "het Bos is net zo groot
als het gebied tussen de grachtengordel. En moet je eens
zien wat we hier niet allemaal hebben."
In het bezoekerscentrum Bosmuseum is een plattegrond te
koop (f 3,50) die voorkomt dat je er de weg kwijt raakt. Heel
nieuw (van enkele maanden geleden) zijn een fiets- en een
wandelroute (f 1,50 per stuk). Het (gratis) Bosmuseum is elke
dag open van tien tot vijf; telefoon (020) 676.2152. De
Ridammerhoeve, open van elf tot vijf uur, is dinsdag gesloten.

Het is weer helemaal terug: ballroom dancing. De sfeer van danspaleizen met
glimmend gewreven parketvloeren, opwaaiende jurken, romantische schemerverlichting en champagne. Op zondag 17 oktober presenteert Koninklijk
Theater Carré een unieke avond van het Berlijnse showorkest

Het Palast Orchester

Het plan is vrijwilligers in te
zetten voor excursies met
de 'fluisterboot'

onder leiding van
de droogkomische
zanger/bandleider
MaxRaabe samen
met de beste ballroom dansparen
van Nederland.
Droom weg bij de
zwoele klanken van
weleer, gniffel bij de
kwelende kopstem
van Max Raabe en
geniet van de foxtrots, quicksteps,
tango's en walsen
van de ballroom
dansers.

Foto: Mathias Bothor

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij de kassa van Carré krijgen lezers van deze krant tien gulden korting op alle rangen (Normale toegangsprijzen 55/45/35/25 gulden). Telefonisch reserveren is dagelijks mogelijk
van 10 tot 19 uur (zondag van 13 -19 uur) op nummer 020-6225.225.

NAAM
RANG
AANTAL

In de toekomst zijn
er mogelijk meer
rondleidingen
Foto's: Fotoburo Luuk Gosewehr/archief Weekmedia

Alleen ingevulde bonnen worden
gehonoreerd. Geen restitutie op
reeds gekochte toegangskaarten. Deze actie is niet geldig in
combinatie met andere acties.

fllO,

Elke dag heerlijk winkelen, elke 14 dan
1) wat is de oudste ' dierentuin ' van ons
land?
"
'

-

deze pagina's staan, doen allemaal hun best om

THE
MUSIC STORE

<D

er een wereldfeest van te maken met mooie aan-

KERKSTRAAT S ZANDVOORT

"35

biedingen en... met de millennium-prijsvraag!

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Het zijn mooie tijden! We naderen het jaar 2000
en het nieuwe millennium. De winkeliers die op

American Chicken
Bel + Bestel

023-5733003
Speciaal voor de GROTE ETER

Big Chicken Menu
7 soorten Kip
Kippebout
Hot Fried
Mild Fried
HotWing
MildWing
BigWing

l

NU 17,50

0)

Incl. salade,saus, American scyle wedges
Woensdag gesloten
Wij hebben al menu's vanaf ƒ 9,95
geldig van 6-10 tot 16-10-1999
Haltestraat 23
Geopend van 16.00-22.00 uur

Tel. 0 2 3 - 5 7 3 3003
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Voor een hypqtheekadvies
op maat en een lage rente

0)

CENSE&

vraag een Fiat Seicento Sporting ter waarde van

ACCESSOIRES, PRE-PAID,

20.950 gulden op een winnaar! Dus: doe mee!

TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,
VCRST€€G€ IJZ€ftHflND€l
Pakveldstraat 19
^*
Zondvooit
f

EMA ECHTVOORD

woord in de vakjes op de prijsvraagbon. Het
nummer van de vraag staat onder het vakje op de
prijsvraagbon waarin de letter moet komen.

stuur

de bon voor maandag a.s. in naar

(Winnaars van de 14-daagse prijzen vindt u op de

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE U
ELKE 14 DAGEN KUNT
WINNEN, 7 WEKEN LANG!

0
Q.
Q.
O

gen zij mee naar de Super Hoofdprijs: de Fiat

pondeerd.

TV AANBIEDING

t|<

mee voor de 14-daagse prijzen en als extra din-

len. Over de uitslag kan niet worden gecorres-

SNACKSAtADIS DIVERSE SOORTEN

- P/azs

De te winnen prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld
* Afbeeldingen kunnen iets afwijken

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
t.w.v. f 599,-

J8

il-!
f*
l
f «i
'i>

AMANDELSPECULAAS
MET ROOMBOTER 350 GRAM 3.95 (1Ü 3.25

LES CHAIS DE PONT D'ARC

Peste
het houdt maar niet op in Bikh
het Kinderboekenweekgeschen^k

Gratis bij aankoop van ƒ 19,50 <
kinderboeken, zolang de voorraad
.
;VAN ©PENSTA*RTJE TOT

E

* (B
(C

'o>
Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f399,-

Mobiele telefoon 'Smith Corona'
t.w.v. f 249,-

19
5) de voornaam van de vorige burgemeester yan^A'darn?' (V-

ELKE ZONDfiQ S
LIVE MUZIEK

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober 1999
www.kinderboekenweek.nl
|
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Kleuren TV 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

~

13,50 p.p.

bruna

Daar kun je mee lezen en schrijven
Grote Krocht Ji8, tel. 57.16033\]

VISSPECIALITEITENRESTAURANT

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

geopend vanaf 16.00 uur
optreden begint om 18.00 uur

Gedipt. Tandproll
• Vervaardigen l
gebitsprotheserj
• Nauwkeurige aéni
• Snelle reparaties

Hor Iflliil • Garantie en naiff
der IXUIJI . vergoedingziek«
particuliere
Uw gastvrouw Len/e

Haltestraat 61
2042 LL ZANDVOORT

BLOEMSIERKUNST

JöluJjS

DU 12."

Carry Slee

MENU

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

15.95

L GELDIG 9 T/M 16 OKTOBER, ZOLANG DE VOORRAAD!

BuitenvelcJertselaan 158,
Amsterdam-BuitenvBldert

Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

Herfst
maak het
gezellig
binnen.

JONGE GOUDSE KAAS 48+
:
:-••• ••"•-•••."
\
l KILO 12.
:.- nu 9."

FRANSE RODE WIJN 5.50 (1Ü 2 VOOf 8.5°

Haltestraat 34, zandvoort

II

•

3.75 flÜ 2 VOOf 5.'

ADVOCAATPERENVLAAI

op deze pagina's). Alle goede inzendingen doen

Een deskundige jury zal de inzendingen beoorde-

TV AANBIEDING 100 GRAM 3.25 nÜ 2 J

:*Q.r

millennium-prijsvraagpagina's terug (zie de data

Seicento Sporting ter waarde van 20.950 gulden

BEENHAM

.,-ï

Deze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door s

Super-Hoofdprijs.

De specialist
in al uw
bloemwerken

• 00 j
t, ", '*J

V

De notaris zal de trekking verrichten voor de

Lontong - Tahoe
diverse groentes-tahoe, taugé
seldery en krupuk
overgoten met een speciale pindasaus met kleetrijst

-Ij

draai. Schrijf steeds de eerste letter van het ant-
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10 vragen. Die beantwoordt u in een handom-

nium-prijsvraag". Vergeet de postzegel niet!
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met vermelding in de linker bovenhoek: "millen-
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PLAYSTATION, DREAMCAST,

l

MAKELAARS O.G.* ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

CD, MC, VIDEO, MD, DVD,

Bovendien wacht er aan het einde van de prijs-

'Ie •
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Weekmedia, Postbus 507, 1000 AM Amsterdam,
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CD-ROM, BLANCS, NINTENDO 64,

Maak de slagzin af, vul uw naam en adres in en

<D

|

,^j

u kans op deze prachtige prijzen. En dat 7 keer!
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KPN, TELFORT, BEN, DUTCHTONE
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PARK DUIJNWIJK

Bel 0 2 3 - 5 715 715

tige prijzen te winnen! Elke veertien dagen maakt
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Maak een afspraak voor
een second opinion
met'onze hypotheek-adviseur,
Hans Boot.

Dat is leuk om aan mee te doen en er zijn prach-

-, .«,«)

Haltestraat 56a
Zandvoort

Tel. 023-571 21 71

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Vei-huur tapijtreinigers

Tel. 5 7 1 4 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk
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prijzen en een FIAT als hoofdprijs.
EN DEZE

'

t

Wbar gezellige mensen
eikoor ontmoeten
Geopend dagelijks vanaf 16.00 uur
M.i.v. HEDEN

DINSDAGS GESLOTEN

023-5714638

Deze
Fiat Seicento
Sporting
wordt
aangeboden
door
Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam

1

FIAT SEICENTO
' " ƒ ' " " " " '

29 DECEMBER
1999 EEN

NIEUWE
EIGENAAR!
^

{

(

igjë réciën^Wim^Sonneveld
en Leen
Jongewaard naar ....... ?
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Grillrestaurant

Herfsttijd

Meyershof
I!
tuf
" * 3 *

KEUZE WEEKMENU

ƒ 29.50

fSi

Cainpeii

WINTERBEURT
Voor uw kostbare tweewieler vanaf f 35,Uw rijwiel wordt vakkundig gesmeerd,
afgesteld, gecontroleerd + ontroest en
gepoetst voor ƒ 7 5 , -

IQVÉ

f

„<o;
01

Halteslrail 54

ZANOVOQDT
lel. 5712451

AAAAAAAA
VAAAAAAA

AAAAAAAA
A^LAAAAAA

"WINNAARS , >

f O?

W i

WEER
OF
GEEN WEER!
Strandweg l
tel. 023-5733030

o)
^o>
laltestraat 31, tel. 023 - 571 44 99 fax 571 63 85

0>

De winnaars van onze
Millennium- prijsvraag
van 22 september zijn:

MILLENNIUM PRIJSVRAAG

ii
\

Theo Bokeloh, Amsterdam
(mobiele telefoon)
RE. Rietveld, Amstelveen
(kleurentelevisie)
Fam. Tiekstra, De Kwakel
(computerprinter)
Anita Kok, Mijdrecht
(videorecorder)

6 oktober 1999
Vul hier de eerste letters in van de antwoorden
op de 10 vragen. De nummers onder de vakjes
corresponderen met de nummers van de
vragen, (vraag 1 komt dus in vakje 1, enz.)
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ib Vul hier uw gegevens in:
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DATA MILLENNIUM '
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Strand
ï's alleen!!
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Doe dus mee!

L

(O

_j!!j
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Maak deze slagzin af (max. 20 woorden):
"Ik winkel graag in de buurt, omdat
"

Ondernemers Vereniging Zandvoort

1

Kerkpad 6
TeL/Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

De enige ambachtelijke slager jnZoodvoort
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Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
Handelsdrukwerk

Topslagerij Vreeburg

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.30 uur
zaterdag
1 0.00 - 1 3.00 uur

l''

van Petegem

U kunt nu bij ons
chippen en pinnen

-< 10)-in welke A'damse kerk isjBeatrix ingehuldigd als koningin?

Geheel gedemonteerd en voorzien van
nieuwe kogels en vet, ontroest en gepoetst
van binnen en buiten voor slechts

de énige échte drukkerij in Zandvoort

Ambachtelijk ujt:e!gen. keuken

Aankoöp/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

open van 17.00 tot 22.00 uur.
Voor info of reservering tel/fax: 023-5716450
Burg. Engelbertstraat 72 - Zandvoort
Woensdag gesloten

GROTE WINTERBEURT

f 175,-

SCHAIK

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-571 2944*/Fax 023-5717596

Wij heten u van harte welkom

;^i

Dus Rauwe Rookworst
heerlijk bij de
STAMPPOTTEN

B MAKELAAR O.G. •

(mat/m vrij)

il
fSftXfa
3$
isgig,fe«
-«s
Voor al uw
Schoenreparaties
Orthopedische schoenaanpassingen
Podologie
Uitgebreide sleutelservice
Uw kunt ons vinden in de
Corn. Slegersstraat 2
2042 GP Zandvoort
Tel. 023-5715449

VAN

Vlees- en
visspecialiteiten
van de houtskoolgrill

ffift

Footcarc
_••

' ' '

KRIJGT OP

Van der Madeweg 28
1O99 BT Amsterdam
tel.: O2O - 560 89 00
fax: O2O - 692 86 72

w

l

22
september
6
oktober
2O
oktober
3
november
17
november
1
december
15
december
29 i december

t-

Nr

!i Straat

-u-öuA- w

1999
1999

Postcode

1999
1999
1999
1999
1999
1999

Telefoonnummer

§&xmm
«*tó&i-C-Wdi.'

Plaats

Knip de ingevulde bon uit en stuur deze uiterlijk a.s. maandag op aan:
Weekmedia b.v., Postbus 507, 1000 AM Amsterdam. Vermeld in de linker
bovenhoek van de envelop "Millennium-prijsvraag"
(vergeet de postzegel niet)
WM 17
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Vanaf f 55.995,-. Zelfs in het land van de Chrysler Voyager vrij ongebruikelijk.
C H K Y S I. l; R

V O Y A \C l: R .

Misschien wel de bekendste van alle Chrysler modellen die

stuk voor smk veel value for money bieden. De Chrysler Voyayer (vanaf f 55.995,-) yeefl u ongekend

compact üsed cars

veel ruimte, stijl, functionaliteit, een uitstekende performance en een riant uitrustingsniveau met onder
meer twee airbags, elektrisch bedienbare buitcnspicgels, stutirbckrnchtiying en twee schuifdeuren opzij.

De grootste keus
in kleine
gebruikte auto's
Bel voor het
complete aanbod:

Vanaf de SE luxe zijn bovendien airco, speed conlrol en elektrisch bedienbare ramen standaard.
We kunnen de Chrysler Voyayer derhalve van harte bij u aanbevelen. Ca voor een uitgebreide proefrit
naar de Chrysler dealer. T II II

S l' l K l T

o r

A M l! R l C A

ON

W H f. f. l. S .

CHRYSLER
V O Y A G E R

020-3116868
of e-mail: smart.center@worldonline.nl
CHRYSLER HEEMSTEDE

.Open van 9 tot 6, donderdagavond tot 9, zaterdag van 10 tot 5.
:
: 3*A raax, smart Center Amsterdam, Snijdersbergweg 99. '

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chryskr VnyaKi-r 2.'l' Si; vnn.il l 55.')'J5... l Al|<clu-c:ld: C h r y s U - r V c , y , 1 K c r 3 . 3 . V6 U: v a n.11 l % .28(1, - . ) l'rnicn Hiel. BTW,
:.iMM.-pnn op aanvra.li! li,i C l i r y s l c r l i n a n c t - : (1.30 . (,05 <)8 71

Seceurop Nederland is
één van de grootste
particuliere beveiligingsorganisaties in
Nederland.
Zij is actief in dienstverlening op het gebied
van risicobeheer.
Seceurop heeft een
omvangrijke klantenkring, waaronder een
aantal grote opdrachtgevers. Zij onderscheidt zich in de markt
door professionaliteit,
continuïteit, flexibiliteit
en kwaliteit.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

.il im|»>rl<Mir. c «cl. ki>

lid vuur IIU-IT inlin m a t . c Daimk-rChrysU-r Ni-ik-rland II.V.: (IM7 - 3<> M 00. Wip:i B i

SECEUROP INVESTEERT IN
BEVEILIGINGSTALENT!

Uitgebreide Garantie

Taken: Het uitvoeren van security-werkzaamheden op passagiersvluchten op Amsterdam Airport
Schiphol in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Werkzaamheden zijn o.a. het fouilleren van vertrekkende passagiers, visiteren van handbagage, X-ray controle van handbagage e.d.
Het dienstverband is op basis van 30 uur per week. Het is ook mogelijk om deze functie parttime uit
te voeren.
-

Verhuizingen

Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

MAVO/LBO-niveau
Nederlandse taal in woord en geschrift
Basiskennis Engelse taal
Onbesproken gedrag i.v.m. antecedentenonderzoek
In staat en bereid zijn onregelmatige diensten te werken
Goede contactuele eigenschappen en een representatief voorkomen
Het bezit van eigen vervoer is een pre
Woonachtig zijn binnen een straal van 60 km van Schiphol

HOE WIN JE

EEN KERSVERSE

ERVARING IS NIET VEREIST! Geschikte kandidaten worden kostenloos door ons opgeleid.
O.a. de Basisopleiding Luchtvaart Security, ABM-diploma en diverse interne trainingen

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

ZIN IN EEN DYNAMISCHE BAAN OP EEN FANTASTISCH E WERKPLEK?

Seceurop Nederland
Security Check B.V.
Postbus 75589
1118 ZP Schiphol

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13

SECEUROP NEDERLAND SECURITY CHECK B.V. ZOEKT VISITEURS M/V

Functie-eisen:

9
©
®
9

WERKKRACHT

U kunt bellen voor een uitnodiging voor onze informatiebijeenkomst. Tel. 020-4878432
(Alleen bereikbaar op donderdag 7 oktober a.s. tussen 11.30 en 20.00 uur)
U kunt natuurlijk ook schriftelijk reageren. Wij zien uw reactie tegemoet!

adverteer in de krant

Natte en gladde wegen.

Veilig op weg
met Kwik-j

4 BANDEN HALEN
145/80 R 13 T
P3000

p.st.

155/80 R 13 T
P3000

lBETALEN

p.st.

l BAND GRATIS

165/70 R 13 T
P3000

p.st.

175/7O R 13 T
P3000

PER STUK

p.st.

135/80 R13 T 69.- ,276?
155/80 R 13 T 75.- J0&
175/65 R14 T 110.- £&&
185/70 R 14 T 120.- ASO?

165/65 R 14 T
P3000

p-st^

185/65 R 14 T
P3000

p.st.

185/60 R 14 H
P5000 DRAGO

T l ./Tg- /
NORMAAL
PER 4

p.st.

145/80 R12 S SP7
155/70 R 13 T SP70
145/70 R12 S SP?

NU PER 4

2O7225.330.360.-

195/50 R 15 V
P5000 DRAGO

GOEDKOPER
KAN NIET!

185/65 R14 T SP70

175/70 R14 T SP70
185/70 R14 H SPORT 200
OPEN 6 DAGEN

p.st.

PER STUK

Bl| 2 STUKS
PER STUK

STUKS
PERSTUK

90, 80,
90, 85
95, 85,
115 110
125, 115,
145; 135.145.PER

WEEK:

Ma. t/m vrij. 08.00 -17.30 uur. Zaterdag 08.00 -17.00 uur.

REMCONTROLE

BALANCEREN
& UITLIJNEN

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

4-wielen balanceren
incl. uitlijnen voorwielen

VAN109TOPTISCHE REMMENCHECK
REMMEN REINIGEN/REMMENTEST

135/80 R 13 S

155/80 R 13 S

p.st.

P-st.

145/80 R 13 S

175/70 R 13 S

p.st.

p.st.

(op computer testbank)

REM BLOKKEN l REM SCHIJVEN
PER SET
Voorna.
OpelKadelt v.a.

l PER SET (UR)
Vooro.a.
VW Golf v.a.

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeidreef l, 020-6907768. Amsterdam-ZO (R) Lemc
lerbergweg 55, 020-6911211. Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26,020-6195446, Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40,
020-6123479. Amsterdam-N (A/R) Kamperfoelieweg 38,020-6367326. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5,020-63ï5478.Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88/90,020-6188561. Amsterdam-Z (R) Ceintuurbaan 250/252,020-6712161. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12,020-6931596.
Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133, 020-6259559. Amstelveen (R) Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (A/R) Bouwerij
48. 020-6414022. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 3 l ,036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222.
Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2,036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,023-5615784.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.
BEL VOOR UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT 0900-8698 4„5/£
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

'Blik op de Weg'

Het eeuwige leven
O

p zoek naar een auto die ongeëvenaard rijcomfort biedt?
Een auto die tot de nok toe vol zit met luxe verwennerij? En die op de Autobahn heer en meester is? Dan is
|de Mazda B-2500 Diesel niet de meest voor de hand liggende
Skandidaat. A/laar moet de auto op een redelijk comfortabele
fmaniertwee inzittenden plus immens veel materiaal kunnen
/ervoeren en bovendien aanvoelen alsof hij het eeuwige leven
Iheeft, dan liggen de kaarten heel anders.
jDe
Amsterdamse
Plantage
Middenlaan, die langs Artis loopt, is
Sbehept met een gevaarlijk venijnige
fhobbel. Aangezien deze oneffenSpecificaties Mazda B-2500
Diesel Cab Plus 4x4
Motortype: viercilinder lijnmotor
Cilinderinhoud: 2.499 cm3
Vermogen:
57 kW/78 pk bij
4.100 tp.m.
Max. koppel: .• 168 Nm bij
, , 2.500 tp.m,
Acceleratie:
43,2 sec van
• • • ' ' • , , 0-100 krn/uur.
Topsnelheid:, , 130 km/uur.
Prijs: ,
. ƒ 42,230,-- •
Bijzonderheden uitrusting
Elektrische ramen
..*,
Elektrisch..verstelbare buitenspiege!s -f",' i) "',
\ ,, '
Centrale deurvèrgrendeling,
,
Verstelbaar stuur, ;' ,Velours bekleding-, • ' ' - , " , Sperdifferentieel
•:,
'Twee-airbags';
-

heid ook nog eens midden in een
scherpe bocht ligt, is het de perfecte mogelijkheid om het weggedrag
van een auto te beoordelen. We
jagen er dan ook regelmatig testauto's met forse snelheid overheen.
Zo ook deze pick-up van Mazda.
Door zijn stugge vering komen de
achterwielen even los van het wégdek, zetten een stapje opzij en vinden vervolgens in een kakofonie
van bandengepiep hun grip weer
terug.
Twee dagen later doen we het
weer, maar dan met een volledig
volgestouwde laadbak. De Mazda
geeft geen krimp. Want dit is precies waarvoor hij is gemaakt: met
ruim een ton aan lading achterin
moeiteloos en op een relatief comfortabele wijze zijn bestemming
bereiken.
Maar er is meer. De kwaliteitsindruk die deze Mazda achterlaat is
enorm. Zowel van buiten als in het
interieur zit alles nét iets steviger in
elkaar dan bij 'gewone' personenauto's. Bovendien zijn veel onderdelen, zoals de zonnekleppen, de
versnellingspook en de buitenspiegels, een maatje groter dan nor-

krijgt Volvo
Volvo Nederland Personenauto
B.V. stelde onlangs een nieuwe
V70 beschikbaar voor 'Blik op
de Weg'. Leo de Haas, de producent van het televisieprogramma was zeer content met
de nieuwe Estate. In januari
2000 start hij met een verse
serie afleveringen op Nederland
1. De V70 vervangt 'oude'
Volvo 850. Het afscheid viel
een beetje zwaar volgens de
Haas: "We hebben zoveel meegemaakt met die auto. Neem
het incident met de koe die we
op de snelweg hadden klemgereden en die vervolgens een
loopje met ons nam door over
de motorkap van de auto verder te vluchten. En zo zijn er tal
van spraakmakende voorvallen
te melden." Maar de nieuwe
Volvo maakt alles weer goed.
"Een fantastische auto. Snel,
comfortabel en natuurlijk veilig."

maal. Dit alles versterkt de indruk
dat de Mazda het eeuwige leven
heeft. Je moet wel érg ruw met
deze harde werker omgaan om
hem kapot te krijgen.
De inschakelbare vierwielaandrijving, waarmee de testwagen was
uitgerust, maakt van de Mazda een
echte all-rounder. Het is natuurlijk
heel welkom bij het trekken van
zware aanhangers of het werken in
ruw terrein. Maar ook op de gewone weg heeft vierwielaandrijving
zijn voordelen. In de regen ben je
iedereen te snel af, zeker in,.bochten. Want waar andere auto's
behoedzaam de bocht door glibberen kan de Mazda ze in hoog
tempo ronden.
Het vermogen van de dieselmotor
die in de stoere neus ligt is beperkt.
Geeft niet, want voor ordinair
scheurwerk is de B-2500 Diesel niet
bedoeld. Met 168 Nm biedt de
motor echter flink veel trekkracht;
genoeg om de zwaarste ladingen
vooruit te krijgen. Wie meer nodig
heeft kan kiezen voor de turbodiesel, die zelfs 266 Nm produceert.
Het vermogen van die motor
bedraagt maximaal 80 kW/109 pk.
Mazda levert de pick-up ook met
een 2,6-liter viercilinder benzinemotor, die het tot 90 kW/122 pk
schopt.
"Je bent wat je rijdt", wordt wel
eens gezegd. En dat is een bijkomend voordeel van een pick-up als
deze Mazda: het ding ziet er sim-

Mazda
kindvriendelijk
Mazda's pick-up ziet er stoer uit.
pelweg stoer uit, hetgeen volgens
voorgenoemde vuistregel dus ook
voor de bestuurder opgaat. Wie
met iets minder comfort en snelheid dan gemiddeld kan leven,
koopt aan de Mazda B-serie dus
niet alleen een alleskunner, maar
ook een imago-maker eerste klas.
Want om er indrukwekkend uit te
zien in deze auto hoef je geen
brede
bouwvakker
te
zijn.
Misschien een idee voor boekhouders met een imagoprobleem?

Audi eerste met aluminium auto in compacte klasse

D

e Audi A2 is de
eerste auto met
geheel aluminium
jcarrosserie. Door deze
lichte constructie is de
auto 40 procent lichter
dan met een stalen carrosserie. De auto weegt
nu slechts 895 kg, terwijl
wagens van dezelfde
orde van grootte ruim
150 kg zwaarder zijn.

Het oog wil ook wat en
daarom heeft Audi het
progressieve design zoveel
mogelijk gehandhaafd.-Debumpers zijn in de totale
vorm opgenomen, wat een
vloeiend geheel geeft. De
achterklep is volledig afgedekt met glas. Kopers kunnen ook nog kiezen voor het
'open sky'-systeem met glazen dak.

Het Audi Space Frame van
de A2 beschermt de inzittenden optimaal. Deze alumini- De A2 debuteerde op de IAA in Frankfurt.
um constructie geeft een zijn nog niet bekend.
enorme stijfheid in combinatie met een laag gewicht. Het lage meer beenruimte dankzij het 'space
verbruik van brandstof en de gróte- floor concept'. De voetruimte ligt
re handelbaarheid zijn direct merk- lager dan voorin. Door deze verlaagde kuip staan de benen in een
Ibare voordelen.
normale hoek, wat ook de zithouHet interieur is lekker ruim. De pas- ding aanzienlijk verbetert. De achsagiers op de achterbank hebben terstoelen zijn inklapbaar in één of

Hij komt volgend jaar op de markt,
twee delen of geheel verwijderbaar. Het inladen van grote bagagestukken gaat extra makkelijk,
ook omdat de achterklep doorloopt
tot de bumper. In de ruimte die dan
vrijkomt, passen grote voorwerpen
zoals een fiets.

De A2 is leverbaar met twee
verschillende motortypes.
Prijzen Beide motoren hebben een
cilinderinhoud van 1,4 liter
en de topsnelheid bedraagt
173 km/u. De dieselmotor is een
driecilinder TDI met 75 pk en trekt
in 12,1 seconden op naar 100
km/u. De viercilinderbenzine motor
heeft ook een vermogen van 75 pk
en deze bereikt binnen 12 seconden de 100 km/u.

Move van Italiaanse snit

I

talianen zijn meesters in
ontwerpen.
Dus
heeft
Daihatsu zijn Move onder
handen laten nemen door
Giorgetto Giugiaro, die in de
afgelopen jaren al voor diverse
merken
modellen
heeft
geboetseerd. De Japanners
kunnen trots zijn op het resultaat. De Move, trendsetter van
de klasse mini-mpv's, is breder
en langer. Daarnaast oogt hij
strakker door meer afgeronde
hoeken en een gestroomlijnde
neus.
'n maart '97, aansluitend op de
AutoRAl waar hij debuteerde,
kwam de Daihatsu Move in
Nederland op de markt. Toen was
dit model al een daverend succes in
Japan. Op de thuismarkt zijn van
deze opvallend hoge mini-mpv
"imiddels al meer dan een half milioen exemplaren verkocht. In
Nederland is een aantal van drieduizend bereikt.
Maar de concurrentie is toegenom
en. Er zijn kapers op de kust,
2
oals de Suzuki Wagon R+ en de
Daewoo Matiz. Dus is het tijd voor
hernieuwing. Daihatsu heeft geen
maatregelen genomen. De
meet in de lengte nu 3.41
tien centimeter meer dan
die was. In de breedte is hij acht
centimeter gegroeid, waarmee hij
9ua maatvoering in de pas loopt
^et modellen van andere merken.

Gevoelsmatig biedt de Move meer comfort en stuurt hij strakker dan zijn voorganger.
De wegligging vaart er wel bij.
Gevoelsmatig biedt de Move meer
comfort en stuurt hij strakker dan
zijn voorganger. Maar de grotere
afmetingen leveren vooral meer
ruimte op. De beenruimte achterin
is flink toegenomen. En de schouders hebben beduidend wat extra
. bewegingsruimte doordat de Move
breder is geworden.
"Compacter en zuiniger: dat is de
huidige trend", aldus George van
Balen, directeur van importeur
Daihatsu Holland. "Met ons merk
zitten we in dat opzicht goed. De
Cuore, de Sirion en de Move voldoen bijvoorbeeld al een de eisen
voor de uitstoot van kooldioxide

die naar verwachting gaan gelden
in 2008: niet meer dan 140 gram
per kilometer gemiddeld."
Een lage uitstoot betekent automatisch een laag verbruik. De Cuore
en de Sirion behoren daarom niet
voor niets tot de zuinigste in hun
klasse. Ondanks de door zijn hoogte wat forsere luchtweerstand is
ook
de
Move
spaarzaam.
Gemiddeld verbruikt de 1,0 liter
driecilinder motor (55 pk) slechts
5,7 liter/100 kilometer.
' Door de stijgende benzineprijs
verwachten we een steeds grotere
belangstelling voor zuinige auto's",
aldus Van Balen. "Tot en met september is de totale automarkt in

Nederland gestegen rnet vijftien
procent, maar met ons merk boekten we een groei van 25 procent.
Vooral de Cuore, Sirion en Gran
Move dragen aan dat succes bij.
Daarbij komt nu nog de nieuwe
Move, zodat we verwachten dit
jaar voor het eerst met Daihatsu in
Nederland boven een verkoopaantal van 10.000 auto's te komen."
De prijs van de Move bedraagt
ƒ 22.995,-. Twee mille meer dan
zijn voorganger, maar daarvoor
krijgt de koper een zeer royale
auto. Elektrisch bediende ramen,
centrale portiervergrendeling, twee
airbags voorin, stuurbekrachtiging
en een toerenteller zijn standaard.
ABS is als extra verkrijgbaar.

Opel Zafira groot succes

O

pel heeft binnen één
paar maanden na de
introductie in Europa
al 100.000 bestellingen voor
de Zafira ontvangen. In verschillende landen staat deze
nieuwe 'compact van' op de
eerste plaats in het marktsegment. Meer dan tweederde
van de Europese kopers kiest
voor de uitvoering Comfort.
Het meest favoriet van de motoren
is de zuinige ECOTEC 1.8 16V-versie. Deze levert 115 pk. In
Nederland blijkt vooral de
Elegance-uitvoering populair.
In de nabije toekomst zullen actieve hoofdsteunen op de voorstoe- ~"
"*
len onderdeel worden van de veiligheidsvoorzienin- tevens een 'Solar Reflect' voorruit toe in combinatie
gen. Verstelbare sportstoelen en witgekleurde wijzer- met airconditioning toegevoegd. De ruit verlaagt de
platen behoren sinds kort tot de opties.-Qpel-heeft -binnenkomende warmtestraling-aanzienlijk,. ~_.~_.::,;-

De nieuwe Mazda MPV, die
halverwege oktober verkrijgbaar is, heeft twee gezichten:,
de Mazda Comfort en de :
Mazda Exclusive. De eerste is "
het instapmodel met standaard
dubbele airbags en zij-airbags. .
Als er een speciaal kinderzitje '
op de passagiersstoel zit, scha- j
kelt een sensor zowel de voor-M
als de zij-airbag uit. Het uitrus-"l
tingspakket van deze nieuwe.Mazda is zeer luxe en uitgebreid, zelfs ABS en EBD zijn aan
boord.
'.';
De Mazda Exclusive is nog_
weelderiger uitgerust met een.hout-look op het middenconsole en deur-panelen, lichtmeta- .
len velgen en een achterin
bedienbare verwarming. De
klant kan kiezen uit acht verschillende carrosseriekleuren.
De prijs van een Comfort
begint bij ƒ 59.995,- en de;;
Exclusive is te koop vanaf
ƒ 63.995,-.
".:

De strijd tegen de draaikolk

M

itsubishi's
unieke
GDI-motor is alweer
enkele jaren op de
markt. De Japanse fabrikant
claimt dat de krachtbron dankzij de directe brandstofinspuiting krachtiger, schoner en
vooral zuiniger is dan conventionele, indirect ingespoten
benzinemotoren. In de praktijk
blijkt echter dat de beloofde
twintig procent brandstofbesparing alleen gehaald wordt
als de bestuurder de juiste
rijstijl hanteert. Daarom presenteert
Mitsubishi
'Het
Nieuwe Rijden': een methode
om je auto veilig, vlot én
superzuinig door het verkeer
te loodsen.
Het Nieuwe Rijden is een initiatief
van de Novem (Nederlandse
Onderneming voor Energie en
Milieu) en wordt in de praktijk
gebracht door het VVCR (Verkeers
Veiligheids Centrum Rozendom).
Het belangrijkste element ervan is
het aanpassen van de rijstijl aan de
moderne (motor)techniek. Veel
automobilisten rijden immers nog
altijd op de manier die hen tien of
twintig jaar geleden is aangeleerd,
zonder rekening te houden met de
enorme technische ontwikkeling
die de auto heeft doorgemaakt.
Met, wat Mitsubishi betreft, de
GDI-motor als een van de hoogtepunten.
De Novem, een door de overheid
gefinancierde instelling, heeft al
vanaf 1992 ervaring opgedaan met
een
zuinigheidsprogramma.
"Vroeger heette de cursus 'Koop
zuinig, rij zuinig', maar in deze tijd
van grote welvaart wil zo'n slogan
er bij de mensen niet meer in", vertelt Peter Wilbers van de Novem.
"Het Nieuwe Rijden, zoals het nu
gedoopt is, begint al bij de aankoop
van een auto. Daarom komt er op
termijn op elke showroom-auto
een etiket met daarop de verbruikscijfers en andere kosten. Zodat de
consument precies weet waar hij
aan toe is."
Herman Kobes van de VVCR geeft
uitleg over de cursus. "Veiligheid

staat voorop. Natuurlijk kun je
superzuinig rijden door als een slak
over de weg te kruipen. Maar ook
bij normale snelheden kun je
brandstof besparen." Belangrijke
elementen van de cursus zijn bandenspanning, het bewust omgaan
met energieverslindende zaken als
airconditioning en achterruitverwarming en bovenal het schakelgedrag. Kobes: "Ga zo snel mogelijk
naar een zo hoog mogelijke versnelling. Als je op die manier rijdt, is
het geen enkel probleem om het
gaspedaal wat dieper in te trappen.
Zelfs volgas is geen probleem,
zolang je maar snel naar een hogere versnelling doorschakelt. Een
motor gaat immers pas bij hoge
toerentallen veel verbruiken."
Verder is het van belang om in het
verkeer goed te anticiperen; laat
bijvoorbeeld op tijd gas los bij het
naderen van een rood licht.
De praktijk bewijst dat Het Nieuwe
Rijden werkt. We leggen tweemaal
dezelfde route van twintig kilometer af met een Mitsubishi Carisma
GDI. De eerste keer houden we
onze eigen rijstijl aan, met als resultaat een gemiddeld verbruik van
8,8 liter per 100 kilometer (1 op
11,4) en een gemiddelde snelheid
van 35 km/u. Bij de tweede rit passen we de theorie van Het Nieuwe
Rijden toe. We schakelen al bij 50
km/u naar vijf, rijden bijna, voortdurend in een hogere versnelling
dan normaal en houden optimaal
rekening met verkeerssituaties aan

Mitsubishi en 'Het Nieuwe Rijden': maak optimaal gebruik van je GDImotor.
de horizon. Na afloop blijkt de
Carisma 6,9 liter op 100 kilometer
genuttigd te hebben (1 op 14,5);
maar liefst 22 procent minder dan
tijdens
de
eerste
rit.
Verbazingwekkend, zeker omdat
de gemiddelde snelheid nota bene
3 km/u hoger is uitgekomen.
Conclusie: Het Nieuwe Rijden
werkt. Of het ook een leuke manier
van rijden is moet iedereen voor
zich beoordelen - 'sportieve' rijders
zullen er wat moeite mee hebben maar wie het als een uitdaging ziet
om het maximale uit een liter
brandstof te halen, kan er veel plezier aan beleven. Bovendien bevat
de cursus een hoop interessante
feiten. Wist u bijvoorbeeld:
- dat door montage van een dakdrager het verbruik bij 120 km/u al
met 8 procent toeneemt? Een skibox drijft het verbruik zelfs met 16
procent op.
- dat ook een 'gezonde' band
maandelijks 0,1 bar aan druk verliest?
- dat één auto die met een toerental van 4.000 t.p.m. voorbij rijdt
net zoveel lawaai produceert als
32(!) auto's die met 2.000 t.p.m.
voorbij komen?
- dat een noodstop van 150 km/u
naar stilstand genoeg warmte
opwekt om de temperatuur van
een hele huiskamer met twintig
graden te laten stijgen?

A8 controleert
banden
Audi-klanten kunnen vanaf nu
kiezen voor een elektronische
bandenspanningscontrole op
hun Auai A8 of S8. Er zijn plannen
om
ook
andere
Audimodellen hiermee uit te
rusten.
Het systeem controleert constant de bandenspanning, ook
tijdens stilstaan. Wanneer de
Audi geparkeerd staat, blijft het
systeem in de wachtstand om
energie te besparen.
De informatie die op het display
verschijnt, varieert van een
advies om bij de eerstvolgende
gelegenheid te controleren tol
een alarmteken om onmiddelijk
te stoppen. Het controlesysteem geeft ook aan waar het
euvel zich bevindt.
Als het maar één band betreft,
ziet de bestuurder bijvoorbeeld
de melding 'Bandenspanning
linksachter' op het scherm. De
meerprijs van het elektronische
bandenspan ningscontrolesysteem bedraagt ƒ 1.356,- inclusief BTW/BPM.
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RECTIFICATIE
WIJZIGING DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING E M M

In een advertentie in het Zandvoorts Nieuwsblad van 29 september en het Weekblad van 30 september, is een oproep geplaatst
voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van E M M.
Doordat die advertenties te laat zijn geplaatst, is niet voldaan aan
de in statuten genoemde termijn en wordt de ledenvergadering op
een andere datum gehouden.
De ledenvergadering wordt gehouden op:
Maandag 18 oktober 1999
20.00 uur
Gran Dorado Hotel
Trompstraat 1
Zandvoort
Voor het beantwoorden van vragen over uw woning en het oplossen van individuele problemen zijn vanaf 19.30 uur de afdelingshoofden van de werkorganisatie aanwezig.
1. Opening, mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 1 oktober
1998. De notulen liggen ter inzage aan de balie op kantoor.
4. Ingekomen stukken.
5. Verkiezing ledenraadsleden.
Momenteel zijn er 27 leden in functie. De ledenraad mag maximaal bestaan uit 40 leden.
Volgens het rooster treden af mevrouw M. G. Laar-Stefels en de
heren J. Lelsz, R. H. Sandbergen, R. H. J. Coblens, J. van den
Bos, P. J. C. Korteland en E. J. Molenaar. Zij hebben zich, met
uitzondering van de heer Lelsz, herverkiesbaar gesteld.
Bindende voordracht: de Ledenraad stelt voor mevrouw M. G.
Laar-Stefels en de heren R. H. Sandbergen, R. H. J. Coblens, J.
van den Bos, R J. C. Korteland en E. J. Molenaar te herbenoemen als ledenraadslid van E M M.
Tevens draagt de ledenraad de volgende kandidaat-ledenraadsleden voor te benoemen tot ledenraadslid van E M M: de
dames L E. van Beuzekom en L. v.d. Storm en de heren C. R.
Simons, C. M. M. Romijn en M. v.d. Berg.
/Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschie/den door leden. Van deze voordracht(en) moet ten minste drie
/ dagen vóór de vergadering van de Ledenraad melding zijn gemaakt aan de Ledenraad, door middel van een door ten minste
twintig leden ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan
van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met
handtekening.
De yoordracht(en) vanuit de leden dient naast twintig handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de ondertekenaars te bevatten.
De Ledenraad heeft domicilie ten kantore van de woningbouwvereniging.
6. Rondvraag.
Pauze
7. Actualiteiten.
8. Sluiting.

TEST CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G. ZELF MAAR UIT.

VAN GALENSTRAAT78
ZANDVOORT
Driekamerappartement met fraai zeezicht op
de derde verdieping gelegen
INDELING:
Entree/vestibule, gang met toilet, badkamer
met bad, wastafel en wasmachmeaansluiting,
ruime originele keuken met werkkast, ruime
slaapkamer met vaste kasten en wastafel, ruime slaapkamer met toegang tot balkon op het
zuidwesten en een woonkamer met vaste kast
• Geheel origineel appartement
• Deels kunststof kozijnen, deels dubbel
glas
• Oppervlakte 85 m2
Vraagprijs ƒ 275.000,-

KOSTVERLORENSTR.76

ZANDVOORT

Royaal halfvnjstaande villa thans begane grond in
eigen gebruik en drie appartementen verhuurd
INDELING- Beg grond entree/gang toegang tol
pnve-gedeelte ruime lichte woonk met gas openh
hal met trapkast toilet gard kast badk met bad dou
che en wastafel garage thans in gebruik als werkk
met vliermg wasruimte met c v -opstelling sauna (4
pers) ruime mod woonk met eetk en twee schuifpuien naar tuin zeer ruime slaapk (voormalig zo
merh ) met vaste kastenwand bet tuin met ruime nouten berging 1e verd overloop app 1 (voor) halletje
met toil douche woonk met schuifpui naar balk
open keuken slaapk met wastafel app 2 (achter) hallet|e met toilet, slaapk met wast woonk met open keuken douche ruim balk op het zuiden 2e verd app 3
(geh 2e verd ) gang met toil slaapk met vaste kast
zitk ruime woonkeuk, douche met wast berging

Vraagprijs: ƒ 829.000,-

ü

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN:

MAKELAAR-TEST

een boven- of benedenwonmg tot
ƒ 225 000

,op snelheid, accuratesse en
veelzijdigheid!

een 3-kamerappartement met
zeezicht tot ƒ 350.000 liefst met
garage

FAHRENHEITSTRAAT 23
ZANDVOORT
Woonhuis met nette tuin, stenen schuur en
achterom
INDELING:
Begane grond entree/gang, modern toilet,
trapkast, garderobe, ruime L-vormige woonkamer met open haard, ruime open keuken
1 e verd overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met douche en wastafel
2e verd overloop met wasmachme-aansluiting, zolderberging, zolderkamer met dakkapel en bergruimte
• Uitbouw woonkamer over de volle breedte
• Bouwjaar 1966
• Verwarming en warm water via c v
• Beg grond HR dubbel glas en 1 e en 2e verd
Gewoon dubbel gl?s
2
• Grondopp
H 148 m
Vraagprijs: ƒ 425.000,-

een eengezinswoning tot
ƒ 450 000
een halfvnjstaand woonhuis in
Zuid of in groene buurt tot
ƒ 600 000

CENSE&
v
LINGEN

NVM

een vrijstaand herenhuis in goede
buurt - in hogere prijsklasse

A
N

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

karakteristieke vrijstaande villa's
tot/1 500.000

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Samen spelen we Bingo bij de Sponsor Loterij!!

woningbouwvereniging E M M

DE TELEFOONDIENST LEVERDE \ ER ZIJN NOG 12082
AFGELOPEN JAAR EEN / WACHTENDEN VOOR U,
HOGERE PRODUKTIE

^^

't staat in de krant
iedere week weer

Doe mee en win!
UITSLAGEN
SPONSORBINGO

adweelde
begint bij Brommer

3 OKTOBER

BINGO
getal l t/m 22
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Bingo spelen' Dat doet u eenmaal
per week bij de Sponsor Loterij,
en natuurlijk met Stella Gommans en Gaston Starreveld 1
Alleen daar maakt u kans op de
Thuisbingo van 25.000 gulden,
de Zaalbingo van 10.000 gulden
en vele duizenden andere geldpnjzen En dan praten we nog
niet eens over de wekelijkse
Volkswagen Lupo en de vele
verrassingsprijzcn

getallen tussen l en 45 Heeft u
na 22 getrokken getallen uw
kaart vol' Dan wint u de
Thuisbingo1
Als u later tijdens het programma
een volle kaart heeft, wint u nog
steeds een mooi geldbedrag, zoals
10 000, l 000 of 100 gulden En
zelfs als u aan het eind geen volle
kaart heeft, kunt u nog winnen 1
U heefl slechts 12 getallen goed

Gouden Bingo met droomreis
van 15.000 gulden
De komende tijd heeft de
Sponsor Loterij bovendien elke
maand een Gouden Bingo Die
is goed voor een droomreis van
15.000 gulden En u mag zelf
bepalen waar u heen gaat Lijkt
u dat geen heerlijke prijs om te
winnen'
U wint maar op een manier
door mee te spelen En dat is
heel snel geregeld met deze bon
Vul hem in, doe hem op de bus
en u heefl uw bingokaarten
binnen twee weken in huis

*
Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

Roterende douchekop
met 3 sproe ers

Alle i'.xc/iiMei'c' merken uit het Invc
segment vindt u bij liiomniei, de
special'-.! vooi lOinpletc badkamermnchtnigcn Bi oininer vet zorgt met

Krachtige walen at
power fall

Elektronisch
bedienmgspineel

instalhittetiaject van ontwerp tot
oplcvcnng Maai ook invdeeltiaiCLteu
doen wcgitiüg Vooi deskundig advie* of
een viijblijvcnde pri^opgave bent n
welkom m onx-ihowioam,

Flexa Tower

Indiisti iete> rem Legmeei,

meu\\e dimensie m

Sinedenj 12-14 (bij We^twik),

douchen en *tomen waai alleen de

Aiihtelnen

Italianen het gehcttn van bezitten

Openingstijden

De Flc\a lowei van Jacuzzi biedt u

maandag t/m vi ijilag 9 00 tol 17 30 uni

weldadig cotnfoit en oogvet blindende

en zaleidag van 10 00 tot 16 00 mti

schoonheid in LUI compacte cabine

'lelejoon (020) 503 5038

Perfect nstelbare
mengkmn
Opbergt uimte
retjeltnte verticale
sproeikoppen

ut Santtan

getal 23 t/m 36

Radioluidsprekers

Spuitkoppen voor rugmassage

cigei' vakmensen het totale

BINGO

Multifunctionele douchekop
Spmtkoppen
voor schouderrnassage

Zitting op comfortabele
hoogte
Veilige antislipbotlem

02/10.000,13 ƒ1.000,29 ƒ 100,ƒ50,32
ƒ40,18
ƒ30,36

39

22
37
34
06
31
25
ƒ25,- 16

ƒ20,-

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Bmjjo' Dal IMII oo/e u oxci/iomtn m Sponsor Bingo 1
Thuisbingo van 25.000 gulden
Bij SponsorBingo draait alles om
uw kaart met 15 getallen
Tijdens het spannende en
gezellige woordspel met de
kandidaten vallen steeds nieuwe

nodig op uw Bingokaart om te
kunnen bellen naar de Bingolijn
Bel 0909 - 0077 (95 cpm) en u
maakl kans op de wekelijkse verrassingspnjzen en op een uitnodiging voor de studio

Iel Bijman
Sponsoi Loienj

Volkswagen Lupo
002003124
in Gemert

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 10 oktober
18.10 uur op RTL 4
Kijk, bel en win:

een Maico
Scooter

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm)
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)

ERKEN O.A.: JACÜZZI - P A N S A N I - MASTRI & MAESTRI - HOESCH - UCOSAN
SPHINX - V&B - D O R N B R A C H T - MOAB 80 - TÜLLI ZUCCARI - GROHE

Veel geluk

Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9 00-21 00 uur
Zcifoutcn voorbehouden

, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naasl de maandelijkse
trekkingen, kans op tienduizenden
Bingopri|zcn'
Ik machtig u hierbij tot wcdcropzegging om
voor elke uikkmg (inax 13 x per jaar) de
inleg \an nevensiaandc rekening af te schrijven
!]/
11 ƒ
[1 ƒ
[If

40,- (\ier lotnummers)
30,- (drie lotnummers)
20 - (twee lotnummers)
10,- (een I m n u m m c i )

A u h im Ijiucc (imilmiiscM in UK/II iiiuillin
in bloMuius Duiiuimt hmu/i m cKuumiidni^
UIM hu ici;li.rmiif o/iucmtidcit; uil;nji;lw<ii
lil 0100 WO HOO(J5qmü

D de heer

15099 10

D

Naam
Adres
Postcode
Plaats
(Post)banknummer
Bel mi] bi| een pri]s
boven ƒ 10 000,Gcboortedatum
(dag-m.und-]aar)

lel

Datum
Handtekening

Bon opsturen donder po«>t:cgcl) naar. Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam
De loten) is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

Knip uit! en

c^w Ckicken
Haltestraat 23/c
zie onze menu bestellijst in deze krant

O

l
(A

c*
UI

datum
20 okt

21
22
23
24
25
26
27

okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

HW

00.15
01.30
02.26
03.06
03.41

04.22
05.03

05.46

LW
07.44

HW
12.34

09.20
10.24

13.55

11.36
12.05
00.04
00.45
01.14

14.41
15.26

16.05
16.43
17.26
18.05

LW

20.26
21.46
22.46
23.24
12.40
13.06
13.34

Maanstand: VM zo 24 okt 23.02 uur.
HW: ma 25 okt 04.22 uur, + 142 cm NAP.
LW: za 23 okt 23.24 uur, - 69 cm NAP.

De erfenis
van
Tante Dien

eerste instantie werden er alleen nog broertjes en zusjes
van leerlingen toegelaten, later
konden er helemaal geen leerlingen meer bij.
De school heeft nu driehonderd leerlingen. De speelzaal
van de kleuters wordt al gebruikt door een extra groep. Er
is zelfs een wachtlijst met 75
kinderen, waarvan de jongste
nog een baby is. Met de twee
nieuwe lokalen kunnen er
twaalf groepen (320 leerlingen)
Waar de nieuwbouw precies gehuisvest worden.
komt, is nog niet bekend. Er
„We zijn natuurlijk heel blij
dat het zo
zijn twee opgoed gaat met
ties volgens
onze school.
de directeur:
aan de achterHoe
het
kant of aan de
komt?
We
werken
er
voorkant van
hard
voor,
de
school.
Een voorkeur
maar ik wil
heeft Bavinck
mijn collega's
vooralsnog
----van
andere
niet. Wel hoopt hij op stenen scholen niet tekort doen," zegt
lokalen. „Die passen het beste Bavinck voorzichtig. Hij verbij de stijl van de school en zijn moedt niettemin dat de popublijvend. Maar ik stort me niet lariteit van de Oranje Nassauvan de watertoren als het school drie oorzaken heeft.
semi-permanente lokalen wor„Er zijn meer kinderen in
den. Daar kun je ook heel goed
in lesgeven. Het gaat namelijk Zandvoort en als er eenmaal
om noodlokalen die zo'n vijf- goede berichten over een
tien jaar moeten meegaan."
school bij ouders terecht koOok over de financiering is men, dan versterkt zich dat
nog geen 100 procent duide- steeds meer. En hoe vervelend
lijkheid. Mogelijk betaalt de zo'n leerlingenstop ook is, het
vereniging waar de christelijke trekt juist weer extra kinderen
Oranje Nassauschool onder aan. Dan zal het wel een goede
valt, een deel van de kosten. In school zijn, zo redeneren ouelk geval stelt de gemeente in ders. Verder is onze uitstroom
de nieuwe begroting voor om erg goed."
269 duizend gulden uit te trekken voor de nieuwbouw.
Bijna 50 procent van de leerDe uitbreiding is nodig we- lingen komt sinds 1993 terecht
gens ruimtegebrek. „We kun- op havo/vwo. Die cijfers moenen de leerlingen gewoonweg ten tegenwoordig bekend geniet meer kwijt," vertelt Ba- maakt worden van de minister
vinck. In twee jaar tijd is de van Onderwijs. Bavinck heeft
Oranje Nassauschool explosief daar overigens veel bezwaren
gegroeid. „Drie jaar geleden tegen. „Het is wel erg kort door
hadden we nog leegstand. de bocht om alleen naar de uitMaar vorig jaar, bij het begin stroomcijfers te kijken. Daarvan het schooljaar, hadden we mee worden scholen tekort gealle lokalen vol." Sinds januari daan die misschien een andere
geldt er een leerlingenstop. In leerlingenpopulatie hebben."

ZANDVOORT - Ruimtegebrek noopt de Oranje Nassauschool ertoe om twee leslokalen bij de school te
bouwen. Directeur Ton Bavinck hoopt dat de lokalen
bij het begin van het volgende schooljaar klaar zijn. „Dat
hangt af van de manier waarop de lokalen gebouwd worden. Het kost meer tijd om
een permanent gebouw neer
te zetten," zegt Bavinck.

Directeur wil
liefst bakstenen
gebouw

ens
olgens mij heb ik een heerV
lijke jeugd gehad. Op nüjn
zevende verjaardag verhuisde

ik van een bovenhuis op de
Grote Krocht naar een nieuwbouwwpning in 'Plan Noord'.
Deze nieuwe wijk was voor
jonge kinderen een Eldorado.
De straten waren heerlijke
speelplaatsen, want druk autoverkeer was er toen niet. Alleen mochten we van buurman Loos niet in het gras van
het J.P. Heyeplantsoen spelen.
Hij tikte altijd tegen het raam
als de bal per ongeluk in het
gras terechtkwam.
Vanuit m'n slaapkamerraam
keek ik bijna op het station. In
het begin moesten we wennen
aan het getingel van de seinlichten en het lange wachten
voor de spoorbomen. Maar ja,
uiteindelijk went alles.
Zelfs vonden m'n nieuwe
vriendinnetje en ik het niet erg
om vier keer per dag te lopen
naar de Wilhelminaschool in
de Lijsterstraat. Naar de Plesnianschool, die veel dichterbij
was, gingen we niet. Dat was
een openbare school.
Van de week was ik voor het
eerst op visite in Park Durjnwijk Ik keek nujn ogen uit.
Wat is het daar veranderd. Op
de plaats waar vroeger de
houthandel van Bakkehoven
stond, zrjn nu mooie grote huizen neergezet. De kinderen
speelden heerlijk buiten want
deze wijk is net als toen een
ideale speelplek.
Een minpuntje is toch wel
'ons' plantsoen. Dat ziet er nu
niet meer uit. Waar toen letterUjk en figuurlijk geen bal in
mocht, staan nu op het gras
een kiosk en een patatkraam
breeduit. Mijn buurman leeft
niet meer maar anders had hij
vast en zeker tegen het raam
getikt.
Nel Kerkman

Gor Euser pakt
NK-titel na
laatste race
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pagina 11
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ZANDVOORT - Sportvereniging The Zandvoort Boys
(TZB) hoopt dat SV Zandvoort een veld wil delen. TZB wil
graag dit seizoen op zondag wedstrijden spelen op het
Duintjesveld als de eigen velden op de Kennemerweg onder
water staan. Ook voor de lange termijn roept TZB de hulp m
van SV Zandvoort. Dat heeft TZB-voorzitter Peter Theunissen donderdag bekend gemaakt bij de presentatie van een
rapport over de toekomst van TZB.
Na de definitieve verhuizing
naar Duintjesveld ziet TZB het
liefste dat SV Zandvoort, de
Zandvoortse Hockeyvereniging en TZB een zogeheten 'all
weatherveld' delen. Op een
dergelijk veld groeien echte
grassprietjes tussen het kunstgras. Het is geschikt voor
meerdere sporten en een stuk
beter bestand tegen weersinvloeden dan een gewoon voetbalveld.
Volgens de nieuwste schets
van de gemeente is er op het
Duintjesveld ruimte voor zes
voetbalvelden, een hockeyveld, een handbalveld en een
golfbaan. Hierbij is op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad rekening gehouden met
een veld voor TZB.
TZB wil het liefste het veld
betrekken dat het dichtst bij
de sporthal ligt, rechts naast
het hockeyveld. „Zodat de veldën van SV Zandvoort zoveel
mogelijk bij elkaar liggen," legt
Theunissen uit.
Daarnaast hoopt TZB dat
Om twee glasvezelkabels in zee te leggen heeft deze week een groot Zeebrugge. Het grote schip heeft zelf geen motoren. Daarom waren een van de zes velden als wisopvallend schip voor de kust gelegen. Opdrachtgever is het
er twee sleepbootjes bij. Donderdag lag het schip zó dichtbij het
selveld gebruikt kan worden.

telecommunicatiebedrijf FJute, dat telefoon- en isdn-lijnen
verhuurt. De ene kabel heeft een aansluiting vlakbij het Golden
Tulip Hotel gekregen. Deze 205 kilometer lange kabel loopt naar
Engeland. De andere kabel gaat vanaf Zandvoort-Zuid naar

strand dat sommige mensen dachten dat het aangespoeld was. Het
is echter bewust daar naar toe getrokken om a! vrij dichtbij de
waterlijn een geul te kunnen graven om de kabels in te leggen

Foto Chris Schotanus

PvdA en D66 wel voor
extra hoge belasting
ZANDVOORT - Gert Toonen (PvdA) en Han van Leeuwen
(D66) hebben geen bezwaar tegen een extra verhoging van de
onroerende-zaakbelasting (ozb) boven op de reguliere 2 procent. Dat hebben zij maandagavond gezegd tijdens de eerste
commissievergadering over de nieuwe begroting. De andere
partijen hebben dit tot nog toe afgewezen.
„Mijn indruk is dat de toerist voor de burger aan het betalen is.
Het parkeren wordt immers duurder en de toeristenbelasting
gaat omhoog. Dan kan de ozb ook wel wat stijgen," meent
Toonen. Van Leeuwen stelt daar wel een voorwaarde aan. „Er
moet wel beleid tegenover staan. Ik ben bang dat het nu moeilijk
te verkopen is. Het wegenonderhoud is bijvoorbeeld nog net zo
slecht als vorig jaar."

ADVERTENTIE

Eén roostervrije dag
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Knuffel belandt tussen frietzakjes Politiek

'Ai

JAX JODEN' en 'Feijenoord kanker' staan
met dikke zwarte viltstift op het klimhuis geschreven van het speeltuintje aan
de Martinus Nijhoffstraat. Het
is maar een greep uit de vele
graffiti op het speelhuisje, de
glijbaan en de wip.
Dreumes Sander kan gelukkig nog niet lezen en stapt
stralend met zijn knuffel langs
de bezoedelde schotten op het
klimrek. Moeder checkt of de
glijbaan niet te vies is om van
af te roetsjen. Het is wel eens
gebeurd dat afgezien van nattigheid en vogelpoep, de baan
onder de boter was gesmeerd.
De laatste tijd zit de klad in
het speeltuintje, waar zo
dankbaar gebruik van wordt
gemaakt door het kinderrijke
buurtje De Meeuwen. De toegangshekjes zijn regelmatig in
de vijver gegooid, de vuilnisbak is verbrand en op de
speeltoestellen zijn ook sporen van kleine brandjes waar
te nemen.
Een buurtbewoner heeft inmiddels een fietsslot aan een
van de hekken vastgemaakt.
Ook hebben bewoners zwerfvuil opgeruimd.
Volgens de buurtkinderen
zijn het grote jongens met petjes die 's avonds hec speeltuintje onveilig maken en komen ze uit een ander gedeelte Sander speelt met zijn knuffel en zijn buurmeisje in het bekladde
speelhuis in De Meeuwen
van Zandvoort.
„Het zijn jongens van een jaar
of dertien, veertien die hier
wel eens rondhangen,"
beaamt Ed Vastenhpuw, een
buurtbewoner. „Ik kijk niet direct uit op de speeltuin, maar
ik weet dat de mensen uit de
flat er wel wat van zeggen als
ze rottigheid uithalen. Maar
ja, wat spookte je zelf vroeger
met uit," zegt hij laconiek.
„Ik vind die spelende Mnderen een lust voor het oog en ik
erger me rot aan gasten die
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En verder:

TZB vraagt hulp
aan SV Zandvoort

Lijntje naar Engeland

Nassauschool
wil twee extra
leslokalen

Kunst
op
lokatie
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Golfen in de duinen is
'tets speciaals.
Zandvoort wil
daarom een golfbaan
op het Duintjesveld
maken. Een
Zandvoortse
delegatie ging alvast
kijken bij een baan in
de Texelse duinen.
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daar de boel komen vernielen," zegt meneer Middelkoop,
die met zijn raam vanuit de
flat aan de van Lennepweg
een goed uitzicht heeft op het
speelcomplexje.
„Ik ga meteen tegen ze tekeer, maar dan krrjg ik een
grote bek terug. Ik heb tot nu
toe nog niet de politie gebeld,
omdat ik niet goed kan zien
wat ze precies doen en wie het
zijn."

Ruzie over stereo leidt tot geweld
ZANDVOORT - Een 53-jarige Zandvporter is woensdagavond mishandeld door zijn
58-jarige buurman en diens 32jarige bezoeker tijdens een al
enige tijd voortslepende ruzie
over geluidsoverlast.
Het
slachtoffer klaagde omstreeks
half tien dat de stereo van zijn
buurman te hard stond. De

Sinds januari 1999 zijn er het college zo snel mogelijk krjtonnen meer uitgegeven of ken welke plannen voorrang
minder ontvangen dan de ge- moeten krijgen en welke evenmeenteraad vorig jaar ver- tueel uitgesteld kunnen worwachtte. Al zijn er ook wel wat den, menen zij. De twee maken
meevallers, toch komt het ne- zich ook zorgen over het persogatieve saldo uit op ruim vier neelstekort bij de gemeente
ton. Peter Boevé (ouderenpar- „Misschien was de vork niet
trjen AOV/Unie 55 plus) waar- sterk genoeg waarop we alle
schuwt dat hy nu al de kolen hooi hebben gelegd," aldus
aan het opstoken is om maan- Toonen. Dat het arnbitiemdag op het hoofd van de wét- veau van de collegepartijen
houder van Financien (WD'er WD, PvdA en CDA nu wat te
Andries van Marie) te leggen. hoog blijkt volgens de PvdA en
Pieter Joustra (WD) vraagt SP, is voor Michel Demmers
zich af of er nog meer Irjken uit geen verrassing. Zijn partij,
de kast komen. Wethouder GBZ, heeft twee jaar geleden
Marijke Herben (PvdA) ver- het collegeprogramma om die
wacht dat niet, maar weet het reden immers met onderteniet 100 procent zeker.
kend.
Niettemin betwijfelt Joustra
of het wel nodig is om vanaf
Boevé vindt dat de gemeen2001 vijf miljoen te bezuinigen teraad ,,ook bij zichzelf te rade
om de reserves op peil te bren- moet gaan. Ik trek het boetegen, zoals het college heeft kleed aan ten opzichte van
aangekondigd bij de presenta- Han van Leeuwen die vaak betie van de nieuwe begroting denkelijk keek als wij weer
Hij vindt dat het college de si- eens wat uit de reserves pakFoto Kaun Schut tuatie te somber ziet.
ten." Van Leeuwen (D66) is
Gert Toonen (PvdA) en dan ook niet verbaasd nu blijkt
Twee kleine jongens rijden
lachend met hun fiets door het Huub van Gelder (SP) zijn het dat de reserves van de gewater op de vlonder van de vjj- niet met Joustra eens. De ge- meente Zandvoort met ruim
meenteraad moet samen met drie miljoen geslonken zyn.
ver. De spatten vliegen hun
om de oren. Een visje drijft
met een wijdopen staand oogADVERTENTIE
je op de golfjes. De eendjes
zijn allang verdwenen. Twee
meisjes zitten gierend op de
GOLFEN IN ZANDVOORT?
afgebladderde wip. Sander
gooit enthousiast zjjn knuffel
Stichting ontwikkeling ópen golf Zandvoort
van het klimhuis. Hij belandt
INFO TEL. 023-5715240
tussen twee achtergelaten
frietzakjes.

buurman en zijn bezoeker waren het daar met mee eens. Er
ontstond een vechtpartij,
waarbij de 53-jange Zandvoorter werd geschopt en in zijn
gezicht geslagen
Hij is hierdoor lichtgewond
geraakt. De politie heeft de
twee daders aangehouden.

Gemeente informeert naar auto's
ZANDVOORT - Op bijna
tweeduizend adressen in het
centrum wordt deze week een
enquêteformulier over parkeren bezorgd. De gemeente wil
inventariseren hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn en

schrikt
van tegenvallers
ZANDVOORT - De financiële situatie van de gemeente
Zandvoort is nog slechter dan vorige week bij de presentatie
van de nieuwe begroting bekend gemaakt is door het college
van Burgemeester en Wethouders. De meerderheid van de
politieke partijen is hier maandagavond funk van geschrokken tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening.

Theunissen: „We hebben net
niet genoeg aan één veld. Omdat we een groeiende vereniging hebben, is er ruimte om te
trainen nodig. Ook als de softbalwedstrijden en voetbalwedstnjden tegelijkertijd zijn m
april en in augustus hebben we
behoefte aan een tweede veld.
Tenzij er een apart softbalve-ïd
zou komen." Vooralsnog is flat
nog niet m de tweede scttets
ingetekend.
\
Op korte termijn gaat Theunissen in elk geval met het tóestuur van SV Zandvoort praten over het oplossen van een
ander nijpend probleem: hij
verwacht deze winter dat de
wateroverlast net als vorig seizoen voor grote problemen
gaat leiden. „We hopen dat we
misschien bij SV Zandvoort
mogen spelen als het bij ons
weer te nat is."
TZB heeft overigens al een
noodmaatregel genomen omdat het hoofdveld onlangs al
afgekeurd is Zaterdag is het
softbalveld als trainingsveld
voor de voetbaljeugd ingericht.

wie wil meedenken over parkeerbeleid in zijn wijk. In januari gaat wethouder Hogendoorn met hen praten. Voor de
zomer wil hij in het hele centrum een nieuw parkeersysteem hebben.

ADVERTENTIE

MEDEDELING
De GAPER Drugstore is tijdelijk gesloten in
de Kerkstraat 31.
Ons adres t/m 13 november:

GROTE KROCHT 21 ZANDVOORT

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar/35.40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andei e tarieven

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-56262.11.
Stuur de?e bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken
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FAMILIEBERICHTEN

Een compleet verzorgde begrafenis

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor al
haar liefde die zij ont> heeft geschonken, geven
wij U kennis van het overlijden van onze lieve
moeder en geweldige oma

of crematie voor een éénmalige*
afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Neeltje Holsteijn-Rombout
weduwe van Jan Holsteijn
26 juli 1917
18 oktober 1999
Henk en Sylvia Holsteijn
Stefanie
Marianne en Lex Kroder
Dave en Christine
Mike
Nel en Fer Kroese
Daphne en Pascal
Alain
Correspondentieadres.
Piet Leffertsstraat 34
2042 EH Zandvoort

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren m het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort op donderdag 21 oktober van 19.00

uur tot 19 30 uur
De cremaüeplechtigheid zal plaatsvinden op yrijclag 22 oktober om 15.15 uur in het crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers van het crematorium.

Eenzaam,
maar met alleen

t

In volharding en na een moeizame periode is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor .
het verzorgen, van een begrafenis
.-i
' ó f crematie..
. •'•,.
'• Direct hulp ;bij een sterfgeval.

weduwe van Jan Staats Kiewiet

Correspondentieadres:
Bernadottestraat 6
2131 SR Hoofddorp

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

ger

Adrianus Josephus Ottho
Arie
24 maart 1924

16 oktober 1999

A. Ottho-Adriaans
Addie en Martha
Barbara, Michiel
Lida en Kees
en verdere familie
Haltestraat 74
2042 LP Zandvoort
Arie is overgebracht naar het Uitvaartcentrum aan
de Poststraat te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 21 oktober in het crematorium Velsen te Driehu is-Wester veld. Tijd van samenkomst aldaar

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Ter wille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

Het Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort
houdt weer unieke verkoopdagen
van sjaaltjes, tassen, sieraden etc
en diverse handwerkartikelen op:
woensdag 27 oktober tijdens de weekmarkt
maandag 8 november Huis m de Duinen
dinsdag 16 november Huis m Kostverloren
vanaf 9 30-12 30 uur
Elke maandag- en laatste donderdagmiddag van de
maand van 13 00-15.30 uur in het Rode Kruis gebouw,
NIC. Beetslaan 14

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 11 oktober vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 41 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 18 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
MEDEDELINGEN
Stichting Furbie Computers, Computerbemiddeling voor Onderwijs en Maatschappelijke
Sectoren stelt instellingen m staat om goede,
gebruikte computerapparatuur tegen een aantrekkelijke prijs aan te schaffen Dit najaar
heeft de stichting besloten de doelgroepen
verder te verbreden
Instellingen, organisaties en verenigingen in de

11.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren met
aansluitend een koffietafel in Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15, ingang Haltestraat 76 te Zandvoort
Vertrek vanuit Haltestraat 74 te Zandvoort omstreeks 11.10 uur.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veihgheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Parklaari 36,2011 KW Haarlem.

De Uitvaartmis en de begrafenis hebben heden
plaatsgevonden

Moegestreden, maar tot het laatst toe omringd
door zijn gezin, is overleden mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa, mijn broer en onze zwa-

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale teFefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

W,,//'1'1

Hendrica Josina
Kiewiet-van Dijkhorst
-k 3 oktober 1910
f 15 oktober 1999
Jan en Gerda Kiewiet-Krol
Nicoline
Michel

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

2 5 1 4 van de Bouwverordening vrijstelling te
verlenen voor
- het uitbreiden van twee woningen op de
percelen Tjerk Hiddesstraat 14 en 16 te
Zandvoort, bouwnummers 99-052b en
99-053b
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
20 oktober 1999 gedurende twee weken ter
inzage bij de Centrale Balie

sectoren welzijn, zorg en opvang, cultuur en
justitie die behoefte hebben aan computerapparatuur, maar moeten werken met beperkte
budgetten hiervoor, kunnen een beroep doen
op Furbie Momenteel levert de stichting
Pentium-computers met Windows 95 en
twee jaar garantie De kosten liggen tussen de
f 500,- en f 700,Als formeel selectiecriterium geldt dat het
moet gaan om een algemeen nut beogende
instelling, zonder winstoogmerk Soms zal er
sprake zijn van een bestaande subsidierelatie
met de gemeente, maar ook niet-gesubsidieerde instellingen kunnen tot de doelgroep
behoren, mits zij aan het formele criterium voidoen
Bent u geïnteresseerd'
Schrijf of bel met Stichting Furbie Computers
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Tel (070) 349 05 75

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Voorbereidingsbesluiten (art. 22 wro)
De gemeenteraad heeft op 12 oktober 1999
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor
- de westelijke randzone van het circuitterrem
aan de Burgemeester van Alphenstraat
Het besluit ligt met de bijbehorende tekening
waarop met een rode omlijning het betreffende
gebied is aangegeven, ter inzage bij de Centrale
Balie op het Raadhuis (ingang Swaluestraat) te
Zandvoort

Het beleidsplan nieuwe Algemene bijstandswet 2000 en de nota Bijzondere bijstand van
de gemeente Zandvoort liggen gedurende vier
weken voor inspraak ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:

De bespreking van de Begroting 2000, m de
gemeenteraadsvergadering zal live op 9 en 10
november, vanaf 20 00 uur integraal uitgezonden worden door ZFM Zandvoort
VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wégverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester
en Wethouders op 28 september besloten tot
- het opheffen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Hogeweg
t. h. v. n r. 56.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
tot uiterlijk 25 november 1999 schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en ten minste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar

vergroten woning

99-212B
Brederodestraat 67
99-213B
C. Huygensstraat 8
99-214B
Vondellaan
99-215B
Leeuwerikstraat 2
99-216 B
Prinsesseweg 20
99-2175
Koningstraat 49 t/m 71
99-031P
Haarlemmerstraat 7A
99-032P
Bouwnummer 606,
3e fase van
Park Duijnwijk
99-218B
Julianaweg 12

plaatsen van twee
dakkapellen
plaatsen van
terminal
plaatsen
dakopbouw
uitbreiding 1 lokaal
van de Mariaschool
slopen van woningen
uitbouw woning
vergroten woning
plaatsen pergola

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden BelanghebbendenJ<unnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

De afgelopen week heeft de gemeente Zandvoort naar 2200 adressen in Zandvoort een
parkeerenquête verstuurd Helaas ontbreekt
de bijlage die bij de enquête hoort De bijlage
is een kaart waarop de geënquêteerde kan
zien in welk gebied hij meestal zijn auto parkeert De enquête kan naar behoren worden
ingevuld zonder de kaart Wilt u echter toch
een kaartje, dan ligt deze voor u klaar bij de
Centrale Balie m het Raadhuis
Onze welgemeende excuses

VERLEENDE BOUWVERGUNNING EN BOUWVOORNEMEN:

VRIJSTELLING
artikel 19 wro
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Wilhelminaweg 52 m verband
met het uitbreiden van de woning

99-175B
Frans Zwaanstraat 32
99-154B
Teunisbloemlaan 24
99-149B
Teunisbloemlaan 12
99-166B
Zandvoortselaan 29

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 21
oktober 1999 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort '
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de president
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

ex artikel 2.5.14 van de bouwverordening
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

vergroten van
aanbouw
vergroten
woning/atelier
plaatsen dakkapellen
en herindeling
slopen van twee
steunmuren

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Geheel onverwacht, tot ons grote verdriet, is onze
moeder en oma van ons heengegaan

Gerda Anna Oonk-Kerkman
08-01-1929
19-10-1999
Engeline, Leo, Peter en Albertine Vermeer
Jan, Cathy, Loulou en Robert-Jan Oonk

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

HEIVKSEBREGTS

Verhuizingen

ADVERTENTIES

35 jaar
gespecialiseerd in

UWENS
VERWARMING

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
0800-0998830

EdwardvandePol
Marktslagerij

SIERBESTRATING

Weekaanbieding

22 oktober 1939 -1999
Vrijblijvende prijsopgave

Nijkamp - Tweeling - 120 jaar

2

v.a. ƒ 60,- p.m

WEKELIJKS EUROPA

Mary en Henny
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

VAN HARTE GEFELICITEERD
Aldo
Mirjam

Ellen
Jeroen

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

LAVERTU steenhouwers
l00 jaai traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vafcmanschap, verzorgen wij al uwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles war ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 11 00
tel en fax 023-57 U168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerkngh Onnesstraat 5 - 204 J BC Zandvoort

Amsterdam
Tjjdens kantooruren Steenhouwers Lcrvertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

ERKENDE
VERHUIZERS

incl. stenen

TEL. 023 - 5731729

Descaling Service komt met oplossing tegen kalkaanslag
Het \vatei in NcdeiLmd is behoorlijk
kalknjk. hard 7oals dat in de volksmond woidt genoemd Hel vaakst
mei ken we dat in het kolfie/ctappalaat dal om de haveiklap ontkalkt
moet worden De o\ ei vloed aan kalk
in het leidingwatei is \eidei te merken aan de douchekop het bad. de
kranen, de vci \vaimingselcnieiiten
van de \vasmauime en de vaalwassei
en bij\ ooi beeld de wandtegcls m de
douche Als hel aan Dekkei uit
Loosdiecht ligt. /ijn die pioblemen
straks vooibij Dckkci heelt m de/e
regio sinds enige tijd het agentschap
van de Alpine Watei Descalcr Dal is
een module die. op de vvaicileiding
aangebiacht. /oigt dal het kalk geen
schadelijke invloed meei heelt
"Het is geen wondcimiddel", benadiukt Dekkei. "maai echt een oeidegelijk pioducl De module die /o op
de vvatcileiding woidt aangebiacht.
/ondci dat het nodig is te /agen.
/oigt ervoor dat het kalk met meei
hecht De leidingen en appaiatuui
/ijn in koite tijd vvcei helemaal
schoon, maai je mcikt hel cllcct al
veel gauw ei Na hel wassen voelen
haai en huid mindei hard aan en het
leidingwatei mik! betei Ik heb ook
een Alpine Watci Dcsealci bi| kcnmssen geinstallecicl en /ij /eggen dal
de kolfic nu veel pitligci smaakt, leiVMJ! /c ook geen vlaai meer op de
llice knjgen" Hel puncipe van de
vveiking van de module was al /o'n

OPEN HUIS
Brederodestraat 32a, zat. 23/10 van 12.00 14.00 uur. Goed onderhouden sfeervol klein
halfvrijstaand woonhuis in Zandvoort Zuid, nabij
het Centrum, strand en duinen. Beg.gr. woonkamer met open haard en open keuken; badkamer
(3,5x3,5 m) met ligbad; 1e verd. 2 slaapkamers;
2e toilet
Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.
OPEN HUIS
Dr. C. A. Gerkestraat 91 rood, zat. 23/10 van
12.00-14.00 uur. Nabij centrum en duinen gelegen gezellige, goed onderhouden riante bovenwoning. Ind. 1 e et. Gang; nieuwe luxe badkamer
met ligbad, toilet en wastafelmeubel; keuken
met mbouwapp., ruime L-vormige woonkamer
met balkon; 2e et. 2 ruime slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.
Wilt u een woning kopen

VAN
' nioilii/i' kun ;<> om ik' u nlci li'uluit; u ruilen niiiiifcbiMlil. -iindei :ui;i'ii o] boii'n
hundcid jaai geleden bekend "Ze
konden ei toen nog mei veel mee omdal ei geen pioducl te vinden was. dat
/ijn vveiking behield", /egl Dekkei
' Dal hel echl een goed producl is
mag bli|kcn uil hel Icit dal de Alpine
vvateronlhaider volgens de slienge
ISO 9002 norm gcpioducecid en gcleveid vvoidl Om de mensen duidchjk ie maken wat hel pioducl kan bctekcncn. levcicn wc de vvaleionlhaidei ivvcc maanden op pi oei
Daaihij geven wc een mei goed. geld
tcmggaiantic Op hel producl/clt /n
Uouweiiseen levenslange technische
gaianiie" Dekkei schat dat de mcn-

sen mei een walcionlhaidei een klcine vijfhondeid «uiden pci jaai kunncn bespaicn "Kalkaanslag en
ketelsteen verooi /aken heel wal
schade Nicl alleen de vvateinoia,
maai ook de cnergienola nceml loe
De Icvensduui van huishoudelijke
appaialcn woidl vcrkoit. ei ontslaan
hoge koslcn vooi lapaialie en vcivanging De schade van haid vvalei
loopt nog hogei op als je de milicuschadcdooi hel gebruik van vvasveizachlcis en agicssicve kalkoplosseis
cibij oplcll" Vooi mcei inloimauc
kan men bellen mei De Descahnu
Scivicc(035)58243 87

SCHAIK

Gemengd gehakt
2 x 500 gram ,'

6,98

Heerlijke fricandeau
1 kilo

12,98

Pepersteaks
3 voor '

10,00

Hacheevlees

13,98

1 kilo

aanbieding geldig 27 oktober a.s.

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

enz.
Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9 00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13 00 uur

Zandvoorï
Bod gevraagd op huis met tuin,
nabii Centrum.
Ook mogelijk in tweeën te
bewonen.

06-53262813

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Archief
toegankelijker

woensdag 20 oktober 1999

Golfen in Zandvoortse of Texelse duinen

ZANDVOORT - De inventansatie van het Zandvoortse archief tussen 1495 en 1930 is
klaar. Op dinsdag 26 oktober
wordt de eerste inventaris
overhandigd in de zijbeuk van
de Janskerk aan burgemeester Nederland volgeplempt met strakke groene golfbanen waar
Van der Heijden.
geen grassprietje te lang mag worden. Dat is het
schrikbeeld van menig natuurbeschermer. Maar Zandvoort
Sinds 1995 ligt het archief in wil een andere golfbaan maken op het Duintjesveld. Een
Haarlem. Het doel hiervan is golfbaan met wuivend helmgras op duinhellingen,
om een regionaal archief op te duindoorns vol vrolijke gekleurde besjes en paddenpoeltjes
zetten. Inmiddels hebben Be- om het overtollige water in op te vangen. Op Texel heeft de
verwijk, Heemskerk, Uitgeest, exploitant van een bungalowpark al een duingolfbaan
Velsen, Bennebroek, Haarlem, aangelegd. Een delegatie van de gemeente en de provincie
Haarlemmerliede en Spaarn- nam er vrijdag een kijkje.
woude ook het archief overgebracht naar Haarlem.
Het archief is echter pas toegankelijk voor het publiek als
OLF IS al lang niet golfwinkel. Dat bleek een
duidelijk is waar het precies uit
meer voor de upper- schot in de roos. „Daarom
bestaat. Dat noemt men een
upperclass. Het lijkt speelt de kottervisser hier nu
inventaris. Aan die inventaris
een soort virus, vooral samen met de bankdirecteur.
is jarenlang gewerkt.
onder senioren. „Volgens een Ook de relatie tussen de toeonderzoek van een paar jaar risten en de clubleden is heel
geleden zijn er 150 duizend gol- goed. Texelaren beseffen dat
Discodag
fers en een miljoen gemteres- ze het van de toerist moeten
ZANDVOORT - Wie be- seerden in Nederland. Golfen hebben. We zijn ook wat minnieuwd is wat er achter de is wereldwijd zelfs de meest der gericht op etiquette dan
schermen van een disco ge- beoefende
elders. Niet
beurt, kan op de Nationale balsport en
dat alles mag,
maar spelen
Discodag (24 oktober) een snelst groei'Ik was geen
kijkje nemen bij Club Chateau. ende sport ter
in een korte
De directie van de discotheek, wereld.
In
broek is hier
golfer, maar
die is gevestigd in de Koster- Noord-Ameribijvoorbeeld
straat, hoopt dat zowel ouders ka speelt 10
wel
toegeondernemer'
als jongeren van de gelegen- procent golf,"
staan."
heid gebruik maken nader vertelt Martin
De
grote
kennis te maken met Club Warnaar, di- ~~~~^~'^~~~ ------- baan zelf is
Chateau. Vanaf drie uur staan recteur van het Texelse bunga- eveneens anders dan veel ande deuren open.
lowpark De Krim en het nabij- dere banen. Er is namelijk een
gelegen golfcomplex.
nieuw duingebied voor aange„Ik ben helemaal geen golfer legd: nolletjes (laag kopjesPolitiek Café
pur sang, maar ondernemer. duin), vijvers, relatief weinig
ZANDVOORT - Eugène Een golfbaan leek me vanuit gras en een meanderende sloot
Weusten organiseert dinsdag toeristisch oogpunt een toege- die 's zomers droogvalt geven
26 oktober weer een Politiek voegde waarde voor De Krim. de baan een natuurlijk gezicht.
Café in Huis in de Duinen Daarom ben ik eraan begon- Wel zie je bijna overal de daken
(Herman Heijermansweg 73). nen. Ik hoefde er trouwens ook van de bungalows boven de
De toegang is gratis. De bijeen- niet rijk van te worden. Uit een bomen uitsteken.
komst begint om acht uur. In landelijk onderzoek blijkt dat
Het beheren van het nieuwe
het panel zitten Huub van Gel- de winst gemiddeld 40 tot 50 natuurgebied is een vak apart
der (SP), Han van Leeuwen duizend gulden is. Dat is dus volgens onderhoudsman Peter
(D66), Piet Keur (GBZ) en Wü- niet zoveel. Men zegt weieens Beers. Met sproeien en bemesfred Tates. Zij discussieren on- dat de golfspeler in een Merce- ten moet hij heel voorzichtig
der andere over het master- des en een exploitant in een zijn. Er wordt bovendien zo
plan Midden-Boulevard, Oud- Golfje rijdt."
min mogelijk gemaaid. Alleen
Noord, de Oranjestraat en de
Warnaar verwachtte na vijf bij de afslag en bij het putje
kinderboerderij. Ook het pu- jaar quitte spelen. Tot zijn ver- (op de green) ligt een grasveldbliek mag zich met de discus- rassing lijkt hij dat punt nu al je zo strak als een biljartlaken.
sie bemoeien.
na driejaar te bereiken. Dat de De rest van het gras is wat ruioverige recreatiebedrijven en ger.
de WV op Texel het gplfcom„Sommige planten willen
Coastwatch
plex flink promoten, is daar hier niet groeien en dan zie je
ZANDVOORT - De derde volgens Warnaar ook credit opeens een boompje ontstaan
klas van het Kennemer Ly- aan.
in het moerasgebied. Dat geeft
ceum onderzoekt donderdag
De baan dreigt zelfs al te niet, we blijven experimente21 oktober tussen kwart over klein te worden. Om ook de ren," vertelt hij. Het helmgras
negen en half elf tussen de serieuze golfer te kunnen be- is het enige dat meteen aangestrandpalen 60 en 65 wat voor dienen wil Warnaar uitbreiden. slagen is. Tot zijn grote verrasvuil er ligt op het strand. Dit Hij is van plan er een achttien sing zijn er zelfs spontaan lepeCoast Watchproject is een in- holes van te maken.
laars en uilen opgedoken.
ternationale aangelegenheid.
Het succes is heel snel geAl tien jaar inventariseert de gaan. Tot driejaar geleden was
Om de natuur te bescherjeugd het zwerfvuil langs de het land naast de Krim nog een men worden witte en blauwe
kust. De Stichting Noordzee weiland waar de buurman zijn paaltjes neergezet. „We vragen
analyseert en presenteert de yarkensmest uitreed. De Krim zo de spelers om hun bal daar
Nederlandse resultaten aan investeerde vierenhalf miljoen niet op te halen. Of dat volhet ministerie van Verkeer en in een ecologisch verantwoor- doende is? Het is nooit volWaterstaat om erop te wijzen de golfbaan (par 72), een oe- doende, maar we proberen het
dat beleidsmaatregelen nood- fenveld (driving range) en een op een vriendelijke manier,"
zakelijk zijn. Zo moet het on- oefenbaan (par 3).
zegt golfprofessional Brieko.
derzoek dit jaar uitwijzen of de
„Terwijl het complex werd Wie zijn nieuwsgierigheid niet
maatregelen tegen zwerfvuil aangelegd, maakten we de wil bedwingen, kan altijd een
van schepen (50 procent van al Texelaren al enthousiast op de wandeling over het wandelpad
het zwerfvuil) voldoende zijn. driving range en de par 3-baan maken. Dat loopt rondom het
die we daarvoor op de Krim golfcomplex en komt ook langs
hadden aangelegd," vertelt de mooiste plekjes.
Scholenmarkt
golfprofessional Joost Brieko,
ZANDVOORT - De Gerten- eigenaar van de golfschool en
Monique van Hoogstraten
bach Mavo presenteert zichzelf dinsdag 2 november op de
scholenmarkt in Heemstede.
Naast
deze
Zandvoortse Eén keer per jaar krijgen de
school doen daar elf andere Zandvoorters de
scholen uit de regio aan mee. gelegenheid om een
Ook is er informatie yerkrijg- kunstroute door het dorp te
baar van de onderwijswinkel, lopen. De kunstenaars van
de
onderwijsbegeleidings- BKZ exposeren bij hen thuis
dienst, de Vereniging voor of op een bijzondere lokatie
Openbaar Onderwijs en de hun werk. Dan blijkt ook
openbare bibliotheek. De bij- hoe divers hun stijl is: van kleurrijk schilderij, zoals de aneenkomst wordt van half acht kleurige abstracten tot en
dere uitgestalde spetterende
tot en met negen uur gehou- met gestileerde naakte
werken.
den in het gemeentehuis van vrouwen.
Bij Yvonne Sebregts spetHeemstede.
tert vooral het water, een altijd
/ "H" S THIS what they call terugkerend thema op haar
the Twilight Zone?' is schilderijen. „Ik droom vaak
de titel van een doek dat ik word overspoeld door
van Arvee (René de een grote golf," legt ze een van
Zandvoorts
Vreugd). Een golf van kleuren, haar afbeeldingen uit die in de
Nieuwsblad
olie op linnen, blijft op het net- huiskamer hangt. Haar man zit
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, vlies hangen. Het is vandaag pp de bank. Een zoon rommelt
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op open ateliers dag bij de Beel- in de keuken en een andere
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
dende Kunstenaars Zandvoort zoon komt de trap af stormen.
Hoofdredacteur D. Piet
Ze zeggen beiden netjes gedag
(BKZ).
Directeur/uitgever. C A Pelle.
René loopt te kleumen in zijn en gaan door met hun bezigheschilders T-shirt waarop een den tegen een decor van de
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
gezellige beer prijkt. De zon overwegend blauwe kunstwerKuijpers (plv -chef), Monique van Hoog- schijnt, maar het is koud bui- ken van hun moeder.
straten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce ten. Zyn atelier, galerie ArtaHet huis van Donna Corbani
Schreuder
tra, is nog leeg evenals het wit- is vandaag even museum. Een
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem te linnen achter hem. Maar het lege lichte smaakvolle woonBleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre- is ochtend en wie weet ont- kamer vormt de perfecte achrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, staat er vandaag nog een tergrond voor haar speelse

G

Marijke Herben en Cecs Oderkerk kunnen niet wachten om ook in de duinen bij Zandvoort te spelen
Foto Monique van Hoogstraten

Golfbaan ligt er voorlopig nog niet
Is een baan als de Texelse
haalbaar in Zandvoort? Op
het gemeentehuis bestaat al
een projectgroep, twee
gegadigden hebben zich
gemeld om de baan te
exploiteren en er ligt een
ruwe schets van een
landschapsarchitect klaar.
Maar voordat de golfbaan
op het Duintjesveld er ligt,
moeten er nog wel wat
problemen overwonnen
worden.

A

LS HET aan de politici
Cees Oderkerk en Marijke Herben ligt, slaat
half Zandvoort nog
voor het einde van deze wethoudersperiode een prachtige

Texelse Golfbaan
Oppervlakte: 45 ha (totaal).
Par 72-golfbaan,
par 3-golfbaan (zes hectare) en driving range.
Langste hole: 476 meter
(grote baan).
Kortste hole: 53 meter
(kleine baan).
Driving range:^ 185 meter
bij 65 meter.
Eigenaar: De Krim.
Huurders: Texelse Golfclub (driehonderd leden)
en Golfschool Texel.
Introductie-arrangement
(golfles, materiaal en toegang baan): 25 gulden.
Contributie: duizend gulden per jaar voor leden,
drieduizend gulden voor
buitenstaanders.

hole-in-one op Zandvoortse
bodem. Beiden zijn immers enthousiast golfer.
Openbaarheid is van groot
belang volgens de wethouders.
Op de Texelse golfbaan is dat
goed geregeld, vindt Oderkerk.
„Er is voor een goede vorm gekozen. Er zijn geen twee kapiteins op één schip. Daar zou
alleen maar narigheid van komen. Toch heeft de exploitant
ook een club nodig. Die brengt
de gezelligheid en de activiteiten."
Oderkerk hoopt dan ook nog
steeds dat Sonderland en Lancaster (Oderkerk: „of een andere commerciële exploitant")
gaan samenwerken. „Van begin af aan hebben we geprobeerd Sonderland erbij te betrekken," zegt Lancaster. Sonderland is volgens voorzitter
Jan Bax niet tegen samenwerking. „Maar alleen op basis van
gelijkwaardigheid."
Vooralsnog reageert hij dan
ook zeer voorzichtig op het
aanbod om zitting te nemen in
de stichting die Lancaster samen met zijn vrouw en met
Marcel Sam-Sin heeft opgericht. „Geen slecht idee. Ik sta
ervoor open en zal het met het
bestuur bespreken. Op het
eerste gezicht lijkt me zitting
nemen in een raad van advies
niet voldoende. Ik denk niet
dat er dan voldoende rekening
gehouden kan worden met
Sonderland."
Behalve de perikelen tussen
de club en de exploitant over
de organisatievorm is er nog
een ander groot verschil tussen de Texelse situatie en de
Zandvoortse: het Texelse golfcomplex is vier keer zo groot.

„Er valt best een spannende
baan te maken op een klein
oppervlak door gebruik te maken van hoogteverschillen en
waterpartijen," meent Lancaster. „De driving range moet alleen wat langer dan op de
Texelse baan. Met 230 meter
lengte kunnen de mensen aan
twee kanten oefenen. Maar een
wedstrijdbaan kan niet. Dan
komt de veiligheid in het gedrang."
Het bestuur van Sonderland
is ervan overtuigd dat een
wedstrijdbaan wel mogelijk is.
Oderkerk twijfelt nog: „Als de
Thijsseweg met doorgetrokken wordt, hebben we meer
ruimte. Maar ik wil die weg wel
graag vanwege de nieuwe grote school in Noord."
Voor een negen-holeswedstrijdbaan is volgens Martin
Warnaar, eigenaar van het
Texelse golfcomplex, ongeveer
25 hectare nodig „Op elf hectare kun je een leuke baan
neerleggen die vooral voor toeristen interessant is die wel
eens willen kennismaken met
de golfsport. Bovendien kun je
daarmee congresgangers en
vergaderaars trekken. Die wülen even een frisse neus halen,
hebben wij gemerkt. Voor de
Zandvoorter alleen moet je het
niet doen. Die zal na eenjaar of
drie om zich heen gaan kijken
als hij wat beter speelt," vermoedt hij.
„Wij gaan niet voor niets uitbreiden." Warnaar wil een
achttien-holebaan maken om
meer ervaren golfers te trekken. „We mikken daarmee ook
op een nieuwe doelgroep van
modaal en boven modaal."
Zandvoort heeft een voor-

Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

„Ik draag mijn hart op de tong.
Dat wordt me niet altijd in
dank afgenomen, maar met
schilderen kan ik ongestoord
mij gang gaan," vertelt de door
een Colombiaanse schilder geinspireerde kunstenares.
Aan de grote houten tafel in
haar atelier met in het midden
potten met tientallen kwasten
zitten een stuk of zes mensen
aan de vruchtenbowl en de
koffie. Aan tafel bij Paul Jansen en ErikHoltkamp gaat een
select gezelschapje aan de
wijn. De rest van het atelier
wordt vooral bevolkt door
vrouwelijk schoon, aan de
muur dan wel te verstaan. Een
blonde vrouw met blauwe
ogen, een levensgroot portret
van Enk, ontvangt de kunstminnaars aan de entree. Een
watergodin hangt boven een

sidetable en van Paul hangt
'Big Bep' naast een planeet
met een tepel. De vrouwen van
Erik üj'ken uit blokjes, rondjes
en driehoekjes te zijn opgetaouwd. „Ik ben geïnspireerd
door de Art-Deco-stijl uit de
jaren twintig. Tamara du Lempicka is mijn grote voorbeeld."
Voor Daniel is beeldend kunstenares Paola van der Drift
een bron van inspiratie. De zeventienjange kunstacademiestudent bekent dat hij zelf heel
ander werk maakt, maar dat
alles wat juist weer heel anders
is, je artistiek aan het denken
zet. De sculpturen in brons zijn
zowel buiten als binnen in het
oude huis van Paola te vinden.
„Dat vind ik nou prachtig,"
zegt meneer Joosten , die zelf
ook schildert in zijn vrije tijd,
terwijl hij naar een werk van

ZANDVOORT - De kans
dat de tram tussen Amsterdam en Zandvoort terugkeert, lijkt groter. Het Amsterdamse
Gemeentevervoerbedrijf gaat de lightrail
tussen de twee plaatsen onderzoeken. Dat meldt de Telegraaf.

GVB wil tram
naar Zandvoort

Het GVB wil hiervoor trams
gebruiken die nu in Amsterdam gebruikt worden. De tram
zou over het bestaande spoor
moeten rijden. Omdat het om

Veiligheid

ZANDVOORT - Als eerste
gemeente in Nederland krijgt
Zandvoort vandaag een Veiligheidsraad van burgers en vertegenwoordigers van instelhngen. De raad wordt vandaag
geïnstalleerd. Het is de bedoehng dat zij de gemeenteraad
en het college adviseert over
veiligheid.

'Van God los'

ZANDVOORT - Geert Blom,
de schrijver van het boek 'Van
God los', is vanavond op verzoek van de Lokale Raad yan
Kerken te gast in de Calvijnzaal op de Julianaweg. Hij
praat met de aanwezigen over
de beelden die over God bestaan. De bijeenkomst begint
om acht uur.
ADVERTENTIE

21 t/m 27 oktober
Dagelijks

1330

Ratjetoe

licht materiaal gaat, kunnen
de trams veel stoppen en optrekken en kunnen er veel tegelijkertijd njden.
Onderzocht wordt of er extra haltes kunnen komen, zoals bij de nieuwbouw van de
Hogeschool Haarlem Ook wil
het GVB kijken naar de verbindmg tussen Amsterdam en IJmuiden. Eerder zette Lovers-

Hüly Jansen wijst. „Die eenvoudige kleurschakeringen,
maar toch zo expressief." Jansen heeft samen met Ria van
Kooten, Ton Timmermans en
Roland van Tetteroode vandaag de brandweerkazerne bezet met kunstwerken. Veel bezoekers wagen de klim over de
stalen trap naar de expositieruimte, waardoor ook de verschillende brandweerhelmen
ui een vitrinekast bij de ingang
nogal wat bekijks krijgen
Even verderop, op zijn binnenplaats aan het Schelpenplein, koestert kunstenaar Victor Bol een scholletje, een garnaal en een pieterman in een
klein aquarium Als zijn grote
droom, een juttersmuseum onder de Rotonde aan het
strand, bewaarheid wordt, dan
zullen de verschillende vissen
die de Noordzee bevolken het
eerst grote thema gaan vormen, naast de aangespoelde
spullen uit zee. Voorlopig moeten we het stellen met zijn 'fossiele' vissculpturen, handgemaakt uit gasbetonblpkken
Nelleke van Koningsveld
rail een trein m op deze lijn,
maar dat werd een mislukking
Minister Netelenbos van
Verkeer en Waterstaat juicht
extra concurrentie op het
spoor toe. Onlangs publiceerde zij de nota 'Derde eeuw
spoor' waarin ze stelt dat de
Nederlandse Spoorwegen alleen nog maar een kernnet
moeten onderhouden Zandvoort valt buiten dat kernnet.
De gemeente heeft daar middels een brief van het gewest
Zmd-Kennemerland ovengens
tegen geprotesteerd.
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EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?

KIJK NOU!

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
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kleurige figuren die altijd lijken
rond te dartelen op de doeken.
Op een ronde tafel staan koekjes, koffie, maar ook kaas en
een flesje wijn. Wat onwennig,
zo in andermans huis, lopen
mevrouw Versteege en haar
zoon Camiel langs de schilderijen. „Ik vind iets mooi wanneer een werk me iets doet. Ik
vind dit mooi," zegt de moeder. Camiel houdt meer van
soberheid en dat vindt hij
slechts in een werk van Corbam terug dat aan de muur bij de
deurpost hangt.
Soberheid zal hij ook niet
snel vinden bij Marianne Rebel. Kleurige dikke mannetjes
en vrouwtjes zijn bijna op ieder
afbeelding te zien. „Ik vind
mensen vaak gebakken lucht
en dat zie je terug met humor
in mijn schilderijen," zegt ze.

Golfbaan op nat Duintjesveld

Advertentieverkoop: H. van Zanten (mawger), M Oosterveld. Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)571.7166
F
ax (023) 573 0497. E-mail, wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)562.6278.
p
ax 562.6283
Micro advertenties (020) 5626271. Fax
6656321.

De provincie heeft officieel
nog geen standpunt ingenomen over een golfbaan. Om de
gedeputeerden over de streep
te trekken zijn Oderkerk en
Herben van plan ze een keer
uit te nodigen. In elk geval is
gedeputeerde Bob Verburg
wel enthousiast over de Texelse blijkens een artikel in de
Helderse Courant. Hij juicht
zelfs de uitbreidingsplannen
daar toe.

ZANDVOORT - Verkeers- "
wethouder Hans Hogendoorn ('
wil een brede maatschappelijke discussie over verkeersremmende maatregelen. Hij no- •
digt de burgers en de politiek >
uit om op 25 november om ,
acht uur een presentatie bij te '
wonen over camera's, drempels, druppels, bloembakken,
hekjes en andere mogelijkheden om de snelheid uit het ver- i
keer te halen. Tijdens de com- '
missie Organisatie Toerisme '
en Verkeer kunnen burgers en
politici ook hun mening geven.
„Het moet er nu maar eens '
van komen. Ik word horendol
van alle ideeën Tijdens de <
spreekuren die ik hou komen
er zoveel mensen met de vraag
of ik hun straat veiliger wil maken, omdat de automobilisten,
zo hard rijden. Maar dat is nog
niet zo simpel. De voorstanders, tegenstanders en twijfelaars kunnen nu met elkaar
praten over de mogelijkheden," aldus Hogendoorn.
Ovengens zijn de druppels in
de Haarlemmerstraat deze
week uit het wegdek gehaald
op verzoek van de bewoners.
Vermoedelijk gaan ze op verzoek van de sportraad naar de
Dumtjesveldweg volgens Hogendoorn. In de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan
komen bloembakken, roodwitte hekjes en waarschuwingsborden te staan.

Nederlands Gesproken

Route langs naakt en abstract

I

deel boven Texel: Zandvoort
hoeft geen natuur meer te maken. De duinen liggen er al en
hoeven alleen maar aangepast
te worden. Hier wat duin afgraven, daar wat duin erbij. Daarbij kan de gemeente mogelijk
meteen het waterprobleem
een beetje oplossen volgens
projectleider Peter van Delft.
„Het is toch prachtig om wat
vijvers en sloten aan te leggen?" Oderkerk ziet daarmee
meteen een mogelijkheid om
de baan te beschermen tegen
mensen die hun hond uitlaten.
Wat groen gras hier of daar is
wel onvermijdelijk volgens Van
Delft. „Je moet immers als golfer tussen de afslag en het putje ergens je bal laten neerkomen. Daarvoor is gras noodzakelijk. Maar het wordt beslist
geen groene Autobahn. Dat is
op Texel mooi opgelost."
De angst voor het aantasten
van de natuur speelt sterk bij
de provincie, die uiteindelijk
haar fiat moet geven. Eind jaren tachtig is afgesproken dat
de natuur in het Duintjesveld
hersteld zou worden. Er is destij ds nooit gesproken over een
golfbaan. Dat plan is pas twee
jaar geleden ontstaan.

Van bloembak
tot drempel

Hans van Pelt

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mijnderi Meubelen, Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal

Amsterdam

BAUKNECHT
CONDENSDROGER
150 minuten timer, toets
voor lagere temperatuur,
zoemer en antikreukprogramma. *1199.

Blj Ben betaalt u ƒ0.00 ibonnernentskostenü Bij Ban koopt u yooraf .uw '
belrninutén. Zo ontvangtü maande- j
lijks maar lief »t 100 belminuten voor f
s lech t s f 3O.»per maan d. De ni et
gebruikte belminuten kunt u
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CAMCORDER STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD 32x motorzoom. Adv.'l 099.PW6301; 61cmBI. Line S,
stereo, teletekst. Adv."2095.-

999.-

Ö4-9»"
SONY T R A V E L L E R
TR401:HiFigeluid. Adv.'l 330.-
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PHILIPS BREEDBEELD
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met geheugen. Adv.'2795.-

TOPMODEL GSM

l
i
|
O
|
|
|
|
|
|
|
§
|
|
|
|
|
|
|
|
• dualband(SOo7l80Q:Mhj:)«
ÏAi^WAi^ïiiivi»*::»:-:-*;*
::*:->:*;;*::

CANON V8 TOPKLASSE

iJs^sflfSWssïs»»

UC6000; camcordermet Flexizone, HiFi geluid. *1599,-

Adviesprijs'3659.-

1 6 x zoom, 5 standen program AE, incl. accessoires
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PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV SONY STEADY SHOT !
Topklasse! Grootbeeld
Black-line S, 100 Hz digital
l scan,stereo,.TXT.Adv.*2695.-
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70CM 100 HERTZ
799«"
BREEDBEELD STUNT ! rW CAMCORDER STUNT!
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT.
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DEUEN VOOR
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MIELE KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen, 3 verstelbare draagplateaus van glas. "1599.-

JBOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vriesladen, 3 verstelbare legroosters en elektronische
temperaluurregelaar. '1699.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vrieslaiden en3 legroosters. *1249.-

i^ 5ïto«--'^L.

TR620; 15x zoom, 3 program AE. Adviesprijs'1 890.-

MIELE WASAUTOMAAT WHIRLPOOL COMBI

Topklasse. 1300toeren,zeer 1000Watt, 26liter, digitale
gebruikersvriendelijke. Novot- bediening, Quartzgrill, heteronic besturing. Energie en ücnteni
Was klasse A. '2799.-

1979.-

SHARP COMBI
AEG WASAUTOMAAT 900 Watt, 26 liter, digitale be1200 toeren, zeer eenvoudige bediening
aquacontrol <r 1649.-

1249. H

SAMSUNG COMBI
[
BOSCH WASAUTOM. 900Watt,30liter,digitalebediening met grill en hete lucht.*699.1400 toeren, electronische
programma besturing en
waternivo automaat met
Fuzzy Conlrol. *2099.-

1329.-

231 liter inhoud, 2 ruime
ivriesladen. '1149.-

24WS1; 61cm Super Trinitron,
stereo,tetetekstAdvk3Sprijs'2440.-

100x

zoom. Adv.*3849.-

1000 toeren, spoelstop en
korl programma.'1449.-

SONY DIGITAL8 TOP!
SONY BREEDBEELD TR7000; super steady shot, hd
71CM KLEUREN TV accessoires en afctbed. '2420,KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv.*2990.-

1199.-

SONY100HZBREEDBEELD KLEUREN TV

1749.PHILIPS DVD SPELER

DVD705; studiokwaliteit.
'Adviesprijs*1499.- /

779,-

KV28W; 71 cm SuperTrinitrqn, stereo, TXT. Adv. *2440.-

1499.-

SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!

SONY DVD SPELER
S3.15; DVD video, 10bit,
afst.bed. Adviesprijs'1770.-:

999.-

KV32W3; HiFistereo.TXT
mei geheugen. Adv.*3495.-

PHILIPS SUPER VHS!

KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs'18BO.-

1149.-

montage, Jog & Shuttle,
TXT. Adviesprijs'1495.-

SONY 63CM STEREO PHILIPS HIFI STEREO

JVC MINI HI-FI SYSTEEM MET
MINIDISC-WISSELAAR

KV25; Super Trinitron, teletekst, afstbed. Adv.*1399.-

VR675;Showview+PDC,4koppen,FollowTV,loogplay.*1045.-

220 liter inhoud, vriesgedeelte met 2 vakken. '829.-

BOSCH WASAUTOMAAT
1000 loeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. *1349.-

WHRLPOOL WASAUTOM. MIELE VAATWASSER

^MgCAU CENTER

1000 toeren, spoelstop en
halve lading toets. *1249.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevons melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.
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BOSCH KOELKAST
280 liter inhoud waarvan
78 liter vries, 3 verstelbare glazen plateaus. *1249.-
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MIELE KOELKAST

Zorg voor het milieu is
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BOSCH KOELKAST

1499.-

PT4501;TetetekstAdv.*1645.-
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INDESIT KOELKAST
230 liter inhoud waarvan 46
liter vries,3 legroosters. *629.-

455.
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SONY HIFI STEREO
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SV60; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*699.-
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Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. *1435.Volledig intergreerbaar;

MIELE WASDROGER

399.-

FRIGIDAIRE KOELKAST
138 liter inhoud met 2 sterren vriesvak. *499.-

SAMSUNG KOELKAST

SONY VIDEORECORDER

Tafelmodel koelkast met
vriesvak. *429.-

E130;TrilogcDlus,afstbed.*610.-

SB100; 2 koppen, scart,
afst.bed. Adviesprijs'495.-
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Volledig.inte^reertaar,'4:ptö- 'rt
grarnma'sénaquastpp.*1299^ |

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
lur. *999.-

Geen afvoer nodig! Ruime
vulopening, 140 minuten
timer en RVS trommel *1449.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER
.WHIRLPOOLVRIESKAST

HP CD-REWR1TER 8100Ï BETAAL ALLEEN VOOR WAT U BELT! BAUKNECHT WASAUTOMAAT
- Sluit nu een Ben regelmatig abonnement af en ontvang maandelijks maar liefst 100 belminuten voor slechts n 30.- per
maand. De niet gebruikte minuten kunt u 3 maanden opsparen!

Interne cd-rewriter kit;
24 X afspelen en 4 X opnemen,
inclusief zeer duidelijk
software. *699.-

toestelt.v/.v.FI799.-

108 liter, 11 kg invriescapaciteit. *799.-

1400 toeren, programmaknop met geïntegreerde
temperatuurkeuze, elektronisch programmaverloop
met resttijd indicatie, spoelstofK=*'1S9^"3'S^i

FRIGIDAIRE VRIESKAST

S/e/nens C-25 topmodel GSM

SONYPORTABLEKTV

S€

AansluitkostenjrtMt

tw.v.FL.90^
*Dualband
* 5 uur bellij
MOOuursland-by
,
i40n.„_
' Meeqlc.ii.Meleai2i)[igBei

M1400;Atstandsbed.Adv.'550.-

IBM APTIVA-265 PC

Geen afvoer nodig! 120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. *1199.-

G'A SSKOOJKP-L^ATJ?!
eocrri \breed;; mer.vónk-l*=S

.

::itË| ''M':.Jj-"-

voorlageretemperatuur.*949.-

WHIRLPOOL VRIESKIST

WHIRLPOOL DROGER

102 liter inhoud, 6,5 kg invriescapaciteit. *599.-

INBOUW KERAMiSCHEI^
Met restwarmte indicatie :*899^

BAUKNECHTDROGER ATAG
140 minuten timer en toets FORNUIS

103 liter, 11 kg invriescapaciteit. '549.-

140 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur.*799.-

Voor mmnvrmm& «bonnomontttn zijn voroiBt: Ooldlg0
l»gltlnn»«l«». b»nn«t»cKrHt (zonder bt>d»gon}I

Topklasse PC, 450Mhz, 64mb,
BGBHD,DVD,15VnonAV3299.-

YAKUMO PC

ratürèriéri aqüastpp.*1599.^

90 liter en 12 kg invriescapacileit. '849.-

PANASONIC Beste Koop!
SONY 55CM STEREO NVSD220; Showview +
X2101; Trinitron, TXT. PDC. Adviesprijs'629.Adviesprijs'1440.-

11 elektronisch gestuurde
programma'szeergebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. *1799.-

BOSCH
CONDENSDROGER

ARISTONA VIDEOREC.

M21; Hi-Black Trinitron. '990.-

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk, l,
Waterbeveiliging. *1649.-

127 liter inhoud, waarvan
18 litervries. *549.-

SAMSUNG STEREO!

PHILIPS SHOWVIEW
PANASONICSTEREOKTV VR165;+PDC.
afstbed. *745.-

PANASONICKTVTXT

3prograrnma's,12couverls.*899.-

WHIRLPOOLKOELKAST

XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv.*1499.-

21S1; 55cm FSQ. Adv.*849.-

INDESIT VAATWASSER

AEG
BOVENLADER

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
•f PDC, long play. Adv.*945.-

£
[*rev con
;* hfrfef'- DOïf •

549.-

SGS2009; 2 programma's
en 4 sproeiniveaus.*1149.-

130 liter koel en 13 liter
vries, verstelbare glazen
plateaus. *899.-

ARISTONA STEREO

•if 137cm, Showyiew. Off. Ned.
_L_| Phiiipsgarantie.Ady*995.-

AEG VAATWASSER
3 programma's en actief
droogsysteem. *1199.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

HRJ6;4k,Hi-SpecDrive.*989.-

i* SONY COMBO 37CM
fö KV14V4:Showview,PDC.
Lu. Adyiesprijs'1220.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. '1549.-

E720; SuperTrilogic, 4 koppen, Showview+PDC. '1100.-

JVC STEREO VIDEO

13 ruivi r\ l v / y ILJCU
ITF^S; Showview, PDC,
l TXT. 2 tuners. Adv*1395.r

WASDROOGCOMBNATE

136liler koel en 42 liter
vries, 2 legroösters.'699.-

SONY HIFI STEREO

l TV/VIDEO COMBI'S

l ARISTONA

5 programma's, 2 temperaturen en Thermodry |
droogsysteem. *1699.-

BOSCH VAATWASSER

E830; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder.'1200.
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

INDESIT WASAUTOM. BAJKNBCHT VAATWASSER

Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets .*799.-

ZANUSSI KOELKAST

E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv.*1650.-

ARISTONA STEREO KTV

6 Programma's, 3 temperaturen en unieke bestek
schuiflade. *2099.-

ZANUSSI WASAUTOM.
800 toeren, vrije tem- BOSCH VAATWASSER
peratuur keuze, kort 6 programma's, 4 temperaprogramma. *1199.turen en timer, zeer stil *1848.-

185 liter koel en 54liter
vries. 2 legroosters. '899.-

569.-

PHILIPS 70CM STEREO

17 ter, draaplateau en 6 sönden.

KOEL/VRIES COMBI

PHILIPS 100HZ KTV SONY MONTAGE TOP!

PT820; 63 cm Black-line S,
stereo, teletekst. Adv.*2795.-

18 liter, 800 Watt, 5 standen en draaiplateau. '279.-

700 WATT MAGNETRON

MXMD9R: 2 X 65 watt versterker met
'Live Surround Sound', RDS-tuner
met 30 pre-sets, klok met timer, 3 CDwisselaar met random play, 3 MD-wisselaar/recorder, autoreverse cassettedeck,
3-weg bassreflex luidsprekers, afstandsbediening. '1429.-

Ook BCC W» *' \^

SHARP MAGNETRON

235 liter inhoud,2vriesladen en
verstelbare legroosters. '949.-

Turbo-Drive, stereo, montage, TXT. Adviesprijs'1595.-

PHILIPSMATCH-LINE
SONY72CMHIRSTEREO VR768; Turbo-Drive, stereo,

DAEWOO MAGNETRON

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

ZANUSSI KOEL/VRIES

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR

1979.-

Digitale bediening, 800 Watt,
22 liter, ontdooi automaat. '549.-

Digitalebediening.SOOWattmagnetron vermogen, 18liter.'349.-

1000 toeren, spoelstop en
snel programma. *1699.-

1549.-

WHnLPOOLMAGNETRON

AEG WASAUTOMAAT

BOSCH KOEL/VRIES
JVC DIGITAAL STUNT!
SONY BREEDBEELD GRDV; Prijsdoorbraak !,

diening, grillen hetelucht'699.-

F1.0;
Gasfomuis
met elektrische
oven en grill.
*1450.-

PELGRIM FORNUIS

2399.-

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur *599.-

Intel 400MTZ, 32MB, 43G8,56k
Vm, 1 jr. On-Ste, Ex. mon. '1899.-

379.-

EL34; Hete-lucht oven,
rillen draaispit '1199.-

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-etektro fornuis

5KG W A S D R O G E R metgtiengkzensierdeksel.*695.-

51 CM KTV TELETEKST

120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599.-

70voorkeuzezenders,Off. Ned.
Philips garantie. Adv/695.-

IGNIS FORNUIS

465.-

HP INKJETPRINTER

PT155;37cm, afst.bed.*595.-

6 ppm. Adviesprijs*549.-

Gasoven met dubbele
lasdeur. *547.-

PHILIPS TELETEKST DJ71 0, fotoprinter, 600 dpi,

339.-

ATAG WASEMKAP

CANON PRINTER

3-standen en vetfilter. *295.-

PORTABLE KTV 37cm BJC220; Kleurenprinter.
OfUted. Philips garantie. '495.-

Adviespriis'249.-

139.-

PELGRIM KOOKPLAAT
ETNA RVS WASEMKAP 2-delige
pannendragers

2 motoren, hoog vermogen *295.-

KV37CM+TELETEKST

3 standen en vetfilter. '260.-

Meer budget door de gratis .
BCC-card!
Aahvraag-folder in de winkel!

4 pils met 2 delige branders.

98.-

265.I@BETAALGEMAK,

en sierdeksel. *490.-

PELGRIM WASEMKAP ETNA KOOKPLAAT

PORTABLE KTV 37CM

1

ETNA KOOKPLAAT

4-pitemet vonkontsteking. '448.-

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

ALKMAAR

Huiswaarderplein 1.1
. Mammoetstore 1500 mz
BEVERWIJK

Breestraat65
Mammoetstore 1500 m2

ZAANDAM

AMSTERDAM NOORD

Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"'

Westzijde 55.
Mammoetstore 1500 m2
HAARLEM

;

Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST

Bijlmerplein.995„ •
. :
Winkelcentrum "A'darrisè Poort"

I

v

OPENINGSTIJDEN
22 ELEKTRO-SUPERS
maandagmiddag . . . .
IN DE RANDSTAD
'"ALKMAAR - AMERSFOORT '•• AMSTELVEEN ..'v.' dinsdag t/m vrijdag... .

AMSTERDAM . BADHOEVËDORP - BEVERWIJK
:zaterdag:;:;..y..'.';,.;"ii;,
DEN HAAG • DELFT - HAARLEM- HILVERSUM v
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK - UTRECHT'
:
. ' - VEENENDAAL-.ZAANDAM-ZEIST.i."; •',..-;•: KOOPAVONbEN
donderdag :T:v:VL.:::: ;;•:';.i.
ZOETERMEER-ZOETERWOUDE-:: '

13.00 tot 18.00:üür
:Ö9:30tot;i8.orj;uür
09.3Q tot '17id'0\üür'
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Buitenkansje voor binnenshuis: 10 dagen lang pakt u
10% korting op alle producten -dus ook alle merken! wanneer u voor ten minste f 750,- besteedt*. Kom dus
direct naar Carpet-land: kijk, kies en betaal met een
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staalhard gezicht gewoon 10% te weinig. Niks kortingbon.
En u heeft ook geen clubcard of vriendenpas nodig.
Er is slechts één beperking: dit aanbod geldt t/m
30 oktober 1999. Inclusief koopavond, dat wel.

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn * * Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam*, A. Fokkerweg, (020) 617 61 19, Haarlemmerweg 337, (020) 688 10 00,
Klaprozenweg 40, (020) 636 85 75, Spaklerweg 44b, (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93, (020) 662 51 51 Almere * *, Winkelcentrum DoeMere, (036) 537 06 60
Openingstijden: maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag/woensdag van 09.00-18.00 uur, donderdag/vrijdag van 09.00-18.00 uur of 09.00-21.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur.
Koopavonden:
donderdag * vrijdag * *
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*Vraag de voorwaarden in de winkel.

Win de Gouden Bingo in de Sponsor Loterij

Pak uw kans in het nieuwe TV spel van de Postcode Loterij

NIEUW: SponsorBingo LIVE met
geweldige nieuwe prijzen!

Win nu de KIENIJackpot

fSPONSORBINGO!
\.17OKTOBER "^

Voortaan is SponsorBingo
élke zondag om 18.10 uur
LIVE op dé buis bij RTL 4!
Dat is dus nóg leuker en nóg
spannender, want nu kunt u
live meespelen voor de
Thuisbingo van ƒ 25.000,en alle duizenden andere
Bingoprijzen. Plus niet te vergeten de Volkswagen Lupo en
de talloze verrassingsprijzen

zen! Zo kunt u tijdens de uitzending bellen met Stella en
Gaston om het spel 'hogerlager' te spelen. Raadt u goed
of het volgende bingogetal
hoger of lager is, dan kunt u
duizenden guldens rijker
zijn. En dat met één telefoonrje!
Kijk dus élke zondag naar

J s Heeft u met deze getallen *
j, een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo j

P>r~ BINGO
;
f

!l
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f Volkswagen Lupo
; ,, 000785125
'

Be! nu elke zondag LIVE met Gaston in SponsorBingo en win
duizenden guldens.'
die we élke week weggeven!
Nu we live zijn kunt u nóg
meer winnen, want we
hebben prachtige nieuwe prij-

iSPONSOBBINGO;
l".-' zondag 24 oktober , -j
f, 18.10 u«r op RTL 4 ,'
f

: Kijk, bel en win:
J; een Philips draadloze ,
FM stereohoofdtelefooa
*

'

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zctfoutcn voorbehouden

\i

ffl'J 3, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machlig u hierbij tot wederopzegging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de inleg
van nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,-(twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw Itcuzc nanhruiscn en verder invullen
in MoMelfcrs. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag vcrlirijgbaai;
tel. 0900-300 1400 (35 cpm).

i j
y!

Q] de heer

D mevrouw

150.99.10

Naam:

QB «19* ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.
-<O 3 x ƒ42,50 {drie lotnummers)
D 2x/12,50 (tweelotnummers)
: D 1 x f 12,50 (één lotnummer)

Postcode:...

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

A.u.b. uw keuze aankruisen m vardar invullen In
bloklsngrs. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservlce, tel. 0900 - 3001500 (35 cpm).

Tel:

Datum:
Handtekening:

U O j "*IJPr m tel -f B l ir* Ji
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO. 730/00027829 d.d. 19/12/1997.

60
63
16
41
20
45
13
25

Zondag
24 oktober

Kijk, bel
en win

Laat uw kansen niet liggen, vul de bon op
deze pagina in en stuur hem vandaag nog
op! U ontvangt dan binnen 14 dagen uw
Kienkaarten in huis.

Princess Asian
Grill Fondue i

Bea Post,
Nationale Postcode Loterij

eco-verbouwïng

s

Plaats:

70
67
08
34
65
05
57
06

0909 0055 (95 cpm)

BON-VOOR-30,8-MILJOEN

>;

46
21
59
40
23
68
48
28

:';j,><.§£3,--.::•'•••-•!f^'-.,^y^-.f. vfïsi?if'+i-in-i;;<•'*; j^-.-^-^v;^';"•

Iet Bijman
Sponsor Loterij

JA, 1KA\1L

Ü GASfONS >
rSlWRISE:

Speel elke zondag KIEN! met Caroline en win
fantastische prijzen!

KIENI-Jackpot
Als u aan het eind van het programma in
één vak alle 25 cijfers heeft kunnen wégstrepen, dan wint u de KIENI-Jackpot van
minstens 25.000 gulden!
In het PostcodeBelspel kunt u al met
1 Kiengetal de Stapelprijs winnen die kan
oplopen tot duizenden guldens.

Met uw persoonlijke Kienkaart kunt u het
spel meespelen. Hoe meer Kienkaarten u
heeft, hoe meer kans u maakt op de KIEN!-

SponsorBingo en speel live
mee om die fantastische prijzen te winnen! Dan maakt u
bovendien elke maand kans
op nog een nieuwe prijs: de

64
15
03
04
30
72
69
10

Hoe werkt KIEN! nu precies? Dat is heel
simpel! Bij KIEN! gaat het om volle horizontale rijtjes: Kienstraatjes. Heeft u 1 horizontaal rijtje vol dan hebt u KIEN! Bel dan
binnen 24 uur na de uitzending de KIEN!Lijn 0909 0055 (95 cpm). Zo maakt u kans
op fantastische prijzen en kunt u een uitnodiging winnen voor één van de volgende
opnames. Daar maakt u kans op de prachtige BMW! Heeft u 4 horizontale rijtjes goed
in 1 vak dan krijgt u 1.000 gulden op uw
rekening.

Elke zondagavond om 22.00 uur presenteert Caroline Tensen het nieuwe programma Postcode Loterij Live! In dit spannende
TV spel van de Postcode Loterij kunt u elke
week prachtige prijzen winnen zoals de
KIEN !-Jackpot die elke week met f 25.000,bijgevuld wordt.

•:

!

K I£ N!

Jackpot en alle andere prijzen die in
Postcode Loterij Live! worden weggegeven.

Zo gemakkelijk is winnen
bij de Sponsor Loterij...
maar dan moet u wel meespelen. Vul dus nu de bon in,
dan maakt u élke zondag bij
SponsorBingo kans op tienduizenden prijzen. Daarnaast
speelt u natuurlijk ook mee
voor alle andere prijzen van
de Sponsor Loterij, waaronder
de wekelijkse ton en de
hoofdprijs van l MILJOEN!
Stuur de bon vandaag nog
op, dan ontvangt u uw persoonlijke bingokaarten en kan
het winnen voor u beginnen!

i

. getal 23 t/m 36

A

Gouden Bingo - een droomreis ter waarde van 15.000
gulden naar uw favoriete
bestemming!

peKIENi-getallen

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
< voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

l

D dejieer

2021 HDO17
IN HAARLEM

D mevrouw

Naam:

Postcode

Adres:
".Postcode:

7371 BG

Plaats:

in Loenen
1 winnend lof
ƒ 25.00O,- PER LOT
en voor
;

(Post)banknummer: -"'
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven/ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

7371

150.99.10

i
• NATIONALE B
y
•

v^/oy u ^/v„/l-/L^
L O T E R I J B

BG OO2

extra: een BMW!

Bon uitknippen en In een enwelopdonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

B ïôierlfls göëdgekati rd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

door het hele land!
Kijk op RTL
Textpagina 882 en
NOS Teletekst
Pagina 550

w.
|
l

•• Zetf outenvoorbehouden
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V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

Edward
Meiier: „Het v
basispakket
bestaat uit v
eten geven, 2>
bak
^vschoonmaken en even •
spelen of
tenminste
de nodige
aandacht
schenken
Foto Jaap Maars

Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende.
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg,
waarom niet m Amstelhof 7 Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis.
Verpleeghuis en Reactive - Kies voor een carrière in de ouderenzorg;
ringscentrum Amstelhof start nog dit jaar als
is een van de grootste
verpleeghuizen in
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Werken en leren in Amstelhof
Amstelnuizen
Naast een salaris conform de CAO-Z biedt Amstelhof
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken
Amstelhof ligt in hartje
in een prachtig historisch pand, met vriendelijke colleAmsterdam, vlakbij het
ga's Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Water/ooplem en het
vervoer. Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
Theater Carré Zo'n 400
bij kinderopvang
medewerkers zorgen
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge- Meer weten over de opleiding?
riatrische aandoeningen Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rmus Barendrecht,
opleidingscoordmator.

'Alleen voor honden maken
\ve een uitzondering'

leerling verzorgende l.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur)
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

f ik weieens aangevallen
wordt? Oh ja, dat
ebeurt weieens, als ik
e zaak even heb onderschat. Dan heeft zijn
baas me tijdens het intakegesprek bij hoog en
laag verzekerd dat z'n
kat een hartstikke lief
beestje is, dat nog nooit
een mens heeft aangevallen. Maar als ik dan voor
het eerst binnen kom
staat er opeens een tijger
tegenover me. Ach, het
hoort erbij. De praktijk
wijst uit dat zelfs zo'n
gestresst dier na een
paar dagen al aardig aan
je is gewend," aldus
Edward Meijer van de in
Amsterdam Zuid-Oost
gevestigde Ferme
Vakantie Service
Centrale.

'O t

Samen met zijn vrouw en
zoon zorgt Meijer er tegen

een vast tarief voor dat dierenbezitters ongestoord
uithuizig kunnen zijn.
Dagelijks wordt er dan een
kort bezoek aan de woning
gebracht om de levende
have te voeren en te verzorgen. „Het basispakket
bestaat uit eten geven, bak
schoonmaken en even spelen of tenminste de nodige
aandacht schenken," vertelt Meijer. „En verder
geven we ook nog de plantjes water, nemen we de
post mee naar binnen, en
voeren we het vuilnis af.
Bovendien doen we wat
aan inbraakpreventie door
nu en dan de gordijnen te
openen of te sluiten, of bijvoorbeeld eens wat koffiekopjes op de tafel achter te
laten."
In principe verzorgt zijn
vakantieservice alle mogelijke dieren tijdens de
afwezigheid van hun bezitters. „Katten, konijnen,
chinchilla's, vissen, schild-

padden, slangen..." somt
Meijer op. „En tegenwoordig ook regelmatig kippen,
schapen en geiten van hobbyboeren of mensen met
een grote tuin. Alleen honden, daar rnaken we een
uilzondering van. Dat is
omdat je die dieren
gewoon niet thuis alleen
mag laten. Die kun je veel
beter naar een pension
brengen. In tegenstelling
tot katten, die je juist een
groot plezier doet als je ze
daar laat waar ze gewend
zijn."
Na een loopbaan in de
tuinbouw, en als verpleger
op de allereerste dierenambulance die in Amsterdam
rondreed, kwam Meijer in
1979 op het idee om van de
thuisverzorging zijn beroep
te maken. Na een moeizame start slaagde hij erin
om langzaam maar zeker
het vertrouwen te winnen
van een brede klantenkring, die zich inmiddels

uitstrekt van Hilversum tot
Hoofddorp. „Om het goede
vertrouwen draait alles in
dit vak," benadrukt Meijer.
„Als je eens wist wat de
mensen niet allemaal doen
om ons op de proef te stellen! Ze leggen bijvoorbeeld
een hoeveelheid kleingeld
op tafel, om dat na te tellen
als ze eenmaal weer terug
zijn. Of ze sturen buren of
familie op het huis af, om
zo af en toe te controleren
of we wel werkelijk zijn
langsgeweest."
Op zich kan Meijer daar
wel begrip voor opbrengen.
„Och ja, het is tenslotte
toch een vreemde, hè, die
zomaar bij ze binnen komt.
Maar na één keer met ons
in zee te zijn gegaan zijn ze
doorgaans wel voldoende
gerustgesteld. Ze kunnen
er dan ook veilig van uitgaan dat we ons zo discreet
mogelijk gedragen. Als de
telefoon gaat nemen we
bijvoorbeeld onder geen

voorwaarde op. Eén keer
heb ik gehad dat een deurwaarder kwam aanbellen,
terwijl ik ergens bezig was.
Nou, op zo'n moment ben
ik dan even doof en blind
tegelijk."
Dat hij overal in de meest
uiteenlopende onderkomens zijn dagelijks brood
verdient ervaart Meijer als
één van de leukste kanten
van zijn vak. „In combina^
tie met het feit dat ik er
gewoon veel lol in heb om
dieren te verzorgen. Want
anders had ik het natuurlijk nooit 21 jaar volgehouden. Maar wat het ook plezierig maakt is de wetenschap dat ik meehelp mijn
klanten een hele prettige
vakantie te bezorgen, zonder kopzorg over hoe hun
huisdieren het maken in
hun afwezigheid."
Johan Schaaphok

Quality Bakers Zwanenburg B.V.
Quality Bakers is een bakkerij-organisatie met 9 bakkerijen m
Nederland en 1 bakkerij in Frankrijk. Zij produceert en levert
ondermeer een compleet assortiment dagvers brood, banket en
bake off producten aan het grootwinkelbedrijf. Wegens groei zijn
wij op zoek naar enthousiaste:

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

bakkers/operators (m/v)
Wij vragen:
- tenminste VBO-niveau (algemeen technisch, proces- en/of
bakkerijgericht)
- enige jaren soortgelijke ervaring binnen de (industriële)
bakkerij en/of binnen de voedingsmiddelenindustrie
- kwaliteitsbesef
- bereidheid tot werken in ploegendienst
-flexibele houdingen een klantgerichte instelling
- samenwerkingszin
- woonachtig in de regio Amsterdam/Almere, Haarlem(mermeer),
Zaanstreek, danwei in principe bereid te verhuizen
Wij bieden:
- een passende beloning volgens de CAO bakkersbedrijf
- overige arbeidsvoorwaarden waaronder een studiebijdrageregeling en een spaarloonregeting
-verdereontwikkelingsmogelijkheden binnen onze bakkerij (waaronder Brood, Banket, Bake off).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
P. N. Monsma, hoofd personeelszaken. Uw sollicitatiebrief met CV
kunt u richten aan Quality Bakers Zwanenburg B V., ta.v. personeelszaken, postbus 20, 7 7 60 AA ZWANENBURG

De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.»
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen. Er zijn
zowel somatische als
psychogene trisch e
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen. CTJS

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad

Da's mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,

zoeken wij met spoed

parttime en fulltime

BE2ORG(ST)ERS
met sofinurnrner
GOEDE VERDIENSTE

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het^openbaar vervoer. Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang.
Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) eri vraag
naar Sophie de Bruij'n, personeelsconsulent.

Bel nu: 020-613-8444
INTERLANDEN SPREIGROEP.
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304, 1060 VD Amsterdam

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

Quality Bakers

de Zeeuw S: de Keizer
accountants en belastingadviseurs
ACCOUNTANTSKANTOREN

TENT HOOFD
OEKHOUDING M/V

In verband met uitbreiding van onze activiteiten
vragen wij voor spoedige indiensttreding:

\

Je verzorgt de afstemming van de rekening couranten
met de intercompany-maatschappyen en de BTW
aangiften Je administreert de materiele vaste
activa en de afschrijvingen Je controleert de
betalingen en bewaakt de tussenrekeninDe reisorganisatie
gen in het grootboek Je assisteert het
Neckeimann is marktleider
hoofd boekhouding
in Nederland op het gebied
van vllegvBkantles en maakt
dee! uit van het Internationale
C&N concern, dat in 1999 de
vakantie voor ruim 10 miljoen
gasten verzorgt. Nockermann Is
sterk gegroeid en voortdurend
bezig haar organisatie aan te
passen aan die sterke groei. Om
ie werken bij Neckermann moet
je je thuis voelen in zo'n
dynamische omgeving vol
verandering en nieuwe
uitdagingen. 81nnon een groot
concern als C&N bestaan
doorgroelrnogeüjkheden
voor echte toppers.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten, die in het bezit zijn van het MBA
diploma en SPD (of vergevorderd zijn
met deze studie ) Je hebt 2 a 3 jaar
ervaring op een financiële administratie en je bent analytisch en
nauwkeurig In een prettig en hardwerkend team voel je thuis en je
bent flexibel ingesteld Wij bieden de
juiste kandidaat een uitstekend pckket arbeidsvoorwaarden en een
goede vakantiekortingsregeling

Spreekt dit je aan'' Bel naar Hans van der Grift Manager F&A
voor moer informatie ( 020-5699811) of stuur je brief met je CV naar
Anclre van Rijn, afdeling P&O Neckermann Reizen Postbus 12060
1100 AB Amsterdam ZO Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld

* ERVAREN TOURINGCARCHAUFFEURS

voor uiteenlopende werkzaamheden in
binnen- en buitenland
*CHAUFFEURS VOOR ONZE TAXIBUSJES

in het bezit van rijbewijs B ook parttime
basis is mogelijk
*ERVAREN MONTEURS

voor onderhoud van onze touringcars,
personenauto's en taxibusjes
Aanmeldingen en informatie:
dhr. H.J. Scholten
OOSTENRIJK TOURINGCARS B.V.
Verrijn Stuartweg 52
1112 AX DIEMEN
tel. 0 2 0 - 6 9 5 25 11

GENOEG

Accountantskantoren met een geheel eigen bednjfs
cultuur en stijl van werken zi)n er maar weinig Tot die
uitzonderingen hoort De Zeeuw & De Keizer
Daar is de dienstverlening tot en met de organisatiestructuur volledig gericht op een optimale bureaucliënt-relatie Daarom houden we de lijnen kort de
teams van financiële specialisten m Rotterdam,
Amstelveen en Nijmegen bestaan uit maximaal 50
medewerkers per vestiging
En dat werkt stimulerend naar twee kanten Naarde
cliënt, die bij De Zeeuw &. De Keizer nog steeds
koning is Naar de medewerkers die zich bij De Zeeuw
&. De Keizer thuis voelen In de informele, maar ambitieuze sfeer Waarin hard gewerkt wordt En waar mitia
tief, gezond verstand en capaciteiten voorop staan
Herken je jezelf? Kom dan bij De Zeeuw & De Keizer
je eigen carrière maken

Ter ondersteuning van het directie-secretariaat zijn wij met
spoed op zoek naar een

FULL-TIME OF PART-TIME
SECRETARESSE
Bij ons is de functie van secretaresse afwisselend en veelzijdig.
Zo ben je onder andere verantwoordelijk voor de agenda van
3 directieleden, zorg je voor de facturering en ben je nauw
betrokken bij de planning. In deze functie zoeken we iemand
die m grote mate zelfstandig haar werkzaamheden uitvoert.
Het is een pré als je al ervaring als secretaresse hebt.

lNTERESSE?
De Zeeuw £ De Keizer
Van Heuven Goedhartlaan 9353

Schrijf aan Caroline Bakker, Office Manager, Postbus 74175.

1181 LD Amstelveen

1070 BD Amsterdam. Ons kantoor is gevestigd aan de Van

Tel 020 6453320, Fax 020 6412844
Internet wwwdzdknl

Heuven Goedhartlaan 9353 m Amstelveen.
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Griezelen
ZANDVOORT - De kinderactiviteiten van het Aktiviteitencentrum in gebouw 't Stek1de staan deze herfstvakantie
in het teken van het thema
'Griezelen'. Van maandag 25
oktober tot en met donderdag
28 oktober kunnen kinderen
knutselen of meedoen aan
spelletjes. Het ochtendprogramma is van tien tot half
twaalf en het middagprogramma van kwart voor een tot en
met kwart over twee. Deelname kost drie gulden per activiteit.
• Maandagmorgen: moddermonsters maken (advies: trek
oude kleren aan).
. Maandagmiddag: heksenhangers maken.
• Dinsdagmorgen: griezelwiebel.
« Dinsdagmiddag: duistere
nachtlamp.
« Woensdagmiddag: vleermuizenfestvjn.
• Donderdagmorgen: Ra ra
rare koppenochtend.
• Donderdagmiddag: griezelverkleeddisco.
Alle activiteiten worden begeleid door een theateroptreden van Griesolo en Griezelda.
Tussendoor worden ook wat
griezelspelletjes
gespeeld.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Thierry Siang, AktMteitencentrum, Gebouw 't
Stekkie, Celsiusstraat 190, telefoonnummer 571.7113.

Midnight Express

ZANDVOORT - De zesmansformatie Midnight Express treedt zondag 24 oktober
op in café Shooters, Haltestraat 56a. Deze groep speelt
top 40 muziek: van soul tot Nederpop en van house tot feestmuziek. Midnight Express
heeft ook als begeleidingsband
opgetreden met Marco Borsato, Anita Meijer, Lee Towers,
en De Dijk. Het Zandvoortse
optreden begint om tien uur.

Kinderexcursie

ZANDVOORT - Speciaal
voor kinderen vertrekt zaterdag 23 oktober om half twee
een excursie door het Middenduin vanaf het nieuwe bezoekerscentrum De Zandwaaier
(bij de Zeeweg). Ook op vrijdag 29 oktober is er om half
twee een kinderexcursie door
de duinen. Aanmelden: tel.
023-541.1123.

De erfenis van Tante

'Het droomleven van engelen'

ZANDVOORT - Wie benieuwd is hoe de ouderen en
gehandicapten gemeten van
de 28-e Ontmoetingsdag op 3
november, is van harte welkom
tijdens de lunch tussen kwart
voor een en twee uur. De Ontmoetingsdag vindt plaats in
Nieuw Unicum.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en piet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er zijn geen voorfilms en er is
meestal geen pauze. Vanavond 'La vie revee des anges', een
sociaal drama van de Fransman Erick Zonca.

KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
4TJ1 R ZIJN nog steeds mensen die de Franse film uitsluitend
VERMISTE/GEVONDEN
XLi associëren met geneuzel, zeg maar 'waarom-denk-je-datDIEREN: 5383361 en 5714561. ik-denk-dat-jy-van-me-houdt-film'. Het wordt tijd dat deze

Boef

Volgens de papieren is Boef
een kruising Jack Russel met
een fox terriër, maar daar lijkt
hij niet echt op, behalve dan
de witte kleur en de bruine
vlekken. Zijn uiterlijk, en zeker zijn grootte, komt meer
overeen met een kruising herder. Boefis anderhalfjaar oud
en vol energie. Boef vindt spelen één van de leukste dingen
in een hondenleyen, vooral
balletjes vindt hij geweldig.
Kinderen, katten en alleen
zijn is geen probleem voor
deze man. Honden gaat ook
goed, ook al heeft hij, net als
iedereen, zijn voorkeur. Wie
denkt dat Boef'de hond' is die
zij al zó lang zoeken? Boef is
te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt,
net als alle andere loges een
nieuw thuis. Informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.
PS: Rosa wacht nog steeds...

OPLOSSING?
Meneer Visser, een trouwe lezer van het Zandvoorts Nieuwsblad, heeft een oplossing voor de wateroverlast in de Jacob
Catsstraat. Volgens hem zou een rooster halverwege de Van
Lennepweg met twee kolken aan beide zijden van de straat al
een heel stuk schelen. „Het water stroomt nu heel hard vanaf de
boulevard naar beneden. De Catsstraat ligt het laagste, dus daar
stroomt het naar toe. In Gulpen, waar mijn dochter woont,
lossen ze de waterproblemen ook met roosters op. Dat helpt
heel goed." Waterdeskundige Erik Warns van de gemeente
Zandvoort kan zich de redenering goed voorstellen. „Maar het
probleem zit 'm in dit geval ergens anders in. Het riool kan al dat
water niet aan. Toen laatst de vijvers vol zaten, kon het water
niet afgevoerd worden. Aangezien de Catsstraat het laagste
punt is, verzamelt het water zich daar."

WEET
é lVH_J"V• ikIGENLIJK
meer niet dan wel
over tante Dien. En

oudtante meer te weten dan
hij al wist dankzij eerder onderzoek. Daaruit tekent zich
wat ik weet dat zijn langzamerhand een beeld af
vooral flarden," zegt Frans van van Zuster Dina Bronders als
Horssen uit Hilversum. Zo had een vrome vrouw die erg veel
'tante Dien' volgens hem altijd voor haar medemensen deed.
een handenkruikje bij zich te- Alberdina Elisabeth Frederigen de reuma en een opvouw- ka Bronders werd geboren op
bare beker om trjdens een 29 mei 1880 in Den Haag. Honwandeling water uit een pomp derd jaar geleden werd ze diate
kunnen
cones in Haaxdrinken, herinlem. Ze ging in
nert hij zich.
1903 de ge„Ik heb haar
schiedenis in
tot mijn zesals de eerste
tiende gekend.
diacones die
Toen ging ze
wijkzuster in
dood. Ze werd
Zandvoort
onder
grote
mocht
worbelangstelling
den. Er bebegraven in
stondwattwrjHaarlem. Ik
fel over zuster
zie in gedachDina. Ze was
ten nog de
wel erg knap
mensen langs
en jong, kon ze
de kant van de
deze
zware
weg staan,"
taak wel aan?
vertelt hij.
Maar
het
Tante Dien
bleek dat ze
liet een kleine Zuster Dina Bronders met
onderschat
erfenis achter. mevrouw Van de Ende
was. Ze nam
Foto Archief Familie Van Horssen haar werk zó
Van Horssen
heeft
nog
serieus, dat alsteeds een kast van zijn oud- ras niemand meer twijfelde. Ze
tante, waarin een schriftje lag zag er zelfs vanaf om bestumet verhalen over een jubile- rend zuster van het Diaconieum. Bovendien erfde hij een huis te worden. Liever bleef ze
bijzonder virus: hij wil zoveel wijkzuster.
mogelijk over haar weten.
Beroemd werd haar magaOnlangs was hij daarom een zijn met tweedehands spullen
dag in Zandvoort om in de ar- 'Helpt elkander'. Dat was gechieven van de gemeente te vestigd pp de Paradijsweg,
zoeken naar gegevens over de naast timmerman/aannemer
zus van zijn oma. Dat viel niet Dees. Dochter Dees schreef
mee. Hij kwam weinig over zijn Van Horssen enige jaren gele-

mensen de bioscoop weer eens bezoeken, want daarin zijn regelmatig uitstekende Franse films te zien," schrijft filmrecensent
Jos van der Burg.
'La vie revée des anges' vindt hij een goed voorbeeld van een
prachtige film. Het verhaal gaat over twee jonge meiden, Isa en
Marie, die samen een appartement bewonen en in een naaiatelier werken. Isa heeft zich daarbij neergelegd, maar Marie
niet. In haar nieuwe vriend, de eigenaar van een discotheek, ziet
ze een manier om hogerop te komen en haar dromen te bereiken. Isa neemt haar dat erg kwalijk.
Het mooie van de film is volgens Van der Burg dat Isa en Marie
realistische personages zijn. „'La vie revée des anges' presenteert de werkelijkheid niet als een pasklare legpuzzel maar als
een chaotische onontwarbare kluwen gebeurtenissen, gedachten en gevoelens. We herkennen het werkelijke leven," aldus Van
der Burg.

Hervormde Kerk: zondag 24
oktober, 10 uur, SOW in Ger.
Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag
24 oktober, 10 uur, SOW met
ds C. v.d. Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 23
oktober, 19 uur, pastor Durjves. Zondag 24 oktober, 10.30

Periode 9-16 oktober
Geboren: Ruben Harrie Hendrik Luhulima, zoon van Josephus Jacob Eduard Luhulima
en Jolande Verhees; Tim Jansen, zoon van Maarten Harm
Jansen en Trijntje Cornelia
Wijnia; Gaby Dabroek, zoon
van Sidney Rpbert Dabroek en
Daniëlle Duyker.

SNEL INZETBAAR

In het diaconessenhuis in Haarlem (1922). Zuster Dina Bronders staat als zesde van links achter de
tafel
Foto Archief Familie Van Horssen

den een brief: 'In de Zandvoortse krant stond altijd een
berichtje van de ontvangen
spulletjes. Op 't laatst groeide
het haar boven het hoofd, denk
ik. Ze had geen ruimte meer
om alles op te bergen. Mijn vader gaf haar toen een stukje
van de werkplaats (...) Wanneer ze 's avonds langskwam
tijdens de oorlog, hoorden we
haar korte kleine stapjes langs
het raam gaan.'
Mevrouw C. Nieuweg-Bol
kreeg met zuster Dina te maken toen haar moeder ziek
werd. 'Zuster Dina kwam soms
wel drie keer per dag om mjjn
moeder te helpen. Ik heb in die
vier weken veel van haar geleerd. Ze was altijd even aardig
en behulpzaam,' schreef ze in
1990 aan Van Horssen.
Haar hulpvaardigheid werd
zo gewaardeerd dat zuster
Dina bij haar tienjarig jubileum overladen werd met geschenken: onder andere een

elektrische staande lamp, een
leunstoel, een vulkachel en een
azalia. Ook bij haar 25-jarig jubileum kreeg ze een bijzonder
cadeau van de inwoners van
Zandvoort, een kast met inscriptie, die nu nog by de familie Van Horssen thuis staat.
Van Horssen heeft zijn persoonlijke herinneringen inmiddels opgeschreven en bij zijn
dossier over zuster Dina Bronders gevoegd: „In de hongerwinter stond ze op het perron
op mijn vader te wachten. Hij
kreeg dan altijd iets eetbaars
dat ze onder haar rokken verstopt had. Ze bracht voor mij
een keer een oorlogsvloot mee.
Ik had nog nooit zoiets prachtigs gezien. Maar zodra ze vertrokken was, gooide mijn vader, die het niet erg op had met
millitairen en de oorlog, de
vloot in de vuilnisbak."
„Ze nam altijd wel iets mee.
Tante Dien bewaarde kenneLjk alles wat ze ontving en gaf

Volop keus voor
rijpere vrouw bij
Silvana Damesmode
ZANDVOORT - „Hier in
Zandvoort is feitelijk maar weinig leuke kleding te koop voor
oudere mensen. In de praktijk
gaat men daarvoor maar al te
vaak naar Haarlem toe, of zelfs
helemaal naar, Amsterdam.
Daarom denk ik dat er zeker
behoefte bestaat aan mijn winkeltje met klassieke kledy voor
de rijpere vrouw," aldus Loes
Presser van Silvana Damesmode, dat vorige week zondag
in de Passage 22 de eerste
klanten ontving.
Voorheen was mevrouw
Presser in de hoofdstad actief
met het kamerverhuurbedrijf
dat thans door haar dochter
wordt voortgezet. „Dit is inderdaad heel wat anders, ja,"
erkent zij grif. „Hoewel ik in
deze branche wel enige ervaring heb opgedaan door op
braderieën en jaarmarkten
met hetzelfde assortiment te
staan. Op een gegeven mpment bedacht ik echter dat ik
graag iets voor mezelf wilde
hebben, waarbij ik de hele dag
gezellig met andere mensen in
contact kom. En toevallig kon
ik onlangs dit pandje krijgen,
zodat ik meteen besloot om de
daad bij het woord te voegen."
In haar bescheiden doch verrassend veelzijdige zaak, die
met uitzondering van maandag de hele week geopend is,
verkoopt Loes Presser niet alleen jurken, jasjes en 'geklede
pakjes' in de maten 36 tot en
met 52. Ook allerlei bjjpassende accessoires als kousen, tas-

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
J1-"zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

j es en sieraden heeft zij volop
in voorraad. De nadruk ligt
daarbij volgens haar op de trefwoorden tydlpos en betaalbaar. „Wat ik hier heb is in het
algemeen gangbaar voor ieders portemonnee," zo verzekert ze.

Overbelasting
maakt eind aan
hondenkapsalon

ZANDVOORT - Tot het eind
van dit jaar kunnen dierenbezitters nog terecht in hondenkapsalon Renée aan de Van
Ostadestraat 26, om hun viervoeters daar te laten wassen,
knippen, scheren en/of plukken. Vanaf het begin van het
volgende millennium zullen ze
echter elders hun heil moeten
zoeken, want over een paar
maanden kapt Sheila Truder
er definitief mee. Om medische
redenen moet zij het beroep
dat zij sinds 1984 met veel plezier en liefde uitoefende vaarwel zeggen.
„Tja, het is nu eenmaal een
heel zwaar vak," legt Sheila uit

het ook weer weg. Om haar
heen hing een waasje van kamfer. Zelfs de chocola die ze
meenam, smaakte daarnaar."
Hij weet ook nog dat zijn
oudtante veel contact had met
de familie Blooker (van de cacaofabriek uit Haarlem). „Helaas heb ik hen niet meer kunnen traceren. Dat is jammer."
Het onderzoek heeft hem
veel tijd gekost. Al jaren is Van
Horssen namelijk bezig de herinneringen, publicaties en
brieven samen te voegen tot
een dossier. Hij hoopt echter
zijn onderzoek voor het einde
van de eeuw af te sluiten.
„Want mijn dochter heeft me
een stamboom van de familie
Van Horssen gegeven. Ik ben
dus ook in de nieuwe eeuw nog
wel even bezig."
Monique van Hoogstraten
Voor deze publicatie is ook gebruik
gemaakt van gegevens uit twee artikelen van G. Deesker in het kerblad
van de Hervormde Kerk.

terwijl ze handig een yorkshire
terriër in bad doet. „En op een
gegeven moment houdt het
wegens overbelasting gewoon
op. Dat komt omdat je in de
praktijk de hele dag aan het
tillen bent, en steeds maar met
je ene arm dezelfde bewegingen maakt. Eerst kreeg ik last
van mijn rug en toen van mijn
armen en tenslotte gingen
mijn nek en schouders er ook
nog eens aan. Hoe raar het ook
klinkt, op mijn 36-e ben ik nu al
behoorlijk versleten. Iets waarvan trouwens alle trimsters
vroeg of laat last krijgen. Voor
mij werd het in elk geval hoog
tijd om iets anders te gaan
doen."
Dit wijze besluit zorgt er wel
voor dat er na ruim 45 jaar een
eind komt aan een op Zandvoort alom gewaardeerd familiebedrijf. Het was Sheila's
moeder die in 1954 een naar
haarzelf genoemde hondensalon aan huis begon. Dit initiatief bleek zo succesvol dat er al
snel een echte trimsalon aan
de Troelstrastraat werd geopend. Ruim twintig jaar geleden verhuisde deze zaak naar
het huidige adres aan de Van
Ostadestraat. Sheila's moeder
bleef daarin tot eind jaren
tachtig actief, waarna haar
dochter het roer definitief in
handen nam. Sindsdien heeft
zij in haar eentje talloze honden, katten en zelfs konijnen
onder handen genomen voor
een grondige opknapbeurt.
„Ik zal die dieren wel gaan
missen," vreest Sheila. „Het
gaat me werkeUjk aan het hart
dat ik ze binnenkort aan mijn
collega's moet overlaten. Maar
ja, het kan gewoon niet anders,
hè."

Herfstgeurtjes

uur, pastor Duijves met koor.
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: zondag 24 oktober, 10.30 uur, ds HoogewoudVerschoor uit Haarlem.
Nieuw Unicum: zaterdag 23
oktober, 10.45 uur, pastor Dvnjves.

Mocht er ooit iets ernstigs gebeuren, dan staan de negen Zandvoorters van de 'Snel inzetbare geneeskundige eenheid ter medische assistentie' (sigma) van het Rode Kruis meteen klaar.
Gisteravond moesten ze uitrukken wegens een ramp op Schiphol. Met een speciale auto vol verband en zelfs een tent sjeesden
ze weg uit de Da Costastraat. Het dreigde erg spannend te
worden, maar uiteindelijk bleek het gelukkig om een oefening te
gaan.

MOOISTE FOTO
De zes beste racefotografen van Nederland strijden om de Mobü
l Photo Award. Ook Chris Schotanus, fotograaf van het Zandvoorts Nieuwsblad, doet mee aan deze competitie. Zijn werk is al
uitgekozen voor de Mobil-kalender van volgend jaar. De lezers
van het Veronica-blad en bezoekers van diverse kartbanen mogen kiezen welke foto zij het mooiste vinden. Op 27 november
wordt de uitslag bekend gemaakt.

SPELLEN
Er zijn verschillende manieren om de Reinwardtstraat te spellen, zo merkt een alerte Zandvoortse op. De NZH heeft er alleen
al twee: Reinwarthstraat in de bushalte, Rienwardtstraat op de
buitenkant van het hokje. De meest voorkomende spelling op
officiële kaarten is echter Reinwardtstraat met dt. Die hanteren
wij dan ook maar.

Meningen
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie
behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Blijf criminaliteit
gewoon aangeven
Optreden van de Zandvoortse
politie leidt soms tot onbegrip
bij burgers, zo blijkt uit de
brief van lezer Van de Berg.
Zaterdag 2 oktober zat ik
rond half een 's nachts te luisteren naar de politiescanner.
Daarop was het volgende te
horen: op het hoofdbureau in
Haarlem en het politiebureau
in Zandvoort kwamen diverse
meldingen binnen dat er een
groep van zes tot acht jongeren over de Vondellaan liep
richting het centrum. De jongeren vernielden autospiegels
en pleegden andere vernielingen.
Ongeveer drie daders droegen volgens een nieuwe meiding op het hoofdbureau in
Haarlem kleding met op de
achterkant een sporttekst gedrukt. De groep werd aan de
kop van de Verlengde Haltestraat door twee wagens van
de politie staande gehouden.
Bij latere navraag door het
hoofdbureau in Haarlem aan
de Zandvoortse politie werd
gemeld dat de groep vermanend was toegesproken. Op de
verontwaardigde vraag van
het hoofdbureau dat de jongeren toch vernielingen hadden
gepleegd, antwoordde een
Zandvoortse agent dat ze allemaal gelijksoortige kleding
droegen. Daarop volgde een
stilte vol onbegrip. Ook bij mij.
Myns inziens had de hele
groep op dat moment opgepakt moeten worden en vastgezet net zo lang totdat ze bekend hadden. Ik had het idee
dat de politie dacht dat de jongeren na bezoek aan de kroegen van Zandvoort niets meer
zouden doen.
Ook als je de landelijke media moet geloven, waarin staat
dat kleine criminaliteit de kop
ingedrukt moet worden (zoals
door rood licht fietsen en vergeten de hand uit te steken bij
het afslaan), komt er nog meer
onbegrip voor deze actie.
Ik hoop dat u, medeburgers,
trouw uw aangifte over de kleine criminaliteit blijft doen,
want echt... het helpt!
Van de Berg
Zandvoort

Maaltijden in
Bodaan uitstekend

Getrouwd: Antoon Wijnand
Kreuger en Geertrui Bosse.
Overleden: Naim Demirel
(34); Reindert Voorn (86); Lijdia Slagveld-Van der Bent
(87); Bernardus Maria Aders
(84); Janny Weber-Visser (69);
Antonius Willebrordus Aarts
(87).
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Met

Zuster Dina Bronders is bij de meeste Zandvoorters vooral
bekend dankzij de straat die in 1953 naar haar vernoemd is.
Haar naam zal dan ook zeker in het nieuwe
straatnamenboek van het Genootschap Oud Zandvoort
verschijnen. Oudere Zandvoorters herinneren zich
misschien ook nog hoe zij vijftig jaar lang als wijkzuster
voor arm en rijk zorgde. Het is dit jaar honderd jaar
geleden dat ze diacones werd. Haar achterneef heeft
inmiddels een studie over haar gemaakt.

Ontmoetingsdag

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse
Apotheek, 5713185. Zaterdag,
zondag en maandag- tot en
met vrijdagavond Zeestraat
Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.

woensdag 20 oktober 1999

Het promotietcam van OVZ «n het Zandvoorts Nieuwsblad deelde zaterdag herfstgeurtjes van De
Gaper uit aan het winkelend publiek. Ook Han IJgosse van Molly en Co kreeg het cadeautje. Hij stelt
een diner voor twee personen beschikbaar voor de winnaar van de puzzel van OVZ en het Zandvoorts
Nieuwsblad. Bloemenhuis Bluys geeft eveneens waardebonnen weg
Foto Karm Schut

Mevrouw F. Bont-Tauchnitz
heeft zich gestoord aan de reportage twee weken geleden in
deze krant over De Bodaan. Ze
vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de heersende mening over de daar opgediende maaltijden en dat op
basis hiervan niet geconcludeerd mag worden dat het
eten niet lekker is.
Zelf kom ik al twee jaar, bijna
dagelijks, op bezoek bij mijn 95

jaar oude schoonvader de heer
P.J. Bonte en ondervind, samen met hem, niets anders
dan welgemeende aandacht en
vriendelijkheid voor de bewoners, uitstekende maaltijden
(met op iedere vrijdag vis, gebakken of gekookt) en veel extraatjes zoals gebak, koffiebroodjes.
Op zaterdag is er een heerlijke soep met broodjes en altijd
wat extra's. Het bestuur benut
iedere gelegenheid om het
voor de bewoners gezellig te
maken en deze bij alles te betrekken. Dit bevat onder andere: bingomiddagen, modeshows, borreluurtjes op zpndagmiddag, midget- en minigolf, uitstapjes met de bus, een
heerlijke kerstdiner, een paasdiner, betrokkenheid voor vertrekkend personeel.
Wat ook belangrijk is, zijn de
zeer goede kamers en de prettige omgeving. Maar het allerbelangrijkste is toch de liefdevolle verzorging die eenieder
ten deel valt die niet meer voor
zichzelf kan zorgen.
U begrijpt uit bovenstaande
wel, dat het genoemde artikel
door mijn schoonvader en mij
gezien wordt als tendentieus,
onwaar en niet ter zake kundig, een gezellig blad als het
Zandvoorts Nieuwsblad onwaardig!
Mevrouw F. Bont-Tauchnitz,
Zandvoort

Naschrift redactie: hiermee is
de discussie gesloten.

Wateroverlast

J. van der Werff, huurder van
een teellandje in de duinen,
vraagt zich af waar de gemeente op aanstuurt met haar
maatregelen om de waterproblemen te bestrijden.
Onze landjes moeten worden opgehoogd. Op verzoek
van de gemeente, die het ophogen namens de PWN en de
provincie coördineert, hebben
we een aannemer gezocht
Deze kan op l november beginnen. Het is noodzakelijk dat
de werkzaamheden emd februan klaar zijn, want dan begint
het broedseizoen.
We hebben de gemeente vorige week in een brief gevraagd
om de rekening te betalen en
haast te maken met groen licht
geven aan de aannemer. We
zijn zeer benieuwd wanneer en
of er wat gebeurt nu de volkstuinders hebben besloten dat
ze willen drameren in plaats
van ophogen. Daarnaast probeert de gemeente volgens mij
met behulp van de wateroverlast de rioolzuivering van Rijnland weg te krijgen uit Noord.
De gemeente wil die grond
hebben. Maar dat zal nog wel
een jaar of vijf duren. Blijven
we dan natte voeten en stankoverlast houden in het dorp, in
Noord en bij Golden Tulip?
J.vandcrWcrfl
Zandvoort
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VOORDEEL
KNALLERS
HEVEA PARKET BALI
3-strooks lamelparket, kant en
klaar gelakt. 10 jaar garantie.
Per m2.
Van ,93-^ voor
MASSIEF PARKET BORUP
Verhuisbaar massief parket met
chpsysteem. Dikte 22 mm.
Per m2
Van J-S9?- voor K&~
EIKEN PLANKEN KOPENHAGEN
Zeer mooie natuurselectie,
op diverse manieren nabewerkt. *~ ^~~i
10 jaar garantie.
'|| l
Perm 2 .
Van,1-59?voor &ts&

Santana is de spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit
te zoeken. Weet u hoeveel verschillende
laminaatdecors er bestaan? Laat u
verrassen tijdens onze Decor 15-daagse.
En laat u verwennen door ons
bijzondere voordeel: Tot en met
30 oktober krijgt u bij aankoop
van een laminaatvloer een isolerende ondervloer van 3 mm. dikte
helemaal cadeau. Zoveel keus en
zoveel voordeel, dat kan alleen een
grote vloerenspecialist u bieden.

KURKTEGELS ROMA
Massieve kurktegel met mooie
-,
structuur. Afmeting 60x30 cm.
]
Perm 2 .
Van39;95'voor J
KURKTEGELS BARREIRO
Kurk met fineer van kersenhout en
kunststof toplaag. Dikte 4,4 mm.
Perm 2 .
Van.82750"voor

«

BREEDSTROOK
KERSENHOUT OP KURK
|3
Met HDF-kern.
Van -109.- voor ifh;
Per m2.

LAMINAAT
PARADISO
Laminaat met
levendige noest
en nerf structuur
Sterk, stijlvol en
voordelig.
Per m 2

AFZELIA
PARKET
BALI

'v/-v
©

14
'AA

NATUURKURK
PINTO/
PINTO COLOUR

BEUKEN OF DENNEN
LAMINAAT
LOFTA SUPER

Kurklamellen in
naturel en diverse kleuren.
Eenvoudig te plaatsen middels
groef- en messysteem.
Introductieprijs per m

Kunststof laminaat
met HDF-kern voor
zwaar woongebruik.
Extra rustieke planken.
Perm 2

Warm donkerrood
3-strooks lamelparket,
gelakt en gehard.
Dikte 14 mm.
Perm 2

EIKEN OF
BEUKEN PARKET /
KOPENHAGEN

KERSEN
KURKVLOER
CASCAIS BUDGET"

Zweeds 3-strooks
lamelparket. Dikte 14 mm
10 jaar garantie.
Per m 2

Ijzersterke kurkvloer met
kunststof toplaag in 3-strooks
kersenhout. 10 jaar slijtgarantie.
Perm 2

KERSEN
LAMINAAT
BREEDSTROOK
CLASSIC

-39?
Waterbestendig
lammaat m

/
ƒ

1

rrsjr- '

LAMINAAT
PERTA

hout en vruchten
15 !aar garanten f?
Perm'

^ fp

O ' L^^i
\ v\***,

r~*t
/^'V\J >. r ^l f ---

i^—W.^

'cïsO
i-

l

£t In diverse houtof steendessins.
Geschikt voor zwaar
woon- of projectgebruik
' 15 jaar garantie.
^ Perm 2

^^

_

j^

^ jra

,io9rp|

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020 - 669 58 23.
(tussen Carpet-Iand en Praxis)
OPENINGSTIJDEN

.69:-

'"~

, *t*

Kunststof laminaat
met HDF-kern.
Per m 2

^

^

maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

^9f

_^

KNIP UIT EN B E W A A R !

KNIP UIT EN B E W A A R !

'

MENU BESTELLIJST
Het absolute hoogtepunt van ipbëreiding in diverse
smaken.volgens origineel Amerikaans recept

KEUZE UIT DE VOLGENDE MENU'S:

WAAR

ETEN

1. MlLD-WING menu, mild gekruid
12 stuks
2. HOT & S P! CE-WIN G menu, heet gekruid
12 stuks
3. AKI-WING menu", met kerrie kruiden,
dus pittig!
12 stuks
4. BIG-WING menu, medium gekruid 5 stuks
5. FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide
kip karbonades drumsticks
4 stuks
6. HOT & SPICE FRIED-CHICKEN menu,
heet gekruid!
4 stuks
7. KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid
2 stuks
8. LADY'S menu fingers (kip zonder bot)
7 stuks

Róyalfamily menu voor
2 personen: --_ : >
2
2
2
2

Fried Cnicken
Hot Spice
BigWings
Kip Fingers

Luxe
Party

2

Wings

doos

2
2
2

Hot Wings
Aki Wings
Porties American style potato wedges af
gepofte aardappels
Florida Salade
Kool Salade
Cocktail saus
Knoflook saus
voor f|-

1
1
1
1

Prijs per menu f 1.17,50
SPECIAAL BIG-CHICKEN MENU

Voor 4 personen ƒ 57,95
In onze winkel kunt u ook zelf uw menu met
daarbij diverse andere salades en sauzen
samenstellen.

Van alle kipsoorten één
MILD-WING
HOT&SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN
HOT & SPICE
FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT

f;df;tóë£e^

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeclsvverving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
L'ieter Langereis 020 - 562 3436

Dessert: BEN & JERRY'S
VERMONT'S FINEST • /CE CREAM
B&J. Vanilla
B&J. Cherry Garcia
B&J. Chunky Monkey
B&J. Butter Almond Toffee

Voor uw feestje,
/erjaardag of partij
/maken wij
speciale
kipschotels

ƒ11,95

B&J.Chocolade Fidge Brownie
B&J. New York Super Fudge Chunk
B&J. Chocolate Chip Cookie Dough

Haltestraat 23c
Zandvoort
Tel. 023-5733003
Onze winkels zijn
geopend van 16.00 t/m
22.00 uur, woensdag
gesloten.
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WERELDSE AANBIEDINGEN!
HPCD-REWRITER8100J
Interne CD-rewriter-kit:
24 speed afspelen,
4 speed schrijven (cdr) en
2 speed herschrijven
(cdrw), geschikt voor
opslag van data, audio en
video. Inclusief Adaptec
Easy CD-Creator. *549.-

ALKMAAR

Huiswaarderplein 11
Marrirnöetstore 1500 m*

BEVERWIJK
Breestraat 65

Mammoetstore. 1500 m".

HP DESKJET PRINTER 710

Fotoprinter, zonder
cartridges te verwisselen!
HP PhotoRet II techniek
voor schitterende
(foto)afdrukken, resolutie

max. 600 Dpi, tot 6 pag.
per minuut. *399.-

.ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m*
HAARLEM

;

Rivièradreef 37,
Winkelcentrum "Schalkwijk"

IBM APTIYA COMPUTER
AMD K6 400 Mhz processor
64 MB intern geheugen
8.0 GB Harddisk
8 MB videogeheugen
DVD-speler
K56 modem
17 inch monitor
Windows '98,
incl. muis, toetsenbord
en speakers
1 jaar garantie en 1jaar
helpdesk
veel extra software
o.a. Lotus Smartsuite.
*3299.-

AMSTERDAM NOORD

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
,

Buikslotermeerplein 279

Winkelcentrum "Boven 't IJ!

ALKMAAR • AMERSFOORT - AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP • BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT - HAARLEM -HILVERSUM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK - UTRECHT
.
VEENENDAAL-ZAANDAM-ZEIST '
• • ' • ZOETERMEER '-ZOETERWOUDE < • ' : . - . • .

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995
Winkelcentrum. "A'damse Poort"

DE C O N T A C T L I J N
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . .
dinsdag t/m vrijdag. .'• .
zaterdag. .'.. . . . . . .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
19.00 tot 21.00 uur

donderdag .'•.' . . ... .

GA'NS WANDELEN MET IEMAND DIE GEEN BENEN HEEFT.

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

We vinden allemaal dat de maatschappij oog moet

De vanzelfsprekendheid waarmee wij even een

hebben voor het lot van ernstig gehandicapten. Maar wie

ommetje maken is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

Duizenden gehandicapten in Nederland zijn voor
een uitje afhankelijk van vrijwilligers. Soms komen ze weken-

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JU.

lang niet buiten.
Ga 'ns langs bij het verpleeghuis bij u in de buurt en

D i t is e e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e
telefoon: 0800-0013, internet: http://www.riv.net/sire

meldt u aan als vrijwilliger. U wordt met open armen ontvangen.

Stichting AAP in het kort

Veel ruimte voor eekhoorns in
nieuwe exotengalerij

Onlangs begonnen vierenvijftig roodwangsierschildpadden van Stichting AAP
aan een nieuw leven in
Toscane. Deze geluksvogels
mogen de rest van hun leven
zonnen en badderen in het
speciaal aangelegde riante
schildpaddenmoeras
van
opvangcentrum CARAPAX.

ledereen herinnert zich nog wel het drama rond de in april
op Schiphol gestrande eekhoorns. 440 Noord-Amerikaanse
grondeekhoorns stierven een gruwelijke dood in de versnipperaar. Enkelen wisten echter op tijd te ontsnappen en
zijn opgevangen door Stichting AAP. Binnenkort verhuizen
deze diertjes naar de nieuwe exotengalerij.
Inmiddels maken de eekhoorns het
naar omstandigheden goed in de tijclelijke huisvesting en wordt er druk
gebouwd aan een ruimer verblijf. Er
lag al een plan om een exotengalerij
te realiseren voor de vele kleinere uitheemse diersoorten die door Sttchting AAP worden opgevangen, maar
door de komst van de eekhoorns
moest dit project versneld worden
uitgevoerd. Om zoveel mogelijk kosten te besparen, werken de medewerkers van Stichting AAP zelf met man
en macht aan zestien nieuwe dierverblijven. De verblijven liggen tegen de
verwarmde tropische kas aan, zodat
verwarmde winterverblijven kunnen

worden gecombineerd met zonnige
buitenrennen.

Ook voor prairiehondje
Niet alleen eekhoorns kunnen hier in
de toekomst klimmen, graven en knagen, ook andere uitheemse zoogdieren zoals een rolstaartbeer, enkele uit
de bontindustrie ontsnapte nertsen,
een voskoesoe en een prairiehondje
vinden hier straks een nieuw onderkomen. Gestreefd wordt om de exotengalerij voor 4 oktober - werelddierendag - klaar te krijgen. Directeur
van Stichting AAP, David van Gennep: "Na alle stress hebben de eek-

hoorns dat wel verdiend. En een
mooier cadeau kunnen wij ze niet geven voor dierendag!"

Ter adoptie aangeboden
Voor tien gulden per maand kunt u
een eekhoorn financieel adopteren.
U draagt dan bij aan de kosten van de
dagelijkse verzorging. Voor uw steun
ontvangt u een adoptiecertificaat, een
foto van uw 'adoptiekind' en ttitgebreide informatie over het wel en
wee van het diertje.

Teuntje heeft geluk
Bij een controle op wapens en verdovende middelen troffen twee verbaasde agenten een ongeveer vijf maanden
oud en 20 centimeter groot berberaapje aan. Bibberend
van angst en volledig over zijn toeren zat Teuntje in de
achterbak van een auto.
naar me te 'smekken'. Helaas begon
hij iedere keer als ik ook maar iets
bewoog opnieuw te 'huilen' en duurom speelde ik mijn laatste troef uit.
Ik legde Teuntje met gespreide annpjes en beentjes ter hoogte van mijn
navel op mijn blote buik. Nog voordat ik de auto weer startte, sliep hij al
en werd pas de volgende dag weer
wakker."
Enkele dagen later werden er twee

andere jonge berberaapjes te vondeling gelegd bij een dierenambulance.
Slechts drie en vier maanden oud zateirde kleintjes trillend tegen elkaar
aan in een doos. Helaas is een van
deze twee aapjes korte tijd later over-

Stichting AAP is ontzettend blij
met de opvangmogelijkheden die
CARAPAX voor moerasschildpadden
biedt. Dit opvangcentrum is gespecialiseerd in schildpadden en heeft
een immens moerasverblijf dat onderdak biedt aan duizenden schildpadden. De dieren kunnen hier volop
genieten van het warme klimaat en
de drassige omstandigheden.

Schildpadden luchtbrug
Helaas sterven er bij mensen thuis
jaarlijks nog altijd duizenden schilpadjes doordat ze niet op de juiste
manier worden verzorgd. Maar liefst
96% van de jonge schildpadjes overleeft het eerste levensjaar niet door
verstikking tijdens transport, verkeerde huisvesting of ondeskundige
verzorging. Nu de invoer van dieren
aan banden is verboden is. gelegd,
kan een start worden gemaakt met
het onderbrengen van de nog levende
exemplaren.
David van Gennep stelt
doodsbange Teuntje gerust

POLITIE ONDERSCHEPT BERBERAAP-BABY

David van Gennep was onderweg
naar een vergadering toen hij de
noodoproep kreeg en ging het aapje
direct ophalen.
Van Gennep: "Teuntje was ontzeltend overstuur. Onderweg naar
Almere was hij zo vreselijk aan het
huilen en piepen dal ik hem tegen
alle regels in uit zijn transportkooitje
'iet. Na tien minuten kalmeerde hij
wat en zat hij vanaf mijn hoofdsteun

Luchtbrug naar
schildpaddenopvangcentrum

leden aan een slopende ziekte.
Gelukkig waren Teuntje en het andere babyaapje na zes weken intensieve
verzorging in de quarantaine wel
sterk genoeg om te verhuizen naar de
apenhal. De introductie met de andere berberapen verliep tot ieders opluchting uitstekend.
Voor Teuntje is inmiddels een goed
onderkomen gevonden bij Ouwehands Dierenpark. Hij had geluk!
"Soms duurt het jaren voor we een
geschikte plek vinden, soms lukt dat
wat sneller. Tot die tijd zorgen wij
dat de dieren hier zo goed mogelijk
worden verzorgd. Dal kost natuurlijk
handen vol geld. Omdat we geen
subsidie krijgen van de overheid, zijn
we dolblij met elke nieuwe donateur
of giftgever", aldus Van Gennep.

Er leven nog zeer veel schildpadden
in erbarmelijke omstandigheden in
kleine plastic bakjes in de huiskamer.
Omdat ook deze dieren recht hebben
op een goed leven, heeft Stichting
AAP een 'schilpadden luchtbrug' geopend naar Italië. Alle roodwangcn
kunnen voor een eenmalige bijdrage
van 65 gulden per schildpad naar dit
schildpaddenwalhalla. Daar krijgt
het dier een levenslange verzorging.
De overige kosten, zoals de quarantaineen medische verzorging, betaalt
Stichting AAP. Mede dankzij donateurs die Air Miles sparen voor
Stichting AAP is het mogelijk om de
koslen voor het transport minimaal te
houden.
Iedereen die z'n schildpad een heerlijk leven onder de Toscaanse zon
gunt. kan voor meer informatie bellen met Stichting AAP. Omdat de
dieren normaal gesproken een winterslaap houden, kunnen de dieren
pas na de winter terecht in het Toscaanse moeras. Vanaf april volgend
jaar zijn de dieren na telefonische alsprauk weer welkom.

Stichting AAP is een Europees
opvangcentrum voor uitheemse dieren. Deze dieren werden
afgedankt door proefdierlaboratoria, particulieren en
louche dierentuinen of werden
onderschept uit de illegale
handel. Vooral apen, maar ook
bijvoorbeeld tropische vogels,
wasberen en wallaby's komen
bij Stichting AAP, na vaak
zeer traumatische ervaringen,
weer op verhaal. Als de dieren
lichamelijk en geestelijk zijn
hersteld, worden ze voorbereid op hun terugkeer naar
een meer natuurlijke omgeving in een reservaat of gerenommeerde dierentuin.
Stichting AAP is een particuliere organisatie zonder subsidie van de overheid. Daarom
is zij afhankelijk van donaties.

Alle kosten, zoals de medische behandeling, voedsel,
speciaal ingerichte dierenverblijven en dagelijkse verzorging moeten hiervan worden
betaald. Door het groeiend
aantal dieren dat Stichting
AAP opvangt is er dringend
hulp nodig van meer dierenvrienden.

Jeugddonateur
Uw (klein- of buur)kind, neefje
of nichtje kan nu ookjeugddonateur worden van Stichting
AAP. Voor 15 gulden per jaar
wordt hij of zij op de hoogte
gehouden van het wel en wee
van onze dieren en ontvangt
een leuke verrassing.

Ik kom op voor exoten
O Ik word donateur van Stichting AAP voor 30 gulden per jaar.
Stuur mij een machtigingskaart/acceptgiro.
Q Ik maak vrijblijvend een gift over op rekening 2777530 (giro)
en 38236000! (bank) ten gunste van Stichting AAP. Almere.
Q Ik word jeugddonateur (tot 14 jaar) voor 15 gulden per jaar.
Stuur mij een machtigingskaart/acceptgiro.
Ik wil #/•««,(,' meer informatie over:
O de adoptie van een dier
Q het kosteloos sparen van Air Miles voor Stichting AAP

D Dhr. Q Mw

Adres
Postcode
Woonplaats
Stuur il e hon in ecu gefrankeerde envelop naar:
Stichting AAP, Postbus 50313,1305 AH Almere
STICHTING
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Castien is niet
af te stoppen
ZANDVOORT - Robin
Castien drukte zaterdag met
drie doelpunten een enorme
stempel op de met 3-1 gewormen wedstrijd tegen IJmuiden.
De wedstrijd tegen . IJmuiden was het aanzien meer dan
waard. Het laaggeplaatste IJmuiden bood heel goed tegenspel en zette Zandvoort meteen onder druk. Het duo Rene
Paap en Bert yan Meelën hield
in samenwerking met de overige verdedigers goed stand. De
aanvallen van de Zandvoorters
waren niet van gevaar ontbloot. Toch kwam IJmuiden
op een 1-0 voorsprong toen de
bal uit een vrije trap door de
muur werd geknald. De geüjkmaker liet niet lang op zich
wachten. Halverwege de eerste
helft werd Robin Castien aangespeeld en dan is het altijd
oppassen voor een tegenstander. De directe tegenstander
van de Zandvoortse schutter
maakte een overtreding, maar
de goed leidende scheidsrechter liet doorspelen waarna
Castien de bal alsnog in het
doel wist te schieten.
Zandvoort bleef nadien het
beste van het spel houden en
kwam vlak voor de rust in een
man meer situatie terecht. Wegens natrappen werd een IJmuidenaar naar de kleedkamer verwezen. In de tweede
helft bouwde Zandvoort aan
een groot veldoyerwicht. De
combinaties verliepen soepel,
de spelers vonden elkaar goed
en dat leverde na tien minuten
een voorsprong op. Rob van
den Bergh zette sterk door en
deponeerde de bal bij Robin
Castien. Tot tweemaal toe
keerde de Umuidense doelman zijn inzet, maar toen de
Zandvoorter voor de derde
maal mocht aanleggen was het
raak, 1-2.
Met goed voetbal dicteerde
Zandvoort de strijd. Het was
wachten op de definitieve genadeklap. Na een half uur
kreeg het overwicht meer gestalte toen Robin Castien de
bal prachtig in de bovenhoek
knalde, 1-3.

Rode lantaarn
voor Zandvoort

woensdag 20 oktober 1999

Fraaie derde plaats voor coureur Allard Kalff

'Ondanks een maximale gewichtshandicap van zestig kilo
was Cor Euser de beste van het
weekend. Al tijdens de training
liet de de 42-jarige coureur uit
Herpen de snelste tijden noteren. Ook tijdens de races liet
Euser er geen gras over groeien. Vanaf de start nam mj het
initiatief en slechts teamgenoot Sandor van Es klampte
aan. In beide races bleef Euser
de Arnhemmer Van Es een halve seconde voor.
Voor Euser betekende deze
nationale titel het vijftiende
kampioenschap in twintig jaar.
Plaatsgenoot Allard Kalff kopieèrde zijn prestatie yan vorig
seizoen. Toen werd Tcaj derde in
de eindrangschikking en dat
herhaalde hij. In de races deed
Kalff er van alles aan om in de
buurt van de kop te geraken,
doch de Zandvoorter moest
genoegen nemen met een zesde en vierde plaats.

ZANDVOORT - Door met
2-3 te verliezen van BSM
neemt SV Zandvoort de laatste plaats in in de vierde klasse. Door knullig balverlies in
blessuretijd werd BSM in
staat gesteld de winnende
ZANDVOORT - De volleytreffer te scoren.
balverêniging Sporting OSS
bpekte wisselende resultaten
De equipe van traner Gerard tijdens de zaterdagse speelNijkamp maakte in de eerste avond. Het eerste mannenhelft een slechte indruk. De team verloor kansloos met 0ruimte aan de linkerkant werd 3 van het tweede team
onvoldoende benut waardoor FHC'91 en de volleybalsters
BSM verdedigend niet in het speelden knap met 2-2 geüjk
nauw kwam. BSM dat écht tegen de reserves van
niet tot de sterkste teams in SAS'70. De teams moeten
deze klasse behoort liep in de nog duidelijk warmdraaien.
eerste helft eenvoudig weg
naar een 0-2 voorsprong. Beide
treffers kwamen tot stand
door persoonlijke fouten.
In de tweede helft speelde
Zandvoort een stuk beter. Nu
werden goede aanvallen over
de rechtervleugel opgezet.
Timo Greeven kon een paar
maal verrassend opkomen,
doch vooralsnog leverde dat
geen resultaat op. In de tiende
minuut zette Wim Paap goed
door en verschalkte de Bennebroekse doelman,. 1-2. Zandvoort veerde op en zette BSM
onder druk. Halverwege de
tweede helft leverde dat de gelijkmaker op. De BSM doelman kon een hard schot niet
klem krijgen waarna Jordy
Heidebrink de bal inschoot, 22.
De strijd leek onbeslist te
eindigen. Zandvoort zette nog
een aanval op, maar in de
buurt van het vijandelijke doel
werd knullig balverlies geleden. De snelle counter was de
defensie te machtig en de BSM
spits scoorde koel, 2-3.

Puzzelritvan
Sandevoerde
ZANDVOORT - De routebeschrijvrngsrit van de
Autosport Vereniging Sandevoerde was een hele
fraaie. Het werd een rit
waarin veel gereden moest
worden op de vierkante kilometer en waar een behoorlijk aantal controlles
moesten worden opgeschreven. De hoogste klasse had er in verhouding,
meer moeite mee dan de
twee lagere klassen. Ook
hadden de uitzetters de 11nishcontrole niet op de gebruikelijke plek geplaatst
maar in het wild, zodat het
venijn in de staart zat. In
de A-klasse ging de overwinning met 71 strafpunten naar bestuurder Nico
van Es met navigator
Ruud de Beer. De equipe
bestaande uit Hans van
Limbeek
en
Henny
Schuurman scoorde 150
strafpunten maar dat
bleek genoeg voor de overwinning in de B-klasse. In
de C-klasse wonnen Marcel van Duuren en Saskia
de Groot met 90 strafpunten.

ZANDVOORT - Voor de
sloteraces op het Circuit
Park Zandvoort bestond veel
belangstelling. Zo'n kleine
tienduizend bezoekers genoten van de laatste races
waarin diverse nationale titels te verdelen viel. Cor Euser werd de man van de dag
door tweemaal te zegevieren
in de Libertel-DTTC klasse
waarmee hrj tevens het Nederlands kampioenschao opeiste. Zandvoorter Allard
Kalff eindigde op een fraaie
derde plaats.

De laatste race van het seizoen in de Renault Megane
werd een prooi van Phil Bastiaans. De coureur uit Ulestraten vocht een stevig duel uit
met John de Vos. De Vos nam
echter geen enkel risico omdat
een tweede plaats meer dan
voldoende was voor de nationale tiel. Bastiaan won de race
op twee seconde gevolgd door
De Vos. In de totaalstand werd
Pim van Riet tweede en Phil
Bastiaans derde.
Gaby THjee deed opnieuw
van zich spreken in de Pearlë
Alfa 156 Challenge. Voor de
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Bridgers scoren
er lustig op los

Cor Euser wordt door leden van het BMW-team op de schouders genomen na het behalen van de nationale titel
Foto: Chris Schotanus

vierde maal won zij een race in
deze klasse. Desondanks ging
de nationale titel aan haar
voorbij. Marcel van Vliet had
aan een plaats in de top tien
voldoende voor de nationale ti-

tel. Even leek het er pp dat Van
Vliet niet aan de finish zou komen toen teamgenoot van Uljee, Ronald Molenaar bijna
Van Vliet van de baan drukte.
Marcel van Vliet hield met

moeite zijn wagen op de baan
en slaagde erin de finish te halen, waardoor hij de nationale
kampioen werd.

ging de titel naar Ron van Tpren, die ook de slotrace op zijn
naam schreef. Tweede werd
Haarlemmer Michael Mason,
die nog zicht had op de titel.
In de Formule Arcobaleno Een tweede plaats was echter

niet genoeg. Rob Knook yoegde een overwinning aan zijn totaal toe in de Marcos Challenge klasse en kwam daardoor in
het bezit van het kampioenschap.

Sporting OSS draait lekker warm
In de Korver Sporthal stpnden vijf duels van Sporting
, OSS .op .het..programma.. De
jeugd beet het spits af en deed
dat best goed. De C jeugd, een
team vol talenten won eenvoudig met 3-0. De setstanden van
15-8, 15-12 en 15-4 laten zien
dat Sporting OSS duidelijk beter was. De B jeugd bood knap
tegenstand maar ging toch
met 0-3 ten onder. Vooral in de

eerste twee sets beet de Zandvportse jeugd van zich af. Na
nipt setverlies met 9-15 en 1315 was het verweer gebroken
en werd de laatste set met 1-15
verloren.
Het eerste Zandvoortse damesteam speelde een aantrekkelijke wedstrijd tegen SAS'70.
Het naar een hogere klasse gepromoveerde Sporting OSS
lijkt ook op een hoger plan

Sporting OSS 2 was kansloos tegen het zevende vrouwenteam van Die Reackse. In
de eerste set werd goed tegenspel geboden, doch de tweede
en derde set werden kansloos
verloren. Setstanden 10-15, 515, 5-15. Dit team is pas enige
weken met elkaar bezig, zodat
niet kon worden gesproken
van" een ingespeeld geheel.
Van het mannenteam was
niet veel overgebleven. Drie
spelers van vorig jaar taleven en
werden aangevuld met twee
spelers van het tweede team.
In de volleybalcompetitie is
het toegstaan een vrouw in te

passen, hetgeen zaterdagavond bij Sporting OSS noodzakelijk bleek. CarlavanMeekel onderscheidde zich met een
voortreffelijke partij volleybal.
Het was wel wennen aan elkaar, dat vooral tot uitdrukking kwam in de eerste twee
sets. Na een 4-15 en 7-15 nederlaag kwam Sporting OSS
steeds beter in het ritme. De
spelers vonden elkaar beter en

ook het blok werkte. Toch trok
FHC de wedstrijd met 15-17
naar zich toe.
„Als we een paar weken verder zijn dan gaat het zeker wel
lukken met dit team," stelde
Erik Schilpzand. „In de tweede
set begon het spel van ons op
volleybal te lijken en in de derde set hebben we heel goed
gespeeld."
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Robin Castien deed afgelopen zaterdag goede zaken door de
gehele doelpuntenproductie voor zijn rekening te nemen. De
Zandvoorter heeft daardoor een voorsprong van drie treffers
op Mischa Tibboel. De TZB-er scoorde eenmaal en gaat
Stefen Smit vooraf. De A-junior van SV Zandvoort voegde
een treffer aan zijn totaal toe. Riek de Haan liet eveneens een
doelpunt noteren en ging Pieter Keur voorbij. Keur kwam
door een blessure niet in actie.

Van Kempen en Cliteur maken
dienst uit bij Chess Society

Eervol verliesTZB
tegen sterk KSJB
ZANDVOORT
- TZB
moest pp bezoek in Amsterdam bij het tot zondag onbekende KSJB. De Zandvoórters ondervonden de kracht
van KSJB, dat door een 4-2
overwinning
ongeslagen
blijft.
De wedstrijd tussen TZB en
KSJB was een lekkere pot.
Beide teams speelden op de
aanval met als gevolg vier doelpunten in de eerste helft. In die
eerste helft bleek al dat KSJB
een sterk team was en tot goed
voetbal in staat bleek te zijn.
De Zandvoorters kwamen met
1-0 achter maar Riek de Haan
had al snel een antwoord klaar
en scoorde de gelijkmaker.
TZB drong even aan en kreeg
een paar mogelijkheden die
echter gemist werden.
De Amsterdammers namen
Met een mooi doelpunt een 2-1
voorsprong en namen het initiatief. Op slag van rust plaatste
TZB een snelle counter met
een inzet van Mischa Tibboel.
Een speler van KSJB veroorzaakte een strafschop. Tibboel
schot vervolgens raak, 2-2.
In de tweede helft is TZB er
vrijwel niet meer aan te pas
gekomen. De thuisclub bouwwe aan een groot veldoverwicht en zette TZB met de rug
tegen de muur. Het hoge temPo werd TZB vervolgens te
«lachtig en KSJB scoorde Het blok van Sporting OSS zorgt voor een punt
weemaal, 4-2.

goed mee te komen. De Zandvoortsen pakten de eerste set
met 15-12 verloren vervolgens
de tweede set met 7-15, maar
kwamen weer op voorsprong
door een setwinst van 15-13. In
een uiterst spannende vierde
set had Sporting OSS de kans
op de overwinning. SAS hield
de zenuwen het best in bedwang en won de set met 1517. Volgens bestuurslid Erik
Schilpzand heeft dit team veel
mogelijkheden. „Het is een
goed team. Het belooft veel dit
jaar."

ZANDVOORT - Bij de
Chess Society Zandvoort
sloot Ton van Kempen de
eerste speelavond in de rapid-competitie met een honderd procent score af. De
tweede ronde yan de snelschaakcompetitie is tot nu
toe voor Olaf Cliteur. Cliteur
is in deze discipline ongenaaktaaar.

Foto: Rob Knotter

Over twee avonden boekte
Olaf Cliteur achttien overwinning, de maximale score. Bpudewijn Eijsvogel lijkt de enige
die het gat met de voorzitter
weet te beperken, behalve een
nederlaag in het onderlinge
duel, won Ejjsvogel verder al
zijn partijen en neemt derhalve
terecht, de tweede plaats op
de snelschaak-ranglijst in.
Ton yan Kempen kwam flitsend uit de startblokken op de
eerste speelavond van de rapid-competitie by Chess Society. De Haarlemse apotheker
won al zijn partijen van respectievelrjk Jeroen Loos, Leo
Keesman en Hans Drost. Ook
Cliteur en Eijsvogel deden
geen slechte zaken. Cliteur
bond Jaap Bouma en Leo
Keesman aan de zegekar, terwijl Eijsvogel deze zelfde handeling uitvoerde met Caroline
Stamdejonge en enigszins verrassend met Kees Koper.
In de tweede ronde speelden
beide kemphanen een zinde-

rende remise, waarbij Cliteur
pardoes een toren offerde en
daarvoor prachtig spel kreeg.
In de laatste seconden van de
partrj vlogen de stukken letterlijk van het bord, waardoor de
winnaar niet echt duidelijk
meer aan te wijzen was en beide spelers tot een puntendeling besloten.
Tydens de tweede ronde van
de snelschaakcompetitie heeft
Olaf Cliteur z;jn kunstje uit de
eerste ronde herhaald door al
zijn partijen te winnen, hetgeen resulteerde in een monsterscore van achttien uit
achttien. Boudewyn Eysvogel
herhaalde ook zyn succes uit
de eerste ronde en won, behalve van Cliteur verder al zijn
partijen. Simon Bosma, die de
eerste avond miste, kaapte in
de slotronde de derde plaats af
van Mare Kok door hem in het
onderlinge duel te verslaan.
Bosma tekende door dit resultaat voor een score van 5,5 uit
acht, terwyl Kok een halfje
minder verzamelde.

De vyfde plaats werd gedeeld door Caroline Stamdejonge en Peter Kuhn met drie
uit acht. Leo Keesman sloot af
op een zevende plaats met 2,5
punt. Jeroen Loos kon zijn derde plaats uit de eerste ronde
niet waarmaken en finishte
enigszins teleurstellend als
achtste met twee punten.
Jaap Bouma, koploper in de
normale competitie, speelde
iedere ronde een goede party,
doch moest alle keren zijn
meerdere erkennen in de digitale uurwerken en kwam daardoor niet tot scoren. Hij zal zijn
troeven zeer waarschijnlijk in
moeten zetten, daar waar het
niet op snelheid aankomt
maar op pure schaakkracht.
Vrijdagavond speelt het
achttal van de Chess Society in
het Gemeenschapshuis de
tweede ronde van de bondscompetitie tegen het eerste
team van Aalsmeer. Een uitstekende gelegenheid om eens
een kijkje te nemen bij deze
schaakvereniging. De aanvang
van de wedstrijd is acht uur.

ADVERTENTIE

GOLFEN HM ZANDVOORT?

Stichting ontwikkeling open golf Zandvoort
INFO TEL. 023-5715240

ZANDVOORT - In tegenstelling tot vorige week scoorden de leden van de Zandvoortse Bridge Club er lustig
op los. De scores waren behoorlijk hoog.
Zo naalden de dames Heidoorn en Paap in de A-lijn met
67 procent fraai uit. Ook de heren Polak en Vergeest bliezen
hun partijtje mee en pakte met
64 procent de tweede plaats.
Met nog een wedstrijd te spelen leiden de dames Van der
Meulen en Spiers voor de dames Groenewoud en Smit. In
de B-lijn trokken mevrouw Visser en de heer Heidoorn met 67
procent aan het langste eind.
De tweede plaats was met 63
procent voor de dames Peeman en De Leeuw. Dit laatste
paar heeft de leiding in handen
met een geringe voorsprong op
de heren Baljet en Heidoorn.
De eerste plaats in de C-lijn
werd behaald door de dames
Van Deursen en Van Duijn met
59 procent. Op de tweede
plaats eindigden de dames
Meijer en Jurriaans met 57
procent. De ranglijst wordt
aangevoerd door mevrouw
Van Balen en de heer De Poel.
De tweede plaats wordt bezet
door de dames Koning en Rudolphus.
De eerste wedstrijd in de
tweede competitie pp donderdagmiddag leverde in de A-lijn
een overwinning op voor de dames Boon en Van der Meulen
met 59 procent. Op een achterstand van twee procent volgde
het echtpaar Peeman. De heren Dick en De Poel gingen in
de B-lijn goed van start. Zij
scoorden 63 procent, hetgeen
negen meer was dan het resultaat van nummer twee, mevrouw Busscher en de heer
Sweijen.

Hockeysters boeken
ruime zege op FIT
ZANDVOORT - Na een aantal nederlagen smaakte de
ZHC hockeysters eindelijk
weer eens het zoet van een
overwinning. Het bezoekende
FIT werd met maar liefst 6-0
afgedroogd.
Ook nu was ZHC, door blessures, nog niet compleet, maar
toch stonden er elf gemotiveerde speelsters aan de start
van de wedstrijd met de wil om
te winnen. Vanaf de eerste minuut speelde ZHC zeer aanvallend en werden al snel een paar
strafcorners geforceerd. Door
goed keeperswerk van de FITdoelvrouwe werd er niet uit gescoord. ZHC kreeg ruimte genoeg om rustig de aanvallen op
te bouwen. Na ongeveer een
kwartier viel het eerste doelpunt. Indirect scoorde Miranda Schilpzand uit een strafcorner.
Nina Tump bracht vrij snel
hierna de stand op 2-0. De
Zandvoortsen probeerden het
doelsaldo, dat niet best is, een
beter aanzien te geven en bleven in hoog tempo de aanval
zoeken. Middels mooie aanvallen ontstonden er kansen
waaruit debutante Inge Beerling tweemaal scoorde, 4-0.
Ondanks een blessure bij
ZHC, waardoor met tien speelsters, verder gespeeld werd,
bleef er een groot overwicht.
Halverwege de tweede helft
voerde Inge Beerling de score
op naar 5-0. Ten slptte bepaalde Miranda Schilpzand de
eindstand op 6-0.

Kees van Dijk volgt
Jaap Kerkman op

ZANDVOORT - Na zes jaar
heeft Jaap Kerkman de voorzittershamer van de Sportraad
neergelegd. De Zandvoorter
ziet door drukke werkzaamheden geen mogelijkheid zijn
voorzittersschap te continueren. Al snel bleek een opvolger
bereid de taak van Kerkman
over te nemen. De voorzitter
van voetbalvereniging SV
Zandvoort, Kees van Dijk,
werd aangezocht en die bleek
bereid de Sportraad te gaan
voorzitten.
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Nu rijden, betalen in april 2000*
Kom langs bij uw Renault-dealer van maandag 18 oktober tot en met zaterdag 6 november

Hij heeft ook
zijn innerlijk mee.

Tijdens deze periode hebben wij een grandioze Top Occasion actie met een spectaculair financienngsaanbod een uitgestelde betaling van zes maanden Dat betekent Nu rijden en m april 2000
betalen!' Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om m april 2000 het bedrag voordelig te

Het spreekt voor zich dat uw bedrijfs-

Hij ziet er dan ook niet alleen van buiten

herfinancieren tegen een gegarandeerde effectieve jaarrente van 7,9%* Tevens maakt u ook

wagen voldoende vervoerscapaciteit moet
nog eens kans op een gratis Top Occasion t w v maximaal fl 25 000,- Hiervoor hoeft u alleen maar

goed uit. Zo heeft hij ook op het gebied
van veiligheid en comfort heel wat

hebben. Maaj" - als visitekaartje van
uw bedrijf - is ook zijn uitstraling

de wedstnjdkaart in te vullen en de slagzin af te maken De wedstnj'dkaarten liggen bij ons klaar

van belang.

Bent u al onder de indruk van

pakket
fl.ï.195,-*

De Volkswagen Transporter met

Ga op zeker met 'n Renault Top Occasion

aan boord.

Design^

de Transporter met Design-pakket?
Komt u dan gerust eens bij ons

Design-pakket combineert de doel-

langs om zijn uiterlijk en innerlijk beter

treffendheid van de Transporter met het
gestroomlijnde uiterlijk van de Caravelle.

RENAULT

te leren kennen.

•DESIGN-PAKKET WARMTEWEREND GtAS EN CARAVEUE-UITERLIJK PRIJS IS EXCtUSIEF BTW. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Cunestraat 8-10, 2041 CDZandvoort Tel 023-5712323,1:ax 023-5716646

Auto Strijder B.V.

DP P ie! t, loop! vin 18 oktober tot en me l 6 november 1999 De ict»>voorwT irdpn l ggen bij de Renault deiier * Fimnc eringsi mbod n samenwerking met Renault Fimncnl Services volgen s üe gebm kelijijk e voorwaarden
Mixnnlo kiod etjom f 20 000 Toets ng en reg stral e b j M B K R n Tel Vnag mir de pxicte voorwoirden Het f mnc ering-nanbod is geldig t/m 20 november 1999 Renaull adviseert "J!iü!?"êlFlZL

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565

Bedrijfswagens

compact usedcars

De grootste keus
in kleine
gebruikte auto's
Bel voor het
complete aanbod:

Goede service &
Uitgebreide Garantie

>
>
s
>

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

020-31168 68
of e-mail: smart.center@worldonline.nl
-.' oren van f tot t, donderdagavond tot 9, zaterdag *ah 10 tot 5.'
3V. nax, s«art center, Ai»sterdiïi, SnijdcrsbErgweg 59.

CHRYSLCR

KOMT

MLT

compacte Amerikaan
airco,

NILLIWE

Een

ramen

stijlvolle,

eigenzinnige

en

voor en b u i l e n s p i e g e l s , t w e e a i r b a g s ,

p o r t i c r v c r g r e n d c l i n g en d e p o w e r

enkele

dezelfde

NEON

Met een zeer uitgebreide s t a n d a a r d u i t r u s t i n g , zoals

elektrisch b edienbare

centrale
Geen

Dc

vergelijkbare

auto

is

zo

A m e r i k a a n s e " v a l ue for money"

n i e u w e N e o n e n ga v o o r t e n

van een 2 , 0 - l i t e r

compleet

als

de

16V motor

Neon

of

levert

M a a k v a n d a a g n o g k e n n i s m e t de

proefrit naar onderstaande Chrysler dealer

TUL
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A M E R I C A

ON

W n i r i s

CHRYSLER

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Er gaat een wereld voor je open!
Amsterdam (Eigen parkeergarage) • Overtoom 557 • tel: 020 - 618 47 33

Sanders
MEUBELSTAD. .

C h r y s l e r Nion v a n a f F 33 '195,LXt.1

(Afin.lm.ld
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Wijn is in. De vraag naar
kwalitatief goede wijn stijgt.
Het Productschap Wijn berekent dat we jaarlijks bijna
achttieneneenhalve liter per
persoon drinken. Franse wijn
gaat aan kop. Andere landen
rukken op: Australië, ZuidAfrika en Chili bijvoorbeeld.
Ook 'Nederwijn' groeit voorspoedig.

1-17

7

'Wat een bekkentrekker

Introductiecursus: 'Proef je het graniet dat in de bodem zit?'
Bram de Hollander Fotografie

ÏESTJE wijn weggooien?" Joke
f-Bruyn moet daar niet aan den„Je kunt zo'n bodempje altijd
in bij stoofvlees, of een marinahet liefst gewoon opdrinken
rlijk." De vinologe verzorgt al derIjaar introductiecursussen wijn aan
de "\|olksuniversiteit Amsterdam. Tijdens
deze eerste les van het nieuwe seizoen
constateert Joke tevreden dat ze 'een
'heel gemêleerd gezelschap, qua leeftijd
en qua sekse' heeft.
Allemaal willen ze meer weten over wijn.
Twee glazen staan naast elkaar op tafel,
om te proeven hoe de (witte) Chardonnay
van vorig jaar uit Frankrijk heel anders
smaakt dan dezelfde druif van hetzelfde
jaar uit Chili. Joke: „Hoe armer de grond,
des te beter, want dan smaakt de wijn
mooi complex. Je proeft duidelijk het
verschil in bodem en klimaat. De
Chileense is iets geler, heeft meer zon
gehad, smaakt ook steviger. Proef je het
graniet van de bodem?"
\
Even later, bij een (rode) Cabernet
Sauvignon uit de Franse Pays d'Oc: „Wat
een neus." Ze illustreert hoe je door het
glas te walsen (langzaam de wijn erin
laten draaien) verschillende geuren kunt
traceren. Na de eerste slok 'gekauwd' te
hebben - 'je moet de wijn even door de
mond laten rollen om alle smaken te herkennen' - constateert ze: „Wat een bekkentrekker." De wangen trekken als het
ware samen.
Cursisten zoeken naar eigen typeringen

van de wijn: „Je proeft er rood fruit in."
„Iets van kruiden." „De afdronk vind ik
wel bitter." Een van de cursisten zet haar
glas neer: „Dit is mijn wijn niet."
Wie vinoloog wil worden, moet een cursus van een jaar, één dag in de week, volgen aan de Wijnacademie in Baarn, vertelt Joke. „De avond voor het eindexamen heb ik met een vriendin wel veertig
wijnen geproefd. Allemaal uitgespuwd
natuurlijk." Want de kenner beoordeelt
wijnen vooral naar geur ('de neus'), kleur
en smaak.
De wrange smaak in rode wijn is de tannine (looizuur) die onder andere in de
druivenschil zit. Sommige mensen krijgen er rode vlekken van in het gezicht,
weet een cursist, 'maar dat geeft niet, je
wordt er niet ziek van.' Het proeven hoef
je er niet om te laten. Met het ouder worden van de wijn, merk je dat de tannine
'wegvloeit', minder nadrukkelijk aanwezig is. Joke: „Deze wijn, proefje de tannine? Die kan nog jaren mee."'
Sommige wijnen vallen op door hun
volle afdronk. „Wat vind je van deze?"
vraagt Joke. „Die blijft een tijdje hangen,
nietwaar?" Reageert een cursist: „Nou, ik
kan me anders nog wijnen herinneren..."
De vinologe reikt een folder uit van de
Amsterdamse Wijnroute, negentien cafés
die op basis van een (eenmalig) bezoek
van Horeca Nederland en wijnkopers
geselecteerd zijn. „Daar krijg je zeker
geen slobberwijntje voorgezet."
Joke: „Als je in een restaurant een fles

'Wijn is een gerecht op zich'

wijn bestelt, let er dan op dat die aan
tafel wordt opengemaakt. Je moet niet
alles zomaar slikken." En, gaat ze verder,
"als je een etentje geeft, fiets dan niet
diezelfde middag naar de slijter om de
wijn halen. Wijn moet rusten, zeker een
paar uur, voordat je hem schenkt."
Waarom, wil een van de twintig cursisten
weten. "De smaak komt anders niet ten
volle tot z'n recht." Maar je kan de wijn
natuurlijk ook decanteren, legt ze uit.
"Wat is dat nu weer," klinkt het.
".Óverschenken in een karaf. Dan komt er
meer zuurstof bij en krijgt de wijn een
vollere smaak." Ze laat het verschil proeven tussen een Cabernet Sauvignon uit
achtereenvolgens Frankrijk, Chili en
Zuid-Afrika. Wijnen, gemaakt van dezelfde druivensoort maar met duidelijk verschil in geur en smaak.
"Jonge rode wijn is vaak wat paars van
kleur, hoe ouder de wijn wordt, des te
bruiner hij kleurt. Heel oude wijn is vaak
heel dun." Hé, roept een cursist, "deze is
een jaar ouder, maar hij is toch wat minder oranje." Een ander wyst op een van
haar glazen rode wijn, beide een
Cabernet Sauvignon: "Van deze drink ik
ongemerkt een fles leeg. Van die andere
heb ik voor een hele avond genoeg aan
twee glazen, die proefje veel meer."
Haar buurman heeft beide glazen al
leeg.
Volksuniversiteit Amsterdam, Rapenburgerstraat
73, telefoon (020) 624.2193

Mulder bewaart z'n
wijn in een fort

Ronald Niessink: 'Geen prille wijn bij een moot zalm'

iLUSIEVE restaurants
;eert men soms eerst de
:n stelt daaromheen
ier samen. Maar
r_^y
Jswbonlrjk kies je wijn bij het
etjen. Welke? Ronald Niessink
heeft jaren in de horeca
g|werkt en bezit nu een slijterrj (De Gouden Ton) aan het
Marktplein in Uithoorn.
Wat serveert hij bij een pasta?
„Dat hangt van de saus af.
Heb je een kruidige Italiaanse
saus dan zou ik ook een
Italiaanse wijn nemen. Van
druiven die daar vandaan
komen. Een Sangiovese bijvoorbeeld, die proeft ook wat
kruidig."
Bij boerenkool? Hij aarzelt.
„Een wat boersige wijn. Een
landwijn uit de Pays d'Oc misschien." Een biefstuk kan wel
een 'lekkere Cabernet' hebben, 'een volle wijn. Een
Syrah kan ook.' Kip, gevogelte, gaat goed samen met een
Pinot Noir, een Gamay (een

Gerard Mulder: 'In de kelder heb ik een bijzondere Duitse witte wijn liggen. Uit 1942'
Fotoburo Luuk Gosewehr

ÏD MULDER licht de afdaling naar
l duistere kelder bij met een kaars token in een lege fles natuurlijk. Het
iw,. . daterende Fort Waver-Amstel bij
sérsluis is ideaal om wijn te bewaren. De
tiperatuur is vrijwel constant (10 a 12 grade|i). „We hebben hier soms driehonderdduizepd flessen liggen."
Gprard Mulder neemt een exemplaar van een
slordige vijfduizend gulden uit het rek. „Een
«chateau d'Yquem uit 1926. Vorige week hebben
we er nog eentje opengemaakt, want zo'n enkele fles raak je niet kwijt. Heel bijzonder was
het." Onbetaalbaar? „Je hebt ook mensen die
tienduizenden guldens over hebben voor een
speciale postzegel."
Gerard Mulder denkt en doet in het groot. Hij
levert aan de horeca en andere grote afnemers.
Elf jaar geleden heeft hij de Firma J van der
Smit Jr. (wijnkopers sinds 1889) overgenomen.
Belangstellenden kunnen zijn wvjnopslag in
het fort, pal tegenover het ppntje, bezoeken.
Maar alleen op afspraak en in groepen.
Enthousiast: „Dan vertel ik iets over wrjnmaken, druivensoorten, natuurlijk ook over het
fort en dan kunnen we iets proeven." Jaarlijks
ontvangt hij zeker vijfduizend wijnliefhebbers,
onder wie ambassadeurs, ministers, directieleden van grote concerns ('We hebben hier heel
wat helikopters zien landen') en buitenlandse
culinaire journalisten. In zulke gevallen zorgt
zijn vrouw voor verrukkelijk eten, zegt hij. Ze
wonen naast het fort.
Gerard Mulder geeft uitleg tijdens een rondgang door de duistere gangen: „Hier hebben
we wijn uit Washington State, aan de westkant
van Amerika, onder Seattle. Wijn gemaakt volgens een irrigatiesysteem. Die jongens hebben

allemaal gestudeerd en maken heel bijzondere
wijnen." Een nis verder: „Dit is de wijn die op
het Witte Huis geschonken wordt. Een Merlot
die je kunt vergelijken met een top-Bordeaux,
een Chardonnay en een Pinot Noir, die je kunt
vergelijken met een top-Bourgogne."
Natuurlijk uit Californie.
Uit Australië komen ook prima wijnen. NieuwZeeland en Chili zijn in opkomst. „Eigenlijk
van alle landen die ter hoogte van de Franse
wijnstreek liggen, kan goede wijn komen." De
Franse wijnen, vindt hij, 'hebben echter toch
meer finesse.' Maar een goede Bordeaux is,
geeft hij toe, 'een beetje duur. Uit de hele
wereld komt nu wijn, de Fransen moeten uitkrjken.'
Niet iedereen heeft een fort om wijn in op te
slaan. Wat te doen? In de koelkast? Mulder
kijkt bedenkelijk: „Voor korte tijd kan dat,
maar als je een fles daar lang in bewaart,
droogt de kurk uit. Leg maar eens een krop sla
in de koelkast, die is na enkele dagen helemaal
verschrompeld." Eigenlijk hoefje, betoogt hij,
wijn niet zo lang te bewaren, 'tenzij je het om
speciale redenen graag wilt.'
De wijn van nu is, dank zij nieuwe technieken,
meer uitgebalanceerd dan vroeger en daardoor,
zeker als hij in de handel komt, gewoonlijk al
op dronk, aldus Mulder. De kamertemperatuur
lag, voor de komst van de centrale verwarming,
op zestien a zeventien graden, nu op meer dan
twintig. Daar moetje, zegt hij, bij het bewaren
van wijn zeker rekening mee houden. „Zullen
we even iets proeven?"
Voor informatie over een bezoek aan Fort Waver-Amstel
en wijnproeverij: 036-241.472 bij geen gehoor 02972G159G.

Foto Jaap Maars

Beaujolais) of een Merlot. „Bij
kalfsvlees? Dat is een wat rijkere vleessoort. Een elegante
Cabernet, houtgerijpt en niet
te zwaar. Of een Merlot
Bordeaux. Het hangt er van af
of je een romige saus gebruikt
of peper en paprika."
De gebruikte specerijen, kruiden, bepalen, zegt hij, meer de
wijn die je kiest dan de maaltijd zelf. Ronald: „Leer te luisteren naar je zintuigen. Proef
in gedachten hoe het zal smaken en pas daar de wijn bij
aan. Bij een wat vettige moot
zalm zal je dan nooit een hele
prille wijn zetten, maar eerder
een steviger Chardonnay."
Hij adviseert: „Probeer eens
een Sauvignon Blanc met
jonge geitenkaas. Bij roodaderige kaas past de Nieuwe
Wereld: wijn uit Californie,
Australië, Chili. Een edelzoete
wijn als de Muscat gaat uitstekend samen met blauwaderige
kaas." Ach, zegt hij, 'wijn is
eigenlijk een gerecht op zich.'

Op zondag 24 oktober, om half elf 's morgens, draait de tweede film uit de serie
'Nostalgie in Tuschmski' Het is de uit 1929 daterende Amerikaanse film van
Allan Dwan:

The Iron Mask
Ondanks het feit dat m 1929 de
geluidsfilm zijn intrede had gedaan,
besloot Douglas Fairbanks nog een
stille film te maken. Alleen de pro- en
de epiloog bestonden uit gesproken
geluid. Het verhaal, naar Alexandre
Dumas, wordt verteld vanuit
D'Artagnan (Fairbanks). HIJ is de
beschermer van Lodewijk XIV, beoogd
Frans troonopvolger en belandt door
toedoen van zijn tweelingbroer en
kwade Genius Rochefort m de gevangems. Regisseur Dwan maakte er een weelderige cape-en-degenfilm van
De film is met hve-orgelbegeledmg van Joost Langeveld.
Voorafgaand aan The Iron Mask is er een filmpje te zien van een bezoek van
Douglas Fairbanks, Mary Pickford en Torn Mix aan Amsterdam en Den Haag.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van Tuschmski betalen
lezers van deze krant tien gulden (normale prijs 12,50 gulden) per persoon

NAAM
PLAATS
AANTAL

Tuschmski is te vinden aan de
Reguhersbreestraat 26-28 in
Amsterdam.

woensdag 20 oktober 19

Weekmedia

ig^ heerlijk
winkelen, elke .14j
r
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Dus Rauwe Rookworst
heerlijk bij de
STAMPPOTTEN

deze pagina's staan, doen allemaal hun best om

THE
MUSIC STORE

er een wereldfeest van te maken met mooie aan-

KERKSTRAAT 8 ZANDVOORT

Ambachtelijk uit eigen keuken

Dat is leuk om aan mee te doen en er zijn prach-

Het zijn mooie tijden! We naderen het jaar 2000
en het nieuwe millennium. De winkeliers die op

biedingen en... met de millennium-prijsvraag!

i

U kunt nu bij ons
chippen en pinnen

VOOR
CD, MC, VIDEO, MD, DVD,

tige prijzen te winnen! Elke veertien dagen maakt

CD-RoM, BLANCS, NINTENDO 64,

u kans op deze prachtige prijzen. En dat 7 keer!

PLAYSTATION, DREAMCAST,
ACCESSOIRES, PRE-PAID,

Bovendien wacht er aan het einde van de prïjs-

Topslagerij Vreeburg

vraag een Fiat Seicento Sporting ter waarde van
20.950 gulden op een winnaar! Dus: doe mee!

Halteiirail 54
AAAAAAAA
: A^AAAAAA
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Feest in de Manege

(O

o

23/10 Jaap Dekker Boogie Woogie
en div. artiesten

u

30/10

Dane en The Dukes of Soul

6/11 Salsa Night met div. artiesten
13/11

George Baker

Welkom op ome cocktail party
tussen 21.00 en 22.00 uur op deze avonden.

Info tel. 5 716023

draai. Schrijf steeds de eerste letter van het antwoord in de vakjes op de prijsvraagbon. Het

prijsvraagbon waarin de letter moet komen.
Maak de slagzin af, vul uw naam en adres in en
stuur de bon voor maandag a.s. in naar

2'
o

Weekmedia, Postbus 507, 1000 AM Amsterdam,

o

nium-prijsvraag". Vergeet de postzegel niet!
(Winnaars van de 14-daagse prijzen vindt u op de

8!
i-

millennium-prijsvraagpagina's terug (zie de data

8,

Leuk kado idee'.
Prullenbakken
._ met nostalgische
opdruk
in 3 maten

Deze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door :

*Pi

gen zij mee naar de Super Hoofdprijs: de Fiat

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Over de uitslag kan niet worden gecorres-

Ook grote sortering kasten, tafels,
kleinmeubelen.
Kom eens kijken, het is teveel om te noe

Bodeweg 2 / hk. Kerkstraat
Zandvoort. Tel. 023-5718841

mee voor de 14-daagse prijzen en als extra din-

pondeerd.

Toko

Alles voor in en om l
tevens groothar

op deze pagina's). Alle goede inzendingen doen

Seicento Sporting ter waarde van 20.950 gulden

ï'

"De Boi

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE U
ELKE 14 DAGEN KUNT
WINNEN, 7 WEKEN LANG!

met vermelding in de linker bovenhoek: "millen-

V)

co

Pakveldstraat 19
Zandvoort

10 vragen. Die beantwoordt u in een handom-

nummer van de vraag staat onder het vakje op de

Wij vieren ons 17-jarig bestaan en presenteren
een feesrprogramma

V€ftST€€GC IJZ€RHflND€l

KPN, TELFORT, BEN, DUTCHTONE

ZO GAAT HET: tussen de advertenties vindt u

AAAAAAAA

• 9.6 V., 1,3 Ah
• zelfspanneride boorkop
• O - 300 / O -1000 tr./m!n. • 2 accu
•17Nm

TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,

ZANDVOORT
lel. 57124S1

2645 UP Oplaadbare
boor-schroefmachine in Roller

- P/aza
BuitenvelctertBBtaan 158,
Amsterdam-Buitenveldert
De te winnen prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld
* Afbeeldingen kunnen iets afwijken

m

Bij "De Bode" wordt wonen ont

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
tw.v. f 599,-

De notaris zal de trekking verrichten voor de
Super-Hoofdprijs.

Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-571 2800
Fax 023-5730553

MENU
AJAM ROEDJAK
1/2 kip in milde kokossauce
met Sajoer Lodeh
met witte rijst of nasi goreng

Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f 399,-

Draadloze huistelefoon 'Smith Corona'
t.w.v. f 249,-

Kleuren W 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

Van S tol berg weg 1, Zandvoort
Tel. 023 5717093

HEMA

To the 00mt bv

ZANDVOORT
GARAGE achter de Keesomstraat.
Vraagprijs: ƒ 35.000,B-systeem, sluiting 22-10-99 om 12.0"

ZANDVOORT

VAN IDEE TOT UITVOERING !

Consumentenbond: Voordelige keus

Als u de laatste tijd bij
ons binnen bent geweest,
heeft u het vast al een
beetje kunnen merken...
... Wij groeien ons pand uit!

Bel 0 2 3 - 5 715 715

ENIGE OPLOSSING?

najaars-winter
beplanting
bloembollen
bemesting

vanMEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemeriand/
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL 023-5254955
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

16,50
KWEKERIJ
P. VAN KLEEF

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECI

VERHUIZEN
vanaf 1 november:
Flemingstraat 10O
2041 VK Zandvoort

muurvuller l kilo 3.50

il;

CENSE &

AFBUTMIDDEL750ML6.50

\LlNGEN

„WS

-"""ƒ<
'
BASISVANAf3.9SNUl5%KORTING

GRONDVERF OP TERPENTINEBASIS. IN
WIT OF GRIJS. 750 ML 11.95

HOME COLORS, 6 kleurenlijnen voor binnen.
nu 20,Halfglanslak 750 ml 24."
Muurverf 2,5 L, 29,95,

MAKELAARS O.G.* ASSURANTIËN

Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaa"
2042 PK Zandvoort

prijzen en een FIAT als hoo

nis
'M»

**

•"•

"v.

3) Hóe'heet de onafscheidelijke vriend

UW SMAAK
ONZE TAAK
Strandweg l
tel. 023-5733030

EN DEZE

Deze
Fiat Seicento
Sporting
wordt
aangeboden
door
Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam

i wr
wr i

29 DECEMBER
1999 EEN

NIEUWE
EIGENAAR!
i.

^>^V^^2)tDe/-*grootsterbloemenveiling in Nederland vindt u in
W>^fJ^.>t.^g^'^O.lVLrL^.iL..,Ll.r.{

Grillrestaurant

*...,..' .. ~.'f..1.,

,..-

Vlees- en
visspecialiteiten
van de houtskoolgrill

van
J

Waar gezellige mensen
elkaar ontmoeten

VAN

(ma t/m vrij)

KEUZE WEEKMENU

ƒ 29.50

I2p«i

'til

f

^^^

De Ruyterstraat 13
Op 50 m van het strand en nabij station en centrum gesitueerde goed onderhouden drive-in
woning met inpandige garage. Ind. beg.gr.: entree, ruime hal; toegang tot garage; tuinkamer;
1e et. toilet; L-vorm. woonkamer met parketvloer; open keuken; trap naar tuin; 2e et. 3
slaapkamers; ruime badkamer.
Vr.pr. ƒ 525.000,-k.k.

Meyershof

^&>É"**'-£'V

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

r

KRIJGT OP

Van der Madeweg 28
1O99 BT Amsterdam
tel.: O2O - 560 89 OO
fax: 02O - 692 86 72

Auto
Strijder
B.V.

FIATSfCENTO
"•• ;»!'
'
'

V

Geopend dagelijks vanaf 16.00 uur

MAKELAAR Ö.G.

Wij heten u van harte welkom

M.i.v. HEDEN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVI

open van 17.00 tot 22.00 uur.
Voor info of reservering tel/fax: 023-5716450
Burg. Engelbertstraat 72 - Zandvoort
Woensdag gesloten

DINSDAGS GESLOTEN

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944' Fax 023-5717596
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag
zaterdag

9.00-17.30 uur
10.00-13.00 uur

T*

023-5714638

m-tfcf-

5) In welke Nederlandse badplaats ligt het race-circuit?

• >

De R zit weer in
de maand.
Tijd vaar,
: vitamines!

GROENTE EN FRUIT

. r,
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* 1 / 2 Itr. vers geperste
jus d'orange 2,95
;
*
Gesneden
1

**c* QJ *
*%'<

Heeft u het al geprobeerd?

Bel 5733003
Uw menu CJTcltlS bezorgd
in heel ZANDVOORT
Woensdag gesloten
Wij hebben al menu's vanaf ƒ 9,95

BOERENKOOL
zak van 400 gram

.«%
.c,

Haltestraat 23
Geopend van 16.00-22.00 uur

Tel. 023 - 573 3003
l

f,99

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

;-ll
l,
l?
l*»*'
O
J=l
o
• Glazenwasser!)
• Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

ovz

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93
4. l»

MILLENNIUM PRIJSVRAAG
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H.H. van Ringen, Amstelveen
(huistelefoon)
K. Popp, Uithoorn
(kleurentelevisie)
G. v.d. Sluis, Amsterdam
(computerprinter)
P. Veldhuijzen, Amsterdam
(videorecorder)

|
p
|
|
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p
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20 oktober 1999
Vul hier de eerste letters in van de antwoorden
op de 10 vragen. De nummers onder de vakjes
corresponderen met de nummers van de
vragen, (vraag 1 komt dus in vakje 1, enz.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maak deze slagzin af (max. 20 woorden):
"Ik winkel graag in de buurt, omdat
"

Doe dus mee!

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Vul hier uw gegevens in:

Zandvoort

Naam

meer dan

Strand
alleen!!

|
jj

De winnaars zijn:

geldig t/m 27/10

f'l'

h •><,

De uitkomst van de prijsvraag van 6 oktober was:
AMSTELVEEN

Straat
22
6
20
3
17
1
15
29

september
oktober
oktober
november
november
december
december
december

Nr

Plaats
1999 |
Postcode
1999 ;;
1999 |j
Telefoonnummer
1999 i
Knip de ingevulde bon uit en stuur deze uiterlijk a.s. maandag op aan:
1999 i
Weekmedia
b.v., Postbus 507, 100O AM Amsterdam. Vermeld in de linker
1999 [i |
bovenhoek van de envelop "Millennium-prijsvraag"
1999 p>
(vergeet de postzegel niet)
1999^ ;">,
WM17

VU"-!!1 Jbr?!r^"iTarx^:a:a:5^T^
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woensdag 20 oktober 1999

Weekmedia 17

Woninginrich ting
• , JJJrT.-;.

Sony!

MICRO'S
G OE D

BEKEKEN

Oproepen
Gevraagd voor marktonderzoek
in Amsterdam / Amstelveen en omgeving
Mannen / Vrouwen 16-55 jaar,

Vergoeding vanaf ƒ35,- tot ƒ100,-

MOBIEL BELLEN ZONDER
ABONNEMENT
Inclusief Sony Cl GSM-telefoon! Superlicht
en prachtig design. Maar liefst 115 uur
standby-tijd of 330 minuten spreektijd.
Nu met Libertel iZi altijd bereikbaar in
heel Nederland. Incl. 60,- beltegoed.
Nu bij Expert voor slechts

Tevens kinderen gevraagd vanaf 5 tot 15 jaar.
Voor inlichtingen en inschrijven 038-4525558.
JONGEREN GEVRAAGD, 18 tot 24 jaar, die shag of filtersigaretten roken en mee willen doen aan een marktonderzoek. Je
krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: tel. 020-6654447.
Welke Klaverjasclub zoekt
gratis zaalruimte. Tel. 023- Mededelingen
5715619.
Ds
R.
HoogenwoudeVerschoor geeft haar visie op
Ik zoek mensen met connec- vrijzinnig geloven; zondag a.s.
u. bij de NPBties in Duitsland en Frankrijk. 10.30
Bel. 0499-330140.
Zandvoort, Brugstraat 15.

Personeel gevraagd
Algemeen
AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE
AANGEBODEN
Het distributiebedrijf van PCM zoekt voor haar ochtendbladen
de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad en voor de middagkranten Het Parool en NRC Handelsblad voor de stad
Amsterdam en omgeving op freelance basis

VERVOERDERS
die in het bezit zijn van een bus en/of vrachtwagen voor het
vervoeren van bovenstaande titels. Voor inlichtingen kunt u
bellen met A. Piet tijdens kantooruren: 020-5622563.
M± mmt n «on • jraxip* m Mmtm. ja.

KÏ E» i cr aar iris # &~#_ **..

Zoekt voor haar depots in Amsterdam en Amstelveen

MIDDAG BESTELLERS (MA/)
Voor bezorging van kleine pakjes met eigen auto.
Beschikbaar op dinsdag t/m vrijdag (en/of). Zeer aantrekkelijke
officiële bijverdienste en onkostenvergoeding
Inlichtingen: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 0800-0228820 (gratis nummer)
Reacties naar: Atoomweg 30, 3542 AB Utrecht

HORECA-RECLAME
Wegens enorme uitbreiding van ons succesvolle
reclamebureau zoeken wij per direct ± 32 nieuwe mensen
voor o.a. de volgende werkzaamheden:
distributie, reclame-marketing, P.R., klantenservice,
verkoop buitendienst en ass. managers.
Vakantiewerkers ook welkom.
Bel direct TDA 020-6343702 en vraag naar mevr. Van Diepen.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Administratief/kantoorpersoneel
Leuke parttime baan voor een

telefoniste/receptioniste (m/v)
Global Telecom Systems (GTS), biedt het bedrijfsleven in Europa business class spraak- en dataverkeer. Dat betekent
booming business met heel veel prospects en commerciële
mogelijkheden.

LIBERTEL
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

expert
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
E X P E R T , D A AR WO R D
J E WIJZE R VAN.

T.k. moderne stijl eethoek, dressoir, 2 banken,
2 boxsprings 90/200 tegen elk aannemelijk bod. Tel. 5730588

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitdienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Financieringen
Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Diversen
HELDERZIENDE MOTHER
TRUMAN. Een spirituele genezeres. Helpt in de liefde, het
huwelijk en in zaken. Herenigd
geliefden. U krijgt "twee" gratis
vragen! Ze is 24 uur per dag
bereikbaar. De hulp begint op
het moment dat u belt. Tel.nr.:
001.972.279.7729. Zij spreekt
Engels.

Evenementen

Schilder heeft nog tijd voor DAMES: nette j.man geeft de
binnen- en buitenwerk, vrijblij- ontspanning die u zoekt,
vend
prijsopgave. Tel. (geen seks) Bel. 06-22378630
5719800 na 19.00 uur.
Man zoekt werk in en om 't
huis/tuin. Tel. 06-20269226.

Opleidingen en
cursussen
Gitaarles

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.

020-6944261

Uitgaan
Sportcafé Zandyoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
yerjaardagsfeestjes,
catering. 0235715618;06-54616812.

JEZELF LEREN OPMAKEN
o.l.v. visagiste. Workshop
ƒ75,-incl. mat. 020-6201914.

Donderdags dansen & ontmoeten v. singles 30+ Ossestal nieuwel. 34 / osdorperban 88, Osdorp, 20 u. vr park.

Engels voor beginners + half
gev. ƒ6,- per uur. Begin 1,2 en
4 nov., ook privéles. Progress.
Tel. 020-4124800.

Lichaamsverzorging

en pruiken

Dus ... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES

EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgat)werken

Heemsledesrraot28
b h. Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel. 020-6157107

Grote VLOOIENMARKT
Amsterdam Zuid zon. 24 okt.
10-17 uur Apollohal Stadionwg 3-5. Inl. Midland bv
033-4751167

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Muziek en
-instrumenten

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Kunst en antiek
Terug uit Frankrijk,
prachtige collectie antieke
SPIEGELS. 0297-329190.

Bel 020-5626271
of fax uw tekst

naar 020-6656321.

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

Clubs en privéhuizen
Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel
dan 020-6322452 (24 hpd.)
Tevens dames en echtparen
vanaf 18 jaar gevraagd.
ESCORTSERVICE DESIRE
020-6700620, gratis escort
kijk op http://www.desire.nl
Dames altijd welkom.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

DE CONTACTLIJN

0906-lijnen
Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.

**Seks alarmnummer**
't Lekkerste treknummertje Snelseks direct live 99cpm.
LIVE met hete meiden thuis.
0906*0611
Ze liggen naakt te wachten.
24u.p.d. 0906-9520 pm99c.
Biseks! Buurvr. en buurmeisje
18 hun spelletjes worden harder!
99cpm 0906.9526.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Nieuw! SLEUTELGATSEKS!
De 1e seksafluisterlijn v. Holland. 0906-9722! 99cpm
40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
Dagelijks seksen hete meisjes
de lijn! 0906-17.15
18 op onze livelijn! Alleen de
heetste! 99cpm. 0906-0603.
Vrouwen 18-55 geven tel.nr.
voor contact!
Bel: 0906-18.22(1 gpm).

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel
dan 020-6322452 (24 hpd.)
Tevens dames en echtparen
vanaf 18 jaar gevraagd.

Durf jij te bellen met vrouwen
die geil zijn!!

0906-1995 (105 cpm)

Luister even naar de stem In 1 minuut direct live met
44cpm! Wijkdating: vrouwen
achter deze oproep! Ik ben vrouwen.
uit jouw wijk zoeken een
Rianne, barmedewerkster en 0906-2026556 (105 cpm)
afspraak! 0906-17.11
zou graag buiten werktijd nog
een leuke vriend willen hebben. Ik heb niet zo veel tijd Vrouwen uit jouw buurt zoe- LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
ken een leuke afspraak!
omdat ik ontzettend veel werk,
vrouwen 99cpm 0906.0601.
Bel 0800-49.10
maar af en toe uitgaan vind ik
leuk. Boxnummer 285516.

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen m onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (J.00 gpm)

Gescheiden,
alleenstaande,
monogame,
romantische,
lieve jonge vrouw van 46 jaar,
ze schatten mij 37, heb donkerbruin haar, modern type,
zie er goed uit en ben eerlijk,
trouw en romantisch? Heb jij
lang haar? Bel me dan zeker!
Boxnummer 289195.
Ik ben een flink dikkertje van
rond de 100 kg. Ik zoek een
stevige man die niet* met zich
laat sollen! Ik ben soms een
beetje opstandig maar ik daag
jou uit om je mannetje te
staan. Mijn naam is Dinie, ben
1.70 lang en 30 jaar jong, durf
jij eens? Boxnummer 329306.
Ik vind het heerlijk om met een
goed boek weg te kruipen op
de bank. Een stuk wandelen
of fietsen of lekker uitwaaien
op het strand zijn ook dingen
die ik leuk vind om te doen!
Maar alleen is dat best saai!
Als het je wat lijkt, ga je dan
mee? Boxnummer 366628.
Lang blond haar, 38 jaar,
1.68, slank postuur! Dat ben
ik! Ik hou van dieren, sauna
en de natuur. Ik zoek een
eerlijke, betrouwbare man op
HBO-niveau tot 55 jaar. Het
liefst met een sportief uiterlijk!
Voel jij je aangesproken, reageer! Boxnummer 318138.
Dames, deze advertentie is
slechts een voorbeeld van het
totale aanbod uit uw regio! Bel
gratis en luister op 0800-4140.
Ik ben een gescheiden man
van 38. M'n zoontje woont bij
mij en m'n dochter bij haar
moeder. Eerlijkheid is troef!
Boxnummer 775061.

Dit nummer kost 1 gpm, weet
je wat tegenwoordig 1 biertje
kost? En hier vind je tenminste dames die echt op zoek
zijn! Heren rond de 56, iets
jonger of iets ouder is geen
probleem! Ik ben op zoek naar
Meisjes vanaf 18 jaar mogen een maatje, minstens 1.80
GRATIS reageren of zelf een groot... Boxnummer 305931.
oproepje plaatsen:
0800- Alleen voor serieuze mannen:
4140! Ik ben Bas, een lange Wil jij net als ik een liefdevolle
blonde knul van 1.95 en wil en eindeloze relatie met een
eigenlijk niet alleen de nieuwe lieve, slanke en charmante
eeuw in! Ik ben 20 en zie er vrouwelijke vrouw? Laten we
niet onaardig uit. Ben jij een gauw afspreken als je minispontane meid tot 25?
maal 1.75 lang bent en woonBoxnummer 734648.
achtig bent in regio randstad.
Boxnummer 393874.
De leukste vrouwen vind je op
dit nummer. Voorbeeld: Vrouw Waar zijn die leuke mannen
van 53 zoekt hele lieve, eerlij- van Nederland? Ik ben een
ke man die ook van kinderen leuke meid van 20 jaar, woon
(kleinkinderen) houdt. Mijn in Amsterdam, ben een volnaam is Wiljo en ben dus al slanke negerin met een leuke
oma maar erg vlot, sportief en uitstraling. Ik hou van dansen,
ondernemend. Ik reageer sporten, uitgaan, strandwanzeker terug.
delingen, terrasje en biosBoxnummer 239048
coop. Boxnummer 373688.

Kennismaking zonder zorgen:
Bel Karin! Ik heb 2 kinderen
WISK./ECON. voor scholie- Sportmassage, ontsp. mas- van 10-12 jaar, heb 2 hondjes
sage Shiatsu, voetreflex, ook en zoek een man rond de 35
ren. Bijlessen + herh.theorie.
NEA ECONOMICA 6158272. zonnebank. Tel. 023-5714092 jaar. Jouw kinderen zijn geen
bezwaar! Ik heb hele leuke
NAGELSTYLISTE, een vak
PERMANENTE MAKE-UP
ideeën om samen met jou iets
met toekomst avond-dagopl. Nu voor iedereen betaalbaar! te doen! Wil jij ze horen? Bel
Info: 020-6201914.
Vista Studio. 020-6201914.
me dan! Boxnummer 239966.

Voor een perfecte SAAB
Vakantie
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Caravans
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
De Harde's Tours presenteert:
ROYAL CLASS SAAB
de nieuwe WINTERBROTel. 023-5614097
CHURE met klaverjasreizen,
kerst- en nieuwjaarsreizen,
excursiereizen, langlaufsafari's
Rijlessen
en overwinteringsreizen. Bel
020-4707771 of kijk op interAUTO RIJLES
net: www.de-hardes-tours.nl
complete theorie verz.
div. aanb. -spoed opl.
Vrouw zoekt Reisgezel m/v
Bel Phil Waaning
voor zonnige vakantie.
023-5712071.
Br.o.nr. 20477930 bur. v.d. bl.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel 0906-18.44
(SOcpm).
Bel Ben voor grote en kleine SBS-6 text pagina 745.
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.
Lesbi TienerSeks (18) Uve.
Wij zijn lekker Bl en als je belt
hoor je ons live bezig.
Snel een Micro-advertentie
0906.9691 pm99c.
opgeven?

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.

Staat jouw droomprins hier
niet bij? Luister 24 uur per dag
naar het complete aanbod!
0800-4140 GRATIS! Ik ben
een leuke vent, een liefhebber
van popmuziek en ben 18 jaar
jong. Ik werk in een .bekend
restaurant en zou eens met je
willen daten. Boxnummer
782420.

Personenauto's
te koop aangeboden

Verhuizingen

Kennismaking

Val jij op verzorgde types en
ben je zelf ook een verzorgde
man? Lees verder of beter
nog, bel en luister. Ik ben een
goeduitziende vrouw 1.75,
roodbruine opgestoken lange
haren en een opgewekt karakter. Ik hou van de geneugten des levens. Boxnummer
226486.

Kastanjebruin haar, groene
ogen! Dat heb ik! Ik ben een
leuke meid van 20 jaar! Ben jij
een spontane, humoristische
jongen tussen de 20-25 jaar
en heb jij zin in een leuke afspraak? BEL MIJ! Luister
direct voor meer gegevens
boxnummer 320759.

Tel. 020-6794726

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

In die dynamische sfeer is ons telefoon-/receptieteam veelal
het eerste aanspreekpunt.
Ter versterking van dit drie vrouw sterke team zoeken wij een
enthousiaste
(bij voorkeur
herintredende)
telefoniste/receptioniste voor 20 uur per week. Invulling in overleg. Eendagsvliegen zijn bij mij niet
Daarnaast moet hij/zij kunnen invallen bij vakanties en ziekte gewenst, die zijn geen lange
van collega's.
relatie beschoren. Ik ben een
rokende vrouw van 33 met
Je bent representatief en hebt een goede telefoonstem. Daar- lange bruine haren, donkere
bij spreek je Nederlands en Engels. Telefoonervaring is een ogen en normaal postuur.
pre, doch niet noodzakelijk.
Draag jij geen bril en heb je
geen kids, ik zoek je voor wat
Werk je graag in een leuk team, in een dynamische werkom- meer...
bel! Boxnummer
geving? Stuur dan een bondig briefje met cv aan
213669.
Barbara Duns van
Randstad! Vrouw, 36 en kom
Global Telecom Systems (Nederland) B.V.
uit Amsterdam! Ik zoek een
World Trade Center, Strawinskylaan 929, 1077 XX Amsterdam aantrekkelijke,
intelligente
man van mijn leeftijd of iets
Voor meer informatie kun je bellen: 020-5711 711
ouder. Heb jij geen snor of
baard? Heb jij alles op de rails
Winkelpersoneel
in je leven, maar ben jij toch
nog op zoek naar die ene in
Gevr.: VERKOPERS/STERS Snel een Micro-advertentie
het
leven?
Boxnummer
PARTTIME/FULLTIME voor opgeven? Bel 020-5626271
301060.
AGF-speciaalzaak J.+R. Vork, of fax uw tekst naar 020Maasstraat 85. 020-6640333. 6656321.
Kees, Motors en Hardrock!
Dat ben ik! Zoek jij een serieuze relatie met een leuke
Technisch personeel
knul? Dan hoef je echt niet
Voor onze
verder te zoeken! Je kunt
reageren met je telefoonAFDELING RIOLERINGEN
nummer op mijn box en dan
zoeken wij een enthousiaste persoonlijkheid voor het ontstpp- bel ik je terug om te kijken of
pen/reinigen en het reparen en vernieuwen van riolerin- het klikt! Doen dus!
gen/standleidingen/afvoeren. Meerdere jaren ervaring in dit Boxnummer 892752.
vakgebied is en absolute must. Voor informatie kunt u bellen
met BIJL TOTAALTECHNIEK, Niels Bronkhorst, 020-6104900 Randstad: maatschappelijk zit
D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebu- 't met mij wel goed, heb een
goede baan en er ontbreekt
reau, zoekt kandidaten voor diverse functies binnen branche
mij nauwelijks iets. Ik zoek
ELEKTROTECHNIEK / DATA / TELECOM
nog wel een vriendin in regio
op LBO, MBO en HBO niveau. Ervaring pre.
R'dam, D. Haag. Ik ben een
D.I.T. biedt goede arbeidsvoorwaarden (vaste baan) en
rustige, nette man, 34 jr, en
opleidingsmogelijkheden. Interesse? Belt u dan met
zoek een onafh. vrouw die
D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.
normen en waarden belangrijk
vindt. Boxnummer 717062.

Personeel aangeboden

f en pruik als het
nodig is!

1f

Waar zijn de leuke jongemannen van Nederland? Ik zoek
een man om leuke dingen
mee te gaan doen! Ik hoop
dat jij de man bent die op mij
gaat reageren want ik heb wel
zin in een te gekke afspraak!
Jouw reactie is mijn belletje!
Boxnummer 262295.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
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Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:
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Jostiband krijgt

VW Bora Variant TDI (115 pk):

oppel, koppel en nog eens koppel, dat kenmerkt de
Volkswagen Bora Variant TDI met pompverstuiver. Dankzij
een nieuwe inspuittechniek is de Bora met deze turbodieselmotor ontaard rap en aangenaam stil. De Bora krijgt het
Highline-pakket mee, dus luxe is gegarandeerd. Volkswagen
heeft een prijskaartje van ruim zestigduizend gulden aan deze
Bora gehangen, maar daar krijg je als automobilist flink wat voor
terug.
De pompverstuivertechmek geeft
de TDI-motor meer vermogen en
vooral meer trekkracht. Net als de
TDI's die de Wolfsburgers reeds op
de markt hebben gebracht, werkt
de pompverstuiver-diesel
met
directe inspuiting. Deze vindt nu
echter plaats per cilinder en onder
veel hogere druk. De maximale
druk bedraagt meer dan 2.000 bar.

SPECIFICATIES: Volkswagen
Bora Variant TDI (115 pk)
Motortype: viercilinder turbodieselmotor metpompverstuiver
Cilinderinhoud: 1.896 cm3
Vermogen: ' 85 kW/115 pk
• • • ° - bij 4.000,t.p.m.
Max. koppel:
285 Nm bij
1.900t.p.m.
195 km/uur.
Topsnelheid:
ƒ 62.515,Prijs: *
Geteste versie ƒ 65.390,BUZONDERHEDEN UITRUSTING
Elektrisch bedienbare ramen voor
en achter •
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
ABS

.„

-.

t

Twee airbags
Elek. bedienbare butenspiegels
Klimaatcontrolesysteem
(Ciimatronic),
Lichtmetalen velgen
-• t
Stuufbekrachtiging: ^„'C'.U','7 »•
Radiovoörbereïding met acht
luidsprekers* "

De krachtbron levert door de nieuwe techniek maar liefst 115 pk, vijf
meer dan de TDI zonder pompverstuiver. Het hoogste koppel is 285
Nm en de trekkracht komt al vrij bij
1.900 toeren per minuut.
Rijden in de Bora TDI met pompverstuiver ervaar je wezenlijk
anders dan in andere auto's van het
concern met een direct ingespoten
turbodiesel. Omdat de maximale
trekkracht zo snel vrijkomt, moetje
het gaspedaal met enige prudentie
intrappen. De auto trekt zo hard in
iedere versnelling dat je jezelf bij
een fors rijgedrag gewoon misselijk
kunt maken. Om over de passagiers maarte zwijgen.

Ontaard rappe diesel
tenzijde is het onderscheid echter
maar nauwelijks waar te nemen
Slechts de kleur van de type-aanduiding verraadt het verschil. Bij de
Bora met de pompverstuiver-diesel
in het vooronder heeft de D van
het typeplaatje net als de l een lik
rode verf gekregen
In het interieur geeft alleen de versnellingspook aan dat er iets.bijzonders aan de hand is met de rijtest-Bora. Er staan immers zes versnellingen op de pook aangegeven.
Dat betekent uiteraard niet dat het
verder behelpen is met de
Volkswagen. De naam Bora staat
garant voor luxe. De standaarduitrusting is dan ook dik in orde met
onder andere twee airbags, centrale portiervergrendeling en elektrisch te bedienen portierramen en
spiegels. De rijtestauto heeft echter
nog wat meer toeters en bellen aan
boord waardoor hij een kleine drie
mille in prijs stijgt.

Rustig aan met het gaspedaal is het
devies Al hoeft dat niet voor de
dieselcomsumptie. De motor dient
door toepassing van pompverstuivertechniek de brandstof zeer
ercedes-Benz zet met
nauwkeurig toe. Bovendien is de
de weergaloze CL
Bora gezegend met een handgenieuwe maatstaven in
schakelde
zesversnellmgsbak.
autoland. Deze coupe-versie
Hiermee is het brandstofverbruik
van de grote S-klasse dwingt
bij lange ritten op de snelweg nog
met zijn perfecte mix van luxe,
verder te drukken. Op tachtig kilocomfort, sportiviteit en vooral
meter per uur wegen voldoen de
technische superioriteit diep
eerste vijf versnellingen prima,
respect af. Hierdoor ben je
maar wie ook hier naar zes wil,
bijna geneigd de CL, met z'n
behoudt trekkracht. De motor valt
'instapprijs' van bijna drie ton,
nooit 'dood'. Wanneer we gasge'aangenaam geprijsd' te noeven in zes bij tachtig, gaat de Bora
men.
zonder rare bokkensprongen met
We laten ons direct al verrassen
ons mee, en nog rap ook.
door Mercedes' jiieuwe vlaggenschip. In plaats van een sleutel
In rijgedrag lijkt de Bora TDI met
pompverstuiver dus in niets op zijn
drukt een medewerker van
Mercedes ons met de woorden
andere TDI-broertjes. Aan de bui-

M

Audi A8 Lang
biedt meer ruimte
De naam Bora staat garant voor luxe.

De nieuwe maatstaf

'gute Fahrt' een soort credit-card in
de handen. Onnozel staan we
naast de auto, een CL 500, te
wachten tot iemand een sleutel
brengt, of in ieder geval iets dat
erop lijkt.
De Mercedes-man laat ons even
spartelen en helpt ons dan uit de
droom: de credit-card !s de sleutel.
Wie dit pasje bij zich draagt hoeft
slechts de deurklink met één vinger
aan te raken en het slot zoemt
open. Achter het stuur hetzelfde
verhaal. De auto detecteert de
nabijheid van het pasje, waarna
een druk óp de (automatische) versnellingspook volstaat om de achtcilinder tot leven te wekken. Eén
prachtig voorbeeld van de eindeloze reeks verbazingwekkende snufjes die Mercedes-Benz in de auto
heeft weten te proppen.
De eerste indruk van het uiterlijk is
die van een revolutie ten opzichte
van de oude CL. De grote coupes
van Mercedes zijn eigenlijk altijd
mooie, maar behoorlijk massieve
auto's geweest. De nieuweling is
niet alleen in alle opzichten
gekrompen (behalve qua interieurruimte), maar oogt tevens vele
malen slanker en sportiever. Dat
komt vooral door de gebogen daklijn en de 'knijpende' achterste dakstijl.
Het interieur is het toppunt van
luxe. De inzittenden van een CL
worden volledig omringd door
hout, alcantara en leer. Zelfs het
dashboard en (bij de CL 600) de
hoedenplank zijn met huiden van
hele mooie koeien bekleed.
Het dreigt een saai verhaal te worden1 de CL rijdt ongeëvenaard
goed. Supercomfortabel, maar

Traploos versnellen met Audi Multitronic
et Variomatic-principe
van de vroegere Dafjes
komt weer tot leven.
Talrijke autofabrikanten storten zich op deze Continu
Variabele Transmissie (CVT).
Op basis hiervan presenteert
Audi de Multitronic: een automaat die traploos versnelt en
waarmee een motor minder
verbruikt dan bij een handgeschakelde bak. Begin volgend
jaar verschijnt zal een A6 met
2,8-liter zescilindermotor als
met deze automaat verschijnen.

Het brandstofverbruik pakt gemiddeld genomen tien procent lager
uit dan bij de gangbare vijftraps
automaat. De acceleratie verloopt
daarentegen tien procent vlotter.
De elektronica biedt ook de mogelijkheid van meer sportief getint
handmatig (sequentieel) schakelen.
Pook naar voren betekent een versnelling hoger en naar achteren is
net commando voor terugschake-

dankzij het ABC (Active Body
Control) tegelijkertijd als een sportwagen. ABC - uiteraard standaard zorgt dat de carrosserie bij gasgeven, remmen en in bochten niet
overhelt. De CL blijft dus onder alle
omstandigheden 'recht' staan, met
als resultaat kart-achtige rij-eigenschappen.
De beide motoren (de V8 met 225
kW/306 pk en de splinternieuwe
V12 met 270 kW/367 pk) stuwen
de CL vooruit alsof het een vederlicht wagentje is. Daarbij valt op
dat de V8 weliswaar fractioneel

Audi gaat de A6 2.8 tegen meerprijs leveren met Multitronic CVT-automaat.
maten ontworpen, zoals Fiat, Ford,
Volvo en Nissan met zijn
Hypertronic M6 voor de Primera.

Het CVT-principe dateert van de
vroegere Daf 33 Variumatic. Na het
verdwijnen van het Nederlandse
automerk is deze technische erfenis
levend gehouden
door Van
Doorne's Transmissie in Tilburg. Dit
bedrijf heeft in de jaren tachtig de
duw-schakelband gepresenteerd
als de moderne en slijtvaste basis
van de CVT. Tal van fabrikanten
hebben in de afgelopen jaren rond
dit onderdeel hoogwaardige auto-

DP Multitronic van Audi vertoont in
het dagelijks gebruik heel veel
overeenkomst met de Nissan
Hypertronic M6. Met dit verschil
dat de Duitsers geen Van Doorne
duwschakelband gebruiken, maar
een uit stalen plaatjes samengestelde brede ketting. Deze is oorspronkelijk een gepatenteerde uitvinding
van het bedrijf PIV. Die pastte hem
toe voor de aandrijving van zware
machines Enkele jaren geleden

heeft de firma LUK het patent
overgenomen en samen met Audi
de plaatjesketting geperfectioneerd
voor gebruik in de automatische
bak
De A6 2.8 Multitronic komt m het
voorjaar van volgend jaar. In
Duitsland kost hij honderd Dmark
meer dan een Tiptronic bak. Voor
Nederland zijn nog geen bedragen
genoemd. Audi gaat in de toekomst meer modellen leveren met
deze nieuwe automaat. Dat zullen
vooral versies zijn van de A3 en de
A4.

minder presteert, maar bij hoge
toerentallen een duidelijk sportievere grom produceert. De twaalfcilinder is nóg stiller; net als de rest
van de auto is die motor misschien
zelfs een beetje té geciviliseerd ..
Plotseling breekt er paniek uit
onder de technici van Mercedes:
een CL 600 wil niet meer op slot.
Tóch nog een technische onvolkomenheid, uitgerekend nu, voor het
oog van de pers? Pas na een paar
minuten blijkt waarom de auto
weigert op slot te gaan: niemand
heeft gehoord_ dat de motor nog

draait.
Het enige waarmee de auto zijn
voorganger niet overtreft is de prijs
Natuurlijk, met 297 000 gulden
voor de CL 500 (met V8) en
365 000 pietermannen voor de CL
600 (met V12) vertegenwoordigen
ze nog altijd de waarde van een
geinig huis De CL 500 is echter
slechts 800 gulden m prijs gestegen, de CL 600 werd zelfs 31 700
gulden(') goedkoper Je zou bijna
van concurrerend geprijsde auto's
gaan spreken. Het instapmodel, de
CL 420, is uit de lijsten geschrapt.

De wielbasis van de Audi A8
Lang en de achterportieren zijn
130 mm langer dan die van een
normale A8. Deze verlengde
versie komt in het najaar op de
Nedelandse markt en is leverbaar met een 4,2 liter V8 motor
die 310 pk levert Een quattro
permanente vierwielaandrijving
en een vijftraps automaat
behoren tot de standaarduitrusting. Het interieur is lekker
ruim. Achterpassagiers hebben
70 mm extra beenruimte. De
achterbank van de A8 Lang is
daarbij 60 mm naar voren
geplaatst, waardoor er meer
hoofdruimte is. De arm- en
srhouderruimte is ook toegenomen. Deze bewegingsvrijheid
maakt de auto ideaal voor
lange ritten.

Renault introduceert Eerste Europese
direct ingespoten benzinemotor

W

anneer er één schaap
over de dam is, volgen er meer. Renault
komt als eerste Europese autofabrikant met een direct ingespoten
benzinemotor,
een
motortype waar de Japanners
tot nu toe het alleenrecht op
hadden. De 2,0-liter IDE
(Injection Directe Essence)
maakt zijn debuut in de
Mégane Coupé en Cabriolet.
Tegelijkertijd komt Renault
met een nieuwe zestienkleps
1,4-litermotor voor de Clio.
Beide auto's staan eind dit jaar
in de showroom.

De 2,0-liter 16V IDE is een doorontwikkelingvan de 2,0-htermotor
die dienst doet in de Scénic, de
Laguna en de Espace. Ingenieurs
van Renault hebben de cilmderkop
volledig aangepast om te komen
tot een motor die bescheiden met
brandstof omgaat en tegelijkertijd
soepel
en
pittig
presteert.
Naaldverstuivers spuiten de benzine onder hoge druk rechtstreeks in
de cilinder. Het motormanagement
berekent de mspuittijd aan de hand
van het motortoerental en de
motorbelasting.

!en. Het is hetzelfde idee als wat
Audi al toepast op zijn tiptronic
automaten.

Renault heeft nog nooit eerder
zo vroeg in het jaar de
50 000ste auto verkocht Vorig
jaar gebeurde dit pas m december, nu bereikte Renault deze
mijlpaal al begin september
Om dit te vieren besloot de
importeur het 50 000ste exemplaar (een Kangoo) te schenken
aan het Jostiband Orkest
De leden van hel Jostiband
Orkest waren zeer verheugd
toen zij de sleutels uit handen
ontvingen van de heer M A.C
Hegeman, directeur Verkoop
Dealernetwerk Orkestleider W
Brussen "Het Jostiband Orkest
kun je beschouwen als een kleine onderneming met een
beperkte staf medewerkers, die
bijna dagelijks op pad zijn Zij
bekijken lokaties, vervoeren
muziekinstrumenten
voor
onderhoud en reparatie, drukwerk met de speciale muziekmethode, orkestleden die extra
lessen krijgen etc Voor ons is
deze auto dan ook een welkome aanvulling'

De Mercedes CL:

De Mercedes-Benz CL: in alle opzichten wéér beter dan zijn voorganger.

°e Multitronic rijdt fantastisch. Na
een flinke dot gas versnelt de Audi
A6 zonder enige schok. Alsof hij
wordt aangedreven door een zich
ontspannende veer. Een elektromsch brem regelt de acceleratie in
nauw samenspel met het motormanagement. En zorgt ervoor dat
de krachtbron altijd bij elk toerental
maximaal zijn rendement levert.

Renault

Op papier is de IDE-krachtbron een
goede propositie voor de Mégane
Coupé en Cabriolet, hoewel het
maximale vermogen van de motor
lager ligt dan dat van de 2,0 16V
die hij vervangt. De huidige tweeliter levert 110 kW (150 pk), de
nieuwkomer is goed voor 103 kW
(140 pk). Het koppel van de direct
ingespoten 2,O-litermotor is met
200 Nm echter 15 Nm hoger.
Bovendien piekt de trekkracht van
de direct ingespoten tweehter eer-

Renault levert vanaaf het einde van het jaar met een nieuwe zestienkleps 1,4-litermotor (98 pk) voor de Clio.
der dan die van de indirect ingespoten variant, die van het Méganetoneel verdwijnt De IDE-motor
levert zijn maximale koppel bij
4 000 toeren per minuut. Tussen
2 000 en 5.650 omwentelingen
van de krukas per minuut is 90 procent van het maximale koppel
beschikbaar
Juist het hoge koppel over een
breed toerenbereik maakt de IDEkrachtbron niet alleen op papier,
maar ook m de praktijk tot een fijn
aggregaat De Mégane heeft altijd
power achter de hand Wanneer
we tijdens een korte kennismaking
met de nieuwe auto-motor-combinatie bij een laag toerental het gaspedaal induwen, blijkt de motor
onmiddellijk bij de les te zijn. HIJ
stottert niet, maar pakt mooi en
alert op. Sportief rijden, dat kan
ook met de direct ingespoten
Mégane Houd de motor hoog in
de toeren en de Mégane gaat bij
iedere trap op het rechter pedaal
rap met je mee. De 2,0-liter 16V
IDE past uitstekend bij de Coupé en
de Cabriolet, want de berijder kan
de Mégane hiermee laten draven

Autoschade^
Gespecialiseerd in uitdeuken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en purkeerschade

/

ANWB*

Imllistricwêg 27-3 1. 1115 AD Duhendiuclit. tel 020-64S 06 2<>. las 020-ïlft 10 25

over de snelweg of in alle rust over
de boulevard sturen Het fraaie
uiterlijk van zowel de Coupé als de
Cabriolet leent zich immers uitstekend voor flaneren
De 1,4-liter 16V debuteert m het
vooronder van de Clio De motor is
overigens niet nieuw voor Renault
Het merk levert deze krachtbron al
in de Mégane en de Scénic De Clio
1 4 16V levert met 98 pk 23 pk
meer dan de Cho met een achtkleps veertienhonderd en zelfs 8 pk
meer dan de Clio 1 6 met twee
kleppen per cilinder. De jongste
Cho-variant doet vrijwel niet onder
voor de zestienhonderd Qua
brandstofverbruik steekt de nieuwelmg met kop en schouders

boven de andere motoren uit HIJ
neemt genoegen met slechts 6,5
liter per honderd kilometer We zijn
benieuwd hoe lang het duurt voordat de 1,4-liter zestienklepper zijn
oudere 'broers' overvleugelt
Op de drempel van het nieuwe millennium staan de nieuwe modellen
van Renault m de showroom De
Mégane Coupé, die alleen als RXi
leverbaar is, kost ƒ 42.495,-. Voor
de Cabriolet, die eveneens louter in
RXi-kostuum in de showroom
staat, vraagt Renault ƒ 55295,Over de prijzen van de verschillende versies van de Clio 1.4 16V is op
dit moment nog niets bekend,
maar volgens Renault schurken die
zich dicht aan tegen die van de

Porsche rijdt voor kankerbestrijding
Pon-Porsche Import haalde met een Porsche toerrit op zaterdag 11
september ƒ 85 000,- op voor de Nederlandse Kankerbestrij-dmg/het
Koningin Wilhelmina-fonds (KWF). Beide vierden hun 50-jarig jubileum, wat dan ook de reden was voor deze Porsche-toer BIJ deze rit
van ongeveer 250 Porsches verhuurden eigenaars hun passagiersstoelen voor 250 gulden. Pon Holdings, de holdingmaatschappij waartoe
Porsche-importeur Pon behoort, doneerde ƒ25.000,-. Nooit waren er
zoveel Nederlandse Porsches bij elkaar In het televisieprogramma van
Ivo Niehe Producties, dat uitgezonden wordt in het kader van het 50jang bestaan van het KWF, zullen fragmenten van de jubileumtoer te
zien zijn De uitzending is op 29 oktober bij de TROS op TV2 In het
SBS 6-programma 'Zo goed als nieuw' van zaterdag 30 oktober wordt
ook aandacht besteed aan de Porsche-karavaan.
\

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft T. van
Gijzen uit Arnhem de eerste
prijs gewonnen en mag nu gaan
genieten van een Halcyon Goldlabel tweepersoons softtide
Waterbed en een Akari kleurentelevisie.
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De juiste oplossing van De BoodschappenPuzzel levert I. von
Grunco uit Amsterdam een
schitterend pakket van 4 badlakens in trendy kleuren op.

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Zevenblad,
weg
ermee!
Zevenblad, weegbree, kruipende boterbloem, hanepoten en
bijvoet. Leuke namen voor vervelende wortelonkruiden. Deze
onkruiden vermeerderen zich
vaak zowel boven (door zaden)
als onder de grond. Indien u er
in het voorjaar niet op tijd bij
bent geweest of er niet- in geslaagd bent deze hardnekkige,
woekerende onkruiden te bestrijden, dan is nu het moment
aangebroken om aan de slag te
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Kip Szechuan
met taugé

Bruchetta
con Pesto
gaan. De onkruidplant neemt nu
namelijk nog wel stoffen op,
maar transporteert die naar de
wortels in plaats van naar de bladeren. En juist die wortels moeten afsterven om het onkruid
uit uw tuin te kunnen verbannen.

ingrediënten
(voor 3 ë 4 personen):
• 1 pakje (2 zakjes) Honig
Rijke kruidenmix voor
Kip Szechuan;
300 gr. witte rijst;
3 eetl. olie;
300 gr. kipfilet, in
reepjes;
100 gr. taugé;
100 gr. shii-take(of
champignons), in
reepjes; 4 bosuitjes, in
ringetjes; 1/2 groene
paprika, in reepjes.

Serveer de Kip Szechuan
"met de gekookte,rijst. (Be-,
reidingstijd ca. 15 minuten) -

Pesto Is een typisch Italiaanse
smaakmaker. Pesto wordt
veel gebruikt in combinatie
met pasta, maar er zijn nog
veel meer smakelijke toepassingen: Bruschetta con Pesto
bijvoorbeeld.
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Voor dit kruiswoordraadsel worden de
omschrijvingen gegeven per horizontale of verticale regel, leder hokje in
deze puzzel heeft daardoor zijn eigen
nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpünÊ'vanrégèr A'verticaal en regel 1
horizontaal en is dus het eerste hokje'
op de eerste regel.
omschrijving horizontaal:
1.zeeman - voorbeeld 2.stad in Italië vouw S.glansloos - verwensing hoofdtelwoord 4.kwinkslag - stad in
Limburg - bedrag S.zendgemachtigde
(af k.) - opgeworpen hoogte - verkwikkend - bordspel S.afvoerkanaal plaats in Noord-Brabant 7.strafwerktuig - jonge koe S.item (afk.) - soort
. onderwijs (afk.) 9.plaats in Drente - redeloos
wezen
to.verdergaand
(Latvoorvoegsel) - gistmiddel 11.bolgewas - vervelend - insecteneter ..muzieknoot 12.stel - babbelen - vragend voornaamwoord 13.kledingstuk
- bijwoord - mannetjesbij 14.nakome- ling - losgerafelde naad 15-zonder ondertekening - zeegroen

Omschrijving verticaal:
A.persoonlijk voornaamwoord - planeet - rondhout B.fraai - orgaan
C.schop - kruisboog van een gewelf Chinees winkeltje.D.bedprven - feestartikel (rriv.) - 'deel van het hoofd
E.voprzetsel - ,woedend2i10 - open
plek in het bos - nikkel (afk.) F.waterkant - planeet G.eetgerei - voorkeurgroep H.raamscherm - hoofdtelwoord l.rangtelwoord - nabootsing
J.zinnebeeld van de hoop - gebaar
K.voorzetsel - ontkenning - paradijs bijwoord L.kippenloop - systeem spoedig M.werkstuk van een componist - hoogmoedig - afscheiding
N.theaterrang - Turkse titel O.later enkelvoudige echt - voorzetsel
Er onstaat een woord wanneer u de
letters uit de. hokjes met de volgende
nummers achter elkaar plaatst:

Pokon onkruid totaal STOP is
bij uitstek geschikt om wortelonkruid te bestrijden.
Koop voor wortelonkruiden het
concentraat en niet de gebruiksklare spray.

Aclimat Balance
Een nieuw evenwicht in het binnenklimaat
Vooreen optimaal binnenklimaat
is het juiste vochtlgheidsgehalte
van groot belang. Vooral in de
wintermaanden, wanneer de
verwarming hoog staat en in de
goed geïsoleerde huizen de ramen gesloten blijven. Dan daalt
het vochtigheidsgehalte al gauw
naar 25-30%. Terwijl een gehalte
van 50-60% optimaal is. Met de
Aclimat Balance, een nieuwe generatie luchtbevochtigers die
het vochtigheidsgehalte op het
juiste peil houden, lost u dit probleem het eenvoudigst op.
De vervelende gevolgen van een
te laag vochtigheidsgehalte in
huis, merkt u direct. Een te droge lucht leidt al snel tot droge
slijmvliezen. Hierdoor krijgen
bacteriën en virussen vrij spel en
neemt het risico van infecties en
verkoudheden toe. Bovendien
krimpt het hout van vloeren en
meubels, raken kostbare muziekinstrumenten ontstemd en
gedijen kamerplanten slecht.
De Aclimat Balance luchtbevochtigers houden het vochtigheidsgehalte automatisch corrstant óp 55%. Ze zijn voorzien
van handzame, afneembare waterreservoirs die gevuld worden
met gewoon kraanwater.
De Aclimat Balance luchtbevochtigers werken volgens het
koudverdampingsprincipe. Hierdoor vindt geen stoom- of condensvorming plaats. Dankzij de
geïmpregneerde verdampingscassettes is toevoeging van een

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

donderdag tussen 09.00 en I8.t uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

waterbehandelingsmiddel overbodig en wordt de vorming van
ziektekiemen voorkomen.
Ook heeft de Aclimat Balance
een speciaal reservoir voor de
toevoeging van bijvoorbeeld
etherische oliën.
De Aclimat Balance luchtbevochtigers zijn modern vormgegeven, bijzonder stil - ook geschikt voor de slaapkamer - en
gebruiken weinig stroom.
De Aclimat Balance is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De
Aclimat Balance 25 (fl. 259,95)
is geschikt voor ruimtes tot
30m2/65m3.
De Aclimat balance 50 (fl.
299,95) is bedoeld voor' ruimtes
tot 50m2/125m3. Verdampingscassettes zijn per twee verpakt
(fl. 26,95) los verkrijgbaar en
gaan afhankelijk van het gebruik
ca. 3 maanden mee.
Bel voor verkoopadressen
Aclimat Consumentenservice
0183-642.626

Tegen Pokon onkruid totaal
STOP is zelfs zevenblad niet opgewassen.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Deze tips worden u
aangeboden door

Ingrediënten:
• Plakjes stokbrood of Ciabatta

Voor een aangenaam leefen werkklimaat

POKON^ftHRYSAL

• Grand'ltalia Olio extravergine
. di Olivia
... •. .0

Enécb'ïnfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
10.00 en 11.00 uur

• 1 potje Crand'ltalia Pesto di
Verdure
Bereiding: Verwarm de oven
voor op ca. 200 °c. Leg de plak• jes brood op het rooster en
rooster ze in de oven goudbruin. Besprenkel de plakjes
geroosterd brood met olijfolie
en bestrijk ze met een laagje
Pesto di Verdure. Gameer eventueel met basilicum of wat
kleingeknipte bieslook.

if
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• ' j-terug-ga'rantfe

M12-B1-L6-D9-N1S-I9-A5-M15

- F9 - K2 - L3 - A7 - N15 - i14 - A7 M3 - H4 - J5 - D7 - K12 - C12

Doe mee en win.
De Boodschappenüjn:
0909- 300.10.10
caon/ml

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op:
een schitterend pakket van 4
badlakens in trendy kleuren!

4 authentieke

Italiaanse Pesto's
op basis van verschillende
ingrediënten voor eindeloos variëren

Wilt u zelf zien hoe
gemakkelijk onze kok Miki
Bruchetta con Pesto
bereidt, kijk dan naar
De BoodschappenBeurs

- Eindhoven

Dubbel verwennen met
vernieuwde DubbelDrank
DubbelDrank, de dubbel f ruitige vruchtendrank,
is sinds de introductie in 1983 uitgegroeid tot een
toonaangevend merk vruchtendrank. Naast haar
eigen succes is DubbelDrank de moeder van
DubbelFrisss, DubbelDjoy en DubbelCooler.
DubbelDrank combineert voor u de lekkerste
vruchten in verschillende smaken. Deze vruchten
worden zorgvuldig geselecteerd en samengevoegd tot harmonieuze dranken met een altijd
verrassende, milde smaak. Naast de volle, rijke
DubbelDrank varianten vindt u nu ook frisse,
exotische varianten waar u uzelf heerlijk mee
kunt verwennen.

Het t, BoodschappenSpel <heeft> voor lt u>
,' * leükepriizeninpetto^antiederebellermet^
w
de juiste/antwoorden ^maatti kans
' w
'
"

Dubbel fruitig, Dubbel lekker

Spontex Comfort Suprème
Bij het woord Pesto denkt u al
gauw aan onze traditionele Pesto
alla Cenovese.
Grand'ltalia biedt u nu naast de
Pesto alla Genovese 3 nieuwe
unieke varianten op dit meer dan
2000 jaar oude recept. Proef bijvoorbeeld eens onze vernieuwde
Pesto Rosso met gedroogde
tomaten. Of onze nieuwe Pesto
di Verdure met vers gegrilde
groenten en 3 Italiaanse kaassoorten. En probeer ook onze
nieuwe Pesto di Olive met
zwarte en groene olijven. Stuk
voor stuk met liefde bereid met
de allerbeste Italiaanse ingrediënten. Heerlijk door uw 'al dente' gekookte pasta.
Maar ook in de soep, de kaasfondue, op een knapperige Bruschetta of op een Ciabatta zijn

PRESENTATIE; •
MARTIN RUPELSHEIM

TUINTIP

De winnaars van het Prijzenpakkett.w.v. ƒ 200,-krijgen hun prijs
zo snel mogelijk toegezonden.

Bereiding: Kook de rijst volgens de algemene bereidingswijze op het pak. Verhit de olie
in een wok of hapjespan. Bak de
kip snel bruin .en roerbak vervolgens dé groenten enkele minuten mee. Voeg de 2 zakjes
Rijke kruidenmix toe en verhit
het geheel kort onder voortdurend omscheppen. .-.. ,.,-•,.•..,.

Oplage:
3.009.413

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. pat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

deze Pesto's onweerstaanbaar.
Dankzij Grand'ltalia kunt u nu
ook in Nederland van deze overheerlijke nieuwe Pesto's genieten, die bereid zijn met alleen
verse ingrediënten.
Bewaartip: Omdat Crand'ltalia
Pesto's geen conserverlngsmiddelen bevatten zijn ze na
opening beperkt houdbaar.
Maar als u na gebruik een flinterdun laagje olie op de overgebleven Pesto schenkt, kunt
u deze nog een week In de
koelkast bewaren voor uw volgende Italiaanse avontuur.

Italiaans eten op z'n Italiaans

perfect tot in de puntjes
We houden het huis graag schoon, maar wie veelvuldig met
de handen in een zeepoplossing zit, kan last krijgen van
kloofjes en uitgedroogde handen. Handschoenen helpen het
uitdrogen van uw handen voorkomen. Bovendien worden
uw handen beschermd tegen scherpe en botende schoonmaakmiddelen.
De Spontex Comfort Suprème handschoenen zijn de
meest comfortabele huishoudhandschoenen ter wereld. 2e
zijn voorgevormd tot in de vingertoppen en gevoerd met
een katoenen binnenhandschoen. Daardoor zijn ze gemakkelijk aan te trekken, passen ze perfect en krijgt u geen last
van transpiratie. De sterke buitenlaag van 100 % procent rubber biedt een goede bescherming en zorgt er voor dat de
handschoen lang mee gaat Een speciale anti-slip laag geeft
bovendien een optimale grip en het rubber is aangenaam geparfumeerd. De handschoenen zijn o.a. verkrijgbaar bij Albert
Heijn en Jumbo in de maten Small, Medium en Large.
De handschoenen zijn op 30°uitwasbaar en hebben een handig ophangoog.
De Spontex comfort Suprème is de ideale handschoen voor al uw huishoudelijke karweitjes.

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welk product zorgt voor een aangenaam
leef- en werkklimaat?
2. wat is dubbel fruitig en dubbel lekker?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn"
0909 - 300.10.10

(80 ct/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

www.boodschappenbeurs.nl

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Gouden start
van zwemsters
ZANDVOORT - Vanaf begin september zijn de synchroonzwemsters van De Zeeschuimers keihard aan het
trainen voor het nieuwe
zwemseizoen. Dat was dan
ook duidelijk te zien aan de
voortreffelijke resultaten

Moeizame start van basketbalteams Lions

ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
maken een moeizame seizoenstart door. De mannen
wonnen wel van de reserves
van Alkmaar Guardians met
63-58 maar dat ging niet zonder slag of stoot. De basketDe kring Noord-Holland balsters legden het af tegen
zwom in Drachten wedstrijden het tweede team van Akrides
tegen Friesland. In categorie 3 met 45-59.
zwom Rachel Botschuyver een
perfecte uitvoering van haar
Nadat vorige week het team
verplichte figuren en behaalde van coach Joop van Nes een
hiermee de eerste plaats. Te- nederlaag had opgelopen,
vens zwom zij genoeg punten kwam nu het tweede team van
bij elkaar om haar E-diploma Alkmaar Guardians op bein ontvangst te nemen. In cate- zoek. De Zandvoorters wongorie 4 ging de gouden medail- nen de wedstrijd, maar moesle naar Astrid Koomen.
ten er hard voor werken. In de
In categorie 5 eindigde Sha- openingsfase ging het mis met
nita Doerga op de achtste Lions en na een paar minuten
plaats. Simone Sindorf moest leidde Alkmaar Guardians met
jammer genoeg na het derde 2-9. De aanvallen van de Zandfiguur afhaken vanwege een voorters liepen niet en tot aan
nek-blessure. In categorie 6 de vijftiende minuut was het
behaalde Beryl Valpoort de knokken voor de puntjes. Door
tiende plek. Op het hoogste ni- goed werk van Maarten van de
veau, de senioren, zwom Ditte Elshout en Dustin Visser
Valk regelrecht naar de eerste slaagde Lions er in langszij te
plaats en kon zo opnieuw een komen, 17-17.
gouden plak aan haar verzaOp dat monent leek Lions de
meling toevoegen. Tamaravan strijd onder controle te hebBhee viel net buiten de prijzen ben. In de laatste vijf minuten
en eindigde op de vierde van de eerste helft bepaalde
plaats. Voor meer informatie Lions het spel en liep uit naar
over synchroonzwernmen kan een 30-26 ruststand. In de
gebeld worden met 5716511. tweede helft ging Lions goed
Ook kan een kijkje genomen door en bouwde een voorworden tijdens de training, die sprong op van elf punten. Er
op vrijdagavond van vijf tot zes sloop irritatie in het spel door
uur wordt gehouden in het het matige fluiten van de
zwembad Aqua Romana van scheidsrechters. Lions stoorde
Gran Dorado,
zich te veel aan dat fluiten
waardoor Alkmaar Guardians

DamesteamZHC
krijgt te weinig
ZANDVOORT - De ZHChockeysters behaalden een
zwaar bevochten 2-2 gehjkspel bij Noordwijk. Gezien
het spelbeeld hadden de
Zandvoortsen recht op een
overwinning, doch de kansen
werden gemist.
Na twee verloren wedstrijden was ZHC van plan tegen
Noordwijk de punten mee te
nemen. In het eerste deel van
de wedstrijd was er dan ook
een groot -veldoverwicht van
de Zandvoortse hockeysters.
Meteen kreeg ZHC een paar
doelrijpe kansen welke niet benut werden. Na ongeveer een
kwartier spelen werd er indirect uit een strafcorner gescoord door Miranda Schilpzand. Vrij snel daarna werd een
tweede doelpunt om onduidelijke reden afgekeurd.
Dit werd gevolgd door een
rommelige fase waarbij ZHC
veel strafcorners tegen kreeg.
Noordwijk drong verder aan en
maakte gelijk, 1-1. ZHC bouwde in de tweede helft wederom
aan een groot veldoverwicht,
maar ook nu bleven de kansjes
onbenut en werden fouten van
Noordwijk niet bestraft met
strafcorners waarbij ZHC
meende daar wel recht op te
hebben. De Zandvoortsen bleven aandringen en Nina Tump
zorgde met een mooie harde
klap voor een 2-1 voorsprong.
Het laatste gedeelte van de
tweede helft was chaotisch en
Noordwijk forceerde opnieuw
een aantal strafcorners. Uit
een daarvan ontstond de gelijkmaker, 2-2. ZHC probeerde
nog alles op alles te zetten,
maar het ontbrak aan scherpte
in de afronding.

de strijd naar zich toe trok en
op gelijke hoogte kwam.
Robert ten Pierik sleepte
Lions over het dode punt heen
en zorgde er voor dat opnieuw
een voorsprong werd genomen. In de laatste fase was het
Lions dat de strijd weer onder
controle had en de wedstrijd
uitspeelde naar een 63-58 overwinning.

'Het was niet goed,
maar we hebben
hard gewerkt'

„Ik ben tevreden over de
overwinning," stelde coach
Joop van Nes. „Dan vergeet je
snel hoe het gegaan is. Het was
namelijk niet 'goed, maar we
hebben hard gewerkt. Elf punten voorsprong mag j e niet wegegeyen, ook al ontstaan er irritaties door het fluiten van de
scheidsrechters. Maar goed,
de punten zijn binnen."
De Zandvoortse basketbalsters waren driekwart van de
wedstrijd niet minder dan Akrides. Tot halverwege de tweede helft waren de partijen in
evenwicht, doch een periode
van zes minuten schotloosheid
nekte het team van coach Olaf
Vermeulen. Lions had in het
begin van deze wedstrijd een In dit luchtduel bleef Lions de
overwicht. Met de door Akri- baas over Alkmaar Guardians
des gehanteerde zone had
Foto: Rob Knotter
Lions geen moeite. De voor-

ZANDVOORT - De vijfde
wedstrijd bij de Zandvoortse
Bridge Club gaf in de A-lijn
bescheiden scores te zien. De
hoff slaagde erin nog voor de overwinning ging naar de darust te scoren, 4-0.
mes Groenewoud en Smit
In de tweede helft zakte het met een relatief laag percenspelpeil zienderogen. TZB tage van 57 procent.
hoefde niet zonodig meer en
DIB kon niet veel. Toen DIB,
na een slordigheid in de defenHun echtgenoten werden
sie van de Zandvoorters tegen- met twee procent minder
scoorde, voerde TZB even een tweede. De dames Van der
tempo versnelling uit. Dat le- Meulen en Spiers blijven aan
verde doelpunten op van twee- de kop met vijf procent voormaal Tibboel en eenmaal De sprong op de nummer twee, de
Haan, 7-1.
dames Groenewoud en Smit,
waarmee het zwakke geslacht
Met deze stand vond TZB goed vertegenwoordigd is in de
het wel genoeg. „De punten bovenste regio.
zijn binnen," stelde Willem Koning. „Maar we hebben nog
De hoogste plek in de B-lijn
heel veel kansen gemist. DIB werd weer eens een prooi voor
was wel heel erg zwak en dub- de sterk spelende heren Baljet
bele cijfers waren mogelijk ge- en Heidoorn. Hun score van 59
weest."
procent was te veel voor de

Zevenklapper van TZB
ZANDVOORT - TZB zorgde zondag voor een zevenklapper door tegen hekkesluiter DIB met 7-1 te winnen. Met drie d9elpunten
hadden Mischa Tibtaoel en
Riek de Haan een groot aandeel in de zege.
TZB speelde een aardige
partij voetbal tegen het heel
zwakke DIB. DIB bakte er niet
veel van. TZB kon naar hartenlust de combinaties uitproberen.
De eerste -trefer kwam op
naam van Riek de Haan, vervolgens schroefde Mischa Tib-.
boel en wederom Riek de Haan
de stand op naar 3-0. De Zandvoorters creëerden vele kansen en alleen Edwin Duister-

De Zandvoorters kunnen
nog steeds met moeite een
team op de been brengen. Ook
tegen Van Nispen moest trainer Nijkamp een beroep -doen
op een aantal vervangers. Dat
leek in de openingsfase geen
probleem te zijn om de aanval
te zoeken. De Zandvoorters
kwamen verrassend uit de
startblokken en stonden na vijf
minuten al met 0-1 voor. Geoffrey van den Broek schoot een
vrije trap fraai in. Even later
kreeg Mare Hoppe een vrij veld
voor zich doch hij slaagde er
niet in de doelman te verschalken.
Allengs zette Van Nispen de
Zandvoorters de duimschroeven aan. Door' defensieve fouten keek Zandvoort bij de pauze tegen een 2-1 achterstand
aan. in de tweede helft bleef
Van Nispen beter en kreeg ook
kansen op meerdere doelpunten. De koploper wist echter
niet de kansen geen raad waaraoor Zandvoort in de race
bleef. Op het middenveld prooeerden Ivar Steen en Geofjrey van den Broek het tij te
Keren, maar er was te weinig
steun.
„We hadden net zo goed met
6-1 kunnen verliezen," vond
Wainer
Gerard Nijkamp.
•.Maar nu bleef het spannend
£n was er nog van paniek spraKe bjj Van Nispen. Deze jongens hebben hard gewerkt,
niaar
het blijft behelpen. Er
2
JJn
geblesseerde spelers, maar
r
<; zijn er ook die niet willen
trainen. Als ze niet willen dan
er ingegrepen worden,
want zo kan het niet."

Bescheiden scores
in bridgecompetitie
rest van het veld. Met 56 procent eindigde het echtpaar
Van der Moolen als tweede. De
ranglijst wordt hier aangevoerd door de heren Baljet en
Heidoorn. De dames De Leeuw
en Peeman doen het deze eerste competitie heel goed en bezetten een knappe tweede
plaats.
De dames Sikkens en Van
Zanten waren goed op dreef in
de C-lijn. Met een mooie 66
procent legden zij beslag op de
eerste plaats. Met 61 prcoent
waren de dames Bruggeman
en Koper goed voor de tweede

stek. Mevrouw Van Balen en
de heer De Poel heroverden de
eerste plaats met een voorsprong van vier procent op de
dames Van der Meer en Vrolijk.
In de competitie op donder'dagmiddag werd de laatste
wedstrijd van de eerste competitie gehouden. In de A-lijn
moest de beslissing valen welke drie paren zouden degraderen naar de B-lijn.
Het resultaat was dat de dames Eijkelboom en De Post, de
dames Van Dillen en De
Muinck en de heren Dick en De
Poel in de tweede competitie

in de B-lijn zullen moeten uitkomen.
De overwinning was voor het
echtpaar Van der Meulen, terwijl mevrouw Bruijn en de heer
Heidoorn zich op de tweede
plaats nestelden. Als overwinnaars van de eerste competitie
kwamen mevrouw Van Leeuwen en de heer Overzier uit de
bus. De dames Boon en Van
der Meulen eindigden als
tweede.
Mevrouw Van Ede en de heer
Bakker waren met 61 procent
onbereikbaar voor de overige
paren.
Vier paren promoveren naar
de A-groep en wel mevrouw
Fluitsma en de heer Veldhuizen, de dames Lemmens en
Nijsen, de dames Koning en
Meijer en de dames Philippo
en Spinoza.

Finaleraces op circuit
ZANDVOORT - Zondag
worden op het Circuit Park
Zandvoort de laatste races
van dit seizoen verreden
waarin nog nationale titels
zijn te verdelen. Zaterdag
zijn de kwalificatietrainingen.
In het LLbertel DTTC, de
Formule Arcobaleno, de Kumho Ferrari-Porsche Challenge
is de strijd om het officiële Nederlandse kampioenschap nog
niet beslist. Inmiddels zijn er
dit seizoen elf races verreden
in het Libertel Dutch Touring
Car Championship. Dat waren
even zovele wedstrijden waar
het aan spanning niet ontbrak.
Met zeven verschillende winnaars in vier verschillende autpmerken. Cor Euser leidt de
titeldans in het prestigieuze
nationale toerwagenkampioenschap.
De voorsprong van Euser is
met achttien punten riant. De
Brabander start echter met
een extra gewichtshandicap
van zestig kilo en is daarmee
de meest belaste coureur.
Frans Verschuur bezet de
Pieter Keur kijkt toe hoe Edwin Ariesen neergelegd wordt. Het leverde geen strafschop op
Foto: Rob Knotter

Zandvoort: geen periodetitel
ZANDVOORT - De topper
tussen SV Zandvoort en
VEW eindigde voor de thuisclub in een teleurstellende 23 nederlaag. De Zandvoorters hadden bij winst goede
uitzichten gehad op de eerste periodetitel, maar zien
die nu vrijwel zeker naar de
Haarlemmers gaan.
Vooraf werd een aanvallende
partij voetbal verwacht. Beide
teams zorgden daarvoor waardoor er een spannende wedstrijd ontstond. De eerste aanvallende handelingen kwamen
van VEW. Een kopbal scheerde
net over de lat van het door
LUC Krom verdedigde doel. De
Zandvoorters kregen vervolgens meer vat op de strijd en
zochten de aanval via de gevaarijke spitsen Edwin Ariesen, Pieter Keur en Robin Castien. Halverwege de eerste
helft kwam Zandvoort verdiend op een voorsprong. Castien lanceerde Ariesen, die vervolgens op snelheid de verdediging passeerde en ook de
doelman kansloos liet, 1-0.
De Zandvoorters gingen
goed door en kregen een paar
goede mogelijkheden de marge te vergroten. Doelman De
Jongh was echter geweldig op
dreef en hield VEW in de wedstrijd. Na een half uur spelen
kreeg VEW de gelijkmaker op
een presenteerblaadje. Barry
Buitenhek probeerde de bal

met de borst uit te verdedigen,
hetgeen mislukte. Spits De
Vos draaide zich om en knalde
de bal in het doel, 1-1.
Door deze tegenvaller raakte
de formatie van trainer Wessel
Colijn de draad kwijt. VEW zette aan en forceerde een paar
hoekschoppen. Vlak voor de
rust zou uit een daarvan gescoord worden. De bal kwam
hoog voor het doel en Krom
leek de bal te pakken. Een
duwtje in de rug was voldoende om hem uit balans te brengen en De Vos schoof de bal in
het doel, 1-2. Ondanks protesten van de badgasten keurde
de niet sterk leidende scheidsrechter de inzet goed.
In de tweede helft had Zandvoort moeite om de tegenslag
te verwerken. Te veel werd gezocht naar succes door individuele acties, terwijl VEW de
combinatie zocht en gevaarlijker was. Na een kwartier veranderde de situatie. Pieter
Keur speelde zich knap vrij en
gaf een voorzet, die voorlangs
het doel ging. Keur, al lichtgeblesseerd aan de wedstrijd begonnen, duikelde over de achter lijn met een van pijn verwrongen gezicht. De.wedstrijd
ging door, de bal werd opnieuw
ingebracht en nu was Robin
Castien ter plekke om de geUjkmaker op het scorebord te
zetten, 2-2.
Keur werd vervangen door
Arthur Paap en desondanks

kreeg Zabndvoort een paar
goede mogelijkheden de strijd
te beslissen. Uit een hoekschop kopte Paap de bal naar
Ariesen, die op een paar meter
van het doel, over de bal maaide. Ook een schot richting bovenhoek, van Sander Hittinger, leyerde geen treffer op,
aangezien De Jongh met een
katachtige reactie de bal bemachtigde.
De wedstrijd leek gespeeld
en beide team zouden genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Echter vier minuten
voor tijd viel de beslissing in
het voordeel van VEW. De bal
werd uit een vrije trap hoog
voor het doel gebracht en rolde op gelukkige wijze via de
voet van Veenhof het doel in, 23. Wegens opmerkingen op de
leiding mocht even later Castien, met zijn tweede gele
kaart, vertrekken.
„Het is balen om zo te yerliezen," vertelde coach Colijn. „Ik
vond dat we zeker een geüjkspel hadden verdiend, maar
het zat tegen. Tegen de verhouding in, door een overtreding, raak je op achterstand en
ook de derde treffer van VEW,
via een kluts, was erg ongelukkig. Ja, we hadden meer verdiend. Het probleem is dat we
veel tegengoals krijgen, terwyl
we toch goede verdedigers
hebben. De teleurstelling was
groot in de groep, maar de
competitie is nog lang."
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Vierde editie
van Fitgames
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 23 oktober
om twaalf uur organiseert
Fitness Paradise aan de
Paradij sweg l de Fitness
Paradise Fitgames 1999.
De drie voorgaande edities
werden gewonnen door
Willem Pijper.

sprong was verdiend, doch
toen Akrides overstapte op
een man to man raakte Lions
van slag. Tot aan de rust bleef
Lions gelijkwaardig gezien de
32-32 tussenstand.
In de tweede helft bleef
Lions, vooral door wilskrachtig
basketbal, in het spoor van Akrides, 42-42. Daarna slaagde
Lions er niet meer in de basket
op de juiste plek te vinden. Akrides liep in zes minuten weg
naar een 42-53 voorsprong. De
wedstrijd was gelopen en
Lions geloofde niet meer in een
goede afloop. De gasten bepaalde de wedstrijd en de
eindstand op 45-59.
„We hebben hard gewerkt,
maar de achterstand, dié we in
de tweede helft opliepen kónden we niet meer overbruggen," aldus Olaf Vermeulen.
„We hebben wat nieuwe speelsters en het was duidelijk dat
we nog aan elkaar moeten
wennen. We zijn weer een team
aan het bouwen dus zijn de
verwachtingen niet al te hoog,
maar meedraaien moet kunnen. Normaal gesproken moeten we van Akrides winnen,
maar vandaag zat het er niet
in."
Punten mannen: Maarten
van de Elshout 20, Dustin Visser 14, Robert ten Pierik 13.
Vrouwen: José Koper 14, Sabina Dijkstra 8.

Zandvoort zakt
steeds verder weg
ZANDVOORT - Tegen ongeslagen koploper Van Nispen is SV Zandvoort er niet
ingeslaagd voor een stunt te
zorgen. Dat zat er ook niet in,
want het nog steeds gehavende team bleek niet opgewassen tegen de Zükenaren,
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ZANDVOORT - Na de wedstrijden van het afgelopen
weekend heeft de lijst een behoorlijk wijziging ondergaan.
Vooral de TZB-ers Mischa Tibboel en Riek de Haan lieten
van zich horen door driemaal
ter scoren. Daardoor rukten zij
op naar een respectievelijk
tweede en gedeelde vierde

tweede plaats, een punt voor
Renault-teamgenoot Donald
Molenaar. Plaatsgenoot Allard
Kalff is vierde. Zondag worden
de laatste twee wedstrijden
van dit seizoen verreden, waarin nog maximaal 44 punten zijn
te behalen door de winnaars.
Het kampioenschap in de
Marlboro Renault Megane
Trophy gaat tussen twee
teamgenoten.
Stokvis-coureurs John de Vos en Pim van
Riet zijn nog de enige kandidaten die voor de titel in aanmerking komen. De beste papieren
zijn voor De Vos, die tijdens de
finalerace aan een elfde plaats
genoeg heeft om zich kampioen te noemen. In de Michelin Renault Junior Cup, rijders
met maximaal twee jaar raceervaring, gaat de strijd tussen
Frank Scholten en Roy van der
Weijden.
Hoe de uitkomst van de Pearle Alfa 156 Challenge ook
moge zijn, vast staat dat deze
nieuwe klasse aan alle verwachtingen heeft voldaan. Een
vol veld van 36 auto's, close
racing en spanning wat betreft
de uiteindelijke kampioen tot
de laatste meters. Marcel van

Vliet leidt voor Gaby Uljee en
Frank Kerseboom.
De Kumho Ferrari-Challenge rijdt tijdens de flnaleraces
haar enige wedstrijd van dit
seizoen op Zandvoort. Na veertien races is het kampioenschap nog steeds niet beslist.
Hier gaat het tussen de Nederlander David Hart en de Duitser Eimar Grimm. De laatste
race van de Formula Arcobaleno belooft zeer spannend te
worden. De koploper in het
tussenklassement
Michael
Mason wordt immers op
slechts een punt gevolgd door
Ron van Toren.
Op zaterdag gaan de trainingen om tien uur van start. De
toegangsprijs is dan voor alle
plaatsen, inclusief rennerskwartier vijftien gulden. Zondagmorgen beginnen de wedstrijden om tien uur, terwijl het
doek valt om vier uur. Toegangsprijzen zijn voor de zondag f. 25,- voor de duinen en
tribune. Voor een bezoek aan
het rennerskwartier dient dertig gulden extra betaald te
worden. Op beide dagen hebben kinderen tot twaalf jaar
vijftig procent korting.

Topscorers

plaats te behouden.
De stand: 1. Robin Castien 10
doelpunten (SV Zandvoortzat), 2. Mischa Tibboel 9 doelpunten (TZB), 3. Stefan Smit 8
doelpunten (SV Zandvoortjun), 4. Pieter Keur 7 doelpunten (SV Zandvoort-zat), 5.
Riek de Haan 7 doelpunten
(TZB).

plaats. Robin Castien pikte
zijn doelpunt mee en blijft de
ranglijst aanvoeren. De junioren van SV Zandvoort kenden
een moeilijke wedstrijd, die
verloren ging. Stefan Smit
slaagde er niet in zijn tweede
ADVERTENTIE
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Kom nu snel naar Carpet-land want de komende tien dagen
krijgt u 10% korting op alle producten, dus ook alle merken,
wanneer u voor ten minste f 750,-* besteedt.
Bel voor openingstijden en het
dichtstbijzijnde filiaal (020) 355 59 44.

*Vraag de voorwaarden in de winkel.

De Fitgames bestaan uit
cardiofitness onderdelen
en spierkracht onderdelen. De Fitgames zijn toegankelijk voor zowel dames als heren, mits zij na
een goede voorbereiding
beschikken over een uitstekende conditie. De
deelnemers moeten zeven
onderdelen
afwerken.
Tien minuten roeien op de
rpei-ergometer, push-ups,
tien minuten steppen,
dips, sit-ups, tien minuten
fietsen op de cardio-fiets
en als toetje staat een
strandloop op het programma. De mannen lopen vier kilometer en de
vrouwen houden het op
drie kilometer.
Na ieder conditie-onderdeel is er vijf minuten rust
en na ieder krachtsonderdeel is de rust op drie minuten bepaald. Voordat
aan de strandloop wordt
begonnen krijgen de deelnemers nog een rustpauze
van dertien minuten ingelast.
Inschrijving kan geschieden tot woensdag 20
oktober bij Fitness Paradise, Paradijsweg l, telefoon
023-5717742. De nieuwe eigenaar van Fitnes Paradise, Jan-Theo Hart de Ruijter rekent op een spannende en sportieve strijd.

Kickboksen
in Pageehal

ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag organiseert de Zandvoortse
Sportvereniging Afafa de
eerste nationale Thai/kickboks-trainersdag. Instructeurs uit geheel Nederland en België zullen
aanwezig zijn.
Het doel van deze dagr is
enerzijds om Thai/kickboksinstructeurs,
aspirant instructeurs en assistenten op de hoogte te
houden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten
op het gebied van training,
le_s- en leidinggeven, techniek & tactiek, verzorging
& begeleiding, organisatie
en alle bijkomende zaken.
Anderzijds moet deze dag
gelegenheid bieden aan
trainers om collegae te
ontmoeten, kontakten te
hernieuwen en te versterken, ideeën uit te wisselen,
te ontwikkelen en te realiseren.
Het centrale thema van
deze dag- is: Thai/Bo of te
wel Kickboks aerobics, het
verrichten van Thai/kickboks-technieken op muziek. Als locatie voor deze
nationale
trainersdag
heeft Afafa de Van Pageehal in Zandvoort gekozen.
Om elf uur gaat de zaal
open en om twaalf uur zal
onder leiding van Rob Kaman het vuurwerk beginnen. Na.ast Rob Kaman
zullen nog twee giganten
hun kunsten vertonen. Peter Aerts, winnaar van een
K-l toernooi in 1999 en Ernesto Hoost, K-l winnaar
in 1997 zullen de aanwezige trainers en beoefenaars
uit eerste hand informeren over training en techniek.
De kickboks instructie
wordt afgesloten met een
Thai/Bo workout waarbij
de inhoud van de voorafgaande les vertaald wordt
naar het bewegen op muziek. Aan deze workout
kan gratis deelgenomen
worden. De trainingen zijn
echter uitsluitend toegankelijk voor instructeurs en
assistenten.

Bouma en Drost
leiden bij Chess
ZANDVOORT - Jaap Bouma en Hans Drost hebben de
leiding genomen bij de interne competitie van schaakvereniging Chess Society
Zandvoort.
Van Bockel is dit j aar vastbesloten om hoge ogen te gooien.
Kok en Van Bockel verlieten al
heel snel de bekende openingsvarianten, waarna er
langzaam maar zeker een interessant schouwspel op het
bord werd getoverd. Na veel
spanning was het Kok die een
vergiftigde pion in de aaiibieding deed. Van Bockel hapte
gretig toe en, via stukverlies,
kreeg hij het lid stevig op de
neus.
De nederlaag van Van Bockel maakte de weg vrij voor
Jaap Bouma en Hans Drost,
die na twee ronden eveneens
op een honderd procent score
stonden. Bouma maakte geen
fout tegen Wim van de Ban en
Drost zegevierde over Leo
Keesman. Drost en Bouma
gaan nu aan de leiding voor
Van Bockel en Caroline Stam
de Jonge, die Hendriks versloeg.
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Massief kersenhouten
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Introductieprijs
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Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel. 023-5730600
maandag t/m zaterdag geopend

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

Wat u doen rnoet:

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

1938

Wij maken

61 jaar

1999

Tafels op iedere maat

Salon- en eettafels
in oud of nieuw grenen,
wagontafels en Spaans eiken.

j
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De Rozenobel (naast Circus Zandvoort)
in- en verkoop antiek - curiosa - decoraties

Zoek in de advertenties in deze krant de herfstblaadjes en plaats de
gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 24 oktober a.s.
naar het kantoor van

Zand voorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

Gasthuisplein 6 Zandvoort 023-573.17.87
Geopend van 12.30 - 17.00 uur. Dinsdag gesloten

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Omdat u niet zonder kunt!
Zand voorts
il\l ieuwebl ad

123456

13141516

7 8 9 1 0 1 1 12

28 29 30 31 32 33

20 21 22 23 24 25 26 27

171819

Ook verkrijgbaar bij:
STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

De meest gestelde vragen over KIEN!

Postcode + Woonplaats:

K IE N !
13
20
21
64
04
67
34
39

Inmiddels moeten alle Kienkaarten zijn
bezorgd.
Wanneer heb ik KIEN!?
Als u aan het eind van het programma in
één blokje van vijf rijtjes twee rijtjes hélemaal vol hebt (dus tien getallen in totaal),
dan heeft u KIEN! en wint u vijf gulden.

Waar blijven mijn Kienkaarten?
Als gevolg van een verkeersongeluk kon
een deel van de nieuwe Kienkaarten niet op
tijd bij de deelnemers worden bezorgd.

Adres:

Bel O9O9 O355 (99cpg)
,
en win een
!
Sony Discman

Elke zondag om 22.00 uur op Ned. 2 presenteert
Caroline Tensen Postcode Loterij Live!

Wanneer bel ik voor het PostcodeBelspel?
In het PostcodeBelspel maakt u kans op de
Stapelprijs die kan oplopen tot 40.000 duizend gulden. Caroline vertelt u tijdens de
uitzending bij welk getal u mag bellen en
waar dat getal moet staan. Dan maakt u
meteen kans op de wekelijkse verrassingsprijs.

53
48
51
12
66
71
35
14

11
57
61
10
75
72
37
,24

69
05
44
62
38
59
74
„46

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Heeft u nog vragen over KIEN! en over de
Postcode Loterij? Belt u dan de
Ledenservice: 0900 300 1500 (35 cpm). Wilt
u ook kans maken op alle KIEN! prijzen? Vul
dan onderstaande bon in en stuur hem
vandaag nog op!
Bea Post, Nationale Postcode Loterij

D de heer

D mevrouw

Postcode
Straatprijs

Adres:
Postcode:

3842 GA
in Harderwijk
4 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor
3842 GA 002
extra: een BMW!

Plaats:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
Geboortedatum:
om.eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar (dag-maand-jaar)

Tel:

*jgf^y^g^^

Datum:
Handtekening:

Postcode Loterij
op locatie
door het hele land!

150.99.10

• NATIONALE
BLOTE RIJ

2e t/m 4e prijs:

Diner voor 2 PERS.
beschikbaar gesteld door

3 waardebonnen a ƒ 25,beschikbaar gesteld door

MOLLIE EN CO
Haltestraat 75

Bloemenhuis
J. Bluys, Haltestraat

Op 16 oktober deelt ons promotieteam
een herfstgeurtje uit van
Drogisterij DE GAPER, Haltestraat.

OVZ

en

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

een ijzersterke combinatie

DE CONTACTLIJN

Naam:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder Invullen
in blokleMers. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraog verkrijgbaar bij
Ledgnservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm).

voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

HOOFDPRIJS:

Wanneer kan ik de kijkersyraag insturen?
De kijkersvraag mag u altijd insturen. Vul
het antwoord op de achterkant van uw
Kienkaart in en doe hem op de bus.

BON-VOOR-3O,8-MILJOEN
5? U 8» ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit
jaar de speciale kinderprojecten.

a.s.

Naam:

Postcode
Belspel

Doe mee voor
de KIEN! Jackpot

Heeft u al KIEN! gespeeld met Caroline
Tensen in Postcode Loterij Live! op zondagavond bij de TROS? Dit is het nieuwe
spannende W spel van de Postcode Loterij
met prachtige prijzen zoals de KIEN!
Jackpot die elke week met f 25.000,- bijgevuld wordt. Hieronder vindt u alle belangrijke vragen en antwoorden betreffende
het nieuwe programma.

Deze oplossing inleveren vóór 24 okt.

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

v

Kijk op RTL Text
pagina 882
|

l De loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. l

Zetfouten voorbehouden

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)
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Als buddy bij de stichting De Regenboog ben je een maatje voor een i
druggebruiker met het HlV-virus. Dat klinkt heel heftig, maar valt iir
de praktijk enorm mee. Want diezelfde druggebruiker, heeft -'meest-'.
al behoefte .aan gewooni menselijk contact. Zoals een. goed gesprek,
ergens een. biertje pakken, samen naar-het ziekenhuis of een keertje uiteten bij de chinees. Bovendien sta jè.er als buddy-nooit.alleen-'
voor. Je kunt altijd rekenen op onze professionele begeleiding. Wil
je meer weten over buddy worden bij De Regenboog?. Bel dan.

(020) 625

.3.7 37,

-' .
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Ouderen wegval j s maken in knoppenland
IGENLIJK ZOU iedereen zo'n ding bij
zich moeten hebben
in de auto. Als we als oudere
auto rijden en pech krijgen onderweg en er is geen praatpaal
in de buurt. Moet je dan gaan
liften? Of denk maar aan een
noodsituatie in huis, voor mensen die slecht ter been zijn.
Nee, dan is zp'n mobiele telefoon natuurlijk een uitkomst,
zeker voor ouderen."

'E

Voor Henk Postma (85) is de
GSM een uitkomst. Maar hij
weet beter dan wie ook, dat
niet iedereen met zo'n draagbare telefoon kan omgaan. Zekèr oudere mensen kunnen
problemen hebben om de
nieuwe technologie onder de
knie te krijgen. „Niet alleen die
GSM's leveren problemen' op.
De laatste decennia zijn er zoveel nieuwe apparaten op de
markt gekomen, waarmee echt
niet iedereen kan omgaan. Het
begon met de televisie, de
magnetron, de video. Nu niet
alleen de GSM's maar ook de
computer. Daar kunnen oudere mensen het echt moeilijk
mee hebben."
Om ouderen deze nieuwe apparaten te leren kennen is in
Amstelveen vijf jaar geleden

een informatiecentrum opgezet onder de naam 'Ouderen
aan de Knoppen'. „Het was
een initiatief van de 'Club
Roundstabel', een jongerenclub die iets wilde gaan doen
voor ouderen. De directrice
van de Stichting Welzijn Ouderen, Bianca de Vries, had wel
een idee. Zij had immers al
ontdekt, dat veel ouderen niet
met moderne apparatuur kónden omgaan."
Postma zelf was in die jaren
werkzaam voor de stichting
Veilig en Comfortabel Wonen
in Eindhoven, maar het reizen
werd hem te veel. Na een gesprek met Bianca de Vries begon hij het infocentrum in een
loods bij de Volksuniversiteit.
„Van de gemeente kregen we
vijftig mille subsidie en daarvan hebben we die loods gekocht. Mijn vrouw zette ik in
voor het magnetron gebeuren,
een oud-collega voor de video.
Zes maanden na de start werd
het centrum officieel geopend
door oud-Tweede Kamerlid,
mevrouw Nijpels."
In de loop van die vijfjaar
meldden zich wat meer mensen, die hun kennis wilden
overdragen. Twee jaar geleden
moest de loods verdwijnen en
vond het centrum onderdak

bij het Rode Kruis aan de
Dorpsstraat. Daar worden de
ouderen nu wegwijs gemaakt
in het veelal electronische
knoppenland. Door allerlei giften van al of niet jubilerende
organisaties of bedrijven beschikt het centrum over tal
van apparaten, waarop 55
plussers kunnen oefenen met
televisies, camcorders, vaatwassers en andere apparaten.
Leeftijdgenoten treden daarbij
op als 'instructeur'.
„We zijn op drie ochtenden
per week open. Dinsdag, donderdag en vrijdag van half tien
tot half een. Omdat niet altijd
de noodzakelijke vrijwilliger
aanwezig kan zijn, is het wel
verstandig een afspraak te maken. Dat kan telefonisch. Dan
wordt er een tijd afgesproken
en is de geweenste hulp ook
beschikbaar," meldt Postma.
Op de andere dagen kan de
boodschap op een antwoordapparaat worden ingesproken
«s
en wordt teruggebeld. Men
kan alleen komen of samen Mevrouw Zut uit Buitcnveldert probeert zich de geheimen van de computer eigen te maken met hulp
met een groep vrienden of be- van deskundige Henk Niemeijer. Henk Postma, de algemeen coördinator van het informatiecentrum
Fotoburo Luuk Gosewehr
kenden, een club of een tehuis. 'Ouderen aan de Knoppen' kijkt toe
„Het gebeurt de laatste tijd
heel vaak, dat we ook op huis- helpen. En het prettige voor de ook nog een kopje koffie."
bouw aan de Dorpsstraat 106,
bezoek gaan. Om de mensen oudere mensen is, dat het niets Ouderen aan de knoppen is ge- 1182 JD Amstelveen, telefoon
thuis met hun apparatuur te kost. Als ze komen, krijgen ze vestigd in het Rode Kruisge- (en fax) 020 - 643 70 09.

'Als het balletje twee keer stuitert, is dat geen punt'
PORTHAL 'DE Stokerij' in de Amsterdamse
Eerste
Rozendwarsstraat biedt 50+-ers op dinsdagmiddag de gelegenheid
gratis te sporten. Het is één
van de 220 mogelijkheden, die
de Stichting 'Meer Bewegen
voor Ouderen' in Amsterdam
op het programma heeft staan.
„Vooral in buurtcentra, maar
ook in sporthallen kunnen ouderen terecht," vertelt Joke
Kat, die met een collega de activiteiten coördineert.
Met subsidie van de stadsdelen heeft de Stichting aangehaakt bij de Amsterdamse
Thuiszorg. „Wekelijks doen er
zo'n 4500 mensen mee met
gymnastiek voor 60+-ers, zelfverdediging,
countryline,
volksdansen, aerobics of de zes
fitnessprojecten. Maar dat mogen er best twee keer zoveel
worden. We hebben ook speciale gymlessen voor Turkse en
Marokkaanse vrouwen, hoewel
die ook steeds meer integreren
in de andere lessen."
Veel van de activiteiten worden begeleid door 'instructeurs' die een speciale opleiding hebben gehad, om met ou-
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Een ontspannen partijtje tafeltennis. Dolf (86) en Sicco (67) op de voorgrond en Helmuth (67) en Frits
(68) vermaken zich best
•
Foto Jaap Maars

deren te werken. Voor de deelnemers geldt volgens Joke Kat
'dat ze iets willen doen aan hun
gezondheid en voor het sociale
contact'. „Ze hebben een doel
op een dag," stelt ze.
Dat geldt zeker voor de zes
heren die in de Stokerij al jaren
op dinsdagmiddag sportief bezig zijn. „Vroeger waren er ook
nog wel enkele dames bij, maar
die zijn nu aan de gym begonnen en vonden dat sporten
minder leuk," vertelt Cor (64).
Samen met Ed (68) komt hij
uit Amsterdam-West naar de
Jordaan. „Vroeger deden we
dat wel lopend. Een uurtje
heen en een uurtje terug. Maar
dat is nu iets té veel van het
goede. Nu komen we met de
tram, maar als het weer goed is
lopen we nog wel terug."
Het zestal doet dat wat ze
leuk vinden. Zetten zelf de tafeltennistafels op, hangen het
tennis- of badmintonnet op,
darten soms en ruimen na afloop zelf alles weer op. „Het is
toch fantastisch dat dit nog
kan en het kost niets. Maar er
mogen er best nog een paar bij.
Soms doen de beheerders ook
wel met ons mee.'Dan staan ze

gewoon te kijken of er nog iemand nodig is," vertelt Ed.
Dolf, de 'senior' van het
groepje, heeft er voor gezorgd,
dat zijn 'maten' ook weer gingen (zaal) tennissen. „Tot vorig jaar heb ik dat nog gedaan
op de baan, maar toen vertrok
mijn maat naar Maastricht en
je vindt niet zo makkelijk een
nieuwe partner," stelt de 86jarige. Sicco benadrukt dat elk
competatief element ontbreekt. „We tellen niet. Als een
balletje twee keer stuitert is
dat ook geen punt. Gewoon
leuk bezig zijn, dat is wat we
willen." Hij kwam toen hij in de
Vut ging, op aanraden van Helmuth, een oud-collega. „Het
leuke is dat je hier vogels van
elk pluimage vindt. Ieder met
een eigen andere achtergrond," vertelt Helmuth. Frits
voert het 'gevecht tegen
stramheid'. Hij is zondagschilder en dat vindt hij nog leuker,
dan het sporten. „Dit groepje
is al een aantal jaren bij elkaar.
Het is ook een sociaal gebeuren. Na afloop drinken we een
kopje thee of warme chocolade
en worden de nieuwtjes uitgewisseld. Erg onderhoudend."

'We hoeven niet achter de geraniums te zitten'
ET LEUKE van dit
werk is, is dat je moet
proberen in korte tijd
alle relevante informatie te
krijgen van degene die voor
Gilde wil gaan werken. Wat
kun je, wat wil je, waar en wanneer. Eigenlijk is dat hetzelfde
soort gesprekken als ik vroeger
deed voor klanten."
Oud-maatschappelijk werkster Myriam Mater (68) is nu
drie jaar als 'intaker' werkzaam bij Gilde, de organisatie
die als 'werkgever' bemiddelt
voor 55-plussers. Myriam is
één van de zes 'intakers', vrijwüligers die de gesprekken
voeren met mensen, die hun
kennis en ervaring na een
werkzaam leven 'om niet' willen overdragen aan anderen.
Vijftien jaar is Gilde nu werkzaam, niet alleen in Amsterdam maar in veel plaatsen in
Nederland.
Gilde telt vier 'sectoren'. De
Gilde Vrijwilligers Bank (GVB)
bemiddelt tussen vrijwilligers
en non-profit-organisaties, die
mensen nodig hebben voor bepaalde (onbetaalde) werkzaamheden. Daarvoor heeft
Gilde twee teams samengesteld. Een team onderhoudt
het contact met de organisaties, waarbij vooral wordt gekeken dat het niet om het vervullen van een 'echte' - dus ei-

genUjk betaalde - baan gaat.
Het tweede team voert de gesprekken met de vrijwilligers,
die daarbij aangeven wat voor
soort werk zij zouden willen
doen en bij wat voor instelling.
„Die gegeyens worden in een
computer ingevoerd en bij een
aanvraag rolt er dan een lijstje
uit met mensen, die zich voor
dat werk hebben opgegeven.
Maar daar heb ik niets mee te
maken," stelt Myriam.
„We krijgen hier mensen van
allerlei niveaus. Van academici
tot handwerkers en huisvrouwen. Soms willen ze hun opgedane kennis blijven gebruiken,
soms willen ze heel iets anders
gaan doen. Bijvoorbeeld hun
hobby delen of overdragen aan
anderen. In het eerste gesprek
krijg je toch al een goede indruk. Men vertelt zijn verhaal,
soms zijn levensgeschiedenis.
Ik zeg vaak 'ik vind dit ontzettend interessant, maar u hoeft
dat niet te vertellen'. Je moet
ook voorkomen datje informatie krijgt, die niet nodig is."
Naast de GVBank is 'Samenspraak' een belangrijke sector.
Daarin werken vrijwilligers
met interesse in andere culturen. „Zij krijgen in drie bijeenkomsten te horen waar zij bijvoorbeeld rekening mee moeten houden. Komen in aanraking met andere culturen. Zo

was er iemand die na een uitleg
over het gebruik van een aantal formulieren tegen een Marokkaan zei 'Mocht u er niet
uitkomen, dan kunt u mij altijd
bellen'. Waarop de Marokkaan
zei 'Ik kan er toch door die
deur uit'. Je moet dus alert zijn
op het taalgebruik." Samensprakers maken uiteindelijk
met hun 'leerlingen' afspraken
over plaats en tijd waarop ze
les gaan krijgen. Een derde
'sector' is de 'Mee-in-Mokummers', vrijwilligers die hun kennis over de stad tijdens een
rondleiding overdragen. Ook
heeft Gilde nog zo'n duizend
'Adviseurs', mensen die hun
diensten op allerlei terreinen
aanbieden. Die staan in een
gids en wachten totdat er een
beroep op hen wordt gedaan.
Myriam benadrukt dat de
'vrijwilligers' de klanten zijn
van Gilde. „Ze maken zelf uit
wat ze willen doen. Maar we
wijzen ze er wel op, dat - hoewel we geen enkele sanctie
hebben - het vrijwilligerswerk
niet 'plicht-vrij' is. Als je iets op
je neemt, mogen we verwachten dat je het ook doet. Veel
boven vijftigers willen hun tijd
productief maken. Dat kan bij
Gilde. Ouderen hoeven echt
niet achter de geraniums te
gaan zitten. Ik heb daar nog
nooit de tijd voor gehad."

Myriam Mater praat met een vrijwilliger, die bij Gilde iets wil
gaan doen

Foto Jaap Maars

'Een GSM heeft voor ons geen geheimen meer'
K WILDE dat hij zo'n mijn man thuiskwam en ik
ding aanschafte, omdat hem vroeg wat hij had gedaan,
hij nog wel eens op de bleek dat hij ergens onderweg
flets weggaat. En er kan ten- ongemerkt met het belknopje
slotte altijd wat gebeuren. Dan ergens tegen aan was gekokan hij bellen en hoef ik me men. Zo ving ik een gesprek op
niet ongerust te maken." De van andere mensen. Maar hij
echtgenote van Ruud Kling wist van niets. Nu blokkeert hij
wilde echter ook wel weten het ding." En na het eenmalige
welke mogelijkheden zo'nbezoek heeft de GSM geen geGSM nu eigenlijk bood.
heimen meer. Hopen ze.
Cos de Wilde was een oudcollega en daarom kwam het 'Wiskunde heb
echtpaar naar het informatiecentrum aan de Dorpsstraat.
Nadat de fijne kneepjes waren ik nog eens
doorgenomen en de fotograaf
een plaatje zou schieten, vond overgedaan'
mevrouw Kling het tijd om
even te verdwijnen. 'Ik niet op
EVROUW ZUT (81) wil
de foto hoor'.
ondanks haar leeftijd
'met haar tijd meegaan'. „Alle
Staande bij een magnetron mensen in rrüjn omgeving hebvertelde ze: „Ik had daar ook ben een computer, mijn zoon
eens iets ingezet. Plotseling heeft er vier. Iedereen praat ersloegen er allerlei vonken uit. over. Dus wil ik weten hoe zoIk schrok me dood, durfde het iets werkt." Ze mag een kleine
meteen niet meer te gebrui- twee uur aan de computer zitken." En de GSM heeft haar ten.
Instructeur Nieuwendijk wilook eens verrast. „Mijn man
was op de fiets weg en plotse- de haar met de beginselen beling ging de telefoon. Ik hoorde kend maken. Maar daar voelde
een vreemde vrouwenstem en ze niets voor. Ze had heel duieen heel raar gesprek. En ik delijk haar wensen. Dus dook
maar 'hallo, hallo' roepen, ze meteen in het diepe. Maar
maar geen antwoord. Toen werken met de muis is veelal

'l

Glas-in-lood ramen, muurschilderingen, dikke gordijnen, een prachtig geweven tapijt en origineel Berlage meubilair. Dit alles en meer is te bewonderen
in het museum van de

Beurs van Berlage
Het gebouw is één van de belangrijkste architectuurmonumenten
van Europa uit de tijd van Art
Nouveau. Wie Amsterdam in één
oogopslag wil zien, moet zeker de
toren van de Beurs van Berlage
beklimmen. Eenmaal boven zult u
versteld staan van het prachtige
uitzicht over de stad.

Foto: Jan Derwig
Na een bezoek kunt u zelf de Beurs van Berlage nabouwen met een bouwplaat van Blooker uit 1903. Tegen inlevering van onderstaande bon krijgen
de lezers van deze krant drie bouwplaten voor
7,50 gulden (één om te verknippen, één om te

M

NAAM
PLAATS

precisie werk en het aanklik- daar ook certificaten van geken van de gewenste informa- haald," vertelde ze. Welke cursussen? „Engels, scheikunde
tie bleek lastig.
en nog een paar. Ook wiskun„Dat moet ik toch kunnen de. Maar dat ging niet zo goed.
leren. Ik heb de laatste jaren Dat heb ik nog eens overgeallerlei cursussen gevolgd en daan."

Ruud Kling uit Bovenkerk
(rechts) laat zich de geheimen
van de GSM-telefoon uitleggen
door Cos de Wilde (rechts)
Fotoburo Luuk Gosewehr

De Beurs van Berlage is elke dag (behalve maandag) geopend van 10 tot 16
uur. Entree is 6 gulden (MJK gratis). Het adres is Beurspein 1. De actie loopt
tot 30 november.
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MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
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CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044
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180,- 275,-

860,-

45

pocket Latex Lazy

damast 16 cm

Foam

80x190

99,- 125,-
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160,-

80x200
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150,-
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190,- 280,-

870,-

415,-

90x190
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90x200
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185,-
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440,-

120x190
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255,- 375,-
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390,-

130x190

165,- 200,-
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245,-

280,- 395,-

1380,- 605,-

140x190
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245,-

265,-

300,- 425,-

1480,- 645',-

140x200

190,- 230,-

255,-

270,-

315,- 450,-

1500,- 665,-

160x200

200,- 255,-

290,-

305,-

345,- 495,-

1600,- 765,-

180x200

230,- 290,-

325,-

350,-

380,- 525,-

1700,- 875,-

255,- 330,-

365,-

390,-

425,- 540,-

1800,- 985,-

200x200
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VAT 69
WHISKY-0,7 liter
ELDERS-2-235'

10% herfstkorting stofferingen

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

BINNENVERINGSMATRAS
Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Voordeelmarkt
STROOPWAFELS I PIETER JOL
2 9 9 I VIEUX

|
i

2 halve prijs

|

|

15,98

PIETER JOL
JONGE JENEVER
15,98

Tevens zoeken wij voor de zaterdag en voor door de week parttime caissières

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Roomboter amandelstaai
1

/2 pond speculaasjes met
amandelen

5736957
5712865
5731967

7,25
_
_
6,50

t

Pasteurstr. 12
2041VAZandvoort
Xet. 023-6714866

1

/2 pond speculaasjes zonder
amandelen 5,75

herenkapsalon

Göossëns
Ruime
parkeergelegenheid
GR0TIS PARKEREN

80x200x20 cm dik
129,90x200x20 cm dik
139,140x200x20 cm dik
van 450,- voor 209y
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Postjesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186388
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopavond

Diaconiehuisstraat 38 IV, midden in het centrum gelegen gezellige tweekamermaisonette.
Ind. 1e et. Hal; toilet/douche; woonkamer; vide;
open haard; open keuken met app.; open trap;
2e et. slaapkamer met wastafel; bergruimte. De
woning is voorzien van dubbele beglazing.
Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 91 rood, nabij centrum
gelegen gezellige, goed onderhouden riante bovenwoning. Ind. 1e et. gang; nieuwe luxe badkamer met ligbad, toilet en wastafelmeubel; keuken met inbouwapp. (gaskookplaat, afzuigkap,
oven en koelkast); ruime L-vormige woonkamer
met balkon; 2e et. 2 ruime slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.

__

BOKMA
JONGE
JENEVER

Paradijsweg 4A en 4B, in het centrum gelegen
goed onderhouden woning met aangrenzende,
verhuurde multifunctionele bedrijfsruimte. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind. Beg.gr.:
hal; trapkast; bergruimte; 4 slaapkamers; moderne badkamer met badkamermeubel, wandcloset en riante douche; 1 e et.: open keuken met
app.; modern toilet; woonkamer, bestaande uit
eetkamer en zitkamer, tezamen 40 m2. Het pand
is optimaal geïsoleerd.
Vr.pr. ƒ 649.000,- k.k.

Paap
Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

Fabriekswinkel

OPEN HUIS
Oosterparkstraat 60, zaterdag 16 oktober van
11.00-13.00 uur. InZandvoortZuid, in de directe nabijheid van het strand en de duinen gesitueerd goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met garage en oprit voor 3 auto's. Ind.
Beg.gr.: ruime hal met toilet; sfeervolle woonkamer met allesbrander, erker en luxe open keuken met inb.app. (inductiekookplaat, koelkast,
vriezer, vaatwasser, oven en magnetron).
Grenen vloer over de gehele verdieping. 1 e et. 3
slaapkamers; balkon; badkamer met ligbad,
wastafelmeubel met dubb. wastafel en toilet; 2e
et. zolderkamer, berging. Zonnige achtertuin
met schuur.
Vr.pr. ƒ 695.000,- k.k.

AMSTEL
HERFSTBOCK
SIXPACK
ELDERS6T49'

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
__DIRC$_!!!_heeftmeer_<!_an 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 01^72 - 447300

-Til

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 24 okiober, zolang de voorraad strekt. Druk- en zetlouten voorbehouden! j GRATIS

Wilt u een woning kopen

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,50

VAN

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak. Tel.: 5712305.

A Het Nederlandse Rode Kruis

Goossens herenkapsalon

MAKELAAR 0.G.

Ruime gratis parkeergelegenheid.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
NVM.
'""-' Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
\G=27<!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

[ \^7
afd- Zandvoort
^4;= ?^\_ houdt weer unieke verkoopdagen
*^^\
van sjaaltjes, tassen, sieraden etc.
)
en diverse handwerkartikelen op:
woensdag 27 oktober tijdens de weekmarkt
maandag 8 november Huis in de Duinen
dinsdag 16 november Huis in Kostverloren
vanaf 9.30-12.30 uur
Elke maandag- en laatste donderdagmiddag van de
maand van 13.00-15.30 uur in het Rode Kruis gebouw,
Nic. Beetslaan 14.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436
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De R zit weer in de
maand.
GROENTE EN FRUIT

15
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Tijd vaar
vitamines!

K 1/2 Itr. vers geperste

jus d'orange

2,95

K Gesneden

BOERENKOOL
zak van 400 gram

1,99

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

Dobberen in Jersey? Onder een waterval staan in Tahiti? Even tropisch baden? Het kan nu ook bij
Brugman in Amsterdam. Want bij de grootste keukenspeciaalzaak vindt u nu ook alles voor de badkamer. Van het beste advies tot de beste prijs. Van baden en kranen, tot badmeubelen en stoomcabines. ~~
Alle reden voor een feestelijke kennismaking vol voordeel, kortingen en actiemodellen. Waarbij ook onze —
keukens zijn uitgedost met feestelijke aanbiedingen. Dus wacht niet te lang en duik 'ns in onze collectie. <«~

Dujk 'ns in onze
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WIST U,
#** DAT Het Wapen van Zandvoort gevestigd is op het Gasthuisplcin 10
*** DAT Het Wapen al een EEUW bestaat
*** DAT RESTAURANT H et Wapen geheel is verbouwd in „ArtDeco" stijl

:
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*** DAT U in dit sfeervolle Restaurant heerlijk en gezellig kunt dineren
*** DAT dit slechts een gedeelte van de menukaart is,
Verse Hollandse garnalen, gebakken kalfslever
met spek en uien of met appeltjes en calvados,
suddervlees, slakken, entrecote Roquefort,
onbeperkt mosselen, gegratineerde uien,
dagschotels, slibtongen en nog veel meer.
*** DAT onze Irish koffie met geslagen room is
*** DAT Café-Biljart en Restaurant Het Wapen van Zandvoort 6 dagen
(dinsdag gesloten) per week open is vanaf16.00 uur

K-anmgiMüaaflWM'iflrtfcettlfy /pfrffrffc^J-tJ* j%aa

Luxe witte badkamer. Bestaande uit: ligbad met
douchevlak, badscheidingswand, functioneel
badmeubel met wastafel, wanddosetcombinatie
en kranen.
" ~~

CRATISWHIRLPOOLSYSTEEM
-W.V?/i.500,A

ƒ 6.495,-

dest tijdens de openingsweken voor een

•tes^s'f>^ f 'a,->& -.-j
-reem t.w.vLfl. 1.500,- l^

*** DAT U kunt reserveren als u tel. 023 - 5714638 belt.

LifeaS^rSfa^

Luxe witte badkamer met een hoekbad,
kwartronde douchebak met scheidingswand,
wandcloset, badmeubel met spiegelkast,
wastafel en kranen.
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GRATIS ACCESSOIRES
A

InterLandsn sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

CRATJS WAND-EN/OF VLOERBEIST.W.V./L50P,-

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
zoeken wij met spoed

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

Luxe douchecabine met zij- en hoofddouche,
nek-, schouder- en voetmassage, Turks stoombad, kruidenstoombad, hete luchtfunctiè, verlichting, radio- en computerbedieningspaneel.
Ind. plaatsing.

Badmeubel Darwin
Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spotjes.
De beuken accenten bieden een boeiend contrast
met het hoogglanzend witte kunststof blad,
dat uit één geheel gegoten is.

/'•

ƒ15.950,-

GOEDE VERDIENSTE

Bel nu: 020-613.8444
INTERLANDEN SPREIGROEP.
Of schriftelijk: Antwoordnummer 46304, 1060 VD Amsterdam

Profiteer tijdens de
openingsweken ook
van onze spetterende
keuken-aanbiedingen!

KEUKENS & BADKAMERS
A L L - E S

K A N

M E T

B R U G M A N .

'ERKEND

BESTE ADVIES
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, telefoon 020-6752956.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids. Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugtnan.nl.
*In samenwerking met Primeline, zonder kosten of rente. BKR toetsing en registratie. ** Vraag naar de aclievoorwaarden in de showroom. Actie geldt van 30 september t/m p oktober. Drut- en zetfouten voorbehouden.

-W'

gegarandeerd de mooiste foto's

Voor het millennium een andere woning .

in 1 uur (ook APS-film)
HERFST
VAK ANTI E AAN BI EDI NG

Waardebon
GRATIS ONTWIKKELEN
+ GRATIS INDEX

BREDERODESTRAAT18
ZANDVOORT
Half vrijstaand herenhuis met parkeermogelijkheid op eigen
terrein, gelegen op loopafstand van het Zandvoortse centrum. Ind.: entree, hal met toil. en douche, kelder, woonk.
met erker en openslaande deuren naar de tuin, witte kunststof keuken, bijkeuken met c.v.-opstelling, aangebouwde
houten schuur met toegang fietsen-berging, 1e etage; toil.
met fonteintje, ruime slaapk. met wast., vaste kasten en balkon, badk. met douche cabtne/ligbad/wast. en wasm.-aansluiting, slaakamer met vaste kast en Klein balkon, 2e etage; slaapk. met vide/bergruimte en wast., slaapk. met wast..
VRAAGPRIJS ƒ 549.000,- k.k

BREDERODESTRAAT 8D

Foto Focus

Haltestraat 37a
023-5715810

ZANDVOORT

Vrijstaande bungalow, zeer rustig gelegen in besloten duingebied, op ca. 3500 m2 eigen grond, met garage, buitenzwembad, sauna, fraai aangelegde tuin met zonneterrassen en speelweide met uniek uitzicht over duinen. Indeling:
hal met garderobe, toilet/fonteintje, zeer ruime living met
open haard en schuifpuien naar zonneterras, semi open
keuken, incl. apparatuur, bijkeuken, bergkamer, gang met
kaslenwand, 2 slaapkamers, ouderslaapkamer met kastenwand, badkamer met ligbad, douchecabine en wastafelmeubel.
VRAAGPRIJS ƒ 1.950.000,- k.k.

ZANDVOORT

HOGEWEG 40

Ind.: Iraai aangelegde diepe voortuin met parkeerplaats, entree.
hal. ruime woonkamer met niveau-verschil / Amerikaans gtenen
vloer, openhaard en openslaande deuren naat zonneterras
naast hel huis gelegen, toilet met fonteintje, moderne keuken met •
inbouwapparatuur en doorloop naar bijkeuken met wasmachineaansluiting en c.v.. toegang tot achterhuis met aansluiting voor
keuken, toilet en douche, schuur. 1e etage; cuderslaapkamer
met toegang dakterras, slaapkamer met deur naar balkon voorzijde, moderne badkamer met whirlpool/douche.rtoilet en dubbele wastafel, slaapkamer met deur naar balkon voorzijde.

VAN SPEIJKSTRAAT1 zwart

ZANDVOORT

Ruime parterre hoekwoning nabij strand, winkels
en openbaar vervoer. Indeling; vestibule met garderobe en meterkast, gang. woonkamer met serre en zijkamer, bergkamer met c.v.-ketel, ouderslaapkamer met kunststof kozijnen, toilet met fanteintje, ruime keuken, badkamer met douche 3n
wastafel, kelder, aangebouwde stenen berging.
VRAAGPRIJS ƒ 349.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 698.000,- k.k.

Rèl)clen Makelaardij o.g.

(ALLEEN VOOR KB-FILMT/M 15-10-'99)

Zandvoort

HERMAN HEIJERMANSWEG 2

ZANDVOORT

Nabij centrum, strand en duinen gelegen modern, luxe
driekamer hoekappartement op de tweede woonlaag,
met zonneterras, eigen parkeerplaats en berging op de
parterre.
Ind.: entree met garderobekast, slaapkamer met vaste
kast, grote slaapkamer met vaste kast en t.v.-aansluiting,
modern hangend toilet met fonteintje, badkamer met ligbad, douchecabine en wastafel, woonkamer met open
keuken met diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, schuitpui naar zonneterras met verlichting.
VRAAGPRIJS / 585.000,- k.k.

De Zandvoortse makelaar die staat als
/\ een huis voor aankoop, verkoop, taxatie
™T_-2Ï/ alsmede financieringsadviezen.
^>
S.

*

\.

.^Ti»*-_^_-„>

-

Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

MMM^ ^HHIM

M
NVM

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

MAXPLANCKSTRAAT1

ZANDVOORT

Op kleinschalig industrieterrein gelegen bedrijlsruimte op de parterre en 1e etage. Indeling: kanfoor/praktijkruimte, toilet met fonteintje, modern
keukenblok, douche met wastafel, garage.
Oppervlakte ca. 100 m2.
HUURSOM ƒ 1.500,- per maand,
exclusief nutsbedrijven.
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COIFFEURS
international
voor mannen en vrouwen
Galerij Kerkstraat 22
Zandvoort

je haar z° I

***'"

Openingslijden:
dinsd.t/m dond.:8.30-17 30 uur.
vrijdag:
8.30-21 X>0 uur.
zaterdag:
8.30-14.00 uur.

Ook voor
het knippen
van heren
en kinderen

Met of zonder afspraak

Tel. 023-5714040

lokken-

Zo'n

Voor advies kunt u bellen
SUNA,
MIRIAM of
EVSEN

Gr;),

£ÏÏ*m,

^*SZg,00*!'*

.X
Gouden
highlights
in bruin haar
zorgen voor een
warm effect.

Ga je voor een dramatische
verandering, dan doe je er goed aan dit
eerst met je kapper te bespreken. Het is
belangrijk dat je haar bij de vorm van je
gezicht past.

GrantU

Ook voor een HERENCOUPE
is er veel VARIATIE!

Bel voor afspraak

023-5712231

V.

Tolweg 20, Zandvoort

Geopend
dinsdag t/m vrij 9.00-17.00 uur
zat. 8.30-15.00 uur

Bij Instituut Joke Drayer
o.a.

TAI-CHI-CHUAN
Tai Chi is een Chinese bewegingskunst, die tegenwoordig erg populair is. Tot voor twintig jaar geleden was deze vorm van bewegen echter-vrij\*el onbekend in ons land. Het ontstaan van Tai Chi
wordt toegeschreven aan een monnik, die ongeveer 3000 jaar geleden in China het overlevingsspel tussen de verschillende dieren in de natuur gadesloeg. Het viel hem op, dat wat er ook gebeurde, er altijd sprake is van een dynamisch evenwicht. Vanuit dit ervaren van een innerlijk
evenwicht begon hij te bewegen. Wat aanvankelijk een meditatie was, bleek ook een zeer effectieve verdediging tegen rondtrekkende rovers te zijn. Zo verspreidde Tai Chi zich over China,
waar het nog steeds wordt beoefend.
Ook de gunstige invloed, die Tai Chi op de gezondheid heeft, wordt tegenwoordig door velen ervaren. De bewegingen worden langzaam en soepel uitgevoerd, waardoor de aandacht tot rust komt
en het lichaam ontspant. De stroom van energie, die hierdoor wordt bevorderd voedt en verkwikt het hele lichaam.
VOOR bElANqSTEÜENdEN WORdl ER
De eenvoudige bewegingen, waaruit de Tai Chi vorm is opgebouwd, zijn gemakkelijk aan te leren. Het enige wat je noEEN QRATJS JNTRoduCTiElES
dig hebt om Tai Chi dagelijks te doen is: gemakkelijk zitqEQEVEN Op ZATERCJAq.
tende kleding, een kleine ruimte en minimaal vijf minuten
ACJRES: INSTJTUUT JokE DRAVER,
tijd per dag.
Deze cursus wordt gegeven door Emmie de Moor. Naast een
meer dan twintig jaar lange ervaring met Tai Chi, heeft zij
een Mensendieck opleiding gevolgd. In de cursus wordt dan
ook ruim aandacht besteed aan de wijze, waarop de bewegingen gedaan worden.
Maar ook kunt u bij ons terecht voor Bach Bloesem
Remedies, Voet Reflexbehandeling, Schoonheidsbehandeling, Chakras, Haarwortelonderzoek, Tibetaanse ooglezing.

KOSTERSTRAAT l l -1 ~} ZANCJVOORT.
VOOR MEER il\fORMATiE kllN JE bf.['

[EN MET EMMJE dE MOOR, TE!.
020-692582! ('s Avouds). Of

E&M

MET INSTITUUT JokE DRAAYER TE!.

025-5750744.

ME S MRS JONES

Belli & Ribelli
o.a.
CD

Portofino

(*%

m

I.K.K.S.
compagnie

Zeestraat 48
Tel. 5720072

fw

]

}^^0j^^^^j^^:

^i^M^êèvg^é^M^

Kinderschoenen
van NATURINO
Haltestraat 45

Reparatie
alle merken
naaimachines
kledingreparaties

Dm
MACAS N

Kerkstraat 3,

Zandvoort
Noordwijk
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In Italië werd een ontwerp- en productiekantoor opgericht voor de
uitvoer van deze schoenen.
Aerosoles is een schoen met een
Italiaans design en met een Amerikaanse filosofie.
Het Amerikaanse publiek heeft de formule hogelijk gewaardeerd, hetgeen resulteerde in een
aanzienlijk marktaandeel van Aerosoles, binnen een zeer korte tijd.

BobeU
mt. 25-30
mt. 31-35

105,
115,

Het blijkt dat comfort niet alleen de Amerikaanse vrouw aanspreekt, maar sinds 9!! jaar ook de
vrouwen in Nederland en België. De leren binnenzool en een dik schuimvoetbed zorgen voor
een uitstekende steun- en schokabsorbering. Door de uniek vormgegeven luchtkamertjes in de
zool worden de zgn. neerwaartse krachten omgezet in zijwaartse, wat resulteert in een geweidig loopcomfort.
Nieuwe luxe materialen, vooruitstrevende modellen en zolen geven aan dat de collectie duidelijk breder is geworden. Naast het bekende nubuck is vooral suède een materiaal dat sterk naar
voren komt. Dit onderstreept alleen maar het sportieve karakter van dezeAerosoles-collectie.
Dit materiaal is vooral verwerkt in "bootees", met of zonder warme voering en in schoenen
met elastiek- of ritsverwerking. Juist deze modellen hebben ook het zgn. Aerosolesgevoel.
Zachte, soepele materialen en zolen voor een optimaal loopgenot.
Naast de bekende kleuren als zwart en bruin, zijn het nu vooral de grijstonen, als Storm Grey
en NewAsphak, die de boventoon voeren.
Ook het prijsniveau van de totale collectie van Aerosoles is zeer interessant te noemen.
Adviesverkoopprijzen tussen de 99,- en 139,-

VERSACE MAKE-UP
Voor alle modebewuste vrouwen die van kleur houden, creëerde Versace een complete make-up lijn
van foundation tot poeders, van compact blush tot
lipstick en van eye liner tot oogpotlood.
De Versace make-up producten kenmerken zich
door de zeer hoogwaardige kwaliteit en onderscheiden zich door de zeer chique smaakvolle verpakking. Op alle verpakkingen treft u het Versace
logo aan, de bekende Medusakop, waardoor de
Versace make-up producten stuk voor stuk kleine
kunstwerkjes op zich zijn. Een sieraad voor op iedere toilettafel of voor in iedere tas.
Alle Versace make-up producten zijn zeer long-lasting en behoeven gedurende de dag niet bijgewerkt
te worden zodat uw maké-up er de gehele dag onberispelijk blijft uitzien.
Verschillende laagjes make-up kunnen over elkaar
worden aangebracht maar het resultaat blijft er natuurlijk uitzien. De make-up voelt vederlicht en
comfortabel aan op de huid en is verkrijgbaar in een
omvangrijke serie, kleuren. Met Versace make-up
kunt u verschillende looks creëren. U kunt kiezen
voor natuurlijke tinten maar ook voor hele trendy

kleuren, er is voor ieder wat wils. Foundations, poeders en correctors zijn ook verkrijgbaar voor de
zeer donkere huid.
Versace make-up producten bevatten alle coralline
algae, een ingrediënt dat de huid beschermt tegen
UVA en UVB stralen maar ook tegen de zeer
schadelijke infrarood-stralen. Bovendien bevatten
alle producten trehalose dat de huid beschermt tegen uitdrogen.

Wilt u ook het huidige modebeeld volgen, maar wilt u niet
op een harde zool lopen?
Aerosoles heeft voor u de oplossing! Eenmaal aan, dan wilt u
niets anders meer. Ook zeer
geschikt voor moeilijke en gevoelige voeten.

Deze herfst/winter 1999/2000 brengt Versace een
nieuwe spectaculaire collectie genaamd GLAM.
Passend bij de laatste trends op de catwalk koos
Versace dit jaar voor supervrouwelijke uitdagende
warme kleuren met veel glans. Ook de feestdagen
gaan wij volgens Versace met veel glans en glitter
in.
Daarom brengt Versace een nieuwe zilveren glitter
eye liner genaamd Lights on Eyes. Met deze glitter
eye liner kunt u uw ogen omgeven met subtiele zilveren glitters, maar ook de wimperranden kunnen
hiermee worden aangezet. Met de eye liner kunt u
zelfs op uw gezicht of decolleté verrassende accenten aanbrengen.

Dus.
'Walking on Aer" naar

O\

Brossois Schoenen
\

\

NAJAARSTREND:COOL
geknipt voor de 2iste eeuw
Eén van de geheimen
van het nieuwe millennium kan je kapper nu al onthullen:
cool, de Nederlandse
Haarmodelijn herfst/
winter 1999/2000.
Bekijk samen met je
kapper wat bij jou
past. Zij geven deskundig advies over
het model, de kleur
en styling, waarmee
je „millenniumproof"
de nieuwe eeuw ingaat.
Hét kenmerk van cool
is de superkorte pony
voor de dames. Bij de
mannen is het haar
juist wat langer: tot
over de oren. De kapsels hebben ronde
vormen. Voor een

Kom kennismaken met Versace make-up producten bij Parfumerie Moerenburg te
Zandvoort. Het verkoopteam van parfumerie Moerenburg maakt u graag wegwijs in de wereld van Versace. Bovendien organiseert Parfumerie Moerenburg op donderdag 25 november
een speciale avond, het Versace Beauty Evént, waar Versace make-up centraal staat. Dit onder
leiding van de bekende visagist Mari van der Ven bekend van onder andere Koffietijd. Deze
avond zal plaatsvinden in Ristorante Italiano Decadenta te Zandvoort.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 023-5716123.

SCHOONHEIDSBEHANDELING

CHAKRA'S

TAROT

speels en beweeglijk
effect wordt het haar
gesneden in plaats
van geknipt. Dewarme kleuren van de
herfst vormen de inspiratiebron voorde
nieuwste haarkleuren; granaatrood, hazelnootbruin, donkerviolet en chocoladebruin met een tikje
caramel.

Vertel wie je bent en
laat de ka'pper het
werk doen. Welke verrassingen het nieuwe
millennium ook in petto heeft, het geheim
van er goed uitzien
kan je nu al ontdekken
bij je kapper!

Het team van

Hairstudio SERENAY
staat voor je klaar
Tolweg 20
Zandvoort

\ \

VOETREFLEX
EDELSTENEN

TIBETAANSE
OOG LEZING
BACH
BLOESEM

!HAARONDERZOEK

BIO ENERGIE
.
•—

Esoterisch Beauty
&
Health Institute
Als een wegwijzer in uw leven

"~)

Voel je je goed,
omdat je er goed uitziet
of
zie je er goed uit,
i omdat je je goed voelt.

Ook deze winter doen
wij ons best om weer
de nodige nieuwtjes in
huis te hebben.
Behalve alle basiskleuren zoals grijs en
zwart (zowel bovenkleding als lingerie) zijn er
ook heel veel contrastkleuren, roze, paars,
rood, ecru en wit.

Ook erg veel aandacht voor de
lekker makkelijke sportieve kleding.
Joggingpakken van o.a. King
Louie, Fila en Turn-over.
Ook in rood!
Een belangrijke plaats bij de
lingerie is wederom de sportieve lijn van Fila.
Comfortabele ondermode in
tinten grijs/wit en blauw, merken lingerie: Lovable - Fila Duet en Lisca.
Bovenkleding: Turn-over
Vanilia - King Louie - Rimini
Corel - Sneaky Fox enz. enz.

Veel lange rokken,
truien en vesten, diverse
soorten broeken zowel
stretch als ribfluweel.

i ,

Joke Drayer
Kosterstraat 11-13, 2042 JJ Zandvoort, tel.: 023-573 07 44

Kerkstraat 30,
Zandvoort

r. ^——

osarito

Grote Krocht 20b, Zandvoort
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VERSACE

BEAUTY
ZELF KLEDING MAKEN ALS HOBBY!

BELEEF EEN O N V E R G E T E L I J K E AVOND IN ITALIAANSE SFEREN!

Parfumerie Moerenburg, al jaren een begrip in Zandvoort, organiseert
op donderdag 25 november a.s. in samenwerking met net
exclusieve cosmeticamerk VERSACE een beauty avond in het
zojuist geopende Italiaanse specialiteitenrestaurant Decadenta te Zandvoort.

In 2001 is het 150 jaar geleden dat Abraham Singcr naaimachines in serie begon te
produceren. Hij was al gauw van de nood/aak doordrongen dat in ieder ge/in een
naaimachine aanwc/.ig moest xijn, ook al kon men de/e eigenlijk rtier betalen.
In 1926 kocht men een trapnaaimachine voor ƒ 200,-. Daar moest men toen drie
maanden voor werken! Singer is de eerste fabrikant geweest die het afbctalingssystccin introduceerde. Voor één gulden per week had de huisvrouw een naaimaehinc tot haar beschikking. Nu kon /.ij /elf kleding maken, wat haar een stuk tliianciële verlichting gaf. Nu ïs er al een elektrische SINGER naaimachine (rechtstikken
/.ig-/aggen) voor ƒ 349,- Nu een paar dagen werken!
Tcgemvoordig is het aanbod van voordelige kleding /o groot, dat men uit economisch oogpunt geen naaimachine aanschaft om kleding te vervaardigen. Naast de
nood/aak om kleding te herstellen is voor veel mensen de naaimachine nu een holv
by om /.elf kleding te maken. Aparte kleding waar niemand anders in loopt. Ook
voor het aanbrengen van band, lint of applicaties en het aan/.etten van andere knopcn kan een kledingstuk een geheel ander aan/.ien krijgen.
Zowel voor de echte hobbyist als voor noodzakelijk huishoudelijk gebruik /ijn er
Singer en Lewenstein naaimachines in verschillende prijsklassen te koop. Ovcrlock
machines vanaf ƒ 699,-.
Komt u eens geheel vrijblijvend kijken bij SINClt/Jv,
Zeestraat 48. Tel. 5720072, officieel Singer- en Lcwcnsrcindealer.

primeur,

VERSACE
MAKE-UP
Topvisagist Mari van der Ven, onder andere bekend van het programma Koffietijd, zal u persoonlijk adviseren
welke make-up trends en kleuren het beste bij u passen. Aan bod komen: een dag make-up en een glamour maké-up,
dit met het oog op de komende feestdagen. Ook zal Mari van der Ven u de laatste trends op make-up gebied
demonstreren en u uiteraard zijn geheimen prijsgeven hoe u er op uw mooist uit kunt zien.
Dit allemaal met producten van het meest glamoureuze cosmeticamerk van dit moment VERSACE MAKE-UP.
Natuurlijk krijgt u volop de gelegenheid deze avond zelf met VERSACE MAKE-UP te experimenteren
onder toeziend oog van Mari van der Ven.

N

ECHT GENIETEN
Na deze korte workshop staat u een heerlijk 4-gangen Italiaans menu te wachten. Er is keuze uit twee fantastische menu's.

HET PROGRAMMA
Het programma voor het VERSACE BEAUTY EVENT
ziet er als volgt uit:
16.00 uur
16.00 -17.00 uur
17.00 -18.00 uur
18.00 -18.30 uur
18.30 -19.00 uur
19.00 uur

De kosten voor deze exclusieve avond
bedragen ƒ 125,- inclusief diner.
Er is slechts plaats voor 40 deelnemers,
dus om teleurstelling te voorkomen
raden wij u aan tijdig te reserveren.
Reserveren kunt u persoonlijk doen bij
Parfumerie Moerenburg (Haltestraat i
te Zandvoort) of telefonisch 023-5716123.
Voor meer informatie kunt u ook bellen
met Parfumerie Moerenburg.

Ontvangst in Restorante Decadenta
met cocktail Versace
Make-up demonstratie Mari van der Ven
Persoonlijke Versace Make-up Workshop
Aperitief op terras
Make-up demonstratie Mari van der Ven
Aanvang 4-gangen diner waarbij wij nog
enkele verrassingen voor u in petto hebben.

NIEUWE HERFST- EN WINTERKOLLEKTIE
foto: André Lieberom

Locatie VERSACE BEAUTY EVENT:
Restorante Italiano Decadenta,
Haltestraat 2 te Zandvoort.
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Onze herfst- en winterkollektie zijn er in
prachtige kleuren, zand, zacht blauw, camel, marine en taupe van divere merken. Kom eens langs en maak uw keuze.
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Naam en adres

ROSARITO
Grote Krocht 20B
Zandvoort
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Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828
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Woensdag 3 november 1999
Datum

HW

LW

UI

03 nov

07.40
08.56
09.45

l
K
&.

05
06
07
08
09
10

11.56
00.23
01.25
02.15

10.14

02.56
03.29
04.06
04.38

11.06
11.36
11.55
00.30

O

UI

04 nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

HW

LW
19.40

13.00
13.45
14.31
15.11
15.45
16.21
16.56

20.50
21.56
22.25
23.04
23.45

;

Los nummer 2 gulden

Flatwoning
Keesomsfraat
brandt uit

Heldendaden
op het
hockeyveld

12.46

Maanstand: NM ma 08 nov 04.53 uur.
HW: ma 08 nov 03.29 uur, + 121 cm NAP.
LW: vr 05 nov 21.56 uur, - 74 cm NAP.
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Ook jeugd
heeft nu
adviesraad

Pagina 9

Het jongerenpanel vormt
voor de politie dan ook een
aanleiding om uit te zoeken
welke overtredingen jongeren
begaan, waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn en in wel\T olgens mij waren ze blij ons ke buurt ze overlast veroorzaV terug te zien. Ondanks de ken.
goede verzorging van de buur„We hebben ooit een keer
vrouw hadden mijn katten, tijdens onze vakantie, de gezel- bekeken waar de jongeren vanligheid van iemand in huis ge- daan kwamen die gepakt werden wegens vernielingen en
mist. De ontmoeting tussen
Milpu en mij was dan ook on- baldadigheid in het centrum,
stuimig. Je moest uitkijken
maar dat was een momentopdat je niet over haar viel want name. Er bleek wel uit dat de
ze liep constant kopjes te ge- helft uit Zandvoort kwam."
ven.
De andere kat, Pebbeles, beADVERTENTIES
keek ons wantrouwig. Ze' zat
boven op de trap en kon het
nog niet begrijpen dat de eenzame weken eindelijk voorbij
De Manege
waren. Na een dag de kat uit
17 jaar
de boom gekeken te hebben is
ze weer bjjgedraaid.
a.s. zat.
Maar dit 'katten'-weerzien
The Done and the
haalt het niet bij de jaarlijkse
Dukes of Soul
ontmoetingsdag. Minstens
driehonderd Zandvoortse inCocktail Party van 21.00 tot
gezetenen komen 3 november
22.00 uur
op de Brinck van Nieuw Unientree ƒ 25,- inkl. food
cum bij elkaar. Elk jaar is het
Inl. 023-5716023
voor de groep mensen, die
door omstandigheden moeilijk
buitenshuis komen, een feest.
Lekker een dag verwend worden door tientallen enthousiaste vrijwilligers. Al 28 jaar
AFHAAL KORTING
lukt het de organisatie dit eveDe hele maand
nement financieel rond te krijgen. Zonder een cent gemeennovember 1999
telijke subsidie maar met hulp
van vele gulle gevers.
4 frites
'Jammer dat het maar één
keer per jaar is,' hoorde ik vermet fritessaus
leden jaar m'n moeder nog
zeggen. Helaas zit ze nooit
weer in de zaal. Haar witgrijze
&
koppie zal ik zeker missen tussen al die andere grijze kap4 Kipkrokantjes
sels. Ze keek net zoals haar
medebewoners van Huis in de
voor maar
Duinen naar deze dag uit.
Oude bekenden weer terugzien na een lange periode.
Even bijkletsen en nieuwtjes
uitwisselen.
Elkaar ontmoeten, het
klinkt zo eenvoudig maar dat
Alleen geldig bij FEBO
is het niet. Daar komt heel
Kerkplein 5, Zandvoort
veel voor kijken. Een geweldige dag die niet meer weg te
denken is voor de ouderen en
gehandicapten in Zandvoort.
Even de accu opladen voor de
donkere dagen die gaan komen.
Nel Kerkman

15,-

FEI30

Waarom Peter
Tromp OVZ
vaarwel zegt
PAGINA 3
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SV Zandvoort wil
TZB graag helpen

Afrikaans ritme

%«.^
^~J*
-^BZANDVOORT - SV Zandvoort wil voetbal- en softbalclub
The Zandvoort Boys (TZB) graag helpen, mits het geen geld
kost. Dat zegt C. van Dijk, voorzitter van SV Zandvoort.
Hij staat positief tegenover
de voorstellen van TZB om op
het Duintjesveld een van de
zes sportvelden in te richten
als wisselveld voor voetbal,
hockey en eventueel softbal.
„Op zondag hebben we maar
drie velden nodig. TZB wil
graag op zondag een extra veld
hebben en de hockeyvereniging wil een veld hebben voor
toernooien. We staan er positief tegenover om dat samen
goed te regelen."
Ook mag TZB op korte termijn voetballen op een van de
huidige velden van de gefuseerde
club
Zandvoort'75/Zandvoortmeeuwen. „Zodra TZB vanwege wateroverlast op het complex aan de
Kennemerweg bij ons aanklopt, is deze vereniging van
harte welkom," zegt Van Dijk.
Hij heeft daarover al overleg
gehad met het bestuur van
TZB. „We willen TZB graag
helpen."

Robin Cozijnsen, een zestienjarige Zandvoortse scholier, is de beoogd voorzitter
van het jongerenpanel. Hij zit
op het Stedelijk Gymnasium in
Haarlem. Ervaring met politiek heeft hij al. Regelmatig debateert hij tijdens conferententies van de Modal United
Nations over internationale
politieke kwesties.

ens

En verder:

DEZE WEEK
16 PAGINA'S

ZANDVOORT - Jongeren laten zich nog onvoldoende horen, vindt de gemeente. Daarom heeft Zandvoort nu ook een
jongerenpanel. Voorlopig bestaat de groep uit vijf tieners,
maar het is de bedoeling dat twaalf jongeren voortaan maandelijks met elkaar bespreken wat er voor jongeren beter
geregeld kan worden. Net als de seniorenraad en de veiligheidsraad kan het jongerenpanel gevraagd en ongevraagd de
gemeenteraad advies geven.
een vertegenwoordiger van de
Zandvoortse jeugd in de veiligheidsraad moest komen. Bovendien is de gemeente van
plan het jeugd- en jongerenbeleid uit te voeren. Nadat er in
1996 een nota hierover uitgekomen is, werd er weinig meer
van vernomen. Ook het Aktiviteitencentrum Zandvoort doet
pp dit moment weinig voor
jongeren. Het richt zich vooral
„Dat is leuk, maar het jonge- op kinderen tot en met twaalf,
renpanel is echt en veel dich- dertien jaar.
terbij," zegt hij. „De jeugd mag
ook weieens wat te zeggen
De jongeren mogen in het
hebben. Ik verneem weinig jongerenpanel voorstellen aanover de mogelijkheden voor voeren, reageren op plannen
jongeren om de Zandvoortse van de gemeente en andere
politiek te beïnvloeden."
jongeren stimuleren om met
ideeën te komen. „Het is niet
Welke politieke onderwer- de bedoeling dat ze alleen over
pen op de agenda van het jon- problemen praten," zegt Peter
gerenpanel komen te staan, Post, de nieuwe coördinator
weet hij nog niet. Daarvoor is van het jeugd- en jdngerenbehet nog te vroeg, want het pa- leid bij de gemeente. „Het is
nel heeft vrijdag pas zijn twee- trouwens ook onduidelijk in
de vergadering.
hoeverre jongeren een probleem vormen in Zandvoort."
Wel signaleert hij dat jongeren zich in Zandvoort regelmaAb van Deventer, teamchef
tig vervelen, al zijn er relatief van de Zandvoortse politie,
veel voorzieningen. „Maar ze juicht het jongerenpanel daarhangen vaak voor de televisie. om toe. „Al was het alleen al
Dat is trouwens een landelijke zodat we meer weten wat er
trend."
onder de jongeren speelt. We
hebben daar nu helaas weinig
Volgens de gemeente is het zicht op. Ogenschijnlijk valt
jongerenpanel geboren toen er het mee, maar ik wil het graag
precies weten."

Dokter Anderson
gaat na 32 jaar van
zijn rust genieten. Hij
heeft niet alleen veel
als huisarts
betekend, maar ook
als politicus. Portret
van een dokter die in
de jaren zeventig zijn
tijd ver vooruit v/as.

Die hulpvaardigheid gaat
echter ook weer niet zover dat
SV Zandvoort meer geld wil investeren in het Duintjesveld.
Dat vindt Van Dijk een taak
voor de gemeente.
Als een wisselveld vijf ton extra gaat kosten omdat het een
gecombineerd gras-kunstgrasveld wordt is SV Zandvoort
dan ook niet bereid bij te dragen in de extra kosten. Ook het
anders situeren van nieuwe
kleedkamers en een kantine
voor de jeugd heeft volgens
Van Dijk financiële gevolgen
voor de gemeente.
„Toen Zandvoortmeeuwen
en Zandvoort '75 fuseerden,
was een van de voorwaarden
dat we voldoende velden zouden krijgen. Er zijn duidelijke
afspraken gemaakt met de gemeente. Onze vereniging kan
zich behoorlijk bedruipen. We
zijn schuldenvrij en dat willen
we zo houden."

ADVERTENTIE
„Tumbajaja jowee," zingt percussioniste Ouida Lewis uit
Zimbabwe maandag. En de kinderen van de Beatrixschool zingen
haar na in een poging het Afrikaanse ritme onder de knie te krijgen.

Ze doen mee aan een speciaal project over dit land, dat gekoppeld is
aan het regionale Wereld 2000 Internetproject. Zie ook pagina 5
Foto André Lieberom

Extra geld voor hulpthuiswonende ouderen
namelijk bovenop de bestaan- ben ook met het advies over
de budgetten.
Zandvoort ingestemd.
Hiermee worden mensen geDe aanleiding voor het ex- holpen die nog thuis wonen,
traatje is een evaluatie van het maar van wie na keuring (indiPlan Verzorging en Verpleging cering) is gebleken dat ze ei1997-2000. Het Regio Zorgplat- genlijk in een verzorgingshuis
form
Zuid-Kennemerland, opgevangen zouden moeten
waarin zowel een patiëntenor- worden. Omdat het aantal verganisatie als bijvoorbeeld de zorgingsplaatsen beperkt is in
directie van Huis in de Duinen Zandvoort, blijven ze nog zelfzit, heeft geconcludeerd dat standig wonen. Dat zijn rededit plan aangepast moet wor- lijk wat mensen. Alleen al op
Daarmee hoopt de provincie den. Gedeputeerde Staten de wachtlijst voor Huis in de
de financiële problemen voor hebben vorige week besloten Duinen staan dertig mensen.
Of 340 duizend gulden volde zorgsector te verminderen. diverse adviezen van het platDe 340 duizend gulden komt form over te nemen. GS heb- doende is, kan directeur De
Vries nog niet zeggen. „Omgerekend zou het om negentien
ADVERTENTIE
ouderen gaan die in Zandvoort
extra geholpen worden. Maar
in werkelijkheid gaat het om
meer mensen. We verlenen nu
al hulp aan thuiswonende ouMËUBELSTAD

ZANDVOORT - „Een substantiële bijdrage", zo noemt
René de Vries, directeur van
het
verzorgingscentrum
Huis in de Duinen, de 340
duizend gulden die de provincie extra beschikbaar
stelt om mensen in Zandvoort, Bentveld en Bennebroek thuis te laten verzorgen.

deren die op een plek in een
verzorgingshuis wachten. We
proberen meer mensen te helpen door kosten te besparen.
Dat kan bijvoorbeeld doordat
de hulp vanuit Huis in de Duinen aan diverse mensen in de
aanleunwoningen bij ons verzorgingstehuis wordt gegeven.
Dat is dichterbij."
De geïndiceerde ouderen die
in het dorp wonen, krijgen
huishoudelijke hulp van de
thuiszorgorganisaties Kennemer Thuiszorg en Zorgtaalans
Thuiszorg plus wijkverpleging
van Zorgbalans. „Tot nog toe
werd dat betaald uit de gewone middelen. Nu er wat meer
geld beschikbaar is, kunnen er
in totaal dus meer mensen geholpen worden," aldus De
Vries.

nu ook voor kinderen

Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen -Haarlem' Crönjé;;

Meer parkeerruimte in centrum
ZANDVOORT - Er komen twaalf tot veertien extra parkeerplaatsen in de Louis Davidsstraat en de parkeerplaatsen op de
Grote Krocht liggen straks in de lengterichting. Dat heeft burgemeester Van der Heijden maandag bekend gemaakt.
Daarmee hoopt de gemeente de verontruste ondernemers van
de Grote Krocht tegemoet te komen en tegelijkertijd een mooie
laan van de winkelstraat te maken. Als de gemeenteraad en de
winkeliers akkoord gaan, begint het bestraten in april.
ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ZONDAG OPEN

* Lumberjack
* Compagnucci
* Yellow Cab

* Hupsakee
* Mag
* Palledium

CENSE&
\LlNGEN

EIGEN PARKEERGARAGE
Overtoom 557
Tel.6184733

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Help, de discogriezels gaan gillen
IE, WA, wou, waar is
Griezelda nou? Draai
drie keer in het rond,
stamp met je voet op de
grond, blijf dan muisstil staan,
dan komt ze er aan," roepen
kleine monstertjes uit voüe
borst de toverspreuk van
Griesolo mee. Een herfstvakantie vol horror werd er in
het Activiteitencentrum aangeboden in samenwerking met
de naschoolse opvang de
Boomhut.
Griesolo (jongerenwerker
Thierry Siang) en Griezelda
(Boomhutleidster Monique
van Straaten) zijn op de slotmiddag met elkaar getrouwd
en dat is donderdagmiddag
aanleiding voor een heksenbal.
„Mijn oma heeft mij aangekleed en geschminkt," zegt
Sylvana van acht jaar terwijl
ze even haar vampierengebitje
uit de mond neemt om te kunnen praten. „Ik heb het zelf
bedacht," vertelt haar vriendin Luka, een heks met een gigantische puntmuts.
Aan de verkleed-disco is een
wedstrijd verbonden. De middag begon met een toneelstukje en tussen het dansen
door wordt er een modeshow
en een griezelgil-contest gehouden. Kleine Jesse beklimt
na enige aarzeling het podium
om een griezelgil ten beste te
geven. Hij haalt diep adem en
een klein raspend klankje
weerklinkt door de microfoon.
„Ooh, dit is een heel klein grie-

Een
griezelfecst
sluit de
herfstactivitcitcn in
gebouw 't
Stekkie af:
Sharon als
heks op een
bezem,
Whitney als
kleurige heks
aii Berry en
Chantal als
siameesspook
Foto André
Lieborom

fM

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

U_L_L_LJ_U_J

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Postcode/Plaats:

zelgeluidje, die moet nog
groeien," speelt Griezelda
handig op de verlegenheid van
het jongetje in.
Sommige kinderen zijn niet
verkleed, zoals Junior. „Ik heb
een hekel aan schmink en verkleden vind ik ook niet leuk,
maar de disco wel. Mijn broertje van zes wilde niet mee. Hij
ging huilen want hij vond het
veel te eng."
Een beetje nuffig tussen al
die griezels zit Michelle in een
roze jurk en een kroontje. „Ik
had deze verkleedkleren nu
eenmaal al, dus heb ik die

maar aangetrokken," zegt ze
terwijl ze met haar gouden toverstafje zwaait.
Alle activiteiten de afgelopen
week waren van begin tot eind
duidelijk georchestreerd voor
de kinderen. Dit keer duurden
ze ook een half uur korter dan
voorgaande jaren.
„Twee uur is net te veel,"
weet Griezelda uit ervaring.
Ze heeft haar masker met bolle wangetjes even onder haar
heksenhoed geschoven, om
vrijuit te kunnen praten. „We
begonnen ieder onderdeel met
een klein toneelstukje, daarna

het knutselen en dan weer een
klein presentatie. Daarmee
voorkwamen we heen en weer
gehol van de kinderen."
Een jongetje dat zich niet
aan de regels weet te houden,
wordt liefdevol, maar resoluut
overgebracht naar een leidster
in de Boomhut ernaast. Griesolo spoedt zich echter snel
terug naar de grote verduisterde zaal en met een ijzingwekkende gil springt hij op het
podium, alwaar Griezelda
hem met smart staat op te
wachten.

Telefoon:
Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62. 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA aö
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN
GETROUWD:

fadernemers
Vercnitfintf
TanAvnnrt
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort

Katinka de Korte
en
Mare Schuuring

^ -M^-

Zandvoort, november 1999
Gaarne willen wij een ieder, die zijn medeleven heeft
betoond na het plotseling overlijden van mijn lieve
man en zorgzame vader

Ruud van Luijk
onze oprechte dank betuigen.
Elly van Luijk-Veltkamp
Marco en Raschel
Zandvoortselaan 16
2042 XA Zandvoort

UITNODIGING
Datum:
Locatie:
Tijd:

donderdag 4 november
Hotel Esplanade, Badhuisplein
20.00 uur

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Verslag voorjaarsvergadering d.d. 29 april 1999
Financieel verslag
-jaarcijfers 1998
- prognose 2000
- baatbelasting
Verantwoording bestuur
- herinrichting centrum
- verkeerscirculatieplan
-speerpunten 1999
- akties
-OPZ

4-ll-'99
In liefdevolle herinnering
aan mijn allerliefste zusje

Marjan Coule-Laarman
Verlies nooit de moed.
Als de zon verdwenen is
uitje leven.
Zoek dan de ster.
Onvergetelijk Onmisbaar Onvervangbaar
Ik mis je lieverd.
Karin S?

PAUZE
6.

Lang gewacht
stil gezwegen
nooit gedacht
en toch gekregen.

Gastspreker: de heer Cees van Limbeck
Onderwerp: Bedrijfshulpverlening
Bestuurssamenstelling
Volgens rooster van aftreden
- De heer P. Tromp (niet herkiesbaar)
Kandidaten kunnen zich tot donderdag 4 november
opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer
023 5713738
Rondvraag
Sluiting

7.

Jannie en Dirk
Bedankt
Teun

Je hoeft niet veel te doen of te zeggen:

Maarten Koper
Bedankt

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

^^.^^

ALGEMENE NAJAARS-LEDENVERGADERING VAN
DE ONDERNEMERS VERENIGING ZANDVOORT

Wassenaar, 30 oktober 1999

4-ll-'95

-^*~ •~

Teun

geen auto of parkeert u op eigen terrein7 Wij
ontvangen ook graag uw ingevulde enquête

BEGROTING 2000

Aan de Centrale Balie ligt de Begroting 2000
ter inzage.

De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert 9 en 10 november in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden m de raadzaal van het Raadhuis
vanaf 20.00 uur
Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- voorstel tot vaststelling van bestuursdienstrapportage;
- voorstel tot vaststelling van de begroting 2000
Tevens is een extra gemeenteraadsvergadering belegd op 23 november. Ook deze
vergadering is openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal van het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- voorstel Masterplan Midden Boulevard,
- gemeentelijk minimabeleid;
- reparatie en vervanging sporttoestellen m
sporthallen

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weleen spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar

VERGADERINGEN COMMISSIES
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu, maandag 29 november 1999,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs: dinsdag 30 november 1999,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden' woensdag 1 december 1999,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 25 november 1999,
- commissie Financien, donderdag 2 december
1999

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende' de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte in het Raadhuis,
Swaluëstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur. Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretane, telefoon (023) 574 01 96

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M J Herben' ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk' maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie, financiën
- de heer H. Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

WERKZAAMHEDEN
Met ingang van 10 november a s zal het
gedeelte van de Zandvoortselaan tussen de
Dr C A Gerkestraat en de Tolweg worden
afgesloten m verband met riool-, straat-,
groenwerkzaamheden
De werkzaamheden zullen naar verwachting
drie dagen m beslag nemen

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

Een compleet verzorgde begrafenis

Mijn Greetje
Woorden zeggen niets
gedachten wel.
Voor mij ben jij mijn „guppie".

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

Mochten de werkzaamheden sneller gaan dan
gepland, zal het betreffende wegdek eerder
vrijgegeven worden

(Awb)

Kusjes Teun

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

ADVERTENTIES

(J J J uitvaartverzorging
kennemeriand bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

Dennis
van harte gefeliciteerd met de opening
van je vïszaak op 5 november
Papa en Mama

Op zaterdag 6 november van 2-4
uur, Brugstraat 15.
Je kunt het zo mooi niet bedenken:
boeken, grammofoonplaten, héél
mooie dingen én rommelmarkt,
handwerken, lappen en speelgoed,
kerstartikelen, kleine kadootjes én
een verloting met gezellige prijzen.

In verband met voorgenoemde werkzaamheden wordt u verzocht op dit gedeelte Zandvoortselaan (op de openbare weg) geen auto's
te parkeren
Voor het mogelijk maken van tweenchtmgsverkeer in de Dr C.A Gerkestraat is het
gewenst dat de bewoners van het betreffende
gedeelte hun auto's woensdag 10 november
va 07 00 uur elders parkeren

MEDEDELING

Enquête parkeerbehoefte
Deze week sluit de inzendingtermijn van de
enquête "parkeren bij u m de straat". Tot 5
november 1999 heeft u nog de gelegenheid
de door u ingevulde enquête in te zenden.
Hoewel de respons enorm is (ca. 45%) stellen
wij ook uw inzending zeer op prijs Heeft u

KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

GEMEENTE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

VERKOOPMIDDAG
VAN DE NPB

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen op maandag 25 oktober vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 43 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 1 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
•„,,,/
. Dag 'en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
: : ';•'•-:'.. -ofcrematie.';; ' • ' . ..•;•' : . .•;;
Direct hulp bij :eèn sterfgeval..;

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Na 20 jaar te hebben genoten van het directeur- en leerkrachtschap aan de O.B.S.
Hannie Schaft heeft de heer H. H. Nijboer
m.i.v. dit schooljaar zijn werkplek bij de
Hannie Schaftschool ingewisseld voor een
functie bij de gemeente Zandvoort
Om deze overstap niet geheel
geruisloos voorbij te laten gaan
wordt u van harte uitgenodigd
om in een informele sfeer een
borreltje te komen drinken.

- i v m verjonging en aanpassing van de
groenstrook aan de Noordoostzijde van de
algemene begraafplaats, aan de kant van de
Lmnaeusstraat - 64 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balia. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een
derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen Bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummervan deze persoon te worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend
99-034P Max Euwestraat 34 oprichten van
serre en bijkeuken
99-035P Haarlemmervergroten van de
straat 54
woning
99-221B Dr. C A. Gerkeplaatsen dakkastraat 76
pel aan achterzijde
99-036P Heimansstraat 19 vervangen van
een woonwagen
99-222BZandvoortseoprichten van
laan 311
een woning
99-223B Koningoprichten
straat 49 t/m 71
woningen
99-2 24B Zeestraat 71

oprichten
apotheek

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordehng van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter by voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-009B Boulevard Paulus
gewijzigd bouwLoot 67
plan 98-142B
99-154B Dumdoornlaan 30 gedeeltelijk ver
nieuwen van
kozijnen
99-174B Heimansstraat 25 veranderen van
een schuur
99-119MKoningmneweg 38 plaatsen van
een berging
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen 'bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
president van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaarschnft

Datum
Donderdag 18
november 1999
Plaats
Hannie Schaftschool
C. Slegersstraat 9-11
023-5712862
Tiid
16.30 uur. Om 18.00
uur zal de laatste
ronde geschonken
worden.

\$)
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Parklaari 36; 2011 KW Haarlem.

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
-*.**"*{t,^ »"

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen W 00 en 11 00
tel en tax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zand voort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lcrvertu,
tel. 020-6103086fax020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

OUWEKS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

VERWARMIHG

0800-0993830

BS.GWS

;'j|tt

^.,,^1

HJ.-31,

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Let op!
Volgende week de laatste week
de GAPER op de Grote Krocht
[van 8 t/m 13 november).
Profiteer dan van onze superaktie:
bij iedere ƒ 5D,- boodschappen
krijgt u een kadobon van /1D,-.
Die u kunt inwisselen van
19 t/m 27 november.

19 november feestelijke
opening van onze nieuwe
zaak KERKSTRAAT 31

', M

SOS-Kinderdorpen
.. .want ieder kind verdient
een thuis...

JA, stuur niij meer informatie
over het werk van
SOS-Kinderdorpen en hoe
ik HuisVriend kan worden
Naam:
_MD V D

Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Adres:

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als Huisvriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

Telefoon,

Beschermvrouwe
H K H Pnnses Margriet der Nedeihnden

SOS-Kijiderdorpen

GIRO 2280

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM
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Welzynscentrum bljj
met politieke steun

Interieur vernield
ZANDVOORT - Een 35-jarige dronken Amsterdammer i,s
zaterdagavond gearresteerd
omdat hij de inventaris van
een restaurant in de Engelbertsstraat kort en klein geslagen heeft. Bovendien is er een
vechtpartij ontstaan. De eigenaar van het restaurant heeft
aangifte van mishandeling,
vernieling en discriminatie gedaan. De ruzie is volgens de
eigenaar ontstaan over een be
stelling De Amsterdammei
kan zich dat niet meer hermneren Hij weet wel dat hij zich
aangevallen voelde en daarom
heeft teruggevochten. Hi]
heeft bekend dat hij vernielmgen heeft aangericht en wil de
negenduizend gulden schade
betalen.

ZANDVOORT - Niet alleen
koelkasten, maar ook koffiezetapparaten mogen niet zomaar meer weggegooid worden. Vanaf l januari 2000 moet
de gemeente Zandvoort klein
ZANDVOORT - Peter Huijskes, voorzitter van de Stichzogeheten 'taruin- en witgoed' ting Welzijnscentrum Zandvoort, reageert verheugd op de
gescheiden van het andere af- steun van de meerderheid van de politieke partijen voor het
val inzamelen.
uitbreiden van de formatie.

Verkoopmiddag

ZANDVOORT - De Vrijzinmge
Geloofsgemeenschap
NPB houdt op zaterdag 6 november van twee tot vier een
verkoopmiddag in het NPBgebouw (Brugstraat 15). Er is
van alles te koop: van grammofoonplaten tot kerstartikelen.
Bovendien wordt er een verloting gehouden.

Mensen in Nood

ZANDVOORT - Op 5 en 6
november zamelt Mensen in
Nood kleren, dekens, huishoudtextiel en schoenen in om
mensen in rampgebieden te
helpen. Wie hieraan wil meedoen, wordt verzocht om de
spullen in stevig dichtgemaakte plastic tassen af te leveren.
De vrijwilligers van Mensen in
Nood staan op vrijdag tussen
zeven en half negen klaar bij de
Nicolaasschool, de Hervormde
Kerk, de Gereformeerde Kerk,
de Agathakerk en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
Op zaterdag wordt er tussen
tien en een uur ingezameld bij
de Agathakerk en de Nicolaasschool.

Rosenberg Trio

ZANDVOORT - In het casino treedt vrijdagavond het
vermaarde Rosenberg Trio op.
De toegang is gratis. Bezoekers moeten wel ouder dan
achttien zijn, nette kleding
dragen en zich kunnen legitimeren. Het optreden begint
om elf uur.

Kerstmarkt

ZANDVOORT - De Kerstmarkt gaat dit jaar wel door.
De markt vindt plaats op het
Gasthuisplein en de Kleine
Krocht op 19 december. Er zijn
nog kramen beschikbaar voor
een ieder die leuke kerstspullen wil verkopen. Deelnemers
kunnen zich melden bij Toos
Tromp van de Stichting Zandvoort Promotie, Postbus 410,
2040 AK in Zandvoort. Meer
informatie: 571.3738.

Praten over toerisme

ZANDVOORT - Op 11 november vindt de landelijke
kustdag plaats in Zandvoort.
In Gran Dorado komen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, recreatie-organisaties en de toerisme mdustrie samen om te praten over
diverse onderwerpen. De gemeente Zandvoort heeft de
permanente strandpaviljoens
als onderwerp aangedragen.
Zandvoort heeft daarvoor een
pilotproject toebedeeld gekregen. Aan het einde van de dag
deelt gedeputeerde Verburg
certificaten Kwaliteitsproject
van Noord-Holland uit.

Landgoederen

OVERVEEN - Op 6 november houdt een boswachter van
Natuurmonumenten een drie
uur durende rondleiding op
landgoed Koningshof. Start
om een uur. Zondag om twee
uur is er een excursie op Elswout. Opgeven is voor beide
tochten
verplicht:
023541.1119.
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PvdA, WD, GBZ, AOV/Unie aantal hulpvragen verdub55-plus en CDA vinden dat beid."
wethouder Oderkerk toch geld
Al jaren vraagt het bestuur
voor deze uitbreiding moet van het Welzijnscentrum daarzien te vinden. Alleen D66 om om extra subsidie. Tot nog
vindt, net als het college, dat toe werd het verzoek steeds afop dit moment niet nodig. Het gewezen. Dit jaar hebben het
college wijst op de financiële bestuur en de twee coórdinaproblemen van Zandvoort. toren van het Welzijnscentrum
Oderkerk wil bovendien vpl- de raadsleden van te voren uitgens Huijskes eerst de ontwik- genodigd voor een lunch van
kelingen rondom het zorgloket Tafeltje Dekje.
afwachten. De SP heeft zich
Tijdens de maaltijd werd uitnog niet uitgesproken.
gelegd hoe breed het takenHuijskes prijst het gloedvolle pakket van de gemstitutipnalibetoog van PvdA'er Gert seerde vrijwilligersorganisatie
Toonen en de ondersteunende is. Het Welzijnscentrum geeft
woorden van
praktische
de
overige
hulp, advies
partijen tijen informatie,
hoofdzakelijk
dens de onVOOf
langs gehouaan ouderen.
den commisf Arm si Ho
Het centrum
zorgt er bij
sievergadering
Maat-- voorbeeld
schappelijk Welzijn. De voor- voor dat de belbus rondrijdt,
zitter van het Welzijnscentrum dat aanvragen voor de thuishoopt dan ook dat de gemeen- zorg worden ingediend bij de
teraad tijdens de begrotings- juiste instanties, maar ook dat
behandelingen volgende week de maaltijden van Tafeltje
besluit om het Welzijnscen- Dekje rondgebracht worden
trum extra subsidie voor en ouderen kunnen er terecht
twaalf uur werk te geven.
voor een luisterend oor.
De uitbreiding is volgens
Huijskes nodig omdat de druk
„Het is moeilijk om in een
pp de twee coördinatoren flink jaarverslag aan te geven wat
is toegenomen de afgelopen ja- voor soort positie wij in Zandren. „Ze moeten steeds meer voort eigenlijk hebben," verdoen in dezelfde tijd. Zand- telt Huijskes. „Maar ik ben blij
voort vergrijst, de overheid wil dat de politiek nu beseft dat
dat ouderen langer thuis wo- het Welzijnscentrum niet meer
nen en ondertussen kampt de uit Zandvoort weg te denken
thuiszorg met gebrek aan per- valt. Daar hebben we heel wat
soneel. Het Welzijnscentrum jaren voor gewerkt. Overigens
wordt steeds bekender, zowel heb ik me er wel over verbaasd
bij ouderen als huisartsen. In- dat m de begroting slechts drie
middels zijn we begonnen met regels over ouderenbeleid
een Inlooppunt waar elke week staan, terwijl dat toch een bevijf informatievragen uit voort- langrijk issue in dit dorp zou
komen. Dat heeft allemaal zijn moeten zijn. Zandvoort heeft
weerslag. In acht jaar tijd is het relatief veel ouderen."

loimdiie

ZANDVOORT - Dankzij de
vele zomerse dagen heeft
Zandvoort dit jaar 165 duizend
gulden meer verdiend aan de
parkeermeters dan verwacht
Wel moesten diverse parkeermeters vervangen worden nadat dieven en vandahsten hun
slag sloegen. Dat kostte 34 duizend gulden.

.

Ruim twintig brandweerlieden uit

Zandvoort en Bloeincndaal zijn woensdagmorgen bezig geweest om een uitslaande brand in de

Keesomstraat te blussen

Toto Chi is St-hoUmus

Dode kat en veel schade door brand
van hun balkon en bediscussieren de gebeurtenissen. Vijf
van hen moesten zelf ook hun
huis uit, omdat de brandweer
in eerste instantie niet wist of
de brand zou overslaan naar
andere woningen. Een bovenbuurvrouw klaagt over een
pijnlijke keel. „Er hangt zo'n
vieze lucht bij ons."
De twee bewoners van de
flat, een jonge man en eenjonge vrouw, lopen met een wat
Buren hangen over de rand verwilderde blik rond de flat
op zoek naar een van hun katten. Zelf zijn zij en hun dochtertje ongedeerd, maar hun
andere kat is gestikt door de
rook.
De twee katten van bovenbuurman Elroy Barends zijn er

ZANDVOORT - Een zwart
geblakerd plafond van het
balkon. Zwarte kozijnen. Alle
ruiten zijn gesprongen. Na de
brand die woensdagmorgen
op de derde verdieping van
de meest linkse flat in de
Keesomstraat woedde, rest
al na een half uurtje na het
sein 'brand meester' vooral
een flinke ravage.

moeilijk nee zeggen'
Negentig uur per week
werken m de winkel.
Middenin de nacht opstaan
om broodjes te smeren voor
het circuit. Actief in het
Mannenkoor. Organisator
van het grote Carmina
Buranaconcert volgend jaar.
Coach van zaalvoetbalteam
TZB 3. En al tien jaar een
van de meest actieve
bestuursleden van de
Ondernemers Vereniging
Zandvoort. Het is Peter
Tromp bijna fataal
geworden. Daarom neemt
hij morgenavond afscheid
van de OVZ. Hoe komt de
feestverlichting weer aan de
praat? Helaas, Peter Tromp
speelt alle vragen voortaan
door naar het OVZsecretariaat.

E

EN VERSCHRIKKELIJKE hoofdpijn, daar
begon het drie weken
geleden mee. Hij wist
niet waar hij het moest zoeken
van de pijn. „Clusterhoofdpijn," constateerde de huisarts. „Jouw tempo houdt zelfs
een 24-jarige niet vol. De volgende keer is het een hersenbloeding en dan is het te laat.
Dan lig je op je 47-e onder de
groene zoden," waarschuwde
de dokter. Peter Tromp heeft
naar zijn huisarts geluisterd.
Voortaan moet de OVZ het
grotendeels zonder hem doen.
Hij blijft nog wel betrokken bij
de onderhandelingen met de
gemeente over de herinrichting van het centrum.
„Het zijn niet zozeer de vergaderingen die de meeste tijd
kosten. Ik zeg al snel 'dat doe
ik wel'. Vijf keer per dag komt
er iemand over de vloer of
hangt aan de telefoon, omdat
er iets voor OVZ geregeld moet
worden," vertelt Tromp.
Dat het fout liep, kwam ge-

Wat doet het gemeentebestuur, vraagt Jaap van der
Werff zich af. Het geeft wel
geld uit, maar hij betwijfelt of
dat altijd zo verstandig gebeurt.

Peter Tromp is overal te vinden in het dorp. Zo deelde hij onlangs
op de Oranje Nassauschool broodjes uit tijdens de Week van het
Brood
Foto Anche LiL'bciom

heel onverwacht. „Tot een
paar maanden geleden wist ik
niet eens dat mijn dokter verhuisd was. Ik was nooit ziek. Ik
ben heel erg geschrokken.
Maar er is nog een tweede reden om te stoppen met de
OVZ. Het gaat zakelijk gezien
met de winkel erg goed. Dat wil
ik graag zo houden."
Tromps afscheid is als een
bom ingeslagen bij de OVZ. In
allerijl zijn diverse mensen gepolst, maar vooralsnog is er
nog niemand gevonden om
hem op te volgen. Voorlopig
worden Tromps werkzaamheden dan ook verdeeld over de
overgebleven bestuursleden.
Secretaris Toos Tromp, Peters
vrouw, vangt de vragen in eerste instantie op.
Spijt heeft Peter Tromp niet
van die tien jaar OVZ. „Ik vind
het ook wel heel leuk om dingen te organiseren, zoals de mtpcht van sinterklaas." Bovendien schenkt het hem genoegen dat het overkoepelende

orgaan van Zandvoortse ondernemersorganisaties,
het
OPZ, onstaan is.
„Sterker nog," zegt Tromp,
„het OPZ moet op den duur de
onderlinge verenigingen vervangen. Vroeger werd er nauwelijks geluisterd naar de afzonderlijke ondernemers. Nu
we samen opereren gaat dat
veel beter. De gemeente neemt
ons serieus. Dat wil trouwens
niet zeggen dat we altijd ons
zin krijgen," zegt hij, doelend
op de rijrichting van de Grote
Krocht.
Jammer vindt Tromp ook
dat sommige winkeliers geen
lid willen worden van de OVZ.
„Helaas zijn er te veel ondernemers die denken 'de feestverlichtmg brandt toch wel, ook
als ik niet meebetaal.' Het is
soms vechten tegen de bierkaai. Jammer, want door samen te werken kom je allemaal
een stuk verder. Daar ben ik
van overtuigd."

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal:
l 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,00 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven Losse nummers ƒ

Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

d

Hans van Pelt

beter af gekomen. Al gaat hij
nog wel even met Snowy en
Cleo naar de dierenarts, omdat
hij geen risico wil nemen nu
een van beiden zwanger is.
„We hebben ontzettend geluk gehad," zegt Barends „Ik
wilde me net nog een keer omdraaien toen ik beneden
enorm veel lawaai hoorde. Het
leek of iemand heel hard op de
verwarmingsbuizen sloeg. Ik
deed de slaapkamerdeur open
en rook meteen een brandlucht. Altijd heb ik gezegd: bij
brand snel naar buiten rennen.
Desnoods in je onderbroek.
Dus we zijn heel snel uit ons
huis weggegaan."
Een van de buren weet de
oorzaak van de brand. Het

dochtertje zou met lucifers gespeeld zou hebben, terwijl
papa en mama in bed lagen.
Maar dat kan de brandweer
bevestigen noch ontkennen.
Volgens de politie is de oorzaak vermoedelijk kortsluiting
in de televisie of een schemerlamp.
„Om twee minuten over half
tien kregen wij een melding,
om acht minuten over half tien
waren we ter plaatse," rapporteert Marcel Jonkman, officier
van dienst van de Zandvoortse
brandweer. „De brand was
snel onder controle. Om vijf
voor tien konden we het sein
'brand meester' al geven.
Daarna hebben we nog wat nageblast."

MENINGEN
Geldgebrek

Er is een referendum over
het parkeerbeleid van verkeerswethouder Flieringa geweest. Ruim 90 procent van de
stemmers was tegen. Het referendum kostte dertigduizend
gulden. Hans Hogendoorn, de
huidige
verkeerswethouder,
gaat nu met parkeervignetten
aan de gang. Kosten: dertigduizend gulden.
Overigens zijn er in de loop
der jaren heel wat parkeerplaatsen verdwenen zonder
dat er nieuwe bij gekomen zijn,
bijvoorbeeld op het Gasthuisplein. Dat is oude schoenen
weggooien voordat je nieuwe
hebt. De verhalen over parkeergarages horen we namelijk
al twintig jaar, maar inmiddels
staan ze wel in Egmond, Kat-

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
wijk en Noordwijk en niet in
Zandvoort. En nu moeten de
mensen dus betalen voor parkeervignetten als moderne
melkkoe, terwijl het parkeerprobleem niet opgelost wordt.
Een betonnen rand op de
boulevard plaatsen en weer
weghalen kost dertigduizend
gulden. Druppels op de Haarlemmerstraat
plaatsen en
weer weghalen kost dertigduizend gulden. Externe rapporten over de Midden-Boulevard
kosten drie ton. Heel Zandvoort weet dat dit weggegooid
geld is, behalve het gemeentebestuur. Het lijkt het televisieprogramma 'Over de balk' wel.
De wethouder van Financien, Andries van Marie, ziet
pas dat zijn geld op is als het

zover is. Waarom maakt het
gemeentebestuur eigenlijk een
begroting? Wanneer raadsleden vragen stellen, worden ze
met een kluitje het riet in gestuurd en gezegd dat er geen
weg terug is. Dat laten ze toe.
Terwijl ze toch niet voor Jan
Joker gekozen zijn.
Ondertussen is bijvoorbeeld
de ellende op het Zwarte Veld
nog steeds niet opgelost. Het
stinkt er nog steeds. Wat het
hele project kost, is rog steeds
niet bekend.
Wel gaan komend jaar de
parkeertarieven, de pachten
en belastingen omhoog. Het
lijkt het verhaal van Ali Baba
en de zeventien rovers wel.

Zonder dat geld zou het lesgeld erg fors omhoog moeten,
van bijvoorbeeld 920 naar 1200
gulden per leerling. Sanders
vindt de huidige bedragen al
aan de hoge kant. „Het is veel
geld, al is het relatief gezien
niet duur."
„Want," zegt hij, „het kan eigenlijk niet anders in een klein
dorp. De groepen zijn erg klein.
Elke docent geeft een uur les
aan drie of vier leerlingen. Je
kunt het dus niet vergelijken
met een training aan twintig
voetballers." Groepen samenvoegen kan niet, legt hij uit.
„Violisten en gitaristen samen
lesgeven werkt niet."
De muziekschool vervult yolgens Sanders een belangrijke
rol in Zandvoort. „Toen we zes
jaar geleden startten met New
Wave waren er wat sceptische
geluiden. Zou het wel lukken
om genoeg leerlingen te krijgen? Het is goed gegaan; we
kunnen elk jaar het aantal lessen uitbreiden."
Inmiddels varieert het aanbod van saxofoonles tot elektrische gitaar en heeft New
Wave 65 leerlingen, van wie 10

procent volwassenen en 90
procent kinderen Dit jaar
geeft de muziekschool voor het
eerst kmpkaarten uit voor
mensen die zo nu en dan een
enkele les willen volgen om
hun kennis op te frissen.
Muziekles geven is volgens
Sanders een investering in de
Zandvoortse jeugd. „Kinderen
leren analytisch denken en ze
moeten zich concentreren. Het
is een kick voor ze dat ze al vrij
snel een liedje kunnen spelen."
Daarom is hij blij dat ook op de
Oranje Nassauschool een docente van New Wave muzieklessen geeft.
Maar eigenlijk vindt hij het
wel jammer dat de meeste muziekleerlingen op de basisschool of in de brugklas zitten.
„Muziek is voor pubers juist
een ideale manier om zich uit
te leven Dat hoor ik zo vaak"
Het liefste zou hij daarom ook
kortlopende projecten voor
veertien- tot negentienjarigen

Orchidee terug

ZANDVOORT - De hpans
loeselii/sturmia/kleine orchidee is weer terug in de Amsterdamse
Waterleidingduinen,
meldt het huisorgaan 'Struinen'. De kleine orchidee verdween begin jaren negentig.
Onlangs is het plantje bloeiend
gesignaleerd. Dat is erg bijzonder want het is een zeldzaam
plantje en het staat op de rode
lijst van uitstervende flora en
fauna.

Nuchter

ZANDVOORT - Zandvoorters zijn volgens de politie een
tamelijk nuchter volkje. De politie heeft zaterdagavond op
diverse plaatsen alcoholcontroles gehouden, maar geen
van de 84 aangehouden automobilisten had te veel op.

Verboden broches

ZANDVOORT - Twee Russinnen en een Rus zijn zaterdag aangehouden, omdat zij
broches verkochten en geen
vergunning hadden. Het drietal gaf zich uit voor vertegenwoordigers van de Family Federation for Worldpeace and
Unifïcation. De Vreemdelingendienst zal de zaak verder
onderzoeken.

Betrapt

ZANDVOORT - Een oplettende Zandvoorter heeft een
36-jarige Hilversummer in de
Kostverlorenstraat betrapt tijdens een autokraak. De inbraak vond plaats rond half vijf
maandagmorgen.

Auto's gestolen

ZANDVOORT - Vanaf de
Prinsesseweg is dit weekend
een blauwe BMW van een 22jarige Zandvoortse gestolen.
Vrijdag verdween uitde Cornelis Slegersstraat een zeldzame
paarse Talbot, type Murena
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Muziekschool New Wave
kijkt uit naar extra geld

ZANDVOORT „Een
structurele subsidie is de
kroon op ons werk," vindt
Leo Sanders, directeur van
muziekschool New Wave. Als
de gemeenteraad 10 nqvember instemt met 22 duizend
gulden extra subsidie per
Monique van Hoogstraten jaar dan is ook de toekomst
van de Zandvoortse muziekschool gewaarborgd.

Duwtje in de rug voor New Wave
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Extra parkeergeld

opzetten, bijvoorbeeld een
spoedcursus elektrische gitaar
spelen of een paar lessen 'computer en muziek'.
Het eerste gesprek heeft
New Wave hierover al gevoerd
met het Aktiviteitencentrum
Zandvoort. „Tot nog toe hebben we ons geconcentreerd op
het Gemeenschapshuis, maar
ik zou best ook in gebouw 't
Stekkie lessen willen orgamseren." Een andere wens van
Sanders is een eigen orkest
van New Wave leerlingen,
maar dat plan verkeert nog in
een zeer pril stadium.
Toekomstplannen
heeft
New Wave dus genoeg. Vooiiopig is Sanders echter nog wel
voorzichtig. Hij wil pas juichen
als de gemeenteraad een definitieve beslissing over de subsidie heeft genomen. „Als dat
gebeurt, zie ik het wel als een
erkenning, ook voor de docenten die soms voor slechts een
paar uurtjes per week hélemaal naar Zandvoort reizen."

Optredens voor het publiek
Laten zien waarom muziek maken zo leuk is. vindt Leo
Sanders (directeur van muziekschool New Wave) van erg
belangrijk. Elk jaar is er twee keer per jaar een leerlingenuityoering. Bovendien geeft New Wave een winterconcert. Dit
jaar krijgt dat concert (op 14 december) een extra feestelijk
tintje.
Zo zal het podium van de Agathakerk gevuld zijn met
tientallen muzikanten. New Wave treedt namelijk samen
met het Meteorenorkesi uit Haarlem op. Daarnaast is er een
recital van elektrische gitaren, zingt het kinderkoor van de
Oranje Nassauschool en zijn er enige oud-leerlingen te bewonderen.
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lektè
in de Gezondheidszorg!
Kies je voor het beroep van tandarts-, apothekersof doktersassistent, verpleegkundige, verzorgende
helpende of praktijkopleider dan ga je naar de
Amsterdamse School voor Gezondheidszorg
Je volgt er je opleiding door middel van school
met stages (BOL) of werken en leren (BBL)

Bel 020 408 97 97 voor
een brochure of kom sfeer
proeven op de open dag:

Cor Kip
(links) van
net gelijknamige
poeliersbedrijf met
twee van
zijn medewerkers

zaterdag 13 november 1999
10:00 *0114,00 uur
;

Locatie: Fred. Rbèskestfaïat 90

.5

Foto Jaap Maars

Te bereiken met tram 16 en 24 en bus

l

'Tegenwoordig eet men
het hele jaar door wild'

15(haite Stadionplein), bus.170,171 V l
of 172 (halte IJsbaanpad) en sneltram
SKStation WTC): ; • • : ' • •

-

l
l

tmste titm

Amsterdamse School «o
Gezondheidszorg

Onderdeel van

ren om een luxueus braad\ T ROEGER WAS het mder\ / daad zo dat we het hele stuk te verorberen „Maar
* jaar naar de feestdagen net zo belangrijk is dat we
toewerkten," bevestigt G nu door de import van wild
en gevogelte uit het buiStraathof van het
Osdorpse poeliersbednjf tenland met meer zijn
Cor Kip Palace „Want de gebonden aan het
Nederlandse jachtseizoen,
meeste mensen waren
dat in pnncipe loopt van 15
gewend om alleen m
december een stukje wild oktober tot eind december
of gevogelte op het menu Zo hebben we m onze winkel tegenwoordig hazen
te zetten Maar dat is
inmiddels compleet ach- van heel goede kwaliteit
uit Argentinië, terwijl zwijterhaald, hoor
nen en hertachtigen vooral
uit de bosrijke gebieden
van de voormalige
Tegenwoordig eet men
Oostbloklanden komen "
het hele jaar door het
Ofschoon deze importgoevlees van herten, hazen deren volgens Straathof
en konijnen, en niet te
een alleszins volwaai dig
vergeten van zwijnen,
alternatief vormen gaat er
eenden en patrijzen "
zijns inziens toch mets
Dat zijn poehersproducten boven een 'echt Hollands
thans alle maanden van
stukkie wild' „Dat komt
het jaar m trek zijn dankt omdat we er hier de goede
Straathof deels aan de eco- grond voor hebben," legt
nomische opbloei, waarhij uit „Met voor de dieren
door menigeen het zich
ruimschoots voldoende
regelmatig kan permittebesjes en blaadjes om te

;Z>ƒ InterLanden sprelgroep
^^yX

Huis aan huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

H Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofmummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren 020-613 844

RIJBEWIJS IN 1O DAGEN
DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Kansen krijg je niet,
die moet je creëren

Oud West en de Riagg Amsterdam
Noord zijn onlangs opgegaan in een
nieuwe organisatie Deze nieuwe
organisatie telt l 100 medewerkers
en biedt een breed, op de cliënt
afgestemd aanbod van behandeling,
zorg en opvang van kortdurend
ambulant tot langdurig klinisch
De behandelafdelingen zijn ver

DEELTIJD HEAO

spreid over Amsterdam Oud West,
Noord en het Centrum Een afdeling
bevindt zich nog in Bloemendaal
In totaal zijn er 583 erkende

6

plaatsen en 145 000 poliklinische
en ambulante contacten per jaar
Er wordt intensief samengewerkt
met de Regionale I n s t e l l i n g voor
Beschermd Wonen (RIBW)
PC Hooft en met andere zorg en
maatschappelijke instellingen in
het verzorgingsgebied Vanaf
j a n u a r i zal de nieuwe organisatie
onder de n a a m M e n t r u m
verder gaan

vla e-mail/intranet on-ltne met de HES

\
'

PZA

'

stagevrijstelling op basis van ervaring

De eenheid Personeels & S a l a r i s a d m i n i s t r a t i e

n Slum inijck i n l o i m i l u b i o e l u n e cle ltijdopluclini,eii
iidrini

___

pmttnili
tdcffxni

i (toiletten „

. m/i

p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e U heeft a f f i n i t e i t
geautomatiseerde

Zaken De eenheid zorgt voor het adequaat registreren

bekend met \\ord en Excel en u k u n t z e l f s t a n d i g

verwerken en controleren van personeelsgegevens

w e r k e n Verder bent u servicegencht accuraat

/odat de l u i s t e i n f o r m a t i e n a a r medewerkers en

en flexibel

leidinggevenden wordt gecommuniceerd en de

Voor

s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e kan zorgen voor een correcte

o p n e m e n met

salarisverwerking

c o ö r d i n a t o r Personeels & S a l a r i s a d m i n i s t r a t i e

Als medewerker personeels

a d m i n i s t r a t i e bent u v e r a n t w o o r d e l i j k \ o o r het

meer

gegevensverwerking

met

is onderdeel van de afdeling Financieel Economische

informatie

kunt

de heer l C A M

u

bent

contact

van Empel

Johan Schaaphok

\ \ i | bieden u een afwisselende f u n c t i e en een

liet a f h a n d e l e n van de b i j b e h o r e n d e cotrespon
dentie

Verder v e r z o r g t u de a d m i n i s t r a t i e v e

3ô urige werk\veek Het salaris is m a r k t c o n f o r m

a f h a n d e l i n g van wemng en selectieprocedures

de a r b e i d s v o o r w a a r d e n z i j n conform de CAO Zie

*.oals het opstellen \an a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n

kenhuiswezen Riagg/PZA beschikt over een uit

Zowel \ o o r medewerkers als l e i d i n g g e v e n d e n \er

stekende regeling voor kinderopvang Ook k u n t u

uilt u de rol van vraagbaak v o o r wat b e t r e f t

d e e l n e m e n aan diverse collectieve verzekeringen

l U) a a n g e l e g e n h e d e n procedures en diverse puso

ui een bedii|fsspaarret,elmg

v o o r t d u r e n d v e r b e t e r e n van de a d m i m s u a n e v e orga

telijke

msat e v a n de eenheid

Psychiatrisch Z i e k e n h u i s Amsterdam

sollicitatie

binnen

14

dagen

naar

Riagg Gen

t r u m Oud \\est en de Riagg Amsterdam Noord
t av

I p e r s o n e e l s l a d m m i s t r a t i e v c secretariële

nch ing

1070 AV A m s t e r d a m

op een

v a c a t u r e n u m m e r 03

Psychiatrisch
Ziekenhuis
Amsterdam

afwassers en schoonmakers.

Tel. 023-5733030.
Vragen naar de hr. v.d. Werff.

O O G is gespecialiseerd m het aanmeten van optische gezichtshulpmiddelen voor slechtzienden
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een

Postbus 75848

Secretaresse m/v

onder v e r m e l d i n g van

deeltijd, geen leeftijdsgrens

Personeelsadministratie

en enige pren w e r k e i v a r m j ,

liefst

OPROEPKRACHTEN
WEEKEND-HULPEN

CENTRUM VOOR LOW VISION & OPTOMETRIE

Heett u belangstelling s t u u r dan uw schrif

neclsregelmgen Ook levert u een bijdrage lan hei

U hei.lt een relevante MBO ople d i n g in een

Wegens begin van het seizoen
zoeken wij met spoed

telefoon 020 - 540 47 54

adequait verkerken \an personeelsmutaties en

oud west
AMSTERDAM NOORD

nili rs

vaste dagtaak „Als mensen bijvoorbeeld met de
Kerst een heel apart stukkie wild willen serveren,
zoals een struisvogelfilet of
een krokodilbiefstukje,
raad ik ze altijd aan om dat
van te voien al een keertje
uit te proberen Daarmee
voorkom je immers dat het
hele menu m duigen valt,
als de smaak van dat dure
vlees toch een beetje tegen
mocht vallen " In dat geval
kan men alsnog bijtijds
overschakelen op gegarandeerde succesnummers als
reerug of hertenbiefstuk, al
zijn die met een piys van
zeven a acht gulden per
ons ook met bepaald goedkoop „Maar ja," relativeert
Straathof „Daar krijg je
dan wel een heel rijke en
gezonde portie vlees vooi
terug "

Voor de eenheid Personeels & Salarisadministratie
Het Psychiatrisch Ziekenhuis
Amsterdam, de Riagg C e n t r u m /

zelf uw studietempo bepalen

„Aanvankelijk zocht ik
mijn heil in de autobranche, totdat ik mijn vrouw
leerde kennen Haar
ouders dreven een kippenkiaam, en al snel kwam ik
erachter dat daar best een
goede boterham mee te
verdienen valt als je niet
lui bent Dertig j aar geleden begonnen we met een
winkel op de Overtoom,
waarna we via de Osdorp Ji
Ban uiteindelijk hier op
Tussenmeer 59a zijn
beland Voor ons is dat een
perfecte locatie, midden m
een dichtbevolkte buurt
waar momenteel ook aardig omheen wordt
gebouwd "
Tot zijn dagelijkse werkzaamheden behoort het
uitbenen, snijden en portioneren van de in diepbevroren toestand aangeleverde vleeswaren Maar
ook het deskundig adviseren van de clientèle rekent
meneer Straathof tot zijn

Medewerker personeelsadministratie m/v

Ook bij jou in de buurt autori|opleidmgen die 1 0 dagen duren Maak gebruik van onze meer dan 30 jarige
ervaring SPECIALE METHODE Mogelijkheid voor lening ter financiering
van |e rijbewijs bn SMS bank
Bel O9OO-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

, , , * , n, , „

peuzelen, zodat ze tijdens
hun leven die rijke bodemsmaak overnemen En dat
kun je voortreffelijk proeven Het is daarom jammer
dat de jachtwetten hiei
sinds eenjaar of vijf zo
ontzettend streng zijn dat
het aanbod veel mmdei is
geworden Zo had ik vroe
ger wel zeven soorten
wilde eenden, en nu nog
maar een of twee Mij lijkt
die beperking een beetje
overdreven, want goede
jagers zullen nooit meer
afschieten dan nodig is om
hun wildstand te beheren
Maar goed, ik kan moeilijk
anders dan me erbij neerleggen "
Dat meneer Straathof m
het poeliei svak terechtkwam is min of meer toeval „Als zoon van de
bekende marktkoopman
Joop Snor, die met fruit op
de Albert Cuyp stond, ben
ik min of meer in de handel opgegroeid," vertelt hij

U bent vriendelijk, servicegencht en bereid om te Ie
ren Wij bieden u een interessante en afwisselende
functie m een klem, gezellig team De werkzaamheden bestaan o a uit het ontvangen van patiënten, het
afhandelen van telefoongesprekken en het verzorgen
van de correspondentie met oogartsen en zorgverzekeraars Het is belangrijk dat u zelfstandig kunt werker. en goed met de computer kunt omgaan Gaarne
uw sollicitatiebrief, bij voorkeur handgeschreven
niet CV naar
O O G Low Vision &. Optometne
t a v mvv U T Tegel-Lunze
Apollolaan 107
1077 AN Amsterdam
Tel 0203050147/3050140
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Adverteren? Bel met Rina V e r k a a i k 020-562 2804 of Pietér Langereis 020-562 3436
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'Tot ziens en bedanktdokter
Dokter Jaap Anderson kwam 32 jaar geleden
van het Groningse dorp Garmerwolde
midden in het levendige Zandvoort terecht.
Zijn eerste kennismaking niet de
Zandvoorters was opmerkelijk, maar dat zijn
de meesten al lang vergeten. Anderson is een
veel geprezen huisarts geworden, die zich
pok op maatschappelijk vlak veel heeft
ingezet zonder dat hij zijn bescheidenheid
heeft verloren. Hij heeft voor een ambulance
en voor een groepspraktijk gevochten. En
inmiddels, twintig jaar na dato, zijn die twee
zaken gerealiseerd. Maar hij vindt het nu
mooi geweest na al die jaren. Anderson heeft
Figuratief werk van Nelleke z.ijn praktijk Verkocht. „Ik zal het contact
/Uthuisius
niet de patiënten missen, maar nu kan ik de
dingen die zijn blijven liggen eindelijk weer
ZANDVOORT - NeUeke Al- eens oppakken."
thuisius en Katnen Jansen exposeren vanaf 5 november hun
werk m de bibliotheek De expositie wordt vnjdagavond om
kwart over zeven geopend Tijdens de openingsuren van de
bibliotheek (Pnnsesseweg 34)
is de tentoonstelling te zien m
Dokter Jaap
de speciaal daarvoor ingerichAnderson
te ruimte Althuisius toont
neemt na 32
haar kleurrijke schilderijen, zojaar afscheid
wel figuren als landschappen
als huisarts
Van Jansen zijn beelden te
Foto Karin Schut
zien Deze jonge kunstenares
is nog volop op zoek naar
vorm, stijl en materiaal Ze
schuwt het experiment met en
9*Tf E WAREN nog nooit den het witte balletje over de groepsprakt^k is er nu wel ge- van het bureau te zitten " Nadat levert een verrassende ex' M zo'n slechte dokter groene glooiende heuvels van komen, maar voor imj was dat lef was hij wel een beetje toen
positie op
als ik tegen geko- de Kennemer Golf Country- te laat om daar nog op in te hu een betoog hield om een
kunnen gaan "
ambulance in Zandvoort zelf
men," lacht de byna club
„Je kunt niemand de schuld
Om de 'eenzaamheid' te te stationeren „Het bleek een
gepensioneerde dokter Jaap
Mind the gap
Anderson over znn allereerste geven als er iets mis gaat, maar compenseren zette Anderson heikel onderwerp te zijn in die
ZANDVOORT - In Café ontmoeting met de Zand- de marge tussen een slechte en zich naast zijn drukke werk- tijd Iedereen schoot overeind
Shooters (Haltestraat 56a) voortse bevolking De eerste een goede bal is heel klein," zaamheden m in de plaatsehj- toen ik het woord ambulance
treedt zondag 7 november de dag dat hij het dorp betrad legt de arts uit waarom hij ke politiek en maakte hij zich noemde," vertelt hij met veel
veelbelovende Haarlemse for- reed er iemand tegen een paal deze sport zo graag beoefend hard voor een Zandvoorts humor en lichte zelfspot
matie Mmd the Gap op Deze Anderson was weliswaar huis- „Een goede of een slechte dia- zwembad De Duinpan
Anderson, zoon van een platband speelt nummers uit de arts, maar absoluut nog niet gnose stellen is ook iets waar je Met de befaamde 'tegeltjesac- telandsdokter uit Garmerwoljaren tachtig en negentig ste- toegerust om het slachtoffer te als huisarts in een solopraktijk tie' - voor een bepaald bedrag de (een dorp onder de rook van
vige rock en mooie ballads Het gaan helpen, dus weigerde luj helemaal alleen verantwoorde- werd er een tegeltje met de Groningen), vestigde zich,
optreden begint om tien uur naar de plek des onheils mee te lijk voor bent Wat dat betreft naam van de familie op een aangetrokken door zee en duiDe toegang is gratis Café komen Dat werd hem met m is het een eennen met zijn
Shooters is ovengens nog op dank afgenomen Het Zandvrouw in Zande
Ik ben Onze Lieve Heer niet, dus ik zal wel voort
zoek naar andere leuke bands voorts Nieuwsblad kopte cy- voegt h^er wêï
die podiumervaring willen op- nisch 'Welkom dokter Ander- aan toe
Geneeskunhuisarts
de verkeerde beslissingen genomen hebben' de
doen
UJkt te
m zitson'
dan
ook eens
_____^^________^_____________^__________
genen
Dat gekke voorval heeft met is
ten, want ook
geleid tot een slecht lopende voorstander
Dementie
praktijk, integendeel, de werk- van een groepspraktijk met speciale muur in het zwembad de oudste zoon van Anderson
ZANDVOORT - Verzorgers druk is alleen maar groter ge- daarnaast een laboratorium en gemetseld - en de welwillend- is huisarts, maar dan in België
van dementerende ouderen worden En nu, op bijna 63-jan- een fysiotherapeut Door mede heid van de gemeente, hebben „Na uitloting is mijn zoon over
kunnen vrijdag 5 november er- ge leeftijd, vindt Anderson het znn inzet ui de jaren '70 werd zwemliefhebbers ruim tien de grens gaan studeren Het is
vanngen uitwisselen tijdens de tijd om na 32 jaar afscheid te het Gezondheidscentrum ge- jaar van De Duinpan kunnen leuk om met hem over het vak
maandelijkse gespreks- en nemen van zijn patiënten
bouwd aan het Beatnxplant- genieten, totdat het blauwe van gedachten te kunnen wisontmoetingsbijeenkomst van
Lezen, bezoekjes aan zijn soen Graag had hij daar met- water het veld moest ruimen selen Mijn vrouw heeft me alde Alzheimer Vereniging Zuid- kleinkinderen en golfen zijn een een huisartsenpraktijk aan voor bungalowpark Gran Do- tijd als assistente in de prakKennemerland De taijeen- vrijetijdsbestedingen waar An- vastgebouwd
tijk bijgestaan Vroeger was
rado
komst duurt van tien tot derson zyn hart aan kan opha- „Het leek me prettig om met
Voor de WD zat Anderson in dat de normale gang van zatwaalf uur 's morgens en vindt len Golfen is nu een modes- collega's te kunnen overleggen de jaren zeventig vier jaar m de ken, toen waren er bijna geen
plaats in het Centrum Welzijn port, die iedereen lijkt te moe- en handig om specialisten om gemeenteraad „Ik vond dat doktersassistentes van buitenOuderen, Lieven de Keylaan 24 ten beheersen, doch Anderson de hoek te hebben, maar de een leerzame penode, vooral af Bij pijnlijke zaken, zoals bijin Heemstede Meer informa- sloeg al zo'n vnftien jaar gele- besprekingen stagneerden De om eens aan de andere kant voorbeeld euthanasie, dat voor
tie (ook over vervoer of opvang
van degene waar men voor
zorgt) tel 5288510
Rozenobel attractief

Expositie
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'L'Eternité et un jour'

ALARMNUMMER 112
POLITIE 112, of bureau Hogeweg 5745111
BRANDWEER 112, of kazerne
5740260
AMBULANCE 112, of 5319191
(CPA)

APOTHEEK Tot en met vnjdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel
5713073 Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vnjdagavond Zandvoortse Apotheek,
\ Raadhuisplein 10, tel 5713185
HUISARTSEN In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft
Elke woensdagavond draait
DIERENAMBULANCE
Filmclub Simon van Collem
5246899
voor leden en niet-leden een
KENNEMER
DIERENTE- bijzondere film in het Circus
HUIS 5713888
op het Gasthuisplein. De
VERMISTE/GEVONDEN
voorstellingen beginnen om
HUISDIEREN 5383361 (Ami- half acht met een korte
vedi) en 5714561 (dierenbe- inleiding. Er zijn geen
scherming)
voorfilms en er is meestal
geen pauze. Vanavond de film
"L'Eternité et un jour'.

Bob

heo Angelopoulos staat beT
kend om zijn mooie poetische films 'L'Eternité et un

jour' is zo'n film Het verhaal
speelt zich af op de laatste dag
van een schrijver, vandaar ook
de titel van de film De schnjver ontmoet een Albanees jongetje dat hij uit de handen van
de politie redt Tegen het decor van het mistige Balkanlandschap ontwikkelt zich een
bijzondere vriendschap
„Zoals m al zijn films verWit, klein en niet meer één
j van de jongste is een korte be" schrijving van Bob. Bob is een
dwergkeeshondje van tien
jaar. Een klein hondje, maar o
zo lief en aanhankelijk. Bob
heeft ooit een klein ongelukje
gehad en loopt nu met een
Pen in zijn linkerachterpoot.
Soms hinkt hij een beetje,
waar verder heeft hij er geen
last van.
Bob is een beetje afwachtend naar vreemden, maar
mensen
vindt hij best wel leuk
a
's hij eenmaal kennis met ze
gemaakt heeft. Op dezelfde
^ze gaat hij vermoedelijk
Wet kinderen om, met nadruk
°P de kleinsten onder ons. Zeker kan hij met kinderen van
tien jaar en ouder omgaan.
Honden, katten en vogels is
deze 'jonge' man gewend.
Wie wil deze knul nog wat
Ujns geven? Bob is te gast bij
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort en zoekt, net als
a
jle andere loges een nieuw tehms. Informatie: Kennemer
°ierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 6, tel. 571.3888.
p

S: Job wacht nog steeds op
een baasje

vlecht Angelopoulos het heden, verleden, herinneringen
en fantasie met elkaar,"
schrijft het Filmmuseum dat
de film distribueert
Zijn bekendste films zijn
'Landscape in the mist' (1988),
'The suspended stnde of the
stork' (1990) en 'Ulysses' gaze'
(1995, winnaar van de jurypnjs
in Cannes) 'L'Eternite et un
jour' leverde in Cannes een
Gouden Palm op, mede dankzij het spel van Bruno Ganz,
Isabelle Renauld, Achileas
Skevis en Despina Bebedeh
Vrij Nederland was na afloop
van de vertoning op het Fümfestival in Rotterdam gematigd enthousiast over de film
Wie nog nooit een film van
Theo Angelopoulos gezien
heeft, moet zeker gaan kijken
Anderen zullen misschien onderhand wat uitgekeken zijn
op zijn stnl, aldus VN

ërJuke -staW
Periode 23 - 29 oktober
Geboren Julian Cornehs Vink,
zoon van Ronald Cornehs Vink
en Chnstine Renee Wmdig,
Renee Kaspers, zoon van Martin Kaspers en Monique Bol,
Zoe Lena Bruins, dochter van
Fokko Jan Antonie Brums en
Chnstma Theresia de Beauvesier Watson, Yamina Bouharat, dochter van Ahmed Bouharat en Malika Charradi Dhmi, Nicky van Lent, zoon van

Serge van Lent en Mandy Marinaa Tjalhnks
Getrouwd Alexander Hermanus Cornelis Bruyn en Renee
Jeanette de Jong
Overleden Jacob Hendriks
(96), Louwma Hoogendnk-Zijlstra (64), Maria Cathanna van
Norden-de Vos (68), Helena
Anna Maria Mom-Versteege
(88), Alfred Chnstiaan van der
Meulen (79), Michael Wüliam
Schelvis (29)

Hervormde Kerk Zondag 7 november l O uur SO W in Ger Kerk
Gereformeerde Kerk Zondag 7 november 10 uur SOW met ds
J P Dondoip, HA
Agatha Parochie Zaterdag 6 november 19 uur mevr Bleijs en
Wassenaar Zondag 7 november 10 30 uur pastor IJ Tuijn met
kinderkoor
Vryzinmge geloofsgemeenschap NPB Zaterdag 6 november 1416 uur verkoopmiddag Zondag 7 november 10 30 uur geen
dienst
Nieuw Unicum Zaterdag 6 november 10 45 uur ds M Ridder

voor wandelaars
én verzamelaars
ZANDVOORT - Wie op zoek
is naar een origineel cadeau,
dan wel een alleraardigste
blikvanger voor het eigen onderkomen, moet beslist eens
langs gaan bij Rozenobel Antiek op het Gasthuisplein 6 In
het oergezelhge zaakje zijn allerlei aansprekende voorwerpen te vinden die vallen onder
de noemer antiek & cunosa
Oude koffiemolens bijvoorbeeld, en nostalgische theelichtjes Maar ook onder meer
oude vijzels, vooroorlogse speculaasplanken alsmede een
kleine verzameling meubelen
uit grootmoeders tijd of zelfs
ver daarvoor

F

o
m
Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023 5718648
of Faxen 023 5730497

knapbeurt van het museum
volgend voorjaar voltooid
wordt en de herprofilering van
het plein ook achter de rug is "
Hij grijpt de gelegenheid aan
om erop te wijzen dat in Rozenobel Antiek met slechts oude
tot stokoude huisraad wordt
verkocht De winkel heeft namehjk ook een uitgebreide collectie Tifïany-verlichting te
koop „En tevens kan men bij
ons tafels en kasten laten maken van oud of nieuw grenen
dan wel van Spaans eiken,"
vult Bodamer aan „Geheel
naar wens van de klant brengen we dat prachtige hout op
de vereiste maat en lengte "
Voor een bezoekje aan de wmkel kan men er, met uitzondenng van dinsdag, dagelijks terecht tussen 12 en 17 30 uur

„Zowel toevallige wandelaars als echte verzamelaars
vinden hier altijd wel iets naar
hun gading," verzekert Peter
Bodamer, die samen met zgn
vrouw Wüleimen het winkeltje
beheert Anderhalf jaar geleden namen zij de toenmalige
antiekzaak over om er hun eigen aanbod m onder te brengen „Al vanaf 1975 bezoeken
wij met onze spullen allerlei
antiekbeursen," vertelt Bodamer „We zochten echter hier
op Zandvoort allang een eigen
ruimte om ons assortiment
niet meer thuis op te hoeven Zandvoort Manege
slaan en ook om het de hele
week door aan de man te kun- viert jubileum
nen brengen Gelukkig vonden
we deze ruimte op dit leuke met feestmaand
ZANDVOORT - Dat de
pleintje, waar net ons uitstekend bevalt"
'Single Dance Sociëteit' Zandvoort Manege zeventien jaar
Dat het Gasthuisplem een geleden voor het eerst de toeietwat stil plekje is, neemt hij gangsdeuren opende, zal m nograag voor lief „Ach, we heb- vember bepaald met ongeben goede hoop dat de loop er merkt voorbij gaan Integenwat meer m komt als de op- deel, de vele vaste klanten en

Spectaculair uitje

een arts ook emotioneel beladen is, zeker als het om jonge
mensen gaat, is het prettig om
terug te kunnen vallen op een
stevige thuisbasis "
„Of ik een goede dokter was'
Ik kan me een patiënt hennneren met een afgrijselijk bloedbeeld door zijn alcoholprobleem Een donderspeech mijnerzijds deed hem tot inkeer
komen, dacht ik Met Kerst
kreeg ik een bloemstuk van
hem, als dank voor mijn optreden Toen ik onaangekondigd
langskwam om hem te bedan
ken, zag ik hem nog net een bel
jenever m de plantenbak kieperen," lacht hij
„Ik ben met Onze Lieve
Heer, dus ik zal wel eens de
verkeerde beslissingen genomen hebben Maar in het algemeen denk ik dat ik het er goed
heb afgebracht Maar dat is uiteraard aan de patiënten om te
beoordelen " Het is nu aan het
Zandvoorts Nieuwsblad om te
koppen Tot ziens en bedankt
dokter Anderson'
Nelleke van Koningsveld
Op 18 december is er een afscheidreceptie m Het Baken op de Zandvoortselaan van 14 tot 17 uur voor alle
(oud)-patienten

wat minder trouwe bezoekers
uit het hele land kunnen een
ongekende feestmaand tegemoet zien „Zo delen we bij de
entree gratis flyers uit," vertelt
eigenaar Rob Cohen, „die tevens dienen als loten voor de
grote trekking, die op zaterdag
20 november plaatsvindt Te
winnen zijn er dan onder meer
twee compleet verzorgde reizen naar de Canansche Eüanden "
Verder wordt het jubileum in
Zandvoort Manege gevierd
met nog uitbundigere feestavonden dan anders Komende
zaterdag staat bijvoorbeeld
een groots opgezette 'Salsa
Night' op de agenda, waaraan
de swingende dertienmansformatie Patchanca medewerkmg zal verlenen Tevens
treedt die avond de 'Nederlandse James Brown' Jerry B
op tijdens het zogeheten 'Midmght Hour' Een week daarna
zal een coryfee van internationale naam in het middelpunt
staan Op 13 november komt
namelijk niemand minder dan
George Baker het publiek
tracteren op zijn grootste hits,
waaronder uiteraard 'Una Paloma Blanca' en het onlangs
door Torn Jones heropgenomen 'Little Green Bag
Dat zijn formule de afgelopen zeventien jaar zo geweldig
heeft aangeslagen dat de manege tegenwoordig elke zaterdagavond volkomen afgeladen
is dankt Rob Cohen aan zijn
lokale aanpak „Hier werken
vrijwel uitsluitend echte Zandvoorters," meldt hij trots Zoals Ruth van De Klikspaan, die
altijd achter de tap staat in de
Pianobar „En Tommy van Pandon natuurlijk, de portier die
onlangs nog Theo van Gogh
heeft geweigerd omdat die met
correct was gekleed "

Batinan
en Obelix
openen
Videoland

Videoland is vrijdag op ludieke
wijze geopend Het was meteen
al erg druk m de zaak m de
Louis Da\idsstiaat

Stoere kleding hoort erbij als je brandweerman of-vrouw bent
Maar eerst moeten de kinderen van groep vier van de Maria
school misschien nog even groeien Onlangs hebben ze wel
alvast de sfeer binnen de brandweerkazerne kunnen opsnuiven
Gerard Borst en Paul van Son heten hen alles zien Ze vertelden
dat de vrijwillige brandweerlieden overal vandaan uit het doip
komen, zodra er brand is Prompt was het op dat moment
inderdaad raak Brand in hotel Keur Groep vier kon van dicht
bij zien hoe de brandweer in actie kwam Gelukkig bleek het vals
alarm Maar de kinderen van de Mariaschool weten het voortaan
zeker Die aarzelen met meer als iemand vraagt 'wat wil je later
wolden'' Brandweermens natuurlijk1

NickyenTimoptv
Ook groep acht van de Nicolaasschool heeft wat spannends
meegemaakt Twee kinderen, Nicky Nicolaas en Tim Deter
mann, mochten dinsdag meedoen aan het kinderprogramma
'Zig Zag (onderdeel van 'Alles Kits' van de KRO) In Woerden
deden ze hun uiterste best tijdens allerlei taehendigheidsspelle
tjes 's Middags mocht de hele klas hen aanmoedigen
tijdens het
emdspel Hoe ze het er van af brachten9 Dat is vermoedelijk 24
december om half zes te zien in 'Zig Zag'

Millenniumcadeau of nachtmerrie?

Burgemeester Van der Heijden laat weliswaar zijn nachtrust er
met onder lijden, maar hij maakt zich wel ernstige zorgen Komt
er wel een millenniumcadeau' Er heerst al maanden een radio
stilte Hij heeft het comité dat het zou moeten regelen maandag
een brief gestuurd Hij wil binnen acht dagen antwoord Alleen,
wie moet dat antwoord geven' De later aangetrokken voorzitter
Bert de Vnes heeft het comité deze zomer verlaten, Theo Peek is
er een maandje geleden vandoor gegaan en de rest van de leden
is al veel eerder opgestapt Alleen Ger Cense en Hansje Vroman
zouden nog over zijn volgens de laatste geruchten Cense heeft
altijd volgehouden na het conflict om de kinderboerderij van
Theo van Vilsteren dat het documentatiecentrum er hoe dan
ook komt Toch kan het college van Burgemeester en Wethouders de toegezegde maximale bijdrage van twee ton weer weige
ren uit te keren Komt dat mooi uit met een bezuinigingsronde
van vijf miljoen voor boeg' Van der Heijden gaf maandag tijdens
de persconferentie geen krimp op zo'n vraag „Daar kan ik nog
mets over zeggen," zei hij diplomatiek Maar zagen wij daai geen
twinkeling in zijn ogen'

Van Zimbabwe tot Finland. Het Wereld 2000
Internetproject wil de wereld wat kleiner maken en in elk
geval dichter bij Zuid-Kennemerland halen. De
Beatrixschool en de Nicolaasschool zijn in Zandvoort
inmiddels druk in de weer met het project, dat 15 december
afgerond wordt met een tentoonstelling. Beide scholen
pakken het geheel op hun eigen manier aan.
E BEATRIXSCHOOL
is met haar neus in de
boter gevallen, zo lijkt
het De school kreeg
Zimbabwe toegewezen Laat
Haarlem nu net een zusterstad
in dit land hebben (Mutare) en
laat leerkracht Rob Siebelmg
dat nu ook nog weten Daar
door heeft hij het Wereld 2000project voor groep acht kunnen uitbreiden naar een project voor de hele school
In de aula is een tentoonstelling over Zimbabwe ingericht
en staan de Internetcomputers klaar Aan het plafond
hangt de vlag van Zimbabwe
dankzij de stichting Stedenband Haarlem-Mutare gestreept en met links een vredesduif in een ster Elke kleur
heeft zijn eigen betekenis
Zwart (m het midden) slaat op
de zwarte meerderheid rood
op het vergoten bloed na de
bevrijding geel op de rijkdom
aan grondstoffen, groen op de
planten en de landbouw, wit
op de vrede en de ster op de
toekomst De duif hoort bij
Zimbabwe zoals de leeuw bij
Nedeiland hoort
,De koppeling tussen Zimbabwe en Nederland is belangnjk," vertelt Siebelmg Het is
goed als kinderen beseffen dat
anders met per se minder goed
is Dat een leslokaal geen glazen i amen heeft in Zimbabwe
is niet stom Waarom zouden
ze er glas in maken als het
wai m is' De vraag is dan ook of
wij van hen of zij van ons kun
nen lei en'
Inmiddels hebben de kindelen van zijn klas wel al het een
en andei ovei Zimbabwe opge
stoken Zo is het Wendy opgevallen dat de kmdeien dezelfde soort klapspelleties hebben
als Nedeilandse kindei en Bas
,Ze zingen en dansen veel Ik
zing tiouwens ook weieens '
Manjn signaleert wel een ver
schil , Wij gebruiken meer
elektusche gitaren, zij doen
meei met trommels "
Meer ovei Zimbabwe leert
gioep acht via internet Zo
moeten de leerlingen ondei

andere uitvinden hoe de rege
ring van Zimbabwe de toe
komst van haai land ziet Som
mige kinderen hebben thuis
ovengens ook een mternetaansluiting Inderdaad handig als
je een werkstuk of een spreek
beurt hebt," vindt Laura
Alle leerlingen van de school
maken ook lijfelijk kennis met
de cultuur van Zimbabwe
dankzij een danslerares en een
trommelaarster uit Zimbabwe
Zij geven de komende weken
workshops Vooial de jongere
kmdeien gaan daar helemaal
in mee, zo blijkt uit een blik m
het lokaal van groep vier
Op de Nicolaasschool is
groep acht al sinds half sep
temtaer bezig met het project
Wereld 2000 Deze school heeft
Finland als onderweip De klas
is in groepjes veideeld die alle
maal een andei aspect uitzoe
ken Leerkiacht Aidy Henne
man Daarvooi hebben ze
met alleen Internet maar ook
een kist vol cd-ioms en boeken
van de bibliotheek tot hun beschikking '
Piemier Lipponen en piesi
dent Athisaan hebben inmid
dels zowel een fax als een email
gekregen van de Nicolaasschool Maai helaas hebben
we mets gehoord Waai schijn
lijk hebben ze het te diuk met
de Euiopese Unie want Fm
land is momenteel voorzitter
daarvan De school die de Veremgde Staten toegewezen
heeft gekiegen kampt ook met
een piobleem Clmton knjgt
wel honderdduizend maütjes
en bneven pei jaar,' vertelt,
Henneman
Vooi de deelname aan de
tentoonstelling heeft
zijn
gioep een mooi kunstweik m
voorbereiding
Het woidt
vast iets met een boom want
houtexpoit is de belangnjkste
mkomstenbi on van Finland
aldus Henneman
Wie benieuwd is iiaar de resultaten
van het project Wereld ,2000 K.m v uiaf 15 december een tentoon.sti llm„
van de scholen uit Zuid-Kennemcrlaud bekijken in de kloostci?an„en
van hel Iljailcmsc stadhuis
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Computers en
accessoires

MIGR^S
G O E D BÉ KEK E N

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad 4- Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courani, Aalsmeerder
Courant, de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21

Paradise City
voor al uw computers, nétwerken, home pages en spelcomputers, playstation ombouw (ƒ50,-) kom naar
http://www.xs4all.nl/~robluk
023-5716773.

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Woonruimte te
huur gevraagd
Werkende vrouw zkt yervangende zelfst. woonruimte in
Zandvoort, voor onbep. tijd,
liefst beg. grond, met eigen
k./dA, huur ±/900,-incl.
Tel. 06-25096757.
Te huur gevraagd in Zandvoort: 2 kamerappartement
met eigen k.d.t., max. huurprijs ƒ1000,- incl. alle kosten.
Tel.nr. 06-20647735.
Te huur woonruimte in nabijheid centrum, v.a. ƒ600,p.mnd. Info: 5739050.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Verhuizingen

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.

Personenauto 's
te koop
aangeboden

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Oproepen
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
Dames en heren gevraagd, 25-55 jaar die een koopwoning
ROYAL CLASS SAAB
hebben en het afgelopen jaar een nieuwe badkamer hebben
Tel. 023-5614097
aangeschaft of een badkamer hebben verbouwd en die mee
willen doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeRijlessen
ding voor. Inlichtingen: 020-6654447.
AUTO RIJLES
Wie weet werk (meisje, 21 jr)
complete theorie verz.
Felicitaties
in Ibiza (april 2000).
div. aanb. -spoed opl.
Tel. 06-20805403.
Nan ziet Sara,
Bel Phil Waaning
van harte gefeliciteerd.
023-5712071.
Dieren en
Liefs Cokky+Mike.

-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1, Zandvoort.
Volgens afspraak.
Tel. 023-5730068.

f en pruik als het
nodig is!

Kunst en antiek
Veilinggebouw
Amstelveen
heden inbreng voor veiling 6
en 7 december. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-6473004.

Reparatie en
onderhoud
Klussenbedrijf Hacwal doet
echt alles, ook sloopwerkzaamheden en bouwopleveringen. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave
06-25211821,
e-mail: ellen@flash.a2000.nl
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitdienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a. /60,-p.mincl. stenen
TEL. 023-5731729

Escortburo Angel. De AEXindex stijgt de uwe ook? Bel
dan 020-6322452 (24 hpd.)
Tevens dames en echtparen
vanaf 18 jaar gevraagd.
ESCORTSERVICE DESIRE
020-6700620, gratis escort
kijk op http://www.desire.nl
Dames altijd welkom.

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Dus.. . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenlmqatjwerken
Dinsdags qeslotet
Heemsledestraol 2|
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-6157107

Diversen
HELDERZIENDE MOTHER
TRUMAN. Een spirituele genezeres. Helpt in de liefde, het
huwelijk en in zaken. Herenigd
geliefden. U krijgt "twee" gratis
vragen! Ze is 24 uur per dag
bereikbaar. De hulp begint op
het moment dat u belt. Tel.nr.:
001.972.279.7729. Zij spreekt
Engels.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619:06-54616812.

Clubs en
privéhuizen

Donderdags dansen & ontmoeten v. singles 30+ Ossestal nieuwel. 34 / osdorperban 88, Osdorp, 20 u. vr. park.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

0906-lijnen
Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u.
verdienen?
Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang U werkt.
Bel voor meer info 020201.41.96.
Lekkerste treknummertje LIVE
met hete meiden 18 thuis. Ze
liggen naakt te wachten. 24u
p.dg 0906-9520 pm99c.
Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS! Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).
Lesbi TienerSex (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906-9691 pm99c.

Keek u al langer uit naar een Volvo? Dan heeft u nu de ideale gelegenheid om

Volvo S40/V40 Business een nieuwe, economische 1.6 motor voor nog meer

business klasse te rijden. Met de nieuwe Volvo S40/V40 Business! De zakelijke

comfortabel rijplezier met nog minder rijgeluid. Tel daarbij op de vele andere

auto bij uitstek, die zich in één moeite laat omschrijven als de perfecte business

innovaties en onder de streep is de uitkomst duidelijk: de Volvo S40/V40

deal onder de magische grens van ƒ 50.000,-. En dat terwijl de succesformule

Business is zowel zakelijk als privé een waar genot. Een auto met een glanzende

van de Volvo S40/V40, gebaseerd op de combinatie van comfort, superieure

carrière, en die eigenlijk veel meer waard is dan z'n prijs: vanaf ƒ 47.745,-.

techniek, design en veiligheid, ingrijpend en op overtuigende wijze is vernieuwd.

De Volvo-dealer is de ideale partner om succesvol

Zo beschikt u standaard (!) over een uitgebreide uitrusting zoals airco, Volvo

zaken mee te doen. Hij nodigt u van harte uit voor een

WHIPS met anti-whiplash stoelen voorin en SIPS-bags. Bovendien heeft de

uitgebreide proefrit. Kijk ook op www.volvocars.nl

~• *^&JJLJ ^f

^&

for life

VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B.V.. POSTBUS 16.4153 ZG BEESD. (0345) 68 88 88. WWW.VOLVOCARS.NL. CONSUMENTENPRUS INCL. BTW. EXCL. ƒ 670.. / € 331.26 KOSTEN RUKLAAR MAKEN, ƒ 113.- /€ 51,50 KENTEKENKOSTEN EN ƒ 150,- / € 68.07 VERWIJDERINGSBIJDRAGE.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. LEASUTARIEF VOLVO S40 BUSINESS VANAF/ 995,- / € 451.51 P/MND., EXCL. BTW. OP BASIS VAN FULL OPEBATIONAL LEASE. 60 MAANDEN, 20.000 KH P/JAAR EXCL. BTW, EXCL. BRANDSTOF. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BIJ DE VOLVO-DEALER TERECHT.
VRAAG OOK NAAR VOLVO INSURANCE, DE UNIEKE AUTOVERZEKERING. BEL VOOR MEER LEASE-INFORMATIE TIJDENS KANTOORUREN NAAR VOLVO LEASE: 0345-68 87 80. AFGEBEELDE AUTO IS UITGERUST MET ÉÉN VAN DE VOLVO-LINES.

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO

B.V., MARKERKANT 14-05, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN,

FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM 2.0,

POSTCODE DATING!
FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAG
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel 0906-18.44
(SOcpm).
B.V.,
BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162,
SBS-6 text pagina 745.
Thuiscontact!
Bel vrouwen direct thuis!
0906-1444 (60cpm)
Geen wachttijden! Hier direct
vrouwen aan de lijn!
0906-1777 (60cpm)
40 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.15
44cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een
afspraak! 0906-17.11
Postcode daling! Vrouwen uit
jouw postcodegebied!
0906-1555 (60 cpm)

TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
SLEUTELGAT-SEKS! De 1e met 0906-50.50.232.
seksafluisterlijn? Wel
de
Het alleen zijn meer dan zat De leukste vrouwen plaatsen
beste! 99 cpm. 0906-9722.
Evenementen
en geen zin om in 't café een hier hun advertentie! Ik ben
Gratis! Vrouwen uit jouw buurt date te zoeken? Reageer en een vrouw van 46, heb een
Alternatieve
geneeswijzen, Op zondag 14 november in zoeken een leuke afspraak!
we wisselen onze nummers leuke zoon en zou heel graag
paranormale activiteiten, de- sporthal IJmuiden oost een
Bel 0800-49.10
uit als het klikt! Ik ben een in contact willen komen met
monstraties, muzikale optre- grote rommelmarkt van 10.00
1.80
lange vrouw van 37, een man tussen de 45-50
"Seks
alarmnummer"
dens, lezingen, consulten, - 16.00 u. Toegang ƒ2,50 p.p.
donker haar spontaan en jaar. Mijn hobby's zijn dieren,
Snelseks direct live 99cpm.
voorlichtingen verkoop. 6 EN kinderen
gratis.
IJmuiden
gezellig. Durf jij beslissingen te wandelen, muziek en mijn
0906'0611
7 NOVEMBER IN DE BEURS naast hoofdbur. politie.
nemen dan bel je toch? Box- kinderen.
Boxnummer
VAN BERLAGE, Damrak 243.
344825.
0906-9889 Rijpe Sjaan DD- nummer 357854
Openingstijden 10.30-18.00 u.
Opleidingen
en
cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Toegang ƒ15,-. Voor info
Geloof het of niet maar op Tina is een nette blonde jonGrijp onder m'n rok! 99cpm.
Centrum De Drakekop 020cursussen
deze lijn heb je echt eerder gedame van 29 met kindje. Ik
6147678.
Vrouwen 18-55 geven tel.nr. contact dan waar dan ook! zoek via deze relatielijn een
JEZELF LEREN OPMAKEN
Vrouwen
bellen GRATIS lieve, betrouwbare en ook
voor contact!
o.l.v. visagiste. Workshop
0800-4140! Ik ben Mark, 36 sportieve partner. Je afkomst
Bel: 0906-18.22 (1gpm).
Vlooienmarkt zo. 7 nov. ƒ75,- incl. mat. 020-6201914.
jaar en hou van motorrijden, maakt me niet zoveel uit. Je
Sporthal Zeeburg, ZeeburgerBiseks! Buurvr. + buurmeisje intimiteit, knuffelen en gewoon moet wel netjes zijn met resdijk 620 Amsterdam, van NAGELSTYLISTE, een vak 18! Hun spelletjes worden
aardig zijn voor elkaar. Ik zoek pect voor vrouwen en een
10.00-17.00 u., 020-6425871. met toekomst avond-dagopl. harder! 99cpm 0906.9526.
slanke knuffelbeerin. Box- leuk voorkomen... BoxnumInfo: 020-6201914.
mer 268454
Dagelijks seksen hete meisjes nummer 761754.
18 pp onze livelijn! Alleen hete Goed uitz. Sur. vrouw (wed.)
Lichaams verzorging
meiden! 99cpm 0906-0603.
Snel een Micro-advertentie
66 jr, zkt langs deze weg kenopgeven?
nisrn. m. fijne Ned. man, Ift.
Sportmassage, ontsp. masPERMANENTE MAKE-UP
LIVE! Black, beautiful en hot!
Bel 020-5626271
sage Shiatsu, voetreflex, ook Nu voor iedereen betaalbaar! Voor de liefhebber van zwarte vanaf 62 jr. Br.o.nr. 20514474
of fax uw tekst
bur. v.d. bl.
zonnebank. Tel. 023-5714092
Vista Studio. 020-6201914.- vrouwen 99cpm 0906.0601.
naar 020-6656321.

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem
luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die
een serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer, beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l .00 gpm)

HET DAGELIJKS NIEUWS.
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Tokyo Motor Show

uimteRacer

AUTOFEEST
D

e Tokyo Motor Show is een groots feest. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling halen de Japanse fabrikanten
alles uit de kast om hun thuismarkt te tonen dat ze hélemaal bij de les zijn. De 33e editie is tevens de laatste grote
show van dit millennium. Voeg daarbij de wetenschap, dat de
Japanners autoliefhebbers pur sang zijn. Dan is de conclusie
duidelijk en logisch: in het tentoonstellingsgebouw, de
Makuhari Messe in Tokio, is het dezer weken genieten.

Toyota
Meer realistisch is de NCSU. Oké, ook anders dan wat we kennen van
Toyota, maar we stappen de volgende eeuw binnen. Misschien vinden we
dit in 2000 wel mooi.

Met name gaat veel aandacht uit naar het milieuvriendelijker maken
van de auto's. Toepassing van nieuwe technieken zorgt voor minder
uitstoot van stoffen. En het is duidelijk, dat de kleine auto oprukt.
Japan is op dat gebied toch altijd al trendsetter geweest, mede omdat
kleine auto's hier fiscaal gunstiger worden behandeld. In het overvolle
land, dat traditioneel een smal wegennet heeft, is dat ook wel te
begrijpen. Ook in andere delen van de wereld groeit de belangstelling
voor de kleine auto. De schaarse parkeerruimte en de overvolle wegen
werken dit ook nadrukkelijk in de hand. De toekomst heeft wat dat
betreft nog veel in petto!

Daihatsu

r zijn auto's, die bij hun
,, introductie een loden last
knop hun schouders meekrijen. Auto's, die zich meer
noeten bewijzen dan andere.
Ne hebben het over de zogeaamde 'tweede generaties':
vagens die een trendsetter
noeten opvolgen. De nieuwe
Mitsubishi Space Runner is er
o een. Zijn voorganger vormïle een klasse apart, was nau*i/elijks ergens mee te vergelij:en, en heeft daardoor een
icel eigen groep fans opgeiouwd. Kan de Space Runner II
lie groep vasthouden?
ben de eerste Space Runner in
991 ter wereld kwarn zorgde hij
oor de nodige verdeeldheid-,
ommigen voelden zich direct aan;etrokken tot de wendbare, compcle ruimtewagen, terwijl anderen
noeilijk aan zijn afwijkende vornen konden wennen. De Space
lunner was in ieder geval anders.
Aet zijn gedrongen verschijning,
age neus, hoge kont en zijschuifdeur onderscheidde hij zich van de
.rest.
)e nieuwe Space Runner is een

Suzuki

Voor ons Nederlanders is het een gekke naam, maar Daihatsu gelooft in
de toekomstkansen van de Kopen. Het is een lichtgewicht tweezits sportwagen met de afmetingen en de motor van een lichte compacte auto. Als
de Japanners er enthousiast over raken, gaat de 3,395 meter lange auto
in productie. En als die dan niet duur wordt, komt 'ie naar Europa. Wait
and see, meer kunnen we er niet van zeggen.

Een snoepje van Suzuki. Want wat is de EV-sport een dotje van een tweezitter. Het is een schone auto dankzij de elektrisch aandrijving. En compact, want daarin is Suzuki heel goed. Hopelijk komt deze EV-sport in productie, het concept verdient het.

AAazda 626 schittert in Tokyo

Nissan

Mazda vernieuwt de 626. De duidelijk anders gevormde auto schittert als
primeur op de tweejaarlijkse autoshow in Japan: de Tokyo Motor Show.
Tegen het einde van dit jaar komt het vernieuwde model naar Nederland.
Een aantal aanpassingen aan 'kop en kont' vergroten de sportieve uitstraling van Mazda's wapen in de zakelijke klasse. Vooral de vijfhoekige grille is een opvallende verschijning.
Heel bijzonder is het interieurluchtfilter. Behalve stuifmeel houdt dat ook
hinderlijke geurtjes buiten de deur. De 626 is straks leverbaar met een
serie opvallend krachtige 2,O-litermotoren van 140 1 n 170 pk. Tevens kan
de koper kiezen voor een systeem dat stabiliteit bij hoge snelheden en in
bochten garandeert.Dankzij de talrijke aanpassingen is de 626 klaar voor
het nieuwe millennium.

Nissan kijkt nadrukkelijk naar de toekomst. De fabrikant heeft moeilijke
jaren achter de rug. Een samenwerkingsverband met Renault moet de
ommekeer bewerkstelligen. Het is een pijnlijke operatie, want aan de
voor-avond van de show werd het ontslag van 21.000 medwerkers aangekondigd. Dat moet leiden tot een enorme kostenverlaging. Belangrijker
is natuurlijk, dat de nieuwe leiders (de Fransman Carlos Ghosn heeft de
feitelijke leiding in handen) hebben aangekondigd dat er weer meer dynamiek in de modellen moet worden gestopt. De fraaie XVL is een aanzet
daartoe. Het is een studiemodel naar de topsedan van de volgende eeuw.
Een drieliter V6, een direct ingespoten benzinemotor, drijft de achterwielen aan. Als dit de weg is die de designers van Nissan inslaan komt het
allemaal wel weer in orde.

Hyundai

Mazda

De Trajet van Hyundai staat als wereldprimeur in Tokyo. De Koreaanse
autofabrikant toont hiermee zijn slagkracht aan. Het gaat om een ruimtewagen, die qua formaat en uiterlijk tot de grotere in zijn soort kan worden gerekend. De koper kan straks kiezen uit een 2,O-liter viercilinder of
een dikke 2,7-liter V6.

Met de MX5 en de RX7 heeft Mazda bewezen zowel aantrekkelijke als
bijzondere sportauto's te kunnen bouwen. De RX-Evolv met rotatiemotor
toont dat we ook in het volgende millenium op dat vlak wat kunnen verwachten. Leuk detail is het ontbreken van de middenstijl, wat in- en uilstappen gemakkelijker maakt. Die grote wielen vallen lekker op!

Praktisch, ruim én sportief: de nieuwe Mitsubishi Space Runner
'spitting image' van zijn vader; hij is
duidelijk niet afkomstig van de
melkboer. Dezelfde lage neus,
dezelfde hoge achterkant, de
schuifdeur, het zit er allemaal in.
Tegelijkertijd oogt hij echter vele
malen moderner. Vooral de koplampen, die geflankeerd worden
door twee kleine pitjes (stadslicht
en mistlamp) zien er lekker 'spacy'
uit. Het is nog steeds een auto die
bij sommigen helemaal en bij anderen helemaal niet in de smaak zal
vallen. Maar dat is juist de grote
kracht van de Space Runner; hij
biedt veel ruimte, veel praktisch
nut, maar ziet er desondanks lekker
onderscheidend uit.
Mitsubishi heeft nog meer Spacers
in het modellenprogramma: de
Space Star en de Space Wagon.
Behalve met zijn uiterlijk onderscheidt de Space Runner zich ook
met z'n rijeigenschappen van beide
andere ruimtemobielen. De wagen
rijdt het sportiefst van de drie, zoals
met een beetje fantasie ook al uit
z'n naam is af te leiden. Een snel
bochtje pikken is zowaar een genot
met deze Mitsubishi. Hij stuurt
behoorlijk scherp, helt voor een

Specificaties Mitsubishi Space
Runner 2.0 GLX
Motortype: viercilinder lijnmotor,
zestien kleppen
3
Cilinderinhoud 1.997 cm
100 kW/136 pk
Vermogen:
bij 6.000 t.p.m.
178 Nm bij
Max. koppel:
4.500 tp.m.
11,0 sec. van 0Acceleratie:
100 km/uur.
Topsnelheid:
1851<m/üur.
Cerh. verbruik:' 9,2 ltr/100 km.
f49.995,Prijs:
wagen van deze hoogte verbazend
weinig over en heeft lekker veel
grip. Het schakelen (we reden de
versie met handbak) gaat met veel
gevoel en aangenaam korte schakelwegen. Ook de plek van de
pook is goed: in het dashboard, in
plaats van op de vloer. Daardoor
heeft Mitsubishi er geen lange
stengel van hoeven maken, maar is
het een sportief, kort staafje
geworden.
We gebruikten de Space Runner
misschien was 'Road Runner' een

® Leveren/monteren alle merken
» Autoruiten origineel
s Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Bijzonderheden uitrusting
elektrisch bediende zijruiten,
elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels,
centrale vergrendeling met
afstandsbediening,
airconditioning,
buitentemperatuurmeter,
verstelbaar stuur,
mistlampen voor,
achterwisser,
twee airbags. '

nog betere naam geweest als vervoermiddel naar de autoshow in
Frankfurt, dus was er alle kans om
de Autobahnkwaliteiten te testen.
De testauto had de 2,0litermotor
voorin liggen (er is ook nog een
versie met 2,4 liter GDImotor.leverbaar), die méér dan raad weet met
de
1.360
kilo
wegende
RuimteRacer. De topsnelheid van
185 km/u staat in een mum van
tijd op de teller, waarbij de auto
nog steeds met één pink te besturen is. Iets wat uit veiligheidsoverwegingen niet valt aan te bevelen,
maar het kan.

De conclusie: de nieuwe Space
Runner moet in staat zijn om de
liefhebbers van de eerste generatie
aan zich te blijven binden. Sterker
nog, hij heeft voldoende kwaliteiten om zijn marktaandeel nog aanzienlijk te vergroten. Voor sommigen zal de enige belemmeringen
de prijs zijn, die met 49.995 gulden
voor deze tweeliter en 61.995 voor
de (nog luxere) 2.4 aan de stevige
kant is.

Matiz meest populair

Premacy nu ook als diesel

De Matiz is het best verkochte model van Daewoo in Nederland. De
Koreaanse fabrikant introduceerde het praktische 5-deurs minimodel
in juli 1998. Binnenkort zal het 10.000ste exemplaar verkocht worden.
De Matiz SE heeft een standaard uitrusting met bestuurdersairbag,
stuurbekrachtiging, getint glas, wis/was installatie op de achterruit,
centrale deurvergrendeling en elektrisch bedienbare ramen voor.
Aantrekkelijk is het gratis standaard Daewoo zekerhedenpakket met
onder andere drie jaar algemene garantie, zes jaar carrosserie garantie en drie maanden omruilgarantie.
De Matiz is al verkrijgbaar vanaf f 16.995,- en de SE uitvoering met
airconditioning kost f 20.495,-.

Van de Mazda Premacy is nu de direct ingespoten turbodieseluitvoering verkrijgbaar. De 2.0 liter dieselkrachtbron is goed voor 90
pk. Net als bij de benzine-versies zijn er dw'e uitrustingsvarianten: de
Comfort, de Exclusive en de Touring. Alle versies hebben vele extra's
zoals centrale deurvergrendeling, startonderbreking en een in hoogte verstelbaar stuurwiel.

Lexus met luchtvering
De Lexus LS400 heeft nu ook het navigatiesysteem en de luchtven'ng standaard in het pakket. De prijs van de auto bedraagt nog
steeds f 195.490,-. Normaal zouden kopers voor deze technische
toevoeging f 17.991,- extra moeten betalen. Het Multi-vision navigatiesysteem met touchscreen omvat een LCD-kleurenscherm voor
de bediening van de klimaatregeling, de audio-installatie, de boordcomputer en het navigatiesysteem. De luchtvering heeft een automatische niveauregeling waardoor de wagenhoogte constant blijft.
De LS400 staat aan de top van het Lexusprogramma. De eerste drie
jaar heeft de eigenaar recht op de zogeheten 'Red Carpet
Treatment', waarbij de auto voor de gebruikelijke onderhoudsbezoeken aan de dealer gehaald en gebracht wordt.

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade

/

27-31. 1115 AD UuivmulroclU. tel. 020-698 06 26. lux 020-416 10 25

Verwaarloosde banden
Uit een onderzoek van bandenfabrikant Dunlop blijkt, dat maar weinig automobilisten op de hoogte zijn van de juiste waarden voor
bandenspanning en profieldiepte. Frappant is dat bijna alle ondervraagden wel weten hoe belangrijk goede banden zijn voor de veiligheid. Slechts de helft controleert de bandenspanning voor langere ritten en bij gewijzigde belading. Meestal meet de garage de profieldiepte tijdens een onderhoudsbeurt. Te lage bandenspanning veroorzaakt een slechtere remwerking, minder grip en het gevaar voor
een klapband neemt toe.

Nissan bekent kleur
Nissan heeft de Micra voorzien van een opvallende lak, Mystical
Yellow. De auto wisselt steeds van kleur, van geel via oranje en roze
naar paars. De lak bevat een bepaalde chemische structuur die in
staat is het licht te verbuigen. Deze Micra draagt de naam Aztek en
is in gelimiteerde oplage verkrijgbaar bij de dealer. In totaal zijn er
slechts 175 stuks.
Behalve de Mystical Yellow lak, omvat de meeruitrusting ten opzichte van een SR-uitvoering ook nog lichtmetalen velgen, zes speakers,
elektrisch bedienbare zijruiten en centrale portiervergrendeling. De
prijs voor de Aztek bedraagt f 27.995,-.

j-O

Honda

Mitsubishi

Het zal wel nooit tot productie komen, maar de Spocket van Honda is een
leuk studiemodel. Het is een tweezits convertible of een auto voor vier
personen, maar wel met een ruime laadvloer. Kortom, multifunctioneel in
gebruik. En die omhoogslaande deuren zijn ook al geinig. Honda blijft verbazen, want de vraag is wie zo'n auto nu echt zou willen hebben.

De Mitsubishi Pajero is nog groter en mooier geworden. Het meest bijzondere: het is de eerste grote terreinauto met een zelfdragende carrosserie. Dat scheelt in het gewicht van deze mastodont. De prijs stijgt van
zo'n 110.000 naar 125.000 gulden. Maar dan heb je ook een auto om U
tegen te zeggen!
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PA KT ALTIJD GOED UIT.

d© WÏt Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

ERKENDE

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04
EMMAWEG 30

ZANDVOORT

In het rustige groene hart van Zandvoort gelegen
luxe vrijstaande villa uit 1996 met fraai aangelegde
tuin rondom.
INDELING: Begane grond: entree, royale hal met plavuizen vloer, ruim toilet, design keuken met app., royale speels ingedeelde living met brede grenen vlperdelen, een zandstenen schouw en een grote schuifpui
naar zonneterrassen en fraai aangelegde tuin pp het
zuiden en westen, saunaruimte met whirlpool, binnendoor toegang tot inpandige garage met wasmachineen drogeraansluiting en elektrische deur.
Werd.: royale overloop, 2'toilet, ruime master-bedroom met bijbehorende badk. (bad, douche en wastafel) en vaste kastenwand, 2 ruime slaapk., 2"badk.
met douche en wastafel.
2' verd.: royale studio met vaste kastenwand, logeerkamer, c.v.-kast en dakterras.
Vraagprijs ƒ 1.425.000,-

Edward van de Pol
Marktslagery

ZANDVOORT

KAREL DOORMANSTR. 18 ZANDVOORT

VAN SPEYKSTRAAT 14 A

Charmant en goed onderhouden, ruim woonhuis in
centrum dorp..
INDELING: Begane grond: entree/gang met fraaie
lambrizering, ruime L-vormige woonkamer met open
keuken, met laminaatvloer en openslaande deuren
naast plaats voorzijde op het duizen, bijkeuken met
opstelling voor wasmachine, toilet, achterplaatsje op
het noorden.
1" verd.: gang, ruime badk. met douche, 2" toilet, wastafel en balkon, gergkamer, slaapk. voorzijde met originele marmeren schouw, suitedeuren naar slaapk. achterzijde. 2° verd.: overloop en 3 slaapk., stookruimte.
* dakisolatie
* grotendeels voorzien van dubbel glas
* c.v. gas
* grondopp. 76 rrf
Vraagprijs ƒ 495.000,-

Tweekamerappartement op de begane grond gele
gen met uitzicht naar zee.
INDELING:
Entree/vestibule, hal met toilet en bergkast met was
machine-aansluiting, badkamer met douche en was
tafel, slaapkamer, woonkamer met zijkamer en een
ruim terras op het westen.

Royale bovenwoning op steenworp afstand van zee
gelegen.

SCHOOLSTRAAT 13

Algemene informatie:
* Tuin/terras op het westen circa 30 m'
* Elektriciteit: 3 groepen en een aardlekschakelaar
* Complex heeft parkeerterrein voor eigenaren
* Servicekosten ƒ 272,30 per maand inclusief voor
schot verwarming
* Inhoud circa 170 m3
* Oppervlakte circa 60 m'
Vraagprijs ƒ 259.000,-

ZANDVOORT

INDELING:
Begane grond: entree, trap
1" verd. ruime hal met moderne douche/toilet, vaste
kasten, royale doorzonkamer met laminaatvloer, nette
keuken met geijser en met aansluiting voor wasmachine, balkon op het westen, 2 slaapkamers, zeer
breed balkon op het oosten.
* voorzijde kunststof kozijnen
* grotendeels voorzien van dubbel glas
* c.v. gas
Vraagprijs/315.000,-

Weekaanbieding
Shoarma Pakket voor

10.00

750 gram vlees, Stiroadfes en bakje saus naar keuze

Rundergehaktkiio
Gemarineerde Spareribs kilo
* Ecfitè Winterkost:
Balkenbri] kifo

HUIZEN VERKOPEN IS EEN VAK.,

8.98
7.98
6.98

Aanbiedingjeldig 10 november a.s.
KANAALWEG 7

Warmte...
waar en wanneer u maar wilt

ZANDVOORT

ALMERIA

Op loopafstand van het strand, in pittoresk straatje midden in het centrum van Zandvoort gelegen halfvrijstaand woonh. met tuin pp het zuiden (ev. te gebruiken
als parkeerpl.). De won. is in 1999 geheel verbouwd en
derhalve te vergelijken met een nieuwbouwwon.
INDELING:
entree, hal, garderobe, meter/bergkast, modern toilet
met fontein, licht L-dporzonkamer met nieuwe open
keuken in hoekopstelling v.v. spoelbak, kookplaats en
afzuigkap, open trap naar de 1 e verdieping: overloop,
slaapk. met groot dakk., moderne nieuwe badk. v.v.
douche, wastafel en wasm.-aansl., slaapk. v.v. groot
dakkapel. 2" verdieping: ruime bergvliering.
Bijzonderheden
* CV-combi-installatie
* Hardhouten kozijnen v.v. isolatieglas.
* 2 nieuwe grote dakkapellen en nieuw dak/gevel
Vraagprijs ƒ 339.000,- k.k.

ZANDVOORT

Driekamerhoekappartement op de eerste verdieping van gebouw Almeria met bijbehorende berging
en parkeerplaats in de kelder en een balkon.
INDELING:
Entree, toilet, 2 slaapkamers (t.v.- en telefoonaansluiting in beide kamers), woonkamer met balkon op
het zuiden en mogelijkheid voor open keuken, badkamer met douche en was tafel, berging met wasmachine-aansluiting.
Algemene informatie:
* Appartement wordt tijdens de bouw doorverkocht
* Geplande oplevering maart/april 2000
* Koper neemt tussentijds rechten en verplichtingen verkoper over
* Verwarming en warm water via stadsverwarming
* Oppervlakte 82 m'
Vraagprijs ƒ 398.000,-

_
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... dat laat u dus aan de vakman over:

CENSE & VAN LINGEN!
LA SPEZIA

ZANDVOORT

Maisonnette op de 1" en 2' verdieping met bijbehorende berging en parkeerplaats in de kelder, een balkon op de 1' verdieping en 2 terrassen op de 2' verd.
INDELING: •
1 e verd.: entree, toilet, woonkamer met balkon op het
oosten, standaard witte keuken, eetkamer, 2* verd.:
badkamer met ligbad. aparte douche en 2' toilet, 2
slaapkamers (3 kamers mogelijk), 2 terrassen.
Algemene informatie:
* Maisonnette wordt tijdens de bouw doorverkocht
* Geplande oplevering augustus 2000
* Koper neemt tussentijds rechten en verplichtingen verkoper over
* Voordeel overdrachtsbelasting is voor verkoper
* Transport via notaris verkoper
Vraagprijs ƒ 430.000.-

Een verplaatsbare Zibro Kamin Turbo kachel laat u nooit
in de steek. In het najaar en voorjaar kunt u zelfs uw cv
uit laten. U heeft het altijd en overal, snel en voordelig
warm. Met een rendement van bijna 100% verwarmt u
een kamer van 35 m2 voor gemiddeld drie dubbeltjes
per uur. De veilige brandstof Zibro Plus (kerosine) is overal te koop. Wel of geen Millenniumproblemen? Met een
Zibro Kamin zit u er zeker lekker
warmpjes bij. Zibro Kamin kachels en
Zibro Plus zijn bij onderstaande dealers
te koop.
AMSTELVEEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAMAMSTERDAM
BADHOEVEDORP
BUSSUM
HILVERSUM
HUIZEN
KUDELSTAART
LOOSDRECHT
OUDERKERK
A.D. AMSTEL
WEESP
WETERINGSBRUG
ZANDVOORT

Fixet Amstelveen
Jaspers Klimaatbeheersing
Jaspers Klimaatbeheersing
Pittenspecialist
Spijker doe het zelf
W, Burger en Zoon
van Beem Uzerwaren
Kluck Uzerwaren & ZN
van Loenen Ijzerhandel
Sjef van Beurden
Henk Zethof
Doeland

Dorpsstraat 108
2e H. de Grootstraat 64
Haarlemmerweg 135
Kinkerstraat 4
W.C. Waterlandplein
Meeuwenlaan 315
Badhoevelaan 119
St. Vittusstraat 17
J. v.rl. Heijdenstraat 55-57
Langestraat 10
Kudelstaartseweg 117
Rading 146

Gijs de Haan
Fakkeldij Installatie
Van Vliet Caravans
Fa Zantvoort

Kerkstraat 34
Slijkstraat 24
Lisserweg 40
Swaluestraat 7

gestoffeerde kamer met kitchenette, ca
11 Yi m1 op 2e etage van woonhuis, gez.
gebruik douche en toilet, ƒ 423 p/mnd
incl. voorschotbijdrage g/w/e; waarborg
ƒ 850; contractkosten ƒ 425,Cense & van Lingen Makelaars o.g.,
tel. 023-5 715 715

>ö|
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consulenten op diverse niveau's. Vanzelfsprekend
met méér dan uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Morgen beginnen?

dienstverlening aan sociale diensten, CWI's en
UVI's. Onze dienstverlening bestaat uit detachering,

Dienst Binnenstad Amsterdam
De Dienst Binnenstad Amsterdam is de ambtelijke organisatie voor de binnenstad van Amsterdam.
De dienst heeft de zorg voor vele gemeentelijke taken op het gebied van openbare ruimte, bouwen, wonen, economie,
onderwijs en welzijn. De hoofddoelstellingen, welke door het bestuur zijn vastgelegd, zijn het versterken van de
centmmfunctie en het handhaven van de functiemenging: het waarborgen van de historische kwaliteit van
het stadsbeeld: het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van de binnenstad.
De dienst telt ongeveer 900 personeelsleden en bestaat uit zes sectoren en bureau Monumentenzorg
In deze dienst is de sector Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer, het onderhoud en de handhaving van het gebruik van de openbare ruimte. De sector is verdeeld in vier afdelingen: Rayonmanagement.
Bureau Management Ondersteuning, Realisatie Openbare Ruimte en Reiniging. De afdeling Reiniging telt ongeveer
300 personeelsleden en heeft als hoofdtaak het schoonhouden van de Binnenstad.

Taken:
- a/te voorkomende reinigingswerkzaamheden en
met name:
- het inzamelen en transporteren van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval;
- het besturen van de wagen voor de huisvuilinzameling;
- het verrichten van het dagelijks onderhoud aan de
wagen.

-

LBO werk en denkniveau;
rijbewijs B-C-E en chauffeursdiploma;
klantvriendelijke instelling;
stressbestendigheid;
grote mate van flexibiliteit;
bereidheid om op onregelmatige tijden te werken.

Wij bieden
Afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
ƒ 3.606,- bruto per maand (salarisschaal 3) op basis
van 36 uur, plus een maandelijkse MRI toeslag van
ƒ471,32.
Sollicitaties kunnen binnen twee weken na het
verschijnen van deze advertentie worden gericht
aan Dienst Binnenstad Amsterdam, sector
Openbare Ruimte,t a.v. mevrouw M. Roopram,
kamer 3324, Stadhuis, Amstel 1,
1011 PN Amsterdam.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer J. Ditz,
opzichter Huisvuilinzameling van de Reiniging.
telefoonnummer (020) 551 95 30.
Een psychologische test is een onderdeel van de
selectieprocedure.

SOCIETAS

Vacante functies worden bij voorkeur in deeltijd versuld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
Het gemeentelijk beleid is erop gericht, dat de samenstelling van het ambtenarenapparaat een afspiegeling
wordt van de Amsterdamse beroepsbevolking. Daarom wordt vrouwen en leden van etnische
minderheden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen
genieten zij de voorkeur. De rechtspositie en de sollicitatiecode van de gemeente Amsterdam zijn van
toepassing. De mogelijkheid van kinderopvang is in principe aanwezig.

Socxcüe.'PrafessiowMS werken wef Societas

Acquisitie naar aanleiding MUI de/c advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Postcode:

PVG International bv. Antwoordnummer 10547, 5340 WB Oss.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 0 2 3 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Wij vragen voor deze functie:

dingen, projecten en managementsupport.

Knip de ingevulde bon uit en stuur die in een ongefrankeerde envelop naar;

Huurprijs ƒ 80.000,- per jaar

voor 36 uur per week
Societas heeft 50 vacatures voor ervaren bijstands-

079-3427830

. v/m

'•

\UNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

10 Chatiffetir/foeladers (v/m)

uitzending, bemiddeling, werving/selectie, oplei-

Woonplaats:

NVM
MAKELAAR!

ZANDVOORT

Voor de sector Openbare Ruimte, afdeling Huisvuilinzameling van de Reiniging vragen wij:

Bel Zoetermeer '

•5.Ga>hu;TÏaarvde:dealër opstuurde bon 'm:voör:éen:bróchürëf

Adres:

CENSE&

TE HUUR: ZANDVOORT

Societas is al ruim 10 jaar toonaangevend in

Naam:.

CURIESTRAAT 8 EN 10

Twee bedrijfspanden; één volledig ingericht als
werkplaats (opp. circa 400 m2); één volledig ingericht
als showroom (oppervl. circa 450 m'). Beide panden
zijn voorzien van kantoren, c.v. en sanitair.
Parkeerterrein voorzijde circa 1200 m'.
Grond is plaatselijk verontreinigd; echter behoeft
voor huidige bestemming niet geschoond te worden
Oplevering vanaf 1 januari 2000.
Eventueel te koop; prijs nader overeen te komen.

F*!

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zandvoort 500
een slijtageslag
voor deelnemers

woensdag 3 november 1999

Knap herstel van ZHC-ers in tweede

Golfclub speelt
voor goed doel
ZANDVOORT - Het
Kenneiner Dierentehuis
kan duizend gulden tegemoet zien. De Golfclub
Sonderland haalde dit bedrag bijeen tijdens ee.n
toernooi op de sportvelden aan de Duintjesveldweg. De golfers vermaakten zich best mede door
het uitstekende weer.
De 35 deelnemers aan
dit toernooi speelden zondagmiddag' een wedstrijd
over twaalf holes en 's
avonds werd in het donker
geprobeerd de ballen in de
holes te krijgen. Dit 'glowing ball' leverde leuke situaties op. Dit spel wordt
gespeeld met een verlichte
bal en de holes werden
aangeduid met verlichte
vlaggen.
Bij de dames was Leida
Zwemmer de beste met
Laura van der Storm als
goede tweede. De derde
plaats ging naar Marijke
Herben. Kees van den Bos
was de sterkste bij de
mannen, terwijl Ruud Bosschieter beslag legde op de
tweede plaats. Bart Booman tekende voor de derde
plaats. Een goede prestatie leverde Jan Bax door
een hole in one te slaan.

ZANDVOORT - De 'Zandvoort 500', de traditionele
seizoenafsluiter op het Circuit Park Zandvoort werd
een ware slijtageslag. Bijna
vier uur streden de equipes
m diverse klassen. De equipe
Lockie/Van
Reenen/Buurman legde 117 ronden af en
won deze wedstrijd over vijflionderd kilometer.

ZANDVOORT - In een attractieve wedstrijd hielden
de hockeyteams van ZHC en
Muiderberg elkaar in evenwicht. Door het 2-2 gelijkespel moesten de Zandvoorters de koppositie overdoen
aan De Kikkers. ZHC werkte
in de tweede helft een 0-2
achterstand weg. De Zandvoortse vrouwen wonnen gemakkelijk van Muiderberg
(6-2) en nemen een stevige
Onder fraaie weersomstan- positie in de middenmoot in.
digheden werd deze race gereden. Aan de start kwamen 55
Het team van coach Erik van
auto's in diverse klassen, waar- Berkel keek na een helft hocvan 36 automobielen aan de fl- keyen tegen een onverwachte
nish kwamen. De favoriete for- 0-2 achterstand aan. ZHC en
matie Euser/Van Rietkan de Muiderberg deden niet voor el3aterd haalde met de Marcos kaar onder doch een paar dek600 de finish niet. In de 34e kingsfoutjes in de Zandvoortse
ronde moest Toon van de Ha- defensie leverden twee tegen;erd de wagen aan de kant zet- doelpunten op. Muiderberg
;en. De Brabander kwam zon- maakte goed gebruik van romder brandstof te zitten en kon melige situaties in de ZHC verde pits niet meer bereiken.
dediging. Aanvallend kreeg
ZHC wel mogelijkheden doch
Ondanks de vele deelnemen- de afronding was nog niet op
de auto's en het vaak grote on- niveau.
derlinge verschil in snelheid
verliep de wedstrijd zonder inIn de tweede helft kwam
cidenten en was een fraaie af- ZHC ijzersterk terug. De Zandsluiting van een mooi auto- voorters ontwikkelden een
sportseizoen op het vernieuw- hoog tempo en Muiderberg
de circuit. In de klasse boven werd rond de eigen cirkel vast2000cc won dus de equipe Loc- gezet. NiM Gatsonides zorgde
de/Van Reenen/Buren met een voor de aansluiting en vervolMarcos LM600. Zij reden 117 gens maakte Jan Willem Daronden in 3 uur 42 minuten en niels de gelijkmaker. De ZHC
28 seconden. Op drie ronden zette aan voor een slotoffensief
werd het team Stoeltie/Deel- en forceerde vele strafconers.
stra met een BMW M3 GTR Helaas werden de strafconers
goede tweede en de derde niet benut.
olaats ging naar de Porsche
„We zijn in de tweede helft
van De Bock en Inzinger met fantastisch
teruggekomen,"
113 ronden.
vertelde coach Erik van Berkel. „De jongens hebben veerIn de klasse tot 2000cc waren kracht getoond. In deze stevide onderlinge verschillen klein. ge wedstrijd zat er op een geDe equipe Huisman/Van Es geven moment best meer in,
reed met de BMW 320i E 46, maar de strafcorner liep niet.
104 ronden hetgeen genoeg De doelstelling van ons blijft
was voor de zege. Bastiaans- het behalen van een kampi/Kroon, met een Renault me- oenschap. De derde klasse is
gane werd op een ronde twee- erg belangrijk voor ZHC. We
de, terwijl de derde plaats naar trainen er in ieder geval fanahet koppel Berg/Berg ging, tiek voor en het moet ook kuneveneens met 103 ronden.
nen."
De formatie Koenders/Van
Lagen zegevierde in de klasse
;ot 1600cc. De Citroen Saxo
VTS reed 101 ronden. De tweede plek ging naar de Citroen
AX van Peeters/Borrius Broek
met 99 ronden en de equipe
Van der Voort/Claassen werd
met de Rover 114 Gti knap derde.

SV Zandvoort na
verlies bij DSS
stevig laatste

Verschillen niet
groot by bridgers
De ZHC-aanval zorgt voor onrust in de defensie van Muiderberg

vlagen bepaalde Muidertaerg
het spel. Bovendien liet ZHC
zich uit het spel halen door
vreemde beslissingen van de
scheidsrechter. ZHC kwam allengs meer in de aanval en na
twintig minuten werd de eerste strafcorner toegekend. Miranda Schilpzand zette daarDe hockeysters van ZHC uit ZHC op een 1-0 voorsprong.
hadden weinig moeite met het
ZHC had nu moeten doorpuntloos
onderaanstaande
Muiderberg. De eerste helft drukken, echter het tegendeel
speelde ZHC erg slecht en bij werd een feit. Het Zandvoortse

SV Zandvoort maakt
een lelijke misstap

Foto: Rob Knottor

spel bleef slordig en ongeconcentreerd Waardoor even later
Muiderberg de gelijkmaker
scoorde, 1-1. Dit was ook de
ruststand. In de pauze zetten
de Zandvoortse hockeysters
de zaken op een rijtje en vastgesteld werd dat van deze tegenstander gewonnen moest
worden.

stuk beter. Na vijf minuten
kwam ZHC op een 2-1 voorsprong door een fraaie push
van Miranda Schilpzand. De
derde treffer liet niet lang op
zich wachten. Linkerspits Lisette van Kesteren koos goed
positie voor het doel en zorgde
voor een mooie tip-in, 3-1. De
ZHC speelde daarna met de
tegenstander. Muiderberg liet
Met een aantal verschuivin- steken vallen en Miranda
gen in het team verliep het Schilpzand kwam vrij in de circombinatiespel meteen een kel. De aanvoerster sloeg de

bal hard tegen de plank, 4-1.
De goede aanvallen bleven
neerdalen op het doel van Muiderberg. Er had meer ingezeten dan het ene doelpunt van
Lisette van Kesteren. ZHC
nam gas terug met als gevolg
een tegendoelpunt van Muiderberg, 5-2. Dat was het sein
om de zaken even strakker aan
te pakken en Heleen Plantenga scoorde 6-2. Ook in de laatste tien minuten kreeg ZHC
nog vele kansen maar de inge-

slagen ballen werden gestopt
of gingen rakelings naast het
doel.
„Het was een rare wedstrijd," constateerde aanvoerster Miranda Schilpzand. „We
speelden een zeer slechte eerste helft, maar een goede tweede helft. Gelukkig weer een
royale overwinning op een
team waar dat ook zeker bij
moet." Zondag treedt ZHC
aan tegen het sterke Catwijck,
dat op een tweede plaats staat.

SV Zandvoort winnaar in derby
ZANDVOORT - De Zandvoortse derby in de zaalvoetbalcompetitie gaf niet dat
spektakel waar vooraf opgerekend was. In een rustige
wedstrijd bleef SV Zandvoort in de Korver Sporthal,
Zandvoort Noord met 3-1 de
baas. Het team van coach
Toon van den Hoogen voert
ongeslagen de ranglijst aan.

ZANDVOORT - Het zaterHalverwege dé'tweede helft
dagteam van SV Zandvoort sloeg SCW keihard toe. De Rijmaakte een lelijke misstap senhouters kregen veel ruimte
ZANDVOORT - Ook zon- tegen SCW. Door met 2-3 te van de Zandvoortse defensie
dag kon het voetbalteam van verliezen is de aansluiting en profiteerden daar bekwaam
SV Zandvoort het niet bol- met koploper VEW verloren van. De stand werd gelijk gewerken. Door met 1-0 te ver- gegaan.
trokken en na een halfuur speliezen van DSS werden de
len keek Zandvoort zelfs tegen
Zandvoorters nog steviger
Het gemis van de geschorste een 1-2 achterstand aan. Pieter
op de laatste plaats van de topscorer Rpbin Castien deed Keur kreeg vervolgens zijn
ranglijst gedrukt.
zich voelen in de wedstrijd te- tweede gele kaart en mocht
gen middenmoter SCW. De naar de kleedkamer vertrekHet begin was sterk van SV
Zonder de vaste krachten aanval van de Zandvoorters ken. Met nog een paar minuten Zandvoort met schoten op de
Pleers, Van Loggem en Steen was minder gevaarlijk dan an- te spelen vergrootte SCW de paal en tegen doelman van
moest SV Zandvoort aan de ders en het vertoonde spel voorsprong naar 1-3. Uit een Zandvoort Noord, Robin Luijbak tegen DSS. Een strijd die bood weinig vermaak voor de knappe aanval kopte Ruud ten. De Noorderlingen loerden
niet verloren mocht worden toeschouwers. In de eerste van Laere raak en bracht daar- op de counter doch die kwaom het contact met de concur- helft viel er helemaal niets te mee de spanning nog even te- men er niet uit. Het overwicht
rentie onder aan de ranghjst te genieten. Beide teams maak- rug. De tijd was echter te kort van SV Zandvoort leverde na
verliezen. „Ik had er een hard ten er niet veel van en span- om alsnog een gelijkspel uit tien minuten een 1-0 voorhoofd in," vertelde coach Ge- nende momenten konden niet het vuur te slepen. Zaterdag sprong op door een doelpunt
rard Njjkamp. „Maar het is me genoteerd worden.
wacht de lastige uitwedstrijd van Remco Ronday. SV Zandmeegevallen en we hadden een
In de tweede helft leek het in Heemstede tegen RCH.
voort had het moeilijk met de
punt kunnen halen. Ze hebben erop dat Zandvoort de strijd
„Het was een van de mindere constant mee voetballende
üeihard gewerkt maar we heb- ging dikteren. Na vier minuten wedstrijden en daarom een te- doelman
van
Zandvoort
ben te weinig voetbalmacht." voetballen stonden de Zand- leurstellende nederlaag," stel- Noord, Robin Luijten. Luijten
Tegen het fysiek sterke DSS voorters op een 1-0 voor- de begeleider Joop Paap. „Het was door deze spelwijze een
was SV Zandvoort minstens sprong. Edwin Ariesen kwam was wel een lastige tegenstan- man meer, maar moest zuinig
gelijkwaardig. Vooral defensief vrij voor het doel en faalde der, maar na de 1-0 hadden we met de bal omspringen om SV
deed Zandvoort niet onder niet. Zandvoort had het heft in de kans de wedstrijd te beslis- Zandvoort geen mogelijheid te
voor de Haarlemmers. Aanval- handen en het wachten was op sen. Die kans lieten we liggen. geven de bal in het verlaten
lend creëerden de badgasten de tweede treffer. Toen een Het is hartstikke jammer want doel te plaatsen.
echter te weinig mogelijkhe- enorme kans daartoe verloren minstens een gelijkspel was
Dat gebeurde ook niet en teden. De eerste helft leek met ging, daalde het spelpeil van mogelijk geweest. Volgende gen het slot van de eerste helft
een gelijke stand afgesloten te de wedstrijd naar een beden- week moeten we ons maar pro- kreeg SV Zandvoort het moeiworden. In blessuretrjd maak- kelijk niveau.
beren te revancheren."
lijk toen Jordy Heidebrink wete DSS echter gebruik van een
gens aanmerkingen op de leimisverstand en het was 1-0.
ding voor twee minuten mocht
In de tweede helft heeft SV Standen voetbalclubs
DIO 8-12, BSM 7-11, DSS 8-11, plaatsnemen op de strafbank.
Zandvoort het wel geprobeerd, zaterdag derde klasse B: VEW United/DAVO 8-11, Concordia Van die meerderheid profiteermaar aanvallend wilde het niet 7-18, SIZO 8-15, NAS 8-14, SV 8-10, Hillegom 8-10, TYBB 8- de Zandvoort Noord. Eerst
vlotten. Aan inzet ontbrak het Zandvoort 8-14, RCH 8-14, 10, DSOV 8-9, Geel Wit 7-8, SV miste Oscar Vos een kans voor
maar wel aan voebalver- SCW 8-13, Hoofddorp 7-11, Zandvoort 8-4.
opendoel, doch even later renuft. DSS kwam daardoor vrjj- DCG 8-10, AFC 8-8, Vlug en Zevende klasse A: Heemstede vancheerde hij zich. Robin
wel niet in de problemen. Aan- Vaardig 8-6, Overbos 8-6, IJ- 8-20, KSJB 7-16, TZB 8-14, Luijten schoot op doel, de bal
gezien SV Zandvoort de verde- muiden 8-5.
OSC 8-12, DIB 6-9, HYS 5-8,zou naast gaan., maar bij de
öiging goed op orde had werd Zondag vierde klasse D: Van Eendracht 8-7, THB 7-3, ABN doelpaal dook Vos op om de
het een wedstrijd, die zich op Nispen 8-24, Pancratius 8-15, AMRO 7-0.
bal in te schieten, 1-1.
het middenveld afspeelde.
„We heben geen kans weggeNa drie minuten in de tweey
en, maar konden aanvallend
de helft zette een weer volledig
te weinig uitrichten," ging NrjSV Zandvoort een snelle aankamp verder. „We moeten
Robin Castien (SV Zand-zat) 13X val op en wederom was het
deze week komen trainen,
Remco Ronday die scoorde, 2Want dan valt er zondag mis1. Even later besliste Ronday
schien meer uit te halen in de
de wedstrijd door zijn derde
thuiswedstrijd tegen Concor-'
treffer aan te laten tekenen, 3dia."
1. In het vervolg van de strijd
vielen er weinig hoogtepunten
(TZB)
Riek de Haan
12X
te noteren, behoudens een
Mischa Tibboel
(TZB)
10X
schot van Arthur Paap op de
Stefan Smit
(SV Zandvoort-jun.)
doelpaal. Voor het overige
9X
hoefde de SV Zandvoort doelPieter Keur
(SV Zandvoort-zat.)
7X
man Sander van der Wal weiZANDVOORT - De handnig in actie te komen.
oalsters van ZVM-Rabobank Op TZB na kwamen alle Zandvoortse voetbalteams in actie. De
Zandvoort Noord drong wel
Kregen de eerste twee pun- schutters, in de top vijf, lieten het echter afweten. Koploper Robin aan maar kreeg weinig kansen,
ten
van dit seizoen in de Castien kwam door een schorsing niet in actie maar blijft aan de terwijl SV Zandvoort middels
s
choot geworpen. Tegen- leiding. De A-junioren van SV Zandvoort wonnen nipt met 2-1, door
stander US kwam niet opda- doelpunten van Avi Ovadia en Michel Sidar. Stefan Smit scoorde
Sen waardoor reglementair dus niet maar blijft op de vierde plek staan. Ook Fieter Keur slaagde
er niet in zijn totaal op te schroeven.
toet 5-0 werd gewonnen.
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ZVM pakt zonder
te spelen punten

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:
22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 15 december en 29 december 1999.

De beste start in de A-lijn
werd gemaakt door mevrouw
Molenaar en de heer Koning en
wel met een score van 64 procent. De dames Van der Meulen en Spiers hebben hun goede vorm uit de eerste cyclus
blijkbaar vastgehouden, gezien hun tweede plaats met 59
prcoent.
De B-lijn werd beheerst door
mevrouw de Kruijff en de heer
Kleijn. Zij pakten de eerste
plaats met 65 procent. De heren O verzier en Verburg, voor
het eerst met elkaar spelend,
waren met 61 procent goed
voor de tweede stek. De hoogste score in de C-lijn was met
59 procent voor de dames Vrolijk en Van der Meer. Een procent minder scoorde het echtpaar Kerkman, hetgeen een
tweede plaats opleverde.
In de derde wedstrijd van de
tweede competitie op donderdagmiddag was het echtpaar
Van der Meulen in de A-lijn oppermachtig. Het leek voor hen
wel of het 5 december was. De
boot met geschenken kwam
voorbij en dit gevoegd bij hun
eigen goede spel verklaart de
score van 75 procent. Op een
achterstand van 21 procent
legde het echtpaar Kerkman
beslag op de tweede plaats. De
dames Boon en Van der Meulen hebben de leiding weer in
handen genomen, gevolgd
door de heren Hoogendoorn
en Weijers.
De B-lijn gaf een overwinning te zien voor mevrouw
Busscher en de heer Sweijen.
Met een resultaat van 66 procent bleven zij nummer twee,
de heren Van de Brink en
Smink, acht procent voor. De
ranglijst wordt thans aangevoerd door mevrouw Busscher
en de heer Sweijen. De dames
Eijkelboom en De Fost bezetten de tweede plaats.

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort hielden zaterdag
de zevende en voorlaatste
pierwedstrijd van dit jaar. De
vangsten vanaf de pier in IJmuiden waren goed. Winnaar
werd Cas Al. Hij zegevierde
met een totaal van 270 centimeter.
rt .

i

Geoffrey van den Broek (links) houdt Oscar Vos van de bal

de counter de strijd nog beter
had kunnen uitspelen. Het
bleef echter 3-1 waarmee
coach Toon van den Hoogen
uitermate tevreden was. „Inde

Foto: Kob Knotter

eerste helft hebben we heel
goed gevoetbald," vond Van
den Hoogen. „We hadden de
strijd onder controle en ook al
was de tweede helft minder,

het was een verdiende zege.
Het gaat lekker dit jaar. Met
achttien punten uit zes wedstrijden kan het ook niet beter."

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans .
op schitterende prijzen en een schitterende auto.'

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub begonnen woensdagavond aan de tweede competitie van dit seizoen. De onderlinge verschillen waren
niet erg groot. De koppels
Molenaar-De Koning, De
Kruijff-Kleijn en Vrolijk-Van
der Meer noteerden in respectievelijk de A-, B- en Clijn de beste resultaten.

Al vangt meeste
vis vanaf de pier

Topscore]

Coach Alfred Greil had de afgelopen
week keihard getraind
c
ö was optimistisch gestemd
over de afloop van de wedstrijd
tegen US. De vrouwen van US
wamen echter niet opdagen
waardoor de wedstrijd, zonder
te spelen, gewonnen werd. „We
n veel liever gespeeld,"
Greil. „De ploeg was er
voor. We hadden goed
Setraind en ik zag het helemaal
«tten. Jammer, maar goed we
nebben twee punten."

9

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

ZONDAG OPEN!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter.

Amsterdam

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

$S;^:^^
Sniep, Dicmen.RingAlb,alslagS113.ln(o(020)6.909316.:

De vissers lieten zich niet imponeren door de stevig tot
krachtige zuidoosten wind en
hadden er zin in. Door die stevige wind probeerden de meeste vissers met de wind in de rug
aan de binnenkant van de pier
te vissen. Behoudens een enkel
klein visje werd daar niet erg
veel gevangen.
Het betere werk was echter
aan de buitenkant van de pier.
Het vissen was wel een stuk
moeilijker met de straffe wind
tegen. Bij het inwerpen blies
de wind constant tegen de
hengels. Doch het bleek de
moeite waard. De organisatie
noteerde leuke vangsten van
gul, schar, wijting en steenbolk. Na drie uur vissen had
Cas Al de meeste vis. Met een
totale lengte vis van 270 centimeter won hij deze wedstrijd.
Goede tweede werd Ton Nientied met 152 centimeter en
Coen Mollenberg legde beslag
op de derde plaats met 77 centimeter. Morgenavond is de
eerste volgende wedstrijd van
de Zeevis Vereniging Zandvport. De leden van de visclub
vissen dan vanaf het strand.

Weekmedia 17

woensdag 3 november 1999

Een eigentijds aanbod
voor kunststof kozijnen

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO GROUP

- ;J
VERBETER UW CONDITIE IN HET 25 M BAD AOUA ROMANA
VAN PARK ZANDVOORT - GRAN DORADO GROUP!

ƒ7,50 per persoon per keer (lOx kaart:/65,-), kies uit: l

Aquarobics (dinsdag20.00-20.45uur;woensdag 10.15-11.00uur)
Aquafit (donderdag 20.00 - 20.45 uur)
Fitness-zwemmen (donderdag 10.15-11 uur)
Relaxed banen zwemmen (zondag 19.30-20.45 uur)
Watergymnastiek voor 55-plussers (dinsdag 10.15-U uur) '

ƒ 132,50 per half jaar: 4x per week E

Schipper Kozijnen heeft een uniek
concept ontwikkeld voor iedereen die
nieuwe kozijnen willen aanschaffen.
Het stelt u in staat een grote uitgaaf te
bekostigen, zonder aanspraak te
maken op uw spaargeld. Vraag de
brochure bij ons aan om alles over dit
aanbod te weten te komen.

Banen zwemmen via Groep Spaans
(08.00 - 09.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

:

:

V;?$>- v' ï. Bet voor '•••, -V; ^x;
aanmelding/informatie

SCHIPPER

KOZIJNEN
ALUMINIUM " KUNSTSTOP

De •Voordelen:

l O jaar lang gratis onderhoud en service
[%f

Zekerheid

\^f

Goede investering

\^r

Verhoging wooncomfort

\jjr

Direct genieten

\^f

Vast bedrag per maand

\qf

Rente fiscaal aftrekbaar

internet www.grandorado.com I

Kom bij ons langs of bel:
Gran Dorado Zandvoort, Vondellaan 60,2041 BE Zandvoort

Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van oktober 1999 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint
zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij deze prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
JM
ND
VD
LH
JH

50,25,5OO,1OO,5.5,50.5,-

2728
2752
2801
2801
2804
2808
2821
2861

SH
EP
VB
BB

10.5,. 5,25.5O,5,50,25.-

3853
3892
3899
3925
3925
3930
3950
3961

EE
ED
LK
XR

25,10.5,25,5O,10,10,100,-

4848
4854 PN
4880
4901
4901
4908 DV
4926
5018

5,50,5,5,10.5O,5,70,-

Mega Jackpot oktober

3 miljoen
9712 GS 211 in Groningen
(dit is een niet-verkocht lotnummer)

Stand Mega Jackpot november

4 miljoen
1184
1185
1186
1188
1188
1211
1261
1274
1314
1333
1334
1393
1398
1426
1446
14S4
1471
1476
1489
1501
1560
1602
1606
1611
1619
1627
1648
1674
1678
1683
1686
1720
1782
1811
1903
2015
2037
2064
2103
2171
2201
2202
2225
2241
2244
2262
2262
2263
2265
2271
2286
2289
2312
2343
2376
2377
2<120
2461
2480
2509
2512
2516
2524
2553
2555
2571
2592
2615
2625
2631
2651
2685
2692
2692
2726

MH
BT
CV
CE
SZ
EB
TV
EC
PW
AH

RA

EL
ST
XJ
VG
MT
CN
TT
VT

GK
CB
LH
HV
BB
BX

NJ
RX
VS

KG
HN

TC

1O.5.25.25,1OO,50.25,1OOO,1O.25.5O.5O.~
5O,1O.1O.1O,1O,1O,1O.1O.1O,SOO.5,1O.5,1O.5,5,5,10.1O,10.5,5,5.5O,50,25,25.25.25,5O>
25.1O.5OO.10.5,5O,5,5.25.1O,10,5O,25,5,5,1OO,1O,10.5,5,5,25.5,5O,100,5,5O,25,10,10,10,1O,25,-

2914
2918
2924
2964
2977
2981
2981
301 1
3025
3026
3031
3031
3034
3039
3046
3066
3078
3079
3082
3122
3151
3212
3231
3253
3273
3281
3297
3301
3315
3319
3366
3431
3433
3442
3446
3515
3522

AZ
BG

VD

EN
CG
GB
SG
XP
JB

AK
CT
CC

XE
XW
AX
TJ

1O.5,25,25,5,5,1O.1O,100.1O.1O.10.5,1OOO,5,1OO,25,25.50,25.1O,5,5,25.5,50.5,1O,5O,1O,1O,5,5,5OO,5O,1OOO.500,-

3984 JW
3994
4014
4054
4104

1OO,5.5,5.5.-

BP

BD
GL
AB
PW

GK
AH

5,W.5,25,5,5,5,1O,10,1OO,5,5O,50,1O.5,25,5,25,25,-

70,5,5O,7O,5O,-

EA
CB
BR
KC

XD
TT
EG
EM

AH
CK
DH
PR

WJ
JM
ZP
CN
KT
EJ

7O,5.7O,70,25,25,50,7O,25,5,5,5,70,7OO,25,7O,25,5O,7O,5,5,5,50,25,5O,5,5,25,5,7OO,25,10,25,25,7O,25,25,-

7906
7907
7914
7917
7917
7917
7941
7958
7961
8013
8017
8032
8071
8081
8101
8151
8171
8244
8251
8251
8271
8346
8422
8438
8442
8461
8471
8491
8516
8525
8600
8608
8637
8641
8724
8761
8807

BT
AS

KE
PC

AJ
SP
JJ
•
AW
BR
WE

GC
JC
AL

WP

5O,25,7O,5,7O,5,700,25,5,5,7O,700,50,25,5,25,25,5,70,25,5,70,7O,5,25,5,7OO,5O,5,5,5,25,70,5,5,7O,5,-

IC I E N !
31
15
42
61
12
73
47
18
02

41
22
07
49
45
66
24
39

26
64
62
01
04
40
46
30

37
65
48
43
67
27
17
53
72

'3215

'O**,:;:

Huis

plus eco-vebouwing

ƒ 600.000,- kk
2021 HD 017 in Haarlem
4104
4161
4175
4194
4201 KS
4203
4273 GC

5,1O.1O,1O,25.5.50,-

67O3 EJ
in Wageningen
6 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor
6703 E J OOI
extra: een BMW!
3526
3553
3554
3561
3606
3608
3670
3720
3722
3722
3731
3768
3769
3792
3811
3817
3824
3824
3851

5032
5032
5041 DM
5049
5051 LB

6124
6131
6131
6160
6163
6171
6225
6228
6231
6237
6281
6325
6342
6374
6417
6443
6445
6451
6462
6537
6566
6579
6604
6644
6644
6657
6706
6716
6744
6744
6811
6826
6828
6852
6883
6901
6904

4302
4310
4317
4331
4336
4365
4373
4434
4471
4533
4615
4645
4651
4694
4706
4722
4726
4741
4817

LE

AG
TG

LN
SH
LZ

1O,5,10,10.5O.5,5,5,5,25,1O.10.25,10,25,1O,25,1O.25,-

5051
5061
5094
5130
5152
5237
5256
5301
5327
5335
5392
5403
5427
5508
5521
5534
5550
5551
5554
5575
5591
5615
5623
5662
5672
5688
5712
5736
5757
5851
5913
5921
5931
5941
5953
5973
5976
5981
6006
6013
6031
6042
6063
6081
6081

MP

CL
VA
AB

LP
WC

EH
EW
LL
HE
RG
BC

DE
KG
SL

EH
BX
SP
HC
EH
BN

5O,5,5,7O,5,25.70,25,7OOO,70,70,5,25.25.5,5,5,5O,25,5,5.5O,700,50,5,5,25,5,5,70,700,50,7OO,70,25,7O,5,25,50,5,70O,7OO,5,70,7OO.-

6914
6915
6922
6922
6931
6942
6961
6986
7031
7046
7174
7205
7233
7245
7327
7341
7352
7411
7412
7415
7433
7439
7481
7525
7532
7552
7553
7555
7558
7576
7587
7600
7630
7664
7671
7681
7691
781 1
7811
7812
7825
7847
7881
7885
7894

XN
BZ
TS
ZW
AK

SR

PN
AD
BK
AJ

ZB
MH
KX
RJ
RC

RN

AZ
CB
EK

EN

5,- 8808
7O,25.- 8813
5.S.5.- 8821
5,- 8861
7O,5,50,- 8884
7O,25,- 8912
5OO,- 8913
70,25.- 8914
5,5.5,- 8932
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Wint u 100.000 gulden per jaar, uw leven lang?

Uitslagen trekking oktober 1999
1068
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1111
1113
1131
1132
1181

Middclwcg 11-13,1716 KB Opmeer

Zondag
7 november
Kijk, bel en win
Metamorfose met
foto-reportage
Herôme
nagel verzorgingspakket

[dominoEB
5 november
19.30-23.00 uur op Net 5

Bel & Win
Hoeveel van de 2,5 miljoen
dominostenen vallen er om?
Voorspel het aantal en win

Extra Trekking Postcode
Loterij op 20 november!
De prijzenpot van de Postcode Loterij zit
bomvol met miljoenen guldens.
En die kunt u allemaal winnen!
Straks al, op 20 november. Als klapper
van de Actie voor het Kind, die de
Postcode Loterij dit jaar heeft gehouden, maakt u op zaterdag 20 november,
de Dag van de Rechten van het Kind,
kans op de fantastische hoofdprijs in de
Extra Trekking: 100.000 gulden per jaar,
uw leven lang!
Eind van het jaar kan het uw beurt zijn
de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen
gulden in ontvangst te nemen.
Zo hoog was deze prijs niet eerder! Belt
Henny Huisman dit keer bij u aan?
Het geluk zit in uw postcode. Kijkt u
maar naar de uitslagen van de trekking
van oktober. Elke week winnen tienduizenden deelnemers in heel Nederland
de prachtigste prijzen. Wint u de
MegaJackpot waar inmiddels 4 miljoen
gulden in zit? Of valt de Postcode
Straatprijs bij u in de straat! Elke zondagavond maakt u in Postcode Loterij
Live! kans op grote prijzen zoals de
KIEN!-Jackpot van minstens f 25.000,-.
U ziet: het barst van de prijzen bij de
Postcode Loterij en u kunt ze winnen!
Van elk Postcodelot gaat maandelijks
ƒ 7,50 naar de goede doelen die de
Postcode Loterij steunt. Zo heeft u kans
op al die fantastische prijzen en steunt u
mens en natuur in binnen- en buitenland. Aarzel niet langer en vul de bon in
die hier voor u ligt. Dan bent u ook nog
op tijd om mee te dingen naar de geldprijs die op 5 november in Domino Day
gaat vallen!
Bea Post,
Nationale Postcode Loterij

1 miljoen +
1,5 miljoen voor de
Actie voor het Kind
Bel 0909 - 8833

KANJER

uitslagen:
Kijk op RTL
Textpagina 882 en
NOS Teletekst
Pagina 500

Grijp uw kans op al die fantastische prijzen in de Postcode Loterij!

BON-VOO R-30,8-M l LJ O EN
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief de
hoofdprijs in de jaarlijkse extra trekking.
Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:..

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloktetters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij
Ledensgrvice Nationale Postcode Loterij,
tel. 0900 - 300 1500135 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voorde extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Tel:;

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

150.99.11

NATIONALE l

MILJOEN

LOTERIJ!

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterda"1

woensdag 3 november 1999

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

NEEUW. NEVE. Neige. Snow. Schnee. Als october nadert worden veel Nederlanders al
weer opgewonden bij het denken aan
sneeuw en aan wintersport Op naar
'
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland
s
en Oostenrijk. Maar ook de
Verenigde Staten en Canada
blazen een partijtje mee in
het winterkoor.
Op de lange latten dus.
Maar welke lange latten?
Want het rechttoe-rechtaan skiën, het zogenaamde alpineskiën lijkt voor
velen niet meer voldoende om aan de sportieve
behoeften te voldoen. Was
er tot voor enkele jaren
nog de keus uit het al
genoemde alpine skiën en
het langlaufen voor wie niet
.'
(meer) zo waaghalzerig wilde
zijn, momenteel is er de keus
uit een scala aan mogelijkheden
om de behoeften in de sneeuw te
bevredigen.
Wat is de trend deze winter op skigebied en nu
denken we niet direct aan winterkleding of aan
bestemmingen, hoewel ook hier insiders blijken te
weten waar je de komende maanden niet moet
zijn en waar wel. Is het Franse La Plagne bijvoorbeeld 'in' en het Oostenrijkse Hinterglemm 'out',
doen we er goed aan ons in Whistler in Canada te
vertonen of moeten we naar Gstaad om gezien te
worden.
Prangende vragen en van de goeroe der trendwatchers Lideweij Edelkoort hebben we op dit
gebied hierover nog geen uitspraken gehoord, dus
moesten we onze eigen bronnen gaan raadplegen.
Wie zich verdiept in de mogelijkheden valt in een
mer a boire. Toercarven, telecarven als hightechbelevenis, free heeling, rodelen, skischool-hopping, snowboarden, snowbiking, wintertrekking
bij volle maan, overnachten in een iglo en na een
trapperontbrjt een lawinecursus volgen.
In een oude brochure van de Nederlandse
Reisvereniging vindt men nog de teksten 'Uit de
rust van de winterse natuur putten wij kracht voor
lichaam en geest'. Wie de huidige wintersportfol-

ders leest krijgt een ander beeld voor ogen, want
sportief presteren lijkt prioriteit te hebben en
,, __
hijgerig schijnen we elke dag weer
opwindende avonturen te moeten
beleven. Gelukkig treffen we
, > naast al die fitnessvereisende
tochten voor de gemakzoekers ook nog mogelijkheden
aan: lui achterover leunend
in een arreslee door het
sneeuwlandschap rijden
en je niets aan trekken
van het hijgerig proza
dat uit diverse folders
„„( opstijgt.
•"<?}' In de fraaie brochure
/ van Zwitserland
'' Toerisme staat dat de
; carveski het dit jaar hélemaal gaat maken. Je
schijnt op deze getailleerde
latten (ze zijn smaller in het
midden) het ultieme trendyskigevoel te kunnen
krijgen en ook voor
"2"
. '£> "^ beginnende en middelmatige skiërs lijkt
de ski perfect, want er wordt
hiervoor minder techniek vereist. Daarnaast zijn er de
ultrakorte snowblades en
de big foots waar je geen
stokken voor hoeft te
gebruiken. Ook de skwal
zullen we deze winter
veel zien, een korte
monoski waarop je met
beide voeten achter
elkaar staat. Dan is er horseboarding waarbij een
paard met ruiter een snowboarder over een parcours
trekt met veel slaloms en
bochten op een steile wand.
Italië trekt met name alpineskiërs
die graag ook nog eens een paar
dagen cultuur opsnuiven. Dus slalommen in de morgen in Trentino en 's middags
naar het museum voor de Middeleeuwse kunst.

1-13

Informatie:
'/^
Italiaans
Verkeersbureau, tel.
020-6168246.
Skiën en
snowboarden op
korte pistes en uit''~,,"•/zicht op een mediterrane
zee waar je binnen een halfuurtje rijden met een
glaasje Retsina kan gaan uitpuffen op een zonnig
terras, dat is mogelijk in Griekenland en Polyplan
(informatie: 020-6575657) biedt deze gelegenheid.
Alpineski wordt deze winter in Oostenrijk nog
steeds het meest beoefend, zegt Claudia Mairböck, persmanager van het Oostenrijks Toeristenbureau. Daarna komen in Oostenrijk pas langlaufen, snowboarden en wandelen. Wat niet wil zeggen dat er daar niet kan worden geijssurfd (Feld
am See), mountainbiking op ijs (Kleinkirch-heim)
of je voortbewegen op carveskis (Gross-glockner).
Meer informatie: 020-4684793).
In Noorwegen doet men nog steeds veel
', » ~.
aan telemarken en het wordt gezien
als de oervorm van skiën. Alleen
het voorste deel van de skischoen zit vast aan de ski en •
de hiel is los. Volgens directeur Ron Heeren van het
Noors Verkeersbureau is
'• ook daar het traditionele
alpineski de trend, maar
. ' ook snowboarden wordt
steeds populairder.
Heeren: „De trend is
ook om op zondagochtend naar Eagerness te
i vliegen. Maar liefst 60
1
procent van de Neder' landse wintersporters
_ ' naar Noorwegen volgt die
/ trend zodat je vanaf
Schiphol binnen een halve
dag op de lange latten in
Noorwegen staat."
De componist Edvard Grieg zal
nooit hebben kunnen dromen dat het
grootste langlaufgebied (630 kilometer)zou
worden vernoemd naar zijn Peer Gynt. Deze win-

ter zijn er in Peer Gynt ondermeer themawe"7 ken voor grootouders met hun kleinkinderen
;/,' (tel.0900-8991170, f.1.- per minuut).
In Noorwegens buurland Zweden
kun je verzekerd zijn van lang
sneeuwplezier. Op l januari 2000
weet men bijvoorbeeld dat er
nog vijf maanden sneeuwpret
is. Vooral langlaufers gaan
graag naar Zweden en dan
hoefje nog niet eens mee
te doen met de beroemde
Vasaloppet, een jaarlijks
evenement voor sportievelingen met zo'n 15.000
deelnemers. Meer informatie over de Zweedse
wintersport op telefoonnummer 0900-2025200 (75
cent per minuut).
Duitsland trekt nog al
eens Nederlandse langlaufers voor een weekendje naar
onder meer het Sauerland.
Winterberg, Willingen en
Usseln liggen slechts op drie uur
rijden van Nederland. Ski- en snowboardles, arresleetochten en langlaufen.
Het is allemaal mogelijk. Winterberg beschikt
zelfs over een officiële wedstrijd bob- en rodelbaan. Wie deze winter naar het bekende Duitse
wintersportoord Oberstdorf gaat kan daar volgens
het Duits Verkeersbureau het spektakel van de
eeuw begroeten. Op de skischans daar wordt
namelijk Carl Orffs werk 'Carmina Burana' gezongen. De uitloop van de skischans biedt plaats aan
15.000 personen. Informatie: 020—6978066.
In Frankrijk, met het grootste Europese skigebied
van Europa, heeft alpineski nog steeds de voorkeur.
„Maar door de toenemende populariteit van
carve-ski's zie je wel dat er steeds meer gecarft
wordt op en buiten de skipisten. Ook de skisafari's, waarbij men van het ene naar het andere skigebied trekt onder leiding van een gids, kennen
een groeiende belangstelling onder ervaren skiërs," zegt Anne-Marie Blomesath, binnen Maison
de la France verantwoordelijk voor de voorlichting
over wintersport. Zij merkt op dat ook het snowboarden in Frankrijk razend populair is er er elk

seizoen meer snowparks, half-pipes en boarder
crosstrajecten bijkomen. „Les 2 Alpes, Avoriaz,
Alpe d'Huez, Tignes en Les Trois Vallées zijn
geliefd bij snowboarders. En de Franse
langlaufers gaan met name naar de
Vercors (260 kilometer loipes), Les
Saisies (100 kilometer.),
Samoëns en Superdévoluy en
La Clusaz," aldus Blomesath.
Alle informatie over Franse
wintersport is te verkrijgen
op telefoonnummer 09001122332, f.1.- per minuut).
Ook Oosteuropese landen zoals Bulgarije en
Slovenië trekken jaarlij ks steeds meer
Nederlandse wintersporters evenals de Verenigde
Staten en Canada. De
diverse verkeersbureaus
en ambassades geven hierover graag informatie.
Leni Paul

Na een afwezigheid van enkele jaren keert Peter Lusse terug in de theaters.
Hij speelt samen met Carol van Herwijnen de hoofdrol in de veelgeprezen
Franse komedie

R IS DE Nederlandse Ski Vereniging, kortweg NSkiV genoemd, alles aan gelegen wintersporters goed voorbereid op vakantie te
laten gaan. De meer dan 140.000 leden wordt
een uitgebreid pakket geboden aari producten
en diensten gericht op het beter, leuker, veiliger en voordeliger maken
van een -wintersportvakantie.
Maar de NSkiV is als
sportbond, die nationale
selectie begeleidt, nationale kampioenschapPen en wedstrijden in
binnen- en buitenland
organiseert, ook aangesloten bij de
Fédératipn
Internationale de Ski
enhetNOC*NSE "
»Vroeger hadden we
ook nog een eigen
reisafdeling, maar die •
hebben we nu niet
meer. Als vereniging
konden we niet concurreren met de reisbureaus. Nu
hebben we een soort van
samenwerking en dat biedt
Weer perspectief," stelt Marjolijn
Kroon, medewerkster van de p.r.-afdeJing van de NSldV. „We verwijzen de mensen
°OK naar Verkeersbureaus van de diverse win'ersportlanden en dat heeft zo zijn voordelen,
zeker voor onze leden."
De NSkiV telt onder haar leden niet alleen
s
kiërs, maar ook snowboarders en langlaufers.

Die ontvangen'het Skimagazine en het •
Snowboardmagazine. Het eerste verschijnt vijf
keer per jaar, voor de snowboarders zijn er
twee uitgaven per jaar.,
Dat de vereniging door veel instellingen
wordt gezien als een 'welkome partner', blijkt uit de vele samenwerkingsverbanden. „Nbbs Reizen
gaat zelfs zover dat zij alle
hoofdboekers van een wintersportvakantie gratis
het lidmaatschap van
onze vereniging aanbiedt. Ook die reisorganisatie wil daarmee
bevorderen dat klanten door een betere
voorbereiding meer
plezier halen uit hun
wintersportvakantie," stelt Kroon. „Als
men al lid is van de
NSkiV beloond de
Nbbs Reizen de boeker
met een cadeaubon. Niet
alleen zij, ook verschillende andere touroperators stirnuleren wintersporters om
lid te worden," meldt de p.r.medewerkster enthousiast.
De leden van de NSkiV worden gestimuleerd zich terdege op hun vakantie voor te
bereiden. „Veel mensen doen dat op een skibaan. Dat is goed voor een eerste kennismaking,' maar ook geoefende skiërs gaan naar die
banen om daar hun techniek bij te houden. De
kans op ongevallen en blessures vermindert

als men lessen heeft genomen of geoefend
heeft op die skibanen. Bovendien komt men
op die skibaan al een beetje in de juiste stemming," stelt Kroon.
Dit jaar is de NSkiV een samenwerking
gestart met de sneeuwbanen in Zoetermeer
(Snow World), Westerhoven (Morttana
Snowcenter) en Rucphen
(SkiDóme). Met deze indoorbanen met echte sneeuw, zrjn
speciale ski- en snowboardcursussen ontwikkelü. De NSkiV biedt de
leden een arrangement,
aan, dat bestaat uit zes
uur ski- of snowboardles orider leiding van
gediplomeerde
instructeurs. Mocht
een deelnemer aan
dit arrangement nog
geen lid zijn, dan
krijgt men dat er automatisch bij. Als laatste
is nog met Snow Planet
in Spaarnwoude overeengekomen, dat leden van"de
NSkiV gratis materiaal kunnen huren.
Lid worden hoeft geen onoverkomelrjke problemen op te leveren. Voor
41 gulden krijgt men niet alleen de magazines
en allerlei andere informatie thuis, maar ook
een voordeelpas die recht geeft op een groot
aantal kortingen.
Sinds medio oktober heeft de NSkiV in
samenwerking met meer dan honderd win-

kels, die voorzien zijn van het certificaat
'WintersportSpecialist' (dat pas wordt verkregen na het volgen van een speciale cursus),
een actie opgezet. Tot februari 2000 ontvangt
iedere klant die in deze winkels een wintersportartikel koopt een kanslot, waarop
iedere maand 25 prijzen variërend
van een wintersportvakantie,
indoorski-arrangementen tot
tijdschriftpakketten worden uitgeloot. Medio
oktober is Ferry Sport
begonnen om iedere
klant bij aankoop van
ski's, snowboards en
de daarbij behorende
schoenen het NSkiVlidmaatschap cadeau
te doen.
De lidmaatschapspas geeft ook in het
buitenland de nodige
voordelen, zo blijkt
uit het voor de leden
uitgegeven boekje
'Sneeuwt(r)ips'. Daarin
staan niet alleen de
bekende Europese winterspbrtgebieden, maar ook die
in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten. Bij elke bestemming staat
tevens vermeld bij welk reisbureau die reis
kan worden geboekt en welke voordelen
NSkiV-leden ter plaatse kunnen genieten.. . .
Henk Fokkink
Foto's: Jaap Maars

HetZakkendiner
Een herenclub komtwekelijks bij elkaar voor een
diner. Daarbij wordt steeds
een nieuwe gast uitgenodigd die door de heren
schandelijk in de maling
wordt genomen. Degene
die de grootste 'zak' heeft
meegenomen krijgt een
prijs.
Op de avond dat één van
de mannen (Carol van
Herwijnen) zijn 'zak' (Peter
Fotografie Pan Sok
Lusse) wil presenteren,
moet hij afzeggen wegens rugklachten. Zijn slachtoffer komt toch nog even
gezellig een glaasje drinken en richt daarmee een onherstelbare puinhoop
aan...
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon bij de
kassa van Theater Bellevue of het Nieuwe de la Mar Theater een korting van
vijf gulden op de normale toegangsprijzen van 38,50 gulden (1-e rang), 31 gulden (2-e rang) en 23,50 gulden (3-e rang).

NAAM
PLAATS
RANG
U kunt kaarten voor 'Het Zakkendiner' reserveren bij de kassa van Theater Bellevue en
het Nieuwe de la Mar Theater (Leidsekade
90), telefoon 020-530.5301. De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.
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Het zijn mooie tijden! We naderen het jaar 2000
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en het nieuwe millennium. De winkeliers die op

HaStestraat 34, Zandvoort

deze pagina's staan, doen allemaal hun best om

Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

biedingen en... met de millennium-prijsvraag!
Dat is leuk om aan mee te doen en er zijn prachtige prijzen te winnen! Elke veertien dagen maakt

DINER

u kans op deze prachtige prijzen. En dat 7 keer!

SNACKS

Bovendien wacht er aan het einde van de prijs-
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ZO GAAT HET: tussen de advertenties vindt u

Maak de slagzin af, vul uw naam en adres in en
stuur de bon voor maandag a.s. in naar

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE U
ELKE 14 DAGEN KUNT
WINNEN, 7 WEKEN LANG!
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U kunt nu uw koffie-ver
pakketten afhalen!
Voor slechts 2,50 en de bon van de i
aktieverpakking filterzakjes ontvangt u
t

met vermelding in de linker bovenhoek: "millennium-prijsvraag". Vergeet de postzegel niet!
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Weekmedia, Postbus 507, 1000 AM Amsterdam,
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Bodeweg 2 / hk. Kerkstraat
Zandvoort. Tel. 023-5718845
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woord in de vakjes op de prijsvraagbon. Het
prijsvraagbon waarin de letter moet komen.

ENIGE OPLOSSING?
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draai. Schrijf steeds de eerste letter van het ant-
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Bif "De Bode" wordt wonen ontdekken

10 vragen. Die beantwoordt u in een handom-

nummer van de vraag staat onder het vakje op de

JB(/)

Wij zijn gesloten
van 10 t/m 17 nov^

i

•M

Ook grote sortering kasten, tafels,
kleinmeubelen.
Kom eens kijken, het is teveel om te noemen.

20.950 gulden op een winnaar! Dus: doe mee!
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•s
Als u de laatste tijd bij
ons binnen bent geweest,
heeft u het vast al een
beetje kunnen merken...
... Wij groeien ons pand uit!

vraag een Fiat Seicento Sporting ter waarde van

Kledingreparatie
?
yoeringvStöffèn
Borduurstoffen, haakgaren

;

.E '

••fueukkadoidee!

m tem Prullenbakken
<H KW - met nostalgische
M**v\jp»
opdruk
in 3 maten

Naaimachines ^
^
Overlóckmachmes
Fourhituren,-^. .;,-:'.. • , . . Reparatie alle ' merken

'

'-•ö ;
"De
Bode-S
S
Alles voor in en om het huis
tevens groothandel
, -Q2 ; ,

u^iBx

er een wereldfeest van te maken met mooie aan-

LUNCH

VEGETARISCHE MAALTIJDEN

fSSÈL
Zeestraat 28. Tel. 5720072

J

(Winnaars van de 14-daagse prijzen vindt u op de

Deze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door :

1 pak koffie (250 gram) + 1 Ariadne
doos Van Gilse kerstklontjes + Nutroirj
melk + servetten + puzzelsport + Verl
gestives + doos filterzakjes + Henness
nac (winkelwaarde in totaal 40,--).

f'

millennium-prijsvraagpagina's terug (zie de data
op deze pagina's). Alle goede inzendingen doen

vanaf 1 november:
Fiemingsiraat 100
2041 VK Zandvoort

mee voor de 14-daagse prijzen en als extra din-

d)

gen zij mee naar de Super Hoofdprijs: de Fiat

o.

Seicento Sporting ter waarde van 20.950 gulden

o

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

ONZE WSNT£RSp£CiAÜT£iT
UIT EqEN
ERWTENSOEP
PER LITER 6,50

t c

- P/aza
Buitenveldertselaan 15B,
Amsterdam-Buitenveldert
De te winnen prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld
* Afbeeldingen kunnen iets afwijken

G)
G)

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
t.w.v. f 599,-

De notaris zal de trekking verrichten voor de

15V
<0

THE
MUSIC STORI

(O

KERKSTRAAT 8 ZANDVOOR'

Super-Hoofdprijs.

ó
5

NIEUW!!

.=5
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Mariah Carey

EN TEVENS div. ANÖERE SOEpEN

U kunt nu bij ons
chippen en pinnen

RAINBOW

Topslagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager in Zandvoort

t

Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f 399,-

Hallosliaat 54

De aktieverpakkingen zijn o.a. verkrijg!
Albert Heijn en natuurlijk bij ons,
Melitta Coffeeclub - Kerkplein 7, Zandt

'CO
Draadloze huistelefoon 'Smith Corona'
t.w.v. f 249,-

Kleuren TV 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

***
Youp van het He
TERUGBLIK

1) Wat bruist op oudejaarsavond "om
ranjestraat 3 zwart, midden in het centrum ge
situeerde sfeervolle benedenwoning met besloten
zonnige tuin. De woning is recent gerenoveerd. Ind.
beg.gr.: vestibule; ruime woonkamer met balkon en
luxe open keuken met inbouwapparatuur; toilet;
souterrain: 2 slaapkamers waarvan 1 met openslaande deuren naar tuin; badkamer met ligbad.
Vraagprijs: ƒ 369.000,- k.k.

VAN

^MAKELAAR O.G.

NVM

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944' Fax 023-5717596

MAKELAAR

Openingslijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

9.00-17.30 uur
10.00-13.00 uu

De specialist

in al uw
bloemwerken

Creëer de mooiste
sfeer met onze
kleurrijke tinten

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel.: 5712060

-l

voor ongeèoncCen mensen

zat. 6/11

Sdfsa *Njght
met div. artiesten o.a.
fa${e,d. yames ^rown

Let op!
13/u Qeorge 'Baf^er
6/11 en 13/11

BLOEMSIERKUNST

JöluflS

Auto
Strijder
B. V.

<De Manege ir jaar

Van 21.00-22.00
inkl. food entree 25,info tel. 5716023

Glazenwasserij
Specialiteit schoonmaak v<
gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

Tel. 5714 764/06- 203ó

1999

prijzen en een FIAT als hoofdprijs
FfATSEiCENTQ

Deze
Fiat Selcento
Sporting
wordt
aangeboden
door
Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam

van Woustraat 42.- Amsterdam
Tel. 020-662 07 31
Fax. 020-67158 85

29 DECEMBER
1999 EEN

NIEUWE

EIGENAAR!

Van der Madeweg 28
1099 BT Amsterdam

cocktailjaponnen avondtoiletten bruidsjaponnen

.
^V

KRIJGT OP

ƒ

tel.: O2O - 56O 89 OO
fax: 02O - 692 86 72

f

Hoe heet hét hoornachtig «bedeksel op vinger of teen?

OSRAM Dulux EL '
spaarlampen nu vanaf ƒ12,50
Maak kans op een
reischeque van ƒ10.000,00!

SINGER EN
LEWENSTEIN
l Zeestraat 28. Tel. 5720072

Koop een DULUX ELspaarlamp van OSRAM
en doe mee. De DULUX
EL-serie met de normale
fitting is nu voordeliger
dan ooit!

Voor uw feestje of party zijn wij
er als de kippen bij
Brugstraat 18

Leuke eengezinswoning gelegen in het centrum van Zandvoort.
Indeling:
begane grond: entree/gang, trapkast, toilet,
eenvoudige keuken, kelder, ruimte L-vormige
woonkamer.
1e verd.: ruime overloop, eenvoudige douche,
3 kamers.
2e verd.: losse trap, vliering deels bevloerd.
• De woning dient gerenoveerd te worden.
• Aangebouwde stenen ruime schuur
• Verwarming via gaskachels
• Oppervlakte 135 m 2 Vraagprijs ƒ 369.000,--

Deze QSRAM actie loopt t/m 31 december 1999.
Uw OSRAM-LEVERANCIER

V€ftST€€G€ IJZ€RHflND€l
Pakveldstraat 19, Zandvoort

Wij hebben een uitgebreide kollektie
hobby-artikelen en materialen
om zelf wenskaarten te maken.

Zandvoort

Party schaal
- 12 hot wings
- 12 aki wings
- 1 2 mild wings
inkl. mosterd sauce
in luxe partydoos 24, "
U belt en wij brengen het binnen 30 min.
bij u thuis.

O.a.

glasschilderen - driedimensionaal knippen - sierprikken - stofjes - pergamo - zandschilderen servetten voor potten en dakpannen - fimoklei - hobbyboekjes - handwerkpakketten - DMC
garen - kralen - styroporfiguren,
te veel om op te noemen.

Haltestraat 23
Geopend van 1 6.00-22.00 uur
Tel. 023-573 3003

Cense & Van Lingen Makelaars O.G.
Tel. 023-5715715

Kom eens kijken!

7) In de krant staat het laatste

HEMA

r,v -»

f

ZANDVOORT

Millennium snack

nu

50

WINNAARS

nu 't
De uitkomst van de prijsvraag van 20 oktober was:

MILLENNIUM-PRIJSVRAAG

OMA'S STOOFVLEES

WAARZEGGER

3 november 1999

Royaal gevulde stoofpotjes
div. soorten

De winnaars zijn:

ZANDVOORT
RUNDERROOKVLEES
100 GRAM 3.50 nu 2."

BEENHAM
100 GRAM 3.25 nu 2."

Vul hier de eerste letters in van de antwoorden

50
STEEMOVEN GEBAKKEN PIZZA HAM/KAAS/CHAMPIGNON. 3 KAASSOORTEN. MET SPEKJES/UIEN OF GEITENKAAS MET GEROOKTE SPEKJES.
PER STUK 200 GRAM 3.95 nu 3 voor 10,-

SLAAPLEKKER
(D

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Zandvoort
meer dan

Strand
alleen!!

SLAAPKAMER- EN BEODENSPECIAAI

van
MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerïand//ƒ
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Dondftrdag koopavond.

L^u3>. «ui . >*,

A. Furth, Zandvoort
(huistelefoon)
M. Dekker, Diemen
(kleurentelevisie)
A. van den Broeck, Aalsmeer
(computerprinter)
D. Bijkerk, Amstelveen
(videorecorder)

op de 10 vragen. De nummers onder de vakjes
corresponderen met de nummers van de
vragen, (vraag 1 komt dus in vakje 1, enz.)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Maak deze slagzin af (max. 20 woorden):
"Ik winkel graag in de buurt, omdat
"

Doe dus mee!
"N

':. Vul hier uw gegevens in:
s
t.
Naam .

__ „ _„ _,

DATA MILLENNIUM- ^
\
PRIJSVRAAG

Straat

22

Postcode

6
20
3
17
1

15
,29

september
oktober
oktober
november
november
december
december
december

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999.

Nr

Plaats

Telefoonnummer
Knip de ingevulde bon uit en stuur deze uiterlijk a.s. maandag op aan:
Weekmedia b.v., Postbus 507, 1000 AM Amsterdam. Vermeld in de linker
bovenhoek van de envelop "Millennium-prijsvraag"
(vergeet de postzegel niet)
WM.
'17
'E-XVS

woensdag 3 november 1999

Weekmedia 17
Kastanjebruin haar, groene
ogen! dat heb ik! Ik ben een
leuke meid van 20 jaar! Ben jij
een spontane, humoristische
jongen tussen de 20-25 jaar
en heb jij zin in een leuke afspraak? BEL MIJ! Luister
direct voor meer gegevens.
Boxnummer 320759.
Randstad! Vrouw, 36 jaar en
kom uit Amsterdam! Ik zoek
een aantrekkelijke, intelligente
man van mijn leeftijd of iets
ouder. Heb jij geen snor of
baard? Heb jij alles op de rails
m je leven, maar ben jij toch
nog op zoek naar die ene in je
leven? Boxnummer 301060

Kennismaking
Meisjes vanaf 18 jaar mogen
GRATIS reageren of zelf een
oproepje
plaatsen:
08004140! Ik ben Bas, een lange
blonde knul van 1.95 en wil
eigenlijk niet alleen de nieuwe
eeuw in! Ik ben 20 en zie er
niet onaardig uit. Ben jij een
spontane meid tot 25? Boxnummer 734648.

Val jij op verzorgde types en
ben je zelf ook een verzorgde
man? Lees verder of beter
nog, bel en luister. Ik ben een
goed uitziende vrouw, 1.75,
roodbruin opgestoken lange
haren en een opgewekt karakter. Ik hou van de geneugten des levens. Boxnummer
226486

Mijn hele tafel staat vol kaarsjes maar ik mis mijn vuurtje. Ik
ben Wendy, een vlotte vrouw,
volslank, 32 jaar met groene
ogen. Hou van zon, zee en
strand en mijn twee kids van 5
en 3. Ik zoek een oer-Hollands
vuurtje met donker haar voor
romantiek.
Boxnummer
272297.

Ik ben een sportieve, knappe,
Marokaanse jongen van 25
jaar en zoek een leuke meid
voor een spannende relatie.
Je leeftijd is niet belangrijk! Ik
zal al je wensen vervullen en
Luister even naar de stem
het liefst vandaag nog! Bel
achter deze oproep! Ik ben dus maar snel! Boxnummer
een meisje van 21 jaar en 774984.
zoek jongens om leuke dingen
mee te gaan doen. Ik heb
rood haar en blauwe ogen.
Als jij met mij een leuke afspraak wil dan moet je maar
snel reageren! Boxnummer
380521

Vrouwen mogen gratis adverteren of luisteren oop
0800-4140! Dag lieve mannen
van Nederland. Ik zoek jou tot
42 voor leuke relatie. Ik ben
zelf een sportieve vrouw van
38, blond haar en 59 kg. Je
moot lief zijn zonder bril, snor,
baard, bel maar! Boxnummer
344034

Leuke meiden van 18 jaar en
ouder maken afspraakjes via
dit gratis nummer 0800-4140!
Ik ben Sandra 20 jaar en
zoek via deze lijn een leuke
knul om mee af te spreken.
Opzet is elkaar beter te leren
kennen en daarna eventueel
een lat-relatie. Boxnummer
395067.

Waar is die leuke, slanke,
sportieve man van 55+? Ik
zelf ben 1.75 lang, heb blond
haar, blauwe ogen en weeg
57 kg. Ik ben open en spontaan! Bel mij eens op voor een
leuk gesprek! Je zult er zeker
geen spijt van krijgen! Probeer
het
maar!
Boxnummer
247008.

Kennismaking
zonder
inschrijfkosten? Ik ben Manon,
ben 30 jaar, heb kort bruinrood haar, donker groene
ogen en zoek een echte gezellige afspraak voor
dit
weekend! Heb jij daar zin in?
Bel en wie weet zitten we
zaterdag al op een terrasje!
Boxnummer 276159

Ik ben een flink dikkertje van
rond de 100 kg. Ik zoek een
stevige man die niet met zich
laat sollen! Ik ben soms een
beetje opstandig rnaar ik daag
jou uit om je mannetje te
staan. Mijn naam is Dinie, ben
1.70 lang en 30 jaar jong, durf
jij eens? Boxnummer 329306

Surinaamse vrouw met Nederlandse nationaliteit, ben 4
jaar, gescheiden, 1.67, 2 kinderen en zoek een man tussen de 34-48 jaar! Ben jij betrouwbaar, eerlijk, eerlijk en
zacht van karakter? Dan kun
jij reageren op mijn boxnummer! Boxnummer 287554.

Waar zijn die leuke mannen
van Nederland? Ik ben een
leuke meid van 20 jaar, woon
in Amsterdam, ben een volslanke negerin met een leuke
uitstraling. Ik hou van dansen,
sporten, uitgaan, strandwandelingen, terrasje en bioscoop. Boxnummer 373688

Ik vind het heerlijk om met een
goed boek weg te kruipen op
de bank. Een stuk wandelen
of fietsen of lekker uitwaaien
op het strand zijn ook dingen
die ik leuk vind om te doen!
Maar alleen is dat best saai!
Als het je wat lijkt ga je dan
mee? Boxnummer 366628.

Bel 020 - 562 62 71

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

Tuinieren en dieren zijn
slechts 2 hobby's van me. Ik
heb 2 grote dochters en ben
nu weer toe aan een nieuwe SCHOONMAKERS MA/: voor diverse objecten in en rond l
vriendschap. Ik ben zelf 45 en
A'dam.zoeken wij zelfstandig werkende mensen |
die fulltime en/of parttime beschikbaar zijn.
zoek een eerlijke en betrouwbare man tot 52 met sportief VLIEGTUIGSCHOONMAKERS: voor één van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar gemotiveerde menuiterlijk en lieve uitstraling.
sen die op afroep beschikbaar zijn en geen beBoxnummer 311863
zwaar hebben tegen ploegendiensten. Geen
Zoek jij een serieuze relatie
weekeinden.
met een leuke knul? Dan hoef KAMERMEISJES/JONGENS: voor de regio Amsterdam en l
je echt niet verder te zoeken!
Schiphol zijn wij op zoek naar representatieve
Je kunt reageren met je teleNederlands of Engels sprekende mensen die
foonnumrner op mijn box en
voor minimaal 4 uur per dag willen werken. Een [
dan bel ik je terug om te kijcontract behoort hier tot de mogelijkheden
ken of het klikt! Doen dus!!
Boxnummer 892752
Voor meer informatie bel of kom langs op één van onze vestigingen.
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RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt:

Admiraal de Ruyterweg 325
Ceintuurbaan 426
Nieuwe Zijds Voorburgwal 290
Schiphol Oost, geb. 144, kamer 21

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

020-6881044
020-3053040
020-6207116
020-6494645

Technisch personeel
Gevraagd:

Jouw toekomst is onze zorg
Jouw zorg is onze toekomst
Op 29 november start de opleiding
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg.

Het Zorgcentrum Leo
Polakhuis en het
Centrum voor senioren
De Drie Hoven zijn per .

Het beroep

1 januari 1998 gefu-

Je wordt opgeleid tot verzorgende. In dit beroep begeleid en verzorg je
bewoners, die meestal niet meer zelfstandig kunnen wonen. Je verzorgt
hen niet alleen, maar werkt in teamverband samen met collegae aan een
goede woon-leefomgeving. Luisteren en begrip hebben voor de bewoners is daarbij erg belangrijk. Daarnaast zijn initiatief, doorzettingsvermogen en bereidheid om samen met de bewoners, diens familie en je
collegae, oplossingen te bedenken voor een optimale zorgverlening van
groot belang.

seerd-tot de stichting
Antaris, een organisatie
met ruim 600 verzor-

AUTOMONTEURS

Personeel gevraagd

Antaris

gings- en verpleeghuisplaatsen en ruim 700

Ben je het werken in een garage zat

Algemeen

en ben je niet ouder dan 25 jr, dan hebben wij een nieuwe
uitdaging voor je. Wij leiden je op tot onderhoudsmonteur voor
C.V. ketels. Naast een bedrijfsauto die je ook privé mag gebruiken en een prima salaris, krijg je een afwisselende baan
CATERINGMEDEWERKERS: wij zoeken representatieve en waarbij je telkens bij een andere klant en in een andere plaats
gastgerichte kandidaten in het bezit van zw./w. in je eigen regio werkzaam bent voor het jaarlijks onderhoud
van C.V. ketels.
kleding. Werktijden van ca. 09.00 tot 16.00 uur.
SERVICEMEDEWERKERS: voor diverse pompstations zijn
wij op zoek naar kandidaten fulltime werk met Tevens zoeken wij ervaren
contractmogelijkheden. Ben jij representatief,
flexibel en mogelijk in het bezit van eigen vervoer en geen bezwaar tegen ploegendiensten Je gaat hoofdzakelijk in je eigen regio bij onze klanten het jaarlijks onderhoud aan de C.V. ketel uitvoeren. Ervaring met di-1
reageer dan snel!
PRODUCTIEMEDEWERKERS: voor een op- en overslagbe- verse merken is dus vereist.
drijf zijn wij met spoed op zoek naar fulltime medewerkers die geen bezwaar tegen ploegen- Als onderhoudsmonteur doe je geen avond-/weekenddienst,
maar de doorgroeimogelijkheid naar servicemonteur is aanwediensten hebben.
zigmet de daarbij behorende avond-/weekenddienst.
Voor meer informatie bel of kom langs op één van onze vestiHeb je geen 9 tot 5 mentaliteit, dan nodigen wij je uit te sollicitegingen:
ren.
|
Admiraal de Ruyterweg 325
020-68S1044
STUUR JE 90LU3TATIE NAAR:
Ceintuurbaan 426
020-3053040
OUWENS INSTALLATIE SERVICE GROEP,
Nieuwe Zijds Voorburgwal 290
020-6207116
GROTENOORD 1
Schiphol Oost, geb. 144, kamer 21
020-6494645
3341 LTHENDRIK-IDO-AMBACHT.
D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebureau, zoekt kandidaten voor diverse functies binnen branche
ELEKTROTECHNIEK / DATA / TELECOM op LBO, MBO en
HBO-niveau. Ervaring pre. D.I.T. biedt goede arbeidsvoorZoekt met spoed, fitte medewerkers voor de Stadsreiniging. Je waarden (vaste baan) en opleidingsmogelijkheden. Interesse?
spreekt de Nederlandse taal en je vindt het prettig in de bui- Belt u dan met D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.
tenlucht afwisselend werk te verrichten. Dan is dit zeker een
baan voor jou. In de herfst sta je bladeren te vegen en in de
lente te schoffelen en met regelmaat werk je als belader voor
het huisvuil. Je werkt minimaal 32 uur in de mooiste (en met Ned./Eng.tal. vrouw zoekt
werk.
Tel.
020jouw hulp) de schoonste stad van het land. Kom langs of bel huish.
voor informatie RSB Uitzendbureau, Nieuwe Zijds Voorburgwal 6970602.
KLAVERJASSEN IN HET
290, tel. 020-6207116, vraag naar Roland of Gaby.
Man zoekt werk in en om 't DUITSE THÜRINGEN. 8huis/tuin. Tel. 06-29221929.
dgse busreis v.a. ƒ598,- met
o.a. Leipzig, Erfurt, Weimar en
Dresden en elke avond klaErvaren huisschilder, tevens verjassen met leuke prijzen,
reparaties en restauraties.
(vertr. 20/11, DHTW 203). Bel
Informeer naar de mogelijkheden.
06-22760379 of 020-6837775 De Harde's
Tours
0204707771.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt:

ONDERHOUDSMONTEURS C.V.

medewerkers. Binnen
Antaris vindt de multidisciplinaire zorg-en

De opleiding VIG

dienstverlening aan .

De opleiding is een goede combinatie van leren en werken. Tijdens de
eerste zeven maanden ga je naar school en ontvang je een zakgeld van
ƒ 750,- per maand. Daarna werk je op een verpleegafdeling en ga je
regelmatig een week naar school. In deze periode ontvang je een salaris dat afhankelijk is van je leeftijd, (ƒ l.683,- tot ƒ 2.566,- bruto per
maand, dit kan eventueel aangevuld worden tot het minimum
(jeugd)loon.) De totale opleiding duurt drie jaar.

cliënten en bewoners
plaats in vier. divisies
Zorg, t.w.: twee divisies
sornatiek, één divisie
geestelijke gezond- . : -.•~•
heidszorg en één divi. sie semi- en extrarnura-

jouw vooropleiding

le^zorg. Daarnaast zijn.

Met minimaal een VBO-diploma met twee vakken op C-niveau (waaronder Nederlands), en vier vakken op B-niveau kun je aan de opleiding
beginnen.

:

er een drietal onderi
steunende diensten.

•

Informatie en sollicitatie
Als je de opleiding wilt volgen, laat dan tijdig iets van je horen. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw N.Tanoesetiko,
personeelsadviseur, binnen de Stichting Antaris, telefoonnummer 020617405,toestel 5l07.je kunt ook direct bellen voor een sollicitatieformulier of je brief sturen of faxen naar de dienst PO&O, t.a.v. personeelsadministratie onder vermelding van vacaturenummer 4e-6l-99

RSB Uitzendbureau
Nieuwe Zijds Voorburgwal

Personeel aangeboden

Caravans

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

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Extra Trekking Sponsor Loterij voor Actie Pepernoot

varen over
baren...
UITSLAGEN
SPONSORBINGO
31 OKTOBER

getal l t/m 22
' -A-

19
08 45
17 28.
38 21

42
27
15
16

29
23
11
31

Voor veel kinderen in
Nederland is pakjcsavond
helemaal geen 'heerlijk
avondje'. Zij kunnen om
welke reden dan ook (tijdelijk) niet thuis wonen.
En m hun tehuizen en pleeggezinnen is voor een

een sportclub, een avondje uit
naar een jeugdtheater en
schommels voor een kindertehuis. Om dit jaar Sinterklaas óók voor deze kinde-

Want met élk lot waarmee
u speelt in de Sponsor Loterij
kan het Nationaal Fonds
Kinderhulp op pakjesavond
één kind blij .maken met een

Wint u 5 december de Disney
Cruise door de Caribean?
ren een echt feest te maken,
start het Nationaal Fonds

mooi kado.
En ü maakt kans op fantasti© sche prijzen zoals een
| sprookjesachtige Disney
™ droomvakantie met het hele
gezin naar Florida, inclusief
een drie-daagse cruise naar
de Bahamas! Of wint u een
van de tientallen weekendarrangementen Disneyland
Parijs? Vul de bon in, want
hce meer loten u heeft, hoe
groter de kans dat u straks
lekker in de Caribean ronddobbert!

30 18
06 44
24 05
22

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

van ƒ 25.000,getal 23 t/m 36
40/10.000,02 ƒ1.000,ƒ 100,14
ƒ50,32
ƒ40,13
ƒ30,01
10
ƒ25,-

12
36

ƒ20,ƒ10,-

41
20
03
43
09

ƒ9,ƒ«,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Yolkswagen Lupo
007490782
in Lelystad

SPONSORBINGO
zondag 7 november
18.10 nur op RTL 4

Kijk, bel en win:
Maico scooter
Tickets Holiday on Ice
Firemaker
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zclfouten voorbehouden

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Sintcrklaaskadootje vaak
helemaal geen geld!
Gelukkig brengt het Nationaal Fonds Kinderhulp wat
kleur in het leven van deze
kinderen. Met extraatjes als
een weekje kamperen in de
zomer, het lidmaatschap van

Kinderhulp de Actie
Pepernoot, die de Sponsor
Loterij steunt met een Extra
Trekking op zondag 5 december, live in SponsorBingo!

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag

16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Doe mee en vul de bon in
voor zoveel mogelijk loten.

let Bijman
Sponsor Loterij

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

M JA, IK WILËI^
IV'Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op tienduizcnclcn Bingopnjzcn 1
Ik machtig u hicrbi] tol wcdcropzcggmg om
voor elke trekking (nia.x 13 .\ per jaar) de inleg
v.m nevciislaande rekening af te schrijven.
DJ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (een l o t n u m m e r )
A u l) u» fcctijf iiunJüiiiscii en u'iili'i invullen
in Mohli'Kns. Divlmniti' Itoiulf IM flciMvtumlm^
v u i l litl ii'ijlfmi'iil, o;; IKIHVUKII; u't'iiijijlxKii,
lel 0900-300 H 0 0 ( 3 5 i / m i )

t/m 3 regels

f

5.82

t/m 4 regels

f

7,76

Naam

l/m 5 regels

(

9,69

Adres:

t/m 6 regels

f

1 1 .63

Postcode ...

t/m 7 regels

f

13,57

t/m 8 regels

f

15.51

t/m 9 regels

f

1745

t/m 10 regels f

19,39

D de heer

150.99.11

D

Plaats:
(Post)banknummcr
Bel m ij bi) een prijs
boven f 10.000,-

Tel:

Gcbooitcdalunv
(clag-maand-|.iar)
Daium:

X

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:

Handtekening:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:
Bon opsturen (zonder poslicgcl) najr: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O. 730/0002/829 d.d 19/12/1997.

Telefoon:

WHIRLPOOL
CONDENSDROGER
Elektronische vochtmetmg,
toetsen voor sfartuitstel,
lagere temperatuur en
akoestisch eindsignaal.
'1199.-

f. » O
fl^

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv."2095.-

999.-

CAMCORDER STUNT!
32x motorzoom. Adv.*1099.-

649.-

ffèl

ffc

SONY T R A V E L L E R
TR401; HiRgeluid. Adv.*1330 -

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN-TV
PW5304; Stereo, teletekst CANON V8 TOPKLASSE
met geheugen. Adv.*2795.- UC6000; camcorder met Flexizone, HiFi geluid. '1599,-

~~ 1269.-

I70CM 100 HERTZ
BREEDBEELD STUNT !
Grootbeeld, HiFi-stereo,
TXT. Adviesprijs'3659.-

1489.| PHILIPS 100 HER'TZ
BREEDBEELD KTV

j Topklasse! Grootbeeld
Black-lme S, 100 Hz digital
[ scan,stereo,TXT.Adv."2695.-

789.-

869.-

NU NVET
GRATIS

,
BCC
iPrlvéPlus
Plan

er maand

1069.-

999.-

1549.-

-',»".'

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv."2990.-

1199.-

1749.-

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; studiokwaliteit.
SONY100HZBREED- Adv!espriis*1499>
BEELD KLEUREN TV
KV28W; 71cm Super Trmitron, stereo, TXT. Adv."2440.- l
SONY DVD SPELER
S315; DVD video, 10bit,
afst.bed. Adviesprijs'1770.| SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3; HiFistereo.TXT
met geheugen Adv.*3495.-

779.-

1499.-

1979.-

MIELE K O E L V R I E S
230 litermhoüd, 2 ruime vriesladen, 3 verstelbare draagplateaus van glas. "1599.- AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren, zeer eenvoudige bediening
aquacontrol
1649 BOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vriesladen, 3 verstelbare legroosters en elektronische BOSCH WASAUTOM.
temperatuurregelaar. '1699.- 1400 toeren, electronische
programma besturing en
waternivo automaat met
FuzzyControl '2099WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vriesladen en 3 legroosters '1249.- AEG WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en
kort programma '1449 -

1979.-

-

1178.-

, j,^-

GRATIS

1249.-

iO

1098.-

•
totSuurbeltild
• zeor
eenvoudige bediening
O^"-/ V -v l*~~

s-

*<^AANSLUITKOSTEN
T.W.V. ƒ90.-

*RATIfê

63TA4412; 63 cm BlacklineD Flatsquare beeldbuis,
stereo,
teletekst
en
afstandsbediening. 70 voorkeuzezenders. *1595.-

BOSCH KOEL/VRIES
231 liter inhoud, 2 ruime
ivnesladen. '1149.-

"Jl.c.m. 2-|»rlg Bon »oma «bonnement.
Ban ntet bereikbaar In V«enend«Dl.
Voor aanvraag vereist: geldig
tegltlmstlBbewIJ» en geldig
bankaftchrlft zonder bedragen
{niet ouder dan 1 maand)

m

ARISTONA
GROOTBEELD
KLEURENTELEVISIE

J^^-m\

748.-

598.-

DREAMLAND
ELEKTRISCHE DEKEN

1499.-

l PHILIPS 70CM STEREO
PT4501;Teletekst.Adv."1645.-

949.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs*1595.-

749.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

729.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
j Q2O - 6474939 E

BOSCH K O E L K A S T
280 liter inhoud waarvan
78 liter vries, 3 verstelbare glazen plateaus. '1249.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR768; Turbo-Drive, stereo,
montage, Jog & Shuttle,
TXT. Adviesprijs'1495.-

'

855.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR675;Showview+PDC,4koppen, FdlowTV, bngplay. '1 045.-

569.-

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen SuperTrilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv.'1650.-

575.-

695.-

SONY55CM TELETEKST
M21; Hi-Black Tnnitron. "990.-

595.-

479.-

WAS/DROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machme, 1000 toeren. '1549.-

495.-

899.-

INDESIT KOELKAST
230 liter inhoud waarvan 46
litervnes, 3 legroosters "629.-

SONY HIFI STEREO
E830; 4 koppen SuperTnlogic
montage videorecorder. *1200.-

455.-

689.-

SONY HIFI STEREO
E720; SuperTrilogic, 4 koppen,Showview+PDC. '1100.-

549.539.-

BAUKNECHTKOELKAST
130 liter koel en 13 liter
vries, verstelbare glazen
plateaus. *899.

499.-

WHIRLPOOLKOELKAST
127 liter inhoud, waarvan
18 liter vries. "549.-

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, Stemperaturen en unieke bestek
schuiflade '2099 -

1245.-

BOSCHVAATWASS"ER

6 programma's, 4 temperaturen en timer, zeer stil' 1848 -

1095.

BAUKN3CHT VAATWASSER
5 programma's, 2 temper a t u r e n en T h e r m o d r y
d r o o g s y s t e e m '1699 -

945.-

AEG VAATWASSER
3 programma's en actief
droogsysteem. '1199.-

835.-

AEG
BOVENLADER
1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk.
Waterbeveiligmg. '1649.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. '1435

898.-

INDESIT VAATWASSER
Sprograrrma's, 12oouverta'899.-

545.INBOUW

SIEMENS INBOUWI*
VAATWASSER s
'^
Volledig intergreerbaar,

FRIGIDAIRE KOELKAST
138 liter inhoud met 2 sterren vriesvak. "499.-

SAMSUNG KOELKAST
Tafelmodel koelkast met
vriesvak. '429.-

329.329.-

1749*8
VAATWASSER!
MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde
programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. '1799.-

raturen én aquastop *1599:-

1249.-I

INBOUW VAATWASSER 1^
Volledg intergreerbaar, 4 pro-1...
gramma'senaquastop.1299:-| .,

EMy 1245»"

84911

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. '999

PHILIPS SHOWVIEW
. . '745..
VR165; +PDC..afst.bed.

NY

ARISTONA VIDEOREC.
SB100; 2 koppen, scart,
afst.bed. Adviesprijs'495.-

E180 3 STUKS

U
BOSCH VRIESKAST
90 liter en 12 kg mvriescapaciteit. "849.-

SA 90 10 STUKS DR .

PANASONIC Beste Koop!
NVSD220; Showview +
PDC. Adviesprijs'629.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

269.-

SONY CD-REWRITER

PREPAID STUNT!!

PHILIPS KLEURENTELEVISIE SIEMENS VAATWASSER

CCRX100;

Siemens C-25 topmodel Dualband GSM
toestel t.w.v. Fl 799.-

14PT1363/wit; 37 cm beeldbuis, inclusief
afstandsbediening, kleur wit. *525.

24 X afspelen, 4 X schrijven,
2 X herschrijven, incl. software. *549.-

\

3 programma's, 5 sproeiniveaus,
weggewerkt verwarmingselement. *1248.

Mot
gratis SUN
vaatwaspakket!

"*«««siriiU

*Dual band [900/1800 iz)

YAKUMO PC
Intel 466Mhz, 64mb, 6.4GB,
56K Modem * 1999excl monitor

WHIRLPOOLVRIESKAST
108 liter, 11 kg invriescapaciteit. "799.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST
103 liter, 11 kg invriescapaciteit. "549 -

WHIRLPOOL VRIESKIST
102 liter inhoud, 6,5 kg mvnescapaciteit "599.-

BOSCH
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1 Ruime
vulopening, 140 minuten
timer en RVS trommel' 1449.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER
Geenafvoernodig' 120minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. "1199.-

785.-

BAUKNECHTDROGER
140 minuten timer en toets
voorlageretemperatuur.'949.-

545.-

WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets
voorlagere temperatuur '799

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599 -

5KG WASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur '599 -

51CMKTVTELETEKST
70voorkeuzezenders,Off.Ned.
Philips garantie. Adv."695.-

SOcm^lbrëëdj-'mët -vonköntstekingK %dv.*899*
.

..........
fff ;*!•>••;

MetvonkontsteKing.M99.-

Moblol bellen zonder abonnement
Vanaf ffl 0.2

YAKUMO PC
Intel 400Whz, 32MB, 4.3GB, 56k
Vm, 1 jr. On-Ste, Ex mon. "1899-

INBOUWKERAMISCHE|^l\^restwanrrteincScatie-899.-

ATAG
FORNUIS
F1 O,

Gastomuis
met elektnsche
oven en gni!
'1450-

PELGRIM FORNUIS
EL34, Hete-lucht oven,
nll en draaispit '1199 -

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
metgnlenglazensierdeksel '695-

IGNIS FORNUIS
G a s o v e n met dubbele
glasdeur '547 -

465.-

HP INKJETPRINTER
PHILIPS TELETEKST DJ71 0, fotoprinter, 600 dpi,
PT1 55; 37cm, afst.bed."595.- 6 ppm. Adviesprijs*549.-

375.-

SHARP MAGNETRON
18 liter. 800 Watt, 5 standenend r aaiplateau '279.-

469.-

SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandsbed Actv."550.-

PORTABLE KTV 37cm
Off.Ned Phihpsgarantie. "495.-

DAEWOO MAGNETRON
Digitale bediening, SOOWattmagnetronvermogen,18Iiter '349-

BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's
en 4 sproemiveaus.'1149.-

ZANUSSI KOELKAST
136hter koel en 42 liter
vries, 2 legroosters. "699.-

SONYVIDEORECORDER
E130;Tn1ogcplus,alstbed."610.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT.
Adviesprijs'1440.-

679.-

INDESITWASAUTOM.
Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets "799.-

575.-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

895.-

ZANUSSI WASAUTOM.
800 toeren, vrije temperatuur keuze, kort
programma. '1199.-

BOSCH K O E L K A S T
185 liter koel en 54hter
vries. 2 legroosters. '899.-

399.-

PANASONIC KTV TXT
21S1; 55cm FSQ. Adv.'849.-

845.-

MIELE KOELKAST
216 liter koel en 54 liter vries,
5 glazen plateaus, energie
klasse A. '1399.-

SAMSUNG STEREO!
SV60; Videorecorder met
PDC. Adviespnjs"699.-

M

VVHKIJOOLMAGNETRON
Digitale bediening, 800 Watt,
22liter,onldooiautomaal '549 -

779.-

ARISTONA STEREO
B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.*945.-

M
ti

SAMSUNG COMBI
900 Watt, SOIiter, digitale bediening metgnllenhetelucht."699 -

700 WATT MAGNETRON
17 ter, draapteteau en 6 standen

WHIRLPOOL WASAUTOM.
1000 toeren, spoelstop en
halve lading toets. '1249.-

JVC STEREO VIDEO
HRJ6;4k,Hi-SpecDnve."989.-

PANASONICSTEREOKTV
XD2; Dome Sound, TXT
met geheugen. Adv.M 499.-

599.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediemng,gnllenhetelucht'699 -

BOSCH WASAUTOMAAT
1000 toeren, vnje temperatuur
keuze en sooelstop "1349-

=i"irCAll CENTER

1149.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820; 63 cm Black-lme S,
| stereo, teletekst. Adv."2795.-

WHIRLPOOL COMBI
lOOOWatt, 26liter, digitale
bediening, Quartzgrill, hetelucht en unieke Cnspfunktie'1099-

KOEL/VRIES COMBI
220 liter inhoud, vriesgedeelte met 2 vakken. '829 -

l 2-persoons,
• -•-"••'
l 3 warmtestanden.
*.129.-'.' • • • • • . •,.:••'<:•';..

899.-

I SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv/1399.-

899.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en
snel programma '1699-

ZANUSSI KOEL/VRIES
235litermhoud,2vnesladenen
verstelbare legroosters '949.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage, TXT. Adviespnjs' 1595.-

SONY72CMHIRSTEREO
KV29C1; Super Trinitron,
[TXT. Adviesprijs'1880.-

1299.-

798.-

/

JVC DIGITAAL
5ITAAL STUNT!
3
|SONY BREEDBEELD GRDV; Prijsdoorbraak
njsdoorbraak !,
om. Adv."3849.24WS1; 61 cm Super Trinitron, 100x zoom.
stereo.teletekstAcMespriis'2440.SONY DIGITAL8
)IGITAL8 TOP!
jper steady shot, nd.
TR7000; super
aocessores;en
enafstbed.
afstbed."2420,-2420,-

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 loeren, zeer
gebruikersvriendelijke Novotronic besturing. Energie en
Was klasse A '2799 -

Bij Ben betaalt u ƒ 0.00
abonnementskosten.
U betaalt alleen voor
wat u belt. Zo ontvangt
u maandelijks
30 belminuten voor
slechts ƒ 15.per maand. De niet gearuikte minuten kunt u|
3 maanden opsparen.
MOTOROLA CD160,
LUXE GSM TELEFOON
t.w.v. 799.• Dual band (900/1800 Mhz)
• tot 90 uur stand-by

SONY STEADY
EADY SHOT !
TR620; 15x
x zoom, 3 program AE. Adviespnjs'1890.dviespnjs'1890.-

1749.-

HET VOORDELIGSTE
GSM ABONNEMENT
NEDERLAND!!!

^

799.-

HW CAMCORDER STUNT!
16 x zoom, 5 standen program AE, mcl. accessoires
en afst.bed. Adv.M499 -

Ben

0

ATAG WASEMKAP
3-standenenvetfilter '295.

339.'
CANON PRINTER
BJC220; Kleurenprinter.
Adv ie sp rij' s'249 . -

158.-

139.'

ETNA RVS WASEMKAP
2 motoren, hoog vermogen "295 -

ETNA K O O K P L A A T
4-pilsmelvonkontsteking '448 -

298.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers
en sierdeksel "490 -

KTV37CM+TELETEKST

295.

PELGRIM WASEMKAP ETNA K O O K P L A A T
3 standen en vetfilter '260- 4 pils met 2 delige branders.

PORTABLEKTV37CM

265.-

\\BCCPRIJS
VERWIJDERINGSBIJDRAGE!
ïlrtlrOtlHtlU It ItUIIKHl' l
UI IMtNI OHIOI tlll «II l

Meer budget door de gratis
BCC-card!: .'
Aahvraag-folder in de winkel!

wnruuininKHtOMiiuiiM i
HDOUUI» til KIWIJDIIIK1 f

ALKMAAR
Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m*

ZAANDAM
Westzijde 55:
Mammoetstore 1500 m2

BEVERWIJK
,
Breestraat65
(Ulammoetstore 1500 m2

HAARLEM
Riyièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

•

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"
AMSTERDAM ZUID-OOST

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP-BEVERWIJK
: DEN HAAB -.DELFT - HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK - UTRECHT
VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST
:
. •:••' ZOETERMEER - ZOETERWOUDE

OPENINGSTIJDEN

maandAgmicfdag',...'.
dinsdag t/m vrijdag...
zaterdag^. .:.,'.;: .'.•'.'•

13.00 tot 18.00 uur
•09.30 tot'18.00ÏÜUI;
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag rf .;;.;,;!

;;i9.oo;tot zi;oo>uur

Rvan Paulis leest Het Parool.
Dan houdt hij tenminste zijn handen vrij voor een
broodje. Want op de hoogte blijven van het actuele
nieuws is prima, maar er moet ook geluncht worden.
Bij voorkeur zonder de deur uit te hoeven. Daarom
snelt Ryan 's middags altijd kauwend de koppen.
www.parool.nl/actueel/lunchnieuws.

Vandaag geen kroket of bitterbal
doe mij maar een kippetje van

Nieuwsblad

Haltestraat 23/c

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 45, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 10 november 1999
Datum

UI

O

l.
UI

10
11
12
13
14
15
16
17

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

HW
04.38
05.16
. 05.45
06.15
06.45
07.21
08.15
09.30

LW
00.30
01.00
01.36
02.06
02.24
03.26
04.16
05.10

HW

LW

16.56

12.46

17.25
17.58
18.28
18.59
19.39
20.40
22.26

13.25
13.50
14.15
15.01
15.47
16.37
17.24

!, Lekker ,
, klussen in
'V' Park-;Duifrïwijk

Los nummer 2 gulden

Nancy:
van model
tot moeder

Maanstand: EK di 16 nov 10.03 uur.
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HW: do 11 nov 17.25 uur, + 119 cm NAP.
LW: vr 12 nov 13.50 uur, - 71 cm NAP.

'Desnoods met geweld
ageren tegen plan PWN'

Pagina 5

GBZ zegt
college de
wacht aan

V

Boompje(s)
opzetten

NelKerkman

Foto Karin Schut

Wethouder Herben
treurt om
vliegeiland
Pagina 3
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Wie verdient de eretitel
Zandvoorter van de Eeuw?

BEGROTING 2000

ZANDVOORT - Zowel de
VVD als AOV/Unie 55 plus
maakt zich zorgen over de waterproblemen. De anders zo
bedaagde Peter Boevé heeft
gisteravond zelfs opgeroepen
om „desnoods met geweld te
ageren tegen de heilloze plannen van PWN en de provincie
om de duinen onder water te
zetten".
Pieter Joustra (WD) stelt
dat „Zandvoort verzuipt".
„Daarnaast heeft Zandvoort
een slechte onderhandelingspositie. In de staat van reserves staat een aanzienlijk bedrag vermeld voor de vijvers.
Indien wij of de burgers claims
gaan indienen bij bijvoorbeeld
de provincie, dan zal men
hoogstwaarschijnlijk zeggen:
ZANDVOORT - Gemeente zelfs ertoe leiden van de
gebruik eerst maar eens dat Belangen Zandvp9rt (GBZ) D66'er dat niet alleen de parpotje."
wil als enige politieke partij keertarieven en de toeristende begroting van de gemeen- belasting maar ook andere
te voor het jaar 2000 afkeu- belastingen extra omhoog
'Extra subsidie voor
ren. Bovendien is de partij gaan.
Welzynscentrum'
vanavond van plan om een
Daarvoor krijgt hij alleen
ZANDVOORT - Het CDA, motie van wantrouwen tegen steun van de PvdA. Meer
AOV/Unie 55 plus en de PvdA het college in te dienen. GBZ doen in 2000 betekent voldringen bij wethouder Oder- vindt dat het geen zin heeft gens PvdA'er Fred Kroonskerk aan op extra subsidie om een begroting voor 2000 berg dat er meer geld nodig
voor het Welzijnscentrum. Dat op te stellen als er in april een is. Daar mogen volgens de
geld is volgens de partijen no- plan komt om te bezuinigen. sociaal-democraten best exdig omdat de beroepskrachten
tra heffingen
tegenover
meer uren werken dan zy be- Dat heeft fractievoorzitter staan.
taald krijgen. Oderkerk zegt Piet Keur gisteravond geOpvallend zijn de aanvaldat lüj de noodzaak ervan on- zegd tijdens de Algemene len van collegepartij WD op
derkent, maar hy wil met het Beschouwingen.
de begroting, al toont fractietoekennen van de extra subsiHet
collegeprogramma, voorzitter Pieter Joustra zich
die wachten tot april. Dan dat GBZ twee jaar geleden minder fel dan tijdens de
neemt de gemeenteraad de niet heeft ondertekend, de commissievergaderingen. De
uitgaven en inkomsten onder begroting voor 2000 en de VVD dient vanavond een mode loep.
meerjarenplanning „rusten tie in om het bezuinigingsbeop een ondoorzichtige en in- drag van vijf miljoen los te
stabiele financiële basis," laten. De eigen wethouder
'Anderhalve ton voor
vindt de oppositiepartij.
heeft die vijf miljoen overiverbouwing bibliotheek'
Als voorbeelden noemt gens gisteravond al afgeZANDVOORT -. De biblio- GBZ de golfbaan op Duint- zwakt. Dat is .volgens hem
theek moet 150 duizend gul- jesveld („een utopie"), het „een richtbedrag".
den krijgen om dankzij een nieuwe schoolgebouw voor
Ook Peter Boeyé (AOV/verbouwing te voldoen aan de drie scholen in Noord, het ex- Unie 55 plus) is nog niet overarbowet, vinden de PvdA en tra belasten van de burgers tuigd van de noodzaak om 5
het CDA. Wethouder Oder- terwijl beloofd was dat dit miljoen te bezuinigen. Wel
kerk is echter van mening dat niet zou gebeuren en het ge- wil hjj voorzichtig zijn met
de bibliotheek dat bedrag uit bruiken van de algemene re- het uitdelen van nieuwe subde eigen onderhoudspot moet serves voor andere zaken sidies, al wil hu het Weizijnshalen. „Als de bibliotheek ver- dan calamiteiten en inciden- centrum extra geld geven.
volgens geld nodig heeft voor tele tekorten. Keur: „Zand- Dat vinden diverse wethouonderhoud, dan helpen we na- voort had een gezonde posi- ders zeer tegenstrijdig.
tuurhjk wel," aldus Oderkerk. tie. De meerjarenraming verSP'er Huub van Gelder
toont inmiddels een tekort roept al maanden dat opvan 1.783.000 gulden. Reden nieuw de uitgaven en inkomom nu al te gaan bezuini- sten bekijken hard nodig is.
gen."
„De vermindering van de
Andries van Marie (wét- vermogenspositie komt voor
houder van Financiën) voelt de SP dan ook niet als een
zich door de kritiek niet aan- verrassing." De bezuinigesproken. Hij en zijn colle- gingsoperatie uitstellen tot
ga-wethouders leggen de het V9orjaar is voor Van Gelolgens mij heb ik nog nooit motie van wantrouwen dan der niettemin aanvaardbaar.
op de elfde van de elfde
ook naast zich neer.
Gerard Versteege (CDA)
met een lantaarntje langs de
Of die motie het vanavond maakt zich net als GBZ erndeuren gelopen. Wanneer
haalt, is sterk de vraag. De stige zorgen om de financieSint-Maarten het dorp is bin-' overige partijen zijn namelijk ring van de nieuwe school in
nengeslopen, weet ik niet. Hij wél positief over de begro- Noord. Ook pleit Versteege
was er opeens. Het zal wel ko- ting, ondanks hun milde kri- ervoor om geen geld in aparmen door de vele niet-Zand- tiek.op onderdelen. Han van te 'potjes' te stoppen. Het
voorters, de zogeheten 'imLeeuwen (D66) begrijpt geld dat van Park Duijnwijk
port' die van boven het Noord- evenmin dat het bezuinigen overblijft, kan wat hem bezee-kanaal kwam.
tot april uitgesteld wordt, treft gebruikt worden voor
Ik weet nog goed hoe ik, in maar hij vindt dat het college het herinrichten van de kruide achterhoede, met mijn
moed toont door nieuw be- sing
Van
Lennepweg/kroost meeliep. Opletten of de leid op te nemen. Het mag Linnaeusstraat.
lampion niet in de fik ging. Later werden de kaarsjes vervan- WD wil ton bezuinigen op veiligheid
gen door elektrische lampjes.
Na de jaarlijkse strooptocht
ZANDVOORT - Anderhalve ton om de veiligheid te verbetewerd de buit door m'n kinde- ren is veel te veel, vindt de WD. De liberale fractie vindt vijftigren verdeeld. De overheerlijke duizend gulden genoeg. Fractievoorzitter Pieter Joustra heeft
keiharde taaitaaipoppen wer- aangekondigd vanavond met een amendement te komen tijdens
den doorgeschoven naar papa. de tweede raadsvergadering over de begroting. Burgemeester
De mandarijnen en appels gin- Van der Heijden is het absoluut niet eens met de WD. Volgens
gen in'de fruitmand en de
hem is veiligheid een heel breed begrip. Bovendien hebben de
schuimpjes in de snoeppot. Zo politie en de beach watchers veel meer bijgedragen aan de
werd de voorraad aardig aan- veiligheid dan de WD veronderstelt, meent de burgemeester.
gevuld.
De WD heeft gisteravond aangekondigd met een amendement
Tegenwoordig is het met
te komen.
Sint-Maarten een drukte van
heb ik jou daar. Kleine kinderen staan in een file voor de
deur. Als het snoepgoed maar
gratis is, schiet het door me
heen. Zelfs opgeschoten jongens zingen met een uitgestreken gezicht een liedje. Elk jaar
verwacht ik een nieuwe SintMaarten-hit, maar het repertoire blijft beperkt tot 'koeien
hebben staarten'. Nou dat
weet een, klein kind zelfs.
Ik vraag me af of de buit työens de presentatie van de gemeenteiyke begroting net zo
eerljjk verdeeld wordt als de
opbrengst bij ons thuis. Er
zullen vast harde pepernoten
floor verschillende raadsleden Met uiterste zorgvuldigheid
gekraakt worden. De lekkere worden de wortels van een
schuimpjes gaan in de subsi- dertig jaar oude beuk in een gat
van twee kubieke meter
diepot zodat er straks weer
gemanoeuvreerd. Dinsdag
iets te snoepen valt. Kleine
stukjes taaitaai worden mis- verrezen vier beuken en Iwee
platanen (zelfs veertig jaar oud)
schien nog doorgeschoven
laar het minimabeleid. En het in een tuin in Bentveld. Volgens
appeltje voor de dorst zal klei- Tcd van Kampen van
fter zijn dan de blozende appel hoveniersbedrijf Garden Unique
„wil de eigenaar van de tuin nu
van vorig jaar.
Ik ben er beslist bij-tijdens al genieten van zijn nieuwe
bomen. Daarom heeft hij voor
öe raadsvergaderingen. Het
kopje koffie zal me goed sma- volwassen bomen gekozen."
ken. Als dat ook nog maar gra- Duur zijn ze wel, maar hoc duur
Ms is, schiet het door me heen. wil Van Kampen niet zeggen.

En verder:

Lange tijd ging het slecht
met het eerste van SV
Zandvoort. Maar de
mannen laten 'zich niet
kisten. Zondag wonnen
ze met 3-0 van
'Concordia. Grote
vreugde in het
Zandvoortse kamp!

1901

Klaas Koper en Eugène
Weusten zijn al eens
Zandvoorter van het Jaar
geworden. Maar wie heeft
Zandvoort in de twintigste
eeuw op de kaart gezet?
Dat bepaalt u als lezer van
het Zandvoorts
Nieuwsblad.

•-

KUNT ONS laten weU
ten wie de eretitel Zandvoorter van de Eeuw ver-

dient. Dat kan een legendarische figuur als Rob Slotemakers zijn, maar ook de onovertroffen diakones Zuster
Dina Bronders. Of vindt u
dat coureur Jan Lammers,
hotelmagnaat Bouwes, voetballer Pieter Keur of burgemeester Van Fenema die eer'
te beurt valt?
'
Misschien nomineert u wel
Zuster Bokma, de verloskundige die half Zandvoort op de
wereld heeft gezet of de gefusilleerde verzetsheld Wim
Gertenbach? Mogelijk kiest
u voor Josine van de Ende
van de bewaarschool of de
eerste politica van Zandvoort, mevrouw Moll-yan
Belle. Of toch dorpsomroeper Klaas Koper?

U heeft zelf ongetwijfeld
ook suggesties. Laat het ons
weten op het redactiekantóor (Gasthuisplein 12), via
postbus 26,2040 AA in Zandvoort, telefonisch (571.8648)
of per fax (573.0497). U kunt
uw reacties" ook kwijt bij de
lokale zender ZPM, die medewerking verleent aan de
verkiezing. Wie de winnaar
voorspelt, maakt kans op
een bijzondere prijs.
Op 29 december maken we
de uitslag in het Zandvoorts
Nieuwsblad bekend. Vrijdag
31 december besteedt ZPM
volop aandacht aan de Zandvoorter van de Eeuw.

Oderkerk reageert positief
op wisselveld van drie clubs
ZANDVOORT - Sportwet- voort. Maar ik vrees wel dat
houder Oderkerk steunt het mijn collega van Financiën
voorstel van TZB om straks op (Van Marie) zorgelijk zal kijhet aangepaste Duintjesveld ken, want zo'n veld kost al snel
drie verenigingen één veld te vijf of zes ton meer. Ik vind niet
laten bespelen. Dit wisselveld dat we daarvan iets aan SV
De oplevering van de koophuizcn in de tweede fase van Park Duijmvijk wordt in 2000 verwacht.
voor TZB, SV Zandvoort en Zandvoort kunnen doorbereSommige huizen zijn echter daarvoor al in handen van een tweede eigenaar
Foto Karin Schut hockeyclub ZHC zou een zoge- kenen." Oderkerk wil evenmin
heten 'all weatherveld' moeten de pacht voor de golfexploiworden. Oderkerk heeft dat tant, 225 duizend gulden, vermaandag gezegd tijdens een hogen. De golfexploitant gaat
overigens wel voor een groot
persconferentie.
„Ik wil TZB graag helpen. deel de herschikking van de
ZANDVOORT - Minimaal onduidelijk. De projectontwik- De dag na de verhuizing kun- Daarom heb ik binnenkort een sportvelden op het Duintj estwee huizen in Park Duijn- kelaar, het Bouwfonds, wil nen de bewoners hun nieuwe gesprek met TZB en SV Zand- veld betalen.
wijk worden al doorverkocht geen specifieke prijs noemen. huis zonder problemen verkopen.
voordat ze opgeleverd zijn.
ADVERTENTIES
Een maisonnette • (La Spe- De gemeente heeft voor de
zia) en een driekamerappar- huizen die nu gebouwd worden
Volgens communicatiemetement (Almeria) staan al geen maatregelen genomen dewerker Ton van Heemst is
GpLFEN IN ZANDVOORT?
een paar weken te koop.
om doorverkoop te voorko- voor deze maatregelen gekomen. Voor de derde fase geldt zen omdat de gemeente „doorStichting ontwikkeling open golf Zandvoort
er wel een beperking. Wie verkopen wil ontmoedigen,
INFOTEL. 023-5715240
De vraagprijs van de Almeria doorverkoopt tijdens de bouw, maar niet alles wil betuttelen.
(398 duizend gulden) ligt tach- moet een boete van een ton Bovendien proberen we zo de
tig duizend gulden hoger dan betalen. Bewoners moeten doorstroming te bevorderen."
de oorspronkelijke koopprijs. aantonen dat ze daadwerkelijk
Hoeveel winst de verkoper van hun oude huis verlaten en in
La Spezia kan opstrijken, is hun nieuwe huis gaan wonen. Kunstcommissie
roostervrije dag»
ZANDVOORT - Om te beADVERTENTIE
per week
denken wat er voor kunstwerk
in Park Duijnwijk moet komen
ngarantie
te staan, heeft de gemeente
maandag een kunstcommissie
in het leven geroepen. De commissie bestaat uit de wethouAG 20 NOVEMBER
ders Herben en Oderkerk en
ür^jAA^Lk*"
een vertegenwoordiger van het
13.00 uur
bewonerscomité Park DuijnMAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
Wibautstraat 84
wijk,
projectontwikkelaar
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
Bouwfonds en de Beeldend
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 • 5 71S 747
Kunstenaarsgroep Zandvoort.
Ook zitten er twee ambtenaren in. Voor het kunstwerk is
Voor een greep uit ons aanbod
ongeveer twee ton beschikbaar. Eén van de tot nog toe
zie onze advertentie op pag. 4
geopperde ideeën is een kunstzinnige lift bij het station.

Nieuwe huizen nu al doorverkocht

CENSE &

\LlNGEN

ADVERTENTIES

De Manege
soc. voor ongebonden
mensen

zat. 1 3 / 1 1
afsluiting Feestmaand
17 jaar Manege
met optreden van

George Baker
info tel. 5716023

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

l l

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging

donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

| [

KW1899V

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75

* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA D
.Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö
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FAMILIEBERICHTEN

OVZ1

Veulnclig, nu.tr d.mkb.ui d.il h.i.u \mlc-M li|ilcn
ln.">p,uid is gebleven, dulcn \ \ i | LI mede tl.it \.m
ons is hccngcg.i.in on/e niocdL'i, schoonmoeder

OPENINGSTIJDEN CEN-

TRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en oma

Atie van Vessem-van Bilderbeek

en

op tic Iccllijtl v . in 86 |.i.ir
\l.i. nssen
l \V \ ,m Vessern
l \.m Vesseni-Kui.ii

ü Nieuwsblad

B.i.mibr uijgL1
[eiocn \.m \essem
loyte N i e u \ \ e n h u \ s

Let op onze
gezellige

Anisterd.ini
Hnc \.m \esscm
Anne l liltle \ , i n B.i.il
Bennebioek
M nui|ll-\.in Vessein

Sinterklaaspuzzel

l eiden
I lis Koek

in de krant van 24 nov. a.s,

l l.urlem
Michael Dui|ll
Ilon.i Cïei ritsen
ll.i.ülem
h v.in Vessein
I I de Gr.ull

1ste prijs

l l.i.nleni
M.uco Breeu\\ei
M.irle O\ ei toom

KADOBON t.w.v. ƒ 150,beschikbaar gesteld door

En \erdcie l.unilie
Coi i esponclentie.iclres
\I D u i ) f l - \ a n Ve.ssem
Benncbroekerdieel 16
2 1 2 1 CN Bennebroek

BLOKKER, w.c. Haltestraat

Dr. Paardekoper
en het

Zorgcentrum Zandvoort
voor de liefdevolle verzorging van onze moeder.
Sandra van Vessem,
Marijke Duijff,
Jacques van Vessem

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

4 OVERHEERLIJKE KERSTKRANSEN
van HEMA ZANDVOORT

Onze promotiepieten delen zat. 4 december
weer strooigoed uit.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Zandvoorts
d Nieuwsblad

Daar het niet mogelijk is ieder persoonlijk
te bedanken voor de bloemen, planten en
kado's willen wij dit langs deze weg graag
doen.
Iedereen heel hartelijk bedankt!
en in het bijzonder Pa en Ma, Martin, Bert
en Patty, Peter, Karin, Elly, Fred en Sylvia,
Terry, Ome Gerrit, Ben en Dini, Daniëlle,
Tony en Jan-Paul voor alle hulp die wij tijdens de verhuizing hebben gekregen.
Margaen Robin
Videoland

Mijn naam is Bram Wijkhuise.
Samen metmtjnvaderjttad ik w het
verleden een eigen ultvaartonderneming* Maar een klein bedrijfheeft
zo zijn beperkingen.
Het samengaan met Uitvaartc&ntrum
Haarlem betekende voorom een
belangrijke stap vooruit.
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt gehad.
Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit oits
modern ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u bij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
uitvaartverzekeringen.
Onze NJVO-polis en UZETnaturauitvaartverzekering zijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

2e t/m 5e prijs

De begrafenis heelt pl.i.ilM>e\onden op \socnstl.ig
H) november op de Algemene liegi.i.ilpLi.its te
/.ind\ooit

Onze dank gaat uit naar

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in

SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.m2

incl. stenen

TEL. 023-5731729

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 1 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 44 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 8 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

MEDEDELING
Drank- en Horecaverordening 1999
In zijn vergadering van 12 oktober 1999 heeft
de gemeenteraad van Zandvoort de Drank- en
Horecaverordening 1999 vastgesteld Het vaststellen van een nieuwe Drank- en Horecaverordening is noodzakelijk gebleken door diverse
lacunes in de Drank- en Horecaverordening
1994 en het streven van het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort om
de bestaande verordeningen te screenen op
bureaucratie De Drank- en Horecaverordening
1999 is door Gedeputeerde Staten van NoordHolland goedgekeurd

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
Kostverlorenstraat 77
P. Leffertsstraat 24
Lorentzstraat 533
M. Molenaarstraat 9
• Zr. D. Brondersstraat 14
• Parnassialaan 26
• Hogeweg 46

De Drank- en Horecaverordening 1999 treedt
m werking op de dag die volgt op die van de
bekendmaking en is ook van toepassing op
aanvragen, die voor die dag zijn ingediend,
maar waarop voor die dag nog geen besluit
genomen is

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens opemngstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

De Drank- en Horecaverordening 1999 ligt
gedurende twee weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis van Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:

DERDE WIJZIGING VAN DE
ALGEMENE PLAATSELIJKE VER-

ORDENING (APV) ZANDVOORT
DOOR INWERKINGTREDING
ARTIKEL 13B OPIUMWET

99-225B Dr J G Mezger- plaatsen deur en
raam m achtergevel
straat 48
plaatsen stalen balk
99-226B Zuiderstraat 17
99-027P Schoolstraat 3
verbouwen
woning
99-227B Dr C A Gerke- vergroten van de
straat 17
woning
99-228S Dumdoornlaan, slopen pompstation
Bentveld

In zijn vergadering van 12 oktober 1999 heeft
de gemeenteraad van Zandvoort de APV Zandvoort gewijzigd Deze wijziging is noodzakelijk
doordat op 21 april 1999 artikel 13B van de
Opiumwet in werking is getreden, de zogenaamde Wet "Damodes" (Stb 20 april 1999,
nr 167) Door de invoering van dit artikel zijn
gemeenten niet langer verplicht het drugsbeleid louter te baseren op het motief van de
openbare orde, maar kunnen zij bijvoorbeeld
ook belangen van volksgezondheid een rol
laten spelen BIJ geconstateerde drugshandel
behoeft niet meer de overlast, de aantasting
van de openbare orde en het woon- en leefklimaat te worden aangetoond, de overtreding is
voldoende om tot sluiting over te gaan De
hierdoor noodzakelijke wijzigingen van de APV
Zandvoort betreffen
- artikel 2 3 1 3 (afwijking sluitmgsuur/tijdehjke sluiting),
- artikel 2 4 1 (betreden gesloten woning),
- artikel 2 8 1 (sluiting van drugspanden) is
geschrapt

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:

De wijziging van de APV Zandvoort ligt gedurende twee weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het Gemeentehuis van Zandvoort

99-012B
99-126B

VRIJSTELLING WRO 19
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
Gedeputeerde Staten van Noord-holland te
verzoeken om een verklaring van geen
bezwaar en vrijstelling te verlenen voor
het bouwen van een apotheek op het perceel
Zeestraat 71 te Zandvoort (bouwaanvraag 99224B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 1111-1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar

GEMEENTE

99-127B
99-017B
99-094B

Max Euwestraat 5
Kostverlorenstraat 95
Kostverlorenstraat 95
Parnassialaan 25
Mansstraat 14

verbouwen garage in
extra woonruimte
uitbreiden medisch
kinderhuis (fase 1)
uitbreiden medisch
kinderhuis (fase 2)
vergroten van een
bergruimte
vergroten van
woonhuis/pension

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Omdat u niet zonder kunt!
Zandvoorts
gIMieuwsblad

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klein
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

ié - Risbcrate Italiar»

023 • 532 87 50

VAN

SCHAIK

; Dag ëh nacht bereikbaar voor
-het verzorgènivan een begrafenis

NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9 00 -17 30 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

Tel. 06 21 220 758

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

Dagelijks geopend
Grand-Café 09.00-18.00 uur
Ristoranto ITALIANO 18.00-23.00 uur

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Haltestraat 10 - Zandvoort
Tel. 023-5730929

VERKOOPDAG

OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERUAHG1NG

VERWARMING

0800-0998830

Mooie handwerken, kerstkaarten en vele boeken en
snuisterijen zijn te koop op

ZATERDAG 13 NOVEMBER 1999
van 9.30 tot 4 uur

BHGS/WS

8.9

de week

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/

Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

GRATIS BEZORGD

Menu's sturen wij u graag toe.

MAKELAAR O,G.

Directe hulp bij een sterfgeval.

tussen 17.00 en 18.00 uur
Vis van Dennis op uw Buffet

Ie en 2e Kerstdag geopend
Reserveringen vanaf heden
tel. 023 57 30929

Celsiusstraat 192
'Gasthuisplein 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/22
Op de achtste verdieping gesitueerd tweekamerapp (vh
3) met schitterend uitzicht over zee, strand en dorp Ind
hal, doorzonkamer met kastenwand en 2 balkons (zuidoost en noordwest), keuken met app , slaapkamer, bad-'
kamer met wastafel, toilet en douche
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Zandvoortse Horeca
OPGELET!

DECADENCTA

Ook verkrijgbaar bij:

Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad terzijde te staan.

10.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

00

roerbakschotel

in het Jeugdhuis achter de Ned. Hervormde Kerk
(Kerkplein)
Tevens zijn in de aanbieding:
artikelen uit grootmoederstijd, glaswerk,
schilderijen, spellen en wenskaarten voor
vrolijke gebeurtenissen.

Voor de inwendige mens is er:

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

100grai

• Runde]

n Fricandeau
rst kilo

3.50

koffie met cake en soep.

8.98

Verlotingen zijn er gedurende de gehele dag!

OPHEFFINGSUITVERKOOP

^

22 bomen
4 bomen
boom
boom
boom
bomen
bomen

m^^^^

op de totale DAMES- en HERENKOLLEKTIE

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828
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iubsidie voor
rroot Bentveld

In het ruimteschip van
Nieuw Unicum wordt luid
gezongen op de liedjes van
een troubadour. De hal is
propvol en Jklinkt gezellig
druk. Hier en daar zijn
mensen aan het dansen en
de rest is druk aan het
praten en het lachen. Het
was in ieder geval gezellig
woensdag tijdens de
Ontmoetingsdag Zandvoort.
„Het is voor de derde keer
dat ik hier kom," vertelt de
negentigjarige mevrouw
Visscher, „en het is altijd
weer even gezellig."

BENTVELD - Het landgoed
root Bentveld heeft van de
.rovincie 431 duizend gulden
iubsidie voor de restauratie
ekregen. De restauratie van
iet rijksmonument kost 1,2
joen gulden. De provincie
stelt de subsidie in 2004 taeschikbaar volgens de gemeente. In eerste instantie zou
Groot Bentveld geen bijdrage
krijgen, maar na een preciezere categorisering is het alsnog
jelukt tot blijdschap van de
ïemeente.
De opknapbeurt van Groot
•W1 T OOR MIJ is het echt
Bentveld is al enige tijd in volle ( * / hartstikke leuk om
yang. Zo wordt er druk ge^U mensen te ontmoewerkt aan het huis. Binnenkort
w ten. Nieuwe mensen
oeginnen ook de herstelwerk- maar ook mensen van vroezaamheden aan de historische ger", vertelt ze. „Voor mijn
hndenlaan.
buurvrouw hier is het nog leuker, want ik heb wel veertig
jaar in Zandvoort gewoond,

Afgesloten

woensdag 10 november 1999

'Je ziet nieuwe mensen en
mensen van vroeger'
maar zij is hier geboren." De
buurvrouw, mevrouw Feldkamp, vertelt: „Ik ga hier ieder
jaar weer met veel plezier
heen. Je ziet hier ineens weer
mensen die je eenjaar of langer
niet gezien hebt. Je weet wel,
mensen zoals de vrouw van de
bakker van vroeger of een
buurvrouw van vroeger."
Dit jaar werd de Ontmoetingsdag voor de 28-e keer georganiseerd en ze werd druk
bezocht door de bejaarden en
gehandicapten. De ontvangstzaal van Nieuw Unicum was
gevuld met meer dan 250 men-

sen woensdag. Die allemaal klaverjassen, spraakles en muvrolijk meezongen en zelfs ziek maken. „Zo'n verzetje als
dansten op de muziek.
de Ontmoetingsdag vind ik
De veertigjarige Cees Berlips een heel goed idee."
vertelt dat hij ook hard heeft
„Het wordt nu al drie jaar in
meegezonNieuw Unigen. „Het is
cum " gehoude eerste keer
den," vertelt
dat ik hier
de voorzitter,
kom,
maar
de heer Bravolgend jaar
bander.
kom ik weer.
„Maar oorEen half jaar ---- ------ spronkelijk is
geleden ben ik afgekeurd door het 28 jaar geleden opgezet
mijn rug en dan heb je dus niet door en in de kerk. Brabander
meer zoveel te doen." Berlips is zelf gevraagd om bij het Cowoont in Nieuw Unicum en mité Ontmoetingsdag Zandvult zijn dagen meestal met voort te komen nadat hij ge-

'Zo'n verzetje als
Ontmoetingsdag
is 'n goed idee'

pensioneerd was. Hij is daar
meteen op in gegaan. „Ik heb
pp deze manier de gelegenheid
iets te doen voor anderen. Ik
vind het leuk als ik andere
mensen zie genieten en dat ze
even niet aan hun problemen
denken."
Veel mensen helpen mee aan
de Ontmoetingsdag vertelt
Brabander. „Wij krijgen veel
geld van de Zandvoortse Gemeenschap en veel hulp van
vrijwilligers waardoor wij dit
kunnen organiseren." Antje
Westerschut is vijftien jaar zelf
zo'n vrijwilligster geweest. „Ik

ZANDVOORT - De kruising
Kostverlorenstraat-Quarles
van Uffordlaan is gisteren en
vandaag afgesloten. Het kruispunt wordt opnieuw geasfalteerd. Bewoners van de wijk
Icunnen via een noodweg over
tiet fietspad achter Huis in de Werklieden lopen nog af en
Duinen rijden.
aan tussen de gele
bakstenen huizen. Maar zij
hebben inmiddels
Afgelast
gezelschap gekregen van
ZANDVOORT - Het Politiek bewoners. Het eerste rijtje
Café van dinsdag 16 november buurhuizen van EMM in
gaat niet door wegens organi- Park Duijnwijk is namelijk
satorische problemen. Het Po- klaar. De nieuwe bewoners
litiek Café zou gehouden wor- hebben twee weken geleden
den in Huis in de Duinen.
de sleutel gekregen.

ben begonnen met koffieschenken en ging daarna
steeds meer doen. Ik ben nu 82
en kan met meer zoveel als
vroeger, dus bezoek ik de Ontmoetingsdag maar. Ik vind het
echt heel leuk. Ik heb vroeger
veel mensen leren kennen en
dan is het heel leuk als je die
weer eens ziet. Heerlijk."
Terwijl het volkslied van
Zandvoort ter afsluiting op de
achtergrond klinkt, praten de
ouderen over hoe ze genoten
hebben van deze dag. Voor mevrouw Kroese-Paap en de heer
Jeronimus is het de eerste
Ontmoetingsdag
geweest.
Kroese-Paap: „Zulk soort dingen is heel belangrijk voor mij,
omdat ik slecht loop en dus
ook bijna niet meer buiten
kom. Je verliest dan het contact met de buitenwereld en
dit is een mooie gelegenheid
om dat te herstellen."

ZANDVOORT - Wethouder
Oderkerk doet op 3 december
mee aan een verkennend gesprek over een regionale commissie voor cultuur. De Haar.emse wethouder Jan Haverkort wil het zogeheten Regionaai Overleg Cultuur oprich;en om samenwerking en
afstemming te bevorderen op
cultureel gebied in Zuid-Kennemerland.

Kunst weggeven

ZANDVOORT - Een kunstzinnige kerstkaart verstuurt
de gemeente dit jaar niet.
Daarvoor in de plaats mogen
lokale kunstenaars de presenties van de gemeente verzor?en. BKZ heeft de opdracht
gekregen om vijftien afbeeldinjen te maken die makkelijk te
reproduceren zijn. Bovendien
wil de gemeente een tekening
[hebben die geschikt is om op
de bovenkant van een wijnkis|tje te bevestigen. „We willen
door de samenwerking met
BKZ aangeven dat we creativiteit belangrijk vinden en daarnaast is het voor BKZ een leuke mogelijkheid om zichzelf te
presenteren," aldus communicatie-adviseur
Ton
van
Heemst.

Midden Boulevard

ZANDVOORT - De WD wil
van de bewoners van de Midden Boulevard horen hoe zij de
toekomst van hun buurt zien,
want op 23 november besluit
de gemeenteraad over het
Masterplan Midden Boulevard. Daarom organiseert de
VVD op woensdag 17 november een bijeenkomst in Hotel
Esplanade. Aanvang! acht uur.

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Oude rnunten, kaarten, stripboeken,
poppen en modelauto's zijn te
vinden op de Verzamelbeurs.
Deze maandelijkse beurs is 14
november van tien tot vijf uur
m het Gemeenschapshuis (L.
Davidsstraat 17).
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„Zolang als ik het aankan,
blijf ik voor D66 in de raad,"
zegt Van Leeuwen. „Het is heel
jammer dat er weinig leven
meer in de partij zit. Het bestuur slaagt er naar eigen zeggen niet in om daar verandering in te brengen. Ik ga daar in
mijn eentje ook geen energie in
stoppen. Het lukt me nog net,
naast mijn andere bezigheden,
het raadswerk redelijk te
doen."

ZANDVOORT - 'We gaan
naar Zandvoort al aan de zee'
is geen 'lied dat de eeuw trotseert'. Het bekende nummer
van Louis Dayids is afgevallen
bij de selectie van het boek
'Diep in mijn hart' van Co de
Kloet en Leo Boudewijns. Het
is namelijk geen echt Nederlands liedje. Het is een vertaling van 'Brighton by the sea'.
Louis Davids haalde overigens
zelf wel het boek 'Diep in mijn
hart'. De Kloet en Boudewijns
vinden dat hij een van de belangrijkste artiesten van de
twintigste eeuw is. Zandvoort
mag dus trots dat Davids zijn
eigen straatnaam heeft gekregen.

Slingerende auto

Rob Til is druk bezig de kleine gaatjes in de muur dicht te stoppen en vervolgens te schuren in zijn nieuwe huis in Park Duijnwijk

voorkant gekregen. „Met een
diepe kast voor het speelgoed." Dochter Tessa wil haar
kamer in een dolfijnenparadijs
veranderen. De blauwe en gele
rollen behang liggen al klaar.
Herman en Irma gaan zelf op
zolder slapen. „Daarom hebben wij het mooiste huis van
dit rijtje. We zijn de enigen met
een zolder," zegt Irma.
Er is maar één puntje waar
ze erg aan moest wennen. „De

kamers en de gang zijn wel erg
hoog op de eerste verdieping.
Misschien maken we op de
overloop nog wel een bergzoldertje. Ik vraag me ook af of de
warmte niet in de hoogte blijft
hangen."
Rob Til, ooit keeper van
Zandvoortmeeuwen, is daar
niet bang voor. Door een aangepast ventilatiesysteem verwacht hij dat de lucht goed zal
circuleren. Rob is zelf heel han-

dig. Daarom heeft hij samen
met zijn stiefzoon Arjen al flink
wat geklust. Zo liggen de witte
plavuizen al te drogen in de
huiskamer;
Heel veel werk is het dichtstoppen van de gaatjes in de
betonnen muren. „Dat moet
altijd voordat je de muur kunt
schilderen," meldt Rob op deskundige toon. Vol trots toont
hij de geel geschilderde muur
van de kamer van zijn dochter

Robine. De kleur verandert zodra de schemerlamp aangaat.
Samen met Sophie, Robine
(12) en Donna (19) verhuist
Rob binnenkort van de Van
Lennepweg naar zijn nieuwe
huis. „Dat huis was te klein
voor de rolstoel van Robine,
die af en toe last van haar kinderreuma heeft," legt hij uit.
„Het scheelde trouwens niet
veel of we hadden hier nooit
kunnen wonen. De woning-

Foto Andi é Liebei om

bouwvereniging had een klein
foutje gemaakt. Ik reageerde
als 55-jarige op een woning die
bestemd was voor de categorie
tot en met 54. Maar dat stond
verkeerd vermeld in de woningkrant, dus konden ze me
niet weigeren. Ik was natuurlijk ontzettend blij. Anders
hadden we moeten inschrijven
op een seniorenwoning."
Monique van Hoogstraten

ZANDVOORT - Een agent
heeft in zijn vrije tijd woensdagnacht een 35-jange dronken Italiaanse automobilist tegengehouden voordat deze
schade kon aanrichten. De
agent zag rond half twee
's nachts een bestelauto slingerend over de Zandvoortselaan rijden. De auto veroorzaakte bijna een frontale botsing met een tegenligger. De
agent wist de auto bij de Tolweg te laten stoppen. Daar
waarschuwde hij zijn collega's
die de Italiaan een ademtest
afnamen.
De Italiaan bleek 2,78 promille alcohol in zijn bloed te
hebben. De politie heeft hem
in een cel zijn roes laten uitslapen.

Geen gordel

ZANDVOORT - In totaal
twaalf automobilisten zijn bekeurd op de Boulevard Barnaart, omdat ze geen gordel
om hadden. Negen van hen
kregen vorige week dinsdag
voort er alleen tegen zou vech- een bon van negentig gulden
ten, dan legt dat niet zoveel en drie maandagmiddag.
gewicht in de schaal. Daarom
doen we het samen met de andere gemeenten aan de kust.
Ik heb toch wel voldoende ver- Hoeke overleden
trouwen in de democratie dat
ZANDVOORT - Rob Hoeke,
een discussie met goed gefun- die bijna elk jaar in Zandvoort
deerde argumenten effect kun- optrad tijdens het jazzfestival
nen hebben," zegt Herben.
met zijn boogiewoogiemuziek,
is dit weekend overleden. Hoe„We moeten wel in de gaten ke is zestig jaar geworden.
houden dat dit onderzoek niet
in een bepaalde richting geADVERTENTIE
schreven wordt die het kabinet
graag wil horen. Zo wordt bijvoorbeeld nergens in de Economische Effectrapportage de
vraag gesteld hoeveel het vliegeiland gaat kosten. Wie gaat
het betalen en hoeveel kost het
vernietigen van de natuur? En
ik mis ook m de Milieu Effectrapportage de gevolgen van de
stromingen en de stijging van
Juli ~.wi c ( LJibi t" ui' ,:
de zeespiegel door het aanleg11 t/m 17 november
gen van een eiland zo dicht bij
de kust."

'Het vliegeiland is puur een economische keuze'
Nu zakt de zon nog in een bijna lege Noordzee, maar is dat
over vijftien jaar ook nog zo? Vliegtuigen vliegen af en aan
naar een eiland voor de kust. Op de brug tussen het
vliegveld en het vasteland staan ongeduldige terugkerende
vakantiegangers in de file. Ze zijn nog lang niet bij de
tunnel onder de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Sommigen hebben nu al spijt dat ze niet gekozen hebben
voor de snelweg die over de oude Zeeweg loopt. Vanuit de
file hebben ze wel ruimschoots tijd om het nieuwe
windmolenpark in zee te bestuderen. Een doemscenario
voor Zandvoort? Wie weet. Het hangt allemaal af van de
beslissingen die de komende maanden in Den Haag
genomen worden.

E

EN JAAR of drie, vier
geleden bedacht de
toenmalige Noordhollandse PvdA-gedeputeerde Friso de Zeeuw dat de
overlast van Schiphol moest
verdwijnen. Een vliegveld voor
de kust bij IJmuiden zou de
verlossing brengen, filosofeerde hij. De Zeeuw reisde zelfs
naar Japan om te zien of het
technisch wel haalbaar is om

een vliegveld in zee te bouwen.
PvdA-kamerlid Rob van Gijzel nam De Zeeuws idee zó
bloedserieus dat hij flink begon te lobbyen voor het vliegveld in zee, ongetwijfeld bemvloed door de nasleep van de
Bijlmerramp. Van Gijzel zag
echter een vliegeiland dertig
kilometer uit de kust tussen
Noordwijk en Zandvoort voor
zich.

Niemand nam de hersenspinselen van deze PvdA'ers in
eerste instantie serieus. Noch
de milieubeweging noch de
Zandvoortse politici. Totdat
het kabinet besloot een maatschappelijke discussie op te
zetten over de Toekomst van
de Nederlandse Luchtvaartindustrie.
Sindsdien is er een actiegroep 'Laat de kust met rust',
die voornamelijk door de
Stichting Duinbehoud in leven
gehouden wordt, en ventileert
de gemeente Zandvoort af en
toe haar mening achter de
schermen.
De gemeenteraad
heeft,
driekwart jaar nadat de discussie begon, besloten dat
Zandvoort tegen een vliegeiland is, tenzij er aan zeer strenge eisen voldaan wordt. Het
college van Burgemeester en
Wethouders heeft twee jaar ge-
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Fick gaat volgens D66-raadslid Han van Leeuwen onderzoeken of er een nieuw lokaal
afdelingsbestuur te vinden is
of dat de Zandvoortse afdeling
net als in de jaren zeventig onder een gewestelijk bestuur
gaat vallen.

Geen eeuwig lied

H

ET IS net alsof we
een prijs in de loterij hebben gewonnen," vertelt Marco
Huttinga. „Zo voelden we ons
toen we hoorden dat we ingelopt waren voor Park Duijnwijk, want er waren zoveel kandidaten die zich hadden ingeschreyen."
Weliswaar woont hij nu nog
in Haarlem, maar zijn grote
wens was altijd om naar Zandvoort te verhuizen met zijn
vrouw en drie kinderen van zeven, vijf en drie. „Heerlijk niet
Wesley, Melissa en Kimberly
naar het strand." Veel tijd om
te praten heeft hij niet, want
dan droogt zijn verf op.
Ook buurvrouw Irma van
Melsen staat met een kwast in
haar handen. De familie Van
Melsen (Irma, Herman, de negenjarige Tessa en de zevenjarige Rutaen) heeft al vriendschap met de buren gesloten.
„Het klikte meteen, ook tussen
Rutaen en Wesley. We plagen
elkaar zelfs al. We maken de
buren namelijk wijs dat we negen honden hebben, maar dat
is niet waar, hoor," lacht Irma.
Irma en Herman zijn ook erg
blij met hun nieuwe woning.
„Ons Haarlemse huis is een
stuk kleiner. Bovendien is het
voor de kinderen ideaal dat het
zo dicht bij het strand is en we
zitten precies in het autovrije
stuk, dus dat is lekker veilig
voor de kinderen," vertelt Herman. „We zien wel waar onze
auto parkeren. Daar maak ik
me niet zo druk over."
Met veel enthousiasme laat
zijn vrouw het huis zien. Ruben heeft de kamer aan de

ZANDVOORT - Het bestuur
van D66 is vrijdag opgestapt.
Een regiobestuurder, Bram
Fick, zal nog proberen een
laatste reanimatiepoging te
doen de komende maanden.

Van Leeuwen blijft voorlopig
nog wel raadslid, maar hij heeft
deze zomer al aangekondigd
dat hij wil stoppen. Van Leeuwen is zelfs even uit de raad
geweest. Toen bleek dat de beoogde opvolger Derek Visser
Lilian Lemmens het gat niet kon opvullen, is
Van Leeuwen teruggekeerd in
de gemeenteraad.

Huis in Park Duijnwijk als lot in de loterij

Cultuuroverleg

D66 valt bijna
uit elkaar

Hans van Pelt

RIJ-RICHTINGEN,
PARKEERREFE RENDUM,
HA5T ERP V AN,
A A NHOOP V A N EEN
K U N S T W E R K EN GA
ZO M A A R D O O R . . . .

leden in het collegeprogramma nog eens vastgelegd dat
horizonyervuiling uit den boze
is. Inmiddels is er overigens
een nieuwe bedreiging van het
vrije uitzicht op de zee: een
windmolenpark.
PvdA-wethouder
Marijke
Herben moet er niet aan denken dat Zandvoort zowel een
vliegeiland als een windmolenpark voor de deur krijgt. „Daar
moeten we de zee niet voor gebruiken." Ze is dan ook bepaald niet blij met de gang van
zaken in Den Haag.

van de Zandvoortse wethouder.
„Het is puur een economische keuze geweest om een
vliegeiland zo dicht bij Amsterdam te situeren," meent
Herben. „Milieu-effecten telden wel mee bij de afvalrace
voor de andere locaties, maar
niet voor het vliegveld in zee.
Terwijl daar natuurlijk ook gevolgen voor het milieu, bijvoorbeeld voor vogels en voor de
zee, aan vast zitten."
„Dat Groningen te ver weg

In een startnotitie voor de
Milieu Effectrapportage en de
Economische Effectrappprtage die tot 8 november ter inzage heeft gelegen, gaan de ministeries van Verkeer en Waterstaat,
Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische
Zaken uit van twee locaties
voor een luchthaven in de 21-e
eeuw: Schiphol of een vliegeiland voor de kust.

Herben betreurt
standpunt
kabinet

„Ik begrijp niet waarom deze
twee locaties zijn overgebleven," zegt Herben. Het kabinet
heeft Noord-Groningen, het
Markermeer, de Flevopolder,
de Achterhoek, de Peel, WestBrabant en de Tweede Maasvlakte bij Hoek van Holland inmiddels geschrapt tot verdriet

zou zijn en daardoor niet interessant, is onzin. Zeker nu er
plannen zijn voor een magneetverbinding. Onbegrijpelijk
dat alles in de Randstad gepropt wordt. Ik ben voor spreiding van werkgelegenheid, al is
dat misschien een oude PvdAgedachte."
Heeft ze binnen haar partij
wel genoeg gelobbied? „Op
partijbijeenkomsten breng ik
het regelmatig aan de orde."
Wordt er dan in Den Haag misschien niet genoeg naar Zandvoort geluisterd? „Als Zand-

Laat Zandvoort dit zelf nog
onderzoeken? Herben aarzelt.
„Dat is mogelijk, maar alleen
als de kustgemeenten het gezamenlijk doen. We hebben er
allemaal last van als we als een
sandwich tussen Schiphol en
een vliegeiland in zee komen te
liggen."

Dagelijks
. 1530

JUNSLE
JACK 2
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Monique van Hoogstraten
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Waar kan de luchtvaart het beste groeien?
Het kabinet heeft verschillende ministeries noodzakelijk.
de opdracht gegeven uit te zoeken wat de
gevolgen zijn als de luchtvaart groeit. DaarDe verantwoordelijke Zandvoortse wethouvoor zijn zes mogelijkheden aangegeven:
der Marijke Herben heeft al een duidelijke
voorkeur. Een vliegeiland is voor haar uitge1. Op het huidige Schiphol.
sloten, dus 3,4 en 5 vallen sowieso af. Herben:
2. Schiphol een beetje aanpassen, bijvoor- „Mordicus tegen." Optie l is voor haar het
beeld door start- en landingsbanen te draai- meest aanvaardbaar.
en.
„Wel moet bedacht worden dat dit gevol3. Schiphol uitbreiden met een of meerdere gen heeft voor de concurrentie positie van
start- en landingsbanen.
Schiphol, want de luchtvaart kan slechts zeer
4. Een klein vliegeiland met een verbinding beperkt groeien." Optie 2 is ook een goede
naar Schiphol.
optie volgens Herben. „Maar daar geldt even5. Een groot vliegeiland met alleen nog maar zeer voor in hoeverre het voor de lange tervrachtdistributie en een extra instappunt op mijn vol te houden valt. En er moeten huizen
Schiphol.
weggehaald worden." Optie 3 lijkt Herben te
6. Een groot vliegeiland (eventueel in plaats risicovol. „Tenslotte ligt Schiphol in een druk
van Schiphol) met zakelijke dienstverlening woongebied. Kan de veiligheid dan wel geen industrie. Meerdere oeververbindingen waarborgd worden?"

iRUNAWAYl
BRIDE
„ Richard Gere A.
l'AU Julia Roberts

l Woensdag 17 novembci
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Stanley Kubrick's
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Tom Cruise s.
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Zeer ruim appartement op de T verdieping gelegen
met uitzicht over zee
INDELING
Entree/zeer ruime hal met toilet badkamer met bad
wastafel en wasmachmeaansluiting, zeer royale
ving (voorheen 2 kamers) met balkon op het westen
ruime keuken met balkon op het oosten en een rui
me slaapkamer met toegang tot balkon
• Centraal t o v station en winkels
• Servicekosten ƒ 607,60
per maand
• Oppervlakte 130 m!
Vraagprijs ƒ 425.000

EMMAWEG 30
ZANDVOORT
In het rustige groene hart van Zandvoort gelegen
luxe vrijstaande villa uit 1996 met fraai aangelegde
tuin rondom
INDELING
begane grond: entree, royale hal met plavuizen
vloer, ruim toilet, design keuken met apparatuur,
royale speels ingedeelde living met brede grenen
vloerdelen, een zandstenen schouw en een grote
schuifpui naar zonneterassen en fraai aangelegde
tuin op het zuiden en westen, saunaruimte met whirlpool, binnendoor toegang tot inpandige garage met
wasmachine- en drogeraansluitmg en electrische
deur
1e verdieping: royale overloop, 2e toilet, ruime master-bedroom met bijbehorende badkamer (bad, douche en wastafel) en vaste kastenwand, 2 ruime
slaapkamers, 2e badkamer met douche en wastafel
2e verdieping: royale studio met vaste kastenwand,
logeerkamer, c v -kast en dakterras
Vraagprijs ƒ 1.425.000.-

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 15 A
ZANDVOORT
Leuke, gezellige bovenwonmg dichtbij strand en station gelegen
INDELING
Entree/hal, trap naar 1 e verdieping
Overloop, badkamer met douche/toilet,
L-vormige woonkamer met moderne open keuken
en balkon op het oosten, 2 slaapkamers en een balkon op het westen
• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Gaskachelverwarmmg
• Oplevering april 2000 of zoveel eerder als verkoper wenst (aanzegtermijn van 4 wekpn)
• Oppervlakte 60 m*
Vraagprijs ƒ 249.000,-

KANAALWEG 7

ZANDVOORT

Op loopafstand van het strand in pittoresk straatje midden in
het centrum van Zandvoort gelegen halfvrijstaand woonhuis
met tuin op het zuiden (ev te gebruiken als parkeerplaats)
De woning is in 1999 geheel verbouwd en derhalve te vergelijken met een nieuwbouwwoning
INDELING entree, hal garderobe meter/berg kast, modern
toilet met fontein, lichte L-doorzonkamer met nieuwe open
keuken in hoekopstellmg v v spoelbak kookplaat en afzuigkap open trap naardeleverdieping overloop slaapkamer
met grote dakkapel moderne nieuwe badkamer v v douche
wastafel en wasmachine-aansluiting slaapkamer v v grote
dakkapel 2e verdieping ruime bergvlienng
BIJZONDERHEDEN De woning is vv een nieuwe CV-combi installatie electra 6 groepen (geaard) gas- en waterleidmgen, riolering en kabel tv geheel nieuw aangelegd, totaal
v v nieuwe hardhouten kozijnen v v isolatieglas, 2, nieuwe
grote dakkapellen, nieuw geïsoleerd dak en dakpannen,
nieuwe gevel Het geheel is net afgewerkt en uitgevoerd in
lichte kleurstellingen Tevens is de woning recent geheel
nieuw gestoffeerd en derhalve zo te betrekken De woning is
nog niet bewoond geweest Oplevering op spoedige termijn
mogel,* vn,e vest.g.ng
Vraagprijs ƒ 339.000,-

U heeft het huis.
CURIESTRAAT8EN10

VAN GALENSTRAAT 92

Twee bedrijfspanden, een volledig2 ingericht als werkplaats (oppervlakte circa 400 m ), een volledig ingencht als showroom (oppervlakte circa 450 m
Beide panden znn voorzien van kantoren, c v en sanitair

Op de hoogste verdieping gelegen driekamerappartement met uitzicht over zee

ZANDVOORT

INDELING
Entree/vestibule, gang met toilet, badkamer met
bad en wastafel, keuken, kleine slaapkamer met
vaste kasten, L-vormige woonkamer met schuifpui
naar balkon op het zuidwesten ruime slaapkamer

Parkeerterrein voorzijde circa 100 m
Grond is plaatselijk verontreinigd, echter behoeft
voor huidige bestemming niet geschoond te worden

• Fraai zeezicht
• Servicekosten ƒ 375,- inclusief voorschot verwarmmg
• Oppervlakte 93 m!

Oplevering vanaf 1 januari 2000
Eventueel te koop, prijs nader overeen te komen
Huurprijs ƒ 80 000,- per jaar

Vraagprijs ƒ 359.000,-

CENSE &VAN LINGEN MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN:

HALTESTRAAT 39
ZANDVOORT
Een gerenoveerde winkelruimte met dagverblijf in
drukke winkelstraat van
Zandvoort
Oppervlakte
wmkelruimte circa 40 m! (3 20 x 12 55 m) met opstap m
het midden (3 20 x 7 00 en 3 30 x 5 55), hoogte plafonds 2 50 en 2 25 m Dagverblijf voorzien van aanrecht met bovenkastjes, koelkast, bergkast en toilet
Achteruitgang naar Swaluestraat Geen eigen buitenruimte Oppervlakte dagverblijf circa 12 m' (2 85 x
4 20 m) Verwarming middels eigen CV combiketel
electrische installatie vernieuwd 1999, winkel en dagverblijf zijn ongestoffeerd, lichtornamenten door
huurder aan te brengen
Totale oppervlakte circa 52 m2
De kale huurprijs ƒ 30 000,- per jaar
BTW
ƒ 5250-perjaar
Totaal
ƒ 35 250,- per jaar
Ingangsdatum
op korte termijn
Contractduur
minimaal 5 jaar
(+ eventueel 5 optiejaren)

Cense & van Lingen Makelaars o.g.
heeft de koper!

* een boven- of benedenwomng tot ƒ 225 000
* een 3-kamerappartement met zeezicht tot
ƒ 350 000, liefst met garage
* een eengezinswoning tot ƒ 450 000

CENSE&
NVM

MAKELAAR

\ ÜNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

* een halfvrijstaand woonhuis in Zuid of in groene
buurt tot ƒ 600000
* een vrijstaand herenhuis m goede buurt - m hogere prijsklasse
* karakteristieke vrijstaande villa's tot ƒ 1 500 000

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Het leek of ik op 'n andere planeet was'

Wie deze werkzaamheden wel
wil ondersteunen, maar zelf
niet kan komen op de verkoopdag, kan altijd een bijdrage
overmaken op banknummer
82.87.58.530 (VSB Zandvoort,
ten name van 'Verkoopdag
N.H. Kerk Zandvoort').

Bevers gezocht

ZANDVOORT - Het leven
hoeft niet saai te zijn voor kinderen van vyf en zes jaar. Scoutinggroep Stella Maris organiseert namelijk allerlei activiteiten voor hen: van zelf stokbrood bakken tot en met knutselen en van een speurtocht
lopen tot en met samen zwemmen.
Stella Maris heeft nog plek bij
de Bevers voor enthousiaste
kinderen op zaterdag van half
elf tot twaalf uur. Meer informatie: tel. 573.6321 (Herma
Bluijs) en 571.6731 (Sebastiaan van der Donk).

Toneel

ZANDVO9RT - Het Sint Nicolaas Comité organiseert op
vrijdag 26 november de opvoermg van het toneelstuk 'Het
geheim van Pandolio'. De
Zandvoortse leerkrachten studeren het stuk in voor het comité. De voorstelling vindt
plaats in gebouw De Krocht.
Aanvang: acht uur.

Duintocht

OVERVEEN - De duinen
zien er prachtig uit tijdens de
herfst. Daarom is er op zaterdag 13 november een tocht
door het Nationaal Park ZuidKennemerland onder leiding
van een gids. Start om twee
uur bij het Koevlak (Zeeweg).
Aanmelden verplicht (tel.
541.1119). Honden mogen niet
mee. De tocht duurt anderhalf
uur.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

Nancy van Dam heeft haar
modellenwerk opzij gezet en
voor haar kinderen Sanne en
Daan gekozen
AndicLiebeiom

de badplaats door
Echte helden

René Altorf vroeg aan
Nancy van Dam: t,
- Hoe vind jij, als Amsterdamse, het om in Zandvoort te wonen?
,

Branding

J

E VINDT me leuk, of
je vindt me niet leuk,"
zegt de 28-jarige Nancy van Dam een tikje
onverschillig over de periode
dat ze als model werkte. „Met
een boek met foto's van mezelf
langs bureaus gaan om aan opdrachten te komen, dat was eigenlijk niets voor rrüj."
Uit de babyfoon klinken dramatische kuchjes van haar
jongste kindje Daan. Echtgenoot Maurice spoedt zich naar
boven om de kleine te troosten. Sanne van vier jaar slaapt
door het rumoer heen.
De superslanke moeder
stopt nog een chocolaatje in
haar mond en mompelt: „Ik
ben een ontzettende snoeperd, altijd geweest." Het lijnen van modellen en de
schoonheidsslaapjes die daar
bijhoren, heeft Nancy nooit gekend. „Ik heb wat afgefeest,"
zegt ze bijvoorbeeld over de
periode dat ze in Milaan werkte.
De manier waarop ze in het
modellenwerk is gerold, heeft
iets van een scène uit een romantische Amerikaanse film.
„Ik was zeventien en had ontzettende liefdesverdriet. Mijn
moeder nam me mee naar de
Bijenkorf om me een beetje op
te beuren. Toen we in de rij
voor de kassa stonden, kwam
er een man op me af om te
vragen of ik iets voor modellenwerk voelde."
Waar andere meisjes een gat
in de lucht zouden hebben gesprongen, heeft Nancy sterk
getwijfeld om op het aanbod in
te gaan. Ze zou immers de verpleegopleiding gaan doen.
„Met mijn moeder samen ben
ik toch langs het bureau ge-

gaan. Later in de week heb ik
proefopnames laten maken,
vergezeld door mijn tante,
want alleen ben ik niet zo'n
held. Ik moest eigen kleding
meenemen. Ze lachten zich
daar gek toen ik met een onwijs grote koffer binnen kwam
zeulen."
Snel na haar eerste foto's
kwam ze als mannequin in het
programma 'Avro's Servicesalon' terecht. Daar showde ze
samen met onder andere Tanja Jess (bekend van GTST) en
Cindy Pielstroom (Veronicapresentatrice) zowel de nieuwe wintermode, als zwangerschapsjurken tot aan lingerie.
Haar gezicht verscheen in een
aantal damesbladen en na een
stationering in Milaan werd ze
voor vijf weken naar Japan uitgezonden.
„Ik heb tranen met tuiten
gehuild van heimwee," zegt ze
nu lachend. „Het is daar zo
niet-Westers. Ik dacht: wat
doe ik hier tussen al die kleine
mensjes. Het leek wel of ik op
een andere planeet terecht
was gekomen. Iedereen buigt
bij elke gelegenheid. Als ik de
bakker in liep, dacht ik dat er
misschien een beroemd iemand achter me stond, zo
stond het personeel dan te
knipscharen."
„Ik werkte in Tokio en ik had
best iets meer willen zien van
het land, maar dat durfde ik
niet alleen. De stad zelf was
indrukwekkend, heel druk en
gedisciplineerd.
Niemand
loopt door het rode licht en je
kan gerust je paraplu in de
centrale bak in een warenhuis
zetten, want hij staat er geheid
nog als je terugkomt. Achteraf
bezien was het natuurlijk een

Twee keer 'Psycho'

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse
Apotheek, 5713185. Zaterdag,
zondag en maandag- tot 7en
met vrijdagavond Zeestraat
Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.

Smiffie

oor
Monique van Hoogstraten

Twee kinderen heeft Nancy van Dam. En
toch heeft ze een taille waar menig moeder
jaloers op zou zijn. Ze is niet voor niets
mannequin geweest. Ze woonde voor haar
werk in Milaan, Tokio en Amsterdam. Een
opwindend leven. Maar in Zandvoort vond
ze rust.

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 en 5714561.

oog
en

Verkoopdag
ZANDVOORT - Zaterdag 13
november houdt de Nederlands Hervormde Kerk een
verkoopdag in het jeugdhuis
en de kerk. Er is van alles te
koop tussen half tien en vier
uur:
kerstkaarten, boeken,
schilderijen, kachels. Bovendien wordt er een verloting gehouden. De opbrengst gaat
naar het herstellen of vernieuwen van klein kerkmeubilair
zoals het bekleden van de
preekstoel, het bewerken van
de namen met predikanten in
de consistoriekamer,
het
plaatsen van een kastje voor
liedboeken, het restaureren
van de twee trouwstoelen en
de knielbankjes.

Met

Elke woensdagavond draait
Filmclub Simon van Collem
V9or leden en niet-leden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De
voorstellingen beginnen om
half acht met een korte
inleiding. Er zijn geen
voorfilms en er is meestal
geen pauze. Vanavond voor
de liefhebbers van
spannende films: twee keer
'Psycho'.
n 1960 maakte Alfred Hitchcock de beroemde thriller
I'Psycho'.
De scène waarin de

jonge vrouw die met gestolen
geld in een vreemd motel terecht komt. Het motel wordt
gerund door een eenzame jongeman die voor zijn oude moeder zorgt.
Gus van Sant deed het in
1998 nog eens over. Zijn remake in kleur lijkt heel erg op de
oude zwart-witversie, maar
het is misschien een uitdaging
om te proberen de kleine verschillen te ontdekken. Eén van
beide bekijken kan natuurlijk
ook altijd.
Het leukste is om ook de inleiding van Mark van de Tempel, filmcriticus en medewerker van het filmmuseum, mee
te maken. Hij geeft wat meer
achtergronden over 'Psycho',
zodat het interessanter is om
naar de beide films te kijken.

hoofdrolspeelster onder de
douche wordt vermoord, is legendarisch geworden. Maar de
film biedt uiteraard meer dan
Snuffie is deze week de uit- dat. Het verhaal gaat over een
verkorene. Zij is een kruising
Friese S tab ij, zwart-wit van
kleur, circa anderhalfjaar
oud. Een jonge, speelse dame,
die al veel weet maar soms
een beetje doordraait La het
Plezieren van de baas. Het
Periode 30 oktober tot 5 no- harine Gielen; Rokus Vergers
liefst kruipt ze in hem of haar. vember:
en Mascha Walbeek; Cornelis
Snuffie is dol op knuffelen en
Johannes Offenberg en Jacspelen met de baas. Zij is niet Geboren: Bobbie Anna Maria queline Mary Burns; Eelco Roecht bekend met kinderen, al- Koolveld, dochter van Rotaert bert van Ommeren en Joyce
leen met kinderen van twaalf Pieter Hooiveld en Joanna Wil- Willemse.
Jaar en ouder en dit gaat goed. helmina Maria Wolfs.
Overleden: Wülem Frederik
Honden en katten gaan niet
Getrouwd: Mare Alexander Franciscus ter Schiphorst
samen met deze jongedame. Stoopman en Willerrüjn Kat- (64).
Zij is het er niet mee eens dat
zij ook de aandacht krijgen
van haar baasje. Snuffie moet
wel naar cursus. Niet dat ze
slecht luistert maar het moet
echt nog wat beter. Snuffie is
te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, Hervormde Kerk: Zaterdag 13 november 9.30-16 uur: verkoopnet als alle andere loges, een middag in het jeugdhuis. Zondag 14 november 10 uur SOW met
nieuw tehuis. Informatie: Ken- prof. dr. A. van Egmond uit Bennebroek.
öemer Dierentehuis ZandGereformeerde Kerk: Zondag 14 november 10 uur: SOW in
voort, Keesomstraat 5, tel.
Herv. Kerk.
571.3888.
Agatha Parochie: Zaterdag 13 november 19 uur pastor Duijves.
Zondag 14 november 10.30 uur pastor Duijves met koor.
PS: Bob heeft een nieuw te- Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 14 november
huisje, maar Job zit nog steeds 10.30 uur ds A.A. in 't Veld uit Haarlem.
te wachten.
Nieuw Unicum: Zaterdag 13 november 10.45 uur: geen dienst.

Ia deze serie leggen Zandvoorters elkaar wagen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Nancy van Dam vraagt aan
Masja Heino:
- Hoe is het om de dochter
van een bekende Zandvoorter te zijn?

Foto Ingrid Drommel
Effe zwaaien, meiden. Een beetje nat werden ze wel, al was het
niet zozeer van de wildwaterrivier in Walibi Flevo alswel van de
regen. Toch hebben de 38 Zandvoortse kinderen onlangs een
ontzettend leuk Avonturen- en Ponykamp van CMS meegemaakt. Ze klommen bijvoorbeeld 14 meter loodrecht omhoog
(gelukkig waren ze wel gezekerd met een touw). Echte helden
dus Dat kwam mooi van pas tijdens een griezelige heksenavond.
Overal in het bos klonken enge geluiden. Maar wie de bewoners
van het bos aanraakte, kon de betovering doorbreken. Volgens
Ankie Miezenbeek en Ingrid Drommel was niet alleen deze
avond een hoogtepunt. De twee kampen bestonden voornamelijk uit hoogtepunten. Overigens is er pok al gebrainstormd over
volgend jaar: het thema wordt vast indianen. Ankie en Ingrid
dromen nu al over Witte Veder en Kluk Kluk.

Strooien met methadon
Noord. Met modellenwerk is
Nancy gestopt na haar eerste
bevalling „Ik wil er gewoon
zijn voor mijn kinderen."
Ze helpt daarnaast een dag
per week mee in de modezaak
van Maurice. „Dat vind ik erg
leuk. Ik zou dat op termijn willen uitbreiden. Want alleen
maar met de kinderen, daar
ik ook weer iebelig van. Ik
'Ik ben een ontzettende snoeperd, word
zou mijn oude vak op kunnen
pakken als ik heel erg mijn
eigenlijk altijd al geweest'
best daarvoor zou doen. Maar
die ambitie heb ik blijkbaar
moette ze in het dorpse uit- jaar kwam. Nu voel ik me be- toch niet. De dingen moeten
gaansleven. Het duurde even voorrecht om hier te wonen gemakkelijk gaan; ik neem het
tot het echt 'aan' was, maar Zeker als ik 's zomers hier een leven zoals het op me afkomt."
daarna woonde het stel al snel file zie staan van hier tot Tokio
De vraag in het volgende
samen in een flat aan de Hoge- en ik lekker met de Mds naar
weg. En om op de vraag van huis slenter."
Brandinginterview is voor
René Altorf terug te komen in
Masja Heino. „Hoe is het om
het afgelopen BrandinginterSinds een half jaar heeft de de dochter van een bekende
yiew: 'Hoe was het voor je om familie Van Dam ook een tuin, Zandvoorter te zijn?"
in Zandvoort te komen wo- want ze verruilden de flat voor
Nelleke van Koningsveld
nen?'
een eengezinswoning in Nieuw
geweldige ervaring."
De hoofdstad van Japan
vond het jonge fotomodel hectisch, maar onze eigen hoofdstad Amsterdam, waar ze geboren en getogen is, is vergeleken met Zandvoort ook superdruk. Haar man Maurice ont-

„Het stormde en waaide alleen maar hier, want het was
december. Ik miste Amsterdam enorm. Eigenlijk romantiseerde ik het een beetje teveel,
want ik droomde van bijvoorbeeld de Bloemenmarkt, terwijl ik daar misschien eens per

mens." Ook C.J. Polman heeft
nog helemaal niet nagedacht
over voornemens. Lachend
vertelt luj: „Ik heb eigenlijk ieder jaar een voornemen alleen
dit jaar niet. Misschien is dat
juist wel het goede voornemen,
om geen voornemens te hebben."

Hoe millenniumgek is Zandvoort? In dit serietje tellen we
af tot l januari 2000. Deel 1:
worden er extra veel goede
voornemens gemaakt op deze
speciale datum?
Stoppen met roken, minder
drinken, meer sporten en zich
minder bemoeien met andere
mensen.
Dit zijn voornemens die je
rond jaarwisselingen vaak
hoort. Met de magische datum
l januari 2000 in het vooruitzicht, lijken de Zandvoorters
echter minder goede voornemens te hebben dan normaal.
Hugo Eggerding van hotelpension De Zilvermeeuw: „Ik
heb geen echte voornemens
zoals minder drinken of meer
sporten. Mijn enige voornemen is dat ik het ontzettend

BDK biedt zakenlui
gelegenheid tot
informeel contact

naar mijn zin heb tijdens de
jaarwisseling. Ik ga met een
hele grote groep vrienden naar
een groot huis in België en mijn
voornemen is dat we daar heel
veel lol hebben."
Marijke Koper heeft nog helemaal niet stil gestaan bij het
maken van goede voornemens.
„Ik heb helemaal geen voorneren wordt op 16 november geopend door de Haarlemse wéthouder Economische Zaken
mevrouw KroMnsky-De Keulenaar, die reeds enthousaist
heeft laten weten het belang
van een dergelijk initiatief ter
zeerste te onderkennen. De
BKD in het Extran Sportcentrum zijn 16 en 17 november
geopend van 14 tot 22 uur.

Hij had niets in de gaten, de 38-jarige Zandvporter die vrijdag
140 methadontabletten (Symorpn) verloor. Zijn hele weekvoorraad is verdwenen. Vermoedelijk zijn de pillen samen met een
pak melk en een brood uit zijn Albert Heijn-tas gevallen toen hij
op de fiets in het centrum of van Haarlem naar Zandvoort reed.
Volgens de politie zijn de tabletten nogal gevaarlijk als ze ingeslikt worden. De eerHjke vinder wordt dan ook verzocht om de
pillen zo snel mogelijk af te leveren op het politiebureau op de
Hogeweg.

Bij Sesamstraat
Apetrots is de familie Joustra. Zondag zijn Iris en Suzanne, de
tweeling van Martine Joustra, te zien bij Sesamstraat. Frank
Groothof leest het lieftallige stel voor rond kwart over zes. Een
volwassen toehoorder heeft hij beslist: opa Pieter Joustra zit aan
de buis gekluisterd.

Glazenwassers: let op
Het leven van een glazenwasser is soms heel gevaarlijk. Zo gleed
de ladder van Rob Snoeks vorige week pardoes weg vanwege de
herfstbladeren pp de grond. Bont en blauw was de glazenwasser
na afloop van zijn val. Hij vreesde van alles gebroken te hebben,
maar dat is volgens de geruchten gelukkig meegevallen. Het
schijnt best goed met hem te gaan.

Met een beker naar huis

Nicky en Tim van de Nicolaasschool hebben vorige week de
naam van hun school heel goed hoog gehouden, meldt leerkracht Ardy Henneman. Dankzij de aanmoedigingen van groep
acht hebben ze de finale van het tv-programma 'ZigZag' gewonnen in het distributiecentrum van C1000 in Woerden. Eerst
stonden ze nog achter twee meisjes van een school in Overschie,
maar dat maakten ze in de finale dubbel en dwars goed. Hoe het
Marian Boon heeft wel over precies gegaan is, valt op 24 december om vijf voor vijf op TV l te
haar voornemens nagedacht. zien. De beker pnjkt al op school.
„Ik heb één slecht voornemen
en één goed voornemen. Ik heb
mij voor het volgend jaar voorgenomen dat ik niet ga stoppen met roken en het ook met Wie goed kykt, heeft in de verte bij IJmuiden alweer een soort
ga proberen. Normaal nam ik bouwstelling zien verrijzen bij de kop van de pier. De pier wordt
mij ieder jaar voor om te stop- namelijk opnieuw verlengd. Wijlen Jaap Termes, vader van Jan
pen met roken en ik rook nog Termes, waarschuwde er al jaren geleden voor: verlenging van
steeds dus dat helpt toch niet. de pier leidt tot afkalving van het Zandvoortse strand De prakMijn goede voornemen is dat tijk gaf hem gelijk. Over de huidige verlenging lijkt niemand zich
ik wat ga maken van mijn nog druk gemaakt te hebben. Welke strandpachter verheft als
eerste zijn stem?
zaak."

Krimpend strand

eten bij café/bistro Del Mar.
Maar sinds een paar maanden
staan er werkelijk de heerlijkste gerechten op tafel, voor wie
rond etenstijd een warme hap
bestelt in het etablissement
aan de Haltestraat 13. „Dat
komt omdat we met de bekende Zandvoorter John de Kluijver een chef-kok van niveau
hebben aangetrokken," legt
Del Mar-eigenaar Frank de
Visser uit. „Die is in staat om
de meest geweldige dingen op
tafel te brengen."

ZANDVOORT - Voor Zandvoortse ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf is het
raadzaam om op dinsdag 16 of
woensdag 17 november een bezoekje te brergen aan de Bedrijven
Kontakt
Dagen
(BKD), die in het Extran Del Mar nog
Sportcenter aan de Haarlemse
IJsbaanlaan 4a worden gehou- smakelijker door
den. Deze voor iedere middenAls voorbeeld
daarvan
stander vrij toegankelijke nieuwe chef-kok
noemt De Visser de 'lauwwarbeurs biedt alle gelegenheid
ZANDVOORT - Vroeger kon me palingfilet pp kropsla met
om in een ontspannen doch je natuurlijk ook best lekker dressing van bieslook', die als
dynamische sfeer persoonlijk
toenadering te zoeken tot potentiele klanten en/of zakenpartners.
Volgens Olaf van Gogh van
het organiserende bureau Synpact Project Management is
dat laatste iets dat met het gebruik van alle moderne communicatiemiddelen
tegenwoordig steeds minder vporkomt. „Waardoor ons inziens
toch een bepaalde vorm van
contact verloren gaat, die voor
succesvol ondernemen beslist
van groot belang is. Daarom
besloten we om de BDK, die
sinds 1992 niet meer waren gehouden, dit jaar weer nieuw leven in te blazen. Waarbij we
ernaar streven om het evenement zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de ondernemers in
Haarlem en de hele regio Kennemerland."
Tijdens de Kontakt Dagen
valt onder meer de 'BKDHelpdesk' te raadplegen. Hier
in zijn tal van adviserende en
informerende instanties vertegenwoordigd, zoals VP+ en Arbeidsvoorziening. Het gebeu- De sfeervolle inrichting van Decadenta

kostelijk tussendoortje danig
in trek is. Op de door De Klurjver geheel vernieuwde menukaart pnjken verder veel mediterraan georiënteerde spijzen,
zoals de 'in de oven gebakken
zalmfilet met penne-pasta en
pestosaus'. „En ook kan men
kiezen uit diverse vegetarische
schotels," vult De Visser aan.
„Wat dacht je bijvoorbeeld van
onze uitgelezen quiche met
gorgonzola en een tomaten/basüicumsaus?"
Tot de meer ambitieuze aanpak hoort tevens de toevoeging van enig seizoensgebonden wild aan de nieuwe kaart.
Voor wie daarentegen de voorkeur geeft aan een ouderwets
Hollandse maaltijd, zijn de karaoke-avonden geknipt, die
met ingang van 18 november
voortaan elke derde donderdag van de maand worden gehouden.
Voor slechts 25 gulden entree krijgt men dan een stevige
portie stamppot opgediend,
waarbij iedereen door gastvrouw Karin (van Radio Peeters) wordt aangezet op vocaal
vlak een vrolijke bijdrage te leveren.

Uitzicht attractie
van Italiaans
restaurant Decadenta

ZANDVOORT - Geopend is
het in winkelcentrum Jupiter
gevestigde Decadenta als
sinds 5 augustus. „Maar veel
ruchtbaarheid hebben we daar
niet aan gegeven," aldus eigenaar Lava Lock. „Want omdat
de inrichting nog voltooid
moest worden hebben we bewust even gewacht met het

m.

Berichten
en tips voor
t?
,.
deze rubriek met
I
I col O. C
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

zoeken van publiciteit." Thans
zet hij zijn 'Grand Café en Ristorante Italiano' echter graag
in het middelpunt van de belangstelhng, opdat het de toeloop krijgt die het zijn inziens
ten volle verdient
„In de eerste plaats omdat
men bij ons heerlijk lang kan
tafelen in een heel aparte omgeving," vindt Lock. „Waarbij
men kan smullen van specialiteiten die geheel volgens de regels van het Apenmjnse schiereiland zijn bereid. Maar een attractie zijn natuurlijk ook onze
twee balkonterrassen met uitzicht op het stadhuis en, aan
de andere kant, de Haltestraat. Zomer en winter kan
men, met een glas in de hand,
in die serres plaatsnemen met
het idee dat men buiten zit."
Dat hij zijn restaurant Decadenta heeft genoemd is volgens Liva niet zomaar. „Maar
dat slaat niet op de prijzen,
hoor," stelt hij gerust. „Want
die zijn juist voor iedereen heel
betaalbaar." Het restaurant is
zeven dagen per week geopend
van 9 tot 23 uur. Wie met de
auto komt, kan gratis gebruik
maken van de parkeergarage
van het winkelcentrum.
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DIGITAL AUDIO

Aristona breedbeeld
kleurentelevisie
• 70 cm beeldbuis • teletekst dual screen
formaat standen • 100 Hz digital scan
• Cristal Clear wide
screen plus
• 2x scart- en
hoofdtelefoonaansluiting • afm.:
505x830x535 mm

M l- T

DE

N l E U Mi' I-

N EO N .

Een

stijlvolle,

eigenzinnige

Aiwa NSX-S 16 minisysteem
• uitgangsvermogen 2x28 Watt • Super T-Bass
(3 niveaus) • dubbel cassettedeck • elektronische
grafische equalizer • CD wisselaar • l -lijn ingang
(AUX) • random
memory geheugen
voor 32 zenders

Van 399,-

59 AIR MILES

Van 2199.-

C 11 R Y S 1.1; R K O M T

6 beeld-

PhilipsVR 171 videorecorder
• 2 koppen mono • OSD • timer voor
8 programma's /l jaar • scartaansluiting
• incl. afstandsbediening
Van 399,-

9 AIR MILES

9 AIR MILES

en

c o m p a c t e A m e r i k a a n . Met een zeer u i t g e b r e i d e s t a n d a a r d u i t r u s t i n g , z o a l s
a i r c o , e l e k t r i s c h b e d i e n b a r e r a m e n v o o r en b u i t e n s p i e g c ] s , t w e e a i r b a g s ,
c e n t r a l e p o r t i c r v e r g r e n d c l i n g en de p o w e r v a n e e n 2 , 0 - l i t c r
Geen

enkele

dezelfde

vergelijkbare

auto

is

zo

compleet

als

de

I6V

Neon

motor.

of

levert

A m e r i k a a n s e " v a l u e for m o n e y " . Maak v a n d a a g nog k e n n i s met de

n i e u w e N e o n en ga v o o r e e n p r o e f r i t n a a r o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r d e a l e r .
THE

S i' i R i T

O\

A M E R I C A

ON

W H EELs .
VRAAG NAftRbE;VOÖRWAARDËN'IN!ONZEi-llïl«fcEN;{«

CHRYSLER
N E O N

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Chrysler Neon vanaf f 33.995,-. (Afjiebeeld: Chrysler Neon LE J . O i - l ó V vanaf l 35.995,-.) I'rijien incl. BTW, af importeur,
excl kosten rijklaar maken en verwijdermysbijdrage. Leaseprijzen op aanvraag btj Chrysler hnancc: 030 - 605 98 71.
l!el voor meer informatie DaimlerChrysler Nederland B.V: 0347 - 36 34 00. Wijzigingen voorbehouden. Internet: www.chrysler.nl

Canon BJC 5000 kleuren
inkjetprinter
• resolutie 1440x720 DPI in zwart, kleur en foto's
• printsnelheid: 8 p.p.m. in zwart en 4 p.p.m. in kleur
• hoge kwaliteit
foto's printern met
7-kleurensysteem
• geschikt voor
Windows 95 en 98

Van 398.-

9 AIR MILES

Libertel iZi met
Bosch 908
mobiele telefoon
• geen abonnements- en aansluitkosten • f 1.45.- beltegoed
• SMS berichten zenden en
ontvangen • incl. Bosch 908,
draagclip, batterij en lader
• overzichtelijk grafisch
display • EFR geluidskwaliteit

Whirlpool wasautomaat

Bosch condensdroger

• centrifuge: 120-1200 t.p.m. • 14 wasprogamma's
• eenknopsbediening voor wasprogramma en
temperatuurkeuze • RVS trommel • onbalans
correctie

• l -knopsbediening voor droogtegraadkiezer • mei
1 1 programma's • actuele droogtegraad-indicatie
met 5 LED's • 6 tiptoetsen met LED-indicatie
• starttijdkeuze 1-19
uur (display)
• trommel-

Van 1199.-

30SCH

binnenverlichting
Van 1399.-

Van 499.-

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

ENERGIEKLASSE

9 AIR MILES

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

Miele stofzuiger

Zanussi combikoelkast

Zanussi vrieskast

• max. vermogen 1500 Watt • mechanische zuigkrachtregeling • super-air-clean-filter • tweedelige
metalen zuigbuis
• automatisch
oprolsnoer

• inhoud koelruimte 170 liter en vriesruimte 60 liter
• invriesvermogen 3 kg 24/uur • regelbare
thermostaat
• automatische
ontdooiing van de
koelruimte

• inhoud 96 liter • invriescapaciteit 20 kg/ 24 uur
• 4 kunststof laden • l koude accu • thermometer
en akoestisch alarm |
• regelbare
thermostaat

Van 429.-

ZANUSSI

ZANUSSI

Van 799.-

Van 799.-

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

9 AIR MILES

20 AIR MILES

21 AIR MILES

Prijzen ;ijn incl. BTW. Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 14 november 1999 zolang de voorraad strekt Pri|swijrigingen en zerfouten voorbehou
AMSTELVEEN:
REMBRANDTHOF5I

AMSTERDAM:
BIJLMERPLEIN 556A

ALM ERE:
SCHRIJVERSTRAAT 8

AMSTERDAM:
CEINTUURBAAN 77-79

HAARLEM:
GROTE HOUTSTRAAT 116

AMSTERDAM:
KINKERSTRAAT 218-222
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Hyundai Coupé 2.01 FX
Elektrische Nissan
Nissan introduceert in Japan
over enkele maanden de
Hypermini EV, een supercompacte elektrische auto met twee
zitplaatsen. Volgens Nissan is de
auto bij uitstek geschikt voor
Japanners die dagelijks in hun
auto door het drukke stadsverkeer worstelen om het werk te
bereiken; een beeld dat ook in
Europa steeds herkenbaarder
wordt. Wanneer de Hypermini
deze kant op komt is echter nog
niet bekend. De Hypermini EV
haalt een topsnelheid van 100
km/uur en komt gemiddeld 115
kilometer ver op één batterij. In
vier uur wordt de auto weer
opgeladen met een 200 volt AC
oplader. Deze kan permanent in
de garage of op een andere
locatie worden geïnstalleerd.

Porsche sterk
in de lift
Porsche doet het goed. Het
sportwagenmerk had zich over
het boekjaar .'98/'99 ambitieuze
doelen gesteld, maar is erin
geslaagd deze nog ruimschoots
te overtreffen. De omzet van het
concern is met maar liefst 24
procent gestegen, tot 6,1 miljard
Duitse mark. De afzet klom met
20 procent van 36.686 auto's in
'97/'98 tot 43.980 exemplaren
dit boekjaar. Ondanks het grote
succes van de Boxster neemt de
911 licht de overhand. Met
23.090 eenheden heeft deze
'moderne klassieker' een prachtig jaar achter de rug. Voor het
lopende boekjaar (J99/'00) verwacht Porsche opnieuw een
groei in productie en afzet. De
nieuwe 911 Turbo en Boxster S
moeten daarvoor gaan zorgen.

Coupé met hart en ziel

H

ij gaaaat als de overbekende brandweer, vormt een visuele
magneet en oogt van binnen als een rekwisiet uit de
nieuwste Star Wars (of is het de eerste?). Kortom, rijden
met zo'n nieuwe Hyundai Coupé staat garant voor een prettige
tinteling in de onderbuik.

De aanduiding 'coupé' wordt in
autoland te pas en te onpas
gebruikt. Sommige fabrikanten sieren een driedeurshatchback optimistisch met de aanduiding
'coupé', als is er nauwelijks verschil
te zien met de sedan of stationwagon van hetzelfde model. Het is
eigenlijk gewoon een poging wat
jongere kopers te trekken. De
Coupé van Hyundai is dat lot
bespaard gebleven: de ontwerpers
hebben er allesbehalve een Lantrakloon van gemaakt. Hij oogt laag,
breed, snel en gemeen. De dubbele, ronde koplampen, de bollingen

SPECIFICATIES:
Hyundai Coupé 2.0i FX
Motortype: Vier cilinders in lijn
met dubbele bovenliggende nok, kenassen en vier kleppen per
cilinder
Cilinderinhoud: 1.975 cm3
102 kW/138. pk
Vermogen: '
bij 6.000 t.p.m.,
Max. koppel:
182 Nm bij
4.900 t.p.m.
Acceleratie: , 8,6 sec. van
,
0100 krri/uur. ,
Topsnelheid:
201 km/uur,
Gem. verbruik: ,8,8 ltr/100 km.
Prijs:,

f 45.995,-

BtJZONDERHÊDEN UITRUSTING
•Elektrisch bedieribare ramen
;
Airconditioning
,
• A B S ' ' ^ '" •;'• : .
- ,; ,
lichtmetalen .velgen
. Stuurbekrachtiging ,
Elektrisch bedienbare buitenspiegels • , ,
'
• :• /
Mistlampert voor
Airbag bestuurder en .passagier

in de motorkap, de forse luchtinlaat
voor en de hoekige achterspoiler
vormen daarnaast prikkelende
details. De Coupé is nadrukkelijk
aanwezig, wat versterkt wordt
door de gele kleur van ons testexemplaar. Ook in het zilver is de
'auto een blikvanger, zij het van wat
bescheidener aard.
Tot zover het uiterlijk, op naar de
prestaties. Een Coupé moet deze
aanduiding namelijk ook verdienen
door middel van pakkende prestaties. De Hyundai heeft zijn zaken
op dit vlak prima voor elkaar. Een
kleine 140 pk's weten hun weg
naar de voorwielen makkelijk te
vinden. Zeker in de eerste drie versnellingen reageert de Coupé gulzig op gasgeven. Vanaf iets meer
dan duizend toeren is de motor
klaarwakker. Hij trekt in een adem
door naar het maximum toerental,
daarbij geleidelijk verleidelijk harder
brullend. Bij zo'n felle acceleratie
voel je de voorwielen aan het stuur
trekken.
In z'n twee komt de Coupé tot net
voorbij de honderd kilometer per
uur, de drie is goed voor ruim 160
km/u. In de eerste drie versnellingen rijdt hij daardoor net zo flexibel
als een bungeejump-elastiek: van
kalmpjes door het drukke stadscentrum kruisen tot plankgas over de
snelweg brullen, kan in principe
zonder de derde versnelling te verlaten. De vier en vijf nemen iets van

Breed, laag en glad:
de Hyundai Coupé
maakt indruk.
de scherpte weg, al kun je in de
hoogste versnelling probleemloos
versnellen vanaf 1.500 toeren per
minuut en doorjakkeren tot 201
km/u, de topsnelheid.
Het weggedrag past bij deze prestaties. Natuurlijk is de Coupé lekker
hard geveerd, zodat je steeds weet
en voelt wat de auto doet. De
kuipstoeltjes dempen de ergste
schokken. Ze zijn laag geplaatst,
wat de snelheidssensatie versterkt
en doordat je dicht op het zwaartepunt zit, voel je in je benen en je
rug wat de auto wil doen. Zo hoort
dat. Mede dankzij de brede banden
reageert de Coupé zonder direct op
elke stuurbeweging: de Hyundai is
best te porren voor vlotte slalom
om van gemeentewegen geplaatste obstakels.
De kers op deze Coupe-taart is wat
ons betreft het dashboard. Het is
gemaakt van fraai gesculptuurd,
metaalkleurig kunststof met aluminium accenten. De space-age-uitstraling werkt als een magneet op
iedereen die een blik door het geopende portier naar binnen werpt.
Hyundai vraagt 39.995 gulden
voor een Coupé met tweelitermotor. Dat is in coupéland een heel
mild tarief: het is lang zoeken naar
meer pk's voor minder geld. De
luxere FX heeft een hele reeks
extra's, zoals airco en lichtmetalen
velgen, wat de prijs opschroeft tot
een iets minder milde 45.995 gulden.

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade
/
ANWlg
Imiustriewëa 27-31. 1115 AD DuivendreciH. lel. 020-698 06 26.-fax 020-416 10 25

Slimme zet van Toyota
M

et de Verso-uitvoering
heeft Toyota de Yaris
definitief op de kaart
gezet. De Verso is een compacte mpv op basis van de Yaris.
Half november staat de auto in
de showroom voor een vanafprijs van 31.990 gulden. Voor
dat bedrag heeft de kersverse
Verso-rijder ABS , EBD en twee
airbags aan boord.

Toyota mikt met de Verso op jonge
gezinnen met kleine kinderen.
Ruimte biedt de auto voor dergelijke gezinnen in overvloed. De Verso
is met 3.860 mm ietsje langer dan
driedeurs Yaris Voorin zitten
twee volwassenen comfortabel. De
achterbank is in drieën verdeeld,
waarbij de middelste stoel vrij smal
is. Drie jongelingen passen echter
uitstekend op de achterstoelen
waarmee de Yaris Verso een vijfpersoonsauto is. De bagageruimte
meet met de achterstoelen in normale positie 390 liter. De twee buitenste zetels kunnen op ingenieuze
wijze gekanteld en onder de voorstoelen geschoven worden.
De smalle middelste stoel is licht
van gewicht waardoor deze
gemakkelijk valt te verwijderen. Er
ontstaat een volledig vlakke laadvloer. Het laadvolume bedraagt in
deze toestand 2.160 liter. Wie de
middelste stoel in de Verso wenst
te handhaven kan hem laten dienen als tafel. De Japanse fabrikant
heeft het interieur rijkelijk voorzien
van opbergplaatsen voor kleinere
zaken. Naast een ruim dashbordkastje en vakken in de portieren
beschikt de Verso ook nog over
afsluitbare vakken aan het plafond.
De verlichtingsunit in de bagageruimte, die de vorm heeft van een
'antaarn, is.uitneembaar zodat hij
ook buiten de auto in het donker
nut kan bewijzen. Een Slimme
*et van Toyota.
Met de introductie van de Yaris

•\_

Movano moet hoogtijdagen
van Blïtz laten herleven

O

pel veert op in de
bedrijfswagen markt.
Het merk heeft grootse
plannen. Begin volgend jaar
verschijnt een nieuw model, de
Movano. Tevens doet Opel dan
de aftrap voor een dealernet
voor
bedrijfswagens.
43
dealers van personenauto's,
waaronder
het Motorhuis
Gouda, zijn hiervoor geselecteerd. De medewerkers zijn
getraind om verkoop, service
en onderhoud op maat te léveren voor de ondernemende
klantenkring.

Bij de verdwijning van de ooit zeer
succesvolle Blitz viel voor Opel min
of meer 25 jaar geleden het doek in
de bedrijfswagensector. Alleen de
kleinere modellen zijn overgebleven, zoals de Combo en de Astra
Van of de pick-up Campo. De
Movano brengt hierin verandering.
In samenwerking met Renault zet
Opel deze auto op de markt. Hij
valt in de zwaardere categorie
bedrijfswagens tot 3500 kilo
gewicht inclusief lading.
De Movano is technisch een evenknie van de Renault Master. Het
front en de aankleding van het
interieur geven de Opel een eigen
karakter. In rijden valt nauwelijks
enig verschil te merken. Dat betekent dat de Movano opmerkelijk
veel comfort biedt en lekker stevig
aanvoelt. Zowel de 2,5-liter 80 pk
diesel als de 2,8-liter turbodiesel
van 115 pk blinken uit in souplesse.
De zwaarste versie biedt uiteraard
de meeste veerkracht bij lage toerentallen en verdient dan ook de
voorkeur bij zware lasten.

Opel levert maatwerk met de Movano. Een goed voorbeeld is een compleet uitgeruste kipper in het assortiment.
Zakelijke klanten willen vervoer op
maat. Zeker in de klasse van
Movano wensen kopers auto's die
geschikt zijn voor hun bedrijf of
vervoer van specifieke producten.
"Daar spelen wij op in. Voor elk
probleem hebben we een oplossing. Dat moet een van onze unieke punten in service zijn", schetst
Teus de Jong van Opel Nederland
en verantwoordelijk voor de divisie
bedrijfsauto's.
De dealers zullen dan ook een flinke variatie uitvoeringen leveren van
de Movano. Behalve gesloten
bestelbussen in twee wielbases en
in drie hoogtematen, kan de koper
straks ook kiezen voor een compleet uitgevoerde kipper, een aannemersvariant, een combi voor

personenvervoer of een besteller
met inrichting voor servicewerkzaamheden. De 'kale' chassis-cabine biedt verder talrijke mogelijkheden voor opbouw.
Beide achterdeuren en de schuifdeur aan de zijkant zijn groot
genoeg voor het laden van europallets. En de grootste bestelbus
heeft een laadvolume van maar
liefst 13,9 kubieke meter. De standaarduitrusting omvat een bestuurdersairbag, getint glas en stuurbekrachtiging. Handig zijn het klipje
op het dashboard om paperassen
onder te klemmen en het opbergnet voor kleine spullen. Niks hoeft
door de cabine te slingeren. Extra's
zijn bijvoorbeeld centrale vergrendeling, elektrisch te bedienen

ramen en buitenspiegels. Ook
zaken als airco en ABS zijn leverbaar.
Opel heeft hoge verwachtingen
van de bedrijfswagenmarkt. Die zal
zich, zo verwacht de Jong. stabiliseren op een niveau rond of nel
boven de 100.000 auto's totaal.
Juist de categorie van de Movano
verkoopt zeer goed, evenals auto's
in een iets lagere gewichtsklasse. In
die categorie zal Opel over een
paar jaar een model presenteren.
"Volgend jaar verwachten wij in
totaal vijfduizend bedrijfswagens in
Nederland te verkopen. In 2001
stijgen we naar 8.500 om uiteindelijk na verloop van jaren op een
marktaandeel van 10 procent uit te
komen", aldus De Jong.

Mitsubishi SUW Active
De achterstoelen van de Yaris Verso laten zich op een intelligente manier onder de voorste exemplaren
schuiven waardoor een volledig vlakke laadvloer ontstaat.

sloeg Toyota nieuwe wegen in op
het vlak van interieurdesign. De
Verso trekt deze lijn consequent
door. Midden boven op het dashbord prijkt een driedimensionaal
instrumentenpaneel.
Volgens
Toyota vermoeit deze opstelling
van het paneel de ogen van de
bestuurder minder dan een conventionele plaatsing van de instrumenten. De tijd die ogen nodig
hebben om zich na bijvoorbeeld
een blik op de snelheidsmeter weer
te focussen op de weg is namelijk
korter.

Linea Luna en de Linea Sol zijn aan
de buitenzijde te herkennen aan
roofrails. De Topuitvoering, de
Linea Sol, heeft bovendien een
long assist grip, een soort lange
handgreep in het interieur.
Onder de motorkap gaat een 1,3
litermotor met variabele kleptimingtechniek schuil. De krachtbron
onderscheidt zich door een laag
brandstofverbruik en een soepele
acceleratie. De 63 kW (86 pk) sterke krachtbron is zeer elastisch. Een
topsnelheid van 165 km/u is geen
probleem voor de Verso.

De Verso zit af fabriek goed in zijn
uitrusting. Toyota levert drie
niveaus: Linea Luna E, Linea Luna
en Linea Sol. Elke Verso heeft standaard twee airbags, hoofdsteunen
achter en een boordcomputer. De

Voor z'n uiterlijk hoeft Toyota's
jongste zich evenmin te schamen.
De gelijkenis met de Yaris is evident. Ook de voorzijde van de
Verso kenmerkt zich door prominent aanwezige koplampen, die

Uitgebreide Garantie
Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

* Leveren/monteren alle merken
* Autoruiten origineel
» Kentekenplaten
® Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

enigszins verbaasd de wereld inkijken. Zij flankeren de typische Yarisgrille. Van opzij oogt de Verso
krachtig en vitaal. De uitgeklopte
wielschermen zijn verantwoordelijk
voor dit effect. De achterzijde
wordt gedomineerd door langgerekte lichtunits die vooral opvallen
door hun speelse design. Zij omarmen een grote achterdeur, die weliswaar voor Europeanen naar de
verkeerde kant openzwaait, maar
die ruim toegang biedt tot het interieur.

AA

itsubishi heeft een sterke naam
opgebouwd op het gebied van
terreinwagens. De nieuwe Pajero

is het jongste voorbeeld van Mitsubishi's
aanbod. Maar het merk houdt zich niet
alleen bezig met hedendaagse productiemodellen, zoals blijkt uit deze experimentele SUW (Sports Utility Wagon) Active.
De auto belichaamt Mitsubishi's kijk op de
all-round terreinwagen van de toekomst.
De SUW Active valt in de categorie 'realistische
concept-cars': hij ziet eruit alsof hij vandaag nog
in de showroom zou kunnen verschijnen. De
neus is het meest opvallende deel van de auto.
Het hoge front oogt niet alleen stoer, maar zorgt
er volgens Mitsubishi ook voor, dat de wagen
uitzonderlijk overzichtelijk is.
De spatborden zijn namelijk vanaf de bestuur-

dersplaats zichtbaar. Aan de achterkant heeft
Mitsubishi een leuk styling-grapje met de lichten
uitgehaald: de knipperlichten bungelen als een
soort druppel onder de rest van de lichtunils.
Binnenin is de SUW Active zowel knus als praktisch. Heel slim is de opbergruimte onder de
laadvloer, waar precies een speciaal ontworpen
vouwfiets in past.
Voor de aandrijving zorgt - zoals we van
Mitsubishi gewend zijn • een direct ingespoten
CDI-benzinemotor, in dit geval uitgebreid mei
een turbocompressor. Hij drijft via een automntische vierversnellingsbak de grote 16-inch wielen aan, die voorzien zijn van banden, waarmee
je zelfs na het verliezen van alle luchtdruk nog
kunt doorrijden.

Grootse plannen bij Porsche

P

orsche gaat in de toekomst een sportieve en
multifunctionele
auto
fabriceren. Het Duitse merk
presenteert een geheel eigenwijze vertaling van een 4x4auto. Die rolt in de toekomst
van de band in een nieuw
fabriek in Liepzig. De investering in gebouwen, machines en
terreinen bedragen meer dan
100 miljard. De sportieve auto
zal ook voor off-the-roadgebruik geschikt zijn.
Porsche werkt voor de productie
van de multifunctionele auto nauw
samen met het de Volkswagen

groep. De motor voor het nieuwe
model komt uit dezelfde fabriek als
waar de Boxter en de 911 worden
gemaakt.
De marktintroductie van de nieuwe
serie staat gepland voor 2002.
Porsche wil een jaarlijkse afzet van
meer dan 20.000 eenheden van dit
wagentype op de wereldmarkt
bewerkstelligen. Meer dan tweederde van alle multifunctionele
auto's is voor de export bestemd.
Het grootste deel daarvan gaat
naar Noord Amerika.
Volgens de bestuursvoorzitter van
Porsche, W. Wiedeking, is het merk

onlosmakelijk verbonden aan
Duitsland. ,,Wij hebben door dit
project ongeveer 300 nieuwe, kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen voor ingenieurs gegenereerd.
En ook bij onze Duitse toeleveranciers worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Bij Porsche constateren wij daarom met trots dat wij
door onze multifunctionele wagen
een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de verdere verbetering
van de concurrentiepositie en de
innovatieve
capaciteit
van
Duitsland als productieland -en
daardoor ook tot de aantrekkelijkheid van ons land op het internationale toneel."

Porsche verdient aan supersportieve auto's. Dat is de kracht van dit
merk. De Porsche GT3, het jongste wapen, is een voorbeeld op welke
manier het merk zijn positie in een veeleisend segment weet vast te
houden.

Wint u op 5 december de Disney Cruise door de Caraïben?
Actie Pepernoot van een prachtige driehet Nationaal Fonds daagse cruise naar
Kinderhulp.
de Bahama's. Of
wint u één van de
Voor élk lot waarmee tientallen weekendarrangementen
u speelt, kan een
kind worden verrast
naar Disney Land
met een mooi Sinter- Parijs? Bovendien
maakt u kans op de
klaaskado. En er is
Gelukkig kunt ü daar nog een goede reden hoofdprijs van
om meteen de bon in l miljoen gulden
nu verandering in
brengen! Want de
te vullen. Want met
en alle duizenden
Sponsor Loterij
elk lot kunt ü een
overige prijzen!
houdt op 5 decem- schitterende Disney
ber in SponsorBingo Cruise met het hele Twijfel dus niet!
op RTL 4 een Extra gezin naar Florida
Stuur de bon nu
Trekking voor de
winnen, inclusief
terug, dan bezorgt
Wist u dat Sinterklaas in Nederland
elk jaar 25.000 kinderen overslaat? Ze
groeien op in tehuizen en pleeggezinnen
waar voor kadootjes
vaak geen geld is.

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van oktober 1999 verricht.
Op uw rekcningafschrifi staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u lot de winnaars
behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort. De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

ƒ 1.000,- eindcijfers ...27842
ƒ 100,- eindcijfers
1117
ƒ 10,-eindcijfers
772

De wcekprijzcn zijn gevallen
op de volgende lotnummers

01
08
15
22
29

okiober
oktober
oktober
oktober
oktober

*

002003124
007471499
000785125

007617825
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Actie Pepernoot: Geef elk
kind een Sinterklaaskado!
Een mooi kadootje van Sinterklaas. Dat
gunt u toch ieder kind? Het Nationaal
Fonds Kinderhulp zet zich al 40 jaar in
voor vele tienduizenden kinderen in
Nederland, die om welke reden dan ook
niet meer thuis kunnen wonen. In de
tehuizen en pleeggezinnen waar zij
opgroeien is er geen gebrek aan liefde
en zorg maar wel aan financiële middelen. In de decembermaand is er geen
geld voor kadootjes.

Folo © Disney

u veel kinderen een
onvergetelijke pakjesavond en wint u
zelf wellicht de fantastische Disney
Cruise!

UITSLAGEN SPONSORBINGO
7 NOVEMBER
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GASTONS
SURPRISE

i Heeft u met d«se getallen | zondag 14 november!
cm volle kaart, dan wint u dr 18JOwiropBTL4(

002416759
007490782

De dagprijzen zijn gevallen op de volgende
01 oktober
9994462 17 oktober
02 oktober
18 oktober
9862223
03 oktober
7630949 19 oktober
04 oktober
0380561
20 oktober
05 oktober
4712354 21 oktober
06 oktober
8209642 22 oktober
07 oktober
0214371 23 oktober
08 oktober
8900501
24 oktober
09 oktober
2595368
25 oktober
10 oktober
6818109 26 oktober
11 oktober
27 oktober
3963275
12 oktober
4917650
28 oktober
Deze exclusieve Volkswagen
13 oktober
29 oktober
0014679
l.itpu kan voor n zijn!
14 oktober
4066257 30 oktober
15 oktober
0638417 31 oktober
ZcifouKD voorbehouden
4698272
16 oktober

ThuisBingo j
ƒ 25.000,4 eenmobièlel
kijk, bel en Win

lotnummers
6118541
8610181
1119638
3329665
2222680
7241585
7687894
3561849
4540158
7131036
8204052
7451073
5147781
3286967
9343636

Daarom voert het Nationaal Fonds
Kinderhulp jaarlijks rond Sinterklaas de
speciale Actie Pepernoot. Hierdoor
zorgt het fonds ervoor dat kinderen die
in pleeggezinnen en tehuizen wonen een
Sinterklaaskado krijgen. Dit jaar kan dat
mede dankzij financiële steun van de
Sponsor Loterij. Doe ook mee en
neem nu uw (extra) loten! Want voor
• elk lot, dat maar een tientje kost, krijgt
een kind op 5 december een
Sinterklaasverrassing!

Jf( Bijman,
Sponsor Loterij

BINGO'

etal 23 t/m 36

telefoon
De Bingolijn

EXTRA:

4JJ10.000,- l 45

0909-0077(95 cpm)

WIN NU DE

31 pOO<VÏ02
AvMaauKw ««^awsw^wpp'^w.'M*» **

Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm)

MAANDELIJKSE
GOUDEN BINGO:

DROOMRESS
ter waarde van
ƒ 15.OOO,-

5

25

ƒ 100,- p 32

36^(^134
07
ƒ40,-|4^ !
v
ƒ30,- 28

Meer informatie?
0900-3001400 (35
Op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

|

1IWIN-EEN-MIOOEN-BON
[S'Jfl, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de maandelijkse
trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!
Ik machtig u hierbij lot wedcropzcgging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van nevenstaandc rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in bloklclters. Deelname houdt in aanvaarding
van hel reglement, op aanvriiüg vcrhrijgbaar,
tel. 0900-300 1400 (35 cpm).

D de heer

D

150.99.11

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Posl)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tel:

Dalum:
Handtekening:

L' J
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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Dames van ZHC
in goede vorm
ZANDVOORT - De ZHC
liockeysters hebben
de
smaak goed te pakken. Tegen Catwijck werd enigszins
verrassend maar dik verdiend gewonnen. Door twee
treffers van Miranda Schilpzand won ZHC met 2-1.
Tegen het op de tweede
plaats staande Catwijck ging
ZHC toch aanvallend van
start. De Zandvoortsen gingen
minimaal voor een gelijkspel
en kregen na vijf minuten al
een lekker ruggesteuntje. Miranda Schilpzand slalomde
door de afweer van Catwijck en
scoorde beheerst, 1-0. Catwijck was aangeslagen en ZHC
kreeg wel vijf kansen om de
score te verhogen. De bal ging
telkens net naast op werd gestopt door de doelvrouwe van
Catwijck.
De laatste tien minuten van
de eerste helft waren voor Catwijck. De ZHC verdediging
kreeg het moeilijk en moest terug. Catwijck kreeg een paar
aardige kansen en uit een
daarvan ontstond de gelijkmaker. De tweede helft werd
grimmiger.
De ZHC verdediging, onder
leiding van Marjorie Dekker,
rekende telkens af met de snelle aanvallen van Catwijck,
waardoor de rust in het Zandvoortse spel behouden bleef.
Met nog tien minuten voor de
boeg scoorde Miranda Schilpzand met een mooie backhandslag de winnende treffer,
2-1. Catwijck zette aan voor
een slotoffensief en ZHC raakte wel in paniek. De strafconers van Catwijck zorgden
voor veel gevaar, maar ZHC
bleef uiterst knap overeind.

Hans Drost leider
bij Chess Society
ZANDVOORT - Hans
Drost heeft de leiding genpmen in de interne competitie
van Chess Society Zandvoort. Terwijl Drost remiseerde met clubkampioen
Boudewijn Eijsvogel, incasseerde lijstaanvoerder Jaap
Bouma tegen Jeroen Loos
zijn eerste seizoensnederlaag:
Hans Drost kan voorlopig op
leen meer dan geslaagde seizoensstart terugkijken. Het
|bestuurslid van de negen-jarige schaakvereniging heeft uit
zijn eerste vier partijen van de
interne competitie 3,5 punten
weten te behalen. Hoewel
Drost na drie zeges op rij zijn
eerste halfje verspeelde aan
Boudewijn Eijsvogel, pakte de
routinier de koppositie in de
belangrijkste schaakdiscipline
bij Chess.
Medelijstaanvoerder Jaap
Bouma, het schaakjaar eveneens met drie uit drie gestart,
iep in de speelzaal van het Gemeenschapshuis verrassend
tegen zijn eerste verlies op. De
witte koning van Bouma werd
door Jeroen Loos dusdanig opïejaagd, dat zwart er met
winst vandoor ging.
Ook Peter Kuhn profiteerde
van de misstap van Bouma.
Suhn, enkele jaren geleden
nog nummer drie van Chess,
ziet zijn naam, na zeges op
ïenry Hendriks en Wim van de
San, op de tweede plaats prijsen. Kuhn heeft slechts 1,7
Chess-valuepunten
achterstand op Drost. Bouma volgt
3,6 punten. Regerend titellouder Boudewijn Eijsvogel
kruipt langzaam omhoog en
staat vierde, terwijl ook Kees
Koper, winst op Leo Keesman,
de stijgende lijn weer heeft gevonden.
Volgende week vrijdagavond
werkt de hoofdmacht van
3hess Society zijn derde duel
m het kader van de externe
schaakcompetitie af. Het derde achttal van ZSC/Saende zal
m het eerste klasse B-treffen
als gastheer opereren. Chris
van Bockel, die zijn eerste twee
partijen voor Chess won,
speelt aanstaande vrijdag
reeds vooruit. Steunpilaar Van
Bockel kan zijn team hopelijk
op een vroege 1-0 voorsprong
zetten.

woensdag 10 november 1999

SV Zandvoort haalt uit tegen Concordia
ZANDVOORT - Is SV
Zandvoort volledig dan kan
het behoorlijk meedraaien in
de vierde klasse. Dat bemerkte het bezoekende Concordia, dat wel het meest in
balbezit was, maar de Zandvoorters driemaal zag scoren. Door de 3-0 winst krijgt
het team van trainer Gerard
Nijkamp aansluiting met de
concurrentie in de onderste
regionen.

ZANDVOORT - De Autosport Vereniging: Sandevoerde organiseert zaterdagavond een kaartleesrit
door de gemeente Zandvoort. De zogenaamde "De
Boertjes-iït" gaat over 25
kilometer.
Volgens voorzitter Jan
Vink is uitzetter Ronald de
Boer een oude rot in het
vak en heeft hij vele ritten
uitgezet bij de Autosportclub De Haarlemmermeer.
Samen met zijn vrouw
vormt hij een fanta_tatisch
team en zij moeten in staat
worden geacht om een dijk
van een rit uit te zetten.
De kaartleesrit gaat zaterdagavond om acht uur
van start. Inschrijven is
mogelijk vanaf half acht
bij het startpunt en dat is
de Beach Bar van Hotel
Palace aan het Burgemeester van Fenemaplein
2. Om mee te kunnen doen
dient achttien gulden per
equipe betaald te worden.
Inschrijven kan ook reeds
nu via telefoonnummer
5713391. Inschrijving staat
ook open voor niet leden
van ASV Sandevoerde en
voor de winnaars in de diverse klassen zijn fraaie
bekers beschikbaar.

Alleen de geblesseerde Ivar
Steen ontbrak nog, maar voor
het overige had Gerard Nijkamp de voltallige selectie tot
zijn beschikking. Dat bleek
zondag ook zijn uitwerking te
hebben op het tweede elftal
dat ook volledig kon aantreden
en eveneens won.
De stevige wind maakte het
niet makkelijk voor de voetballers om tot vlot lopende combinaties te komen. Daarom
moest het deze middag van de
inzet komen en dat ontbrak
niet bij de Zandvoorters. De
middenvelders Geoffrey van
den Broek en Timo Greeven
drukten een belangrijk sternpel op deze wedstrijd. De beide Zandvoorters waren, zonder anderen te kort te doen, de
uitblinkers van deze wedstrijd.
Dat SV Zandvoort de punten
nodig had was duidelijk te zien
aan de positieve instelling van
de spelers. Er werd geknokt en
al na vijf minuten werd de man
aan het scorebord aan het
werk gezet. Een hoekschop
van Jordy Heidebrink werd in
eerste instantie weggewerkt,
maar de opnieuw voor gebrachte bal werd met een
fraaie omhaal door Timo Greeven in het doel geknald, 1-0
De Zandvoorters waren kennelijk zeer verbaasd over zo'n
snelle voorsprong. Concordia
werd wat sterker ondanks de
straffe wind tegen, maar maakte geen gebruik van de onzekerheid in de Zandvoortse
achterhoede. Toen de Zandvoorters achterin de zaken beter onder controle hadden viel
er niet veel meer te vrezen van
de Hülegommers.
In de twintigste minuut stelde Geoffrey van den Broek
weereens een voorbeeld van

Klaverjassen
in TZB-kantine

SV Zandvoort viert feest. De spelers (vlnr) Timo Greeven, Wim Paap, Geoffrey van den Broek en Renato Spano bejubelen het tweede doelpunt
Foto: Chris Schotanus.

inzet. De Zandvoortse middenvelder ging achter een
ogenschijnlijk
onbereikbare
dieptepass aan. De verdedigers van Concordia dachten de
bal rustig uit te spelen, maar
werden zodanig in het nauw
gedreven door Van den Broek
waardoor een foutieve pass
ontstond. Spits Wim Paap was
inmiddels
aangeschoven,
kreeg de bal voor de voeten en
scoorde beheerst, 2-0
Een tegenvaller voor SV

Paren leveren strijd
in bridgecompetitie
ZANDVOORT - In de competitie bij de Zandvoortse
Bridge Club werd weer volop
strijd geleverd. In de diverse
groepen werden behoorlijke
percentages gescoord.
De heren Emmen en Van der
Meulen, die als gevolg van wat
minder prettige omstandigheden de laatste tijd niet op volle
oorlogssterkte konden aantreden, lieten zien dat ze het bridgen nog niet verleerd zijn. Zij
eindigden namelijk in de A-lijn
als eerste met 63 procent. Mevrouw Smit en de heer Koning
legden met 54 procent beslag
op de tweede plaats. Na twee
wedstrijden gaan mevrouw
Molenaar en de heer Koning
aan de leiding. Door hun goede
prestatie stegen de heren Van
der Meulen en Emmen naar de
tweede plek.
De overwinning in de B-lijn
werd met 55 procent behaald
door mevrouw De Kruijff en de
heer Kleijn. Mevrouw Slegers
en de heer Van de Staak speelden goed'en eindigden op de
tweede plaats met 54 procent.
Mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn gaan na twee wedstrijden aan de leiding met een aardige voorsprong op nummer
twee, de heren Van Gellekom
en Verburg.

De dames Bruijn en Van
Leeuwen trokken in de C-lijn
aan het langste eind. Zij wonnen met een score van 63 prpcent. De heren Luijkx en Sweijen deden het als nieuw gevormd koppel met 61 procent
ook niet slecht. De tweede
plaats was met deze score hun
beloning. De dames Bruijn en
Van Leeuwen zijn hier de nieuwe lijstaanvoerders terwijl het
echtpaar Kerkman zich handhaafde op de tweede plaats.
In de competitie op donderdagmiddag blijven de dames
Boon en Van der Meulen het in
de A-lijn uitstekend doen. Ook
nu weer pairten zij de eerste
plaats, deze keer met 62 procent. De heren Hoogendoorn
en Weijers waren met 59 procent goed voor de tweede
plaats. Na vier wedstrijden bezetten deze twee paren de essrte respectievelijk tweede
plek.
De B-lijn gaf een zege te zien
voor de dames Van Dillen en
De Muijnck. De teller bleef
voor dit kopel steken op 66
procent. Mevrouw Busscher
en de heer Sweijen bleven daar
twee procent op achter. Beide
paren nemen de eerste twee
plaatsen in na vier gespeelde
wedstrrjden.

Lions-teams kansloos

ZANDVOORT - Geen succes voor de basketbalteams
van The Lions. Zowel de
vrouwen als de mannen kenden moeilijke wedstrijden
die danook ruim verloren
Bakkenhoven vangt gingen. De basketbalsters
verloren met 70-44 van Onze
de meeste wijting
Gezellen en de basketballers
ZANDVOORT - De hadden geen kans tegen het
strandviswedstrijd voor le- vierde team van Challengers,
den van de Zeevisvereniging 64-47.
Zandvoort verliep voorspoedig. Vanaf het strand bij de In een hectische partij bleef
reddingspost in Zuid werd Lions in de strijd tegn Onze
goed gevangen.
Gezellen aardig bij. De eerste
helft was vrijwel gelijkwaardig.
Bij laag water werd er door Met nog een minuut te gaan in
de leden gevist. Door de lage de eerste helft stonden beide
waterstand was het mogelijk partijen op een 27-27 tussenom
vanaf de zandbank te vis- stand. Lions leed in die laatste
s
en. Rob Drose haalde de eer- minuut tweemaal balverlies en
ste vis uit de Noordzee, waarna de ruststand was 33-27 in het
willem Bakkenhoven het initi- voordeel van de Haarlemsen.
atief overnam. Bakkenhoven Deze tik is Lions niet meer te
ving wrjting na wijting en had boven gekomen. De eerste vijf
&an het einde van de wedstrijd mimunten van de tweede helft
2even vissen op het droge ge- slaagde Lions er niet in een
haald, met een totale lengte punt aan het totaal toe te voevan 188 centimeter.
gen. Het lengte overwicht van
Rob Drose kwam tot een to- Onze Gezellen ging meetellen.
tale lengte van 113 centimeter Lions kwam vrijwel niet meer
«n haalde tevens de grootste aan de bal en Onze Gezellen
wijting binnen van 33 centime- had geen probleem om de scoter. Jos Haarman ving drie wrj- re op te voeren. Bij 70-44 volggen hetgeen goed genoeg de het eindsignaal.
s voor de derde plaats. De „In deze hectische strijd taepootste bot, van 39 centime- gonnen we vrij aardig en bleter, werd gevangen door Don ven we lang volgen," stelde
de Grebber. Zaterdagavond coach Olaf Vermeulen. „In de
noudt de ZVZ de jaarlijkjse tweede helft was het niets
atoosselavond bij Hotel Paber meer en liep het van geen kant.
an de Kostverlorenstraat.
Ja, we bakten er niet veel meer

Autorit van
Sandevoerde

van, toen kregen we een oorwassing. Zaterdag proberen
we het opnieuw, we kunnen
veel beter."
Tegen de kampioen van vorig jaar had het team van
coach Joop van Nes weinig in
te brengen. De Zandvoorters
speelden niet slecht maar
Challengers was duidelijk een
maatje te groot. Vooral in de
eerste helft keek Lions tegen
deze tegenstander aan en
werd geconfronteerd met een
36-19 ruststand.
De zeventien punten verschil stonden pok aan het einde van de strijd pp het formulier. Daaruit blijkt dat Lions
niet zo erg veel minder was.
Vooral het strafworpen nemen
bleek voor Lions een groot otastakel. Maar liefst twintig vrije
worpen werden door de Zandvoorters gemist. „Op de training gooien ze deze ballen er
wel in," aldus Joop van Nes.
Het missen van die strafworpen betekende automatisch
een nederlaag. Toch stemde
het spel van Lions de coach
niet ontevreden. „We kwamen
in de tweede helft nog ver achter, maar door een goede inzet
en goed spel kwamen we nog
wat terug. Challengers is een
sterk team. Ik denk dat we wat
overgecpncentreerd
waren.
Fysiek zijn we in deze competitie de mindere dan de tegenstanders, maar we spelen behoorUjk basketbal. Ik ben trots
op deze jongens."

Zandvoort was dat John Keur
geblesseerd raakte en de rest
van de eerste helft hinkend uitspeelde. De rustgever in de defensie kon niet voluit gaan en
dat was te merken. De Zandvoorters verloren de greep op
de strijd maar hielden stand.
In de tweede helft was Keur
vervangen
door
Gerben
Kraaijenoord, die in de voorhqede plaatsnam terwijl spits
Wim Paap de defensie vers'terkte. Concordia mocht aan-

vallen met de wind in de rug en
deed dat ook. In de felle strijd
bleef Zandvoort eigenlijk gemakkelijk overeind. Vele hoekschoppen daalden neer op de
veste van de Zandvoorters,
maar defensief stak het goed in
elkaar en bovendien weerde
doelman Michel van Kampen
zich prima.

voor het einde werd Renato
Spano aan het werk gezet. Bijtij ds zag hij de opkomende
Timo Greeven in goed positie
verschijnen en deze scoorde de
derde treffer, 3-0. De strijd was
beslist. Concordia probeerde
de eer nog wel te redden en
Zandvoort .vond het allang
mooi. Drie belangrijke punten
.waren binnen. Trainer NijDe counters van de formatie kamp, die elke week zijn stinvan Nijkamp waren schaars, kende best moet doen om zijn
maar gevaarlijk. Tien minuten selectie op sterkte te krijgen

en dat tegen Concordia eindelijk gelukte was zeer content
met het bereikte resultaat. „Ik
ben er blij mee," aldus de
Zandvoortse coach. „We hebben het met elkaar opgelost
door keihard te werken. In de
tweede helft hebben we het
koppie erbij gehouden en we
hebben dan ook verdiend gewonnen. Ik ben tevreden over
het spel en het resultaat. Zo'n
overwinning heb je nodig,
maar we zijn er nog niet."

Goed debuut Danny van Dongen
ZANDVOORT - De pas 16jarige Danny van Dongen
werd door Michelin Ne/ierland uitgeroepen tot 'R. jkie
of the Year'. Het Zandyoprtse racetalent maakte dit jaar
een verdienstelijk debuut in
de Radio 538 Citroen Saxo
Cup.

Wandelen
ZANDVOORT - Op 14 november is er een IVN-excursie
op het strand. Start: om twee
uur bij de kop van de Zeeweg.
Aanmelden hoeft niet.

Zeeschuimers
in de prijzen
ZANDVOORT - De synchroonzwemploeg van de Zeeschuimers behaalde zondag
prachtige resultaten. In het
zwembad van Breezand
zwommen de Zandvoortsen
zich in de prijzen.
In categorie vijf behaalde Simone Sindorf de vierde plaats,
direct gevolgd op de vijfde
plaats door Shanita Doerga.
Wietske Neerincx en Astrid
Komen deden buiten mededinging mee. Astrid behaalde
daarbij wel de limiet voor de
Nederlandse jeugdkampioenschappen.
In de zesde categorie eindigde Wendy van den Broek op
een geweldige tweede plaats
en tevens zwom zij de limiet
voor de NJK. Nathalie Munnikes zwom een geweldige wedstrijd en behaalde de achtste
plaats. Zij scoorde genoeg
punten om, geheel tegen haar
eigen verwachting in, haar Bdiploma in ontvangst te mogen nemen. Beryl Valpoort legde beslag op de negende
plaats.
In de categorie zeven, de senioren, stak Ditte Valk met
kop en schouders boven de
rest van de deelneemsters uit
en pakte de eerste plaats. Tamara van Rhee zwom eveneens een perfecte wedstrijd en
mocht na afloop de bronzen
medaille in ontvangst nemen.
Beide dames behaalden tevens de limiet voor deelname
aan de Nederlandse kampioenschappen. Wendy van den
Broek zwom buiten mededinging naai- de limiet voor de NK.

Michelin heeft niet alleen
oog voor de ervaren, gelauwerde rijders in de nationale en
internationale
autosport,
maar heeft ook een naam op te
houden op het gebied van de
ondersteuning van jong talent.
Zo wordt er in de Marlboro Elf
Renault Megane Trophy gestreden om de junior cup en
wordt jaarlijks een 'Rookie of
the Year' uitgeroepen in de Radio 538 Citroen Saxo Cup.
De keuze viel dit jaar op de
pas 16-jarige Danny van Dongen, die als veruit jongste deelnemer zijn debuut maakt in de
Radio 538 Citroen Saxo Cup.
De Zandvoorter eindigde afgelopen winter als tweede in de
Challenge, een talentjacht die
jaarlijks duizenden inschrijvers trekt. De winnaar Jaap
van Lagen mag een seizoen
lang racen op kosten van Citroen Nederland en Radio 538,
maar Danny van Dongen kon
dit seizoen zijn budget bij elkaar vinden mede dankzij de
ondersteuning van Michelin.
En de jeugdige Zandvoorter
heeft zijn sponsors niet teleurgesteld. De op een Duitse racelicentie rijdende Zandvoorter
maakte een goed debuut met
als hoogte punt de laatste race
op Monza, waar hij de snelste
ronde liet noteren. „Het is een
leerzaam jaar geweest," vond
Danny. „Het racen zit in de familie. Mijn vader heeft 18 jaar
geracet en ook mijn broer Jean
Paul doet aan deze sport. Hij
reed dit jaar in de Formule
1800. Dit jaar heb ik ervaring
opgedaan in de Saxo Cup
maar volgend jaar probeer ik
in een hogere klasse te komen.

ZANDVOORT - Vrijdagavond aanstaande wordt
in de kantine van TZB aan
de Kennemerweg; de tweede koppelklaverjaswedstrijd van dit seizoen gehouden.
In het gezellige onderkomen van TZB wordt gestart om acht uur. Het inschrtjfgeld bedraagt tien
gulden per koppel en tevens wordt er een loterij
gehouden met prachtige
prijzen. De opbrengst
komt ten goede aan de
softbalafdeling van TZB.
De derde wedstrijd staat
gepland voor 10 december
In 2000 wordt 14 januari
als speelavond in geroosterd. Meer informatie kan
verkregen worden bij
Hans Paap, telefoon
5717397.

Per de Vries feliciteert Danny van Dongen met zijn uitverkiezing tot 'Rookie of the Year'

We zijn daar mee bezig, maar
welke klasse het wordt is nog
niet bekend."
XOpSCOrCr l Robin Castien (SVZand-zat) 13X

65jaar hockey
ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockey Club is wegens het 65-jarig bestaan van
de vereniging op zoek naar
oud-leden en oud-trainers, de
jubileumcommissie
organiseert namelijk op 19 maart een
reünie.
Wie weet waar de oud-ZHC'ers
gebleven zijn, wordt verzocht
contact op te nemen met R.
Hiemstra (tel. 540.2133) of
dinsdagavond met het clubhuis (tel. 571.5767).

Riek de Haan
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Pieter Keur

(TZB)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-zat.)

12X

10X
9X
7X

In de top van de ranglijst kwam totaal geen wijziging voor. Door de
vele regenval werden wedstrijden afgelast. Alleen het zondagteam
van S V Zandvoort kwam in actie. De 3-0 overwinning werd met
vreugde begroet. Timo Greeven scoorde tweemaal maar kwam nog
niet op de lijst voor. Door eenmaal te scoren kwam Willem Paap op
vier treffers maar dat is nog veel te weinig voor een plaats in de top.

ADVERTENTIE

DAGJE NAAR
DE BOULEVARD?
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TOT KIJK!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mijnders Meubelen, Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum,
aiaapKamei\,entrum, Stok
JIOK Meubelcenter,
ivieuüeicenier, Valhal.
vainai.

Amsterdam

ZVM-handbalsters
geheel overklast

ZANDVOORT - De handbalvrouwen van ZVM-Rabobank leden een gevoelige nederlaag tegen titelkandidaat
Dafo/WVGV. Na een 12-1
achterstand bij de rust werd
uiteindelijk met 21-5 verloren. Dafo overklaste de
Zandvoortsen.

Het team van coach Alfred
Greil speelde handbal zonder
tempo. Bovendien werd er ontzettend veel balverlies geleden
waardoor Dafo zich heerlijk
kon uitleven. Verdedigend
werd ZVM geheel weggespeeld
en aanvallend konden de
Zandvoortsen ook al geen
vuist maken. Na een helft
handballen stond er een 12-1
score op het bord.
In de tweede helft nam Dafo
gas terug waardoor ZVM-Rabo
iets terug kon doen. Soms
werd er aanvallend een aardige
aanval opgezet, maar dat was
veel te weinig om de tegenstander te verontrusten. Dafo
speelde de wedstrijd rustig uit
naar een 21-5 overwinning.
„Dit was helemaal mets,"
vond coach Alfred Greil. ,,Ik
heb een rot weekend gehad en
er zelfs slecht van geslapen."

Een politicus die achter de krant indut,
wordt door de krant ook weer wakker geschud,
Een politicus wordt dag in dag uit geconfronteerd met een hoeveelheid leesvoer
waar een normaal mens gillende hoofdpijn van krijgt.
Variërend van rapporten van ministeries, lokale overheden en belangengroepen
tot adviezen van deskundigen, commissies en colleges. Plus nog wat kilo's geschreven
stof tot nadenken. Bijvoorbeeld van landelijke, regionale of lokale kranten.
Maar terwijl een normaal mens rustig achter de krant mag indutten, wordt een
politicus door de krant hardhandig wakker geschud. Of het nu gaat om Europese,
landelijke of plaatselijke problemen qn onderwerpen.
Kranten houden niet alleen politici bij de les, maar zorgen ook dat je als gewone
burger van alles op de hoogte blijft. Bijvoorbeeld van het feit dat we ons leven lang
plezier hebben van karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier
dat we in 'Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw> papier van te maken.
Van A4'tje tot toiletpapier. Van verpakkingen tot kartonnen verhuisdozen.
Oud papier is daarmee in ons land de belangrijkste grondstof voor de fabricage
van karton en papier. Als we hout als grondstof nodig hebben, dan gebruiken we
daarvoor met name bomen afkomstig uit Europese bossen die op een verantwoorde
wijze worden beheerd.
Voor iedere gekapte boom wordt minimaal één boom teruggeplant. De totale
bosoppervlakte in Europa is de afgelopen jaren dan ook niet af-, maar zelfs toegenomen.
Wil je meer informatie over leven met karton en papier, neem dan contact
op met het Informatiecentrum Papier en Karton via www.papierinfo.ni of via
telefoonnummer 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier.
ier. V J
~**

PARTICIPANTEN IN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON ZIJN: KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND, VERENIGING GOLFKARTON EN VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN.

Extra Trekking Postcode Loterij op 20 november!

.000 gulden per
', uw leven lang!
deze prijs niet eerder! Belt
Henny Huisman dit keer bij
ü aan?

De prijzenpot van de Postcode Loterij
zit bomvol met miljoenen guldens. En
die kunt u allemaal winnen! Straks al,
op 20 november. Als klapper van de
Actie voor het Kind, die de Postcode
Loterij dit jaar houdt, maakt u op
zaterdag 20 november, de Dag van de
Rechten van het Kind, kans op de fantastische hoofdprijs in de Extra
Trekking: 1OO.OOO gulden per jaar,
uw leven lang!
Einde van het jaar kan het uw beurt zijn de
Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen gulden in ontvangst te nemen. Zo hoog was

H
I
I

Het geluk zit simpelweg in uw
postcode. Elke week winnen
tienduizenden deelnemers in
heel Nederland de prachtigste
prijzen. Wint u de Mega
Jackpot waar inmiddels
4 miljoen gulden in zit? Of
valt de Postcode Straatprijs van 25.000 gulden
per lot deze week bij u in de
straat! Met uw persoonlijke
KIEN !-kaart maakt u bovendien elke zondagavond in
Postcode Loterij Live! kans
op grote prijzen zoals de
KIENÏ-Jackpot van minstens f 25.000,U ziet: het barst van de prijzen bij de
Postcode Loterij en u kunt ze winnen!
Van elk Postcodelot gaat maandelijks
ƒ 7,50 naar de goede doelen die de
Postcode Loterij steunt. Zo heeft u kans op
al die fantastische prijzen en steunt u mens
en milieu in binnen-en buitenland.
Aarzel niet langer en vul de bon in die
hier voor u ligt. Want miljoenen winnen
doet u bij de Postcode Loterij!
Bea Post,
Nationale Postcode Loterij

BON-VOOR-3O,8-MILJOEN

l \rf %f3, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse extra
trekking. Ik steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar de speciale kinderprojecten.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw /reuze aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding V3fl
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
LerJensarvice, tel. 0900 - 300 7500 (35 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voorde
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

G de heer

DE CONTACTLIJN
InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

K I E N !
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Kijk, bei en win
toegangskaarten
Wereld
Kerstcircus

Adres:

ƒ 1OO.OOO
én een BMW

(Post)banknummer:

4417 AK O07
in Hansweert
Alle andere loten
in deze postcode
ƒ 25.000,-

Bel mij bijeen prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

150.99.11

B H NATIONALE
l iS I O "*" P P^" l i SI ^on "'*''"'PP6" en 'n een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
\j v.
L vJ
OT
E r*
R iU
| B
iü L
I fc
J il
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
|
| Da loterij is goedgekeurd door da Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.
l

en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.844

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

Zondag
14 november

Naam:

Plaats:

H Nieuwsblad

74 ,75e

D mevrouw

Postcode:.

Ten behoeve van de verspreiding van:

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Postcode Loterij
op locatie
door het hele land!
Kijk op RTL
Textpagina 882 en
NOS Teletekst
Pagina 500
Zetfouten voorbehouden

SOS-Kinderdorpen
.. .want ieder kind verdient
een thuis...

JA, stuur mij meer informatie
over het werk van
SOS-Kinderdorpen en hoe
ik HuisVriend kan worden
Naam:

MD V D
Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Adres:

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als HuisVriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

Telefoon

Bcithermviouwe:
H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

SOS-Kinderdorpen

GIRO 2280

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM

woensdag 10 november 1999
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Land
Het netwerk van Dutchtone heeft sinds vorige
week een nagenoeg landelijke dekking.
Waardoor je vrijwel in het hele land (95%)
mobiel kunt bellen en gebeld kunt worden.
(En aan die laatste paar procent wordt hard
gewerkt), ledereen die nu wil profiteren van
de voordelige tarieven van Dutchtone hoeft
alleen maar even binnen te lopen bij een van
onze ruim 200 Expert winkels.

i

HEAO DEGREE in
International Finance and
Accounting Studies
International Management

Dakdekker
Marcel van
der Pijl: „Je
komt op
allerlei
plaatsen, en
je bent altijd
m de buitenlucht"
Foto Jaap Maars ft.

Door onze 'landelijke dekking' is er altijd wel
eentje bij u in de buurt (kijk onderaan deze
advertentie). U kunt bijvoorbeeld kiezen voor
het DUTCHTONE ALUN-pakket met
de NOKIA 3210 GSM. Een aanbieding die
prima geschikt is voor diegene die niet veel
zelf belt en vooral bereikbaar wil zijn, ook in
het buitenland. U heeft keus uit verschillende
belbundels per maand. En de minuten die u
aan het eind van de maand over heeft,
kunt u meenemen naar de volgende maand.
Dat is toch iets wat iedere Nederlander zou
moeten aanspreken...

'Wij maken het dak weer
volkomen waterdicht'
OPENDAY
y

20 NOVEMBER
hrs

TV T ATUURLIJK ZIET het er
l XI soms best link uit, wat ik
•*• ' bovenop zo'n gebouw sta te
doen," erkent dakdekker
Marcel van der Pijl. „Maar in
de praktijk valt het risico erg
mee, hoor. De veiligheidsregels
zijn namelijk zo ontzettend
streng dat elk risico zo goed
als uitgesloten wordt. En dat is
maar goed ook, want zo'n held
ben ik nou ook weer niet."
„Natuurlijk ziet het er soms
best link uit, wat ik bovenop
zo'n gebouw sta te doen,"
erkent dakdekker Marcel van
der Pijl. „Maar in de praktijk
valt het risico erg mee, hoor.
De veiligheidsregels zijn
namelijk zo ontzettend streng
dat elk risico zo goed als uitgesloten wordt. En dat is maar
goed ook, want zo'n held ben
ik nou ook weer niet."
Momenteel is hij, in dienst van
het in Amsterdam-Osdorp gevestigde bedrijf Bijl Totaaltechniek,
bezig met een klus op de
Amsterdamse Radioweg. In
opdracht van een makelaar moet
hij met zijn collega's de dakpannen vervangen van een rijtje
woningen, waarna het platte dak
aan de achterkant van het blok
onder handen wordt genomen.
„Het komt erop neer dat we het
allemaal weer volkomen waterdicht maken," vat Marcel zijn
beroep samen. „Als het om hellende daken gaat gebruiken we
daarvoor dakpannen of natuurleien, dan wel metalen als koper
en zink. En bij platte daken

RLC
Loyalty & Prospect Management BV
Amsterdam Zuidoost
Experts op het gebied van relatiebeheer en DM.

Wij zoeken Teleconsultants voor
een unieke, flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar

HBO-moeders of
oriënterende academici.
Wat verwachten wij van onze nieuwe
collega's?
- telefoon/computer ervaring
- minimaal 23 jaar
- goede beheersing ABN
- minimaal MBO-niveau
- vanaf 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid / flexibiliteit
- teamworker

Engel bertsstraat 21

•

Parttime AVONDHULPEN
vanaf 17 jaar
Goede uurlonen
Informatie de heer Pel 023-5360339

MEDEWERKER
AMUSEMENTSCENTRUM V/M

.i c m Vlarig abonnement
' v a n de belminuten

Functie-informatie:
Het verrichten van werkzaamheden in de kassa en in de speelzaal. Het aandacht besteden aan het welzijn van onze bezoekers op een klantvriendelijke manier, een gastvrouw/heer waardig. Tevens heeft u de zorg voor de kwaliteit van de werkomgeving.
Daarnaast verwachten wij van kandidaten dat zij kleine technische storingen aan automaten verhelpen en een bijdrage leveren aan het algemeen onderhoud van het
amusementscentrum. Verder verzorgt u de administratieve verwerking (met een PC)
van het muntgeld uit de automaten. U werkt afwisselend in dag- en avonddienst en
in weekenden.

19 QO uur en in het weekend)
'PiekureniWpèï minuut---•

Functie-eisen:
is

; ,

* ' i •'
; \
i. \, }
<

Deze aanbieding is geldig
zolang de voorraad strekt.
Neemt u s.v.p. een kopie bankafschrift en legitimatie mee voor een snelle afhandeling.

*

SLUIT IUU EEN DUTCHTONE-ABONNEMENT AF BIJ:

* U heeft een vooropleiding op LBO/MBO-niveau;
* U heeft (enige) kennis van elektronica of u heeft ervaring in de technische dienstverlening;
* U bent bereid branchegerichte cursussen te volgen;
(Cursus Kansspelproblematiek en Conflicthantering en Cliëntgericht handelen):
* Uw leeftijd is vanaf 25 jaar;
* U beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands:
* U bent spreekvaardig in Duits en Engels;
* U heeft enige ervaring in het werken met PC's;
* U bent woonachtig in de regio.

Wij bieden u:

ADMINISTRATIE
JURIDISCHE D I E N S T V E R L E N I N G
BEVEILIGING

Eertüaanindé

beveiliging
Opleidingen voor Algemeen
Beveiligingsmedèwerker.

^
;

ZorgBalans

Thuiszorg

snelle opleiding:

Bent u verzorgende en zoekt u
meer zelfstandigheid
en afwisseling in uw werk?
ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bermebroek,
Bloemendaat, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks •
bij ongeveer

1500

cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deet uit van
ZorgBalans Groep.
.Door samenwerking
kunnen wil zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden In aanvulling op

7 ochtenden en/of avonden.
kosten: ƒ913,-

normale opleiding:

Casino Royaal / Play-In Zandvoort zijn amusementscentra waarin men kan spelen
op kansspelautomaten. In ons team, dat in Casino Royaal bestaat uit 12 medewerkers en 11 medewerkers in Play-In Zandvoort, is een vacature ontstaan voor

. Spreektijd 270 minuten
.40 heltonen
, ": i

BEROEPSOPLEIDINGEN

ZATERDAGHULPEN ± 18 jaar

CASINO ROYAAL / PLAY-IN ZANDVOORT

;

Johan Schaaphok

ÊVALRAVEN VAN HALL COLLEGE

zoekt

Bel donderdag 11 of vrijdag 12 november tussen 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur op telefoonnummer 020-563 23 18 en vraag naar
Michiel of Connie.

. Nieuwste Nokia 3210 .

het klimaat, maar ook op het uitzicht. „Tja, je ziet nog weieens
wat liggen," laat Marcel doorschemeren, „op al die zonneterrassen. Zelf ben ik eerlijk
gezegd niet iemand die daar per
se zijn ogen voor sluit."
Maar ook op minder warme
dagen valt er vanuit zijn hoge
positie meestal genoeg te zien,
daar zijn werkgever veelal in de
binnenstad van Amsterdam
actief is. „Doorgaans gaat het om
woonhuizen en kantoren, die
onderworpen worden aan verbouwingen of renovaties," vertelt Marcel. „En daarnaast reageren we ook op meldingen van
lekkage, die als het een poosje
achter elkaar geregend heeft
gegarandeerd bij bosjes tegelijk
binnenkomen. Dan gaan we daar
natuurlijk eerst op af."
Over gebrek aan werk heeft hij
zeker niet te klagen, want er
heerst volgens Marcel 'een
schreeuwende behoefte' aan
mensen die het vak van dakdekker willen leren en uitoefenen.
„Niet alleen bij het bedrijf waar
ik werk " benadrukt hij. „Maar
echt overal in de bouw." Een
officiële opleiding is daarvoor
niet vereist. Weliswaar heeft
Marcel op eigen initiatief het
diploma 'vakbekwaamheid bitumineuze dakbedekkingen'
gehaald, maar dat was meer om
zich ook de theorie eigen te
maken. „Want de praktijk leer je
toch alleen maar door het
gewoon te gaan doen."

De Vers B a k k e r

Wat bieden wij?
- prima salaris
- vaste overeenkomst
" - uniek spaarprogramma
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid
(openbaar vervoer / auto)

AUÉSOP EEM R»

maken we of gebruik van bitumineuze rollen, èf van kunststof
dakbedekking. Verder zorgen we
trouwens ook voor alles dat zich
op het dak bevindt, zoals de
schoorstenen, de zinken afvoeren en de regenpijp."
Net als het merendeel van zijn
collega's is hij min of meer toevallig in zijn vak beland.
„Eigenlijk wilde ik werkvoorbereider in de bouw worden," vertelt hij. „Maar na de MTS en de
militaire dienst bleek ik, op mijn
23e, al te oud te zijn om dat nog
te gaan doen. Via mijn zwager
kwam ik toen in 1987 bij Bijl
terecht, waar ze me als dakdekker hebben ingewerkt. Na ongeveer een jaar besloot ik dat ik
daar definitief mee door zou
gaan. Ik had er toen als het ware
feeling mee gekregen." Wat hem
in zijn vak bevalt is de veelzijdigheid. „Je komt op allerlei
plaatsen, en je bent altijd in de
buitenlucht," somt hij de voordelen op. „Bovendien ben ik
iemand die graag met zijn handen werkt."
Het hangt uiteraard van de
weersomstandigheden af hoe
prettig het is om op het dak te
werken. Al te bar weer om actief
te zijn is het volgens Marcel echter zelden. „Nee hoor, dat valt
best mee. Het is tenslotte meestal droog in Nederland. Goed,
vorig jaar was wel erg nat. Toen
werden we het af en toe wel beu,
om weer een hele dag buiten te
staan. Maar deze zomer was het
natuurlijk weer prachtig."
Daarmee doelt hij niet alleen op

20 weken een dag in de week
(overige dagen kunt u reeds bij
een Beveiligingsbedrijf gaan werken
kosten: ƒ 913,-

Praktijkdeel in simulatie in vier opeenvolgende dagen,
kosten ƒ690,-

Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de
gelegenheid.
ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in
zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u
werkzaam bent aantrekkelijk.

Start nieuwe cursussen:

Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Zandvoort behoefte aan

Voorinformatie:

VERZORGENDE m/v

Wij bemiddelen tussen cursisten en Beveiligingsbedrijven.
Normale cursus: 15 nov. en 6 öec.
Snelle cursus: 8 nov. en 10 jan.
Praktijksimulatie: iedere 14 dagen
020-8827798
*•

voor DAGDIENSTEN en
AVOND-/WEEKENDDIENSTEN

de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en

Het exact aantal contracturen en de werkuren worden in overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over
een opleiding bejaardenhelpende, bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een
verzorgende'functie.
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw
ervaring - maximaal ƒ 3.757,- per maand (bij een fulltime
dienstverband van 36 uur). Uitloop naar ƒ 3.960,- per maand
behoort tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van
kinderopvang.

expert

* Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar (daarna voortzetting in een
vast dienstverband bij goede beoordeling);
* Een 38-urige werkweek;
* Een goed salaris en een goede algemene arbeidsvoorwaardenregeling waarin de
gebruikelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen zijn opgenomen.

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

Informatie en sollicitatie:

Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u op werkdagen contact opncmcn met de personeelsadministratie, telefoonnummer 023-5719535 of u schrijft
een korte sollicitatiebrief met C. V. naar:
Play-In Zandvoort / Casino Royaal
Postbus 446
2040 AK ZANDVOORT

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Pieter Langereis 020 - 562 3436

EXPERT, DAAR WORD
J E W I J ZE R V A N .

In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uw sollicitatie graag
binnen l O dagen na het verschijnen van dit blad.

het initiatief van iedere
medewerker.

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

of

Vtoor Expert
gaat niets té lier.
/ö^\ Extra lage prijzen door gezamenlijke inkoop
\^5/ van 3000 Experts in Europa.
;
x^rx Gratis Expert All-Risks-Garantie
(lL=) (bij aankopen boven 490,-}.
\^L-S Geldt niet voor mobiele telefonie.

j

LIBERTELiZi +
PHILIPS SAWY GSM

Bellen zonder abonnement.
Compact en licht. Uniek design,
Standbytijd250uur.
Spreektijd 240 minuten.
Leverbaar in zwart of geel.

,
a's uéén artikel koopt

(MM) Gratis Thuisbezorgen.

^f^>« een Wede
^ Kombi-KrakeMHifcel

(=_=) Vakkundige en snelle service.
Dij!) Gratis Geluidsgarantie.

kopen, Wees slim en
t Pak M voordeel

(= =) Gratis Video-onderhoud.

1 ; van Kombj.

fejPÜ Gratis Omruilgarantie.
/jSf\ Modern betaalgemak
\^V7 rnet o.a. de Expert Creditcard.
(iMl) www.expert.nl

SONY DOLBY PROLOGIC MINISET

>

ZANUSSI ELEKTRONISCHE COMDEMSDROGER
GEEN AFVOER NODIG. Elektronische vochtmeting
met programma's voor o.a. strijkdroog en synthetica.
Extra grote vulopening van 0 37 cm. ADV.J

2x 60 en 2x 30 Watt prologic versterker, digitale RDS tuner,
dubbel autoreverse cassettedeck met Dolby en wisselaar
voor 3 CD'sJnd 5_lu{dsprekers; en afstandsbediejiing. NU

+bij v. een
•- Akai stereo radio/cass.
van 79,-voor V'
•f bijv. een
Braun koff iezetter van
79,-voor 1,-

ARISTOMA 51 CM TV/VIDEO-COMBINATIE
+ TELETEKST
NIEUW! TV met 51 cm beeldbuis en Teletekst. Videorecorder
met Showview en PDC. Met 2 tuners zodat u, terwijl u het
ene programma kijkt, een ander kunt opnemen. Eenvoudig
te installeren en verplaatsen. Incl. afstandsbediening.
ADV.

Combineert het frisse gevoel van nat
scheren met het comfort van droog
scheren. De unieke Cool Skin koppen
zorgen voor een verrassend glad
resultaat. LED-weergave voor opladen
en batterij-indicatie. Incl. 1 set Nivea
for Men navulpatronen en luxe etui.
30 DAGEN OP PROEF. ADV.J39T-

+ bij v. een 1600 Watt
.föhn met diffuser
van 29,95 voor 1,-

+ bijv.
een portable CD-speler
van 99,- voor 1,-

+ bijv. een
Braun koff iezetter van
79,- vóór !•

ATAG GAS/EIEKTRO FORNUIS
Luxe kookplaat met 4 gasbranders, w.o. wokbrander,
voorzien van geïntegreerde vonkontsteking. Glazen
sierdeksel. Infra/heteluchtoven met grill. In wit en
RVS-uitvoering. Nu met gratis Wokpan en wokpakket.
ADV.-2493T- '

miiiimmMm

OPLAADBARE PHILISHAVE 'COOL SKIN'

expert

Haarlem Gen,Cronjéstraat62-64 a *
Ged. Oude Gracht 5-9*
O = OOK VERKOOP PC 3 = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC.

AA

BEL 020-35 55 355
VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE
RUIM ZOG EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

© = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC • = GEEN MOBIELE TELEFONIE

V JV

woensdag 10 november 1999
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] Koppelingen aanpassen

Internet voor kinderen, bestaat dat?--.
Er zijn vast een Heleboel leuke ;
muismatten te: krijgen, met', -' T
Starwars of Wiruüe de Pboh er op,;/
Muisjes, wat kleinere zodat je vier-,,
jarige neefje ook kan klikken, heb <l
ik nog niet gezien. En zijn er pok///
kindersites? En zo ja, zijn die voor:;:;
; kinderen zelf leuk om naar toepte ''/,?\
surfen? Of staan die vol moeilijke /
lange teksten, reclame, óf juist vol/;
; plaatjes? Of zijn er alleen maar, '^,
internetpagina's waar je ouders/ / ; leuke knutseltips voor de kerstya- ;
'' kantie kunnen vinden? En, hoe f //
móét dat eigenlijk, dat internetten?/,

K

ids.planet.nl is een site waarop
je bijvoorbeeld spreekbeurten
vindt, ingezonden door kinderen, over pinguïns, vulkanen. Of
over Egypte, een spreekbeurt door
Geerke die een wel heel goed cijfer
kreeg: een 9.
Ook een lijst met moeilijke woorden van internet. 'Browser: Een
programma waarmee je pagina's op
het World Wide Web (waar je nu
bent) kan zien.'
Verder een advertentierubriek en
make-up tips.
En je kan er vragen stellen aan
bekende Nederlanders!

V
Drakensoep van
de Chef:

K

ook 15 üter
kraanwater.
Doe daar het
volgende bij:
15 liter vers kraantjeswater
30 gepelde tomaten
60 regenwormen,
vers uit de tuin r
geplukt.
20 kroppen sla
25 kippen
1 varkentje
2 spruitjes
l teentje knoflook
voor de smaak
Laat dit een halfuurtje koken en je soep is klaar. Je serveert
alles in de pot en geeft het aan de draak.
Hoe neem je een draak als huisdier? Dat vertellen ze je op de
site users.skynet.be/defantasie/. Of gooi een wens in de wensput, speel spelletjes in de kabouterberg of lees een verhaal op
de bladzijde met opa's verhaaltjes.

/lAf il je met anderen praten over jouw lievelingsboek of lieV W velingsschrijver, wil je een fanclub oprichten of wil je
gewoon reageren op reacties van anderen? Dat kan. Klik
maar op 'Wat vind jij?'
Kinderen en jongeren die van
lezen houden moeten kijken op
www.goudenmuis.nl. Je komt
er je lievelingsschrijvers en lievelingsboeken tegen. Elke
maand staat een schrijver in de
schijnwerpers. Wat er niet op de
pagina staat en je wel al zo lang
wilde weten kan je zelf vragen.
'Gewoon door met je lievelingsschrijver te e-mailen of te chatten (kletsen via Internet).'

eel kinderen weten beter hoe een computer werkt dan hun ouders. Je kan er behalve
spelletjes op spelen ook op internetten, pp school leer je misschien wel hoe dat moet. Als
je nog nooit 'internet gedaan' hebt moet je je vader of moeder vragen of die in je computer internet wil openmaken.

Internet maakt van je computer een soort verhalenboek. Je computer zit vol hoofdstukken
met bladzijden met verhalen en plaatjes. Zo'n hoofdstuk noemen ze een site. De meeste
hoofdstukken hebben erg saaie verhalen en geen leuke plaatjes. Maar er zitten in het computerboek ook hoofdstukken die wel heel leuk zijn. Je moet alleen wel de naam van het hoofdstuk weten. Die naam tik je in op een regel bijna bovenaan je scherm: ADRES staat ervoor.
De regel begint bijna altijd met http:
Erachter staat de naam van de bladzijde waar je nu bent.
En dan?
-Zet de pijl met je muis net achter de laatste streep van http:// en klik een keer met je muis en
daarna nog een keer.
-Zoek op je toetsenbord de toets waar DEL of DELETE op staat.
-Druk die net zolang in tot alle letters achter de punt verdwijnen.
-Nu kun je de naam van jouw site (hoofdstuk) intikken.
-Je computer zoekt vanzelf de site op en laat de eerste bladzijde op het scherm zien.

/ I k wil heel graag weten hoe je moet tongen!! geef zo snel
| mogelijk antwoord want het is heel dringend!!
-xxx- voor de meisjes'
Praten over verliefdheid, pesten, een echte klaagmuur waar je
je klachten op kan zetten. Het kan allemaal bij
www.kindertclefoon.nl.
Ook een bladzijde waar je een wolktaxi kan nemen naar een
luchtkasteel. Je kunt er dromen lezen en zelf dromen.
Verder spelletjes, discussies, en recepten.

Je moet wel even geduld hebben. Wacht tot de bladzijde op je scherm helemaal klaar is en
alle plaatjes en tekst te zien zijn. Je kunt op een paar plekken op je scherm zien of de compu-"
ter nog bezig is of klaar is. Links onderin staat op een regel: BEZIG MET OPENEN of
GEREED. Daarnaast ligt een balkje die langzaam van kleur verandert terwijl de computer
bezig is de bladzijde op te zoeken en op je scherm zet. Als de kleur van het balkje verdwijnt is
de bladzijde klaar en staat er links GEREED. Ook staat er naast het pijltje op je scherm een
kleine zandloper als de computer bezig is.
Nu zijn de meeste internetmakers zo stom om elke bladzijde zo groot te maken dat die niet op je scherm past. Kijk straks maar eens naar de onderkant van een internetbladzijde: daar gaat'
de tekst verder en de plaatjes ook! Gelukkig zit er rechts, bijna helemaal beneden op elke
bladzijde een driehoekje met de punt naar beneden.
^ l Als je daar met je muis op klikt schuift de bladzijde over je scherm naar boven. Rechts
—l bovenaan zit ook zo'n driehoekje maar dan met de punt naar boven: daarmee kun je de bladzijde op je scherm weer naar beneden schuiven. r~~~
'

Gereed

j Koppelingen van de dag

*

*

p bezoek bij Pippi Langkous? Dat kan bij www.pippi.net/.
Natuurlijk met foto's van Pippi, haar aapje Meneer Nilsson
en van het dorp Vimmerby waar Pippi in Villa Kakelbont
woont en dat echt bestaat. Verder alles over de boeken die
Astrid Lindgren schreef over Pippi.

O

ters

ï: elke bladzijde op je scherm heeft links bovenaan
die je met de muis kan aanklikken. VORIGE heet de ene knop: daarmee ga je naar de vorige,
bladzijde die je net bekeken hebt. De andere knop heet VOLGENDE: daarmee ga je van die
bladzijde weer naar de bladzijde die je het laatst bekeken hebt.
"
- < ' '
Er zitten.trouwens een heleboel knoppen op je scherm. Zit daar maar niet aan anders raakt je •
computer, en jij dus ook, helemaal in de war: je kunt in het computerboek heel snel verdwa- ',
len!
,
, , >,
Op elke internetbladzrjde staan woorden die opvallen door een andere kleur of omdat ze,
onderstreept zijn. Ook zijn er plaatjes waar de pijl op je scherm in een handje verandert Als' > '
je op die plekken met je muis klikt gaat de computer je naar een andere bladzijde. • '' ,
,
Als je niet meer weet waar je bent klik dan een keer op VORIGE zodat je weer terug komt op
een bladzijde die je kent.
"
,,, ' _ •'

i:

Je Kan natuurlijk heel veel met internet. Ga daarom eerst eens kijken op de .volgende site: ': \,
Mdcity.planetinternet.be/nederlands/webwijzer/lste-keer/explorer/le-keer.htm
," •- 'f/* '
< Dat is inderdaad een wel heel lange titel voor een site. Maar als je dié intikt achter http:}t'--T
• brengt de computer je naar Professor Proffie. Die vertelt je verder hoe je op internet kunt sur- .
fén/"/ •
•
; ' „ - • ' >'l'} / ',
' Verder vind je op deze krantenpagina een stuk of tien erg leuke sites. Ze zijn allemaal voorJ ','• *
kinderen, in het Nederlands en zonder reclame.
•
«
' • - , , ' , ~ ; -'..rv/--'

/ EJ allo daar, mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Diana
II Sully en ik ben vanaf nu de nieuwe burgemeester van Kid
City! Hoe dat zo komt? Lees als de bliksem onze cybersoap en je weet er het fijne van.'

sites voor en door kinderen:
Meer
Startpagina voor kinderen (1)

http://web.inter.nl.net/hcc/linkskids/
Goed overzicht van links naar kinder- en jeugdsites.
Startpagina voor kinderen (2)
http://jeugd.pagina.nl
Nog een goede startpagina

http://www.vakantiewerk.net
Voor 13 jaar en ouder: alles over vakantiewerk. (Waarschuwing:
de Arbeidsinspectie treedt streng op bij vakantiewerk onder de
13!)
Dierconsult
http://www.dierconsult.nl/
Wil je iets weten over huisdieren, wilde dieren, kriebeldieren of
aaidieren: hier worden al je vragen gratis beantwoord. Je ontvangt het antwoord per e-mail.

tekst:
Bram Couvreur

Wie naar www.kidcity.be/ gaat bezoekt de kinderstad op het
Internet. Elk huis heeft een verrassing. Een postkantoor voor
penvrienden. Een kiosk met een agenda vol leuke activiteiten.
Een clubhuis voor kinderen. Een cybercafé voor jongeren vanaf
twaalf jaar (wie elf is mag ook stiekem komen kijken). Een
jeugdbib vol boeken. Een natuurpark, een eethuisje, een kinderkrant en een cybersoap.
'Nog één tip! Gebruik het stadsplan, zo zul je nooit meer verdwalen.'

Warme chocolademelk, pepernoten en een cadeautje zijn onmisbare ingrediënten tijdens de
/

Sinterklaasboottochten
die op de woensdagen 17,24
november en l december en
de zondagen 21 en 28 november worden gevaren. Tijdens
de boottocht van ongeveer
één uur worden sinterklaasliedjes gezongen. Misschien
zal Sinterklaas het salon IJveer uit 1927, omgedoopt tot
Spanje, met een bezoek vere-

ij www.kingarthur.nl/opening.html daal je afin de kasteelkelder en speel je het spel van
Koning Arthur. 'Koning Arthur begint aan de zoektocht om Emmelijn terug te vinden. Zijn
dat bomen? In een kasteel? Daar! een zwaard in een steen! Help Arthur het zwaard los te
krijgen. Zoek het zwaard: klik erop voordat het in de linkerbovenhoek verdwijnt.' Spannend en
met mooie tekeningen.

B

p www.rianvisser.nl/kinderweb/kinderweb.htm lopen een
heleboel spinnen over je scherm. Maar er staat ook waar je
sites voor en door kinderen kan vinden. Die van Koen en
zijn broertje Frank Mertens bijvoorbeeld.
Frank is 13 jaar, hobby's: spelen met elektrische treinen, k'nex,
lego... Spelletjes spelen op PC en Super Nintendo, website
maken, werken op de computer....
Op de site van Koen en Frank kun je een leuke sinterklaas
Screensaver downloaden.

O

Het kinderweb bestaat uit bestaande sites waarop volwassenen
een pagina voor kinderen reserveren en vullen met bijdragen
van kinderen. Deze kinderwebpagina's worden door kinderweb
aan elkaar gelinkt en vormen zo een eigen netwerk binnen het
Internet. Zo kunnen kinderen zelf iets op het Internet te laten
zien, zonder dat ze een eigen homepagina nodig hebben of verstand hoeven te hebben van het Internet.
enuwachtig?? Te veel stresssssss?? Maak dan een stressballetje.
Neem een ballon (niet opblazen) en vul hem met meel.
Gebruik hiervoor een (zelfgemaakte) trechter. Een goede knoop
erin en het balletje is klaar om in te knijpen. Vergeet niet om er
een paar voor je ouders te maken; die hebben ze wel nodig als
ze de keuken zien na afloop van het stressballetjes maken!'
Dit en andere knutseltips vind je op www.telebyte.nl/-mvanbuul/ . Joost (12), Marianne (12), Vincent (11) en Lucas (9) hebben hier hun uitvindingen en meningen over school, boeken,
films en software op internet gezet.

'

ren.

De vertrektijden zijn om 14
uur en om 15.45 'jur.
Opstapplaats is De
Ruyterkade, steiger 9 (achter
het Centraal Station).

Vw ie is Bas

De tochten worden uitgevoerd door de afdeling Tours
and Travel Services van het
GVB in samenwerking met
deze krant.

Bas is een duizendpoot.
Niet zo'n eng lang dun
harig beest met van die
kruiperige poten.
Nee, Bas is een stoere
duizendpoot.
Stoer, sterk En harig.
Stel, dat hij nu bij jou
in een hoekje
van de kamer zat.
Dan zou je trots zijn
dat hij daar was.
Zo'n duizendpoot is Bas.
Zo begint een verhaal in Rare
sprongen: een voorleesboek voor
kinderen van 4 -104 en om zelf
te lezen van 8 -108. Met prachtige illustraties_. Te vinden op
www.kinderlines.nl/. Met een
spellenpagina, kleurplaten, moppen, een prijsvraag en verhalen.

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde, bon betalen kinderen en 65-plussers 20 gulden (normale prijs 25 gulden) en volwassenen
27,50 gulden. Reserveren voor deze tochten is noodzakelijk en kan op telefoonnummer 020-460.5353 (tussen 9 en 16 uur).

NAAM
AANTAL KINDEREN
AANTAL VOLWASSENEN k

ptocht
\ 11.30 l

Aankomst voor het
Centraal Station.
112.00 l
De feestelijke optocht begint.
Q2J5J
Het defilé op de Dam. Hier is
een kinderkoor dat liedjes
voor me zingt.
l 12.45 l

Via het Rokin, de Munt en de
Reguliersbreestraat rijd ik op
m'n Schimmel naar het
Rembrandtplein.
Vanaf daar gaan we door de
Reguliersdwarsstraat weer
naar de Munt.

13.00
Stapvoets langs de Singel.
l 13.15 l
Vanaf het Koningsplein gaat
de feestelijke optocht verder
via de Leidsestraat naar het
Leidseplein.
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Op het bordes van de
Stadsschouwburg houd ik
voor jullie een toespraak.

Kleurplatenactie

id, 8 november 1999

*Beste meisjes en jongens,
Op zondag 14 november fam ik^ive.e.r met mijn Tieten en trouwe SchimmeC naar Rmsterdam!
famen met de Stoomboot om haif twaatf aan bij de steiger van fiet *Noord-Zuidhottands
^pffiefïuis.
Inkoop dat aCle kinderen van ^Amsterdam en omstreken ons daar ƒ eestetij (ï^zutten ontvangen1. Ter
geledenheid van Het Sinterklaasfeest wordt er dit jaar een kfeurwedstrijd georganiseerd. *De kieurpCaten krijgen jullie op scfioolmaar je kunt ze ook^bij de filialen van de ^boban^orjfialen of van
de enige eefite S internetsite downloaden (www.sintnieolaas.org). Je kunt srjeelgoedbonnen winnen
en een heleboel ander e leuke dingen. I k^hoorj dat jullie allemaal komen!

jfce, groeten van Sint 9{icoCaas

De kleurplatenactie start 15 november. Deelname is mogelijk voor kinderen t/m 10 jaar. Het afhalen en
inleveren van de kleurplaten kan bij
alle kantoren
van Rabobank
Amsterdam en Omstreken en op
woensdag l december bij de Sint
zelf in de Kalvertoren. De 6 origineelste kleurplaten krijgen een
bankrekening met daarop alvast
f 100,-gestort. Daarnaast zijn er nog
honderden andere prijzen, beschikbaar gesteld door de Rabobank,
Bart Smit, Hema en V&D.
Organisatie: ICA
Hoofdsponsor:

Rabobank
Amsterdam en Omstreken

Maandag 5 juni

2000
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Datum
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov

^
5

Maanstand: VM di 23 nov 08.04 uur.
HW: di 23 nov 02.57 uur, + 138 cm NAP.
LW: ma 22 nov 22.56 uur,- 68 cm NAP.

UI

1""
^

^

HW

LW

HW

LW

09.30
10.50
11.59
00.36
01.28
02.16
02.57
03.45

05.10
06.15
07.46
08.55
10.06
10.35
11.14
11.44

22.26
23.36

17.24
18.34
20.06
20.55
22.06
22.56
23.30
--.--

_-_-_

13.02
13.52
14.37
15.18
16.02

De vonk van
Thierry en
Monique

Basketballers
slaan
dubbel toe
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Twijfels
over nieuw
Zorgloket
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Het opzetten van het Zorloket kost in totaal 127 duizend
gulden. Daarna kost het 90
duizend gulden per jaar.
In eerste instantie was het
de bedoeling dat er één loket
kwam waar ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden
zowel advies konden krijgen

Begrafenis Jacobs
ZANDVOORT - Voetbaltrainer Bert Jacobs wordt donderdagmiddag om twee op de Algemene Begraafplaats begraven. Jacobs is zondag overleden.
Zie ook sportpagina

ölöens
olgens nüj zag ik het goed.
Onze burgervader pakte
niet één maar twee kroketten
tijdens de openbare raadsvergadering van 9 november. Ik
moet zeggen dat ze heerlijk
smaakten.
Net zo lekker als het plakje
cake bij de koffie. Zou dat een
traktatie van wethouder
Oderkerk zijn? Hij was tenslotte jarig en werd 71. Ik wilde spontaan 'lang zal lüj leven'
zingen, maar iedereen keek zo
serieus dat ik maar wijselijk
mijn mond hield. Overigens
was ik mijn zangstem door een
beginnende griep toch al
kwijt.
De politiek praatte over de
gemeentebegroting voor 2000.
De WD opende als eerste en
gaf aan haar algemene beschouwingen een komische
draai met de woorden 'Zandvoort verzuipt'. De PvdA vertelde keihard dat we geen
angstpoeperiü moesten tonen.
Daarentegen meende het
CDA dat we duidelijk in de lift
zaten. En de ouderenpartij
Unie 55+ wilde zelfs de barricades op.
Alleen de beschouwing van
de enige plaatselijke partij,
GBZ, sloeg in als een bom. 'Wij
zijn teugen,' zei Piet Keur. Het
college veerde iets op uit de
pluche stoelen, dat had men
niet verwacht. Uiteindelijk viel
het mee. Het bleef verder rustig.
Tijdens de pauze probeerde
ik wethouder Oderkerk te
pakken te krijgen want ik had
een brandende vraag. Verleden week zag ik namelijk bjj
de technische dienst van
Nieuw Unicum vier gele strandrolstoelen voor groot onderhoud staan. Ik wilde van hem
weten hoeveel rolstoelen de
gemeente aangekocht had,
twee of toch vier? Helaas, hij
was onvindbaar. Dus nu weet
ik het nog niet.
Trouwens over stoelen gesproken. De harde houten zetels van de publieke tribune
halen de Arbo-wet ook niet.
En d'r komen ook geen nieuwe. Al met al was het een lange avond, in een koude raadzaal. Voortaan trek ik, net als
socialist Pred Kroonsberg, een
lekkere, warme, rode trui aan.

V

Nel Kerkman

AFHAAL KORTING
De hele maand
november 1999

4 frites
met fritessaus
&
4 Kipkrokantjes
voor maar

15,Alleen geldig bij FEBO
Kerkplein 5, Zandvoort

FEBD

'Ze nemen
ons niet
serieus'
Pagina 3
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ZANDVOORT - Opnieuw zijn er klachten over de servicetaxi. Ook de Mobi Max, die sinds het voorjaar gehandicapten
vervoert, komt regelmatig te laat, rijdt om en rijdt door liet
rode licht. Vooral bewoners van Nieuw Unicum worden da arvan de dupe.

als thuiszorg, woningaanpassingen, alarmering en Tafeltje
Dekje konden aanvragen.
Het Regionaal Indicatie Orgaan zou de medewerker (s)
hiervoor leveren, maar zag
daar in tweede instantie vanaf.
Daarom komt er nu een afgeslankt Zorgloket.
W. van Riet, directeur van de
Kennemer Thuiszorg, is verbaasd over die ommezwaai.
„Bovendien," stelt hij, „willen
we de beslissingen over wie pp
welk moment hulp krijgt niet
uit handen geven aan het Zorgloket. Wij willen zelf afwegen
hoe urgent de situatie is. We
zijn dat ook verplicht aan de
inwoners van andere gemeenten." Het grootste probleem,
de wachtlijsten, verdwijnt volgens Van Riet niet door het
„Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten," zongen deze drie meisjes donderdagavond tijdens de jaarlijkse rondgang door
Zorgloket.
Vervolg op pagina 3

En verder:

Ook Mobi

'De koeien hebben staarten'

ZANDVOORT - De Kennemer Thuiszorg en het Weizijnscentrum twijfelen aan het succes van het nieuwe Zorgloket
dat waarschijnlijk volgend jaar van start gaat. Beide organisaties vragen zich af of het afgeslankte Zorgloket wel iets
toevoegt aan de huidige situatie. Ze zijn niettemin wel bereid
om eraan mee te werken.
Het Zorgloket moet ervoor
zorgen dat er een betere cqördinatie is tussen de organisaties in de zorgsector en dat
knelpunten sneller opgelost
worden. Het Zorgloket wordt
voorlopig in Huis in de Duinen
gehuisvest. Daarnaast komt er
een
begeleidingscommissie
van de thuiszorgorganisaties,
het Welzijnscentrum, het Regionaal Indicatie Orgaan, de
gemeente en Huis in de Duinen.

'Mees', dcrt woord
hoort Hans K
graag. Al «eenmê
morgen afsAeld
de Hanraie
Schaffrscibooi., h»j heeft
nog steeds een warm
hart voor kinderen.
Een verhaal over da
nieuwe carrière, van
een beviogen
onderwijzer,

Los nummer 2 gulden

de Meeuwen op de elf de van de elf de. Ze haalden hiermee heel wat snoep op

'

••••••

Flat vreest opnieuw overlast
ZANDVOORT - De vrouw
en haar vriend van wie 27 oktober de woning uitbrandde,
zijn niet meer welkom in een
flat in de Keesomstraat. Vijftig van de zestig bewoners
van deze flat hebben een
handtekeningenlijst ingeleverd bij woningbouwvereniging EMM. De bewoners vrezen dat het tweetal opnieuw
overlast veroorzaakt.
„We zijn bang dat er weer
brand uitbreekt en misschien
loopt het dan een stuk minder
goed af dan de vorige keer,"
zegt D. ter Heijden, woordvoerder van de bewoners.
„Bovendien zjjn we de herrie
en intimidatie zat. Het is toch
niet normaal dat iemand om
zes uur 's ochtends in een woning zonder vloerbedekking
gaat stofzuigen? Als je dan
vriendelijk verzoekt om dit op
een ander tijdstip te doen,

Bezuinigingen mogen
ook lager uitvallen
ZANDVOORT - De ge- door zijn fractiegenoot, Anmeente gaat wel bezuinigen, dries van Marie (wethouder
maar het is niet zeker of dat van Financiën), voorspeld is.
„Er is een reserve van 26 milvyf miljoen is. De meerderheid van de gemeenteraad, joen, de langlopende schulden
heeft woensdagavond tij- zijn met negen müjoen afgenodens de vergadering over de men. We zijn bezig met het uitbegroting ingestemd met voeren van een ambitieus proeen amendement van de gramma, waarvoor heel wat
WD-fractie hierover. D66, geld nodig is. Ik ben voor een
GBZ en AOV/Unie 55- plus heroriëntatie over welke prowillen het bedrag wel op vijf jecten wel uitgevoerd moeten
miljoen vastpinnen.
worden en welke niet en waar
we het geld vandaan moeten
De WD-fractie vindt dat die halen. Aan de hand van de
vijf miljoen te weinig onder- meest actuele cijfers moeten
bouwd is. Fractievoorzitter we dat bepalen. Maar we moePieter Joustra meent dat ten niet paniekerig doen over
Zandvoort er bovendien niet de financiën van de gemeente
zo slecht voor staat als eerder Zandvoort," aldus Joustra.
ADVERTENTIE

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

krijg je te horen 'morgen gaan
we om vijf uur stofzuigen'."
Volgens Ter Heijden zijn er
ettelijke incidenten zoals dit
geweest. „Maar het probleem
is dat we onvoldoende geklaagd hebben, blijkt nu. We
hadden allemaal massaal moeten bellen. Terwijl wij dachten
dat het voldoende was als er
één iemand uit de flat per keer
belde."
Er ging dan ook bij de woningbouwvereniging geen lichtje branden toen de bewoonster van de uitgebrande flat
om een nieuwe woning kwam
vragen. „Ze was erg overstuur.
Het was vrij logisch dat we een
woning aanboden in dezelfde
flat, omdat die leegstond," vertelt Maaike Koper, voorzitter
van EMM. „Het heeft geen zin
of we ons nu afvragen of dat
wel slim was. We zyn wettelijk

verplicht om de mondelinge
toezegging uit te voeren."
Ze is wel erg geschrokken
van de klachten die de bewoners bij EMM vervolgens op-,
somden toen zij er lucht van
kregen dat de buren zouden
terugkomen. „We nemen de
klachten zeer serieus. Inmiddels hebben we ook overleg gehad met hen en met onze advocaat."
Koper kan nog niet zeggen
hoe EMM de situatie gaat oplossen. „We willen niet dat zij
uit de krant moet lezen wat we
nu gaan doen. Maar ik kan wel
zeggen dat we naar een goede
oplossing zoeken. We hebben
nu een brief naar de bewoonster gestuurd waarin ook de
klachten van haar buren staan
vermeld en wachten nu op
haar antwoord."

-

FotoAndréLieberom

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Bij Lieneke van der Veen,
medewerkster van Nieuw Unicum, komen veel klachten over
Mobi Max binnen. Ze zit in een
overlegorgaan van servicetaxigebruikers. „Volgende week
hebben we een vergadering
met Mobi Max. Onze toon zal
wat minder vriendelijk zijn dan
een half jaar geleden toen
Mobi Max allerlei prachtige intenties uitsprak."
Zo is er het trieste verhaal
van een bewoner die een
maand geleden bijna de crematie van zijn vader moest
missen. De taxi kwam niet opdagen, ook niet na herhaaldeHjk bellen. Uiteindelijk heeft
een personeelslid van Nieuw
Unicum de bewoner naar de
crematie toegebracht. De uitvaart werd er zelfs een kwartier voor uitgesteld.
Twee vissers uit Nieuw Unicum hebben op 12 november
drie uur in de kou gewacht op
de Cruquiusdijk, omdat de taxi
niet kwam. Maandag reed de
servicetaxi van Haarlem naar
Zandvoort via Zwaanshoek.
Peter van de Kamp wilde vorige week de raadsvergaderingen over de begroting bijwo-

nen. Hij heeft echter de eerste
avond moeten missen dankzij
de Mobi Max. De tweede
avond ging het weer bijna fout.
Van de Kamp: „Er stonden
vier mensen van Nieuw Unicum te wachten en er kwam
maar één Mobi Max. Uiteindelijk kon ik gelukkig meerijden
naar het raadhuis en was ik netop tijd." Op de terugweg is hij
door raadslid Pieter Joustre
thuis gebracht, want de taxi
rijdt niet meer na twaalf uur.
Mobi Max wil geen cornmentaar op de klachten geven. De
taxicentrale verwijst door naar
de gemeente Haarlem.
Wethouder Oderkerk, in
Zandvoort verantwoordelijk
voor de servicetaxi, is niet blij
met de klachten. „Ik had de
indruk dat het nu beter georganiseerd was. Wat ik ga doen?
De ambtenaren vragen om dit
te onderzoeken. Aan de andere
kant is het natuurlijk wel schitterend dat gehandicapten zien
in de rondte kunnen laten rijden. Het is een mooie voorziening. Maar het ontbreekt in
veel gevallen aan communicatie. Laat ze even bellen dat ze
wat later komen."

Oud-burgemeester
ZANDVOORT - Oud-burgemeester Herman Machielsen is
vorige week woensdagnacht overleden in zijn woonplaats Culemborg. Machielsen is 76 jaar geworden. Hij was al enige tijd
ziek. Zijn uitvaart heeft inmiddels in besloten kring in Bilthoven
plaatsgevonden.
Machielsen was van 1977 tot en met 1988 burgemeester van
Zandvoort. Hjj is de grondlegger geweest van het Gran Dorado
park, de toeristenbelasting en het structuurplan. Hij is gevraagd
om gedeputeerde van de provincie Noord-Holland te worden.
maar dat heeft hij niet gedaan.
Machielsen kwam uit Hilversum, waar hij wethouder voor de
WD was. Hij is tot zijn pensionering burgemeester van Zandvoort geweest. Toen werd hij opgevolgd door de huidige burgemeester, Rob van der Heijden.
ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Vrijdag
19 november a.s.
opening
van de totaal
vernieuwde
DROG. FARF.
DE GAPER
Kerkstraat 31,
Zandvoort
Zie onze adv. in deze krant

.- openen we onze

deuren
en uw

Op zondag21 november, tussen 12.00 en 17.00 uur, staan onze deuren wijd voor
u open. U kunt dan met eigen ogen zien hoe verrassend anders wonen kan
zijn. Dankzij een interieurcollectie die het alledaagse ver ontstijgt.
Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio BAD.,
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Reni Art Gallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
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Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
www.vanderhorst.nl Maandag tot 13,00 uut
gesloten. Donderdag koopavond.

Nominaties voor Zandvoorter
van Eeuw stromen binnen
Er is veel gereageerd op de
verkiezing van de
Zandvoorter van de Eeuw
(M/V), die het Zandvoorts
Nieuwsblad mt behulp vau
de lokale radi9 ZFM
organiseert. Binnen twee
uur na het uitkomen van de
krant kwam er al een
telefoontje van een lezer
tereeht op de redactie.
E LEZERS en luisteraars noemen zeer uiteenlopende namen: van
de vroedvrouwen zuster Bokma en zuster Zegwaart tot en
met de grondlegger van de
slipschool, Rob Slotemaker en
autocoureur Jan Lammers.
Maar ook mensen naar wie
een straat is vernoemd, krijgen
veel bijval. Zo vindt J. Attema
bijvoorbeeld dat oud-burgemeester J. van Alphen en rijksbouwmeester ir. G. Friedhoff
de eretitel verdienen. Zij hebben in het diepste geheim tydens de oorlog een plan verzonnen om Zandvoort weer op
te bouwen.
Jan Visser kiest eveneens
voor een 'bouwmeester': Bertus Wit, adjunct-directeur van

1901

D

Publieke Werken, heeft veel
betekend voor de wederopbouw. Hy zorgde voor de vergroting van het kerkhof en legde in 1971 de eerste steen van
de remise.
Van der Mye (voorzitter van
de reddingsbrigade) mag van
de familie Doornekamp de eretitel krijgen. Ook op dorpsomroeper Klaas Koper, Arie-Jan
Hollenberg van Onderling
Hulpbetoon, sportinstructeur
Jaap van Pagée, zuster Dina
Branders en journalist Kees
Kuyper sr. is gestemd.
Ongetwijfeld heeft u zelf ook
nog een suggestie. Tot en met

dinsdag 23 november kunt u
die insturen. Op 24 november
maken we in het Zandvoorts
Nieuwsblad en in dezelfde
week op radio ZFM de nominaties bekend. Er wordt dan een
stemlijst opgesteld.
Ook ZFM besteedt volop
aandacht aan de actie. In diverse programma's krijgen
Zandvoorters de kans om hun
mening te geven over de belangrijkste persoon van deze
eeuw. Zo wijdde de omroep het
volledige seniorenprogramma
vorige week aan de 'Zandvoorter van de eeuw' en elke interviewkandidaat van het liveprogramma
'Goedemorgen
Zandvoort' wordt naar zijn of
haar voorkeur gevraagd. Op 31
december zendt ZFM bovendien een reportage over de
winnaar uit.
Wie moet volgens u de Zandvoorter van de eeuw (m/v) worden? En waarom? Breng uw
nominatie naar het redactiekantoor (Gasthuisplein 12),
stuur uw inzending naar postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
spreek in op telefoonnummer
571.8648 of fax naar 573.0497.

ik liebbrn.
Natuurlijk, dieOmdatkrantik moei
graag wil welen wal xicli in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking omvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/ 19,60 D halljaar ƒ35,40 D jaar/ 1)1,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA ö0
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

U
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FAMILIEBERICHTEN

Op diNscl/\q 25 NOVuvibER l 999 ziJN
ON7E OU(JERS,
qROOfOUclFRS EN OVEUqROOTOUclERS
EN FElkJE
HAldERMAN-SpijkERMAN
60 JAAR qETROUWcl.
DÏT U/illFN Wij WET ONOpqEMERkï VOORbij
C,AAN EN U/ij Nodl'qEN U UIT VOOR EEN

HENK SEBREGTS

Het gemeentebestuur van Zandvoort deelt met
leedwezen mede dat op 76-jarige leeftijd is overleden de lieer

35 jaar

Herman Machielse

gespecialiseerd in

De heer Machielse was burgemeester van Zanclvoort van l oktober 1977 tot l maart 1988.
Gedurende deze periode heeft hij zich met enthousiasme ingezet voor de belangen van Zandvoort en
de Zandvoortse gemeenschap.
Het gemeentebestuur is de heer Machielse daar
zeer erkentelijk voor.
l Iet gemeentebestuur van Zandvoort:
M. R. van der Heijden, burgemeester
A. van de Velden,
loco-gemeentesecretaris

SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v a ƒ 60,-p.mincl stenen
TEL. 023-5731729

DE
CONTACTLIJN

RECEpTïF VAN l 7.00'! 8.50 UUR \N
'} BAkEN, ZANdvOORTSElAAIN l 87 TE
ZANdvOORT.

17-11-1993

17-11-1999

In liefdevolle herinnering

Karel Gerritsen

NAMFNS d

Ad

KoSTVERlORENSTRAAT 75

2042 PC ZANdvooRT
025-5712776

ADVERTENTIES

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
in contact te komen
niet leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515 6 kunt u anoniem luisteren naar tallo/:e serieus mgesproken advertenties van
le/ers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin ^oe-

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat vlak voor
haar 86-ste verjaardag rustig is overleden

Anna Elisabeth
Heemskerk-Neuzerling
weduwe van Pieter Cornelis Heemskerk
-A-19 november 1913
114 november 1999
Uit aller naam:
familie Lucas
Correspondentieadres
Hunze 44
1703 LE Heerhugowaard
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het,
Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort
op donderdag 18 november van 19.00 uur tot 19.30

uur.

Hé, wat is er aan de hand
Ben Koning, 70 jaar

ken.

m de krant
Nee, Pa, Opa, wij zijn je niet vergeten
r«-7J-'99 zult u dit weten
Van harte van alle kinderen, kleinkinderen
en een fijne dag1

De Uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag
19 november om 14.00 uur in de R.K. parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben omstreeks 15.30 uur op de begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats.

_,
f

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Deze wedstrijd was niet te winnen.
Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn man, onzevader en schoonvader, mijn
zoon, onze broer, zwager en oom

Bert Jacobs
ft Zandvoort,
5 maart 1941

t Haarlem,
14 november 1999
Maike Jacobs-Wïeland
Mick Jacobs
Ralph Hundscheid
Anneke Notermans
Jeroen, Lieneke
C. Jacobs- van Duivenboden
Sari de Graaf-Jacobs
Co de Graaf

Co

LAVERTU steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij cd uwgiafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verJband houdt
Zandvoort

Bert is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan
de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De uitvaartplechtigheid zal gehouden worden op
donderdag 18 november om 14.00 uur in de aula
van de begraafplaats aan de Tollensstiaat te
Zandvoort, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden.
Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaals.

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11 00
tel en lax 023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam

U kunt als le^er van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken
Uiteraard kunt via
0906-501515 6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.
Probeer het direct Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
(l OOgpm)

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

1999

Co adverteren 020 4309116
SAMEN ADVERTEREN MET
.UW RETA1LÈRS.
>
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donclerdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 8 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 45 door B&W genomen besluiten zijn op maandag 15 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Elke tweede dinsdag van de maand rijdt de
Ecocar door Zandvoort met de volgende halteplaatsen
Cornelis Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 15 - 10 00 uur
Ir. Friedhoffplein
1 0 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15- 12 00 uur
Sophiaweg
12 45-13 30 uur
Van Lennepweg/
13 45 - 14 30 uur
J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14 45-15 30 uur
(Vomar)
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
Voor december is de volgende ophaaldag
gereserveerd door Ecotechniek Chemie BV
(030) 247 09 11
- dinsdag 14 december 1999
Zijn mensen nu niet in staat om hier hun klein
chemisch afval kwijt te raken dan kunnen
ze terecht bij de Gemeentewerf, iedere
woensdagmiddag tussen 13 00 - 15 30 uur
Bedrijven die zijn aangesloten bij het DISsysteem kunnen bellen zodat hun chemisch
afval dan op een woensdagmiddag wordt
opgehaald (bijv de HEMA, Albert Heijn, etc )

VRIJSTELLINGEN
Ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke
Ordening

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert 23 november
in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal van het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te
verzoeken om een verklaring van geen
bezwaar en vrijstelling te verlenen voor
- het uitbreiden van een woning op het adres
Zandvoortselaan 129 te Zandvoort (bouwaanvraag 99-079B),
- het vergroten van een bijgebouw op het perceel Vmkenstraat 42 te Zandvoort, bouwaanvraag (99-045B)

Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- voorstel Masterplan Midden Boulevard,
- gemeentelijk minimabeleid,
- reparatie en vervanging sporttoestellen in
sporthallen
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 17-11-1999 gedurende 14dagen ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 29 november 1999,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs dinsdag 30 november 1999,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden woensdag 1 december 1999,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 25 november 1999,
- commissie Financien donderdag 2 december
1999

Ex artikel 2.5.14 van de Bouwverordening
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
2 5 1 4 van de Bouwverordening vrijstelling te
verlenen voor
- het plaatsen van een balkon op de aanbouw
van het perceel Brederodestraat 78 te Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met- ingang van
18-11-1999 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie

Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte in het Raadhuis,
Swaluestraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon (023) 574 01 96

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Artikel 50 lid 5 van de woningwet
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de woningwet bouwvergunning
te verlenen voor
- het plaatsen van twee dakkapellen op het
perceel Secretaris Bosmanstraat 30 te Zandvoort (99-060B)

VEILIGHEIDSRAAD
ZANDVOORT
Op dinsdag 30 november 1999 om 16 00 uur
vergadert de Veiligheidsraad Zandvoort voor
de eerste maal Onderwerpen die onder meer
worden besproken, betreffen de commumcatie naar de burgers van Zandvoort, een duidelijk aanspreekpunt voor deze burgers aangaande veiligheidsaangelegenheden, (interne)
ordevoorstellen, evenementen in Zandvoort en
het gebruik van observatiecamera's De vergadering is overeenkomstig artikel 7 van de Verordening Veiligheidsraad Zandvoort openbaar
Deze verordening is op 12 oktober 1999 doot
de gemeenteraad van Zandvoort vastgesteld
en ligt gedurende twee weken ter inzage bij
de Centrale Balie van het gemeentehuis van
Zandvoort

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 17
november 1999 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-229B Secretaris Bosman- plaatsen dakstraat 33
kapel
99-230B Kostverlorengedeeltelijk
straat 94B
vernieuwen
tuinhuis
99-231B Brugstraat 10
vernieuwen/
veranderen
werkplaats met
bovenwonmg

KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben kapvergunningen verleend voor
- Keesomstraat 50
- 1 boom
- J.P. Heijeplantsoen 16
- 1 boom
- Ebbingeweg 7
- 24 bomen
- Regentesseweg 4
- 1 boom
- Teunisbloemlaan 22
- 1 boom
- t.b.v. nieuwbouw
woonvoorziening
Plantinghuis Kostverlorenstraat 95
- 8 bomen
- voor Jupiter-gemeente
Raadhuisplein
-3 bomen

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een
derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen

Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-058B Max Euwestraat 33 bouwen van
een serre
99-176B Hoek Prinsenhof- plaatsen magastraat/Brugstraat
zijn en appartementen

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarscnnft hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de presidentvan de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

GEMEENTE

Eén compleet verzorgde begrafenis
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

of crematie voor een éénmalige

Eva Marijtje Rietdijk-Zwemmer
11 mei 1912

^

11 november 1999

STATIONSPLEIN 17/13
Nabij strand, station en centrum gesitueerd gezellig driekamerappartement op de vierde woonlaag met uitzicht over
Zandvoort. Parkeergelegenheid op eigen terrein Ind hal;
woonkamer met open keuken, balkon op het oosten, badkamer met wastafel en douche; 2 slaapkamers; bergkast
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

ƒ 3;6!55yK

P L. Rietdijk
J P. Rietdijk
M. E C Wijsbeek-Rietdijk
K Wijsbeek
P L Rietdijk
L M Rietdijk-Teixeira
R. P. S. M Rietdijk
W. G Hulman
Kleinkinderen en
ach terkleinkinderen
Celsiusstraal2
2041TK Zandvoort

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

De begrafenispiechligheid heeft op dinsdag 16 november plaatsgevonden.

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genome?!. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Tot onze diepe droefheid ging geheel onverwacht
van ons heen, mijn fijne en zorgzame moeder,
schoonmoeder en onze lieve oma Wil

VAN

SCHAIK
Vermist sinds 9 november omgeving
Haltestraat BOWIE gecastreerde kater,
half siamees met cyperse vacht.
Opvallend bandje met koeienprint met
naamkokertje.

BELONING voor vinder 250,-

Josette en Wilfred
Daan, Kaj
Corresjjondentieaclres.
Familie van den Berg
Voltastraat 12
2041CKZandvoorl
Mama is overgebracht naar het Uitvaartcentrum,
Poststraat 7 te Zandvoorl, alwaar geen bezoek
De cremaüeplechtigheicl zal plaatshebben op donderdag 18 november in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westervekl Tijd van samenkomst 14.45

uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

C

NVM

P.S. Willen omwonenden Haltestraat e.o.
s.v.p. in hun schuur of elders kijken.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-57129447Fax 023-5717596

tel. 023-5716382
06-26162475

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Wilhelmina Slagveld-Bouwman
weduwe van Frits Slagveld
5 januari 1924
14 november 1999

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

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dagen nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
ofcrematie.
: Direct hulp bij één sterfgeval. ,

ELK JAAR VERHUIZEN ZO'N 10.000 MENSEN WEGENS BURENGERUCHT.
Mensen

kunnen

last hebben

van vliegtuigen,

begrip, wat overleg en simpelweg rekening houden met elkaar.

maar ze kunnen nog veel meer last hebben van elkaar. Van

De maatschappij moet alles doen om Nederland

burengerucht, 's Zomers alle ramen potdicht. Dreunende

leefbaar te houden, vinden we allemaal. Maar wie is die maat-

house-muziek terwijl je de kinderen voorleest. Het gevoel

schappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

dat anderen jouw huis binnendringen.

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

minste geluid voldoende om je op de kast te jagen.

De onmacht en de razernij. Na verloop van tijd is het

Dit kan allemaal voorkomen worden met een beetie

DE MAATSCHAPPIJ. OAT BEN JIJ. l
D i t is e e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e

SIRE

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bewoners stellen
eisen aan praten
over masterplan
ZANDVOORT - Alleen als
de gemeenteraad een voorstel aanneemt waarin de
wensen van de bewoners van
de Midden-Boulevard opgenomen zijn, willen de vertegenwoordigers van de flats in
deze buurt in een overlegorgaan plaatsnemen.
Dat schrijft N.H. Serry, voorzitter van het bewonersplatform Midden-Boulevard, in
een brief aan wethouder Herben. De wethouder wil graag
dat de bewoners ook mee gaan
praten over een masterplan
voor de Midden-Boulevard.
Het platform vindt echter
het huidige programma van eisen voor dit masterplan nu
veel te vaag. De bewoners willen dat daar in komt te staan
dat de flats niet gesloopt mogen worden, dat het wonen op
de Midden-Boulevard centraal
moet blijven staan en dat de
overlast van de naastgelegen
strandpaviljoens en andere ondernemers beperkt moet worden.
Zij laten bovendien uitzoeken door een advocaat wat de
juridische status van het masterplan is. Het is tot nog toe
aan ons gepresenteerd als een
'vlekkenplan' volgens Serry.
Serry heeft ook een alternatief voorstel gestuurd naar
Herben over een overlegorgaan. In het orgaan zouden de
projectleider van het masterplan, een vertegenwoordiger
van de twee architectenbureaus, van het OPZ, van eigenaren van grond of objecten in
het gebied en van het bewonersplatform moeten zitten.
Serry stelt ook voor dat alle
leden van het overlegorgaan
het recht hebben om minstens
tien dagen van te voren onderwerpen aan te dragen. Van de
vergaderingen worden geen
notulen gemaakt. Wel wordt
bij de agenda van de volgende
keer een kort verslag gevoegd.

Parkeren duurder
ZANDVOORT - De parkeertarieven gaan toch fors stijgen.
De motie van het AOV/Unie 55plus en GBZ om dit te voorkomen, is woensdagavond afgeschoten. Twaalf raadsleden
stemden tegen. Alleen Peter
Boevé (AOV/Unie 55-plus) en
Michel Demmers (GBZ) waren
voor. De parkeertarieven gaan
50 procent omhoog.

Zorgloket
Vervolg van voorpagina
Peter Huijskes (Welzijnscentrum) zet eveneens vraagtekens bij het Zorgloket. „Het
plan zit vol onzekerheden. De
thuiszorgorganisaties krijgen
een inspanningsverpüchting
om hulp te verlenen, maar is
dat niet te vrijblijvend? Wij
zullen zeker prominent aanwezig zijn in de begeleidingscommissie."
Volgens wethouder Oderkerk zien beiden het te somber
in. „Nu functioneert het in elk
geval niet goed. Dit Zorgloket
moet men zien als een verlengstuk van de bestaande instellingen. Het is niet de bedoeling
om in te breken op de werkwrjze van de organisaties. De
meerwaarde? Die gaan we de
komende twee jaar proberen
zichtbaar te maken. Ik heb ook
niets aan een papierwinkel d'r
bij."
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De gemeenteraad beslist
dinsdagavond 23 november
over de uitgangspunten van
een masterplan voor de
Midden-Boulevard.
Vanavond organiseert de
WD een bijeenkomst om de
bewoners en ondernemers
uit deze buurt nog eens hun
mening te laten geven. Torn
Franszwa en mevrouw
Mebes, twee bewoners,
hebben in elk geval een
duidelijke mening.
E ONZEKERHEID
over eventuele sloop
van de flats op de Midden-Boulevard is hard
aangekomen bij de bewoners
van het Van Fenemaplein, het
Favaugeplein en het Badhuisplein. In de lift, op de gang en
in de portiek spreken bewoners er veel over, vertelt Torn
Franszwa, bewoner van een
appartement op het Van Fenemaplein. Ook mevrouw Mebes,
een andere bewoonster, windt
zich erover pp.
Beiden zijn verknocht aan
Zandvoort. „Als vakantieganger uit Duitsland kwam ik jaren geleden ook wel in andere

D

'Ze nemen ons niet serieus'
kustplaatsen. Maar Zandvoort
vond ik het gezelligste, het
meest Hollands. Daarom heb
ik ervoor gekozen om uiteindelijk hier te gaan wonen," vertelt Mebes.
Franszwa herinnert zich nog
hoe hij als jongetje van zes met
zijn ouders naar Zandvoort
ging. Inmiddels heeft hij het
erg naar zijn zin als inwoner
van zijn geliefde dorp. Zijn appartement op het Van Fenemaplein bevalt hem prima.
Franszwa en Mebes zijn dan
ook verontrust dat in het nieuwe Masterplan Midden-Boulevard sloop van hun geliefde flat
niet uitgesloten wordt. Franszwa en Mebes zijn nauwelijks
onder de indruk van het programma van eisen dat de architecten/stedenbouwkundigen Soeters en Geuzen onlangs op een roerige avond in
hotel Esplanade gepresenteerd hebben.
„Men ziet ons niet voor vol
aan," zegt Mebes. „In het pro-

gramma van eisen wordt gesproken over kleinschaligheid.
Kan dit woord voor een architect als Soeters zo'n andere
betekenis hebben dan voor de
gewone mens? Voor het gebouw dat zijn geest boven het
Gasthuisplein liet verrijzen, is
'kleinschaligheid' het laatste
dat mij te binnen schiet."
Ook bij de 'verantwoorde
mix van stijlen' zet ze vraagtekens. „Het zijn lievelingswoorden van Soeters. Maar wat betekenen ze? Hij liet ons mooie
foto's zien van vooroorlogse
huizen, in de loop der jaren op
overtuigende manier gecombineerd met nieuwere gebouwen. Onze kleine Zandvoortse
straatjes: hij houdt er evenveel
van als wij. Daarom raadt hij
een soortgelijke bebouwing
voor de Midden-Boulevard
aan. Maar hoe kan dat? Laat
nu juist op de Midden-Boulevard geen enkel vooroorlogs
gebouw meer te bekennen
zijn," zegt Mebes.

,,'Een fijnmazig net van verkeer' staat er ook nog vermeld
in het programma van eisen.
Eindelijk wat concreets, dacht
ik. Met de loep laten zich op de
uitgereikte flyer de contouren
van de Midden-Boulevard herkennen, door de computer gevuld met een net van ruitjes. Is
dat het nieuwe verkeer? Nee.
Het is alleen een visualisering
van het woord 'fijnmazigheid'.
Vriendelijk bedankt. Weer wat
geleerd."
Daarnaast ontbreekt het
Soeters en Geuze aan realiteitszin, menen Franszwa en
Mebes. „Waar moeten al die
mensen wonen als de flats
weggehaald worden," vraagt
Franszwa zich af. „Als je er
lage huizen voor neerzet, kleinschaligheid zoals Soeters zegt,
kun je nooit zoveel mensen
kwijt." Mebes kan niet geloven
dat de gemeente ooit zal besluiten de flats te slopen.
Franszwa mist ook een degelijke onderbouwing van het

masterplan. „Er is geen marktonderzoek gedaan om erachter te komen of het economisch wel wenselijk is de polen
te ontwikkelen, zoals de gemeente stelt. En de bewoners
zijn ook niet gevraagd of ze vinden dat hun woongenot wel
verbeterd moet worden. Wat is
dan de reden van dit masterplan? Persoonlijke relaties tussen politici en projectontwikkeiaars of architecten? Leo
Heino, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zandvoort en eigenaar van het Circus, heeft nauwe banden met
architect Soeters."
Maar is er dan helemaal
niets dat de bewoners in hun
buurt verbeterd zouden willen
zien? De overblijfselen van het
failliete Dolfirama zijn inderdaad lelijk, geven beiden toe.
„Het dak en de muur kun je
makkelijk opknappen, bijvoorbeeld door mooi relief aan te
brengen," stelt Franszwa voor.
Ook de winkelpassage langs

de Engelbertsstraat vindt hij
niet zo mooi. „Net barakkenbouw." Mebes stoort zich er
minder aan. De winkels onder
de flats zijn met voor niets vervangen door kantoren volgens
haar. „Ze liepen niet zo goed
blijkbaar."
Het Badhuisplein heeft de
grootste facelift nodig volgens
beiden. „Maar het moet geen
kermis worden, zoals Scheveningen," meent Franszwa.
„Maak er een mooi plein van,
eventueel met nog een paar
terrassen. Daarvoor komen de
mensen naar Zandvoort, voor
de terrassen en de strandpaviljoens. Die zijn uniek in de wereld. Toeristen zien echt die
flats niet. Die komen aan, willen naar het strand en gaan
daarna nog wat drinken Dus
die flats kun je best laten
staan. Ze houden ook de wind
tegen."
Mochten de politici met luisteren naar de bewoners dan is
er volgens hem maar een manier om ze te overtuigen. „Over
twee jaar zijn er weer verMezingen," aldus Franszwa.
Monique van Hoogstraten
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*Mees' Nijboer: Van kinderen word ik nooit moe'

Intocht
sinterklaas
ZANDVOORT - Zaterdag 20
november arnveren sinterklaas en een heleboel pieten in
Zandvoort. De goedheiligman
komt dit jaar per paard. Om
twee uur is hij bij het raadhuis
en hoopt hij dat de kinderen
hem toezingen. Na een bezoek
aan de burgemeester maakt de
sint een tochtje door het centrum (Kleine Krocht, Gasthuisplein, Wagenmakerspad,
Engelbertsstraat, Kerkstraat
en weer terug naar het Raadhuisplein).
Van drie tot vier kunnen de
kinderen hem bezoeken in Hotel Esplanade (Engeltaertsstraat). Van half vijf tot half zes
in hij in Gran Dorado op het
Grand Place. Een hulp-smterklaas is ondertussen met zijn
pieten van vijf tot zeven uur m
Hotel Hoogland (Westerparkstraat) .
Woensdag 24 november viert
het Activiteitencentrum in gebouw de aankomst van sinterklaas. Van twee tot half vier is
de sint met twee pieten aanwezig in gebouw 't Stektóe. Het
feest is bedoeld voor kinderen
van vier tot zeven jaar. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar bij
Thierry Siang van het Acitviteitencentrum (5717113).

WD'ers willen
zelf beslissen
'Hoi Mees' hoort hij tot zijn genoegen nog steeds in het
dorp. Al werkt hij al twee jaar de helft van de week bij
de gemeente als ondenvijsspecialist, voor velen is Hans
Nijboer nog steeds de bekende meester van de Hannie
Schaftschool. Morgenavond neemt hij officieel afscheid
van de school. Hij gaat zich nu volledig richten op zijn
nieuwe carrière. „Maar ik mag gelukkig altijd nog een
middagje komen lesgeven, als ik dat wil."

E

neemt na twintig jaar officieel
afscheid van de Hannie Schaftschool. In juli 1979 volgde hij
Ge Lopgman op als directeur.
Twee jaar geleden gaf hij het
roer van de school over aan
Marja Driehuizen en Joke
Bloeme-Bais. Hij bleef wel
leerkracht, maar daarnaast
werkte hij bij de gemeente als
„verbindingsschakel
tussen
„Ik sta nooit chagrijnig voor het onderwijsveld en de gede klas. Natuurlijk ben ik wei- meente", zoals hij het zelf
eens boos, maar nooit lang. En noemt.
als ik het ben, dan is het wel
echt. Dan speel ik geen toneel.
„Het voordeel is dat ik zelf
Ik probeer duidelijk te zijn ook directeur ben geweest.
over mijn gevoelens. Als ik ie- Dus als ik met enthousiasme
mand begroet, wil ik ook laten een project van de politie preFoto Karin Schut
merken dat ik het leuk vind om senteer aan de directeuren van Hans Nijboer is nu wel ambtenaar geworden, maar hij heeft zijn vrijheid gehouden
iemand te zien." De astma van de zes basisscholen, dan weten
zijn vrouw heeft hem laten be- ze dat ik er ook met hun blik
een paar jaar tijd nog een amb- grond van zijn hart zo aardig ook een kind met het syn- raken niettemin opgebrand.
seffen hoe belangrijk dat is, naar gekeken heb."
tenaar word. Wat het verschil dat hij graag voor iedereen wat droom van Down (een 'mon- Nijboer heeft daar veel begrip
vertelt hij. „Ik leef veel bewusNijboers werkzaamheden bij is tussen een gemiddelde amb- wil doen. Dat is soms wat las- gooltje') op schooi gezeten.
voor. „Het is best zwaar om
ter dan ik anders misschien geDat zou allemaal niet gelukt directeur te zijn. Ik geef ook
daan zou hebben."
de gemeente zijn heel breed tenaar en mij? Ik zit weinig tig. Maar ik kan beslist met
(„ik heb eigenlijk mijn eigen achter mijn bureau. De men- hem door de bocht. Ik kan zeg- zijn, zegt Nijboer, als Hanneke liever aandacht aan de kindeVan kleine dingen geniet hij baan vormgegeven"), maar hij sen hoeven niet naar mij te ko- gen wat ik denk. Van tevoren Keislair hem niet al die jaren ren dan dat ik controleer of de
extra. „Vanmiddag was ik nog heeft ook een paar specifieke men, ik ga naar hen toe. De heb ik ook aangegeven dat ik had bijgestaan. „Ze is goud prullenbakken wel geleegd
op de Hannie Schaftschool. taken. Zo coördineert hij bij- vrijheid die ik op de Hannie dat belangrijk vond. Gelukkig waard. Wij zijn twee handen op zijn. Maar ik denk niet dat ik
Een klein jongetje uit het asiel- voorbeeld het onderwijs aan Schaftschool had, heb ik ge- heeft Cees Oderkerk net als ik één buik. We kunnen blindva- zou zijn uitgevallen," zegt hij
een warm hart ren op elkaar. Mede door haar beslist. „Daarvoor had ik er te
zoekerscentrum had me nage- asielzoekersvoor kinderen heb ik het zo lang volgehou- veel plezier in. Van kinderen
tekend en hij had er ook een kinderen en
die zorg nodig den."
word ik nooit moe."
paar Nederlandse woordjes bij controleert hij
e r uc
hebben."
gezet. Zo'n jongen die pas een de
Monique van Hoogstraten
Veel oudere schoolhoofden
jaar in Nederland is en toch al „Je moet mij
Je bekomzo veel geleerd heeft. Dat raakt zien als een ----me. Net als het vertrouwde dienstverlener, een onderwijs- lukkig gehouden. Inmiddels meren om kinderen die er wat
heb ik wel veel te veel overuren meer voor moeten doen om te
'mees' waarmee ik vaak op consulent."
„Ik ben ontzettend blij dat ik opgebouwd. In het onderwijs kunnen leren en leven, heeft
straat door oud-leerlingen
wordt aangesproken. Al noe- de kans heb gekregen om aan werk je immers altijd door tot Nijboer op de Hannie SchaftZANDVOORT - Veertig dubbelbloemige paardenkastanjes
men pubers me meestal Ein- een nieuwe baan te beginnen. je klaar bent. Aan vijf keer 7.12 school tot een van de hoofdstein, vanwege mijn witte wap- Het is heel anders dan op een uur is 36 uur kan ik nog niet zo doelen gemaakt. Hij is er trots komen te staan in de Kostverlorenstraat. Een gespecialiseerd
school werken en toch heeft goed wennen."
op dat deze school bijvoor- bedrijf, de Nationale Bomentaank, is sinds maandag bezig de
perende haren."
deze baan veel raakvlakken
„Het is leuk voor een wét- beeld heel weinig kinderen bomen te planten. Ze worden ongeveer twintig meter hoog. Ze
houder te werken. Cees Oder- naar het speciaal onderwijs dragen weinig vruchten zodat automobilisten niet bang hoeven
Vanaf morgen is de koos-, met mijn vorige baan."
kerk is bovendien geen door- stuurde, lang voordat dit lan- te zijn dat er een kastanje op hun voorruit valt als ze door de
naam 'mees' eigenlijk niet
„Alleen denk ik niet dat ik in sneewethouder. Hij is in de delijk beleid werd. Zo heeft er Kostverlorenstraat rijden.
meer geldig. Hans Nijboer
EN SCHOTELTJE laten vallen om de breuken uit te leggen. Hans
Nijboer vindt het zelf
net zo leuk als de kinderen.
„Een beetje toneelspelen tijdens de les, daar hou ik van.
Wat grapjes er tussendoor
gooien, anders is het zo saai
voor de kinderen."

'Ik ben ontzettend blij dat ik
m o et rnij aan een nieuwe baan mocht beginnen'

Nieuwe bomen in Kostverlorenstraat

ZANDVOORT - De opknapbeurt van Oud-Noord en het
aanpassen van de kruising Van
Lennepweg-Liinnaeusstraat
kosten samen twaalf miljoen
gulden. Dat heeft wethouder
Andries van Marie maandag
bekend gemaakt. Hij hoopt op
subsidie van de provincie.
Het duurste is het vernieuwen van de riolering en de wegen in Oud-Noord. Dat kost
ruim vijf müjoen. Ook de rotonde die bij de ingang van

Opknappen Noord
en aanleg rotonde
kost 12 müjoen
Nieuw-Noord moet komen
(Van
Lennepweg-Linnaeusstraat) is een forse investering.
De gemeente heeft daarvoor
een miljoen gulden gereserveerd.
Verder worden het groen
aangepakt, de achterpaden

beter verlicht en het parkeren
verbeterd. Daarnaast komt er
een fietspad langs de Tollensstraat. De werkzaamheden
worden de komende vijf tot zes
jaar uitgevoerd.
De opknapbeurt is tot stand
gekomen na intensief overleg
met buurtbewoners. Zij mochten meepraten, omdat de gemeente meer participatie van
burgers wil. Het project OudNoord is één van de eerste participatieproj ecten.
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WD-fractie en burgemeester
ruziën over veiligheidsbeleid
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
gaat uitleggen waaraan hij
volgend jaar 155 duizend gulden voor het veiligheidsbeleid wil besteden. Dat heeft
hij vorige week woensdag op
aandringen van de WD-fractie beloofd.
De WD dreigde met een motie te komen om een ton van
het veiligheidsbeleid af te halen. Op het laatste moment
trok de VVD de motie echter
in. Fractievoorzitter Pieter

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

Joustra neemt voorlopig genoegen met de toezegging van
de burgemeester. Tussen Joustra en Van der Heijden ontstond een klein conflict.
Joustra haalde fel uit richting Van der Heijden. „Ik heb
het rottige gevoel," zei hij
woensdagavond, „dat beweringen die de politie doet later
niet waai- blijken te zijn. Ik heb
bijvoorbeeld al eens gevraagd
of de politie wat kan doen aan
de auto's die langs de Zandvoortselaan te koop aangeboden worden, maar tot op de
dag van vandaag is er nog geen

bekeuring uitgeschreven en de
auto's staan er nog. Ondanks
alle toezeggingen. Ook de belofte dat de politie in de Rotonde zou gaan zitten deze zomer,
bleek niet uit te komen."
Van der Heijden gaf dat laatste toe. De burgemeester vindt
bovendien dat het geld voor
het veiligheidsbeleid hard nodig is, omdat veiligheid heel
breed is. Joustra's reactie vergeleek hij met de wassenbeelden van Madame Tussaud
„Men zit er wel, maar het is
niet duidelijk of er naar de argumenten geluisterd wordt."

Vaste paviljoens pas vanaf 2001
ZANDVOORT - Op zijn
vroegst kunnen de strandpaviljoens blijven staan in 2001.
Alhoewel wethouder Hans
Hogendoorn liever vandaag
dan morgen het nationale
proefproject
'semi-permanente paviljoens' geregeld
ziet, vreest hij dat het nog
wel even zal duren voordat
alle richthjnen hiervoor vastgesteld zijn.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen' ƒ 1 ",60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-
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Toch zit er volgens Hogendoorn wel schot in de zaak.
Binnen een paar weken legt
een projectgroep onder leiding
van de gemeente Zandvoort de
richtlijnen op tafel. Daarna
gaat de gemeente met de pa-

vüj oenhouders om de tafel zitten. Hogendoorn wil nog niet
zeggen welke eisen rijkswaterstaat,
hoogheemraadschap
Rijnland en de gemeente in
petto hebben. Hij wil eerst het
rapport afwachten.
De belangstelling om te mogen blijven staan is volgens de
wethouder erg groot. Veertien
van de bijna veertig paviljoenhouders hebben zich inmiddels aangemeld. Over de selectie en het maximale aantal kan
Hogendoorn echter nog geen
mededelingen doen.
Tijdens de Landelijke Kustdag die donderdag in Gran Dorado gehouden is, bleek overigens dat op sommige plaatsen
in Nederland al lang paviljoens

's winters met afgebroken worden. De Texelse ondernemer
Zoetelief kan zo vier plaatsen
opnoemen: „Rockanje, Ouddorp, Julianadorp en Vlieland.
Zelf heb ik op Texel acht jaar
lang een paviljoen 's winters
opengehouden, maar daarna
moest ik opeens weg." Zoetelief voert hierover inmiddels
een juridische procedure.
„Voor exploitanten is het erg
belangrijk dat het goed geregeld is," vindt hrj. „Nu is een
paviljoen nog een roerend
goed en die kun je moeilijk verzekeren. Semi-permanente pavüjoens zijn onroerende goederen die wel te verzekeren
zijn."

ZANDVOORT - Drie leden
van de WD-fractie vinden dat
de gemeenteraad over drie onderwerpen moet kunnen blijven meebeslissen. Het onderhoud en de aanpassing van gebouw De Rotonde, vervanging
en/of aanschaf van hardware
van computers op het gemeentehuis en vervanging en/of aanschaf van portofoons voor de
afdeling Ruimte en Groen wülen Pieter Joustra, Fred Paap
en Fred Henrion Verpoorten
niet uit handen geven.
De drie liberalen hebben er
geen moeite mee als het college zelf beslist over andere investeringen beneden de 150
duizend gulden. De andere
WD'ers, Oderkerk, Van Marie
en Poster, zijn het niet met hun
eens.
Zij volgen de raadsleden van
andere partijen. Dat is woensdagavond duidelijk geworden
tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting
voor 2000.

Lightraü ook
elders in Europa
ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland doet mee
aan een Europees lightrailproject. Dat meldt het Weekbericht van de provincie. NoordHolland werkt samen met de
stadsregio Haaglanden, de
provincies Limburg en Gelderland, de steden Manchester en
Kaiserlautern, East Lancashire Partnership, Cardiff County,
het Waals Gewest en het
Vlaams Gewest. Het doel is
ideeën uitwisselen en Europese subsidies binnenhalen. De
provincie Noord-Holland stopt
vooralsnog 55 duizend gulden
in het project. Voor Zandvoort
kan het project positieve gevolgen hebben, omdat er al
enige jaren gepraat wordt over
een lightrailverbinding tussen
Zandvoort en Haarlem/Amsterdam.
ADVERTENTIE
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1499.-

l SONY 82CM 100HZ
BREEDBEELDSTUNT!
KV32W3; HiFistereo.TXT
met geheugen. Adv.*3495.-

1749.-

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; studiokwaliteit;
Advlesprljs*1499.-

779.SONY DVD SPELER

1098.-

'WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

AANSLUITKOSTEN
T.W.V. ƒ90.-

295 liter inhoud, 3 vriesla:den en 3 legroosters. '1249.-

798.-

*)t.o<m, 2*j«rfQ Ban «mi» abonnwwit.

231 liter inhoud, 2 ruime
ivriesladen. '1149.-

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv/1399.-

869.-

1499.-

PT4501 ;Tetetekst Adv.*1645.-

949.

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs* 1595.-

749.-

BOSCH KOELKAST
280 liter inhoud waarvan
78 liter vries, 3 verstelbare glazen plateaus. *1249.-

845.-

MIELE KOELKAST

p

216 liter koel en 54 liter vries,
5 glazen plateaus, energie
klasse A. *1399.-

raagt;
,
«riizen zijn

m e

^c ^^i^^ S a^

855.BOSCH KOELKAST

ÜH hebben
De grootste

495.-

230 liter inhoud
)ud waarvan 46
litervries, 3 legroosters.
groosters. *629.-

^EafflBIP'^Jj

689.-

455.-

nfll fc*SSItflHl:TÏ

SONY HIFI STEREO

549.539.-

BAUKNECHTKOELKAST

PANASONIC KTV TXT

l 21S1; 55cm FSQ. Adv.*849.-

SONY 55CM STEREO

X2101; Trinitron, TXT.
| Adviesprijs'1440.-

,JI 695.-

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron.'990.-

379.-

399.SONY VIDEORECORDER

FRIGIDAIRE KOELKAST

JfflJ.UpiJs.lE

138 liter inhoud met 2 sterren vriesvak. *499.-

E130;Trilogicplus,afstbed.'610.-

Tafelmodel koelkast met
vriesvak. *429.-

WrSS^È

329.-

279.-

PHILIPS SHOWVIEW

1000 toeren
centrifuge.
Zuinig, stil en
milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. *1649.-

IKS 1fl .IKTlJI.!!!.!.™!

ARISTONAVIDEOREC.
SB100; 2 koppen, scart,
afst.bed. Adviesprijs'495.-

srsiiipgEg|||

319.PANASONIC Beste Koop!
NVSD220; Showview +
PDC. Adviesprijs'629.-

379.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~~
Met

afstandbediening.

Hoogtoerig. Slechts 40cm
breed. *1435.-

898.-

PHILIPS KLOKRADIO
CD-SPELER

JVC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

wakker worden met je favoriete muziek! 2 wektijden,
duidelijk display met dimmer, sluimer functie. *280.-

BOSCH VRIESKAST

BAUKNECHT CONDENSDROGER
elektronische droogprogramma's,
super grote vulopening, toets
voor lagere temperatuur, zoemer
en uitgestelde start. *1699.-

495..WHIRLPOOL VRIESKAST
108 liter, 11 kg invriescapaciteit. *799.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST

HRJ258; eenvoudig te programmeren (plugSplay),
2 x scart, inclusief afstandsbediening. *549.-

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde
programma's zeer gebruikersvriendelijke Novotronic
besturing. *1799.-

Volledig intërgïeerbaar,

raturen en aquastob "1 599.- 1

INBOUW^VAATWASS'ER

975.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER

Geenafvoernodig! 120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '1199.-

545.-

140 minuten timer en toets
voorlageretemperatuur."799.'

445.-

INDESIT WASDROGER
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur *599.

379.5KG W A S D R O G E R
120 minuten timer en toets
voor lagere temperatuur *599.-

70voorkeuzezenders,Off.Ned.
Philips garantie. Adv.'695.-

279.-

HP INKJETPRINTER
DJ71 0, fotoprinter, 600 dpi,
6 ppm. Adviesprijs*649.-

Bccmmm

339.-

CANON PRINTER

'

'

'

'

Met vonkontsteking. *499.hlïjTry'i'..'-:. -:.'•'•*•?•• -'•\•••

INBOUW KERAMISCHE
KpOKPLAATj 5= ;.%?
Met nestwarmte indicatie ,*899.-

'

BAUKNECHTDROGER ATAG
140 minuten timer en toets FORNUIS

WHIRLPOOL DROGER

51 CM KTV TELETEKST

GASviKOOKPL/lATl^

765.-

WHIRLPOOL VRIESKIST

lrtel400(Vhz, 32MB, 43GB, 56k
ftn, 1 jr. OoSte, Ex. moa *1899.-

84911

Geen afvoer nodig! Ruime
vulopening, 140 minuten
timer en RVS trommel * 1449.-

voorlageretemperatuur.*949.-

YAKUMO PC

Volledig inténgreertjaar, ,4^ preigr^rna'senaquastöp.?1299.v

Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en toets voor lagere
temperatuur. *999.-

103 liter, 11 kg invriescapaciteit. '549.-

102 liter inhoud, 6,5 kg invriescapaciteit. *599.-

ATAG WASEMKAP

F1.0;
Gasfomuis
met elektrische
oven en grill.
•1450.-

PELGRIM FORNUIS
EL34; Hete-lucht oven, E
irill en draaispit '1199.- [

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektio fornuis
metgrJengbzensieideks9l.*695.-

598.-

IGNIS FORNUIS

Gasoven met dubbele
glasdeur. *547.-

378.-

ETNA KOOKPLAAT

3-standen en vetfilter. *295.- 4-pitemetvonkontsteking.*448.-

BJC220; Kleurenprinter.
Adiesprijs*249.-

158.-

139.-

298.-

PELGRIM KOOKPLAAT
ETNA RVS WASEMKAP 2-delige
pannendragers

HP SCANNER

2 motoren, hoog vermogen *295.-

SCJ3200C; 300x600Dpi,
SObits. Adviesprijs*311.-

Bcmi&iiföf

235.-

en sierdeksel. '490.-

138.-

278.-

3 standen en vetfilter. '260.-

lelige branders.
4 pils met 2 delige

PELGRIM WASEMKAP ETNA KOOKPLAAT
30KPLAAT

PORTABLE KTV 37CM

178.-

265.-

'
1

' Meer budget door de gratis!
BCC-card!
:
Aanvraag-folder in de winkel!

SIEMENS3NBt)UW|?*
VA ATWASSJ Rlïfêï;1^

_749**
BOSCH ONDERBOUW l*

90 liter en 12 kg invriescapaciteit. '849.-

Intel 466Mhz, 64mb, 6.4GB,
56K Modem * 1999.excl. monitor

KTV37CM+TELETEKST

545.

INBOUW i
APPARATUUR

stop, zeer:stil. Adv.^2795.-1

BOSCH
CONDENSDROGER

YAKUMO PC

Off. Ned. Philipsgarantie. *495.-

3programma's,12couverts.*899.-

TinTiii'lrïMMM

VR165; +PDC. afstbed. *745.-

M1400; Afstandsbed. Adv.*550.-

PORTABLE KTV 37cm

INDESIT VAATWASSER

AEG
BOVENLADER

'
319.—1245.SAMSUNG KOELKAST
AEG CONDENSDROGER

L^HJUi^-J
IB°n
KOM LANGS VOORlEjü
EEN DEMONSTRATIEJpa
^HHBWff!(TTf>Ti>^dd:nE£yi
;jU*MW-^^^^VH vl

--

PT15S;37cm, afst.bed.'595.-

3 programma's en actief |
droogsysteem. '1199.-

BOSCH VAATWASSER

127 liter inhoud, waarvan
18 litervries. *549.-

SV60; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*699.-

SONY PORTABLE KTV

PHILIPS TELETEKST

AEG VAATWASSER

SGS2009; 2 programma's
en 4 sproeiniveaus.'l 149.-

WHIRLPOOLKOELKAST

SAMSUNG STEREO!

OÖ*!B*

,» 895.m 575.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. *1549.-

469.-

499.-

CQQ

XD2; Dome Sound, TXT
| met geheugen. Adv.*1499.-

945.-

WAS/DROOGCOMBNATIE

130 liter koel en 13 liter
vries, verstelbare glazen
plateaus. *899.-

B605;4koppen,SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv.*945.-

KV14V4;Showview,PDC.
;Adviesprijs*1220.-

549.-

5 programma's, 2 temperaturen en Thermodry
droogsysteem. '1699.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

ARISTONA STEREO

PANASONICSTEREOKTV

halve lading toets .*799.-

E720; SuperTrilogic, 4 koppen, Showview+PDC. *1100.-

&ï
^

37cm, Showview. Off. Ned.

679.-

INDESIT WASAUTOM. BAUKN3CHT VAATWASSER
Vrije temperatuur keuze en

136liter koel en 42 liter
vries, 2 legroosters. *699.-

INDESIT KOELKAST

6 Programma's, 3 temperaturen en unieke bestek |
schuiflade. '2099.-

ZANUSSI WASAUTOM.
800 toeren, vrije tem- BOSCH VAATWASSER
peratuur keuze, kort 6 programma's, 4 temperaprogramma. '1199.turen en timer, zeer stil *1848.-

575.-

SSSsSMÏBCc^^p
BSÜSiÉÉIIssfflfïiïEï

E830; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder. *1200.-

HRJ6;4k, Hi-SpecDrive. *989.-

| Philipsgarantie.Adv'995..

18 liter, 800 Watt, 5 standen en draaiplateau. *279.-

17 Ber, draapbteau en 6 standen.

ZANUSSI KOELKAST

hffllll-giMG

JVC STEREO VIDEO

SONY COMBO 37CM

SHARP MAGNETRON

700 WATT MAGNETRON

185 liter koel en 54liter
vries. 2 legroosters. *899.-

P^rajjjalE

899.-

Si

I»J4«]

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

729.-

SONY HIFI STEREO

l TV/VIDEO COMBI'S!

l TXT, 2 tüners. Adv*1395-

Digitale bediening, 800 Watt magnetron vermogen, 18lrter.'349.-

1000 toeren, spoelstop en
halve lading toets. *1249.-

E920; 7 koppen SuperTrilogic, vliegende wiskop,
HiFi-stereo. Adv.*1650.-

ARISTONA STEREO KTV

239.-

DAEWOO MAGNETRON

779.-

569.-

| PHILIPS 70CM STEREO

Digitale bediening, 800 Watt,
22liter,ontdooiautomaat.*549.- l

WHIRLPOOL WASAUTOM. MIELE VAATWASSER

PHILIPS 100HZ KTV SONY MONTAGE TOP!

PT820; 63 cm Black-line S,
| stereo, teletekst. Adv.*2795.-

WHRUKXDLMAGNETRON

1000 loeren, vrije temperatuur
keuze en sooelstop. *1349.-

899.PHILIPS MATCH-LINE
PHILIPS HIFI STEREO

1000 toeren, spoelstop en
kort programma. '1449.-

900 Watt, 30liter, digitale bediening metgrillenhetelucht.*699.-

BOSCH WASAUTOMAAT

«KKl •

VR675;Showview+PDC,4koppen, FollowTV, longplay. * 1045.-

900 Watt, 26 liter, digitale bediening, grill en helelucht'699.-

220 liter inhoud, vriesgedeelte met 2 vakken. *829.-

PHILIPS SUPER VHS!

1149.l SONY 63CM STEREO

1299.AEG WASAUTOMAAT

598.KOEL/VRIES COMBI

Turbo-Drive, stereo, montage, TXT. Adviesprijs'1595.-

KV29C1; Super Trinitron,
| TXT. Adviesprijs*1880.-

SHARP COMBI

235 literinhoud,2vriesladen en
verstelbare legroosters. *949.-

SONY 82 CM
BREEDBEELD
KLEURENTELEVISIE
KV32WF1; grootbeeld 16:9
Super Trinitron beeldbuis,
Smart zoom, 40 watt, Super
Spectrum Sound, 100 voorkeuzezenders, teletekst en
afstandsbediening. *2999.-

GH^ QQQ -

VR768; Turbo-Drive, stereo,
montage, Jog & Shuttle,
TXT. Adviesprijs*1495.-

1400 toeren, electronische
programma besturing en
waternivo automaat met
/Contra!. '2099.-

1000 toeren, spoelstop en
snel programma. '1699.-

1979.SONY72CMHIRSTEREO

lOOOWatt, 26liter, digitale
bediening, Quartzgrill, hetekJchtenuniekeCrispfunklie'1099.-

1249.- SAMSUNG COMBI

BOSCH WASAUTOM.

748.- ~~
ZANUSSI KOEL/VRIES

S315; DVD video, 10bit,
afstbed, Adviesprijs*1770;-

Ëffiy

1200 toeren, zeer eenvoudige bediening
aquacontrol * 1649.-

BOSCH KOEL/VRIES

Voor aanvraag v»r»lat: g«ldtg '
IegttlmatlebBWI|i «n geldig
bunksttchrift zonder bedr*gfn
(nl«t ouder Om 1 maand)

D
GRDV; Prijsdoorbraak
rijsdoorbraak !,
100x zoom.
om. Adv.*3849.Adv.'3849.-

1549.999.SONY DIGITAL8 TOP!
SONY BREEDBEELD

303 liter inhoud, 3 ruime vriesladen, 3 verstelbare legroosters en elektronische
lemperatuurregelaar. '1699.-

hw.v, 799.-

1069.1749.JVC DIGITAAL
ÏITAAL STUNT!
j SONY BREEDBEELD

1979.

AEG WASAUTOMAAT

BOSCH KOEL/VRIES

MOTOROLA CD 160,
LUXE GSM TELEFOON

869.-

SONY STEADY
EADY SHOT !

1178.-

3 maandan op*p*ren

16 x zoom, 5 standen program AE, incl. accessoires
en alst.bed. Adv.*1499.-

TR620; 15x
x zoom, 3 program AE. Adviesprijs*
iviesprijs'1890.1890.-

230 liter inhoud, 2 ruime vriesladan, 3 verstelbare draagplateausvan glas. *1599.-

brui kt e minuten kunt u

799.Htf CAMCORDER STUNT!

Topklasse! Grootbeeld
Black-line S, 100 Hz digital
| scan, stereo,TXT.Adv.*2695.-

MIELE KOELVRIES

u ma»ntJ«IIJk»
30 belminuten voor '
slechts f 15.»
per maand. De niet ge-

UC6000; camcordermet Flexizone, HiFi geluid. '1599,

. B R E E D B E E L D KTV

MIELEWASAUTOMAAT WHIRLPOOL COMBI
Topklasse. 1300 loeren, zeer
gebruikersvriendelijke. Novotronic besturing. Energie en
Was klasse A. '2799.-

BEVERWIJK
Breestraat 65
Mammoetstore 1500 m*

HAARLEM
Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995
Winkelcentrum "A'damse.Poort"

I

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN
'AMSTERDAM - BADHOEVEDORP - BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT- HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK -UTRECHT
VEENENDAAL-ZAANDAM - ZEIST
ZOETERMEER • ZOETERWOUDE

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag .. . .
dinsdag t/m vrijdag. .•.
zaterdag..........

13.00 tot 18.00 uur
; O9.:30 tot,18.ÖO'uür
'09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag . •'. .''; . .-. ..

19.00 tot 21.00 uur

'
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'Soms zegt papa ja, maar mama nee

de badplaats door

„Ik zou je niet meer kunnen
missen," bekent Monique
van Straaten aan Thierry
Siang. „Ik jou ook niet," zegt
ook Thierry. Ze kijken
elkaar even vol genegenheid
aan. We hebben het hier niet
over een opbloeiende
romance, maar over een
perfecte samenwerking
tussen twee collega's. Ze
hebben net in de
herfstvakantie samen een
griezelweek georganiseerd.
Maar gewoonlijk werken ze
ook dagelijks samen. Want
voor veel Zandvoortse
Tienerdisco
kinderen zijn Monique en
ZANDVOORT - Voor jonge- Thierry een soort tweede
ren van elf tot en met veertien vader en moeder.
jaar houdt het Activiteitencentrum 20 november een tienerdisco in gebouw 't StekMe
(Celsiusstraat 190). Alcohol en
sigaretten zijn verboden, maar
er is wel de nieuwste muziek te
horen. De disco duurt van half
acht tot half tien.

Drie pieten uit 1 familie
Het zwarte pietenkorps treedt zaterdag weer aan. Dit jaar krijgt
sinterklaas voor het eerst hulp van drie pieten uit één familie:
Klaas Koper (69 jaar), zijn zoon Peter (34 jaar) en kleinzoon
Stefan (8 jaar) zijn hulppiet. Stefan mag officieel niet meedoen,
want hij is nog geen zestien. Maar omdat hij zo'n lieve brief naar
sinterklaas geschreven heeft, mag Stefan toch zaterdag pepernoten uitdelen. Sinterklaas is namelijk maar wat blij met de
familie Koper. Al was het alleen al omdat Jolanda Koper de
kostuums voor het drietal genaaid heeft. Zou de Goedheiligman
ook een extra cadeautje uit Spanje meegenomen hebben?

Live vanuit zandvoort
Stel, je werkt in Amsterdam en je bent benieuwd wat voor weer
het in Zandvoort is. Dan surf je even naar www.zandvoort.com.
Voortaan staat daar een foto op die elk uur vernieuwd wordt
volgens Erwin van der Slik, het brein achter de webcam. De
camera staat op de zestiende etage van het Palacegebouw.

De toren van Fred Kroonsberg

Opbrengst

ZANDVOORT - In café
Shooters (Haltestraat 56a)
treedt zondag 21 november de
zesmansformatie Ever Changing Mood op. Deze band
speelt nummers uit de jaren
negentig. De groep bestaat uit
een zangeres en vijf heren. Het
optreden begint om tien uur.

Burgerlijke7
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(OPA).

APOTHEEK: Tot en met .vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdagavond Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein 10, tel. 5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.

T

HIERRY SIANG (26)
werkt nu precies een
jaar als jeugdwerker bij
de Stichting Activiteitencentrum Zandvoort. Tevens staat hij Monique van
Straaten (27) bij in de ha- Thierry en Monique werken perfect met elkaar samen
schoolse opvang De Boomhut
in praktische zin, maar coördi- Die is gehuisvest in de Duin- niet. Ze probeerden ons dan
ook tegen elkaar uit te spelen:
neert hij tevens de gehele gang roosschool.
van zaken.
van Thierry mag het wel, net
„Kinderen staan na een va- als in een gezinssituatie. Ik zei
Deze ruimte in gebouw 't kantie te popelen om weer te dan ook: Soms zegt papa 'ja',
StekMe richtte Monique zeven mogen komen. Ouders vertel- maar mama zegt 'nee'. Om uit
jaar geleden zelf in. „Het bleek len me dat ze de nachtjes aftel- te leggen dat bepaalde dingen
niet volgens de regels gingen.
dat de naschoolse opvang in len," zegt ze blij.
praktische zin nog helemaal
Nu zitten we helemaal op één
moest worden vormgegeven.
Waar Monique jaren met lijn."
Ik schrok daar van; ik had dat veel succes de rol van de moeZijn kwieke optreden wordt
niet begrepen bij mijn sollicita- der met het kopje thee overtie. Opeens moest ik alles zelf nam, komt er nu ook een vader hem niet altijd helemaal in
regelen en was ik verantwoor- in beeld, een hypermoderne dank afgenomen, maar zijn dadelijk voor een heleboel din- met een stekeltjeskapsel en den zijn tot nu toe steeds goed
uitgepakt. De jeugdwerker, die
gen. Ik werd echt in het diepe rollerskates.
gegooid. Achteraf gezien heb
zichzelf liever kinderwerker
ik daar enorm veel zelfvertrou„Die rollerskates zijn ge- noemt, omdat hij vooral met
wen door gekregen," zegt de woon makkelijk. Ik sjees hier jeugd tot twaalf jaar werkt,
inmiddels ervaren kinderbege- van kantoor naar de lokalen vindt het vaak moeilijk om op
leidster.
heen en weer," zegt Thierry, goedkeuring van het bestuur
terwijl hij een slokje van zijn te wachten voor zijn sprankelende ideeën. Zo nam hij op
De Boomhut doet aan als kruidenthee neemt.
een grote huiskamer met knus„Ik ben een snelle jongen; eigen houtje een vrijwilligster
se hoekjes. Moniques formule eerst doen dan denken. Ik nam aan, die twijfelde of ze nu bij
is zó populair bij de basis- de kinderen bijvoorbeeld in het Activiteitencentrum of Het
wilde
schoolkinderen dat er nu een verkleedkleren mee naar bui- asielzoekerscentrum
tweede groep bij is gekomen. ten, dat mocht van Monique gaan werken.

'Eyes wide shut'

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbescherming).

„We werken juist hard aan
een integratiebeleid, dus heb
ik geregeld dat ze hier kwam
en dat er tegelijkertijd een
groep kinderen uit Fawlty Towers, het asielzoekerscentrum,
op de woensdagmiddag mee
zou doen aan de knutselclub
door die vrijwilligster. Later
werd ik op het matje geroepen,
maar toen draaide het projectje al. Ik wilde zo'n kans gewoonweg niet laten schieten,"
aldus de voortvarende socioloog.
Intussen meldt een mevrouw zich een uur te vroeg
voor een informatiegesprekje
met Thierry. Hij rollerskate
naar de bar om haar toch te
woord te staan. „We zijn hier
constant vliegende keep. We
vallen allemaal voor elkaar in
om zo klantvriendelijk mogelijk zijn.
Je moet een echte duizendpoot zijn om je hier thuis te

Eén meter en vijfentwintig
centimeter. Zo hoog is de berg
met papieren die het raadslid
Fred Kroonsberg (PvdA) in
anderhalf jaar tijd verzameld
heeft. Kroonsberg is zelf naar
schatting 1.80 meter. Dus hij
kan voorlopig nog wel even
over zijn toren heen kijken. Nu
maar hopen dat de stapel niet
voortijdig omvalt. Overigens
krijgen de raadsleden in de
toekomst een computer en
Foto Karin Schut dan is al dat papier grotendeels overbodig.
voelen," zegt Monique.
Monique deed de opleiding
Agogisch Werk in Leiden en
Thierry de Sociale Academie
in Amsterdam. „Vanaf het eerste moment klikte het tussen Creatieve Zandyoorters doen
ons. Zo'n spontane jongen het ook goed buiten de dorpshebben we hier echt nodig," grenzen. Zo speelt Sonja Rijndacht ik toen ik Thierry voor ders-Koper binnenkort een
het eerst ontmoette."
gastenrol in de televisieserie
'Westenwind' en maakt MariDat beaamt ook Thierry, die anne Rebel de illustraties bij
inmiddels zijn voeten in skates de horoscoop van het nieuwe
alweer onder tafel heeft gepar- blad Glossy. Daarnaast was
keerd. „De kinderen voelen het werk van Paola van der
zich bij ons geborgen. We ha- Drift, René de Vreugd en Donlen ze op van school en bren- na Corbani onlangs te zien in
:
gen ze dan naar De Boomhut." Alkmaar. Donna heeft trouwens ook nog een expositie van schilderijen en bewerkte charriDe kinderen zelf zien niets pagneMstjes in Go Gallery (Prinsengracht 64) in Amsterdam.
liever dan dat Thierry en Moni- Kortom, Zandvoorters laten duidelijk wat van zichzelf zien op •
que voor altijd bij elkaar blij- dit moment.
•;>
ven. Op de deur van het lokaal
hangt een briefje met de plechtige aankondiging: 'Thierry en
Monique gaan trouwen'.

Ook buiten
Zandvoort

Kachel te veel

Nelleke van Koningsveld Rinus Kok zette vorige week woensdag zijn gaskachel bij het
grofvuil. Groot was zijn verbazing toen hij de kachel een dag
later nog steeds aan de straat zag staan. „De kachel is onroerend
Hoe millenniumgek is Zandchampagne, alleen is er een
goed, want die hoort bij uw huis," kreeg hij bij de gemeente te
voort? In dit serietje tellen we
andere naam op geplakt,
horen. Ook een telefoontje naar een andere gemeente-ambteaf tot l januari 2000. Deel 2:
namelijk Millennium. Het
naar, leverde niets op. Hij moest maar een handelaar in oud ijzer
met welke speciale dranken
enige dat ikzelf interessant
zien op te snorren. Dat is na enige telefoontjes gelukt. Zondag is
kunnen de Zandvoorters het
vind aan die drankjes is de
de kachel weggehaald. Ondertussen heeft hij ook twee wethounieuwe jaar in gaan?
millenniumcocktail. Dit is
ders gebeld. „Ik vind het namelijk een belachelijke situatie. Ik
gewoon een coctail van zoete betaal toch netjes afvalstoffenheffing. In het gemeenteboekje
Er zijn leuke, grappige en
drankjes. Ik heb daar nog een staat nergens dat je je kachel niet kunt inleveren. En het is
paar flessen van staan, maar volstrekte onzin dat een gaskachel bij mijn huis hoort. Toen ik
bijzondere
millenniumproducten op de
die zijn voor mezelf."
hierin trok heb ik 'm zelf mee moeten nemen."
markt gekomen. Zoals
De heer Beems denkt dat de
millenniumjuwelen,
grote verkoop van
millenniumbier,
millenniumlampen,
millenniumcnanipagne
millenniumhorloges,
millenniumwijn of
uitblijft. „Mensen kunnen toch
millenniumbadspullen,
millenniumcocktails. „Ze zijn niet ineens dit jaar meer
millenniumglazen en
er allemaal," vertelt de heer
drinken dan vorig jaar. Ik
Een jarige oom? Een cadeautje voor sinterklaas nodig? Mark
millenniumdrankjes.
Beems van Gall &; Gall aan de hoop natuurlijk van wel, maar van den Oever en Arend Haye hebben weer een leuk boekje met
Als mensen niet van
Kerkstraat. „Ik vind het zelf
ik heb niet veel extra
woordspelingen gemaakt. Het vorige boekje is een bestseller
millenniumchampagne
allemaal een beetje
ingeslagen. Persoonlijk vind ik geworden. Er zijn er maar liefst 13 duizend van verkocht. Vanaf
houden, kunnen ze nog altijd overdreven. Het is eigenlijk
het hele millennium maar een donderdag ligt het nieuwe boekje in de Zandvoortse boekhandel.
het nieuwe jaar in gaan met
gewoon bier, wijn en
opgeblazen gedoe."

Spelen met woorden

Snowie
Elke woensdagavond draait
Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De
voorstellingen beginnen om
half acht met een korte
mieiduig. Er zijn geen
voorfilms en er is meestal
geen pauze. Vanavond 'Eyes
wide shut'.
Snowie is bijna zo wit als
sneeuw, niet helemaal, want
haar rug en koppie is meer
beige. En dan heeft ze ook nog
twee hele blauwe ogen. Wat
voor ras Snowie nu precies is,
is niet helemaal duidelijk.
Snowie is voor de helft Doberman en voor de andere helft is
zij of windhond of Husky.
Zo jong als zij is heeft zij al
heel veel meegemaakt. Zij is
pas acht maanden oud en
weet nog niet veel. Zij moet
bijna alles nog leren, maar
dan krijgt men er ook heel
veel liefde voor terug. Snowie
is dol op knuffelen en spelen
en gaat letterlijk voor haar
baas door de knieën. Andere
honden leveren in het begin
een zeer onderdanige en bijna
een angstige reactie maar dat
gaat al snel de goede kant op.
Ze heeft niet echt veel kennisg'emaakt met haar soortgenoteu. Katten is een hele nieuwe
ervaring voor haar. Kinderen
vind ze leuk en lief vanaf een
Jaar of zes, met jongere kinderen heeft ze absoluut geen ervaring.
Wie geeft deze jonge dame
en nieuwe kans en leert haar
door training alles wat ze
ino_et weten? Snowie is te gast
bij het Kennemer Dierentehüis Zandvoort en zoekt, net
als alle andere loges een
nieuw tehuis. Informatie: Kennemer Dierentehuis Zanelvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

oog

oor

ZANDVOORT - Café Koper
haalt de Spaanse zon opnieuw
naar Zandvoort. Van 19 november tot en met 13 december kunnen gasten snoepen
van lekkere tapas (Spaanse
hapjes), Spaanse wijnen en
muziek. Om zes uur verricht
kokkin Aletta Heij vrijdag de
aftrap. Zaterdag 27 november
treedt het Haarlems Jazz
Quintet vanaf negen uur op.
Vrijdag 3 december is de repetitie van het Gemengd Zandvoorts
Koper
Ensemble
(smartlappen in plaats van tapas). Zaterdag 4 december
kookt Aletta Heij zeer speciale
Spaanse gerechten (reserveren gewenst) en zondag 13 december is de laatste kans om
de tapas te proeven.

Livemuziek

Met
en

Spaanse zon

ZANDVOORT - De verkoopdag van de Hervormde Kerk
vorige week heeft ruim 75 honderd gulden opgebracht voor
het opknappen van het kerkmeubilair. De waarde van de
mand met levensmiddelen was
111,15 gulden. Mevrouw Ravensbergen zat hier het dichtste bij.

woensdag 17 november 1999

e inmiddels overleden
D
Stanley Kubrick wijdde
zijn laatste film aan een seksueel experiment. 'Eyes wide
shut' gaat over een dokter
(Torn Cruise) en zyn vrouw
(Nicole Kidman) die binnen
hun huwelijk op zoek gaan
naar hun seksuele grenzen. De
dokter komt zelfs terecht in

Kraamhouder
Dennis Koene is zelf
verslaafd aan vis

een strak georganiseerde orgie
nadat zijn vrouw heeft bekend
dat ze over een andere man
heeft gefantaseerd. De film is
gebaseerd op 'Traumnoyelle'
ZANDVOORT - Sinds l novan Arthur Schnitzler uit de
vember kunnen liefhebbers
jaren twintig.
van harinkjes, lekkerbekjes en
Pikant detail: er is nauwe- kibbeling weer als vanouds telijks enig bloot te zien, want in recht bij de 'viskiosk' ter hooghet contract met Kidman te van het Shell-station aan de
stond nauwkeurig genoteerd Boulevard Barnard. Nadat de
hoeveel centimeter bil in beeld kraam in oktober drie weken
gebracht mocht worden. An- gesloten was heeft Dennis
der pikant detail: Kidman en Koene, die het verkooppunt
Cruise zijn in het echte leven overkocht van de twee dames
ook met elkaar getrouwd. Vol- die het voorheen exploiteergens Vrij Nederland zou Cruise den, het begin deze maand
nauwelijks enige interesse weer nieuwe leven ingeblazen.
hebben in zijn eigen seksleven Dagelijks staat hij dit wintermet Kidman. Maar dat is seizoen tussen 12 en 18 uur paraat om zijn clientèle aan een
slechts een gerucht.
even vers als smakelijk stukje

weten. „Hiervoor heb ik immers twee j aai- lang bij Kroon
Vis gewerkt, onder meer in de
kraam bij het Bouwes Palace.
Bovendien is mijn vader ook
actief in deze branche." Zelf
geeft Dennis trouwens blijk bepaald niet vies te zijn van zijn
eigen assortiment. „Er gaat
geen dag voorbij zonder dat ik
zelf een lekker stukkie vis eet,"
verklaart hij. „Je kunt gerust
zeggen dat ik daar een beetje
verslaafd aan ben."
Hij prijst zich gelukkig met
de prachtige locatie waarop
Dennis Vis is gesitueerd. Zijn
kraam is namelijk uiterst strategisch gelegen bij zowel het
pompstation, het circuit, het
strand als de ingang van een
camping. „Dat dit echt een uitstekende plek is heb ik al mogen merken aan de vele vaste

ÖulgëriJrkè
-' < * " - * -' stand
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Periode 6-13 november
Geboren: Joy Hoejenbos,
dochter van Hendrikus Wilhelmus Hoejentaos en Petronella
Francisca Maria Boot; Nur Miliana Bos, dochter van Mauritius Martinus Bos en Juaini binti Mat; Bart van de Poll, zoon
van Alexander Dick van de Poll
en Daniëlle Schönhage.
Ondertrouwd: Hendrikus Her-

manus Hoejenbos en Esther
Christina Prins.
Getrouwd: Petrus Johannes
Lefferts en Jacoba Johanna
van Delft; Martin Valies en Daniëlle Schilpzand.
Overleden: Adriana van Vessem-Van Bilderbeek (86); Harold Vicente Sirvania (54); Nicole Miralda Epker-Jager (34);
Jacob Wagenaar (60); Engelina Martha van Deursen-Van
Kleeff (86).
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Kerkdiensten

Hei-vormde Kerk: Zondag 21 november 10 uur ds R. Hengstmangers.
Gereformeerde Kerk: Zondag 21 november 10 uur: ds W. van
Galen.
Agatha Parochie: Zaterdag 20 november 19 uur P vd Smaal.
Zondag 21 november 10.30 uur P vd Smaal, koor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 21 november,
naar Appelkamer, Heemstede, 10.00 Kerk, Wilhelminaplein.
Nieuw Unicum: Zaterdag 21 november 10.45 uur: mevr. M.
PS: Snuffie zoekt nog steeds. Wassenaar.

Zandvoort Optiek: twee keer zo groot
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12.Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

zeefruit te helpen.
Voor de pas 21-jarige Dennis
is het natuurlijk een hele stap
om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen. „Maar ik
beschik al wel over de nodige
ervaring, hoor," laat hij monter

klanten die zich na de heropening bij mijn kiosk hebben
aangediend,"
constateert
Dennis verheugd. „Die mensen
zijn hartstikke blij dat ze hier
weer net als vroeger hun portie
zeebanket kunnen kopen."

Na verbouwing
meer privacy
in apotheek

ZANDVOORT - „Ja, ik mag
wel stellen dat onze verbpuwing 100 procent geslaagd is,"
geeft eigenaar Hans Mulder
van de Zandvoortse Apotheek
te kennen. „Voor het personeel
en mij is het in onze nieuwe
ruimte heerlijk werken en ook
de klanten zijn in het algemeen
zeer tevreden. Bijna iedereen
zegt dat het fantastisch is geworden."
Dat zijn bedrijf noodgedwongen van eind maart tot
half juli in een als noodapotheek ingerichte directiekeet
op het Raadhuisplein was gevestigd, in afwachting tot de
feestelijke heropening, zegt hij
graag over gehad te hebben
voor het schitterende eindresultaat. „Ons pand is namelijk
niet alleen volkomen verbouwd, maar ook groter geworden doordat we een stukje
van het plein hebben mogen
afsnoepen. Daardoor is het gelukt om onze apotheek veel
ruimer en overzichtelijker in te
delen."
Een mooi voorbeeld hiervan
is de vergroting van de publieksruimte, zodat men daar
nu zonder gedrang op de bestelling kan wachten. Ook de
balie is royaler dan voorheen,
wat de privacy aanmerkelijk
bevordert. Voorts is er een kamertje bij gekomen waar in alle
rust de nodige informatie verstrekt kan worden. „Zoals over
de werking en bvjwerking van
medicijnen," aldus Mulder.
„Maar ook over zaken als inha-

latietechniek, incontinentie en
zelfcontrole voor diabetici.
Graag zijn we bereid om een
kwartiertje uit te trekken om
daar instructies voor te geven.
En dat blijkt te voorzien in een
flinke behoefte, als ik zie hoevaak van deze unieke service
gebruik wordt gemaakt."
Dat ook de in totaal tien personeelsleden meer ruimte tot
hun beschikking hebben gekregen komt volgens Mulder
eveneens ten goede aan het
publiek. „Want doordat het allemaal een stuk efficiënter en
ergonomischer is ingericht zijn
de werkafstanden veel kleiner," verduidelijkt de apotheker. „En dat zorgt voor een
snellere doorstroming van de
recepten, hetgeen de wachttijden uiteraard aanzienlijk korter maakt."

Zandvoort Optiek
nu dubbel zo groot
ZANDVOORT - Dat hij onlangs het naastgelegen pand
bij zijn winkelbedrijf kon betrekken kwam Zandvoort Optiek-eigenaar Rob Verstraten
voortreffelijk uit. Zodoende
kon hij zijn zaak in één klap
twee keer zoveel ruimte verschaffen. Prompt besloot hij
om de tussenmuur door te breken, teneinde zijn assortiment
brillen en contactlensen over
te hevelen naar het nieuwe
deel van zyn domein. Vervolgens werd de aloude verkoopruimte ingericht om plaats te
bieden aan een gigantische
collectie zonnebrillen.
Het fraaie eindresultaat van
deze verbouwing is sinds medio oktober te bezichtigen in
de Kerkstraat 34-36. Niet alleen binnen is er trouwens veel
veranderd. Ook de pui trekt de
aandacht met het opvallende
neonlogo, dat de naam van de
zaak op stralende wijze belicht.

VÏ<\JU;\0 19 NOYEiyïVER, OM W.
VAN U h TOTAAL VERNIEUWD

UUR FEE6TELUKE OPENING
DROGieTERIJ'PARFUMERli

OPENINGSAANBIEDINGEN

VOOR IEDERE KLANT HEBBEN WIJ EEN LEUKE VERRASSING

>• BIJ AANKOOP VAN 2 BIOTHERM PRODUKTEN ONTVANGT U

- LANCASTKR DOUCHE GUL
200 ML. VAN IK.ysNU 12,95

GRATIS EEN BIOTHERM BODY MILK
T.W. V. 22,95

- LANCASTKR UODYMI1.K
iOO ML. van IS.45 NU 12,95

NIEUW OP ONZE AFDELING GEZONDHEID
ORTHICA
DlT IS EEN EERSTE KLAS M ERK VITAMINES EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN OP BASIS VAN ORTHO MOLECULAIRE THERAPIE. LAAT U HIERBIJ
DESKUNDIG ADVISEREN DOOR ONZE MEDEWERKERS.

- COOLWATKR WOMEN
DOUCHEGEI. 150 ML.
VAN24.')sNU 18.95

AAN ONZE SPECIALE GENEESMIDDELEN

- NOA NOA

EAU DE PARFUM SPRAY 30 ML.

' VERSACE RED OF BLUE JEANS
EAU DE TOILETTE SPRAY
VAN 64.50 NU 49,95

VAN 52.00 NU 39,95
- BIJ AANKOOP VAN 2 I.ANCOME PRODUKTEN
ONTVANGT LI

PLUS GRATIS VERSACE RUGZAK

GRATIS
EEN MOOIE TOILETTAS
GEVULD MET LANCOME
MINIATUREN

INFOBALIE

KUNT U ALLE INFORMATIE K R I J G E N OVER HOMEOPATHISCHE EN FYTOTHERAPEUTISCHE G E N E E S M I D D E L E N . UlT ONS COMPUTERSYSTEEM
K U N N E N WIJ DESGEWENST ADVIES MAAR OOK BIJSLUITERS PRINTEN, ZODAT U THUIS ALLES NOG EENS RUSTIG NA KUNT LEZEN.

VOOR IEDERE KLANT HEBREN WIJ EEN LEUKE VERRASSING

• VERSACE BLACK JEANS
EAU DE TOILETTE SPRAY

VAN 77.00 NU 59,95
PLUS GRATIS VERS ACE RUGZAK

NIEUW, NIEUW, NIEUW, NIEUW

DAT is ONS SUPER KLANTENPASSYSTEEM. U KUNT BIJ ONS GEHEEL KOSTELOOS EEN SPECIALE VASTE KLANTENPAS AANVRAGEN. DEZE PAS

/A'fi

1

GEEFT U DE M O G E L I J K H E I D OM TE SPAREN VOOR SPECIALE KORTINGEN, MAAR OOK TE PROFITEREN VAN SPECIALE AANBIEDINGEN ALLEEN
VOOR PASHOUDERS. Dus S C H R I J F U IN VOOR DEZE SPECIALE PAS BIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN VAN
DEZE PAS.

VERRASSING

VOOR IEDERE KLANT HEBBEN WIJ EEN LEUKE VERRASSING

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
ZOEKT u EEN MOOI KADO VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN?
Wil HEBBEN EEN VOOR ZANDVOORT UNIEKE MOOIE COLLECTIE TOILETTASSEN, KAARSEN, KINDERGIFTS EN ANDERE LEUKE
HEBBEDINGETJES.

VOOR DE HEREN

VOOR DE DAMES
* PACO RABANNE ULTRA VIOLET (COOL EIS' UITDAGEND)

* GANT U.S.A. (KLASSIEKE KLASSE)

* VAN CLEEF EN ARPELS BIRMANE ( WARM EN' SENSUEEL)

* HUGO BOSS DARK BLUE (JONG EN SPORTIEF)

PRACHTIGE COLLECTIE KADODOZEN VAN ALLE WERELDMERKEN, O.A. SHISEIDO, LANCOME, CALVIN KLEIN, NINNA RICCI,
TOMMY HILEIGGER, POLO SPORT, CACHAREL, VAN CLEEB EN ARPELS, DAVIDOÏÏ, AZZARO, HUGO Boss, BURBERRYS, OSCAR DE LA RENTA

* LALIQUE LE BAITER (ZOET EN ROMANTISCH)

EN NOG VEEL MIER.

* SHISEIDO? DIT IS NOG EEN VERRASSING
•fr NAOMI CAMPBELL (ZWOEL EN SEXY)

VOOR IEDERE KLANT HEBBEN WIJ EEN LEUKE VERRASSING

DUS KOM VRIJPAG 19 NOVEM&ER NAAR DE KERKSTRAAT 31 EN VIER DE OPENING VAN DE TOTAAL VERNIEUWDE DROGISTERIJ-PARFUMERIE

PE GAPER. MET ONS MEE.
J^4 'f~s l' ii"l »'""l

PEN U SAMEN MET

17^

O i JE

JL/.v-p

PS. HET TOTALE ASSORTIMENT ZOALS U VAN ONS GEWEND BENT IS NATUURLIJK WEER GEHEEL IN ONZE WINKEL AANWEZIG.
KSHrmrrcur^f^^

Koop nu uw loten voor de Extra Trekking van de Sponsor Loterij

Extra Trekking Postcode Loterij op 20 november!

Kinderrechten
Festival
20 november

5 december is uw kans
100.000 gulden per
op de Disney Cruise! jaar, uw leven lang!

UITSLAGEN
SPONSORBINGO
14 NOVEMBER

BINGO
getal l t/m 22

*

20 43 31 32 05

37 26, 13 04 12 23

- 44 17 - 33 22 38

16

08 18 21 06 35

*

Weet u dat Sinterklaas in
Nederland elk jaar 25.000
kinderen overslaat? Ze groeien op in tehuizen en pleeggezinnen waar voor cadeautjes
vaak geen geld is.
Gelukkig kunt ü daar nu verandering ia brengen! Want de
Sponsor Loterij houdt op 5
december in SponsorBingo op
RTL 4 een Extra Trekking

Voor élk lot waarmee u speelt,
kan een kind worden verrast
met een mooi Sinterklaascadeau. Dit is heel belangrijk,
want voor deze kinderen is
een échte pakjesavond fmancieel niet weggelegd.

getal 23 t/m 36

:

41 ƒ 10.000,-

25

ƒ20,-

15 ƒ1.000,-

34

ƒ10,-

28

ƒ100,-

10

ƒ9,-

27
11

ƒ50,-

14

ƒ8,-

ƒ40,

07

30

ƒ30,

09

ƒ7,ƒ6,-

24

ƒ25,-

19

ƒ5,-

Volkswagen Lupo
000744081
in Waalre

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 21 november

18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

Beetle trap auto of
Tickets
Holiday cm Ice

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (CiO cpm).

Meer informatie?
0900-300 1400(35 cpm),
op w L-r k lianen
van 9.00-21.00 u u r .
Zetfoutcn voorbehouden

Kom ik u binnenkort een miljoenencheque brengen ?

Het geluk zit simpelweg in uw postcode. De
tienduizenden deelnemers die elke week in
heel Nederland de prachtigste prijzen winnen bewijzen dat. Wint u deze maand de
Mega Jackpot van 4 miljoen gulden?
Of valt de Postcode Straatprijs van
25.000 gulden per lot deze week bij u in
de straat! Met uw persoonlijke KIEN i-kaarten maakt u bovendien elke zondag-avond
in Postcode Loterij Live! kans op prachtige
prijzen zoals de KIENï-Jackpot van minstens f 25.000,- of een BMW. U ziet. het
barst van de prijzen bij de Postcode Loterij
en ü kunt ze winnen!

S' cruise naar de Bahama's! Of
•< wint u één van de tientallen
weekend-arrangementen naar
Disneyland Parijs?
Bovendien maakt u kans op
de hoofdprijs van l miljoen
gulden die eind van dit jaar
gaat vallen!

ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

Twijfel niet! Stuur de bon nu
terug, dan bezorgt u veel kinderen een onvergetelijke pakjesavond en wint u zelf weilicht de fantastische Disney
Cruise!
voor de Actie Pcpcmoot van
het Nationaal Fonds Kinderhulp.

niet het hele gezin naar
Florida winnen, inclusidef
een prachtige driedaagse

Ik maehiig u hierbij tot u'eilcropiL'gginj; om
voor elke trekking (max. 13 x per juar) de inleg
van nevenstaande rekening af te schrijven.

Cl f 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D f 20.- (twee lotnummers)
Cl /' 10,- (één lotnummer)
Au.h. nu1 kniel'(i(inl;n<isrii t'n vntin im'iillfii
in Mololc'iios. Oa'liiiimi' luxiill in ciiinviiiiuling
vnii liet rn;lniu'MI, np (iiiiiviiicn; vc'i krijcjxiiii:
ld. (TJOO-JOO l-)CW(J5c'(mi).'

Deze zaterdag, 20 november is het
zover. Op de Dag van de Rechten van
het Kind houdt de Postcode Loterij ten
bate van de Actie voor het Kind de
Extra Trekking. De fantastische hoofdprijs is 100.000 gulden elk jaar op uw
rekening, uw leven lang! En die kunt ü
winnen!

DeKIENI-getallen

K I E N !
01 02 06 07
08
15
22
32
40
45
51

Vul vandaag nog de bon in die hier
voor u ligt. Dan kan het winnen voor u
beginnen!
Beg post/
Nationale Postcode Loterij

Extra Trekking
2O november RTL 4
Kinder Surprïseshow

BON-VOOR-30,8-MILJOEN
D de heer

D mevrouw

150.99.11

\

Postcode:
\

Plaats:

V ik wil kans maken op alle prijzen
In de Nationale Postcode Loterij, inclusief
da hoofdprijs in da jaarlijkse extra
trekking. Ik steun hiermee 30 goede doe;len en dit jaar de speciale kinderprojecten.

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers),
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Adres:

(Post)hanUn u m me r:
Del mij bij een prijs
boven /' l'o.OOO,-

11
18
28
37
41
48
52

12
19
30
38
42
49

13
20
31
39
43
50
56

/<,•( Bijman
Sponsor Loterij

jA,ik^
W J 3, ik wil meedoen aan (Je Sponsor
Loterij en maak dan. naasl de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op tienduizenden Bingoprijzen!

020 - 535 68 08

Er zijn nog meer gigantische prijzen te winnen. Het einde van het jaar kan het uw
beurt zijn de Postcode-Kanjer van 30,8
miljoen gulden in ontvangst te nemen.

Er is nóg een goede reden o m "
meteen de bon in ie vullen.
Want met elk lot kunt ü een
schitterende Disney Cruise

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Jaarbeurs Utrecht
Voor informatie:

Tel:

Gcboortedatum:
(dag-maand-jaar)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen In
bhklettsrs. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledanservice, tel. 0900-3001500 (35cpm). :

D de, heer

1

l Sgj^fW:ïwi*i.™M-- -S.^" f. l" Ki&x *•&•?;&' ïj-.^ï?- •**•f$&£$faW-Sy\

f O9O9:;:OO55::t95:;cpm} l

D mevrouw

Zondag
21 november
Kijk, bel en win

;Naam:
Adres:.

NS Reis naar
Kerstmarkt
Keulen

: Postcode:.
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.
rDatum:
:Handtekening:

Straatprijs
1741 AR
in Schagen
met
4 winnende loten

150.99.11

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij. Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
1741 AR 002
extra: een BMW!

• NATIONALE l
« L O T E R I Jl

Bon uitknippen en tn een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
U.t
Nationale Postcode loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
J

l De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d,,19/12/1997,

l

Zetfouten voorbehouden

Voor avontuurlijk en temperamentvol
wonen hóef je niet al te diep in de
buidel te tasten en voert de reis niet
verder dan Alkmaar. JVIobi presenteert
een geheel nieuwe collectie ambachtelijke Mexicaanse meubelen die, dankIzïj rechtstreekse }nipipr1> Yerrqssènd
betaalbaar is. De stijl is authentiek
Spaans-koloniaal. Het hout is massief
en lekker stoer. Hou je van een trendy,
spannend interieurplaat je, combineer
dan één of meer Mexicaanse items met
modern Europees design!
T^\^^
> M et l a des! §rï :;<d §Ü-rën.:ï ;; ;; .•
MÖBIPRijS

1395,-

A

>«*x?s-*ex«&.?£?A'&e. - -'.?£&•«
^^^^^spjëw

^&

A
Jalisco
'
Royale salonkast met
4 deuren, laden en vitrineopzet.
2 1 0 x 2 0 2 x 5 2 cm.
MÖBIPRIJS
'"HiCT'ote1*'*1;

Acapulco
Solide eettafel met lade.
1 7 0 x 7 6 x 9 0 cm.
MÖBIPRIJS

Praktische/boekenkast,,
uitgevoerd'met dubbele lade.
110x202x40,cm.
; •
MÖBIPRIJS

Genoemde prijzen zijn mèeneemprijzen.Tegen
kostprijs bezorgen wij door Heel Nederland.
Diverse modellen uit voorraad leverbaar.
Andere gaan op bestelling én kennen een
levertijd.^
•; ; '!• . ; • : : / ; : ,;-.'- : .... '•/ •. '•••'\ . '
leder stuk is één unicum, want deels handgemaa/ct. Versch/7/n maat en u/tvöenng/s
.daarom mogelijk.
: : ;
Prijswijzigingen voorbehouden. .

Tequila
Salontafel met 2 compartimenten •
'voor het opbergen van tijdschriften,
flessen etc. 90 x 90 x 44 cm.
MÖBIPRIJS

Lorenzo
Stoere consoletafel met lade en
onderblad. 120 x 76 x 45 cm.
MÖBIPRIJS

Posada
Bijpassende provinciale
eetkamerstoel.
MÖBIPRIJS

595,-

ONS ADRES:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072) 5119691
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

OPENINGSTIJDEN:
MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30 - 17.30 UUR
DO-VR: 9.30 - 21.00 UUR
ZA: 9.30 - 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN

D

S
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Haust

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

Haust B V is een van de toonaangevende Nederlandse producenten en exporteurs van
biscuits, spnts, speculaas, toast, wafelproducten, beschuit, ontbijtkoek en njstwafels
Haar belangrijkste eigen merken zijn HAUST, BUSSINK en BRINK.
Haust vormt samen met Pirouwafer (België), HIG Hagemann (Duitsland), Auer Kft
(Hongarije) en Auer Blaschke (Oostenrijk) de Europese bakkenjgroep Continental
Bakeries
Het hoofdkantoor is gevestigd m Barendrecht; daarnaast heeft Haust productievestigingen
in Amsterdam, Barendrecht, Deventer, Goirle, Kielwmdeweer, Roosendaal en Rucphen.

regionaal

amsterdam
opleidingen

en omstreken

Voor onze toastfabnek Haust te Amsterdam, zoeken wij voor spoedige mdiensttredmg een

GROEPSLEIDER INPAK (m/v)

centrum

jij ais Systeembeheerder
(senior of junior) bij één van de grootste
opleidingscentra in Nederland?

Functie-inhoud
- leidinggeven aan de medewerk(st)ers van de mpakafdelmg,
- het instellen en bedienen van diverse inpakinstallaties,
- het zorgdragen voor het dagelijks onderhoud en het verhelpen van kleine
storingen
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die aan de volgende eisen voldoen
- (vak)technische opleiding op MBO niveau,
- ervaring m de voedingsmiddelenindustrie,
- aantoonbare leidinggevende capaciteiten,
- technisch inzicht, inventiviteit en kwaliteitsbesef,
- bereid zijn om te werken in dneploegendienst

Dan biedt het Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en omstreken je een uitdagende
functie aan bi| de dienst Automatisering Deze dienst wil een integrale automatisermgs
beheerorganisatie binnen het ROC Amsterdam opzetten Dit impliceert een gedegen
ople dmgstraject een afwisselende functie een brede frisse kijk op automatisering en eengrote
verantwoordelijkheid het instituut bestaat immers uitzo n 80 locaties Uiteindelijk zul je bi|
gebleken geschiktheid doorgroe en tot Senior Systeembeheerder bij de dienst Automatisering en

Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende
Als je toch al denkt aan werken m de ouderenzorg
waarom niet m Amstelhof' Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis
Verpleeghuis en Reactive Kies voor een carrière m de ouderenzorg
nngscentrum Amstelhof start nog dit jaar als
is een van de grootste
verpleeghuizen m
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Werken en leren m Amstelhof
Amstelnuizen
Naast een salaris conform de CAO Z biedt Amstelhof
prima secundaire arbeidsvoorwaarden Je gaat werken
Amstelhof ligt m hartje
m een prachtig historisch pand met vriendelijke colle
Amsterdam, vlakbij het
ga s Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Waterlooplem en het
vervoer Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
Theater Carré Zo'n 400
bij kinderopvang
medewerkers zorgen
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge Meer weten over de opleiding?
riatrische aandoeningen Bel met Amstelhof telefoon (020) 555 07 57 of
(020) 555 07 99 en vraag naar Rmus Barendrecht
opleidingscoordmator

leerling verzorgende I.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9 00 uur en 16 00 uur)

Haust B V biedt u een belangrijke sleutelfunctie in een financieel gezonde
onderneming met geavanceerde productietechnieken, goede arbeidsomstandigheden en een collegiale werksfeer

ben je eindverantwoordelijk voor het beheer over de duizenden werkstations en het uitgebreide
server park van het ROC Amsterdam Dit server park bestaat naast vele office servers eveneens
uit e mail faciliteiten WWW en intranet servers en is met elkaar verbonden door het Wide Area

Wie weet tot ziens in Amstelhof

Network Ook dit Wide Area Network waarin je vele technieken van ISDN tot straalzender

Heeft u interesse? Schrijf of fax uw sollicitatie naar Haust B V, Postbus 1,
2990 AA Barendrecht, t a v de heer T Duyvestijn, P&O-functionans,
tel 010 - 2924642 of fax 010 - 2924645

tegenkomt valt direct onder het beheer van jou en je collega s
Enkele richtlijnen
Als Juniormedewerker start je op het brede terrein van de IT met een afgebakende
taak waarin natuurlijk een groeipad zit
Je assisteert bij de ontwikkeling van nieuwe standaarden en verwezenlijkt deze

Architektenburo Frenken - Holtrop BV

(samen met je collega s)
Je zet je denk en helpvermogen in bij het opzetten en de verdere ontwikkeling van
de Helpdesk
Als Sen ormedewerker ben je verantwoordelijk voor het non stop functioneren van
deservers de opzet inrichtingen het beheer van de werkstations en het
onderhouden van de applicaties bij de eindgebruikers
Je draagt zorg voor instructie en voorlichting aan je collega Systeembeheerders die
op locaties werkzaam zijn en (indien nodig) verleen je operationele of technische
ondersteuning
Veelvuldig contact met leveranciers van hard en software en dienstverlenende
organisaties ligt zeker m de lijn van je werkzaamheden om de voortgang en
afstemming van projecten goed te doen verlopen
Binnen de organisatie zijn volop groeimogelijkheden om op het
allerhoogste niveau te kunnen functioneren zoals

JUsvakantiifangerof zakinreizijfer stranden in het buiteri.;Und. Dan hen (• {ebait hij: actieve hulpverlening. SOS
intimaticnat Amsterdam realiseert als alarmcentrale v»«r
ein.graot aantal verzekeringsmaatschappijen en andere
organisaties hulp »p tal van terreinen. We «rcaniseren
medische ondercteuninc en transpcrt in het buitenland.
Wi z«rgen v«or repatriëring naar Nederland. Of regelen
vervangend verv«erv»«raut»m»biüsten die in het binnen•f buitenland pech «f schade aan hun voertuig hebben
•pgel*pen- Maar we dien nog veel meer, zoals het blikkeren
van bankpassen. Elke dag staan we 24 uur klaar met 15*
betrekken en ervaren dienstverleners. ; ; : - ; & • ; :

Wij vragen op korte termijn
Frenken-Holtrop bv
een jong en dynamisch
middelgroot buro

I N T E R N A T I O N A L
A

M
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D
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M

Specialisatie als DBA er waarbij je het beheer voert over de Oracle databases en
Unix systemen
Of juist uitgroeien tot beheerder met een zeer breed werkveld het totale serverpark
van internet de centrale informatiesystemen de werkstations tot en met het Wide
Area Network
Leidinggeven aan collega s met alle bijkomende verantwoordelijkheid zoals mede
bepalen van het IT beleid en de inrichting van de IT beheerorganisatie

is jouw kracht

^

Bouwkundig Tekenaars M/V (Full Time)
Met
kennis van Autocad 12/14
interesse m automatisering
een voltooide opleiding op
MTS/HTS nivo
ervaring en/of studerend
de bereidheid om zelfstandig
en/of m teamverband te werken

Het werkterrein
gevarieerde en
interessante
opdrachten o a kantoren
woningbouw, recreatie
bedrijfsgebouwen
De opdrachtgever
overheid industrie
woningbouwverenigingen
beleggingsbednjven en
particulieren

Wij bieden
•
•
•
•

een prettige werksfeer
goede doorgroei mogelijkheden
zeer boeiend en afwisselend
werk aan een veelheid van
projecten
goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden

Heb j i j

Bij ons kun je een afwisselende en
interessante baan verwachten

Een relevante MBO opleiding of denkniveau'
Diepgaande kennisvan Novell Netware Windows NT Windows 95 en DOS'
Goede kennisvan gangbare pakketten voor kantoorautomatisering'
Enige kennis van Unix of Linux'

Ben 111
Klantvriendelijk en communicatief vaardig ingesteld'
Flexibel en resultaatgericht'
Bereid tot bijscholing'
Dan bieden mjje
Een salaris in schaal 6 t/m 8 volgens de Fuwa BVE en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden waaronder een ruime vakantieregeling'
Een enthousiast team en een prima werksfeer1

Wi) zijn op zoek naar mensen voor de afdeling
Materiele Hulpverlening Vanuit onze centrale
in Amsterdam organiseer je telefonische
ondersteuning aan vakantiegangers en
zaken reizigers Je maakt een plan van aan
pak, regelt onder meer vervangend vervoer
en je laat bijvoorbeeld auto's, caravans of
vaartuigen wegslepen Ook onderhoud je
contacten met Nederlandse en buitenlandse
transporteurs en garagehouders
In je werk ben je altijd gericht op het aandragen van oplossingen voor gedupeerden

Voelt U zich aangesproken neem dan contact op met K Frenken of K Holtrop
of stuur Uw reactie met C V
Correspondentie adres
Architektenburo Frenken-Holtrop bv
tel
020-5062222
t a v K Frenken / K Hollrop
fax
0206134670
Isarweg 10
E-mail holt arch@WXS nl
1043 AK Amsterdam

jergang naar HAVO-5
LEEGKUNDIGE
het liefst in
prima ziekenhuis

Reageer' Schrijf een brief of e mail vóór 25 november 1999 naar
ROC Amsterdam e o t a v Erik Versterre Fred Roeskestraat 88 1076 ED

Heb jij het in je?

Amsterdam E mail ej versterre@roc ams nl

BIJ SOS International heb je de kans veelzijdig en dienstverlenend werk te doen Als je ten
minste beschikt over een flexibele instelling en je ook accuraat bent Verder hechten wij
veel waarde aan goede communicatieve vaardigheden Ook een goed inlevingsvermogen is
van groot belang In kritische, soms emotionele situaties, treed je tactvol en effectief op
Je kunt zowel solo als in een team werken en hei zou mooi zijn als je twee buitenlandse
talen spreekt

Praktijkgerichte opleiding,
leuk verdienen, prima
begeleiding en Amsterdam
Vraag de informatiemap
aan je decaan of bel
(020)5108307

L ucds+Andreas
£ Ziekenhuis

Ons aanbod

BIJ ons draait zorg
om mensen

Wij bieden je een baan met gevarieerde werktijden Zo hebben we naast de dag, ook
avond en nachtdiensten Het aantal contracturen is m overleg te bepalen Er wordt een half
jaar contract aangeboden, waarna we bij goed functioneren een vast dienstverband aan
bieden Om deze veelzijdige job goed uit te kunnen voeren, wordt er een interne opleiding
verzorgd Daarnaast krijg je onder andere de mogelijkheid diverse opleidingen en cursussen
te volgen, kun je deelnemen aan bedrijfsfitness en worden je reiskosten vergoed Het bruto
startsalans bedraagt fl 3 318,42 per maand, exclusief onregelmatigheidstoeslag en vakantie
toeslag (8%) De schaal loopt tot fl 4 756, bruto per maand op basis van 40 uur

'
ouderencencrum /

Solliciteer meteen
7

Heb je interesse Bel ons voor een telefonisch interview op maandag 15, dinsdag 16 of
donderdag 18 november tussen 16 oo en 21 oo uur Telefoon 020 651 51 72 Ben je hiervoor
niet m de gelegenheid stuur dan voor 24 november je schriftelijke reactie met cv naar
SOS International t a v afdeling P&O, Hoogoorddreef 58,1101 BE Amsterdam Z O, of e mail
afd pz@sos int ams nl Graag m de linker bovenhoek van de envelop "MH" vermelden

\

de Goöyer

De Goöyer is een levendig ouderencentrum m de
Dapperbuurt, op 5 minuten loopafstand van het
Muiderpoortstation
Er wonen 91 ouderen en veel buurtbewoners maken
gebruik van voorzieningen van de Goöyer. Voorts
kent de Goöyer een aantal projectactiviteiten, waar
bij aan ouderen in de buurt ondersteuning en verzor
ging gegeven worden

Per direct is er een vacature

ZIEKENVERZORGENDE/VERZORGENDE IG/
VERPLEEGKUNDIGE
Wij vei wachten van de nieuwe medewei kei dat hu/ni

IntErLanden sprelgroep
Huis aan huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

Maritiem Instituut Umuiden
Kanaalstr. l, IJmuiden • Tel. 0255-51 90 16

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren 020-613 844

*
*
*
*
*

de zorgvisie van de Goöyer m praktijk kan brengen
op de hoogte is van psychogeriatrische en somatische aandoeningen
ervaring heeft m het omgaan met een zorgdossier
bereid is m wisseldiensten te werken
in het bezit is van het diploma verpleegkundige/ziekenverzorgende

Wu bieden

* een functie waarbij het aantal uren in onderling overleg wordt vastge
steld
* een balans conform de CAO Verzorgingshuizen (per l januari de CAO
V&V)
* een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij een proeftijd
van toepassing is van twee maanden
* mogelijkheid tot gebruikmaking van kinderopvang
* mogelijkheden tot het volgen van een opleiding
* een spaarloonregeling
* een gereduceerd tarief voor een OV-jaarkaart
Heb ie belangVelltng7
* dan kun je informatie verkrijgen bij de heer T Dissel
H
je kunt ook een sollicitatiebrief schrijven binnen twee weken na hel
verschijnen van de?e advertentie naar Ouderencentrum de Goöyer,
t a v Dhr T Dissel, Von Zesenstraat 298, 1093 BJ AMSTERDAM
Telefoon 020-6932979
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opleidingenkrant van Weekmedia
Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant
ad Gaasperdam

!$>..

eldertse Courant

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

**<*,

Vedior
Compuhelp

Carrière maken in de IT?
Kom bij

Vedior Compuhelp!
Vedior Compuhelp detacheert al 30 jaar IT-specialisten
bij alle grote Nederlandse bedrijven en overheden. En
we zitten te springen om nieuw talent!
Als JC al IT-ervaring hebt, kun je meteen beginnen In een
functie die perfect bi] je past Met volop kansen voor bijscholing
Cn natuurlijk een vast salaris en auto van de zaak Want we zijn geen
uitzendbureau, maar een detacheringbureau wie bij ons werkt, krijgt
een vast dienstverband en profiteert toch van het unieke voordeel
dat je bij verschillende bedrijven in de keuken kijkt en ?o een schat aan
ervaring opdoet'
Wij zoeken op korte termijn voor diverse opdrachtgevers in
Amsterdam en omgeving

Ziekenverzorgster
Shirley Creton: „door
zoveel
mogelijk
een huiselijke situ-

atie na te
bootsen
proberen
we het hier
gezellig te
maken:'

Netwerkbeheerders m/V. Het werk Als netwerkbeheerder is
het jouw belangrijkste taak, het inrichten, beheren en runen van
UNIX-omgevingen Je benr goed op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen en je kunt het management adviseren over nieuw toe
te passen technologieën
Je profiel Je hebt een brede interesse en verdiept je graag verder in
indere aandachtsgebieden zoals LAN, WAN en Internet Je hebt
een HBO werk en denkniveau en bent goed bekend met UNIX voor
HP9000 of IBM AIX en CISCO-routers
Interesse? Heb je interesse m een van bovengenoemde functies,
stuur dan je sollicitatie (curriculum vitae met korte motivatie en
imbitie) naar Vedior Compuhelp, ter attentie \an Jeannette Seigers,
Antwoordnummer 9648, 3500 ZG Utrecht (Postzegel is niet nodig)
Wil je meer weten 5 Bel dan telefoonnummer (030) 263 4 1 4 1 of
bezoek onze internetsite wwwcompuhelp nl of neem contact op \ i a
E-mail mfo@compuhelp nl

Zo maakt Vedior Compuhelp serieus werk van talent

\ rln.lTm-lxCuUrm,.

AMSTERDAM RAI

Al Catering gevormd door Verhaaf Party Catering en
msterdam RAI Catering Services is een divisie van de RAI
roup Een organisatie die kwaliteit boven alles stelt - waar we
okcateren En dat zijn nogal wat plaatsen m de RAI wanneer
et gaat om Amsterdam RAI Catering Services En op tal van andere
artijen en evenementen daarbuiten het werkterrein van Verhaaf
arty Catering exclusief cateraar van o a de Amsterddm ArenA het
jksmuseum en evenementen als SAIL Amsterdam en Dutch Open Golf

:L

Foto Jaap Maars

'Er zijn bewoners die tegen mij
moeder zeggen'

Systeembeheerders m/V. Het werk Als systeembeheerder ben je
mede verantwoordelijk voor de centrale computersystemen, de mfra
structuur en de software van o a de kantoorautomatisering
Je profiel Je hebt een vooropleiding vanaf MBO+ niveau en werkt al
ils systeembeheerder Je bent Microsoft Certified Systems Engmeer
(MCSE) of Certified Netware Engmeer (CNE) of je bent hiermee bezig

;

N

ATUURLIJK KOM je in
mijn beroep dagelijks
heel wat leed tegen,"
erkent ziekenverzorgster
Shirley Creton, die werkzaam is op de afdeling
voor demente bejaarden
van het Noord-Amsterdamse centrum voor verpleeghuiszorg De Die
„Bijvoorbeeld van mensen die zelf heus wel
doorhebben dat ze bezig
zijn om ernstig af te takelen Of van familieleden
die merken dat hun
vader of moeder hen niet
meer herkent Maar dat
wil nog niet zeggen dat
het bij ons een treurige
boel is, hoor Integendeel,
door zoveel mogelijk een
huiselijke situatie na te
bootsen, en als het even
kan de sleur te doorbreken, doen we er alles aan
om het hier gezellig te
maken "
Na inmiddels negen jaar
als gediplomeerd zieken-

verzorgster actief te zijn
zegt de 35-jange NoordAmsterdamse nog altijd
met evenveel plezier als
motivatie haar vak te
bedrijven Ze heeft er dan
ook bepaald geen spijt van
haar vroegere beroep als
directie secretaresse te
hebben ingeruild voor haar
huidige baan in de gezondheidszoig „Het voordeel
hiervan is dat het helemaal
niet saai is," oordeelt zij
„Omdat je voortdurend
met mensen in de weer
bent Niet alleen met de
patiënten zelf, maar ook
met je collega's op de afdeling en het overige perso
neel Met elkaar vormen
we hier gelukkig een heel
leuk team "
Nadat Shnley m 1989 vanuit Suriname naar
Nederland emigreerde
begon zij aan de tweeenhalf jaar durende opleiding
tot ziekenverzoigster Eeist
deed zij zeven maanden
lang theoretische kennis

op, om zich vervolgens in
de praktijk de nodige ei va
ring eigen te maken
Aanvankelijk werkte ze in
verpleeghuis Osdoip, om
zes j aai geleden mee te
verhuizen naar de
Loenermark Daai is zij
sindsdien werkzaam op de
afdeling De Meeuw, waar
dei tig mannen en vrouwen
vanaf een jaar of zeventig
permanent verblijven
Sommigen daaivan zijn
reeds in een vergevorderd
stadium van dementie
„Maar ei zijn ei ook bij
waarvan je je m eeiste
instantie afvraagt wat ze
eigenlijk m De Die doen,"
vertelt Shirley „Want als je
tegen zo iemand iets zegt
krijg je gewoon een heidei
antwoord Pas al je een
paar dagen met ze hebt
opgetrokken komt naar
voren dat ze bijvoorbeeld
steeds blijven vragen hoe
laat het is Of dat ze tegen
mij moeder gaan zeggen
Dan weet je dus zeker dat

oor de afdeling commerciële zaken Amsterdam RAI Catering Services
jn wij op zoek naar een

nedewerker sales

oor de afdeling facilities zijn wij op zoek naar een

coördinator linnen & kleding
en een chauffeur
f coördinator linnen ft kleding heeft als werkplek de RAI en is verantwoordelijk
oor het beheren onderhouden en uitgeven van bedrijfskleding en linnengoed
behoeve van Amsterdam RAI bv en RAI Catering HIJ of zij heeft ervaring
'et beheers/automatiseringssystemen voor kledmguitgifte/voorraad beschikt
ver goede communicatieve en administratieve vaardigheden en is m staat om
'telewerkers aan te sturen
a
" de chauffeur wordt verwacht dat hij/zij transporten verzorgt tussen en ndar
f verschillende RAI Catering locaties en helpt bij het laden en lossen
le
persoon die wij zoeken is stressbestendig is m het bezit van de rijbewijzen
C E en m het bezit van het CCV-B goederen vervoer diploma en is bereid om
P verschillende tijden te werken

oor de afdeling administratie met als werkplek Hoofddorp zijn wij op zoek naar

Johan Schaaphok

In het LEO POLAKHUIS, divisie somatische zorg,
hebben wij vacatures

J—J »«»>.
KASSAMEDEWERKERS M/V
(8-24

uur per week)

afdelingssecretaresse
'e zelfstandig de ondersteunende administratieve en secretariële
'erkzaamheden verzorgt voor de gehele afdeling

te krijgen "
Tot die taken behoien het
wekken, wassen en aankleden van de patiënten,
waai na deze naar de huiskameis en activiteitenluimtes worden geloodst
Na de koffie komen vei volgcnb karweitjes aan de
orde als het verwerken van
de afwas en het wasgoed
„Maar er is gelukkig ook
tijd voor leuke dingen,"
meldt Shirley „Zo probeer
ik als zorgcoordinatoi van
mijn afdeling om de mensen ei i egelmatig op uit te
laten gaan Bijvoorbeeld
om hier in de buurt samen
met een verzorger boodschappen te gaan doen Of
om met z'n allen m een
busje een bezoekje te brengen aan de Amsterdamse
Poort Het is heei lijk om te
zien hoezeer dat soort uitjes door onze bewoners op
pi ij s woidt gesteld "

Antaris

Al Catering heeft voortdurend behoefte aan enthousiaste en
ctieve medewerkers m tal van disciplines

^ ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het salesteam
erncht en de verkoop van kleine partijen tot 100 personen voor haar/zijn
ekemng neemt De persoon die wij zoeken is representatief
an snel en efficiënt werken en heeft ervaring in de banquetmg
evens zijn wij voor deze afdeling op zoek naar een

ze toch echt niet voor niets
zijn opgenomen " Om goed
met dementeienden om te
gaan moet een verzorgster
volgens haar beslist
beschikken over een flinke
dosis empathie voor ouderen, hetgeen zij omschrijft
als een combinatie van
inlevingsvermogen, sympathie en respect
„Terwijl je er anderzijds
weer voor moet zorgen dat
je werk en pnve goed
gescheiden houdt," raadt
zij aan , Zodat je ]e emoties vooral niet mee naar
huis neemt Want het
beroep is op zich al zwaar
genoeg Dat komt omdat
door personeelsgebiek de
bezetting vaak te wensen
overlaat Met name de laatste jaren levert dat soms
extreme toestanden op, als
je bijvoorbeeld met z'n
drieën de hele afdeling
moet bemannen Dan moet
je helaas als een soort
robot te werk gaan, om al
je taken toch nog bijtijds af

Aan de kassa bi| IKEA reken |e uiteenlopende
artikelen (van uiteenlopende afmetingen 1 ) af
Je staat klanten vnendeh|k te woord en wi|st
ze op de verschillende vormen van dienst
verlening Omdat |e als medarbetare kassa
met grote bedragen omgaat, verwachten
we bi|zondere zorgvuldigheid met betaal
middelen en registratie Je bent zelfstandig,
kent |e verantwoordeh|kheden en hebt mini
maal een opleiding op mbo niveau Li|kt het
|e leuk om dageli|ks honderden IKEA artike
len door |e handen te laten gaan2 Stuur dan

ledewerkers financiële
administratie

een kort bnef|e + c v naar Manon Brown

'f medewerkers financiële administratie hebben als takenpakket het factureren
3n
partijen het boeken en vervaardigen van journaalposten, crediteuren- en
ebiteurenadmimstratie en het verrichten van diverse boekhoudkundige taken
e
personen die wij hiervoor zoeken hebben een afgeronde opleiding op MEAO
"/of PD niveau en zijn m staat zelfstandig en in teamverband te werken

Postbus 12500, l 100 AL Amste-dam Voor

personeelsfunctionaris

IKEA Amsterdam,

meer informatie kun \e ook
bellen 020

Het Zorgcentrum Leo
Polakhüis, het \
Centrum voor :
senioren Dé Drie
Hoven en het
Dienstencentrum
JoannesdeDeo
zijn gefuseerd
tot dé stichting
ANTARIS^een
organisatie mét ruim
600 verzorgings- en
verpleeghuisplaatsen
en ruim 700
medewerkers. Binnen
ANTARIS vindt de V
multidisciplinaire™
zorg-en
:
'. dienstverlening aan
: cliënten en bewoners
plaats in vier divisies.
Zorg, t.w.: twee
divisies somatische
zorg, één divisie
geestelijke
gezondheidszorg en
één divisie semi- en
extramurale zorg.
Daarnaast zijn er een
drietal :
;
ondersteunende,
diensten.
. .' .

De di\ isie is door de fusie een \ erhouvv mg en een nieuwe methode \ an
zorg\ erlenmg \olop m beweging De:e situatie biedt \oor meelew erkers
een uitdaging
De dn ibie is onden erdeeld in \ ler afdelingen Tw ee afdelingen in het \ erzorgingshuix en twee in het \ erpleegluns De leiding o\ er de afdelingen
ligt m handen \ an de afdelingen mager Zorg
Wij :ijn ten behoev e \ an htt verpleeghuis
op zoek naar enkele kandidaten \ oor de funetie \ m

ZORGCOÖRDINATOR M/V
32-36 uur per week
De :orgeoordm itor le\trt een bel int,njke bijdrige ,1 m een goede kv\ ihteit
\ in ele :org t b \ de mdi\ iduele bewoner door middel \ in het
organiseren en coördineren \ in de multidisciplinaire :org\ci lening
De werkzaamheden:
• Organiseren en eoordmeien \ a n ele mdi\ iduele m u l t i d i s e i p h n uie :oiy
\ ti lening
• Zorgdr igcn \ oor een juist gebruik \ m :oigdossici en :or >pl in
• Beu iken \ in de f,estruetuieerele en de incidentele ev ilu itie \ in het
zorgplin
• Eerste contactpersoon :ijn \ooi zowel de ;oig\i igei diens hmihe/iel i
tie en ele bij de ;oiL,\erlemng betrokken diseiplines
• P \rtieiperen inde d igehjkse \\erk: umheden in ele zorgverlening
• PI mm itig begeleiden stimuleren en/ol iv.isit.ien bij ele zoigvcrlemng
Opleiding en profiel:
U beschikt o\er kennis op m i n i m i il MBO n i \ e m (h \ zickenvcrzorgen
cle) i mge\ u ld met minstens 2 J ur vveikerv inng in ele :oi»\ulcnm„ U
bent beleid opleidingen te v oljen elie \ ooi ele uitoefening \ in ele lunetie
nood: ikelijk geacht worden
Zorgcoordin Uoien hebben o\eiigens zicht op de uerkzi imheden \ m ille
bij de :oigv et lening betiokken disciplines en hebben tevens kennis \ m en
inzicht in hot \\ctkcii v muit een cliëntgerichte houding U bent zeltst m
elig flexibel en uiter i ud beschikt u o\ ei de benodigde communie itiex e e n
soellle \ lirdlghe'elen
U u ei k t \ooin mie lijk el i.ehensten < n een u eekend in ele twee u eken

56 48 888

^er weten'
k dan op www rai nl voor een uitgebreide toelichting Of neem contact op
'"J Huizing (020) 549 12 12 Of stuui binnen twee weken na verschijnen
a
/> deze advertentie een sollicitatiebrief met cv naar
Catering T a v de heer J Huizing Postbus 77777 1070 MS Amsterdam
"e sollicitaties worden binnen twee weken beantwoord

A d v e r t e r e n ? Bel met Rin« Verk»«ik 020-562 2804 of PleUr L«ng«r«is 020-562 3436

Dienst\erband:
Het lic tic tt elienstv crb inden \ ooi onbepa ilele tijd
De iibeielsNooiwa irelen ijn eonloim ele CAO Ziekenhuiswezen en s il n ie
ring volgens FWG 40 inixim i tl ƒ 4 300 00 bruto pei m i mei
Informatie en sollicitatie
Vooi n ideie inlorm Uie k u n t u tussen b 00 CMI 11 00 uui eont iet opnemen
niet de heci J Atsm i itdelingsin in igei 7org tel 020 6677555
Scbntteli|ke solhcit ities k u n t u binnen 14 el igeii l i c h t e n i in Am nis
t i v mevioLivv A Rensen peisoneels idv iseui Postbus 9225 1006 AF
AMSThRDAM onder veimeldiiiL, v in v ie ittiicnummet 4e 55 99
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VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
De teamleden barsten van de ideeën om de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen. Er zijn
zowel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen.

Da's

mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang.

HAARLEMMERSTRAAT 9A ZANDVOORT

DR C A GERKESTRAAT 49 RD
ZANDVOORT

Aan de rand van het groene hart gelegen royale tussenwoning.
INDELING:
Entree, vestibule, toilet, hal, voorkamer, kleine trap
naar beneden gelegsn achterkamer.1" verd.: woonkeuken met royaal balkon, vanaf balkon gaat een
trap naar de tuin, kleine trap naar bovengelegen
woonkamer met balkon. 2" verd.: slaapkamer met
vaste kast en wasmachine-aansluiting, badkamer
met bad, douche, 2' toilet en wastafel, slaapkamer,
kleine trap naar royale voorslaapkamer met balkon.
3' verd.: bevloerde zolder (stahoogte) met daglicht.

Royale, dubbele hoek-bovenwoning gelegen
nabij het centrum dorp en de duinen.
INDELING:
Entree, trap. 1" verd.: ruime hal met badkamer
met bad, toilet en wastafel, L-vormige woonkamer met open haard, woonkeuken, balkon.
2' verd.: overloop met bergkasten, ruime
slaapkamer met vaste kasten en dakkapel, 2"
slaapkamer.

• Speels ingericht.
• Oppervlakte 125 rrï.
Vraagprijs: ƒ 695.000,-

Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent.

• Balkon over de volle breedte van het pand.
• Gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen
met dubbel glas.
• C.V.gas.
Vraagprijs: ƒ 325.000,-

DEFAVAUGEPLEIN21/18

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 15 A
ZANDVOORT

Zeer net onderhouden tweekamerappartement op de derde verdieping gelegen met
fraai uitzicht over strand, zee en dorp.
INDELING:
Entree, hal, woonkamer, slaapkamer, keuken,
badkamer met douche, wastafel en toilet.
Het appartement heeft geen balkon.
Ideaal als tweede woning.
Perfecte ligging nabij dorpskern, winkels,
station, boulevard, strand en zee!!!
Vraagprijs:/229.000,-

WORDT HET VOOR U OP
5 DECEMBER EEN CHOCOLADELETTER OF EEN EIGEN HUIS?

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

BURGEMEESTER
VAN FENEMAPLEIN 22/8

Architektenburo Frenken - Holtrop BV
Is een jong dynamisch middelgroot architektenburo met gevarieerde
opdrachten in woningbouw, recreatie, kantoren en bedrijfsgebouwen.

Leuke, gezellige bovenwoning dichtbij strand
en station gelegen.
INDELING:
Entree/hal, trap naar 1e verdieping:
Overloop, badkamer met douche/toilet,
L-vormige woonkamer met moderne open
keuken en balkon op het oosten, 2 slaapkamers en een balkon op het westen.
• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing.
• Gaskachelverwarming.
• Oplevering april 2000 of zoveel eerder als
verkoper wenst (aanzegtermijn van 4 weken).
• Oppervlakte 60 m2.
Vraagprijs: ƒ 249.000,-

VAN GALENSTRAAT 92

ZANDVOORT
Royaal 4-kamerappartement, gunstig gelegen op 4e verdieping met fraai uitzicht over
zee en dorp.
INDELING:
Entree, ruime hal, royale L-vormige woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers, moderne
badkamer met ligbad en wastafel, apart toilet,
balkon op het oosten en een balkon op het
westen, berging in het sousterrain.

ZANDVOORT

Op de hoogste verdieping gelegen driekamerappartement met uitzicht over zee.
INDELING:
Entree/vestibule, gang met toilet, badkamer
met bad en wastafel, keuken, kleine slaapkamer met vaste kasten, L-vormige woonkamer
met schuifpui naar balkon op het zuidwesten,
ruime slaapkamer.
• Fraai zeezicht.
• Servicekosten ƒ 375,- inclusief voorschot
verwarming.
• Oppervlakte 93 m2.

• Servicekosten ƒ 490,- per maand.
• Centrale ligging ten opzichte van strand,
station en centrum.
• Oppervlakte 130 ma.
Vraagprijs: ƒ 445.000,-

Vraagprijs: ƒ 359.000,-

Ter versterking van ons team zoeken wij een:
Secretaresse

M/V.

wat wij vragen:
secretariële vaardigheden; o.a. kennis van
van Word / Excel,
HEAO of Secretaresse opleiding,
organisatie vermogen,
zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken,
minimaal 28 uur per week beschikbaar.
Wat wij bieden:
informele en professionele werkomgeving,
zeer afwisselende werkzaamheden,
(telefoon, secretariaat, office management, ontvangst bezoek)
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke sollicitatie met C.V. kunt U sturen naar Architektenburo
Frenken- Holtrop bv.
t.a.v. K.Frenken / K.Holtrop
Isarweg 10
1043 AK Amsterdam.

TROMPSTRAAT 5/4

Royaal vierkamerappartement gelegen op de
tweede verdieping met fraai uitzicht op zee!
INDELING:
Ruime hal met toilet, L-vormige woonkamer
met ruim balkon, slaapkamer met balkon, logeerkamer, keuken, badkamer met bad en
wastafel.
•
•
•
•

tel:
020-5062222
fax:
020-6134870
E-mail: holt.arch@WXS.nl

ZANDVOORT

OH, KOM ER EENS KIJKEN WAT CENSE & VAN
LINGEN ALLEMAAL VOOR U IN PETTO HEEFT...

Het complex is onlangs gerenoveerd.
Keuken en badkamer zijn gedateerd.
Servicekosten ƒ 365,- per maand.
Oppervlakte 90 m2.
Vraagprijs: ƒ 379.000,-

CENSE &
\LlNGEN

NVM
A1AKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR.

P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

ZANDVOORT
PASSAGE 3/31
Zeer ruim appartement op de T verdieping
gelegen met uitzicht over zee.
INDELING:
Entree/zeer ruime hal met toilet, badkamer
met bad, wastafel en wasmachineaansluiting,
zeer royale living (voorheen 2 kamers) met
balkon op het westen, ruime keuken met balkon op het oosten en een ruime slaapkamer
met toegang tot balkon.
• Centraal t.o.v. station en winkels.
• Servicekosten ƒ 607,60 per maand.
• Oppervlakte 130 m2.
Vraagprijs: ƒ 425.000,-

Stichting Kankerpreventie IKA
De stichting organiseert het bevolkingsonderzoek borstkanker in Noord-Holland en Flevoland.
Momenteel worden jaarlijks circa 130.000 vrouwen in het kader van dit bevolkingsonderzoek
onderzocht. Dit gebeurt in 10 mobiele onderzoeksimits. Stichting Kankerpreventie IKA heeft 100
medewerkers, onder wie 75 laboranten in dienst.

Off s et r o t a t i e - d r u k k e r s
Binnen PCM Facilitaire Bedrijven zorgt het Grafisch Bedrijf Amsterdam voor de productie van de
Volkskrant, Trouw, Het Parool en de Weekmedia-uitgaven. Vanaf het jaar 2000 zullen deze titels met
de modernste technieken gedrukt en verpakt worden op de nieuwe druklocatie op het terrein van
Amstel-ll.
Mede in het kader van deze overgang wordt de organisatie van het Grafisch Bedrijf ingrijpend vernieuwd.
De offsetrotatie-drukkers zijn verantwoordelijk voor het drukken van kranten op de juiste tijd tegen
de gevraagde kwaliteit. Tevens verzorgen zij het schoonmaken van en het gebruikersonderhoud aan
de persen. De drukkers gaan in ploegendienst werken onder leiding van een meewerkend teamleider.
In verband met de overgang naar de nieuwe druklocatie zijn wij op zoek naar gediplomeerde offsetrotatie-drukkers, zowel fulltime als parttime en zowel voor een beperkte periode (ongeveer één jaar)
als voor onbepaalde tijd.

Stichting Kankerpreventie IKA nodigt vrouwelijke kandidaten uit voor de functie van

Radiodiagnostisch(Screenings)Laborante
Er zijn enkele vacatures die in deeltijd kunnen worden vervuld (minimaal 40% dienstverband). Met oog op de doelgroep van het bevolkingsonderzoek worden met name ook herintreders uitgenodigd te solliciteren.
Uw taken zijn: *
*
*
*

het ontvangen en inschrijven van cliënten
het maken van screeningsmammogrammen
het beoordelen van mammogrammen op positioneringskwaliteit en techniek
het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden in zelfstandig teamverband op de mobiele
onderzoeksunits

Wij vragen:

Bewijs van Bevoegdheid radiodiagnostisch laborant
enige jaren (zo mogelijk recente) ervaring op een afdeling Radiodiagnostiek
klantgerichte en flexibele instelling
vermogen om accuraat en collegiaal in klein teamverband te werken
rijbewijs BE
een woonplaats in of nabij Noord-Holland of Flevoland, bij voorkeur in de regio
Haarlemmermeer - Amstelveen - Amsterdam.

Functie-inhoud;
- Verrichten van alle voorkomende drukkerswerkzaamheden, zoals:
- Opspannen van drukvormen, plaatsen van inktbakken, doorvoeren van papier;
- Regelen van de pers vanaf een bedieningspaneel;
- Zorgen voer een continue bevoorrading van de pers;
- Nemen van maatregelen bij afwijkingen;
- Schoonmaken en conserveren van de pers;
-Verzorgen van druktechnische onderhoudswerkzaamheden.
Functie-eisen:
- Diploma Grafisch Technicus met als hoofdvak offsetrotatie;
- Een enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding;
- Het vermogen om zelfstandig en onder tijdsdruk te werken;
- Bij voorkeur enige jaren ervaring als offsetrotatie-drukker;
- Bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich richten tot de heer T. Fokkens
(manager Krantenproductie), telefoonnummer 020-562.2415.
U kunt een sollicitatiepakket aanvragen bij Mevrouw Roely van der Veen, afdeling Personeel en
Organisatie, telefoonnummer 020 652.2374.

*
*
*
*
*
*

On/.e arbeidsvoorwaarden:
* wij volgen deels de CAO-Ziekenhuiswezen met daarnaast een aantal eigen regelingen
* inschaling volgens FWG 45 ƒ 3.608,-, max. ƒ 4.864,- bij voltijds dienstverband, afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring
* deeltijd, rooster en vakanties in overleg.
Sollicitaties:

* Sollicitaties kunt u schriftelijk binnen 14 dagen richten aan: Stichting Kankerpreventie 1KA,
t.a.v. mw M. J. Tilon, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam
(telefoonnummer: 020 - 3462506).
Beschikt u niet over het Bewijs van Bevoegdheid, dan verzoeken wij u niet te solliciteren.

r
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ZHC-hockeyers
geven voorsprong
weer uit handen
ZANDVOORT - De kraker
tussen de hockeyers van
ZHC en Kikkers leverde geen
vvinnaar op. Na een 4-1 voorsprong moesten de Zandvoorters met en 4-4 gelijkspel
genoegen nemen.
Kikkers, uit Nieuw Vennep
stond met een punt voorsprong op ZHC aan de kop van
de ranglijst. De Zandvoorters
zouden dus goede zaken doen
bij een overwinning. Een overwinning die er aan leek te komen. Na een gedegen voorbereiding startte ZHC flitsend
met een snelle goal van Jïm'
Gatsonides. Even later was het
alweer gelijk toen Kikkers een
gevaarlijke aanval afrondde, 11. De Zandvoortse defensie gaf
verder geen kans meer weg aan
Kikkers, terwijl ZHC het spel
begon te domineren. Dit resulteerde in een doelpunt van
NM Gatsonides vlak voor de
rust.
Ook het begin van de tweede
helft gaf een duidelijk beeld
van een overheersend ZHC.
Een strafbal, na drie minuten,
werd benut door Gillis Kok en
even later scoorde Jim Gatsonides de vierde treffer, 4-1. De
Zandvoorters kregen nog goede kansen op een hogere score,
maar lieten die liggen. Vervolgens zette Kikers een alles of
mets offensief ingang en daarbij raakte ZHC de kluts kwijt
en moest drie tegentreffers incasseren, 4-4.

Bridgers geven
elkaar weinig toe
in de eerste lyn
ZANDVOORT - De derde
wedstrijd bij de Zandvoortse
Bridgeclub, in de tweede cyclus, had in de A-lijn een vrij
rustig verloop. De hoogste
paren gaven elkaar weinig
toe.
Als eerste eindigden de heren Baljet en Heidoorn met
een score van 58 procent. De
dames Van der Meulen en
Spiers bleven met 57 procent
in de buurt. De ranglijst wordt
onveranderd aangevoerd door
mevrouw Molenaar en de heer
Koning met op de tweede
plaats de heren Van der Meulen en Ernmen.
De B-lijn werd beheerst door
mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn. Met hun resultaat van
zeventig procent waren zij veel
te sterk voor de rest van het
veld. Met 57 procent pakten de
dames Dekker en Lemmens de
tweede plek. Mevrouw de
Kruijff en de heer Kleijn breidden hun voorsprong op nummer twee, de heren Van Gellekom en Verburg, verder uit.
De strijd om de hoogste
plaats in de C-lrjn was een
spannende
aangelegenheid
tussen twee paren. De heren
Luijkx en Swerjen trokken met
61 procent aan het langste
eind, de tweede plaats met
zestig procent was voor de dames Drenth en Vrolijk. De heren Luijkx en Swerjen en het
echtpaar Kerkman bezetten in
de totaalstand de eerste twee
plaatsen.
De . donderdagmiddagspelers zijn gevorderd tot de vijfde
wedstrijd. In de A-lijn eindigde
het echtpaar Kerkman met 58
procent als eerste. Mevrouw
Hoogendijk en de heer Brandse werden tweede met 56 procent. De dames Boon en Van
der Meulen gaan nog steeds
aan de leiding voor de heren
Hogendoorn en Weljers.
In de B-lijn is een nieuw koppel gevormd en dat hebben de
andere paren kunnen ondervinden. De heren Spils en De
Waard scoorden namelijk 65
procent, terwijl het echtpaar
Hoboken als tweede eindigde
met 58 procent. Mevrouw Busscher en de heer Swerjen voeren hier de ranglijst aan, gevolgd door de dames Van Dillen en De Muinck.

Lastige autorit
door afzettingen
. ZANDVOORT - De Boertjesrit van Autosport Vereniging Sandevoerde was een
lastige door de vele afzettingen in Zandyoort. Toch
maakten de rijders er een
mooie puzzelrit van.
Ronald de Boer had voor de
liefhebbers van de autopuzzelritten een lekkere rit uitgezet.
De uitzetter had veel moeite
om alle afzettingen te omzeilen en er een berijdbare rit aan
over tehouden. Het werd een
rit met meer dan 48 controles.
"i de A-klasse was er een equiPe die met kop-en schouders
boven de rest van het deelneftiersveld uitstak. Bestuurder
wim Rappange en navigator
Ruud
de Beer maakten slechts
e
en fout en werden onbedreigd
eerste.
De B-klassers haden het
nioeilijk maar uiteindelijk gingen Hans van Limbeek en Hennv
Schuuring er met de eerste
Plaats vandoor. In de C-klasse
Suig de overwinning naar de
equipe bestaande uit Hans van
Noomen en Gerda Naaste. De
Volgende rit van Sandevoerde
*al zjjn op zaterdagavond 18
december 1999. Ook dan is de
astartplaats het Palace Hotel
an het Burgemeester van Felernaplein 2.
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Lions-tams teams bezorgen LCP nare avond

De Zandvoortse mannen
speelden een uitstekende eerste helft. Met geweldig basketbal liep Lions ver weg van Lake
City Palyers en lag een duidelijke overwinning voor het grijpen. Het scherpe spel en het
zuivere schot bracht LCP behoorlijk in de problemen. Gemakkelijk liep Lions uit naar
een geruststellende voorsprong bij de rust, 40-26.
De tweede helft was van geheel andere orde. De Zandvoorters verloren de greep op
de wedstrijd. De ingebrachte
wisselspelers zijn niet minder
maar het verband verdween
uit het Zandvoortse team.
Lions scoorde in de eerste tien
minuten van de tweede helft
slechts negen punten en daar
stonden er 23 van Lake City
Players tegenover.

De Zandvoortse vrouwen revancheerden zich op de matige
wedstrijd van vorige week. Het
bezoekende Lake City Players
had niets in te brengen tegen
een geconcentreerd en fel spelend Lions. In de eerste helft
had Lions al het betere van het
spel, doch Lake City Players
verzette zich hevig. Daardoor
een vrijwel gelijkwaardige eerste helft waarin Lions een lichte voorsprong nam, 21-16.
In de tweede helft schakelde
Lake City Players over op het
zone-systeem en daarmee had
Lions geen enkel probleem
mee. Joni Mills en Sabine Dijkstra waren voortreffelijk op
dreef met de afstandsschoten
waardoor Lions ver uitliep. De

In plaats van een luchtduel vechten de teams van Lions en Lake City Players een grondduel uit
Foto: Rob Knotter

combinaties van Lions liepen
op rolletjes. De defensie van de
gasten werd keer op keer uiteen gespeeld en aangezien de
Zandvoortsen doeltreffend te
werk gingen was de spanning
snel verdwenen.
Coach Olaf Vermeulen hoefde vrijwel niet in te grijpen
aangezien zijn team als een
sneltrein over de tegenstander
heen walste. Goed verdedigend werk, gevolgd door mooie
aanvallen en doeltreffende acties maakten deze wedstrijd
het aanzien meer dan waard.
Met een 62-37 overwinning was
coach Vermeulen dik tevreden.
„Ja, ik ben heel tevreden.
Het liep heel lekker. We hebben goed de snelheid in het
spel gehouden en bovendien
beschikten we over een fabelachtig afstandsschot. Vooral in
de tweede helft was het heel
goed. Er begon een trein te lopen, die niet meer te stoppen
was. We kregen vleugels en ik
hoop dat we zo door gaan. We
kunnen het best."
Topscorers mannen: Maarten van den Elshout 23, Philip
Prins 14, Robert ten Pierik 14.
Vrouwen: Sabine Dijkstra 23,
Joni Mills 12, José Koper 11.

TZB veel te sterk voor Heemstede
punt. Mischa Tibboel had de
Zandvoorters al doen juichen,
1-0.
Heemstede probeerde meteen wat terug te doen, maar
voetballend schoten de gasten
veel te kort. Het Heemsteedse
spel was voornamelijk gebaseerd op fysiek voetbal en vocaal roerden de spelers van de
buurgemeente zich beter dan
TZB. De Zandvoorters bleven
toch beheerst voetballen en
Op het zwaar bespeelbare vooral Nick Post speelde op
veld kwam TZB het beste uit het middenveld een bekeken
de voeten. De regenbuien moe- en prima wedstrijd.
ten niet al te hard en te vaak
vallen want het water staat tot
Aanvallend was Heemstede
vlak onder de grasmat. Op het alleen gevaarlijk middels vrije
drassige veld kwam TZB flit- trappen, maar doelman Marsend uit de startblokken. De tijn Versteege reageerde teltoeschouwers, die een paar mi- kens alert. De aanvallen van
nuten later op het complex TZB waren veel gevaarlijker.
aan de Kennemerweg arriveer- De kansen leverden vooralsden misten het eerste doel- nog niets op. In de tweede helft
ZANDVOORT - In de
strijd om de tweede plaats en
de aansluiting bij koploper
KSJB heeft TZB heel goede
zaken gedaan. In een bij vlagen goed gespeelde wedstrijd bleken de Zandvoorters duidelijk beter dan
Heemstede. De uiteindelijke
4-0 overwinning was dan ook
dik verdiend.

probeerde Heemstede de bakens te verzetten. Het team
van trainer Frans Post liet dat
echter niet toe en ging op zoek
naar een ruimere voorsprong.
Het goed spelende middenveld zette de aanvallers aan
het werk en doelpunten kónden niet uitblijven. Zo knalde
Mare van de Berg de bal op de
kruising van paal en lat en gingen meerdere kansen verloren.
Halverwege de tweede helft
sloeg TZB toch toe. De Heemsteedse defensie taste mis op
een snelle aanval en Dennis
Schrader bezorgde zijn ploeg
een 2-0 voorsprong. Vijf minuten later was de wedstrijd gespeeld toen Riek de Haan zijn
doelpuntje meepikte, 3-0.
Heemstede gaf de strijd op en
liet verdedigend enorme gaten
vallen. David Konijn miste
voor open doel, Riek de Haan

liet nog een mooie kans liggen
maar uiteindelijk was het Mischa Tibboel die de eindstand
op 4-0 bepaalde.
Frans Post was best te spreken over het vertoonde spel en
over het resultaat. „Bij vlagen
heb ik het spelletje gezien zoals ik het wil hebben. Als je met
zo'n uitslag wint van Heemstede dan mag ik niet ontevreden
zijn. Het was een verdiende
overwinning die veel groter
had kunnen zijn. Verdedigend
hebben we vrijwel geen kans
weggeven en ik heb bepaalde
dingen gezien, die er goed uitkomen. Door het slechte veld
is de training minimaal. Hadden we meer trainingsarbeid
kunnen verrichten dan hadden
we nog verder geweest, maar
nogmaals, zoals het nu gaat, ik
ben daar tevreden mee."

Cliteur neemt eerste stek
over van Ton van Kempen
ZANDVOORT - Met een
score van drie uit drie heeft
Olaf Cliteur de leiding genomen in de rapid/competitie
van de Chess Society Zandovort. Tijdens de tweede party van de avond versloeg hij
de koploper tot op dat moment Ton van Kempen.
Kees Koper was eveneens
prima op dreef en won alle drie
de partijen en steeg daarmee
naar een gedeelde derde
plaats op de ranglijst. Tijdens
de goed bezette tweede speelavond van de rapid-competitie
rustte in het Gemeenschapshuis de last op de schouders
van Ton van Kempen om zijn
leiderstrui te behouden. De
eerste etappe kwam Van Kempen nog ongeschonden door
de, op de gedeelde tweede
plaats staande Boudewrjn
Eijsvogel gedecideerd terug te
wijzen.
De tweede opdracht tegen
voorzitter Olaf Cliteur was een
minder gemakkelijke. Van
Kempen raakte reeds in de
opening in de problemen en
moest in korte tijd afscheid nemen van het nodige materiaal,
waardoor Cliteur de partij gemakkelijk naar winst voerde
en de toppositie overnam. De
andere kanshebbers bleven
knap bij. Boudewrjn Ejjsvogel
versloeg Peter Kuhn en Kees
Koper die in de eerste ronde
van de avond reeds de meerdere was van Leo Keesman, bond
Wim van de Ban aan de zegekar. Alleen Hans Drost zag
deze ronde een halfje verloren
gaan. Tegen de steeds sterker
spelende Jeroen Loos wist
Drost niet de winnende voort-

Bert Jacobs
overleden
ZANDVOORT - Voetbaltrainer Bert Jacobs is
op 58-jarige leeftijd overleden. De Zandvoorter, die
geruime tijd ziek was, was
bijna 35 jaar voctbaltrainer. In 1997 was hij even in
de politiek aanwezig: als
lijstduwer van Gemeente
Belangen Zandvoort.
Bert Jacobs voetbalde
bij Zandyoortnieeirwen in
de A-junioren onder trainer Siem Plooyer. Hij
speelde later in het eerste
elftal naast spits Binus Michels. pok heeft hij een
korte tijd bij Haarlem gevoetbald maar een blessure maakte een eind aan
zijn actieve loopbaan. Jacobs had het CIOS diploma behaald en begon aan
een mooie trainerscarriere. Hij startte als jeugdtrainer bij DWS en was in
dezelfde functie onder
Ernst Happel bij AD O Den
Haag werkzaam. De Zandvoorter was ook in dienst
bij Vitesse, Roda JC, Sparta, Volendam, RKC en Fortuna Sittard. In het buitenland trainde hij Seiko
Hong Kong en het Spaanse
Sporting Gijon.
In Nederland was hij de
:
eerste trainer van FC
Utrecht, ontstaan uit een
fusie tussen DOS.Velox en
Elinkwijk. Als trainer van
Velox behaalde hij het
kampioenschap in de
tweede divisie en in 1989
werd met Vitesse het kampioenschap van de eerste
divisie behaald. Na het afscheid bij RKC, zijn laatste club, begon Bert Jacobs met Theo de Jong een
voetbaladviesbureau.

ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
bezorgden de teams van
Lake City Players een beroerde zaterdagavond. De
Zandvoortse teams domineerden de wedstrijden en
wonnen dik verdiend. Het
team van coach Joop van
Nes zegevierde met 71-68,
terwijl de formatie van coach
Olaf Vermeulen won met 6237.

Coach Van Nes moest een
time-out aanvragen om de rust
te herstellen. Dat lukte redelijk, maar de spanning bleef tot
aan het einde in de wedstrijd.
In de slotfase wist Lions de
basket weer te vinden waardoor de positieve kant van de
score op het bord bleef staan.
LCP zette nog aan voor een
offensief door fel op de bal te
spelen doch Lions hield het
hoofd koel en won verdiend
met 71-68.
„In de tweede helft verzuimden we om verder uit te lopen,"
stelde Joop van Nes. „We
vochten tegen onszelf, terwijl
we in de eerste helft lieten zien
dat we het kunnen. We stonden wel steeds aan de goede
kant van de score en pakten
toch terecht de twee punten.
Ik vind dan we een beter team
hebben dan vorig jaar en we
draaien met drie overwinning
uit zes wedstrijden aardig
mee."
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zetting te vinden.
Kees Koper achterhaalde in
de slotronde Ton van Kempen
doordat laatsgenoemde de bedenktijd overschreed. Koper
tekende met deze zege voor
zijn derde overwinning met de
zwarte stukken. Boudewrjn
Eijsvogel veroverde de monarch van Jeroen Loos, terwijl
Leo Keesman hetzelfde deed
met Wim van de Ban.
De partij waarover het
langst werd nagepraat speelde
zich af tussen Olaf Cliteur en
Hans Drost. De twee bestuursleden maakten er, zoals van
hen mag worden verwacht, een
ware propaganda voor de
schaaksport van. Met een toren- en een paardoffer, wist
Cliteur niet alleen de aanval
van Drost te pareren, maar
hem bovendien dusdanig te
overbluffen dat hjj in tijdnood
zelfs nog verloor.
Caroline
Stamdejonge
maakte tot slot haar avond
succesvol door Peter Kuhn te
verslaan, die net als Henry
Hendrikse in de eerste ronde
van de avond niet opgewassen
was tegen het vrouwelijk geweld. Stamdejonge steeg
dankzij deze successen naar
een gedeelde zesde plaats pp
de ranglijst met een fraaie vijftig procent score. Zij staat
daarmee juist onder de top vijf.
Vrijdagavond speelt - het
team van Chess Society de
derde ronde van de competitie
in Zaandam tegen ZSC/Saende. De week daarna zal het taeker-viertal van Chess het thuis
opnemen in de eerste ronde
van de Noord-Hollandse beker
tegen de Lange Rochade uit
Alkmaar.

ADVERTENTIE
Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.'

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:
22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 15 december en 29 december 1999.

SV Zandvoort van
de mat gespeeld
ZANDVOORT - Na de
fraaie 3-0 overwinning van
vorige week werd een slecht
spelend SV Zandvort met 5-0
door Geel Wit van der grasmat gespeeld. De situatie onder aan de ranglijst is bedreigend.
Ondanks waarschuwingen
van trainer Nijkamp rekening
te houden met het kleine
speelveld aan de Van Oosten
de Bruinstraat in Haarlem
werd Zandvoort daarmee meteen geconfronteerd. Met een
paar verre inworpen werden de
Zandvoorters verrast en binnen een kwartier was de strijd
beslist omdat Geel Wit al drie
keer had gescoord. In de eerste
helft kwam Zandvoort totaal
niet aan de bak en werd de
ruststand op 5-0 bepaald voor
Geel Wit.
In de tweede helft heeft
Zandvoort gepoogd de smadelijke 5-0 stand een beter aanzien te geven. Het niveau van
het vertoonde spel was echter
te matig om het de Haarlemmers lastig te maken. Met gemak speelde Geel Wit de wedstrijd uit naar een 5-0 overwinning.
Trainer Gerard Nijkamp was
teleurgesteld.
„Geel Wit
mocht zich in de eerste helft
geheel uitleven," stelde Nijkamp. „We waren er helemaal
niet bij. Alles wat mis kon gaan
ging mis. In de rust heb ik gezegd dat als we zo door zouden
gaan, met dubbel cijfers verloren gaat worden."

Zaterdagteam laat
het lelijk afweten

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
is de draad kwijt. Tegen het
laag op de ranglijst vertoevende Vlug en Vaardig werd
een 2-4 nederlaag geleden.
Aansluiting met koploper
VEW is daardoor geheel verloren gegaan.

Het gezellige complex van TZB met het drassige hoof dveld

Damesteam ZHC trekt de
opgaande lijn niet door
ZANDVOORT - De ZHChockeyvrouwen hebben de
goede lijn van de laatste weken niet kunnen doortrekken. Tegen het fysiek erg
hard spelende Heerhugowaard werd met 5-2 verloren.
De eerste helft verliep nog
redelijk voor ZHC. De Zandvoortsen kregen nog wat kansen, die rakelings naast gingen.
De strafcorner liep ook niet.
Tien minuten voor de rust
opende Heerhugowaard de
score. ZHC slaagde er niet in
goede combinaties op te zetten. De lange bal werd vaak
gehanteerd doch dat leverde
niet veel op. Ondanks dat het
spel niet groots was knokte
ZHC er wel voor. Vlak voor de

rust bracht Laura van Hemert
de score nog op 1-1 maar de
volgende aanval van Heerhugowaard was ook raak, 2-1.
Na de rust sloeg de vermoeidheid bij ZHC toe en werd
het spel nog rommeliger. Het
middenveld werd niet echt benut en de lange klappen kwamen vooral in de sticks van de
tegenpartij waardoor ZHC
continu onder druk stond. Het
gevolg was dat ZHC naar een
5-1 achterstand werd gespeeld. Sabine Bruijn was de
enige speelster die een goede
wedstrijd speelde. Vlak voor
het einde maakte AnneMarie
de Jong handig gebruik van
een fout in de verdediging van
Heerhugowaard en bepaalde
de eindstand op 5-2.

Foto: Rob Knotter

Topscorer
Riek de Haan
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Pieter Keur

Robin Castien (SV Zand-zat) 14X

(TZB)
(TZB)

13X
12X

(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-zat.)

10X
8X

De voetballers in de top vijf maakten hun naam van doelpuntcnmakers volledig waar. De vijf scoorden namelijk, doch grote verschuivingcn bracht dat niet teweeg. Koploper Robin Castien scoorde
eenmaal terwijl achtervolger Kick de Haan dat ook deed. De man op
de derde plaats Mischa Tibboel kwam wel iets dichterbij door
tweemaal te scoren. Stefan Smit en Pieter Keur raakten ook de bal
een keer goed maar blijven respectievelijk op plaats vier en vijf.

Het duel begon voortvarend
voor SV Zandvoort. Ne drie minuten draaide Robin Castien
een hoekschop het doel in, 1-0.
Deze snelle voorsprong deed
het Zandvoortse team inslapen. De spirit was verdwenen
en er werd veel te nonchalant
gevoetbald. De Zandvoorters
hadden door moeten drukken
maar lieten het afweten. Vlug
en Vaardig kwam in de wedstrijd en slaagde erin op slag
van rust de gelijkmaker te produceren, 1-1.
De rust had de Zandvoorters
ook geen goed gedaan want
binnen vijf minuten stond er
een 1-4 stand op het scorebord. De Zandvoorters maakten te veel persoonlijke fouten
en daarvan profiteerde Vlug en
Vaardig. Aan de tweede treffer
zat een duidelijke buitenspellucht. Toen Pieter Keur uit een
vrije trap de stand op 2-4
bracht leek er nog wat mogelijk te zijn. Zandvoort oefende
grote druk uit op de Amsterdamse defensie, kreeg wat
kansen, maar de scherpte ontbrak.
„Het is een teleurstellende
en niet verwachte nederlaag,"
aldus trainer Wessel Colijn.
,,Er zat weinig beleving in het
team. In het elftal zit best kwaliteit, maar het is nog geen geheel. Er is meer tijd voor nodig
om er een eenheid van te maken. Van begin af aan heb ik
gesteld dat we voor een periodetitel gaan en dat moet haalbaar zijn."
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zi-nken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Omdat u niet zonder kunt!
Zand voorts
sIMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:

Nee hoor, de brandstofmeter
functioneert prima.
De compacte 3-Liter Lupo komt zeer ver met

versnellingsbak met Tiptronic en een ECO-stand

één tankinhoud. Niet omdat er zo'n grote tank is

kunt u zelf bepalen o( u sportief of economisch

ingebouwd,

...maar hij rijdt als 'n zonnetje.

maar door

het lage verbruik.

Hevige kou? Onverwachtse gladheid? Een

hier niet snel hinder van ondervinden.

'ertechniek maakt dit alles de 3-Liter Lupo

Gemiddeld 3 liter diesel op 100 kilometer.
Het is dan ook alsof de brandstof-

flinke sneeuwbui? Een Volkswagen zal

wenst te rijden. Samen met de TDI-pompverstui-

voor fl. 45,- controleren wij uw Volkswagen op 14

meter amper beweegt, terwijl de kilo-

wintergevoelige punten. Geen winterse

meterteller blijft doorlopen. Dit wordt

bui die hem dan nog kan verrassen!

LupoSL TDI.
De zuinigste
productieauto
ter wereld.

gerealiseerd door een combinatie van

tot

de

zuinigste

productieaut.o ter

wereld. Uiteraard hebben we bij deze

concessie

gedaan

aan

belangrijke

De Winterinspectie loopt tot en met

compleet

uw Volkswagen kan tijdens de win-

31 maart 2000. Tot die tijd hebben

aluminium en magnesium onderdelen de auto

Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel bij ons

stukken

langs voor een bijzondere proefrit.

termaonden toch van pas komen.
Komt u dus gewoon bij ons langs
voor een uitgebreide Winterinspectie. Want

we ook nog vier zeer aantrekkelijk
geprijsde accessoirepakketten

lichter. En met

Zo maken

de geautomatiseerde

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht .18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

bijzonder zuinige Lupo geen enkele

Maar wat extra aandacht voor

nieuwe technieken.

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

aspecten als rij-eigenschappen en veiligheid.

voor u.

Breekt het zonnetje bij u al door?

DE 3-LITER tUPO IS VERKRIJGBAAR VANAF FL 33.650.-1€ I5.269.70I. PRIJS IS EEN "VANAF"-PRIJS, INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCIUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN
KOSTEN RIJKIAAR MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAIIS, VOORBEHOUDEN. MEER WETEN OVER VOIKSWAGEN? KIJK OP WWW.VOLKSWAGEN.NL

Auto Strijder B.V.

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102 -2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565
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BEKENDMAKING
• Leoiux

• Montèl

• Rolf Benz

• Auping

• Treco

• Gelderland

Prijsdoorbrekende magazijnverkoop
bij Van Reeuwijk in Diemen
Meer dan 300 monstermodellen van toonaangevende meubelmerken.
Fabrieksnieuwe, puntgave meubelen.

Met duizenden guldens korting!
AUPING
diverse dekbedovertrekken
50% KORTING

RAANHUIS
2'/2-zjts model Olivier
Van ƒ 4.210,• VOOR ƒ 2.990,-;

HEDEBRO
2'/2-zits + 2 fauteuils model Strauss
Van ƒ9.460,-

KOEKOEK
2-zits model Chalon
Van ƒ 5.123, VOOR/2.995;-

AMERICAN FURNITURE
3-zits
Van ƒ 7.082VOOR/4.250-

.
BAXTER
2Vz-zits model Miami
: Van ƒ 10.031,VOOR/7.495,-

EASTBORN BOXSPRING
incl. matrassen
Van ƒ 6.565.VOOR/4.995,-

JUVEJMTA
kast Traviata
Van ƒ 5:405VOOR f 4.200-

TREGO
linnenkast Basket
Van ƒ 5.300,VOOR/4.200,-

TRECO
slaapkamer Llano
Van '/l 6.857,VOOR/4.887,-

AUPING ROYAL
incl. matrassen en elektrisch
verstelbare bodems, van ƒ 11.395,VOOR'.ƒ 7.995.-

De sterk verlaagde prijzen zijn
inclusief gratis thuisbezorgen.
Levering binnen 2 weken.
Reserveren is niet mogelijk.

HENNYDEJONG
eetkamertaf el + 4 stoelen
Van ƒ 6.015,VOOR/2.995.-

Het comfort van veiligheid.
De vernieuwde Polo is comfortabeler dan ooit.
Dot komt bijvoorbeeld door de stalen bolken in alle

Want u zit natuurlijk pas echt comfortabel als u
weet dat u in een veilige auto zit.

portieren en de extra verstevigde deurstijlen,

Daarom biedt de vernieuwde Polo comfort

die optimale bescherming bieden bij een

op elk niveau. Dankzij een uitgebreid
pakket van veiligheidsvoorzieningen.

aanrijding van opzij.
Maar ook door de stijvere carros-

En met comfortabele opties als

serie en het verbeterde onderstel. Deze

lederen bekleding, airconditioning of

zorgen namelijk voor een nog stabielere

zelfs een navigatiesysteem.

wegligging en verbeterde rij-eigenschappen.

Kom snel bij ons langs voor een proefrit in

U begrijpt het al, het gaat ons bij de Polo niet alleen

de vernieuwde Polo en ontdek zelf het comfort

om fysiek comfort, maar ook om uw veiligheid.

van veiligheid.

DE POIO IS VERKRIJGBAAR VANAF Fl. 2<!.9'>5,-1€ 11.342,241. PRIJS IS EEN *VANAf-PRIJS, INCLUSIEF BTW EN
EXCIUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE

SALONKAST CHARLESTON
Van ƒ 2:820,VOOR ƒ 2.250-

BPM,

EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAIIS, VOORBEHOUDEN.

MEER WETEN OVER VOIKSWAGEN? KIJK OP WWW.VOLKSWAGEN.Nl.

Auto Strijder B.V.

vanReeuwijk

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565
Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113.
Telefoon (020) 600 87 59. Donderdag koopavond.
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Warm en
W

ie van warm en wollig
houdt zit zeker goed,
deze winter. In bijna
iedere combinatie in het wintermodebeeld zien we breisels
terug. Ragfijne breisels op
ruimvallende kleren en juist
lekker grofgebreide tweeds
voor strakke truitjes en jurkjes. Clean en sober -een,minimum aan detaillering- zijn
over het algemeen de uitgangspunten voor de wintercollectie.
We zagen het vorig jaar al.
Geen uitgesproken trends of
opvallende kledingstukken.
Het zijn méér de combinaties
die het modebeeld van de
vrouw bepalen. Hoge eisen
worden er - al een aantal seizoenen- aan de kwaliteit
gesteld. Comfortabel en toch
gekleed zijn de meest gehoorde wensen in. de kledingzaken, of 'iets wat ik naar mijn
werk aan kan maar ook in het
weekend kan dragen'.
Kortom mooie afgewerkte
broeken, rokken en jurkjes
voorzien van fijne, subtiele
details, zoals verdekte ritsjes
in naden en onverwachte coupenaden. De broeken zijn
deze winter veelal geïnspireerd op de herenpantalon;
recht en wijd. Een wit overhemd daarop is onmisbaar. De
jasjes hebben een opstaand
halsje en verdekte sluitingen.
Gebreide jurken, broeken en
tunieken horen bij de eerste
mülenmumcollectie. De zogenaamde knitwear staat erg in
de belangstelling. Vooral de
zwaardere kwaliteiten, die er
ook echt dik en stevig uit
mogen zien, maar die in het
dragen vederlicht aanvoelen.
Aandacht is er voor lichte wollen stoffen. Grof gebreide truien of warme vesten worden op
een rechte rok gedragen. Voor
een 'ruigere look' zorgen de
teddy's- en fleecematerialen.
Folklore-inyloeden door
Peruaanse jacquard-motieven
geven een bijzondei accent.
De stoere stijl in het modebeeld is veelal geënt op de
actuele sportmode zoals skating, climbing en snowboarden. Thermobroeken, bodywarmers en veel gevoerde
materialen. In tegenstelling
tot het eerdergenoemde cleane modebeeld zien we hier
juist veel details als kniestukken, stiksels, klitteband en
tapes. Ze zijn verwerkt in
lange rokken of op rechte
Foto Matmique
broeken met opvallende conaccentkleur.
Zwart blijft echtrastbiezen met blinde ritsen.
ter een van de meest verkochUiteraard ontbreekt de good
te kleuren.
fold spijkerbroek in deze stijl
En hoe staat het met de manniet.
nenmode. Daar zijn een paar
Wat de kleuren betreft is het
trends in te ontdekken. Flanel
allernieuwste beeld een mix
is dé kwaliteit van het komenvan winterwitten met lichtde seizoen. Verder hoge kwaligroen gemeleerd grijs en
beige. Af en toe is
er een felle uitschieter in de
vorm van een felrode

teit van de veelal Italiaanse
stoffen. De broeken worden
wat wijder, de hemden hebben
veel details, klitteband, en
half-blinde sluitingen en over
het algemeen een rechte
onderkant. Dit laatste is handig, omdat de hemden zowel
in of op de broek gedragen
kunnen worden.
Verder veel losse colberts en
jasjes die onderling te

combineren zijn. Voor de sportievere man veel jeans (uitgevoerd in donkere wassingen)
gecombineerd met stoere en
eenvoudige hemden en jacks
Ruiten hemden in allerlei
variaties zijn nieuw in de
basics. De mannen boffen dit
seizoen. Evenals bij de vrouwenmode voert grijs de
boventoon en... gelukkig hadden de mannen van die kleur
nog veel in de kast hangen.
Trudy Steenkamp

Foto: Manthe +Frangois Girbaud

'foto: Star!

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait op zondagmorgen 21 november
om half elf 's morgens een van de ontroerendste liefdesfilms aller tijden

Brief Encooiiter

eding in
D

e voetvrije, met tule
gevoerde taf zijden rok met
bijpassend topje wórdt het
itern voor de Kerst. Een goede
tweede plaats krijgt de jurk
met hemdbandjes en verhoogde taillelijn in een mooie
veloursuitvoering. Om de afkledende- jurk een extra
accent te geven, wordt er een
enkellange zwarttransparante
blouse met zijsplitten tot de
heup over gedragen. Voor
degene die zich minder prettig voelt in rok of jurk is bijvoorbeeld een witte doorzien-

tige blouse en topje in crinkle
mesh met een broek met lurex
krijtstreep een zeer geschikte
party-outfit.
Naast de kleuren grijs, zwart
en wit bepalen helder rood en
blauw de overgang naar het
nieuwe millennium. Deze felle
kleuren worden over het algemeen verwerkt onder een
transparante stof, waardoor er
een mooi kleurenspel ontstaat. Zo zien we in de collectie feestkleding veel topjes,
blouses en lange rokken
bestaande uit een gekleurde
onderlaag met daaroverheen
een transparante zwarte voile.
De laagjesmode bUjft ook in
deze periode van het jaar een
belangrijke" trend.
De stoffen uit de kerstcollectie hebben over het algemeen
toegevoegde bewerkingen.
Kreukels, glans (lurex en
satijn) en decoraties (veren en
paületten) worden op zichzelf
of gecombineerd gebruikt.
Wie compleet in party-outfit
voor de dag wil komen kan
volop kiezen uit rnooie boa's
in chenille-fantasie en shawls
in superzacht fluweel of versierd met metallicgaren en
handschoenen in zwart

velours, zowel kort als lang.
Ook de heren gaan chique
gekleed het nieuwe millennium in. De belangrijkste kleuren voor de mannen zijn •
zwart, lichtbruin en wit, in
combinatie met khaki, donderblauw en staalblauw. De
bordeauxtint zorgt voor een
nog iets gekleder effect. Driedelig mag zeker, zij het dat het
gecombineerd wordt met een
feestelijk shirt. Opvallende
chenille pullovers zijn eveneens goede party alternatieven.

"V

van David Lean. Met in de
hoofdrollen Celia Johnson
en Trevor Howard.
Het verhaal begint op het
station, waar Howard een
vuiltje verwijdert uit het oog
van Johnson. Er ontstaat
een hartstochtelijke buitenechtelijke verliefheid tussen
die twee en de film volgt
hun worsteling met hun
geweten en gevoelens.
Brief Encounter bevat alle
elementen die in de beste
Foto: Nederlands Filmmuseum
Britse films uit de eerste
naoorlogse jaren voorkomen: een intelligent en subtiel scenario, een serieuze thematiek, schitterende acteerprestaties en een rustige regie.
Vooraf wordt een aflevering van de in 1954 in Nederlandse Cinetone-studio's
opgenomen Amerikaanse tv-serie Secret File USA gedraaid, die veel
Nederlandse acteurs en technici werk verschafte (met o.a. Paul
Steenbergen en Lous Hensen).

Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van Tuschinski betalen
lezers van deze krant tien gulden (normale toegangsprijs 12,50 gulden) per
persoon.

NAAM
PLAATS
AANTAL

Tuschinski is te vinden aan de
Reguliersbreestraat 26-28 in
Amsterdam.
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Vanaf f 55.995,-. Zelfs in het land van de Chrysler Voyager vrij ongebruikelijk.
C 11 R Y s L l K

V o Y A r, l R . Misschien wel de bekendste van nlle Chrysler modellen die

stuk voor smk veel vnlue lor money hieden. De Chrysler Voyn^er (vnnal l 55.995,-) «eelt u onbekend
veel ruimte, s t i j l , lunclionalileil, een uitstekende perlormnnce en een riant uitruslniHsniveau met onder
meer twee airbags, elektrisch hedienbare liuitenspienels, siuuilickrnLhtigniK en twee schuifdeuren "jizii
Vnnnl de Sl_i luxe zijn bovendien airco, speed conlrol en elektrisch bcclienhare ramen standaard.
\Ve kunnen de Chrysler Voyaner derhalve van harte h i j u aanbevelen. Ca voor een uitgebreide prnclnt
naar de Chrysler denier. T II l
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CHRYSLER
V O Y A G E R

o N

\V H l l l s .

De grootste keus
in kleine
gebruikte auto's

Bel voor het
complete aanbod:
020-3116868
of e-mail: smart.ccnterSworldonline.nl

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

vz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad
Let op onze
gezellige

Sinterklaaspuzzel
in de krant van 24 nov. a. s.
1ste prijs
KADOBON t.w.v. ƒ 150,beschikbaar gesteld door
BLOKKER, w.c. Haltestraat

2e t/m 5e prijs
4 OVERHEERLIJKE KERSTKRANSEN
van HEMA ZANDVOORT

Onze promotiepieten delen zat. 4 december
weer strooigoed uit.

ovz

Ondernemers Vercnij^ing Zandvoort

Zandvoorts
I.) BMïeuwebfad

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

. L V U ' . L p ' M . A N n . m S Q M N A U I O I ' V POMFiUS 16 J1W/G BFL!>D (O vl f j) t8 fis 88 WWWVOIVOCANS NL 'CONSUMFNUNPRIJS INQ BIW LXCL ƒ 730 '1 331 ^b KOSTEN R I J K L A A R MftKFN \ in^.O/t 51.-'tOKlMLKLNKOSILN [N / IbO , € (ÏHO/ VHnVIJLlL'ilNC.SBlJDIMGL WU/ICilNGFN VOnRBLHOUFttN
1 1 A b L ' A ' i t F VOt',0 V / O V A r . A I l i Mr' ^ \"JD ~ 698 17 FXC^ EiFW OP DASIS Vftrj FULL OPLF^AFIONAL LFASF /.8MAANDtN i'O 000 KM P'JAAFf LXC1 ÖTW CXCl HRANDSIQI VOOR Mi F f f INFONMATIF KUNT u 311 D( VOLVO D F A I T U UIUCFiT V R A A G OOK NAAR VOLVO INbUHANCt ÜLUN.LKF f(Li!OVFR/FKFI 1 ING
BtL VOOti MïiLH LFASL INFORMAliF IIJDLNb KANFOORURFN NAAR V01VO LFASF: 034-j Go 87 80 AFGI ÜF_[ l OF AU 10 ISUIFCF.RU5T MF F t EN VAN Di VOIVO L I N L b

OS WÏt Verhuizingen

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 14-05, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O.,

WEKELIJKS EUROPA

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE

ERKENDE
VERHUIZERS

B.V.,

BANSTRAAT 21-27, TEL.: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF

B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND

TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1.TEL: 0294-418200.
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Sterk SSchtgewïcht
Mitsubishi heeft een extra steike
lichtgewicht staalsooit ontwikkeld De fabrikant is de ecrsle tei
wereld die dit slaallypo toepast
in het chassis Hel materiaal is
flexibel en (och sterk Eeist zal
de nieuwe Pajero een carrosserie
knjgen van dit staal, latei zullen
ook de andere modellen van
Mitsubishi voorzien zijn Het
gebruik levert voor sommige
carrossenedelen een gcwichlsbesparmg op van veertien kilo
Door het versterkte staal is de
stijfheid van de cairosserie toe- j
genomen
i

Peugeot 206 GT;

Krasse karren
De 36ste Vehikel oldtimerbeurs
gaat dit millennium nog plaatsvinden. Op 17, 18 en 19 december zal de geschiedenis van het
voertuig te zien zijn in de
Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht.
Het ruige karakter van de beurs
is iets getemperd. Naast de
eventuele tentoonstelling van
militaire voertuigen, zal een
'futuristisch' millenniummodel
geshowd worden. Een fiets, een
motor en een auto van exact
dezelfde leeftijd staan naast
elkaar in een eeuwfeestexpositie. Uiteraard komen enkele evenementen aan bod, die al vijftien
jaar onderdeel vormen van de
Vehikel, zoals de bijna duizend
stands en de honderden voertuigen. De Vehikel is geopend van
10.00-17.00 uur. Voor volwassenen kost de entree twintig gulden, 65-plussers betalen vijftien
gulden en kinderen tot 12 jaar
komen voor tien gulden binnen.
Kinderen die kleiner zijn dan een
meter krijgen het toegangskaartje gratis.

leugeot heeft de 206 GTI overtroffen. De overtreffende trap
heet 206 Grand Tourisme of kortweg GT. De exclusieve auto
(Peugeot bouwt er slechts 4.000 voor homologatie, waarvan
er.100 naar ons land komen)deelt zijn krachtbron met de GTI.
Verder is hij vooral dikker, luxer en dus gewoon nog een stuk lekkerder dan zijn bloedbroeder.
SPECIFICATIES: Peugeot 206 GT
viercilinder in lijn
Motortype:
Cilinderinhoud: 1.997 cm'
Vermogen: •
99 kW/138 pk
bij 6.000 Lp. m.
Max. koppel: 190 Nm bij
4.100t.p.m.
Acceleratie:
8,9 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 208 km/uur.
Gem. verbruik: 7,9 ltr/100 km.
Prijs:
f 46.400,BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS, Achterbank in 60/40 delen
neerklapbaar, Twee airbags +
sidebags, Centrale vergrendeling
met afstandsbediening, Climate
control, Elektrisch bediende zijruiten voor, Spiegels elektrisch verstelbaar, Stuurbekrachtiging

Oh, wat is het toch fijn dat de
wereldwijde autosportorganisatie
zoiets als homologatie heeft
bedacht (homologatie betekent
goedkeuring voor fabrikanten om
deel te mogen nemen aan autosportevenementen zoals het wereld
rally kampioenschap). Peugeot
moet 4.000 van deze GT's op de
markt zetten voor homologatie van
het WRC. Hierdoor verrijken auto's
als deze 206 GT ons - doorgaans
vrij
saaie
straatbeeld.
Geïnteresseerden moeten er snel bij
zijn, want de 100 GT's die naar
Nederland komen zijn bijna allemaal verkocht.
De GT is een mix van de 'gewone'
GTI en de 206 World Rally Car
(WRC). De motor en het merendeel van het onderstel stammen
rechtstreeks van de GTI, terwijl het
uiterlijk lijkt op dat van de WRC.
Laat je hier echter niet door misleiden. De GT levert geen 300 pk ver-

mogen en mist vierwielaandrijving.
De 2,0-liter zeslienklepper levert
echter 138 paarden. Ruim voldoende, want dankzij hel geringe
gewicht van 1.025 kilogram kan je
op afroep keihard knallen met de
206 GT. Daarbij valt op dat de
auto, net als de GTI, bij gas loslaten
venijnig met de neus de bocht in
kan duiken. Dit gebeurt echter
alleen als je echt hard een bocht
induikt. Een dergelijke reactie geeft
het rijden in de GT zeker een extra
dimensie.
De wegligging is top en zelfs nog
wat beter dan die van de GTI. Dat
komt doordat Peugeot de GT heeft
voorzien van zwaardere stabilisatorstangen en een iets stuggere
vering. Inzittenden krijgen hierdoor
een heel goede indruk van de staat
van het wegdek. Dat moet de
koper van de 206 GT echter niet
deren. Want een dergelijk sportieve
en exclusieve automobiel heb je om
af en toe hard te gaan. Het verbeterde onderstel komt daarbij uitstekend van pas.
Er zijn echter nog meer verschillen
tussen de GTI en de GT. Zo heeft
Peugeot de GT af fabriek voorzien

Nissan beüoorsd

van een aantal comfort- en veiligheidsverhogende zaken als dimate
conlrol, radio/CD-speler met wisselaar en dubbele zijairbags die
hoofd en borst van bestuurder en
passagier beschermen. Lekker racy
is de aluminium tankdop. Die kornt
heel goed uit bij de kleur gris quarts
waarin Peugeot de GT uitsluitend
levert.

Diezelfde mooie lakkleur komt ook
weer terug in het dashboard. De
wijzerplaten van de toerenteller en
de snelheidsmeter zijn m de GT ook
zilvergrijs. De stijlvolle 16 inch wielen zijn eveneens voorbehouden
aan de GT. Om die en de brede
banden (195/45) goed uit te laten
komen, zijn de voorschermen voorzien van subtiele verbreders.

De enorme luchthapper geeft de
neus van de GT een agressief tintje.
Kenners zullen dit waarderen. Ook
de roemruchte 205 GTI had bredere schermen om de dikke wielen te
herbergen. Alle extra's rechtvaardigen de ƒ 8 500,- hogere prijs van
de exclusieve en bloedmooie GT

Nissan denkt aan het milieu. De
autofabrikant spant zich in om
alle productiefases, van ontwerp
tot hergebruik milieuvriendelijker
te maken. Methodes om branclstof te besparen zijn in ontwikkeling. Er worden geen Cfk's
gebruikt bij het productieproces,
In de Veiemgde Staten hebben
de dealers apparatuur om koelvloeistof te recyclen. Onlangs
ontving Nissan zijn inspanningen
de
Amerikaanse
Klimaatbeschermingsprijs 1999.

Saab waarschuwt
op tijd
Saab werkt aan een nieuw systeem om inzittenden te waarschuwen als zij hun gordel niet
om hebben. De huidige modellen zijn al met iets dergelijks uitgerust, maar de fabrikant is
bezig met de verbetering ervan.
Een knipperende lamp op het
dashboard zal in combinatie met
een geluidssignaal waarschuwen. Het signaal wordt sterker
naarmate de auto sneller rijdt.
Alleen bij zeer lage snelheid of
als de voorste inzittenden hun
gordel gebruiken blijft het stil in
de auto.
Aanleiding voor deze vernieuwing zijn de uitkomsten van een
door Saab verricht onderzoek.
De resultaten vertelden dat de
helft van alle verkeersdoden
geen veiligheidsgordel droegen
op het moment van het ongeval.

S

eat schrijft historie met de nieuwe León (Spaans voor leeuw).
Dankzij een 180 pk sterke motor in de topversie is het de
krachtigste en veruit snelste productie-Seat ooit. De mogelijkheid van vierwielaandrijving is eveneens een primeur voor het
Spaanse merk. Seat windt er geen doekjes om. De León gaat het
in Europa's grootste segment (4,6 miljoen verkochte auto's)
ondermeer opnemen tegen de Opel Astra, de Renault Mégane en
de Golf van moeder VW.
Alhoewel er nog geen details
bekend zijn over de exacte uitrusting en prijzen voorde Nederlandse
markt, gaat de León zeker hoge
ogen gooien in de middenklasse.
Volgens de strategie van de
Nederlandse importeur (Pon) komt
de León voor een scherpe prijs en
met een complete uitrusting op de
markt. Pon wil daarom in eerste
instantie de León met 1,4 liter (75
pk) motor- die VW wel in de Golf
levert - niet naar Nederland halen.
Verder bestaat het gamma uit een
1,6 liter (100 pk) benzinemotor en
twee 1,8 liter (125 pk) viercilinders
met twintig kleppen. Eén daarvan

heeft een met turbo en levert daardoor 180 pk vermogen. Drie uit
andere Seats bekende dieselmotoren met een inhoud van 1,9 liter en
vermogens van achtereenvolgens
68, 90 en 110 pk completeren het
motorenaanbod.
Wie in de voorkant van de León de
Toledo denkt te herkennen, heeft
het helemaal goed. Want het is
eigenlijk een hatchback-versie van
deze succesvolle Seat. De León
staat dus eveneens op het onderstel van de Golf. Toch heeft de
Volkswagen groep met de León
een compleet andere auto afgeleverd. Het onderstel en de vering
neigen naar sportief zonder aan
comfort in te boeten. De auto helt
niet teveel over in bochten waardoor hoge bochtsnelheden zeer
goed te doen zijn.

cations Mario Guerreiro zal de León
hetzelfde jonge publiek aanspreken
als de andere Seat modellen. "60%
van onze klanten is jonger is dan 40
jaar. Zij zullen vallen voor het knappe en onderscheidende uiterlijk van
de León." Vooral de hoge achterkant geeft de León dynamiek.
Hierdoor lijkt de neus in het asfalt
te priemen als een kat die op zijn
prooi loert. Van een afstandje komt
de brede achterkant, door het
smalle dak, zeer krachtig over.

moeten echter wachten tot het
tweede kwartaal van 2000 voordat
de León Nederland aandoet.

Rijden in de top-León is een onverdeeld genoegen. De León 4 (4 voor
de aandrijving op alle vier de wielen) komt met de 180 pk sterke
1,8-liter viercilinder twintigklepper
die we kennen van de Audi TT (de
180 pk León kan ook besteld worden zonder 4WD). Dankzij deze
motor trekt de auto als een lier. De
sprint naar 100 km/u kan in 7,7 tellen en de topsnelheid bedraagt 224
km/u (229 km/u voor de versie
zonder 4WD).

De León is een frisse toevoeging
aan het middenklasse segment.

Volgens Director of Communi-

De vierwielaandrijving
maakt
bovendien ongehoord hoge bochtsnelheden mogelijk. In het volledig
lederen interieur zitten we ook dan
nog prinsheerlijk. Deze ervaring
smaakt dan ook naar meer. We

Z

langs hetzelfde traject paniekerig
staat te zwaaien met haar armen
om verkeer te attenderen op haar
gestrande auto.

zich doodeenvoudig bedienen'
simpel door op het scherm geprojecteerde knoppen te drukken of
door een commando te roepen.

General Motors introduceert Night
Vision bij zijn luxe merk Cadillac.
Nu zit het al als extra op de uitvoering Deville, medio volgend jaar
volgt de ook in Europa verkrijgbare
Seville. In Amerika vergt de nachtkijker een meerprijs van omgerekend zo'n vierduizend gulden.
Ongeveer hetzelfde dus als wat je
vandaag de dag neertelt voor een
goed satellietnavigatiesysteem.

De nachtkijker is niet het enige
nieuwe bij Cadillac. De in Europa
verkrijgbare Seville heeft voor het
modeljaar 2000 een verfijnd
StabiliTrak onderstel gekregen. Een
batterij elektronische sensoren
bewaken de stabiliteit met de
grootst
mogelijk
precisie.
Signaleren die een ongewenste
koersverandering, dan grijpen
diverse systemen in eendrachtige
samenwerking in om slip of wégglijden van de auto te beteugelen.
Ook schokdemping wordt aangepast aan het karakter van het wégdek en overhellen in bochten wordt
onderdrukt.

Met kinderlijk gemak wandel je
door
de
diverse
menu's.
Lichamelijke inspanningen beperken zich in deze auto tot het reiken
naar een schakelaar of een druktoets om iets elektrisch te bedienen, zeker bij de topversie STS met
de 305 pk sterke 4,6-liter V8molor. Die loopt superstil. Slechts
bij een flinke peut op het gaspedaal
valt in de verte iets van een roffel
te bespeuren.

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade
Industrieweg 27-31. 1 1 1 5 AD Duivendrecht. lel. 020-698 06 26. fox 020-416 10 25

ou het niet prachtig zijn om als een kat in de nacht te kunnen kijken? Nou, het kan dankzij Night Vision van General
Motors. Het werkt fantastisch. Ver buiten het schijnsel van
de koplampen ziet deze nachtkijker donker geklede voetgangers
en fietsers zonder licht. Honderden meters voor de auto ontsnapt
geen konijn of ree aan de aandacht, ook niet als het mistig is of
als de lichten van een tegenligger hinderlijk in de ogen priemen.

De techniek van Night Vision stamt
van militaire toepassingen. Met
name tijdens de Golfoorlog maakte
het gebruik ervan furore. Want wie
herinnert zich niet de televisiebeelden van de precisiebombardementen op doelen in Irak. In schimmige
zwart-wit projectie lichtten exploderende bouwwerken fel op, met
daarbij tekst en uitleg van de
Amerikaanse bevelvoerder Norman
Schwarzkopf.

Een heel gevoelige infrarood camera vormt het oog van het systeem.
Deze zet onzichtbaar infrarood licht
om in een beeld dat nog het beste
valt te vergelijken met een negatief
van een zwart-wit foto. Warmte
uitstralende objecten, zoals de
lichamen van mens en dier, verschijnen in licht getint grijs op een
scherm ter grootte van een briefkaart. Het beeld is onder in de
voorruit te zien dankzij zogenaamde head-up projectie.
Uit een demonstratierit met een
Deville in het pikdonker bewijst
Night Vision zijn voordeel. Cadillac
had alles in de strijd geworpen, van
een overstekende voetgangster tot
aan een zwart geklede fietser. Ver
buiten het bereik van het schijnsel
van de koplampen ontkomen ze
niet aan het blikveld van Night
Vision. Evenmin als de vrouw die

De Seville is een topauto, die wedijvert met dure Mercedessen en
BMW's. De stoelen van deze zeer
luxe Amerikaan hebben tien luchtkussens, die zelfs leverbaar zijn met
een elektronische commando. Dan
plooien die zich naar het lichaam
van de opzittende. Het standaard
aanwezige navigatiesysteem laat

Ga zitten en geniet in de Cadillac Seville. Onder in de voorruit verschijnt het beeld van Night Vision.

Deze auto laat weinig te wensen
over en dat mag ook wel gezien de
prijs van 172.900 gulden. Wie wat
minder heeft te besteden, kan kiezen voor de SLS versie (279 pk) van
139.900 gulden. De wetenschap
dat de vernieuwde motoren pas na
160.000 km nieuwe bougies nodig
hebben en dat niet eerder dan bij
240.000 km de koelvloeistof en de
versnellingsbakolie vervangen hoeven te worden, maken de investering enigszins verantwoord.

E

en leuke kennismakingsstunt, zo vonden we zelf: wanneer
we achter het stuur van de nieuwe Ford Fiesta stappen, mikken we de plattegrond van Barcelona meteen op de achterbank. Zonder enig richtingsgevoel storten we ons vervolgens met
de nagelnieuwe Ford in het woelige Spaanse stadsverkeer. Brede
vijfbaanswegen wisselen we af met smalle steegjes en straatjes.
Na een klein uurtje dolen en dwalen menen we een glimp van
Gaudi's Sagrada Familia te zien. Na wat vragen, keren, zoeken en
puzzelen belanden we bij het imposante bouwwerk. We prikken
de Fiesta in een klein parkeervakje en puffen in de schaduw even
uit. "
Ford heeft de Fiesta voor zijn 23e
verjaardag verwend met een New

Edge-design. Denk daarbij even
aan de Focus, Ka, Puma en

De Ford Fiesta Sport ontpopt zich tot een heerlijke stuurmachine.

Mondeo. Ronde en rechte lijnen
spelen het designspel met elkaar.
De nieuw Fiesta kreeg een totaal
nieuwe neus, inclusief spatborden
en motorkap. Daarmee komt de
compacte Ford lekker fris voor de
dag, zonder als oogverblindende
eyecatcher door het leven te gaan.
De Fiesta is helemaal thuis in deze
stad. Zonder enig probleem laveren
we de wendbare Ford door het verkeer. De 1,3-litermotor heeft voldoende m huis om zeker in de lagere versnellingen soepel te rijden.
Alleen op de steile hellingen van de
Tibidabo moesten we af en toe
even terugschakelen om de vaart
erin te houden.Voorin is riant plek.
De voorpassagier beschikt over een
zee aan ruimte, omdat het dashboard als het ware terugwijkt De
voorstoelen zijn nieuw en ze zitten
formidabel, ook na langdurig rijden
in stadsverkeer Dankzij de airco
houden we het hoofd koel Eind
oktobei is het in de Catalaanse
hoofdstad nog bijna 25 graden 1

1,6-htermotor levert 103 pk. Dat is
niets eens gruwelijk veel, maar de
Fiesta kan ei heeilijk mee uit de
voeten, temeer omdat de versneilingsbak klikklakmakkelijk schakelt.
Het is een waar feest steeds even
de versnelling te kiezen waarin de
Ford het vlugst accelereert. De
vering is behoorlijk hard. maar als
tegenprestatie stuurt de Fiesta
messcherp
Onder de Fiesta Sport liggen brede
195 banden rond hchtmetalen wielen, wat verklaart waarom hij zo
enorm veel grip heeft Op de kronkeligste bergweggetjes is hij de
bocht niet uit te bianclen Ford
heeft een perfect compromis gerealiseerd, waarbij niet gestreefd
werd naar het hoogst haalbare
motorvermogen, maar vooial naar
een geweldig direct stuurkaiakter.
Het complete onderstel is door deingenieurs opnieuw ontwikkeld en
het resultaat verdient een h00,5
rapportcijfei Dit is sturen en genieten

Voor een kennismaking met de
geheel nieuwe Fiesta Sport mijden
we de diukke stad Het is voor het
eerst sinds lange tijd dat Ford weer
een echt spoitieve Fiesta voert. En
de heren en dames technici hebben
een pulk stukje wei k geleverd De

De prijzen van de New Edge Fiesta
beginnen bij 22.995 gulden vooi
de 3-deurs d'Eco, inclusief dt
bestuurdersairbng De Sport is pj1,
volgend jaar leverbaai en zal naai
schatting rcnci de 33 000 gulden
kosten

et Chinese establishment valt voor Audi. Het edele Duitse
merk heeft ruim honderdduizend auto's verkocht aan
Chinese klanten. Naar aanleiding van dit succes, heeft de
fabrikant besloten de A6 ook in China te produceren. Sinds kort
loopt de auto in Tsjangtsjoen (Noordoost-China) van de band.
Audi verwacht de auto vooralsnog hoofdzakelijk te leveren aan
hoogwaardigheidsbekleders en medewerkers van overheidsinstanties. Audi houdt er echter terdege rekening mee dat de verkopen aan particulieren in de nabije toekomst zullen groeien.
De fabriek in Tsjangtsjoen is een
joint venture van First Automobile
Works China (FAW), Audi en
Volkswagen De producciecapadteit voor de Chinese A6 ligt op
ongeveer dertigduizend eenheden
per jaar, Audi biedt de auto aan
met een 1,8, een 2,4 of een 2,8
litermotor in combinatie met een
handgeschakelde vijfversnellingsbak of een liptionic automaat. De
standaarduitrusting omvat zaken
als ABS, airbags voor de bestuurdei
en de bijrijder, een alarmsysteem en
een voorbeieidina voor een mobie-

le telefoon. De Chinese uitvoering
van de A6 heeft enkele wijzigingen
ondergaan ten opzichte van de
auto zoals hij op de Nederlandse
wegen rondrijdt. Onzichtbaar zijn
de aanpassingen aan de motoren
zodat ze optimaal presteren op
Chinese brandstof De auto is
tevens negentig millimeter langei
Chinese en Duitse ingenieurs hebben de auto samen ontwikkeld
China importeert tol nu toe alleen
topmodellen Met het besluit van
Audi de A6 ook m China te pioduceren, treedt een nieuw tijdperk

De Audi A6 rolt voortaan ook in China van de band
aan m de Chinese auto-industne
Audi ontwikkelt en produceert
inmiddels wereldwijd personenauto's Het concern heeft niet
alleen productievestigingen in
Duitsland.
maar
tevens
in

Hongarije, Brazilië, Zuid-Afnka en
nu China Audi heelt in de veischillencle vestigingen m het eeiste
halfjaar van 1999 3 I 5 0 0 0 auto's
en 632 000 aulomotoien goproduceeid
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Géén
aansluitkosten!
NOKIA 5110 GSM
Modern design. Superklein en -licht.
Beltijd tot 300 minuten, standbytijd
'. tot 270 uur.
, Met makkelijke
één-toetsmenubediening.
\ Bij Expert in
. combinatie met
een 1-jarig
PerfectLine
abonnement
voor slechts
24,95 per
maand.

van

Gasthuisplein 10 Zandvoort
tel. 023-57 146 38
Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur
(dinsdags gesloten)
Donderdag 18 november a.s.

x x x PROEVERIJ x x x
BEAUJOLAIS PRIMEUR
ook goed te combineren met o.a.
- Eendenborst met pruimen,
portsaus
35,50
- Entrecôte Roquefort
28,50
- Kalfslever met spek en uien
28,50
- Lams-rack, honing-tijmsaus
34,00

Hamlappbn ^
1 kilo
Supermalse sulöpieiappen
| 'Specialiteit van de week
Buffelo
1 kilo
V lees wan
rol lade
"gebraden
ham
"t$%t

12.98

Gratis AEG vaatwasmachine t.w.v. ƒ 1500,:

3.50

+

x x Dagelijks verse supermosselen x x

0

OUWENS
VERWARMIHG

(bij aankoop van een complete** Brugman keuken)

Brugman Venetö

november a.s.

ONDERHOUD
REPARATIE
UERUANBIMG
BaGMJIS .
0800-0998830

Italiaans design. Geraffineerde combinatie van glas met roestvrijstaal. Leverbaar in 7 kleuren.
Als afgebeeld: ƒ 29.022,-. Bijvoorbeeld afmeting 275 x 262 cm. Compleet met inbouwapparatuur en
gratis vaatwasser.

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

M

• ALLERNIEUWSTE TOESTELLEN
• DESKUNDIG ADVIES
> VOORDELIGSTE ABONNEMENTEN
ER IS AL EEN ABONNEMENT .VOORO.-P/MND ' • • ' • • " •

8.98
13.98

irnen

M
RUIME KEUS
BIJ EXPERT!

Bespaar nu
ƒ 1.500,op uw manicure:i

*&.'o.

ƒ//.7JO,-

GARAGES EN BERGING IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

ERICSSON T10S GSM
Kleine handige GSM-telefoon in
trendy kleuren. Trilalarm en
optimale geluidskwaliteit. Standbytijd 100 uur
en spreektijd 240 minuten. Bij
Expert in combinatie met een
PerfectLine abonnement voor
slechts 24,95 per maand. NU

Garage Celsiusstraat X, huur ƒ 100,00 per maand en
garage Keesomstraat OOOOON, huur ƒ 100,00 per maand.
Berging Keesomstraat 29 d, huur ƒ 15,00 per maand.

tw-- -

Een stijlvolle keuken dankzij de hoogwaardige
materialen. Leverbaar in maïsgeel, champagne en
robijnrood. Als afgebeeld: /19.047,-. Bijvoorbeeld
afmeting 280 x 177 cm. Compleet met inbouwapparatuur en gratis vaatwasser.

Bij de toewijzing van de garage Celsiusstraat X hebben huurders van
de woningen Van Leeuwenhoekstraat, Pasteurstraat en Celsiusstraat
233 t/m 247 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOON hebben huurders van de woningen Keesomstraat met de huisnummers 149 t/m 395
de voorkeur.

Brugman
KEUKENS & BADKAMERS

De toewijzing van de garages en berging vindt plaats aan leden. De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur
is de eerste kandidaat.

A L L E S
l Inbouwapparatuur

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M,
Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.

108/

ƒ 6.500,-

ƒ9.295,-

Bij de toewijzing van de berging Keesomstraat 29 d hebben huurders
van de woningen Keesomstraat met de huisnummers 197 t/m 217 de
voorkeur.

BELLEN VANAF 0,25 PER MINUUT!

Deze keuken zal u inspireren door het strakke
lijnenspel. Functionaliteit gekoppeld aan elegantie.
Leverbaar in 4, ook onderling te combineren,
kleuren. Als afgebeeld afmeting 302 cm. Compleet
met inbouwapparatuur en gratis vaatwasser.

KAN

"ERKEND

MET B R U G M A N .

BESTE ADVIES •'- •
BESTE MATERIAAL "JQ O

BESTE DEAL
BESTE GARANTIE

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
ALMERE*, Miamistraat 72 (Winkelcentrum DoeMere), 036-5328252.
AMSTERDAM*, Stadhouderskade 74, 020-6752956.
HOOFDDORP*, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
MUIDEN, Pampusweg 2 (naast Maxis), 0294-419718.
ZAANDAM"", Pieter Ghijsenlaan n/Provincialeweg, 075-6157867.
*Oofc Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Of kijk voor méér informatie op internet: wwiv.bmgman.nl
Actie geldt van i november t/m 5 december 1999. **Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

De inschrijftermijn sluit op woensdag 24 november 1999.

woningbouwvereniging EMM

^^

Wij, dat zijn de dames-deelneemsters aan de cursus

5l)óilEricssonjr10s

"klassiek stofferen van eigen meubelen*1

_
maand

onder leiding van meester Krom reeds "tig, tig jaren" zouden graag
onze 3 clubjes op maandagavond, dinsdagavond en zaterdagochtend, weer voltallig zien, nl. 7 deelneemsters per clubje.

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

Prijs ƒ 27.4,- per 8 lessen.

HET

L

Inlichtingen: 023-535 20 75

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

DECADEhiïA

Het Mobiele Netwerk
Aanbieding is geldig t/m 27 november 1999
Neemt u a u b legitimatiebewijs en een kopie
bankafschnft mee voor een snelle afhandeling.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

GaxK&fé - Ristaate Italiaü

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868

expert
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
E X P ER T , D A A R W O R D
JE W I J Z E R V A N.

Ie en 2e Kerstdag geopend
Reserveringen vanaf heden
tel. 023 57 30929
Menu's sturen wij u graag toe.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Dagelijks geopend
Grand-Café 09.00-18.00 uur
Ristoranto ITALIANO 18.00-23.00 uur

Haltestraat 10 - Zandvoort
Tel. 023-5730929
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Administratief/kantoorpersoneel

vrije Universiteit JSÜx?

amsterdam

financieel-administratief
medewerker v/m
Uitzendbureau Amsterdam zoekt:
3ATERINGMEDEWERKERS: wij zoeken representatieve en
gastgerichte kandidaten in het bezit van zw./w.
kleding. Werktijden van ca. 09.00 tot 16.00 uur.
5ERVICEMEDEWERKERS: voor diverse pompstations zijn
wij op zoek naar kandidaten fulltime werk met
contractmogelijkheden. Ben jij representatief,
flexibel en mogelijk in het bezit van eigen vervoer en geen bezwaar tegen ploegendiensten
reageer dan snel!
'RODUCTIEMEDEWERKERS: voor een op- en overslagbedrijf zijn wij met spoed op zoek naar fulltime medewerkers die geen bezwaar tegen ploegendiensten hebben.
/ERHUIZERS: voor een opdrachtgever in Amsterdam zijn wij
op zoek naar mensen die flexibel, dienstverlenend en servicegericht zijn en de Nederlandse
taal in woord en geschrift beheersen.
yoor meer informatie bel of kom langs op één van onze vestigingen:
Admiraal de Ruyterweg 325
Ceintuurbaan 426
Nieuwezijds Voorburgwal 290
Schiphol Oost, geb. 144, kamer 21

020-6881 044
020-3053040
020-62071 16
020-6494645

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt:
(CATERINGMEDEWERKERS: wij zoeken representatieve en
gastgerichte kandidaten in het bezit van zw./w.
kleding. Werktijden van ca. 09.00 tot 16.00 uur.
SERVICEMEDEWERKERS: voor diverse pompstations zijn
wij op zoek naar kandidaten, fulltime werk met
contractmogelijkheden. Ben jij representatief,
flexibel en mogelijk in het bezit van eigen vervoer en geen bezwaar tegen ploegendiensten
reageer dan snel!
.PRODUCTIEMEDEWERKERS: voor een op- en overslagbedrijf zijn wij met spoed op zoek naar fulltime medewerkers die geen bezwaar tegen ploegendiensten hebben.
i/ERHUIZERS: Wij zijn pp zoek naar sterke mensen die graag
als verhuizer willen werken. Heb jij min. LBOniveau, ben je gemotiveerd en beheers je NL in
w&s, kom dan langs!
\loor meer informatie bel of kom langs op één van onze
vestigingen:
Admiraal de Ruyterweg 325
020-6881044
Ceintuurbaan 426
020-3053040
Nieuwezijds Voorburgwal 290
020-6207116
Schiphol Oost, geb. 144, kamer 21
020-6494645
TURBULENT KOERIERSDIENST B.V.
zoekt enthousiaste, flexibele KOERIERS
van 19-20 jaar voor vijf dagen in de week.

voor 0,4 deel van de werktijd
vacaturenummer 2792.9910015
Het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit
ESI-VU) is een dynamisch en kleinschalig wetenschappelijk
onderzoeksinstituut, verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie. Het personeel van het
nstituut bestaat uit wetenschappelijk onderzoekers, studentassistenten en ondersteunend en beheerspersoneel. Wegens
vertrek van een van de medewerkers zoekt het ESI-VU een
accuraat financieel-administratief medewerk(st)er voor de afdeling Financiën en Personeelsadministratie.
TAAK: assisteren bij personeels- en debiteurenadministratie;
opstellen facturen, declaraties, financiële overzichten; bijhouden tijdregistratiesysteem en andere voorkomende werkzaamheden.
FUNCTIE-EISEN: havo-niveau met boekhoudkundige kennis
op PD-niveau of meao, bij voorkeur ervaring in het werken met
Excel.

Turbulent Koeriersdienst BV
Amsterdamseweg 106
1182 HH Amstelveen.
Tel. 020-6436849.
Wij vragen voor een bouwATTENTIE
werk in Zandvoort een KANTINEMEDEWERKSTER/-ER
RECLAMECO
voor 2 uur per dag, 5 dagen
DISTRIBUTIEBEDRIJF
HEEFT 50 MENSEN NODIG per week. Werktijden van
12.00-14.00 u. Tot de werkDIV. WERKZAAMHEDEN
zaamheden
behoren het
(distributie, klantenservice,
schoonmaken van de kantine
PR, verkoop en promotie)
en tijdens de pauze het verNIEUWE VESTIGINGEN
GEEN ERVARING VEREIST strekken van koffie, fris en
snacks. Inlichtingen:
J TOEKOMST. MANAGERS
Blom Schoonmaakorg. BV,
BEL NU
tel. 0172-571755.
Triple Dutch Advertising
Gezocht: lieve uitlaat voor mijn
honden, uiteraard tegen beta020-6343702
ling. Tel. 023-5715743.
Info: mevr. van Diepen.

Oppas en au-pair
GASTOUDER GEZOCHT IN ZANDVOORT
A/ij zijn op zoek naar een gastouder die m.i.v. jan. a.s. op een
baby wil passen. De opvang is onregelm. Min. 16 max. 32 u.
p.w., verdeeld over 4 dgn. De voorkeur gaat uit naar een niet
pkende gastouder. Lijkt het u leuk om tegen vergoeding op dit
•eindje te passen, bel dan voor info: Humanitas Kinderopvang
ma. t/m do. tijdens kantooruren: 020-5231100.

Personeel
aangeboden

«L/ 3 »

Stichting Welzijn Binnenstad

(Para)medisch
personeel

lieve en aardige vr. Gezocht op korte termijn:
zkt huishoudelijk werk, ook zelfbewuste m/v, met regikoken, strijken. 06-20150475. seurs-kwaliteiten, voor de
vlan zoekt werk in en om 't functie van dokters-assistente
in huisartsenpraktijk, 36 u.
huis/tuin. Tel. 06-29221929.
Diploma dokters-assistente en
Hardwerkende, Engelsspre- ervaring vereist. Wij bieden:
<ende vr. met veel ervaring zkt een mooi verbouwde praktijkruimte met eigen werkkamer
huish. werk. Tel. 6976445.
voor assistente, bij twee huisin Amsterdam-Oost;
Woonruimte te artsen
nog niet geautomatiseerd.
huur gevraagd Graag uw handgeschreven
brief met motivatie z.s.m. naar
Werkende vrouw zkt yervan- huisartsenpraktijk, lepenplein
gende zelfst. woonruimte in 84,1091 JR Amsterdam.
Zandvoort, voor onbep. tijd,
iefst beg. grond, met eigen
Bedrijfsk.d.t.. Huur ± ƒ900,-incl.
Tel. 06-25096757.
huisvesting te

Collega's gezocht voor Kinderopvang in
Hartje Amsterdam

Tel. 023-5714738.

Spprtcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeéstjes,
catering.
0235715619:06-54616812.

Een pruik als het
nodig is!

Donderdags dansen & ontv. singles 30+ OsStichting Welzijn Binnenstad groeit verder en zoekt per direct moeten
sestal nieuwel. 34 / osdorpercontact met enthousiaste vrouwen en mannen, die in onze ban 88, Osdorp, 20 u. vr. park.
kinderopvang willen werken. Wil je in aanmerking komen voor
een boeiende baan in een prachtig werkgebied, aarzel dan niet
Muziek en
en reageer snel. Wij hebben banen in diverse kinderdagverblijven en naschoolse opvang voorzieningen.
-instrumenten
WAT BIEDEN WIJ:

-

een boeiende baan, professionele collega's,
teambegeleiding en ondersteuning,
rechtspositie conform CAO-welzijnswerk,
scholingsmogelijkheden,
salariëring volgens de salarisregeling voor kinderopvang,
schaal 9-19, minimaal ƒ2.846,- en maximaal ƒ3.805,- bruto
per maand bij een aanstelling van 100%.

Wij zoeken op dit moment naar:

Groepsleiders kinderdagverblijf m/v
voor baby- en peutergroepen voor 36, 32 en 24 uur per week.
WIJ VRAGEN GROEPSLEIDERS DIE:

PIANO SPELEN

U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Lichaamsverzorging
PERMANENTE MAKE-UP
Nu voor iedereen betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

SCHOONMAKERS MA/: voor diverse objecten in en rond
A'dam zoeken wij zelfstandig werkende mensen
die fulltime en/of parttime beschikbaar zijn.
VLIEGTUIGSCHOONMAKERS: voor één van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen die op afroep beschikbaar zijn en geen bezwaar hebben tegen ploegendiensten. Geen
weekeinden.
KAMERMEISJES/JONGENS: voor de regio Amsterdam en
Schiphol zijn wij op zoek naar representatieve
Nederlands- of Engelssprekende mensen die
voor minimaal 4 uur per dag willen werken. Een
contract behoort hier tot de mogelijkheden.

DE GROEPSLEIDERS DIE IN AANMERKING KOMEN
VOLDOEN AAN DE VOLGENDE FUNCTIE-EISEN;

- in bezit van relevant diploma op minimaal MBO-niveau zoals
SPW/AW/CW/AB/IW/SD/LKC;
- sport/ lichamelijke opvoedingsgerichte- of culturele / kunstzinnige vormingsopleidingen;
- ervaring met het begeleiden van kinderen en/of groepen;
- belangstelling voor leefwereld van de kinderen;
- geïnteresseerd in pedagogische ontwikkelingen;
- goed kunnen werken in teamverband.
BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Dan nodigen wij je uit om een brief te schrijven waarin je aangeeft wat je te bieden en te vragen hebt. Wij zien je brief en
c.v., waarin je je voorkeur aangeeft (groepsleiding op kinderVoor meer informatie bel of kom langs op één van onze vesti- dagverblijf, naschoolse opvang en/of invalwerk), ook met begingen.
trekking tot het aantal uren dat je wilt werken (24, 28, 32),
graag tegemoet.
Admiraal de Ruyterweg 325
020-6881044
Ceintuurbaan 426
020-3053040
Stuur je brief BINNEN TIEN DAGEN aan:
Nieuwe Zijds Voorburgwal 290
020-6207116
Stichting Welzijn Binnenstad, t.a.v. afdeling P&O,
Schiphol Oost, geb. 144, kamer 21
020-6494645
Keizersgracht 19,1015 CC Amsterdam.
Voor nadere informatie kun je op 24 en 25 november
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt: (in de namiddag) a.s. bellen met afdeling P&O, telefoon
(020) 6268281. vragen naar Mildred Striidhaftia.
SCHOONMAKERS M/V: voor diverse objecten in en rond
KDV in ABCOUDE vraagt
A'dam, zoeken wij zelfstandig werkende men
GEDIPLOMEERD LEIDSTER
sen die fulltime en/of parttime beschikbaar zijn.
voor 2 of 3 dgn per week
VLIEGTUIGSCHOONMAKERS: voor één van onze opdracht(evt. fulltime per 1-4-2000).
gevers zijn wij op zoek naar gemotiveerde menInfo/sollicitatie: De Walvis,
sen die op afroep beschikbaar zijn en geen beHolendrecht 57,1391 VT
zwaar hebben tegen ploegendiensten. Geen
Abcoude. Tel.: 0294-286361.
weekeinden.
KAMERMEISJES/JONGENS: voor de regio Amsterdam en
Technisch personeel
Schiphol zijn wij op zoek naar representatieve
Nederlands- of Engelssprekende mensen die
voor minimaal 4 uur per dag willen werken. Een
ONNA-NEDEM ZEEFDRUKKERS
contract behoort hier tot de mogelijkheden.
maakt kwalitatief hoogwaardige zeefdruk producten en zoekt
ter versterking van haar organisatie een
Voor meer informatie bel of kom langs op één van onze vestr
gingen.
Admiraal de Ruyterweg 325
020-6881044
Ceintuurbaan 426
020-3053040
Nieuwe Zijds Voorburgwal 290
020-6207116
Schiphol Oost, geb. 144, kamer 21
020-6494645
Gevr.: ervaren SCHOpNMAKERS voor een project te Winkelpersoneel
Lijnden. Maandag t/m vrijdag
1800 - 22.00 uur Zaterdag LA FOURCHETTE
1
6.0Q. 20.00 uur. Inl.:
WC Gelderlandplein A'dam
R & R Cleaning Service bv,
is op zoek naar een leuke,
0226-341925
ervaren collega voor de verVertrouwde
huish. hulp gevr., koop en presentatie van 1ste
v
°or 1 ochtend p.w., bij echtp., klas groenten en fruit op hoog
°9.30-12.30 u., ƒ60,-. Br.o.nr. niveau. Tevens een verkoopster voor 2 a 3 dgn per week.
20530782 bur. v.d. bl.
Durf jij een uitdaging aan?
Particuliere Micro-advertenties
Bel naar Ben of Marga op
gorden
doorgeplaatst op AT5
tel.: 020-644456,
r
ext.
's avonds 0294-284654.

Staat jouw droomprins hier
niet bij? Luister 24 uur per dag
naar het complete aanbod!
0800-4140 GRATIS! Ik ben
een leuke vent, een liefhebber
van popmuziek en ben 18 jaar
jong. Ik werk in een bekend
restaurant en zou eens met je
willen daten.
Boxnummer 782420
De leukste vrouwen vindt je
op dit nummer. Voorbeeld:
Vrouw van 53 zoekt lieve,
eerlijke man, die ook van kinderen (kleinkinderen) houdt.
Mijn naam is Wiljo en ben dus
al oma, maar erg vlot, sportief
en ondernemend. Ik reageer
zeker terug! Boxnummer
239048.
RANDSTAD: Zijn er nog leuke
mannen die minimaal de 1.90
halen? Ikzelf ben een vrolijke
en vooral spontane meid van
34, 1.85 groot. Ik zoek iemand
die net als ik ook van dieren
houdt en met brede interesses. Luister eerst en spreek
reactie
in!
Boxnummer
390742

ERVAREN ZEEFDRUKKER

FUNCTIE PROFIEL:

- ervaring me het werken met % en volautomatische
zeefdrukmachines
- ervaring met drukken van fc drukwerk
- is in staat met een grote mate van zelfstandigheid de
werkzaamheden uit te voeren.

T.k.a. z.g.a.n. SENIORENBED met matras, 90x200. Tel.
na 17.00 uur 023-5717183.
T.k. gevr. Carrera Universal
autoracebaan. Defect g. bezw. 0297-262061 na 18.00 u.
Dringend gezocht dames-,
heren-, baby- en kinderkleding
v. weeshuis. Monet: 5717177.

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
Achterweg 1, Zandvoort.
Volgens afspraak.
Tel. 023-5730068.

Hondenkapsalon Anita's
Dogcare. V.a. 1 januari 2000
kunt u bij mij terecht voor het
trimmen van uw hond.
Tel. 5717523.

Reparatie en
onderhoud
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STEW ADVIES & TRAINING
kleinbedrijf biedt cursussen
marketing beleid, succesvol
verkopen en direct mail, die
speciaal zijn toegesneden pp
ondernemers in het kleinbedrijf. Naast de cursus kunt u
advies op maat krijgen om het
geleerde in uw praktijk toe te
passen. Bel voor meer informatie en inschrijving: Stew
020-6239369 of info@stew.nl
ZANGLES. Ook speciale
snelcursus basistechniek voor
alle stijlen. Bel voor info./ afspraak: Tel. 020-6180605.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of per
fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Gebruik onderstaande coupon voor het
invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bere kt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

JEZELF LEREN OPMAKEN
o.l.v. visagiste. Workshop
ƒ75,- incl. mat. 020-6201914.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Won inginrich tin g
T.k. zwart metalen tv + videomeubel incl. groot beeld tv
en video ƒ350. Staande klassieke schemerl. met lichte kap
en ovale salontafel gebloemd
noten ƒ150. 020-6450837.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Veilinggebouw
Amstelveen
heden inbreng voor veiling 6
en 7 december. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-6473004.

Diversen

BE KEKEN

NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-o'agopl.
Info: 020-6201914.

T.k.a. wegens c.v. i.z.g.st.
Ziegler gashaard prijs ƒ200,-;
tafelkoelkast ƒ150,-. Tel. na
20.00 u. 023-5717477.

Mr. Lama, Afrikaans internationaal medium, 100% direct
resultaat, terugkeer geliefde,
impotentie, bescherming, carrière, examen, geluk enz.
Niet tevreden bij ander mediOnna-Nedem Zeefdrukkers, Schepenbergweg 34, 1105 AT um? Laat mij u helpen. Betaling na resultaat. 020-6684461

020-453 05 00

MICRO'S

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slptenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitdienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

DE KANDIDAAT:

- u heeft een Grafische opleiding genoten, bij voorkeur de
vakopleiding zeefdruk van het Grafisch Lyceum
- uw leeftijd is tenminste 25 jaar
- wij zoeken teamspelers
- ambitie is bij ons geen vies woord.

Kastanjebruin haar, groene
ogen! Dat heb ik! Ik ben een
leuke meid van 20 jaar! Ben jij
een spontane, humoristische
jongen tussen de 20-25 jaar
en heb jij zin in een leuke afspraak? BEL MIJ! Luister
direct voor meer gegevens>» Boxnummer 320759

Meisjes van 18, maar ook
vrouwen van 70+ en alles
daartussen kun je vinden op
Bert, 47 jaar, 1.74, donkerde lijn, voorbeeld: Ik ben Hanblond, kalend, rond de 100 kg.
ny, 8 jaar weduwe met 2 jonIk ben trouw, monogaam, een
gens. Ben op zoek naar
tikkeltje verlegen en hou van
voorlopig een vriend en daaraf en toe door de stad slentena wie weet. Hou van vakan- Ik ben een rustige jongen van ren, naar de rommelmarkt
ties in Spanje, fietsen en ter- 24 jaar, ben 1.90 lang en heb gaan en een pretpark bezpeblond haar en blauwe ogen. ken. Ik zoek een eenvoudige
rasjes. Boxnummer 300967
Mijn hobby's zijn sporten, ten- vrouw. Boxnummer 743244.
Kreeft, Steenbok of liever een nis, voetbal, hardlopen, uitRam? Op dit nummer is alles gaan, muziek luisteren en ik Alle vrouwen tussen de 18-88
vertegenwoordigd! Ik ben een ben gek op honden en heb er jaar mogen hier hun advertenvrolijke, warme Ram van 45 zelf ook 2. Ik werk in de bewa- tie plaatsen! Meisje, 27 jaar,
en mijn beroep is mensen king. Boxnummer 893128
zoekt een leuke, sportieve
helpen met extra inkomen te Waar zijn de leuke jongeman- jongen om een PIZZA MEE
vergaren. Passies, natuur, nen van Nederland? Ik zoek TE DELEN! Je kunt reageren
romantiek, buitenleven. Je een man om leuke dingen met je telefoonnummer en ik
kunt liefde geven, geen kinde- meet te gaan doen! Ik hoop bel je zeker terug! Waar wacht
ren. Boxnummer 393471
dat jij de man bent die op mij je op? Boxnummer 210782
gaat reageren, want ik heb
Ben op zoek naar gezelschap wel zin in een te gekke af- Alleen voor serieuze mannen:
in de vorm van een leuk, slank spraak! Jouw reactie is mijn Wil jij net als ik een liefdevolle
iemand die in staat is een leuk belletje! Boxnummer 262295
en eindeloze relatie met een
gesprek te voeren. Heb acalieve, slanke en charmante
demisch niveau, slank postuur
vrouwelijk vrouw? Laten we
en voorkomen. Mijn lengte is Personenauto's
gauw afspreken als je mini1.80 en hoop dat je net als ik
te koop
maal 1.75 lang bent en woonontvankelijk bent voor een
achtig in de regio Randstad.
aangeboden
fijne
relatie. Boxnummer
Boxnummer 393874
815370.
DAF YA 314, bwjr '59, 3 zijdiLeuke meiden van 18 jaar en ge kieper + huif, lier achter,
Clubs en
ouder maken afspraakjes via apk okt. 2000, bel vrij. Old
privéhuizen
dit gratis nummer: 0800-4140! timer ver., pr. ƒ5500,- Ideaal
Ik ben Sandra, 20 jaar en voor strandhouder. Tel. 0653zoek via deze lijn een leuke 194489, fax 045-5724400.
Escortburo Angel. De AEXknul om mee af te spreken.
index stijgt de uwe ook? Bel
Voor een perfecte SAAB
Opzet is elkaar beter te leren SAAB SERVICE MOLENAAR dan 020-6322452 (24 hpd.)
kennen en daarna eventueel
Tevens dames en echtparen
Rep., onderhoud, APK.
een lat-relatie.
vanaf 18 jaar gevraagd.
Eigen revisie-afdeling
Boxnummer 395067
Motoren/versnell.bak
*Escort-service Amstelveen*
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
Honderden mannen en vrouNette dames voor heren
ROYAL CLASS SAAB
wen hebben hier een adverTel. 06-20-227255.
Tel. 023-5614097
tentie geplaatst! Ik ben een
vrouw van 23 en zoek een
0906-lijnen
leuke man voor een relatie of
leuke afspraak. Als jij het aanDames,
wilt
U
ook
thuis
ƒ24,- Nieuw! leder uur leuke vroudurft om pp mij te reageren
p.u. verdienen? Tele-lnfo wen op SBS-6 text pagina
dan weet ik zeker dat jij daar zoekt
dames voor het voeren 745. Kijk en bel 0906-1588
geen spijt van krijgt!
van erotische gesprekken op (99cpm).
Boxnummer 397362
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang U werkt. Ik ga door waar anderen
Zou je graag eens gaan stap- Bel voor meer info 020- stoppen! Schaam me nergens
pen, maar heb je nog geen 201.41.96.
voor en wil harde SEKS! Harvriendje of vriendin? Ik ben
riët! 99 cpm. 0906-9794.
Jaques, 21 jaar en zie er goed POSTCODE DATING!
Lesbi TienerSex (18) Live.
uit. Ik hou ondermeer van Vrouwen zoeken snel contact.
bioscoopjes, gezellig café, Bel 0906-18.44
(80cpm). Wij zijn lekker Bl en als je belt
hoor je ons live bezig.
leuke dingen ondernemen en SBS-6 text pagina 745.
0906-9691 pm99c.
gezelligheid. Ben jij tussen de
18 en 21 bel met 0800-4140! Lekkerste treknummertje LIVE 44cpm! Wijkdating: vrouwen
met hete meiden 18 thuis. Ze
Boxnummer 755982.
liggen naakt te wachten. 24u uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.11
Lang, blond haar, 38 jaar, p.dg 0906-9520 pm99c.
1.68, slank postuur! Dat ben 40cpm! Binnen 5 seconden Gaydating! Gays uit jouw reik! Ik hou van dieren, sauna vrouwen 30+ direkt live aan gio zoeken een afspraak!
en de natuur. Ik zoek een de lijn! 0906-17.15
0906-97.87 (60cpm)
eerlijke, betrouwbare man op
HBO-niveau tot 55 jaar. Het Biseks! Buurvr. + buurmeisje 44cpm! Wijkdating: vrouwen
liefst met een sportief uiterlijk! 18! Hun spelletjes worden uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.11
Voel jij je aangesproken, rea- harder! 99cpm 0906.9526.
geer! Boxnummer 318138.
"Seks alarmnummer"
SLEUTELGAT-SEKS! De 1e
de Snelseks direct live 99cpm.
Luister even naar de stem seksafluisteriijn? Wel
0906*0611
achter deze oproep! Ik ben beste! 99 cpm. 0906-9722.
Rianne, ben barmedewerkster Dagelijks seksen hete meisjes 0906-9889 Rijpe Sjaan DDen zou graag buiten werktijd 18 op onze livelijn! Alleen hete cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
nog een leuke vriend willen meiden! 99cpm 0906-0603.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
hebben, ik heb niet zo veel tijd
omdat ik ontzettend veel werk, Vrouwen 18-55 geven tel.nr. LIVE! Black, beautiful en hot!
voor contact!
Voor de liefhebber van zwarte
maar af en toe uitgaan vind ik
Bel: 0906-18.22 (1gpm).
vrouwen 99cpm 0906.0601.
leuk. Boxnummer 285516

Ook gespecialiseerd in
beren(mqa/j werken

Vraag en aanbod Klanten, waar haal
ik ze vandaan?

Z.g.a.n. 2 pers. bed, 140x200,
witte ombouw, hard matras,
ƒ500,-. 2 x 2 zitsbank waarvan
1 slaapbank, beige ƒ600. Tel.
023-5716328 na 19.00 uur.

Annabel, 24 jaar en zoek iemand om mee naar de bioscoop te gaan! Ik hou heel veel
van dieren! Heb jij zin om met
mij lekker te gaan zitten janken bij een romantische film?
Neem jij- dan de zakdoekjes
mee? Waar wacht je dan nog
op ? Reageer NU!
Boxnummer 295201

3 ongeb. vriendinnen, 2 van
50+ een van 75+, zkn elk een
vriend, n. rokend. Br.m. tel.nr.
o.nr. 20534835 bur. v.d. bl.

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

- in het bezit zijn van een relevante opleiding op minimaal
b.h. Hoofddorpplein.
Sportmassage, ontsp. mas- Amsterdam
MBO-niveau (LKC/ AW/IW/SPW);
sage
Shiatsu,
voetreflex,
ook
- een klantgerichte houding hebben met inlevingsvermogen
zonnebank. Tel. 023-5714092 Tel.020-0157107
t.o.v. kinderen, ouders en collega's;
- een open, vrolijke instelling hebben en in staat zijn tot het
Commercieel personeel
geven en ontvangen van feedback;
Evenementen
- het gedrag, spel en gevoelens van kinderen kunnen obserP.M.K. MATRASSEN
VLOOIENMARKT
veren, verwoorden en op schrift stellen;
Haarlem Extran Sportcenter
Wij zijn op zoek naar verkopers voor onze matrassenwinkels - gevoel voor humor hebben;
Zon. 21 nov. 275 stands
die zelfstandig kunnen werken, ervaring is niet belangrijk een - belangstelling hebben voor pedagogische ontwikkelingen;
Org. v. Aerle 0492-525483 SBS text 650.
positieve en flexibele houding wel. Leeftijd tussen de 20 en 55 - zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteiten van het
ïaar. Bel dhr. Prasing 020-6324959.
kinderdagverblijf.
Zondag 21 november
Opleidingen
VLOOIENMARKT
Ook hebben wij vacatures voor:
Huishoudelijk/
"Proosdijhal" Kudelstaart
cursussen
Edisonstraat 6
schoonmaakpersoneel
Kraam ƒ40,- All. 2e hands.
Groepsleiders naschoolse opvang m/v
van 10 tot 16 uur.
voor
maximaal
28
uur
verspreid
over
5
dagen.
Rean Evenementen
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt:
010-4328696

Eendagsvliegen zijn bij mij niet
gewenst, die zijn geen lange
relatie beschoren. Ik ben een'
vrouw van 33 met lange bruine haren, donkere ogen en
normaal postuur. Draag jij
geen bril en heb je geen kids,
ik zoek je voor wat meer... bel!
Boxnummer 213669

Kennismaking

koop gevraagd Randstad: Maatschappelijk zit
Verhuizingen
't met mij wel goed, heb goede
BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangewinkel met woning of baan en er ontbreekt mij naugaan voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid Bel Ben voor grote en kleine Gezocht
ander
beleggingspand.
welijks iets. Ik zoek nog wel
volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werk- verhuizingen. Goedkoop en
Tel. 020-6794726
vakkundig. Tel. 06-53208374.
een vriendin in regio R'dam,
:ijden worden in overleg bepaald.
D'Haag. Ben rustige, nette
man, 34 jaar en zoek onafh.
SALARIS: afhankelijk van opleidipg en ervaring maximaal
Oproepen
vrouw die normen en waarden
ƒ4.203,- bruto per maand (salarisschaal 6) bij volledige werkJongeren gevraagd van 25 t/m 34 jr die FILTERSIGARETTEN belangrijk vindt. Boxnummer
717062.
roken en mee willen doen aan een marktonderzoek.
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door Je krijgt hier een vergoeding voor. 020-6654447.
Ik zoek een Nederlandse man
Martha Bakker, tel. (020) 444 6085. Schriftelijke sollicitaties Wie heeft nog restjes wol
vanaf 33 tot 40 jaar, van
Verloren/
onder vermelding van het vacaturenummer linksboven op brief 'iggen? Mijn schoonmoeder
1.85+. Ik zoek een werelden envelop, binnen 14 dagen na het verschijnen van deze van 92 jr breit voor weeshuigevonden
man, iemand die weet wat hij
advertentie, te richten aan de Vrije Universiteit, mevrouw drs. zen. Reacties 023-5716442.
wil, iemand die gereisd heeft
J.G. Westra, directeur bedrijfsvoering Faculteit der EconomiGevonden: sieraad bij Makro. en heel gezellig en serieus is!
sche Wetenschappen en Econometrie, De Boelelaan 1105,
036-5344010.
Welke man belt naar deze
1081 HV Amsterdam.
Mededelingen
vrouw met een kind van 3
Sint en Piet
jaar?
JIJ?
Boxnummer
De Vrije Universiteit streeft naar toename van het aantal vrou213076
wen in haar organisatie. Betrokkenheid bij de doelstelling van Garageverkoop zat. 20 nov.
de Vrije Universiteit als christelijke instelling wordt verwacht.
van 10.00 - 15.00 uur, Zr. T.k. Sintkostuum en Pietenpak, geheel compleet, klaar Getinte mannen moeten beDe Vrije Universiteit is gelegen aan de De Boelelaan 1105, Dinabronderstr. 35 Z'voort.
voor gebruik, ƒ400,-. 5719742 slist nu de telefoon pakken en
Amsterdam-Buitenveldert.
dit nummer bellen. Ik wil snel
kennismaken met de juiste! Ik
Uitgaan
Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.
ben een 25-jarige brunette
met lang krullend haar, Cindy
GEZELLIG UIT?
is mijn naam en heb lichtMorgenavond, 18 november vanaf 19.00 uur.
Personeel voor kinderopvang
groene ogen. Ben je lief, beKARAOKE AVOND
trouwbaar en lekker? Boxbij Café del Mar, Haltestraat 13.
nummer 355989
Eten, drinken en zingen voor ƒ25,- p.p., reserveren.

Werktijden 10-18 uur/11-19 uur.
Ben je geïnteresseerd,
en woon je in Amsterdam e.o.,
neem dan contact
op met Rob Senden. -
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Kunst en antiek

t/m 3 regels

1

5.82

t/m 4 tegels

f

7.76
9,69

t/m 5 regels

f

t/m 6 regels

1 1 1 .63

t/m 7 regels

1 13.57

t/m 8 regels

f 15.61

t/m 9 regels

f

17.45

t/m 10 regels ( 1939

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:

Grote keus, antieke Franse
SPIEGELS. Le Pavillon,
Rijsenhout. 0297-329190.

Adres:

Financieringen

Postcode/Plaats:

Autoverzekering

Plaatsingsdatum/data:

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Telefoon:

WINNAARS

»ï»,s»!»astfti

pen
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Mevr.
L.H. Liem uit Amsterdamde eerste prijs gewonnen en mag nu
gaan genieten van een Halcyon
coldlabel tweepersoons softtide waterbed en een Akari
kleurentelevisie.
De winnaars van het Prijzenpakkettw.v. ƒ 200,-krijgen hun prijs
zo snel mogelijk toegezonden.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

HAK Groenteschofel
voor Kip-Kerrie

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
Mevr. M. vd Kraats uit Lage
Vuursche een schitterend
pakket van 4 badlakens in
trendy kleuren op.

dan 75 landen. Geen aansluitkosten. Meer heb je niet nodig.
*Excl. abonnementskosten a f 34,95 per maand.

f129,-*

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Nokia 3210
standby-tijd
maximaal 260 uur
' dualband

• Siemens C25
• standby-tijd
maximaal 100 uur
• dualband

BLOEMENTIP
MIKPS RECEPT

Chrysal,
de heldere
oplossing

F G H l J KL M

Bloemen fleuren je huis op,
zorgen voor kleur en brengen
emotie teweeg. Bloemen koop
je gewoon voor jezelf, maar
ook voor iemand anders, om
cadeau te doen. Natuurlijk wil
je dat die bloemen zo lang en
zo mooi mogelijk bloeien. En
dat het vaaswater niet gaat
stinken of vies wordt.
Kent u Chrysal Clear snijbloemenvoedsel?
Met Chrysal Clear bloeien
uw bloemen langer en
mooier terwijl het vaaswater helder en geurloos blijft.

• Gebruik een schone vaas.
• Snijd de bloemstelen schuin
af met een scherp mesje.
• verwijder de onderste blade
ren, zodat er geen blad in het
water komt.
• Voeg de juiste hoeveelheid
Chrysal Clear snijbloemenvoedsel toe.

Deze tips worden '
u aangeboden door:

POKON^fcHRYSAL

HAK Groenteschotel
voor Kip-Kerrie
Kip-Kerrie is een smakelijk gerecht uit de Indiase keuken dat
ook in Nederland behoorlijk
populair is. Het is een gerecht
waarmee u heerlijk kunt variëren. Kip-Kerrie kunt u net zo
pittig maken als u wilt, maar
meestal gaat de voorkeur uit
naar een zachte, milde kerriesmaak. Kip-Kerrie is pas compleet als u het combineert mét
een heerlijke groenteschotel.
Dankzij de vernieuwde HAK
Croenteschote! voor Kip-Kerrie maakt u uw Kip-Kerrie schotel nu snel en gemakkelijk klaar.
Bovendien geeft de vernieuwde mix van verse groenten en
de milde saus uw Kip-Kerrie
precies de juiste, zachte kerriesmaak en ...binnen 10 minuten
op tafel!

Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven
per horizontale of verticale regel.

mer - voorzetsel 14.verdediger
(sport) 15.kruiderij - verdrag

Omschrijving verticaal:
leder hokje in deze puzzel heeft A.oorsprong - plaats in Noord-Holdaardoor zijn eigen nummer; bij- land B.meelspüs (mv.) C.rondhout
voorbeeld Al is het raakpunt van
- kleur - bewerkte dierehuid regel A verticaal en regel 1 horioverblijfsel D.plezier E.munt - inzontaal, en is dus het eerste hokje zegenen - beroep F.gewas - deel
van het hoofd - uitgedroogd
op de eerste regel.
G.molentrechter - klaar H.levenslucht - verlegenheid l.verkoopOmschrijving horizontaal:
1.eerlijk - heen en weer bewegen
plaats - verovering J.zoogdier 2.respect 3.persoonlijk voornaam- jong paard - vaatwerk K.hetzelfde
woord - deel van het been - soort (Lat.) - reeks - man L.oude lap
M.bijdehand meisje - reinigingsvan mijt - voegwoord 4.tam
B.schrjjfvloeistof - vandaag - tijdemiddel - slotwoord - met name
lijk gebruik S.noach - deel van het
(afk.) N.Oud-Hollands zilverstuk
O.onzin - uittreksel van aromatihoofd - judograad 7.te goeder
sche stoffen
trouw - uitroep van spijt s.oppergod (myth.) - stelsel van betalen
Er ontstaat een wo9rd wanneer u
9.overhangen - lange gedachtende letters uit de hokjes met de voluithaal lO.Engels bier - scheepstouw - snijwerktuig 11.Noorse gende nummers achter elkaar
plaatst:
goden (myth.) - haarkleurmiddel C9 -12 - E12 - N3 - C7 - J9 - 05 - N8
druktoestel 12.kippenloop l3.Chi- 01 - 02 - K15 - M9 - A10 - D9
nese maat - klomp gras - putem-

Doe mee en win.

Ingrediënten
(voor 2a3 personen):

Bereiding: Bak de met peper
en zout bestrooide kipblokjes
met de fijngesnipperde ui in 2
eetlepels olie bruin. Schep de
HAK Croenteschotel voor
Kip-Kerrie erdoor en laat alles,
onder af en toe omscheppen,
goed warm worden. Voeg vervolgens de in stukjes gesneden
mango toe. Breng het gerecht
op smaak met sambal en versier
het met de in ringetjes gesneden Iente-uitjes.
Serveertip: serveer er apart
(pandan) rijst bij.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Croenteschotel voor
Kip-Kerrie bereidt, -kijk dan
naar De BoodsctiappenBeurs.

ledere beller met het juiste
antwoord maakt kans op
een schitterende pakket van
4 badlakens in trendy kleuren!

Speel achter het beeldscherm van uw computer
Het Boodschappenspel of
los De BoodschappenPuzzel
op en mail uw antwoorden rechtstreeks naar De
BoodschappenBeurs!
Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen!
Kijk nog eens op uw gemak naar alle aanbiedingen
en nieuwe producten.
Print uw favoriete recept
uit en surf naar de sites
van de fabrikanten. Daar
vindt u aanvullende informatie, niet alleen over de
producten in De BoodschappenBeurs.

www.boodschappenbeurs.nl

Adres:

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV RIJNMOND

Maaslander Successaus is de eerste échte verse kaassaus en
is samengesteld uit de beste verse ingrediënten. Eigenlijk dezelfde
die voor een zelfgemaakte kaassaus worden gebruikt; .dus échte
Maaslander, tarwebloem, melkeiwitten en plantaardig vet. U vindt
Successaus o.a. in de koeling naast de groenteafdeling.
Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van een zakje Successaus
GRATIS een bloemkool!

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Tot W

De nieuwe generatie pizza's
Onbeschrijfelijk vers.

Het BoodschappenSpel heeft voor ^u
leuke prlizen in petto. Wantiedere bellerrnety
de juiste antwoorden' 'maakt kans 'op een ^

Vertel ons uw ervaring en ontvang
gratis een Dr.Oetker bakboek.

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

De BoodschappenLijn

0909 - 300.10.10
Ze smelten de kazen!

Maaslander Successaus

SoSfe&s^sr'" *" »** ™- «öoicSy;r,„hs ,z !^^^^sa*"«ss!

en bel uw antwoorden door naar:

Stuur .deze bon samen met drie schone streepjescodes gratis op naar: ERU GELD TERUG ACTIE, antwoordnummer 1,4380 VB Vlissingen. U ontvangt zo spoedig mogelijk fl 1,40 op uw rekening. Maximaal 1 inzending
per adres/rekeningnummer, uiterste inzenddatum is 31 december 1999.

"U moet de groenten van Hak hebben"

^si%i]s* ** « °* sssiïszsrszsrr'f"*»*
ssüffi^"«Sïïtïaf-ï

2. In hoeveel smaken is The Ovenfresh pizza van
Dr.Oetker verkrijgbaar?

Giro/bankrekening

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

"S"ienl,etstoSTO?™l"l=f"s*sPPen »
«M Hetseham eenSesdllT"1"' ""«l
seimpres^ramimSaïïf *e;datlrcht«
«stof »astgelioud™en ™'?"'«*"wordt
wpervlsk glanzen HêtaoS, h t-alïenome" '

1. Hoe heet de eerste échte verse kaassaus?

. Postcode/woonplaats:

pot van 720 ml (2-3 personen)
en in een pot van .370 ml (1-2
personen). U vindt HAK Groenteschotel voor Kip-Kerrie, naast de
andere Groenteschotels van
HAK, in het groenteconservenschap.

Stofbindende

Koop drie Goudkuipjes waarvan tenminste één de nieuwe smaakvariant Coudkuipje Mosterd is en vul onderstaande bon in.

cN>

rtv

^ ^IflEif:jf j

PROBEER GRATIS DE NIEUWE SMAAKVARSANT GOUDKUIPJE MOSTERD.

m/v

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Eneco infoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
10.00 en 11.00 uur

r

Naam :

HAK Groenteschotel voor
Kip-Kerrie is verkrijgbaar in een

woensdag tussen 17.00 en 21.00 uur
elk heel uur

Bel gratis voor informatie: 0800-0220677.

terd

Koninklijke ERU Kaasfabriek viert
dit jaar het 175-jarig jubileum!
Een oer-Hollands bedrijf dat al
jarenlang met toewijding en ,
vakmanschap de lekkerste
smeerkaas maakt. En wie kent
ze niet, Coudkuipje en Zilverkuipje
20+. Coudkuipje is één van de
populairste belegsoorten voor kinderen die aan hun eerste boterham
beginnen:-het is gezond, zit
boordevol bouwstoffen, heeft een
prettige smaak en - handig voor
ouders - het beleg kan niet van het brood
gesnoept worden. Bovendien is het ook genieten van de andere smaakvarianten. Eén daarvan zit
boordevol rookvlees, de ander is lekker pittig door de
Sambal die erin zit.
Met Coudkuipje Mosterd, onze nieuwste lekkernij, willen
wij u nog meer variatie bieden. U kunt gratis kennismaken met
deze lekkere combinatie van smeuïge smeerkaas en milde mosterd. Kijk hiervoor op de verpakkingen van
Coudkuipje Naturel en Coudkuipje Mosterd of vul de coupon op deze pagina in.

HAK heeft haar Groenteschotel
voor Kip-Kerrie nu nog lekkerder
gemaakt Aan de mix van verse
groenten als rode paprika, sperziebonen, wortel en ui is extra
veel ananas toegevoegd. Bovendien is ook de saus aangepast. Daardoor heeft .HAK
Groenteschotel voor Kip-Kerrie
nu een wat zoetere smaak...
en is dus nog lekkerder.
HAK Groenteschotel is een rijke
mix van verse groenten, afgemaakt met een heerlijke saus.
Het is de ideale basis voor een
verrassend lekkere, gemakkelijk
te bereiden, gez9nde en volwaardige maaltijd.' U hoeft alleen nog zelf vlees en pasta of
rijst toe te voegen.

Bovendien houdt De BoodschappenBeurs u voortaan
per e-mail op de hoogte van
de nieuwste aanbiedingen.
Vul snel het e-mail formulier
in en u ontvangt om de twee
weken De BoodschappenBeurs. Nieuwsbrief gratis op
uw e-mail adres. U vindt het
allemaal op:

• 1 pot HAK Groenteschotel
voor Kip-Kerrie (720 ml)
• 400 gr. kipfilet
• 1 ui, 1 mango
• 3 iente-uitjes
• • sambal, peper
• zout en olie

De BoodschappenLijn:

Goudku

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huisaan-huiskrant en kijkt u naar
De BoodschappenBeurs op
tv. Maar De BoodschappenBeurs is er nu ook op Internet. Met al het nieuws, de
aanbiedingen en de spellen
uit de krant en nog veel
meer....

Hall© wereld

1

LibertelTolaalis o.a. verkrijgbaar bij: LibertelCity Point. Halfords, Dixons, EP: Electronic Partner, The Phone House,
BelCompany en Let's Talk. Bel voor meer informatie 0800-0560. We horen graag van u.

"Nog een voordeel van Chrysal
Clear is, dat het ook in kristallen vazen gebruikt kan worden. De meeste blpemisten
geven een zakje Chrysal Clear
snijbloemenvoedsel bij een
bosje bloemen, maar u kunt
het ook in een fles kopen. Het
is niet duur (fl. 4,50 voor 250
ml) en het werkt fantastisch.
Zeker als u ook nog de volgende tips ter harte neemt:

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Nu nog lekkerder:

Een abonnement. Bellen in meer

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Oplage:,
3.009.413

SUGGESTIE

(80 ct/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht, i > ;

The Ovenfresh van Dr.Oetker. De
nieuwe generatie diepvries pizza's
wordt direct vers en nog ongebakken ingevroren en is rijkelijk
belegd met de lekkerste, verse ingrediënten. Ervaar vervolgens het
genot van de verse The Ovenfresh pizza die b'u u thuis voor het
eerst wordt gebakken. Probeer de
drie smaken (Speciale, Champignon
en Pepperoni-Salami) en herontdek
samen met familie en vrienden de
verrukkelijke geur en de authentieke smaak van "eigengemaakte"
pizza's.

Dr.Oetker geeft 2:000 bakboek-ies*
weg!
Vertel ons in 2 regels hoe u de pizza's The Ovenfresh ervaart en de
eerste 2.000 inzendingen ontvangen gratis een kleurrijk, geïllustreerd bakboek uit de reeks "Bak
met plezier", t.w.v. f.10,95, met
daarin lekker
veel recepten.
Vul de antwoordcou-pon volledig
in en stuur hem, samen niet
2 streepjescodes van The Ovenfresh,
in een vol-doende gefrankeerde
envelop vóór 31/1/2000, naar:

De Boodscnappenbeurs, o.v.v. The Ovenfresh actie, postbus 1980, sooo BZ Rotterdam. De eerste 2.000 Inzenders ontvangen een gratis bakboek!
Naam:
Adres:
'
Postcode:
'. Woonplaats:
Leeftijd:.
Geslacht: Man d
Vrouw CH
Aantal gezinsleden (incl. uzelf) 1 D 2CU 3O
The Ovenfresh

4n

'Maximaal 1 inzending per adres. Het boek wordt niet in geld uitgekeerd.

l

wisten, ket ook nog niet

Gün&rieon
BELeaBSSTSLi
Woensdag 24 november 1999
Datum
[»»

.
<

K
t<\/
/>

B
UI

24
25
26
27
28
29
30
01

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
dec

HW

03.45
04.27
05.16

06.06
06.55
07.55
09.06
10.06

LW
11.44
00.10

00.45
01.35

02.35
03.15

04.35
05.54

HW
16.02
16.46
17.30
18.17
19.11
20.15
21.25

22.34

LW
--.-12.25
13.04
13.54
14.50
15.34
16.40
18.06

M aan stand: LK di 30 nov 00.19 uur.
^

HW: do 25 nov 16.46 uur, + 136 cm NAP.
UW: zo 28 nov 14.50 uur, - 73 cm NAP.

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 47, oplage 5.425 Editie 17

Muurtje
steeds
omgereden

Los nummer 2 gulden

Schotanus
in race
voor a war d
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De discussie over het programma van eisen duurde
lang. Met name de mogelijkheid van sloop van woningen
kreeg ruim de aandacht. Herben wilde de zin 'Het handhaven van de woonfunctie en het
woongenot hebben een hoge
prioriteit' wel als bindende
voorwaarde in het masterplan
opnemen. Maar helemaal geen
sloop vond ze te ver gaan.
„Er staat niet in het raadsvoorstel dat grootschalige
sloop aan de orde is. Maar ik
wil niet gebonden zijn aan de
uitspraak dat er geheel geen
sloop mag plaatsvinden, omdat er misschien wel voor
kleinschalige sloop wordt gekozen." De wethouder meent
dat sloop wel degelijk zinvol
kan zijn. „Als het bijvoorbeeld
een meerwaarde oplevert voor
het plan."

Sport

GpLFËN IN ZANDVOORT?
Stichting ontwikkeling open golf Zandvoort
INFO TEL. 023-5715240

Agressieve man
\T OLGENS MIJ is er een
V 'wonder' gebeurd. Na dertien jaar kletsen is de kogel
eindelijk door onze keuken.
Tijdens feestjes was de keuken altijd het onderwerp van
gesprek. Een terugkerende
vraag was: moet de schouw eruit. De meningen waren verdeeld. Een aantal van m'n gasten vond dat de open schoorsteen kon verdwijnen. Anderen zeiden juist dat het iets
karakteristieks aan het huis
toevoegde. Na veel wikken en
wegen stond ons besluit vast.
Het ding stond in de weg en
nam veel ruimte in, dus slopen.
Ik moest aan mijn dilemma
denken toen ik op de WD-bijeenkomst van afgelopen donderdag aanwezig was. Als onderwerp van de avond stond
het plan voor de Midden-Boulevard centraal. Ook hier waren de meningen verdeeld. De
meeste bewoners wilde van
het WD-bestuur weten of hun
woongenot behouden bleef.
Een ander groepje wilde juist
horen welke flats of winkels er
gesloopt werden. Over één
ding waren ze het wel eens:
het aangeboden Masterplan is
net zo vaag en duister als het
weer.
Een mevrouw vond zelfs dat
de gemeente de bewoners in
het diepe gooide. 'Straks
wordt zelfs het Palace-zwembad gesloopt en waar moet ik
dan zwemmen,' zei de overbezorgde dame. 'Slopen, daar
heb ik nog nooit van gehoord.
Maar zeg nooit: nooit,' antwoordde het aanwezige gemeenteraadslid Pieter Joustra. Na afloop zette ik thuis
nog even alles op een rijtje. Ik
kwam tot de slotsom dat het
Masterplan uiteindelijk de
oude structuurschets van 1996
Was. Bij mij kostte het dertien
Jaar om mijn plan te realiseren. Zolang zal de gemeente
beslist niet wachten. .Tijdens
de raadsvergadering van 23
november zal de oude wijn in
nieuwe zakken gepresenteerd
Worden. Het is tijd voor de
Beaujolais primeur.

ZANDVOORT - Een dertigjarige Zandvoorter heeft vrijdagmorgen een agente een
hersenschudding
bezorgd
toen hij haar van de trap duwde. De vrouw nam met een collega poolshoogte bij de Brederodeflat wegens gemelde overlast. Zij werden door een
vrouw te woord gestaan. Bij
hun vertrek schoot echter de
man naar buiten en duwde de
agente van de trap. De politie
kon pas later met behulp van
assistentie en politiehond de
man overmeesteren.

Pagina 13

Burgemeester H. van
Alphen en Arie-Jaii
Hollenberg zijn twee
Zandvoorters die volgens
u veel voor het dorp
heboen gedaan. Maar of
een van hen als
Zandvoorter van de Eeuw
te boek mag gaan, bepalen
de lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad
zelf.
R ZIJN veel Zandvoorters die afgelopen eeuw
E
veel voor hun dorp hebben

Foto Karin Schut

Voetbalwereld neemt afscheid van Jacobs
'D
EZE WEDSTRIJD
was niet te winnen."
De aanhef waarmee
het overlijden van de voetbaltrainer Bert Jacobs vorige
week bekend werd gemaakt,
was maar al te waar. Dertien
jaar lang vocht de Zandvoortse trainer tegen zijn slopend
ziekte. Tevergeefs. Woensdagmiddag konden zijn vrouw
Maaike, zoon Mick, moeder,
familie, vrienden en veel afgevaardigden uit de voetbalwereld hem naar zijn laatste
rustplaats brengen.
Veel Zandvoorters, maar
met name trainers en voetballers uit heel Nederland, trotseerden woensdagmiddag de
forse hagelbuien om op de Algemene Begraafplaats de laatste eer te bewijzen aan Bert
Jacobs. Even voor tweeën liep
de aula vol, veel mensen moesten buiten in de hal blijven
wachten door de grote belangstelling. Jacobs was in de

voetbalwereld geliefd. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat
de voorzitter van de Coaches
Betaald Voetbal, Leo Beerihakker, hem wilde blijven herinneren als een bezielend man.
„Op de manier waarop hij
zo'n dertien jaar deze wedstrijd heeft gespeeld en hetgeen hij het Nederlandse voetbal heeft gegeven, verdient hij
ons aller respect. Hij zal voor
ons altijd een winnende coach

trainer de hoofdrol speelde en
vaak zelf de aanleiding voor
was vanwege zijn unieke persoonlijkheid, wogen echter
niet pp tegen de manier waarop hij met de yoetbalsport
omging, namelijk: heel serieus.
Volgens Beenhakker was zijn
voetbalvisie helder en wars
van elke franje. „Geen ingewikkelde tactische concepten,
maar zorgen voor goede veldbezetting, iedereen op de juis-

Hagelbuien verstoren begrafenis
van geliefde voetbaltrainer
blijven," zo liet hij tijdens zijn
afscheidswoord weten. De indrukwekkende lijst van clubs
in binnen- en buitenland waar
Jacobs heeft gewerkt gedurende zijn carrière, zien zijn
bewonderaars als een taevestiging van zijn vakmanschap.
De vele anekdotes waarin de

te plaats, alle neuzen dezelfde
kant op en vooral ook heel bezielend spelen."
„Zijn eigen bezieling, zijn
grote liefde voor alles wat
voetbal was, zijn professionaliteit en vooral ook zijn gevoel
en respect voor mensen en
menselijke waarden, maakten

hem tot een zeer geliefde trainer voor zijn spelers en een
zeer gewaardeerde persoonlijkheid voor zijn vrienden en
collega's." Ook trainer en
vriend Frits Korbach memoreerde het 'voetbalbeest' in de
Zandvoorter. „Hij kwam altijd
op voor zijn spelers." Dat was
ook het beeld dat de voorzitter van Vitesse, Karel Albers,
van hem voor ogen heeft. „Hij
begon bij Vitesse en na vijf
jaar zat de club in de top van
de eredivisie."
De gang naar zijn laatste
rustplaats achter de aula liep
door het slechte weer overigens niet geheel vlekkeloos. In
plaats van de geplande route,
waarbij iedereen de gelegenheid zou krijgen om even afscheid te nemen bij de met
bloemen overladen kist, namen velen de wijk richting
aula op de vlucht voor de dikke hagelstenen.

Zestig jaar trouw op Kostverlorenstraat
ZANDVOORT - Feikje
Spijkerman en Henk Halderman traden zestig jaar geleden, op 23 november 1939, in
het huwelijk. „En zelfs op
mijn trouwdag moest ik 's
morgens nog in de bakkerij
werken," herinnert Henk
zich van zijn turbulente
trouwjaar voor de oorlog.
Het echtpaar vierde deze
week zijn diamanten jubileum.

Henk is in 1912 in Zandvoort
geboren en Feikje twee jaar later in 1914 in Friesland. Het
Zandvoortse echtpaar straalt
nog steeds vitaliteit uit. Ondanks de vele ups en downs
kijken ze terug op een gelukkig
huwelijk. „Het ging eigenlijk
vanzelf, hoewel we het heus
niet altijd met elkaar eens waren," relativeert Feikje. „We
waren altijd met z'n tweeën.
Ernstige ruzie hebben we nog
nooit gehad," beaamt Henk. In
hun knusse woning aan de
Kostverlorenstraat gaan de
blikken van verstandhouding
over en weer.
Hoe ze elkaar hebben leren
kennen? „Anderhalf jaar tevoren bij de brievenbus pp de
Zeestraat," vertelt Feikje. „Ik
had een vriendin in Zandvoort
en verhuisde vanuit Leeuwarden hierheen, ik was hier in de
kost. Ik ben gaan werken in de
bakkerswinkel van de familie
Van Aart. Henk werkte bij het
bekende bakkersbedrijf Rinkel
Nel Kerkman in Amsterdam." Vanaf de eer-

Obligaties
vertellen
hun verhaal
Uit & Vri/e Tijd

Stembusstrijd om
eeuwtitel barst los

Raadslid Peter Boevé van de
ouderenpartij AOV/Unie55+
was het niet met haar eens.
„Het spijt me dat de wethouder niet zwart-op-wit wil beloven dat onvrijwillige sloop niet
plaatsvindt." Boevé zag zich
uiteindelijk genoodzaakt om
goedkeuring aan het voorstel
te onthouden.
Ook het raadslid Piet Keur
van Gemeente
Belangen
Zandvoort haakte af. Keur liet1
weten dat hij meer aandacht
had verwacht ten aanzien van
de recreatieve en de verkeersinvulling. Hij was wel blij met
het zinnetje over de handhaving van het woongenot.
Aan het verzoek van WDfractievoorzitter Joustra, om
geen woningen te slopen maar
wel de mogelijkheid open te
houden voor de sloop van andere gebouwen, gaf Herben
ook geen gehoor. Ze wil niet op
het masterplan vooruit lopen.
Herben beloofde de fracties
wel om alle belanghebbenden
zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. „Alleen is
het tijdstip daarvoor nu nog
moeilijk te bepalen." Gedacht
wordt aan een ambteUjke projectgroep die wordt aangestuurd door de twee vakwethouders Herben en Hans Hogendoorn (CDA). Er moet ook
een overlegorgaan komen Leo Beenhakker houdt even stil bij de kist van Bert Jacobs
waarin bewoners, strandpachters, ondernemers en grote eigenaren plaats nemen.

ADVERTENTIE

Sint is gearriveerd.
De verlanglijstjes zijn
al lang en breed
opgesteld. Een
verslag van de
intocht van de
goedheiligman
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Beperkte sloop
op boulevard
wel mogelijk
ZANDVOORT - Wethouder Marijke Herben (PvdA)
kan niet garanderen dat er
geen woningen worden gesloopt voor upgradingvan. de
Midden Boulevard. Dat
bleek gisteravond bij de vaststelling van het Programma
van Eisen voor het Masterplan Midden Boulevard. „Ik
kan mijn handen niet binden," aldus de wethouder.
De fracties gingen met uitzondering van GBZ en AOV
akkoord.

En verder:

Zandvoorter Henk Halderman trouwde zestig jaar geleden met zijn Friezin Feikje Spijkerman
Foto Andre 'Liebcrom

ste ontmoeting klikte het tussen de twee. Toch had Feikje
wel wat bedenkingen over de
jolige levensstijl van haar nieuwe vriend. „Hij had wel veel
vriendinnen in die tijd," bedenkt Feikje achteraf. Haar
man vult aan: „Ik was een yrijbuiter en ging graag met vrienden op stap. Gezellig dansen,
enzo."
Als zoon van de metselaar
Dirk was hij gewoon aan veel

mensen over de vloer. In zijn
ouderlijk huis aan de Ostadestraat was het altijd een komen en gaan van vergaderende
verenigingsleden. „Dat regelmatige borreltje drinken was
ik thuis niet gewend," herinnert Feikje. „Ik heb ook gezegd
dat het afgelopen moest zijn,
anders zou ik niet met hem
trouwen." Henk zegde vrrjwillig zijn vrijgezellenleven op en
na anderhalf jaar verkering

trad het stel in het huwelijk. Ze
woonden eerst twee jaar in een
gerneentewoning, daarna verhuisden ze naar de Kostverlorenstraat, waar ze nu al 57 jaar
wonen.
„Ik zou hier niet meer weg
willen," zegt Henk over het
huis waar 45 jaar lang ook voldoende ruimte was voor zomergasten. Alleen tijdens de
oorlogsjaren waren ze gedwongen tot een verblijf in Amster-

dam. Omdat er Duitse soldaten in hun huis zaten. „Toen
we terug kwamen, was er niets
meer. Het hele huis was leeg, er
waren geen leidingen meer, er
stond slechts een tonnetje op
de wc." Door hard te werken
kon het gezin de crisis het
hoofd bieden. Henk verdiende
in die tijd 12,50 gulden per
week. „Daar moest je wel tachtig uur voor werken. Maar ja, je
wist niet beter."
Feikje kon niet meer buiten
de deur werken toen er kinderen kwamen. Door het verhuren van kamers aan strandgasten zorgde ze echter jarenlang
voor een invulling op het inkomen. „We hebben door hard
werken dit alles opgebouwd,"
zegt ze trots rondïdjkend. Net
zo trots als ze was, toen ze op
haar zestigste jaar nog haar
autorijbewijs haalde. Een besluit dat ze nam omdat de gezinsleden geen zin hadden om
kistje bier te halen. „Dat deden
ze niet. Dus besloot ik zelf een
auto aan te schaffen." En
sindsdien heeft de struise Friese het stuur niet meer uit handen gegeven.
Het zestigjarig huwelijksfeest is overigens gisteren in
alle rust gevierd. Het jubileumpaar stelde geen prijs op een
grote zaal vol hossende mensen. Er was een rustig etentje
met de kinderen. En een receptie waar behalve kennissen ook
de acht kleinkinderen en elf
kleinkinderen aanwezig waren.
Joyce Schreuder

d'Hondt senior. Deze inmidgedaan. Met de verkiezing dels 80-jarige koster van de
Zandvoorter van de Eeuw is Agathakerk heeft als uithet mogelijk om uw favoriet vaartverzorger veel betein het zonnetje te zetten. De kend voor de nabestaanden
redactie heeft een top tien van de overledenen.
opgesteld naar aanleiding
van het aantal uitgebrachte Uit deze negen mannen en
nominaties. In die lijst" Jan een vrouw die u zelf heeft
Lammers, Rob Slotemaker, aangedragen : kunt u de
Klaas Koper, Burgemeester Zandvoorter van de Eeuw
Van Alphen en zuster Zeg- kiezen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is de bon
waart.
Maar bijvoorbeeld ook elders in de krant in te vullen
jonkheer P.N. Quarles van en te retourneren. Dat kan,
Ufford. Omdat hij, samen zonder j postzegel, naar:
met zijn zoon, ervoor heeft Weekmedia, antwoordnumgezorgd dat Zandvoorters mer2889,1000 PA in Amstergoedkoop aan grond konden dam, oyv Verkiezing. U kunt
komen. Een andere kandi- uw stem trouwens ook kendaat is Piet van der Meije. Hu baar maken via de telefoon
krijgt de eer vanwege zijnbe- (571.8648) of fax (573.0497).
langenloze inzet voor de red- Het staat eenieder trouwens
dingsbrigade.
Datzelfde ook vrij het stembüjet in te
geldt voor de journalist Kees leyeren pp het redactiekanKuy per senior. Omdat hij toor aan het Gasthüisplein.
met gevaar voor eigen leven U als lezer kunt echter ook
aan de toenmalige Zand- in de prijzen vallen.'Onder de
voortse Courant, bleef uit- inzenders verloten we tien
exemplaren van het 'Eotobrengen tijdens de oorlog.
Dan blijven Ari Jan Hollen- taóek van de eeuw' met vier-berg en Piet d'Hondt over. honderd foto's die NederHollenberg werd geboren in land in de twintigste eeuw
1882 en heeft verschillende typeren. De hoofdprijs befuncties bekleed bij Onder- staat uit een fotpreportage.
ling Hulpbetoon. Hij drukte Een fotograaf van-het Zandeen stempel op het Zand- voorts Nieuwsblad komt een
voortse leven. Hetzelfde-, gratis reportage maken bij
deed eigenlijk ook voor Piet- de winnaar thuis.
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12
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krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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FAMILIEBERICHTEN

Een vriend is ons ontvallen.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Huub Emmen
O
O

Blij en heel KclukkiR zijn wij niet
ons eerste kleinkind

ö
o

O
O

Mick

oo
o
v
Coren Henny Molenaar
oo
o
•o-o o- o-ooo-o-oo-o oooooooo ## ooozoon van Meta en Menno

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinneringen aan de liefde die zij ons heeft gesclionken, geven wij u kennis van het overlijden
van

Eva Annie Timman-Dirksen
(Ees)
weduwe van Jan Timman
in de leeftijd van 76 jaar.
Amsterdam:
t Theo Timman
Hester Kramer
Jakob
Haarlem:
Caroline Stamhuis
Eva Timman
I-oosdrechl:
Martin Timman
Aadje Timman-Zwankhuizen
Ted
Weesp:
Dirk Timman
Wil Timman-Botler
Miriam
Zandvoorl 17 november 1999
Correspondentieadres:
Aquamarin 20
1382 KK Weesp
Zoals zij wenste heeft de crematieplechtigheid inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Ik hou van jou
van hier naar de
maan en terug
Op 21 november 1999 is mijn lieve schat Huub,
mijn lieve zoon, broer en onze vriend onverwacht
overleden

Huub Emmen
* 2 juni 1959
f 21 november 1999
Els Emmen-Visser
E. M. C. Emmen-Pelsers
G. van den Bogaert
Mathieu en Esther
en verdere familie en vrienden
Koninginneweg 44
2042 NM Zandvoort
Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 24
november van 19.00 uur tot 20.00 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort.
De begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op
donderdag 25 november om 14.00 uur op de
Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
aula van de begraafplaats.
Vertrek vanaf de Koninginneweg 44 te Zandvoort
omstreeks 13.30 uur.

mede-oprichter van de Stichting Zanclvoortse
Bridge Activiteiten overleed op 21 november jl.
Zijn grote verdiensten voor de Stichting zullen wij
voortaan node missen.
Wij wensen Els alle mogelijke sterkte in de komende moeilijke periode.
Stichting Zandvoortse Bridge Activiteiten
Wim Koning
I lenk van Leeuwen

Tot onze grote schrik is op veel te jonge leeftijd
overleden

Huub Emmen
Wij wensen Els en zijn familie heel veel kracht toe.
Het Bestuur van
Z.G.C. Sonderland

Mark
Rob
Kees
Karel
Ab
Mare
Cees

Jur
Angelo
Thomas
Andre
Hans
Mathieu

Dag lieve

Huub
Bert en Helene

We zullen je missen

Huub

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men '
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Huub Emmen
Woorden schieten te kort.
Wij wensen Els en de familie veel sterkte toe.
Café La Bastille

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van de heer

Huub Emmen
Die tot voor kort als penningmeester deel uitmaakte van het dagelijks bestuur van de WD
Zandvoort-Bentveld.
Huub heeft gedurende vele jaren een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan het bestuur en de WD
Zandvoof t-Bentveld in het algemeen.
Een scherp inzicht, visie en een inspirerende persoonlijkheid zullen de blijvende herinneringen zijn
aan Huub.
Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe
in de komende tijd.
Bestuur, fractie en leden van de
WD Zandvoort-Bentveld

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Huub Emmen

Nooit meer met hem barbecuen, nooit meer
ergens gezellig dineren, nooit meer de jaarlijkse
briclgeclrive en café Bluijs.

Huub Emmen
overleed op 21 november jl., waarmee een einde is
gekomen aan al deze activiteiten. Wij als vrienden
van Huub zullen hem missen. Hij zal in onze
gedachten blijven voortleven als een aimabel mens.
Wij hopen dat luis de kracht kan vinden om dit verlies te verwerken.
Nel
Toos en Wim
Ingrid en Henk
Fini en Torn
Eugenie
Henny en Wim

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-001 5R Haltestraat 7
plaatsen lichtbak
99-0016M Kostverlorenplaatsen tumstraat 92F
huisje
99-0017M Beatrixplaatsen tuinplantsoen 18
huisje
99-0020B Dr C A Gerke- vergroten
straat 53 rood
woning

Voor al deze commissieveigadermgen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderiuimte in het Raadhuis,
Swaluestraat 2, Zandvooit De aanvangstijd is.
2000 uur Voor nadere mfoimatie Runt u'
terecht bij Bureau Gemeentesecretane, lelefoon (023) 574 01 96

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 15 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 46 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 22 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

DE CENTRALE BALIE EN DE
AFDELING BURGERZAKEN
GESLOTEN
Op vrijdag 26 november zullen de Centrale
Balie en de afdeling Burgerzaken van de
Gemeente Zandvoort gesloten zijn Wie op die
dag een paspoort, rijbewijs, geboorte-uittreksel
e d wil afhalen moet daar rekening mee
houden
De gemeente zal de vrijdag, zaterdag en de
zondag gebruiken om de software te vernieuwen die de Centrale Balie en de afdeling
Burgerzaken helpt bij het verstrekken van paspoorten, geboorte-uittreksels, rijbewijzen en
dergelijke Met de vernieuwingsslag hoopt de
gemeente haar dienstverlening aan u verder te
verbeteren Tevens wordt de software millenniumproof

COMMISSIES
Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 29 november 1999,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs dinsdag 30 november 1999,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden woensdag 1 december 1999,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 25 november 1999,

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-103B
Kostverlorenvergroten bijstraat 66c
keuken
99-139B
Duindoornveranderen
laan 28
woning
99-198B
Helmerstraat 8
uitbreiden
slaapkamer
achterzijde
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Huub Emmen
Wij gedenken hem als een warme persoonlijkheid
en een grote inspiratiebron.
Namens Emmen + Vos
Belastingen en Administraties:
EllyWehnes
Marion Hoos
Judith van Tongeren
Jack Vos

DECADEINTTA

- Kistaafe Italiax»

Ie en 2e Kerstdag geopend
Reserveringen vanaf heden
tel. 023 57 30929

Bij het overlijden van

Yvon Reumerman
willen wij onze dank uitspreken aan
Dr. B. v. Bergen
Dhr. H. Mulder van de
Zandvoortse Apotheek
Sandra van der Weyden
Dr. Ch. Jagtenberg
voor alle steun en verzorging.
Helene en Bert Pomper

Wat hebben we het gezellig gehad hé?
Bedankt en kusjes
Ruiger, Sanne
en Ewout

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
De specialist

in al uw

bij Uitvaartcentrum Haarlem*
Omdat wij al 100jaar Min de Parklaan
gevestigdzïjttf kennen wij als geen
ander de specifieke wensen van
de Haarlemse bevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijd voor.
Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- of ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
van professionele medewerkers regelt
dat allemaal. Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.
Ook voor een voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.

bloemwerken

op 21 november jl. is overleden.
Huub wat. vele jaren bestuurslid van onze vereniging en voorzitter van onze Technische Comissie
en hoewel hij deze functies door drukke werkzaamheden enige tijd geleden moest neerleggen,
was hij in onze TC nog steeds een onmisbare schakel bij de organisatie en leiding van de wedstrijden
binnen onze vereniging en bij andere grote bridgeevenementen.
Wij zullen hem, zowel als persoon en als organisator, heel erg missen. Wij beseffen echter dat het
verlies voor Els en overige familie nog groter is en
wij wensen hen veel sterkte toe dit te verwerken.
Bestuur en leden van de
Zanclvoortse Bridge Club

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Met intens verdriet hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Caroline
Ab
Ivar
Fiorian

Met ontsteltenis ontvingen wij het bericht dat ons
zeer gewaardeerd lid

- commissie financiën dondeidag 2 december
1999

GEMEENTE

Lieve Opa en Oma

Je Golfvrienden:

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Verslagen zijn wij door het plotseling verlies van

De Golfbaan zal leeg zijn zonder jou

Huub

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Oh, kom
er eens
kijken

023 - 532 87 50
• Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
Directe hulp bij :eén sterfgeval.

JöluJjÖ

Dagelijks geopend
Grand-Café 09.00-18.00 uur
Ristoranto ITALIANO 18.00-23.00 uur

Haltestraat 10 - Zandvoort
Tel. 023-5730929

Mogelijk bruin water in gebied ten
westen van Randweg Haarlem
Op 1 december a.s. wordt productiebedrijf Overveen buiten gebruik
gesteld. Dit houdt verband met de levering van zacht water.
Aangezien Overveen geen onthardingsinstallatie heeft, vindt de drinkwaterlevering vanaf 1 december plaats vanuit Hoofddorp.
Door de overschakeling van het ene naar het andere productiebedrijf
treedtin enkele transportleidingen een omkering van de stroomrichting op. Hierdoor kan bezinksel uit de leidingen loskomen, waardoor het water bruin kleurt Het bezinksel bestaat namelijk uitlosgespoelde ijzerdeeltjes. Inwoners van hetOosterduinkwartier in
Haarlem, Zandvoort, Overveen, Aerdenhouten Bloemendaal kunnen
hiermee worden geconfronteerd.
Over de termijn van de overlast kan geen duidelijkheid worden
gegeven, in verband met de leidingwerkzaamheden bij de rotonde
Overveen.

BLOEMSIERKUNST

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel.: 5712060

Menu's sturen wij u graag toe.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

„Tafels op iedere maat

Oppassen met wassen

Het bruine water is absoluut niet schadelijk voor de gezondheid.
Wel kan het bruine water vlekken veroorzaken m wasgoed. Wij raden
u aan gedurende deze periode het water te controleren op helderheid
voordat u de wasmachine gaat gebruiken. Als u toch een was hebt
gedraaid en uw wasgoed blijkt verkleurd, wastu dan het natte goed
onmiddellijk opnieuw. Dan bent u de verkleuring kwijt Laat het wasgoed dus beslist niet eerst droog worden!

Wij makei

Salon- en eettafels
in oud of nieuw grenen,
wagontafels en Spaans eiken.

Hebt u vragen?
Belt u dan tussen 800 en 17.00 uur met onze Klantenservice:
0900 2020 040 (22 et pm).

nv pwn 4 waterleidingbedrijf noord-holland
De RoZenobel(nan^ Circus Zandvoort)
in- en verkoop antiek - curiosa - decoraties
Gasthuisplcin 6 Zandvoort 023-573.17.87
Geopend van 12.30- 17.00 uur. Dinsdag gesloten
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College bereidt
ombuigingen voor
ZANDVOORT - Het college
heeft maandag vrijwel de gehele dag gesproken over de manier waarop Zandvoort financieel verder moet. Samen met
de fracties hoopt het dagelijks
bestuur een grote ombuigingsoperatie te starten die leidt tot
bezuinigingen in de komende
jaren. Volgens wethouder Marijke Herben is het niet mogelijk op alle posten te bezuinigen. „De gemeente heeft een
aantal taken (de zogeheten
wettelijk a-taken) die zij moet
uitvoeren, veel voorzieningen
vallen hieronder. Een groot
deel zit in de portefeuille van
wethouder Oderkerk (Weizijn)."
Herben wil niet vooruit lopen op posten waar nog geld
valt weg te halen. In feite
tracht het college daarover
eerst overeenstemming te bereiken met de fracties alvorens
de plannen voor te leggen aan
de gemeenteraad. Of de organisaties die budgetsubsidie
krijgen gekort worden, wist
Herben nog niet te vertellen.
„In feite hebben we als gemeënte daarover afspraken
gemaakt waar we ons aan
moeten houden. Maar hélemaal zeker is het natuurlijk
niet."

Alcoholcontrole
bij sportkantines

ZANDVOORT - De poütie
heeft zaterdagmiddag een alcoholcontrole uitgevoerd op
de Duintjesveldweg. Deze controle was bedoeld voor de bezoekers yan de verschillen
sportkantines. Van de 21 taestuurders is bij 9 een blaasproef afgenomen. Daarbij
kwamen geen overtredingen
naar voren. De volgende dag is
opnieuw gecontroleerd. Tussen kwart over vier en zes uur
moesten dertig bestuurders
blazen. Een vrouw moest voor
een tweede test mee naar het
bureau. Ze bleef echter onder
de wettelijke limiet.
De
komende
maanden
wordt de controle uitgebreid
naar buurten waar andere verenigingen hun domicilie hebben.

Extra subsidie

ZANDVOORT - De Stichting Welzijnscentrum krijgt extra geld, zodat de structurele
overuren ook betaald worden.
Dat heeft de gemeenteraad
onlangs unaniem besloten.

Kees Hoed stopt

ZANDVOORT - Kees Hoed,
raadslid voor de Socialistische
Partij, is uit de gemeenteraad
gestapt wegens gezondheidsredenen. Hoed volgde begin
dit jaar Jeannette van Westerloo op.

Nieuw gevecht tegen water met rug naar zee
Ooit vochten Zandvoprters tegen
de zee. Schepen vergingen met
man en muis. Het thuisfront bleef
eenzaam achter. De zee werd
vervloekt maar was ook
broodheer. Nu vecht Zandvoort
opnieuw tegen het water. Tegen
zoet water deze keer. Het komt
van boven en het komt van
onderen. En het zal de komende
jaren alleen maar meer invloed
krijgen op het leven van de
Zandvoorters.

E

EN VOORPROEFJE hebben
de volkstuinders vorig jaar al
gehad. De bewoners van de
Jacob Catsstraat herinneren
zich hun natte huis van een paar weken geleden nog maar al te goed. Wat
gaat er gebeuren en wat doet de gemeente eraan?
Er zijn drie soorten water, legt Erik
Warns, de waterdeskundige van de
gemeente, uit. Rioolwater, oppervlakte water (de Vijverhut, het Zwanenmeertje) en grondwater. De ge-

Email petitie
tegen luchthaven
in Noordzee
ZANDVOORT - Vandaag is de Stichting De
Noordzee een email-actie
gestart tegen een luchthaven in zee. De ministers
Pronk en Netelenbos ontvangen een ansichtkaartje
met 'De groeten van de
Noordzee'. Het (gratis)
kaartje beeld de gevolgen
van luchthaveneiland voor
een dagje strand uit.
De stichting roept tegenstanders van een luchthaven in zee op via de website www.noordzee.nl een
petitie te ondertekenen.
„Veel mensen in Nederland denken namelijk dat
de plannen voor een luchthaven in zee al zijn afgeblazen. Maar de regering en
Schiphol hebben in 1999
de plannen juist verder uitgewerkt. Het kabinet bepaalt op 17 december of zij
verder gaat met een luchthaveneiland of niet.
Mensen die niet over een
email beschikken kunnen
hun stem ook laten horen
via de post. De stichting
zorgt er dan voor dat alle
steunbetuigingen bij de
Tweede Kamer en het kabinet worden gehoord.
Wethouder Marijke Herben (milieu) is inmiddels
op de hoogte van de actieplannen. Omdat Zandvoort gevraagd is als gastheer op te treden en de actie te starten.

meente heeft als plicht om het afvalwater af te voeren via het riool. Dat
afvalwater bestaat op zijn beurt weer
uit twee soorten: enerzijds het water
van de afwas en de plas, anderzijds
regenwater, door deskundigen hemelwater genoemd.
„De riolering werkt als een soort
badkuip. Er komt steeds meer in als
het hard regent. Het putje is in feite
de waterzuivering in Noord die het
water weer afvoert naar de effluentvijvers, de overstortvijvers, op het
Duintjesveld. Als er te veel water in
het bad staat, loopt het overtollige
water weg via het gaatje bovenin. Dan
gaat het rechtstreeks naar de vijvers.
Uiteindelijk wordt het water afgevoerd met een persleiding naar Haarlem."
In het centrum is een waterbak van
4500 kubieke meter aangelegd onder
het Zwarte Veld om te voorkomen
dat het water in de Schoolstraat en
de Kanaalweg de huizen in loopt.
Warns is tevreden dat de bak inmiddels al een keer volgelopen is. In oktober ontstond er niettemin een kritie-

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
Mevrouw Hoghamer-Prinsen
wil de afdeling Groen van de
gemeente bedanken voor de
manier waarop zij hebben gezorgd voor de variatie aan
planten en bloemen in de Gerkestraat. Ze heeft ex-van genoten en vroeg de redactie een

plaatsje in te ruimen voor haar
brief.

Toen ik gisteren op de Gerkestraat fietste, waren de
groenmedewerkers net bezig
met het opruimen van de dahlia's die tussen het fietspad en
de rijweg stonden. Ik dacht
toen aan alle plantenbakken,

Zandvoorts
Nieuwsblad

Parkeren duurder

ZANDVOORT - De parkeertarieven gaan toch fors stijgen
De motie van het AOV/TJnie 55
plus en GBZ om dit te voorkomen, is onlangs afgeschoten
Twaalf raadsleden stemden tegen.
Alleen Peter Boevé
(AOV/TJnie 55 plus) en Michel
Demmers (GBZ) waren voor.
De parkeertarieven gaan 50
procent omhoog.
ADVERTENTIE

H

Cinema Circus
25 nov. t/m 01 dec.

BABY
GENIUS

„Ik kan me best voorstellen
dat iemand een foutje maakt
in het verkeer. Dat overkomt
ons allemaal weieens. Maar
wees dan wel zo eerlijk om dat
even te zeggen. Het kost me
elke keer zoveel geld. Deze zomer heb ik het muurtje nog
voor een paar duizend gulden
laten ppmetselen."
Inmiddels heeft Bullee zijn
beklag bij de school en bij de
politie gedaan. „Als dat niet
helpt moeten we de straat
maar een keer afsluiten, want
rrüjn buren hebben ook last
van al die autp's.Als je er wat Al voor de vijfde keer is het muurtje van Henk Bullee beschadigd
van zegt krijg je een grote
mond. Het vervelende is dat
we ook de aardige ouders treffen als we de straat afsluiten."
Maarten Bothe, directeur
van de Nicolaasschool, kent
het probleem. Hij heeft inmiddels de ouders gewezen op
hun verantwoordelijkheden.

(AL) Nederlands Gesproken

Foto Andre Licberom

BKZ promoot Zandvoortse
binnen en buiten dorpsgrenzen

taluds, plantsoenen (groot en
klein) waarin vanaf het voorjaar tot nu toe prachtige eenjarige bloemen hebben gestaan.
Overal in het dorp stonden
bolbloemen; toen deze waren
uitgebloeid, kwamen er zomerplantjes en daarna weer de
herfstbloemen.
Ik heb ervan genoten en wil
hierbij graag mijn cpmplimenten geven aan al die mensen
die eraan gewerkt hebben. Ik
hoop dat er volgend jaar weer
zoveel kleur in het dorp is te
zien."

ZANDVOORT - Vier jaar
bestaat de samenwerking
tussen de kunstenaars in
Zandvoort inmiddels. BKZ
(Beeldend
Kunstenaars
Zandvoort) is van plan het
collectief nog heel wat jaren
voort te zetten. ledere kunstenaar heeft zijn eigen stijl,
maar samen proberen ze de
kunst en Zandvoort te promoten. Voor de toekomst
hebben ze dan ook heel wat
plannen.

Het eerste jubileum gaat het
collectief beslist halen. Daar is
woordvoerster Paola van der
Drift van overtuigd. BKZ is
ontstaan uit de Culturele
Loes Hoghamer-Prinsen Werkgroep, waarin ook menZandvoort sen van andere disciplines zaten, zoals Leo Sanders van

KIJK

New Wave. De kunstenaars besloten na een jaar samen verder te gaan. Een keer per
maand komen ze bij elkaar om
nieuwe plannen te bespreken.
„Met samenwerken bereik je
meer. Zo hebben we regelmatig groepsexpositie. Als je niet
elk halfjaar zoveel nieuw werk
hebt voor een hele eigen tentoonstelling dan is het heel
handig om gezamenlijk te exposeren. Soms opereren duo's
samen, zoals Marianne Rebel
en ik. Iedereen heeft zijn eigen
netwerk en daar profiteren we
allemaal van. Allemaal zetten
we ons in om het werk van
BKZ binnen en buiten Zandvoort bekend te maken," vertelt Van der Drift.
„Het is ook heel inspirerend
om je werk aan anderen voor te

NOU!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mijnders Meubelen, Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

Amsterdam

leggen. Daar leer je wat van,"
zegt ze. „Toch staat de individuele kunstenaar bovenaan.
We hebben bijvoorbeeld geen
voorzitter. Het woordvoerderschap wisselt ook om de paar
jaar. Niemand is verplicht om
aan activiteiten mee te doen."
Van der Drift noemt de elf
leden van BKZ 'professioneel
in die zin dat we er geheel of
gedeeltelijk van leven'. Niettemin hoopt ze op subsidie van
de gemeente, want de kunstenaars draaien nu zelf voor al
hun kosten pp. „Terwijl je ons
ook kunt zien als promotie
voor Zandvoort. We hebben allemaal iets Zandvoorts in ons
werk, de kleuren, de thema's."
BKZ zit vol nieuwe plannen.
De kunstenaars exposeren
rondom de eeuwwisseling in
het casino met werk dat geënt
is op de glamour van het casino en het nieuwe millennium.
Volgend jaar heeft BKZ een
groepstentoonstelling in een
museum in Lisse.
Ook de gemeente Zandvoort
heeft inmiddels het kunstenaarscollectief ontdekt. BKZ
is benaderd om de geschenken
voor de gemeente te maken.
Bovendien mag een vertegenwoordiger van BKZ meepraten over een nieuw kunstwerk
voor het raadhuis en in Park
Duijnwijk. Roland van Tetterode is de vertegenwoordiger
voor de kunstcommissie van
Park Duijnwijk. Overigens be-

THE
HAUNTING

tekent dat wel dat hij zelf geen
werk mag insturen voor de
nieuwbouwwijk.
Ton Timmermans, ook een
van de leden van BKZ, is druk
bezig met het opzetten van
een Internetsite over de groep.
Verder is de Open Atelierdag
elk jaar een groot succes. „Dit
jaar kwamen er zelfs mensen
helemaal uit Nederhorst den
Berg om langs de ateliers te
wandelen. Dat is ontzettend
leuk," vindt Van der Drift.
„Er zijn vast nog meer kunstenaars in Zandvoort of Bentveld die willen meedoen. Die
zijn van harte welkom. We zoeken professionele kunstenaars
met oorspronkelijk werk," aldus Van der Drift.

Maximaal drie namen aankruisen
Q Burgemeester Van Alphen
001

Q Ane Jan Hollenberg
Q Piet d'Hondt senior
Q Klaas Koper
Q Kees Kuijper
Q Jan Lammers

Sinterklaas In Zandvoort
WAT I K 0E
aANDVOOftT ZOü
S C H E N K E N . WA5
NI ET ZO h O E I U JK
TE

Q Piet v/d Meije
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Q Rob Slootemaker

Vermist
sinds 9 november
omgeving
Haltestracrt

BOWIE
gecastreerde
Kater, half
siamees met
cyperse vacht.
Opvallend bandje met koeienprint met naamkokertje.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Aoonnementsprljzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
ƒ 35,40 per half laar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

BELONING voor vinder 250,"
P.S. Heeft u hem sinds 9/11 zien lopen, neemt u dan
ook even contact met ons op

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uil 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

ZANDVOORT - Drie vrouwen van 19, 20 en 23 jaar oud
zijn vorige week met politiehulp uit hun bungalow gezet
In de bungalow trof het personeel een enorme rotzooi aan
Ook werd een pistool met lasertoebehoren gevonden en
een schietballpoint ter waarde
yan 200 gulden. De wapens zijn
in beslag genomen, de politie
stelt een onderzoek in.

ENK BULLEE windt
zich op. Hij baalt namelijk. „Sorry voor dat
woord," zegt hij nog. „Maar ik
heb er echt genoeg van. Voor
de vijfde keer is mijn tuinmuurtje omver gereden."
Hij verdenkt een van de ouders van de Nicolaasschool ervan, omdat het elke ochtend
en middag een komen en gaan
is van ouders die hun kind afleveren of ophalen. Maar hij
weet niet wie. Hij heeft zelfs al
een keer een bord in de tuin
gezet met het verzoek of de
brokkenpiloot zich bij hem
wilde melden. Dat heeft echter niets opgeleverd.

EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wrncomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

Schelp. „Maar dat kan niet overal.
Over de oplossingen zijn evenmin
Omdat ook het grondwater stijgt kan zekerheden te geven. Ophogen, draihet op sommige plaatsen extra pro- neren, meer vijvers en sloten (om teblemen geven," waarschuwt de wa- gelijkertijd de nieuwe golfbaan op het
terdeskundige. Het grondwater stijgt Duintjesveld mee te verfraaien), naar
doordat het Provinciaal Waterlei- de Amsterdamse Waterleidingduinen
dingbedrijf (PWN) aan het stoppen is leiden: het zijn lange termijn oplosmet het winnen van drinkwater uit de singen waarover gedacht wordt pp
Kennemerduinen. Daarnaast regent het gemeentehuis. Het is tamelijk inhet de laatste jaren meer, waardoor gewikkeld volgens Warns omdat de
er sowieso meer water in de bodem oplossingen van veel zaken alhankezit volgens rapporten van het Knrni. lijk zijn. „Zo is het bijvoorbeeld de
Tot slot drukken de vijvers op het vraag of de waterzuivering in Noord
grondwater.
blijft. Maar dat is een zaak van het
Het water is al iets gestegen, zo hoogheemraadschap Rijnland." Kohebben de voetbalclubs en de volks- mende maanden komt er een rapport
tuinders kunnen merken. De ver- over de waterbeheersing waar de beswachting is dat het water ongeveer te oplossing moet uitrollen.
een meter hoger komt te staan pp het
Warns is niet de enige die zich hiervolkstuincomplex en het Duintjes- over buigt. Hij overlegt veel met PWN
veld. Dat betekent dat deze twee en de provincie. Die twee hebben inplekken haast permanent onder wa- middels toegezegd op zijn minst mee
ter staan als er niets gebeurt. Bij TZB te denken. Hoeveel ze gaan bijdragen
en in het dorp stijgt het water minder, is nog onbekend. Ophogen is op korte
zo'n 25 en 50 centimeter. Warns: termijn in elk geval het aanbod aan
„Maar dit zijn wel verwachtingen, dus de volkstuinders en de tuinders van
het is niet helemaal zeker hoe hoog de teellandjes in Noord.
Monique van Hoogstraten
het water straks precies staat."

ADVERTENTIE

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: D. Piet.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.

uur.

ke situatie doordat noch de waterzuivering noch de vijvers de toevloed van
water aankon. Ook de persleiding
naar Haarlem bleek onvoldoende te
kunnen afvoeren. Gevolg: overstromingen in de laaggelegen delen van
de Jacob Catsstraat.
Om de vijvers te legen werd er water in de duinen en in de nieuwe vijver
bij het circuit gepompt. „Het was
echt een noodoplossing," vertelt
Warns. Inmiddels heeft hij met hoogheemraadschap Rijnland, PWN, de
provincie en Rijkswaterstaat een gesprek gehad over betere noodoplossingen. „Er zijn nog twee andere mogelijkheden dan water in het duin
pompen. Via een extra persleiding
landafwaarts afvoeren of naar zee
brengen." Dat laatste heeft overigens
de voorkeur van een van de wethouders, Cees Oderkerk, maar wordt nog
niet breed gedragen door het college.
Op langere termijn is het de bedoeling dat de regen op sommige plaatsen rechtstreeks in de grond zakt.
Dat gebeurt al in de nieuwbouwwijk
Park Duijnwijk en sinds kort bij de

Politie zet dames
uit Gran Dorado

Muurtje steeds opnieuw omver

MENINGEN

Bedankje

woensdag 24 november 1999

Hans van Pelt

tel. 023-5716382
06-26162475
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ü Zuster Zegwaart
Dit stembiljet dient uiterlijk op 8 december bij ons binnen te
zijn. U kunt het biljet afgeven op het redactiekantoor op het
Gasthuisplein. U kunt uw inzending zonder postzegel versturen
naar: Weekmedia, antwoordnummer 2889, 1000 PA in
Amsterdam, ovv Verkiezing. Faxadres 573.0497. Telefoon
571.8648. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden

Dit is de keuze van:

NaamAdres:
Postcode/Woonplaats:..

Van de 'teuaa

Uw garantie voor geurige

Sint kado's
t^t^Xe^^<6* 1

Haltestraat 1
2041 U Zandvoort
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V O O R HEM:
SURPRISE TIP
CD make-up set 14,95 nu 9,95!!

30 ml E.D.T. spray
50 ml douchegel
50 ml body lotion
_„ _ _ ..
79,50 nu 59,50 !!

SALVADOR DALI
30 ml E.D.T. spray

nu 39,50!!

nu vanaf 19,95 !!

LANCASTER SUN WATERS SET
30 ml E.D.T. spray
50 ml body lotion
50 ml doucheschuim
__. __ ..
59,50 nu 39,50!!

JOOP.' ALL ABOUT EVE SET
40 ml eau de parfum spray
50 ml douchegel
50 ml body lotion 59,50 „_ _„..

NINARICCIZEEP28,-

nu 19,95!!

NINA RICCIKADOSET
30 ml E.D.T. spray + zeep

34,50 !!

DAVIDOFF GOOD LIFE SET
75 ml E.D.T. spray
100 ml douchegel 89,nu 59,- !!

PACO RABANNE HOMME
50 ml E.D.T. spray
30 ml douchegel
30 ml a.shave balm
nu 49,50!!

DAVIDOFF COOL WATER SET
40 ml E.D.T. spray
75 ml deo spray
100 ml douchegel 92,nu 52,- !!

BEVERLYHILLS SET
JOOP! WHAT ABOUT ADAM SET
E.D.Tqilette
deo stick
75 ml E.D.T. spray
50 ml A.sh balm
... _ _ .. a.shave 79,100 ml douche 89,50 nu 49,50 !!

Dit jaar een schitterende collectie
kadpdozen:o.a.vanCartier-Nina
Ricci-EsteeLauder-EscadaCacharel - Lanvin- Davidoff - Dall Y.S. Laurent - Kenzo - Versace - J.P.
Gaultler- Y. Myake - Midas -Polo Tommy Hllflger enz. enz.

nu39,-ü

*Aanbiedingen zolang de voorraad strekt!
MAGISCHE VERLEIDING
Het isfean Paul Gautier wéér gelukt de wereld te verbazen met een spectaculair
concept. Dit najaar komt hij met zijn nieuwe geur 'Fragile'. De verpakking, een robuuste doos, bevat een fragiele flacon in de vorm van een magisch sneeuwkoepeltje,
gevuld met een extravagante, sensuele geur. In het koepeltje staat een vrouwenfiguurtje in een zwarte haute-couturejapon; na het omkeren dwarrelen fijne gouden
vlokjes naar beneden... Eau de parfum vanaf f 110,- voor 25 ml; bodylotion f 86,-

* Speciale koopavonden: wo. 1, do. 2, vrij. 3 december.

C.V.-onderhoud
BHGMÏÏ5 -

0800-0998830
/
WJ/ onderhouden, repareren, insta l leren, verkopen en
verhuren duizenden verwtirwings-, warwwater- en
veHtilatiesifsteHien door heel Nederland,
Ais uw C.V.-ketel 15 jaar of ouder is,
dan \s riet zaak om aan vervanging te
gaan denken
Waarom vervangen?
Technisch gesproken is uw ketel na 15
jaar op. Misschien kan hij nog enkele
jaren mee, maar de kans op grote en
dure reparaties wordt steeds groter.
Meestal gaat een ketel defect als hij het
hardst nodig is. U moet dan op stel en
sprong beslissen: repareren of vervangen. De beslissing is dan meestal niet
weloverwogen.
Offerte
Wij bieden u een offerte aan gebaseerd
op onze ervaring in het onderhoud van
tienduizenden CV.-ketels. Na installatie
hopen wij het jaarlijks onderhoud
(weer) voor u te mogen verzorgen. U
kunt er van op aan dat de door ons
geadviseerde ketels echt goed zijn,
want wij onderhouden uiteraard liever
goede dan slechte ketels.

Prijsgarantie
Wij garanderen u dat u bij ons nooit te
veel betaalt. Als binnen 14 dagen na
installatie blijkt dat u dezelfde ketel bij
een collega-installateur onder dezelfde
voorwaarden goedkoper had kunnen
laten installeren, betalen wij u het prijsverschil terug.
Huren
Vanaf/27,- per maand kunt u al een
ketel bij ons huren. Hiermee heeft u
geen last van onderhouds- en reparatiekosten.
Gespreid betalen
Wij bieden u de mogelijkheid bij de
koop van een nieuwe ketel, alsmede de
installatiekosten bij h u u r gespreid te
betalen.

Om de prijs Jhoeft u liet niet te laten!
/ VAILLANT VHR 1822

HR COMBI KETEL

j incl. rookgasafvoer en geheel
l gemonteer#
j de prijs ;vari
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huur f 51,61 per maand /

Prijs is iiicl . B.T.W., zolang de voorraad strekt en gemonteerd op de plaats van de bestaande kete!
- r-

'k wil een:
G
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Abonnement C.V.-ketel
Abonnement Combi-ketel
Toeslag HR ketel
2e toestel, geiser, boiler
Zonneboiler
Inspectiebeurt voorafgaand aan ALL-IN

f
f
f
f
f
f

99,115,15,50,75,114,-

Zonder postzegel
in envelop sturen
naar:

oatcode, Plaats:
•.il.nr.:

Wat is onderhoud?
Onderhoud is de jaarlijkse schoonmaak- en
controlebeurt van de ketel.

Waarom onderhoud?
Een verkeerde afstelling van de ketel valt u
niet op, toch brengen dergelijke zaken een
onnodige slijtage en hoog gasverbruik me!
zich mee. Veel erger wordt het als er koolmonoxidevergiftiging of brand ontstaat.
De jaarlijkse controle brengt dergelijke misstanden aan het licht.
Ook bij ketels met een onderhoudsindicatie
is de jaarlijkse controle geen overbodige
luxe, "voorkomen is beter dan genezen".
Veel verzekeringsmaatschappijen stellen
on'derhoud zelfs als voorwaarde.

Abonnement
Met een abonnement bent u verzekerd van
warmte, ook 's avonds, in het weekend en
tijdens feestdagen. In het abonnement is
opgenomen de jaarlijkse onderhoudsbeurt
en het verhelpen van een onbeperkt aantal
storingen in het toestel.
U betaalt hiervoor geen voorrijkosten of uurloon.

ALL-in abonnement
Met een ALL-in abonnement betaalt u ook
geen materiaalkosten.
24 uur service!
Als er zich ondanks het preventieve onderhoud een storing voordoet, waardoor u in,
de kou zit en u heeft dit voor 21.00 uur bij
ons gemeld, verhelpen wij de storing nog
dezelfde dag.

De werkwijze
U stuurt de antwoordstrook in, waarna wij u
bellen voor de eerste onderhoudsbeurt,
waarna het abonnement in kan gaan.

Ouwens Installatie Service
altijd bij u in de buurt!
Vanuit ons hoofdkantoor (Grotenoord 1,
Hendrik-ldo-Ambacht) worden alle werkzaamheden gecoördineerd en onze verspreid wonende monteurs en service-vestigingen bevoorraad.

Ouwens Installatie Service
heeft alle onderdelen
op voorraad!
De meest voorkomende service-onderdelen
hebben onze monteurs in de auto op voorraad. Eventueel benodigde onderdelen die
niet in de auto op voorraad zijn, worden
vanuit ons centraal-magazijn aangeleverd.
lid van de

• laarn:
dres:

De c.v.-ketel is één van de meest storingsgevoelige -apparaten in uw woning. Uit dcpraktijk blijkt dat de eerste onvoorziene
kosten dan ook hieruit voortkomen.

OUWENS I.S.G.
Antwoordnummer 81 5
3330 WB H.I.AMBACHT

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven
S T I C H T I N G
GESCHILLENCOMMISSIES
VOOR CONSUMENTENZAKEN

De Extra Trekking van de Sponsor Loterij

Uw laatste kans op
Disney Cruise!
UITSLAGEN
SPONSORBINGO
21 NOVEMBER

BINGO
getal l t/m 22

*

21 24 09 01 08

27 28 45 12 36 30
25 19 26 02 07 31
03 35 18 42 10 *
Heeft n met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

Weet u dat Sinterklaas in Nederland elk jaar
25.000 kinderen overslaat? Zij groeien op in
tehuizen en pleeggezinnen waar voor cadcautjcs vaak geen geld is.
U kunt daar nu verandering in brengen! Want
clc Sponsor Loterij houdt volgende weck op
5 december in clc speciale Sinterklaas SponsorBingo op RTL4 de Extra Trekking voor de
Actie Pcpcrnoot van het Nationaal Fonds
Kinderhulp.
Voor elk lot waarmee u speelt, kan een kind
worden verrast met een mooi Sinterklaascadeau. Het plezier wat u deze kinderen claarmcc brengt is onbetaalbaar!
En met elk lot kunt ü een sprookjesachtige
Disney Cruise met hel hele gezin naar
Florida winnen, inclusief een prachtige driedaagse cruise naar de Bahama's! Of wint u

getal 23 t/m 36

17 ƒ 10.000,-

06

ƒ20,-

40 ƒ1.000,-

20
29
14
38
34
44

ƒ10,-

11

ƒ100,-

04
16
13
41

ƒ 50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

één van de tientallen weckend-arrangementen
naar Disney Land Parijs?
Dit is uw laatste kans! Stuur de ingevulde
bon terug. Dan bezorgt u veel kinderen een
onvergetelijke pakjcsavond en wint u zelf wellicht clc Disnev Cruise!
,,

let Bijman
Sponsor L o t e r i j

Volkswagen Lupo
005521784
in Oosterhout

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 28 november

18.10 uur op RTL 4
Kijk, bel en

win:

Beauty Case
of
Arcade CD Pakket

jA,m\\mL^
., ik wil meedoen aan clc Sponsor
Loterij en maak clan, naast clc prijzen in
clc maandelijkse trekkingen, kans op tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tol wederopzcgging om
voor elke trekking (ma.x. 13 .\ per jaar) de inleg
van nevcnstaande rekening al' te schrijven.
F"! ƒ 40,- (vier lotnummers)
l "l / 30,- (drie lotnummers)
il ƒ 20,- (twee lotnummers)
f !ƒ 10.-(een l o t n u m m e r )
A . l l . / J . HU' 1,'i'HCl' K f I M K ' r H i M ' M l'll VlTtlri i l M l l l f l ' l l

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Mei) ik prijs?
0909-0044 (60'cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 e p t n ) ,
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zclfouleti voorbehouden

in l'l<i/;lc'tfns. Du'liKiHir lituulf iit diimcicmlm^
VHM lii'i ii'i;lrim'iil. nji iitiiiviiiiii; irrfciï/\;l)ii<ii:
ui OWO-.'lOO M 0 0 ( . i . ï . | i m ) . '

D clc- heer

D mevrouw

150.99.11

Naam:
Adres:

Postcode: ...
Plaats:
(Post) ban knununcr:
_
Bel mij hij een prijs
boven ƒ HXOOO,- '
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

v ii
lïo» opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1 1 0 0 YG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door do Staatssecretaris van Justitie onder nummer L,O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

.
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Je kunt me overal neerzetten'

| postzegelavond
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelvereniging
houdt vrijdagavond 26 november de maandelijkse clubavond. Er is een veiling, een loterij en vooral veel postzegels
en gezelligheid. Iedereen is
vanaf kwart over zeven weikom in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidstraat. De
entree is gratis.

Kat op het spek

ZANDVOORT - De Zandvoortse Toneelvereniging Wim
Hildering brengt vrijdagavond
10 en zaterdagavond 11 november de klucht 'De kat op
het spek' op de planken in De
Krocht. De keuze van het stuk
is gemaakt door de donateurs.
Ze hadden er behoefte aan om
lekker te ontspannen en te lachen in de donkere decemberavonden. De bezetting bestaat
uit Bert Geelen, Ria Driehuizen, Ina Vos, Lucie Peet, Edward Lemmens, Mariecke
Fransen, Wiebe Rovers, Carolien Bluys en Pieter Joustra.
De regie is in handen van Ed
Fransen. De voorstelling begint om kwart over acht, kaarten zijn voor tien gulden te
koop bij drogisterij De Gaper
aan de Kerkstraat.

Spaanse zon

ZANDVOORT - Café Koper
haalt de Spaanse zon opnieuw
naar Zandvoort. Tot en met 13
december kunnen gasten
snoepen van lekkere tapas
(Spaanse hapjes), Spaanse
wijnen en muziek. Om zes uur
verricht kokkin Aletta Heij
vrijdag de aftrap. Zaterdag 27
november treedt het Haarlems
Jazz Quintet vanaf negen uur
op. Vrijdag 3 december is de
repetitie van het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
(smartlappen in plaats van tapas). Zaterdag 4 december
kookt Aletta Heij zeer speciale
Spaanse gerechten (reserveren gewenst) en zondag 13 december is de laatste kans om
de tapas te proeven.

Expositie

ZANDVOORT - In gebouw 't
StekMe (Celsiusstraat 190)
zijn aquarellen te zien die 'geschilderd zijn door de cursisten van Mona Meier. Tijdens
l de openingstijden van het Ac| tiviteitencentrum is de exposi' tie geopend.

„Je kunt me overal
neerzetten, ik maak direct
contact met mensen," weet
Masja Heino over zichzelf.
„Mijn moeder had eens met
me in een eetcafé in
Haarlem afgesproken na
schooltijd. Ze had
oponthoud en kwam veel
later aan. Intussen had ze
zich zorgen over mij
gemaakt dat ik daar alleen
zat. Maar toen ze
binnenkwam, zat ik lekker
met een paar stamgasten te
kletsen," zegt ze terwijl ze in
de voor haar onbekende
werkkamer nieuwsgierig
rondloopt. Af en toe pakt ze
iets op om het van dichtbij
te bekijken.

Nancy van Dam vroeg aan
Masja Heino:
- Hoe is het om de dochter
van een bekende Zandvoorter te zijn?

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het. Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

uitzondering aanwezig zijn."
„Er waren buffetten met
heerlijke hapjes zoals rijst, curry en kip. Het was m'n eerst
bruiloft zonder drank. Wij klinken met champagne, zij met
een blikje fris. Daarna werd er
gedanst en ik was meteen de
pineut en werd uitgenodigd
om als eerste niet-Afrikaanse
mee te doen. Daarna is het de
gewoonte dat de vrouw wordt
gewassen door de andere vrpuwen en in oude lappen gewikkeld wordt. De bruidegom
wacht op bed terwijl de vrouw
kruipend naar hem toe komt.

Masja Heino

nu achteraf.
In dat buitenlandse halfjaar
leerde ze verschillende mensen kennen van allerlei nationaliteiten. Zo woonde ze samen met een Zwitsers meisje
en trok ze op met een. groepje
studenten uit de Verenigde
Emiraten. Van de laatstgenoemden leerde ze tayvoorbeeld met haar handen te eten.
„Ik had enorme moeite met de
rijst. Na de maaltijd zat ik onder van top tot teen, de korreltjes zaten in mijn oren."
Al haar nieuwverworven
kennissen legde ze vast op de
gevoelige plaat, want fotograferen is een grote passie van de
jonge onderneemster. „Ik heb

Foto André Lieberom

altijd mijn toestel bij me, want
je weet maar nooit wat je op
een dag tegen komt." Het liefst
neemt ze foto's van de omgeving of van bijvoorbeeld mooie
bloemen. Maar toen ze afgelopen voorjaar in Gambia was te
ere van de bruiloft van haar
vader Leo, heeft ze heel wat
aparte mensen voor de lens gehad. De Gambiaanse bruiloft
heeft een bijzondere indruk op
Masja gemaakt, ook al kon ze
niets van het ritueel verstaan,
omdat die in de oorspronkelijke taal werd gehouden. Ongebruikelijk was het ja-woprd
van een moslim met een nietmoslim in deze huwelijksceremonie.

KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 en 5714561.

Als een gekooide zangvogel
brengt ze op zolder even gemakkelijk Marilyn Monroe's
'My heart belongs to daddy'
tot leven, als Judy Garlands
gepassioneerde 'The man that
went away'. Wanneer moeders
nieuwe en vunzige vrijer haar
hoort en laat optreden in zrjn
nachtclub, is ze na een succesvolle avond een inzinking naby. De liefde van de verlegen
n Mike Hermans' nieuwste duivenhouder Billy (Ewan
film is Jane Horrocks op- McGregor) weet dat onheil te
nieuw een onaangepast meisje. keren.
Ze speelt daarin de 'stomme'
Laura die zich op haar zolderDe film is gebaseerd op het
kamertje vermaakt met de pla- toneelstuk 'The rise and fall of
ten van haar overleden vader. little voice' yan Jim CartMickey is een kruising Jack Van haar moeder heeft ze niet wright. Het biedt biedt volftussel maar dan een ruwhari- veel te verwachten want die is doende ruimte aan Horrocks
ge uitvoering. Mickey is een teveel met zichzelf bezig.
ontzagwekkende imitatietatwee jaar jonge gecastreerde
lent.
man. Een klein hondje dus dit
keer. Mickey is lief voor zijn
eigen baas, vreemden vindt hij
erg eng en zal dat luid laten
Werken, ondertussen vliegt hij
Wel onder de bank. Honden en
katten gaan niet samen met Periode 15-20 november
Mickey, hij vindt ze niet leuk.
ne Khachnaoui (46); Albertus
Doordat deze held op sokken Getrouwd: Walter van Oost- Jacobs (58); Anna Elisabeth
snel bang is, zijn kinderen
veen en Simone Alberdina van Heemskerk- Neuzerling (85);
Jiets voor hem. Mickey is een Garrel; Jeroen Wardenier en Albert Antonides (77); Aaltje
peetje een baasje, een cursus Irene Engels.
Theodora de Klerk-Kooiker
's dan ook zeker aan te beye(87); Engelina Martha van
len. Maar desondanks is hij Overleden: Eva Marijtje Riet- Kleeff (75); Wilhelmina Bouwfi
en lieve hond die een kleine dijk-Zwemmer (87); Mohieddi- man (75); Yvonne Reumerman
achterstand heeft in het geven
(59); Willy Beck-Timrott (82).
yan vertrouwen, als zijn baasJe dat heeft dan, wordt het een
leuke speelse hond.
"Wie wil deze kleine dreutel
e
en nieuw tehuis geven? Mickey is te gast bij het Kenne- Hervormde Kerk: Zondag 28 november 10 uur ds B.J. Stobbeiier Dierentehuis Zandvoort laar.
en zoekt net als alle andere ló- Gereformeerde Kerk: Zondag 28 november 10 uur: ds K. Blei.
Sés een nieuw tehuis. Informa- Agatha Parochie: Zaterdag 27 november 19 uur H. Kaandorp.
tie: Kennemer Dierentehuis Zondag 28 november 10.30 uur Vormselviering met vicaris GeuZandvoort, Keesomstraat 5, kers, ds D. Duijves en C. van'Polvliet.
tel. 571.3888.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 28 november,
Eerste zondag van advent, J. Brostrom-Bruin.
p
S: Snuffie zit nu lekker bij Nieuw Unicum: Zaterdag 4 december 10.45 uur: ds S. van der
haar nieuwe baas in huis.
Meer.

I

Tot het laatste moment was
het spannend of de bruiloft wel
zou doorgaan," vertelt ze. „We
waren allemaal ter plekke en
gelukkig kregen ze toestemming om te trouwen. Mijn vader, gewoon in Europees kostuum, zat midden in een kring
van mannen. Hij moest van alles nazeggen. De vrouw is niet
bij de inzegening aanwezig. Zij
wacht totdat de mannen klaar
zijn. Als zij verschijnt is hij al
met haar getrouwd. Lenna,
zijn bruid, was in een prachtige
witkanten Afrikaanse trouwjurk. zy kwam vergezeld-van
de vrouwen naar buiten, wij, de
Nederlandse vrouwen, mochten waarschijnlijk bij wijze van

Hoe millenniumgek is Zandvoort? In dit serietje tellen we
af tot l januari 2000. Deel 3:
Zijn de Zandvoorters bang
voor rampen tijdens de eeuwwisseling?
Tijdens de overgang yan 31
december 1999 naar l januari
2000 kan er vanalles fout gaan.
Raketten die onverwachts gelanceerd worden, de wereld
die als gevolg van een apocalypse vergaat, computers die
over de hele wereld uitvallen.
Maken de Zandvoorters zich
nu ook al druk over dit soort
rampen?
Mevrouw Ras voorziet in het
jaar 2000 in ieder geval geen
problemen. „Ik heb er het volste vertrouwen in dat alles wel
goed gaat. Ik neem aan dat de

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond de Zandvoortse
Apotheek, 5713185. Zaterdag,
i zondag en maandag- tot en
met vrijdagavond Zeestraat
Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.

Elke woensdagavond draait in
de Filmclub Simoii yan Collem voor leden en niet-Ieden
een bijzondere film in het Circus op het Gasthuisplein. De
voorstellingen beginnen om
half acht met een korte inleiding. Er zijn geen voorfilms en
er is meestal geen pauze. Vanavond 'Little Voice'.

oor
de badplaats door
Gemeente Zandvoort

gele zone

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

Mickey

en

Masja Heino vraagt aan
Stefan de Graaf:
- Hoe kom je de dagen
door zonder je vriendin?

'Little Voice'

! ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

oog

tarief s t r u c t u u r
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E JONGER dan 32
jaar ogende Masja is
eigenaar van cadeauwinkel Het Strandkasteel. Eindelijk heeft ze haar
bestemming gevonden na een
aantal onafgemaakte opleidingen en wat losse baantjes.
,,Ik ben een vrouw van de
praktijk. Op school kon ik me
maar moeilijk concentreren.
Bovendien houd ik van lol maken. Ik heb in een cadeauwinkel in Haarlem gewerkt. Dus ik
wist dat ik zo'n winkel leuk
vond. Cadeautjes geven en
krijgen yind ik prettig. Met een
presentje geef je iemand een
bepaald soort aandacht. Het
kan zijn dat het niet helemaal
iemand's smaak is, maar er is
wel moeite voor zo'n attentie
gedaan. Een bon geven of krijgen is bij mij dan ook uit den
boze."
Een paar jaar geleden besloot ze voor zes maanden
naar Amerika te gaan. Om een
opfriscursus Engels te gaan
volgen en vooral om na te denken wat ze nu echt wilde gaan
doen. „Ik werd uitgezwaaid
door m'n hele familie en een
paar vriendinnen. In het vliegtuig besefte ik dat ik nu voor
het eerst helemaal op mezelf
werd teruggeworpen."
„Na een tussenlanding in
Los Angeles vloog ik door naar
Santa Barbara. Zon en zee leken mij een aangenaam decor
voor mijn te volgen studie.
Midden in de nacht kwam ik
aan in een motel. Alle kamers
lagen gelijkvloers, min of meer
aan de weg. Ik vond het doodeng. Ik voelde me zeer onveilig
en ik besloot om naar een ander hotel te gaan. De moteleigenaar verklaarde me voor gek
dat ik stante pede naar het
Holliday Inn wilde vertrekken,
maar stemde hoofdschuddend
toe. Het bleek dat ook dit hotel
alleen uit laagbouw bestond.
Dus ik was met deze actie geen
nieter opgeschoten," lacht ze

Met

Speciale tapas
bij Spaanse weken
in Café Koper
ZANDVOORT - De drie
Spaanse weken in Café Koper
zijn inmiddels een jaarlrjkse
traditie geworden. Dit keer
vinden ze tot en met 13 december plaats in het bekende etablissement van Maaike en
Fred aan Kerkplein 6. Dagelijks zy'n er volop originele tapas verkrijgbaar, bij een een
goed glas Spaanse wijn dan
wel Tio Pepe Sherry Fino uit

meeste computers in ieder geval millenniumproof zijn en
met die wereldrampen valt
het volgens mij wel mee. Het
wordt volgens mij gewoon een
jaarwisseling als ieder ander
jaar."
Sommigen mensen hebben
eigenlijk nog helemaal niet stil
gestaan bij het feit dat er iets
zou kunnen gebeuren in 2000.
Zo ook meneer De Baar. „Het
Jerez de la Frontera.
Speciaal voor de gelegenheid heeft de in de wijde regio
bekende kookster Aletta Heij
de menukaart uitgebreid met
de meest uitgelezen borrelhapjes. Zo kan men onder
meer kiezen uit Iberische delicatessen als caraqcoles en salsa de ajo (slakjes in knoflooksaus) en chipirones en cerveza
al ajillo (inktvisjes in biersaus
met geconfijte knoflook). Maar
ook de tortilla a la casa (huisomelet) valt niet te versmaden.
De komende weken valt er in
Café Koper bovendien het een
en ander te beleven op cultu-

„Of ik dat niet ongeëmancipeerd vind? Ze werd toch wéggeven aan een bekende Zandvoorter," lacht ze schertsend,
doelend op de vraag van Nancy
van Dam. Zij vroeg namelijk
aan Masja hoe het is om de
dochter van een bekende
Zandvoorter te zijn. Leo Heino
is onder andere eigenaar van
het Circus Zandvoort en zet
zich in voor bepaalde festiviteiten zoals het Kunstcircus.
Haar antwoord: „Ik heb dat
nooit zo ervaren. Ik ben daar
mee opgegroeid."

Parkeren per kleur
Sinds enige tijd staan er bordjes in het dorp die de toerist er bij
het binnenrijden van Zandvoort op moeten wijzen dat parkeren
niet overal even duur is. Wie niet kleurenblind is, kan zien dat
bijvoorbeeld een dag parkeren op de boulevard vijftien gulden
kost. Als de parkeertarieven vanaf l januari omhoog gaan, zoals
het college voorstelt, kunnen ze volgens verkeerswethouder
Hans Hogendoorn makkelijk aangepast worden. Hij vindt de
bordjes een goed idee. Alleen zijn ze een beetje te klein, heeft hij
gemerkt. Hij speelt nog met het plan om dat ook op te lossen.
Maar ja, dat kost weer geld.

Dolfijn- of bruinvisbaby aangespoeld

Dennis Vermeer en Frans Simonides van de Tjerk Hiddestraat
vonden vorige week woensdag omstreeks een uur een dode
dplfijnenbaby aan het strand. De twee buurmannen konden het
niet over hun hart verkrijgen om het zomaar op de zandbank
achter te laten. „We hebben een hele poos staan modderen en
gedacht: wat doen we ermee. We zijn uiteindelijk het water maar
ingelopen en hebben het (1.14 lange) dier over de schouder naar
huis gedragen. Daar hebben we de dierenambulance gebeld."
Een medewerker constateerde dat het dier nog niet zo lang
dood was. Gezien de iets stompe snuit gaat het vermoedelijk om
een bruinvisbaby. Het plan was om het dier naar Pieterburen te
brengen en de doodsoorzaak te achterhalen. „Het is gek," zegt
permis Vermeer. „Nu ik sinds zaterdag een hond heb, vind ik
ineens van alles op het strand. Eerst een meeuw, nu deze dolfijn." Zelf denken de twee flatbewoners dat het dier in aanvaring
Om nog even in de huwelijks- is geweest met een garnalenschip. Er lagen op dat moment vijf
sfeer te blijven: de Zandvoort- schepen voor de kust.
se Stefan de Graaf zou best in
het bootje willen stappen met
zijn Poolse bruid, maar helaas
vertoeft ze weer in haar geKennsmer Dierentenuis Zsndvoori
taoorteland.
Masja Heino
vraagt hem: „Hoe kom je de
dagen door zonder je vriendin?"

Golfen voor dierentehuis

Nelleke Koningsveld
gaat allemaal aan mij voorbij.
Ik denk in ieder geval niet dat
de wereld vergaat in 2000,
want dat zou zonde zijn." Mevrouw Kroder laat het ook gewoon maar over zich heen komen. „Ik zie dan wel weer wat
er gebeurt. Als er een wereldramp komt, kunnen we er nu
toch niets tegen beginnen,
dan heeft het dus ook geen zin
om je er druk over te maken."
De heer De Droog lijkt één
van de weinige Zandvoorters
die zich nog een beetje druk
maakt over wat er tijdens de
omschakeling van 1999 naar
2000 gaat gebeuren. „Ik zit
dan midden op zee. Ik hoop
natuurlijk dat de apparatuur
van de boot in orde is, maar je
weet natuurlijk nooit precies
wat er gaat gebeuren."

Het Kennemer Dierentehuis is in de prijzen gevallen. Het tehuis
heeft een symbolische cheque ter waarde van duizend gulden
gekregen van de Zandvoortse Golfclub Sonderland. Het bedrag
is bijeengebracht met een toernooi op 31 oktober. Het zou
besteed worden aan een goed doel en door het bestuur aangevuld tot duizend gulden. Marjori Meijer, de assistent beheerder
van het dierentehuis, mocht de cheque van voorzitter Jan Bax in
ontvangst nemen. Het 'echte' geld wordt gestort op de rekening
van het Bouwfonds en gebruikt voor de hoognodige renovatie en
eventuele nieuwbouw van het dierentehuis. Maar zover is het
nog niet, de plannen daarvoor moeten eerst worden goedgekeurd.

reel gebied.
Het optreden van het Haarlems Jazz Quintet bijvoorbeeld, dat op zaterdag 27 november vanaf 21 uur de zaak in
swing zal zetten. En de voor
liefhebbers van smartlappen Berichten m.
en levensliederen bestemde
tips voor
Tm o\ ,rl\
openbare repetitie van het ge- en
deze rubriek met
Fi <öL O. C
mengd Zandvoorts Koper En- zakennieuws
kunt u sturen naar de
semble, dat pp 3 december redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad
vanaf 19 uur zijn stem verheft. Postbus 26,2040 AA Zandvoort,
Een dag later zal Aletta Heij of inleveren bij het kantoor op
trouwens persoonlijk achter Gasthuispleim 2. Tel:023-5718648.
het fornuis plaatsnemen om of Faxen:023-5730497.
haar gasten op een wel heel
bijzondere maaltijd te tracte- naar. In feite is alles nieuw: de
ren. Wie daar bij wil zijn, moet pui, de inrichting, de vloeren
wel vooraf reserveren.
en zelfs de kassa's. Die kassa's
zijn namelijk volledig geautomatiseerd, zodat ze door te
scannen veel sneller werken.
Bovendien kunnen we daardoor in januari onze eigen
klantenpas introduceren, die
ons publiek een hoop voordeel
ZANDVOORT - „Ja, het is zal opleveren."
Sinds De Gaper afgelopen
hier zeker een heel ander gezicht geworden," erkent Paul vrijdag weer openging heeft
Olieslagers trots in zyn gron- plieslagers al heel wat enthoudig verbouwde drogisterij/par- siaste geluiden opgevangen
fumerie De Gaper aan de van tevreden klanten. Zeker
Kerkstraat 31. „Veel opener en nadat deze geheel gratis een
lichter en veel ruimer pok. Als leuke attentie ontvingen in de
je nu binnenkomt, kun je gelijk vorm van een potje drop.
de hele winkel in één opgop- Graag grijpt Olieslagers overislag overzien. Toch vind ik dat gens deze gelegenheid aan om
de renovatie niet ten koste is te benadrukken hoezeer hu
gegaan van de sfeer. Dat komt zijn ploeg medewerkers dankomdat we ondanks de strakke, baar is voor hun inzet tijdens
moderne aanpak hebben geko- de terugkeer vanuit de noodzen voor warme kleuren als winkel naar de oude stek. „Die
bordeauxrood en beuken- mensen hebben zich werkelijk
uit de naad gewerkt om hier pp
hout."
Dat Olieslagers met zijn tijd de boel weer compleet invrouw Gertie en het personeel gericht te krijgen en dat wil ik
zes weken lang noodgedwon- graag vermelden."
gen heeft moeten doorbrengen
in de voormalig bakkerij Balk
aan de Grote Krocht, zegt hij
alweer bijna vergeten te zyn.
„Dat was voor natuurlijk .ons
wel even behelpen, maar goed,
het resultaat van de werkzaamheden die ondertussen
ZANDVOORT - Zoals de
hier plaatsvonden is er ook wel naam aangeeft was de Singer-

De Gaper ruimer
en lichter na
verbouwing

Hobbyspullen
steeds belangrijker
voor Singerwinkel

Paul en Gertie Olieslagers tonen trots hun verbouwde
drogisterij/parfumerie

f 7.50 per daq

winkel van het echtpaar Stokmans aan de Zeestraat 48 oorsprpnkelijk opgezet als een in
naaimachines gespecialiseerde zaak. „Maar de verkoop van
gerenommeerde merken als
Singer, Lewenstein en Elna is
hier inmiddels niet meer de
hoofdmoot, hoor," meldt Tonnie Stokmans.
„De mensen gaan tegenwoordig namelijk veel minder
snel achter de machine zitten
dan vroeger. In plaats daarvan
gaan ze liever aan de slag met
handwerken en hobby-activiteiten. Vandaar dat we ons
steeds meer op die vrijetijdsartikelen richten."
En niet zonder succes, gezien de toenemende stroom
bezoekers <üe in de Singerwinkel het gewenste hobbymateriaal aanschaft om thuis mee
aan de slag te gaan. Kralen bijvporbeeld, om zelf kettingen te
rijgen, of fimoklei waarmee allerlei leuke poppetjes geboetseerd kunnen worden.
Verder bevat het uitgebreide
assortiment onder meer 3-D
vellen, pergamano, styropor-figuurtjes plus versierselen alsmede de razendpopulaire borduurpakketten met bijbehorend garen. „En natuurlijk niet
te vergeten de allernieuwste
rage," vult mevrouw Stokmans
aan. „Namelijk de vrolijke servetten die je op dakpannen en
bloempotten kunt plakken."
Voor haar en haar man zijn
het momenteel drukke tijden,
in verband met de surprises
die men maakt voor 5 december. Al het nodige materiaal
daarvoor is immers in de Singerwinkel verkrijgbaar. ,,Bovendien zijn veel mensen alweer bezig met het maken van
eigen kerstkaarten," vertelt zij.
„En ook op dat gebied hebben
we alles in huis om er iets
prachtigs van te maken."
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Oh, kom er eens kijken,

HENKES JONGE JENEVER
BREDERODESTRAAT18
ZANDVOORT
H il!vri|b[-nnd hè pnhuis niet pirkeergelegenlieid op eigen ter
rpin op loopails nncl vin centrum duinen en strand
IndPling entret rnl deur naar kelder toilet met douche ruime
woonkimer mei rker 2i|kimer pn oponshanclp deuren mar pa
tio witlp kunslst l keuken leetige 2 slaipkimors mei wasla
fel en ba kon to el/lonteitnje bidkamer met douchecnbine/lig
bad wistalel wa rmchine aansluiting 2e enge 2 slaapkamers
mei wisnfel vit e en bergruimtp Het pnndbPhoett enige reno

DR J G MEZGERSTRAAT 106 ZANDVOORT
Verzorgde en goed onderhouden woning met vrijstaand stenen
berging en zonnige tuin voor en achter gelogen nabi| strand
winkels en openbaar vervoer Indeling hal met loilel/tontemtje
en meterkast woonkamer met moderne open keuken open trap
nair 1e etage drie slaapkamers badkamer met douchecabine
en wastalel Vasle trap naar 2e etage zolder met wasmachine
ainsluitinq Achtertuin mei achterom op het zuidoosten

DR C A GERKESTRAAT46 ROOD ZANDVOORT
Moderne ruime en goed onderhouden dubbele bovenwoning
met balkon op het zuiden over de gehele breedte van de woning
op de 1e etage en inpandig balkon op het zuiden op de 2e eta
ge Indeling hal mei garderobe badkamer met douche/toilet/
wastafel gemoderniseerde keuken ruime L woon/eetkamer
mei balkon op hel zuiden 2eelage overloop met berging en c v
kelel loilet slaapkamer met grote dakkapel kamer met mpan
dig balkon

ZANDVOORT
STATIONSPLEIN 31
Woonhuis met garage en zonnige tuin achter gelegen op een
steenworp afstand van strand en centrum Indeling vestibule
met meterkast gang met trapkast toilet kamer en suite mei
schuifdeuren (glas m lood) en gashaard eenvoudige keuken
kelder mei c v ketel leelaga slaapkamer en schuilpumaar bal
kon slaapkamer met wastafel en balkon slaapkamer met was
talel kamer met waslafel en toilet douche De woning heelt di
verse authentieke details

VRAAGPRIJS ƒ 449 000 - k k

VRAAGPRIJS ƒ 329 000,- k k

VRAAGPRIJS ƒ 495 000

WILLIAM LAWSON'S
SCOTCH WHISKY

VltlP

VRAAGPRIJS/535000 k k

ACARDI
UMÓN l

Réïffoi Makelaardij o.g.
HOGEWEG 40
ZANDVOORT
Modern gerpnoveerde hallvri|slaande ruime woning met traai
aingelegde tuin achterhuis en schuur parkeerplaats op eigen
terrein gelegen in hel centrum en op loopafstand van zee
Indeling Entree hal met meterkast ruime woonkamer met ni
veau verschil/ Amerikaans grenen vloer open haard en open
slaande deuren naar zonneterns toilet met fonteintje moderne
keuken met inbouwapparatuur en doorloop naar bijkeuken met
wismachme opstelling en c v toeging tot achierhuis met aan
sluitingen voor keuken toilet en douche schuur Ie etage
Ouderslaapkimer met toegang lot dakterras slaapkamer met
toegang tot balkon moderne badkamer met Whirlpool/ douche/
toilet en dubbele wastafel slaapkamer met toegang tol balkon
VRAAGPRIJS ƒ 599 000 - k k

VZK

De Zandvoortse makelaar die staat als
een huis voor aankoop, verkoop, taxatie
alsmede financieringsadviezen.

Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

NVM

ELDERS
J2&95"

BACARDILIMON
0,7

LITER

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 33
Recentelijk geheel gerenoveerd en dus zo te betrekken modern
driekamerappanement met een ruim balkon en een riant uit
zicht over de duinen gelegen op de tweede etage Indeling en
tree hal met meterkast slaapkamer L vormige woon/eetka
mer moderne open keuken incl inbouwapparaluur bergkast
met wasmachine aansluiting toilet met fonteintje moderne
badkamer met ligbad en wastatelmeubel

tel. 023 571 5531
fax O23 571 9127

VENDANGE CALIFORNIA
RED OF WHITE
Deze stijlvolle wijn
uit de Sonoma Val

VRAAGPRIJS ƒ 289 000,-k k

OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
UERUAHGING

VERWARMIHG

080M998830

zijn soepelheid De
Vendange Red
heelt een paarsrode
kleur en bevat op
vallend zachte lo
nen van rood fruit
en vanille De Ven
dange White is licht
geel van kleur en
heerlijk Iris

98

Wat moet u doen.
Zoek in de advertenties de sinterklaasjes en plaats
de letter op de aangegeven plaats.
Breng of stuur uw oplossing naar:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 J M Zandvoort.
Uw inzending dient voor 5 december in ons bezit te zijn.

Choc.

CHINON ROUGE
MONMOUSSEAU
In het dorpje Chinon
worden relatief onbe
kende wijnen gemaakt
Echter kenners zijn hel
er al jaren over eens
hier komen absolute
lopwijnen vandaan De
dieprode wijn heeft een
vol harmonieus karak
ter Het bouquet bevat
duidelijke tonen van
frambozen
ELDERS 1&95"

gg

BEAUJOLAIS VILLAGES PRIMEUR
PELLERIN1999 - ELDERS 9.49
ôtroofyoebl

DOE MEE AAN ONZE SINTERKLAASPUZZEL

r.

ELDERS>SS'

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

BORDEAUX ROUGE
CHATEAULAGRAULA
Op het concours Bor
deauxVindAquilaine
heell deze donkere ro l rJc"LOlRE
bijnrode wijn terecht een \ vt-u—^—zilveren medaille gewon
nen Ontdek dat de wijn
mooi m balans is met
zi|n Iruilige neus en volle
intense smaak Deze ka
raktenslieke rode Bordeaux wijn pasl uitste
kend bi) roodvleesgerechten

7

98

SINT-CADEAU-TIPS

'banketstaaf
ôpeculaas
'Ko ekjes getfuL'b

ChocoLabe~Letters
Voor in be schoen
en no$ Véél meer.

DUVEL
SIXPACK MET
GRATIS GLAS
ELDERS 12-9?

£a *ftonbonnière
'Haltestraat 33
tel. 023-5115504

heeft alle dranken!
123456789

1011

1213141516

HAARLEM Califormeplein 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK llt heeft meer dan 50slijtenien bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren Q172 4473QO

1718192021

Alle aanbiedingen zn geldig t/m 5 december zolang de voorraad strekt Druk en zelloulen voorbehouden'

2*2 23 24 25 26 27

41 42 43

2*8 29 30 31 32 33 34 35 36

44 45 46 47

48 49

37 38 39 40

50 51 52 53 54 55

Deze oplossing is ingezonden door:
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

De prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:
1ste prijs
KADOBON t.w.v. ƒ 150,beschikbaar gesteld door
BLOKKER, w.c. Haltestraat

DONSJAC
VAN:

2e t/m 5e prijs
4 OVERHEERLIJKE KERSTKRANSEN
van HEMA ZANDVOORT

Onze promotiepieten delen zaterdag 4 december weer strooigoed uit.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

H Nieuwsblad

combinatie

NU:

Maat
128 t/m xxl

OP=OP

En nog meer leuke aanbiedingen voor de winter

VINTERSPORT

MICHAEL
LIJESEN
KERKSTR.16 ZANDVOORT 023-5718655

GRATES ^

ÏF-

r
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Edward van de Pol
Marktslagenj

Specialiteit van de week
Braadstuk van de Vel u we
1kilo

11,98

(lekker gekruid stukje mager varkensvlees)

Stunt van de week
Gemengd gehakt 1 kilo
Hamiappen 1 kilo

6,98
9,98

Mexicaanse roerbakschotel
1 kilo

98

aanbieding voor 1 december a s.

BESTE SINT,
BET ONS KUNT U TERECHT
;yÖOR DE MOOISTE FOTOEN VIDEÖ^ APPARATUUR! i

Zonder rente en zonder kosten*
Luxe moderne witte keuken met afgeronde zijden
Afmeting 270 cm.
Met gratis mbouwapparatuur t.w.v. 1.500,-.

VOOR 1.500,-GRATIS SIEMENS

Actieprijs ^

INBOUWAPPARATUUR!

COMBI MENNO GORTER

Stijlvolle complete witte badkamer. Inclusief hoekbad, greeploos
meubel 130 cm breed met dubbele wastafel, wandcloset en
kranen. Meerprijs kleur pergamon 450,-. Met gratis whirlpoolsysteem t.wv. 1.500,-

U kiest tijdens de actie 3-daagse voor een complete**
Brugman keuken? Dan krijgt u vóór
maar liefst 1.500,- gratis
Siemens inbouwapparatuur.

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO
Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel. 023-5730600
maandag t/m zaterdag geopend

!

EEN GRATISWHIRLPOOLSYSTEEMT.W.V. I

Toko J\v\v\

U kiest tijdens de actie 3-daagse voor een complete**
Brugman badkamer? Dan krijgt
u een gratis whirlpoolsysteem
t.w.v. 1.500,-.

Catering Service
Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553
Eigentijdse/moderne keuken met softhne deur Leverbaar m
ahorn of berken, ook te combineren met fronten in diverse
kleuren. Afmeting 210 x 240 cm. Met gratis mbouwapparatuur

Wij zijn gesloten van
29 december t/m 7 januari

t.w.v. 1.500,-.

/i'c£/eön7s O
'*jf?

^1 '~~ ^
"i' °-* *»' ? r~-~

KLEURWEDSTRIJD
VOOR DE KLEINTJES

'ïïv-'rt f,
Modern en functioneel meubel, 90 cm breed, wit hooggkns
Met ruime onderkast, wastafelblad met luxe wastafel, planchet
en praktische spiegelkast Uit voorraad leverbaar.

Neem gezellig uw kinderen mee. Terwijl u ideeën opdoet,
kunnen zij meedoen aan de kleurwedstrijd.
De 3 mooiste tekeningen worden
Ét
JL m fa
beloond met een cadeaubon van 50,-. jfjjf C JU v^^

SIEMENS

LePortiqueVert
Serre-woon-tirin

KOOKDEMONSTRATIES

decoratie

Tijdens de actie 3-daagse wordt gedemonstreerd wat u
allemaal in een handomdraai op tafel kunt toveren.
Kookdemo's op: vrijdagmiddag en -avond,
zaterdag en zondag de gehele dag.

OFFICIEEL LUXAFLEX DEALER
VOOR BUITEN- EN BINNEN ZONWERING
LAMPENKAPPEN BIJNA ELKE KLEUR EN
MAAT TE BESTELLEN
HET NIEUW - EN OPNIEUW OPMAKEN VAN
UW TUIN- EN TERRASPOTTEN EN BAKKEN

Een keuken met een moderne uitstraling. Leverbaar m de
kleuren vanille enmaïsgeel. Als afgebeeld 24.995,-.
Bijvoorbeeld afmeting 280 x 215 cm.

Actieprijs /?,<p

KADOARTIKELEN

ff

\.••>, ;

BESTE ADVIES
BESTE DEAL
BESTE
BESTE MATERIAAL 100%
GARANTIE

,
,
Multifunctionele douchecabine
met zijdouche, hoofddouche, nek-, schouder- en voetmassage.
Met Turks stoombad, kruidenstoombad, hetelucht functie,
verlichting, radio- en computerbedieningspaneel. Incl plaatsing

la

KLEINMEUBELS
Vraag naar
GORDIJNEN, TAFELKLEDEN EN KUSSENS
OP MAAT GEMAAKT
POTTEN, GLASWERK EN MANDEN IN
KERSTSFEER OPGEMAAKT
WORKSHOPS
OPENINGSTIJDEN
DINSDAG VAN 13.00 UUR TOT 16.00 UUR
DONDERDAG VAN
13.00 UUR TOT 16.00 UUR
EN OP AFSPRAAK

Lea.
Inboimapparatuur

Hoofddorp

Brugman
installatieplan
voorde
complete
Installatie van
uw keuken en
badkamer

A L L E S

Kruisweg 785 c
Telefoon 020-6533462

&

KAN

M E T

Kijk voor méér informatie op internet: www.bi ugman.nl

B R U G M A N

Mttdtzt ittit \tn.alt htt richt op inden lopttidt nnbn.dinj.,ii] Attu t,tldt nu. t bi| nnkoopxmc pnnimn^sniod(.!lt.n
Insami.n\\t.rkin^nit.t PnmtLiiu zondtr kostinof rttitL B KR tot. tM tij, in a^istratit
Vraag n-nrdt nctit*oor\\-nrd(.ii in dt shourooni Druk inztlfou ui\oor!xliondui

Corona Modes

op de totale DAMES- en HERElSfKOLLEKTIE

Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

woensdag 24 november 1999

Weekmedia 17

ALS HET AAN DE WATERSCHAPPEN LIGT, HEBBEN WE

nosarito

DROGE VOETEN

De Feestcollectie is binnen o.a,
Gado Gado

* •'!•*

V'! J

XttA
ftOA
ER IS NATUURLIJK OOK
FEESTELIJKE LINGERIE VAN O.A.

Toch zijn we er nog niet met het aanpassen
van computerprogramma's of het vervangen
van een verkeerde chip. Er moet met meer
rekening worden gehouden. Zo is het niet
uitgesloten, dat op 1 januari 2000 om 00.00
uur de stroom uitvalt. Het is niet aannemelijk, maar het kan.
Op zo'n moment vallen vrijwel alle elektrische
apparaten uit, waaronder de elektrische
gemalen. En het kan tijdens de jaarwisseling
natuurlijk regenen.

LISCA

Lovèly
IcMDbkf J

• SINT IDEE S/./PS OF STRINGS
3 voor de prijs van 2
GROTE KROCHT 20B

TEL: 5715697

HIMA ECHT VOORDEEL

2.•225

ROOMBOTER AMANDELSTAAF
SEDSNG

4.50 J1Ü 2 VOOT 6/5

VOORDEEL

SlJÖS

voldoende waterberging kan een flinke bui
regen geen kwaad, ook al doet het gemaal
het tijdelijk niet.

Sommige rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen niet werken als de stroom is uitgevallen.
In de riolen wordt door de gemeenten vooraf
zoveel mogelijk berging gecreëerd en eventueel kunnen de riolen tijdelijk overstorten in
de poldersloten.
Het lozen van verontreinigd industrieel afvalwater op het oppervlaktewater blijft echter
Als het dan al lang en hard heeft geregend, óók bij de millenniumovergang verboden en
zijn alle polders vol en als dan ook het dus strafbaar.
gemaal nog uitvalt omdat er geen stroom is,
vormt dat een probleem. Sommige gemalen Indien de omstandigheden dat vereisen,
hebben een (extra) dieselmotor voor de aan- voert ieder waterschap tijdens de millenniumdrijving van de pomp. Bij andere gemalen, de nacht inspecties uit op de meest kwetsbare
belangrijkste, staan noodstroomaggregaten plekken. Ook is (dan) een crisiscentrum
klaar.
ingericht, dat gedurende die nacht zodanig
Bovendien wordt, gezien de bijzondere bemand is, dat direct handelend kan worden
omstandigheden, in de meeste polders de opgetreden. Daarbij wordt nauw contact
waterstand vooraf verlaagd, zodat er flink gehouden met de gemeenten, de politie en de
wat meer waterberging mogelijk is. Met brandweer.

15

FRICANDEAU
150 GRAM 4.45 DU

1.'»

3.30

Met vragen over de millenniumaanpak van het waterschap waarin u woont, kunt u
(tijdens kantooruren) telefonisch terecht bij:
telefoon (035) 647 77 77
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
hoogheemraadschap van Delfland,
telefoon (015)26081 08
hoogheemraadschap van Rijnland,
telefoon (071) 51682 68
telefoon (010)453 7200
hoogheemraadschap van Schieland,
waterschap Groot-Haarlemmermeer,
telefoon (023) 561 65 44
waterschap De Oude Rijnstromen,
telefoon (071) 541 05 11
waterschap Wilck en Wierïcke,
telefoon (0182)623288

VOORDEEL

55
•

EXTRA BELEGEN KAAS
l KILO 16.50 HU 12.95

VOORDEEL

VINA MORENA

8.-

SPAANSE RODE WIJN 5.50 RU 6 VOOT

VOORDEEL

25."

CARAMELS

1.-

VPUNTZAK 500 GRAM 4.95

RU 3"

VOORDEEL

.;GEl5TG T/M ZATERDAG ,27 NOVEMBER,' ZOLANG DE VOORRAAD .STREKT^

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

enz.

Giro

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

55055

HENKSEBREGTS

,, MA1T?

#*h
LUICON

1,6 miljoen mensen
in Nederland vechten
tegen hun astma, bron-

35 jaar

chitis of longemfyseem.
Het Astma Fonds vecht

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

al 40 jaar met ze mee.
Door onderzoek naar
de oorzaken en door

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.m2
incl. stenen
KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD-ZANDVOORT-TEL. 023-5716504

patiëntenzorg, scholing
en voorlichting.

TEL. 023-5731729

Steun Carapatiënten in
hun gevecht om lucht.
Geef! Giro 55055

DE CONTACTLIJN

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

06 Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken aclvertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de niemvsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de Ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniern, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpml

SOS-Kinderdorpen
.. .want ieder kind verdient
een thuis...

JA, stuur mij meer informatie
over het werk van
SOS-Kinderdorpeii en hoe
ik HuisVriend kan worden
Naam:_
_MD V D

Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Adres:

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als Huisvriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

Telefoon,

:hermviouwe:
H.K.H, l'tirisei M,irgricl dei Nederlanden

SOS-Kinderdorpen

GIRO 2280

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM
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U kunt
meebeslissen

Baggeren een noodzaak

in
c

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) is in.opdracht van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (ACV) druk bezig met een grootscheeps
baggerproject in Hilversum en 's-Graveland. Nadat eerst de twee vijvers in-de
Hilversumse Kerkelandenbuurt zijn gebaggerd, worden tot aan de zomer ook
nog de Oude Haven in Hilversum en de 's-Gravelandse Vaart en Gooise Vaart
en zijwateren in 's-Graveland onder handen genomen.
Daarmee is een einde gekomen aan
jaren van voorbereiding. De NoordHollandse gedeputeerde A. Wildekamp gaf op 4 november j.l. het
officiële startsein voor de grote baggerklus.
De sanering in het Gooi is één van de
vele baggerprojecten die AGV de
komende jaren wil uitvoeren. Dit is
ook hard nodig. Als niet regelmatig
wordt gebaggerd, kunnen er problemen van uiteenlopende aard ontstaan. Zo zijn vaarwegen steeds moeilijker toegankelijk voor schepen,
neemt de kans op wateroverlast toe
en tast vervuilde bagger de leefomgevingvan dieren en planten aan.

Waterschappen zoals het
.s>
hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht (ACV) behoren tot de
oudste democratische bestuurslichamen van Nederland. Ze functioneren volgens het principe: wie
belang heeft betaalt en mag ook meebeslissen. Dat kan op twee manieren:
door bestuursleden te kiezen tijdens
de waterschapsverkiezingen en door
uw mening te geven tijdens inspraakavonden. Verder kunt u als u het niet
eens bent met een voorgenomen besluit, bezwaar maken.

Bovendien ontstaan er op den duur
zelfs risico's voor de drinkwatervoorziening. Reden genoeg dus om meer
geld uit te trekken voor het baggeren.
AGV verhoogt daarom het baggerbudget van 8 naar 14 miljoen gulden
per jaar.
Een belangrijk probleem is dat er te
weinig stortlocaties in onze regio zijn.
Daardoor kan AGV nergens met de
bagger naartoe. AGV heeft daarom
een dringend beroep gedaan op Rijk
en provincie om ook binnen onze
regio grote depots aan te leggen.

AG V verhoogt het jaarlijkse
baggerbudget aanzienlijk.

Hoogheemraadschap zet beleid voor vier jaar uit

Schoon water
en droge voeten
Water. Het levert veel plezier op, maar kan ook de nodige ellende veroorzaken.
In Nederland weten we er alles van. Om de bewoners tegen water te beschermen
en ze er tegelijkertijd ook van te laten genieten, is een waterbeheerder nodig.
In onze regio is dat het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), die
onlangs het Ontwerp-Waterbeheersplan AGV 2000-2004 heeft gepresenteerd.
Daarin worden ruim tachtig maatregelen genomen die direct van invloed zijn
op uw woonomgeving.
Een hoogheemraadschap is wettelijk
verplicht om eens in de vier jaar een
nieuw Waterbeheersplan te maken.
Hierin beschrijft het hoe het oppervlaktewater binnen zijn gebied wordt
beheerd. Een nieuw- plan zet het
beleid van AGV voor de komende vier
jaar uit, met als doel om voldoende
kwalitatief goed water voor mens,
planten dier te garanderen.

AGV wil de komende jaren over een lengte van 45 kilometer
natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Het gaat om maatregelen die voor
iedereen zichtbaar zullen zijn. Zo wil
AGV over een lengte van circa 45
kilometer natuurvriendelijke oevers
aanleggen en ervoor zorgen dat
binnen vijfjaar 75 procent van de
wateren de waterbodem niet ernstig
verontreinigd is. Een grootscheepse
aanpak van de baggerproblematiek is

daarbij van het grootste belang.
Verder moet de komende vier jaar 76
kilometer dijken worden versterkt,
komen er verschillende nieuwe
gemalen bij en wordt de rioolwaterzuivering Amsterdam Oost aangepast of vervangen.
Er staat kortom de komende tijd nogal
wat te gebeuren in waterland. Het
Ontwerp-Waterbeheersplan is opgesteld in samenspraak met een groot
aantal belangenorganisaties, gemeenten, stadsdelen en andere overheidsorganisaties. Bovendien hebben
bewoners uitgebreid de mogelijkheid
gehad om op het plan te reageren.
Het lag gedurende enkele maanden
ter visie op alle gemeentehuizen en
stadsdeelkantoren.

Colofon:
Deze paginajs een initiatief van de ^
Dienst Waterbeheer en Riolering.(DWR),

DWR klaar voor 2OOO

.1*'jaargang, nummer 2, novembenggg -

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) is millenniumbestendig. Zowel
de apparatuur in de kantoorgebouwen als de rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, stuwen, sluizen en rioolgemalen in het gebied zijn
getest en millenniumproof bevonden.

Tekst: DWR, afdeling Communicatie
Voor meer informatie:
DWR, afdeling Communicatie
Postbus 1061 :
i'2bö BB Hilversum
;
Tel. 035-647 77 77 ,
,
De Dienst Waterbeheer en Riolering is
de uitvoerende organisatie van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en > ,
Vecht en dé gemeente Amsterdam, voor
wat betreft de rioleringstaken.
Hoogheemraadschap Amctel, Cool en Vecht

<u
m

Omdat DWR bij het uitvoeren van zijn taken voor een groot deel afhankelijk
is van de leveringen van anderen (zoals elektriciteitsbedrijven en telecomaanbieders) heeft deze uitvoerende dienst van het hoogheemraadschap
Amstel, Gooien Vecht wel noodplannen opgesteld. Deze treden inwerking
als bijvoorbeeld de elektriciteit of de telefoon uitvalt. Op die manier is het
hoogheemraadschap goed voorbereid op eventuele problemen van
buitenaf.
DWR neemt ook een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo wordt de waterstand
in de belangrijkste sloten en vaarten verlaagd om ruimte te creëren voor
de opvang van overtollig (regen)water. Uiteraard is dit afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Ook de Zeesluis bij Muiden is
Millenniumbestendig.

Het bestuur van ACV bestaat uit een
dijkgraaf en uiteen algemeen bestuur
van dertig leden. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur
gekozen. De bestuursleden vertegenwoordigen de inwoners, de eigenaren
van grond en gebouwen en het
bedrijfsleven in het gebied. Ze worden
rechtstreeks gekozen via verkiezingen. Alleen de dijkgraaf wordt benoemd, voor een periode van zes jaar.
De verkiezingen worden eens in de
vier jaar gehouden. Iedereen die in het
gebied van het waterschap woont of
eigendom heeft, mag zich kandidaat
stellen en mag stemmen. De eerstvolgende verkiezingen voor ACV zijn in
2001.
Besluiten liggen ter inzage
Het algemeen bestuur bepaalt het
beleid en de regelgeving van het
waterschap, bijvoorbeeld hoe hoogde
waterstand in een bepaald gebied
moet zijn en welke normen gesteld
moeten worden aan de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Ook de begroting en de belastingtarieven worden
door het algemeen bestuur vastgesteld. Maar ook een vergunning om
bijvoorbeeld te lozen op het oppervlaktewater of om een steiger te
bouwen. En natuurlijk het waterbeheersplan, waarover u elders op deze
pagina meer kunt lezen.

Ook een visser kan meebeslissen.
Als belastingbetaler in het gebied van
ACV heeft u invloed op veel van de
besluiten. Een (voorgenomen) besluit
wordt ter inzage gelegd. Dat betekent
dat iedereen de stukken erover kan
doorlezen op de kantoren van het
hoogheemraadschap in Hilversum en
in Amsterdam. Soms kunt u het ook
inzien op het gemeentehuis. Bent u
het niet eens met het besluit, dan kunt
u uw mening hierover schriftelijk
kenbaar maken bij het algemeen bestuur.
Bekendmaking
Dat er een besluit ter inzage ligt,
wordt altijd aangekondigd in de
plaatselijke huis-aan-huisbladen. In
een advertentie van ACV kunt u dan
lezen om welk besluit het gaat, waar
en hoelang u de stukken in kunt zien,
of en op welke manier u hierop kunt
reageren en tot wanneer. De reacties
worden meegenomen in de besluitvorming van het algemeen bestuur.
Iedereen die schriftelijk heeft gereageerd, krijgt antwoord. De besluiten
van het algemeen bestuur worden
weer bekendgemaakt iri de huis-aanhuisbladen.
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* American Chicken Menu * American Chicken Menu *
SMALL

KEUZE UIT DE
VOLGENDE MENU'S:

1. MILD-WING menu, mild gekruid
2. HOT & SPICE-WING menu, heet gekruid
3. AKI-WING menu, met kerrie kruiden,
dus pittig!
4. BIG-WING menu, medium gekruid
5. FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide
kip karbonades drumsticks
6. HOT&SPICE FRIED-CHICKEN menu,
heet gekruid!
7. KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid
8. FINGERS (zonder botjes)

MEDIUM

LARGE

6 stuks
6 stuks
6 stuks

9 stuks
9 stuks
9 stuks

12 stuks
12 stuks
12 stuks

3 stuks
2 stuks

4 stuks
3 stuks

5 stuks
4 stuks

2 stuks

3 stuks

4 stuks

1 stuks
5 stuks

6 stuks

2 stuks
7 stuks

TROMPSTRAAT 5/4

^Bovenstaande menu's zijn inclusief saus, salade en wedges

INDELING:
Ruime hal met toilet, L-vormige woonkamer
met ruim balkon, slaapkamer met balkon, logeerkamer, keuken, badkamer met bad en
wastafel.
•
•
•
•

SAUZEN

* Cocktail
* Knoflook
* Melrose
* Smoked BBQ
* Samba)
* Mosterd

ZANDVOORT

Royaal vierkamerappartement gelegen op de
tweede verdieping met fraai uitzicht op zee!

INDELING:
Entree, hal, woonkamer, slaapkamer, keuken,
badkamer met douche, wastafel en toilet.

Vraagprijs: ƒ 379.000,-

Speciaal BIG-CHICKEN menu

ADM.
MEDEWERKSTER/
SECRETARESSE

Van alle kipsoorten één MILD-WING
HOT & SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN
HOT&SPICE FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT

vraagprijs: ƒ 229.000,--

ZANDVOORT

Vraagprijs: ƒ 695.000,-

WORDT HET VOOR U OP
5 DECEMBER EEN CHOCOLADE
LETTER OF EEN EIGEN HUIS?

ZANDVOORT

Maisonnette, om 20 te betrekken, met fraai uitzicht in
hel centrum van Zandvoort gelegen.
INDELING: Entree/woonkamer met marmeren vloer
met vloerverwarming, gas open haard, zeer luxe
open keuken metj inbouwapparatuur en granieten
blad, modern toilet, bergkast, via schuifpui naar balkon op het westen.
1' verd.: overloop, 2 slaapk., een vaste kast, moderne badk. met ligbad, wastafel en 2e toilet.
2" verd. (via vlizotrap): zolderkamer, thans in gebruik
als berging met wasmachine-aansluiting en ketel,
dakterras (bij gedogen).
• Zeer fraaie maisonette.
• Zeer centrale ligging.
• Berging in complex.
• Grotendeels kunststof koz. met dubbele beglazing.
• Servicekosten ƒ 180,- per maand.
• Oppervlakte 100 m'.
Vraagprijs: ƒ 435.000,-

TE HUUR
AAN DE
NOORD BOULEVARD

Indien u interesse hebt, ontvangen wij
graag uw sollicitatiebrief met c.v. gericht
aan de directie van

*Huurprijs ƒ 142,15 per maand
* Waarborgsom ƒ 250,* Contractkosten ƒ 117,50

Cense & van Lingen makelaars o.g.
Jhr Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

voor

THORBECKESTRAAT3/2

GARAGE

Wij zoeken op korte termijn een fulltime
kracht ter ondersteuning van onze
assurantie- en hypotheekafdeling.
Wij denken aan een representatieve
jonge dame, tussen de 18 en 30 jaar.
Ervaring met werken in de assurantiebranche is een pre.

BUDGET family menu voor 2 personen
2 Salades
2 Sauzen
2 Wedges

HAARLEMMERSTRAAT 9A

Aan de rand van het groene hart gelegen royale tussenwoning.
INDELING:
Entree, vestibule, toilet, hal, voorkamer, kleine
trap naar beneden gelegen achterkamer,
r verd.woonkeuken met royaal balkon, vanaf
balkon gaat een trap naar de tuin, kleine trap
naar bovengelegen woonkamer met balkon.
2" verd.: slaapkamer met vaste kast en wasmachine-aansluiting, badkamer met bad,
douche, 2e toilet en wastafel, slaapkamer,
kleine trap naar royale voorslaapkamer met
balkon. 3" verd.: bevloerde zolder (stahoogte)
met daglicht.

Het appartement heeft geen balkon.
Ideaal als tweede woning.
Perfecte ligging nabij dorpskern, winkels,
station, boulevard, strand en zee!!!

Het complex is onlangs gerenoveerd.
Keuken en badkamer zijn gedateerd.
Servicekosten ƒ 365,-per maand.
Oppervlakte 90 m2.

WIJ ZOEKEN EEN:

2 Bouten
2 Fried
2 HotWings
2MildWings

DE FAVAUGEPLEIN 21/18

Zeer net onderhouden tweekamerappartement op de derde verdieping gelegen met
fraai uitzicht over strand, zee en dorp.

ROYAL family menu voor 2 personen
2 Fried Chicken
1 Florida Salade
2 HotSpice
1 Kool Salade
2 Big Wings
1 Cocktail saus
2KipFingers
1 Knoflook Saus
2 Wings
2 HotWings
2 Aki Wings
2 Porties American style
potato wedges of gepofte aardappels

voor
BURGEMEESTER VAN FENEMAPLEIN 22/8
ZANDVOORT

Deze menu's zijn ook voor 4 personen verkrijgbaar
en zijn incl. 3 sauzen en 3 salades
i J «BÜpGiTfamiiy 4personen
ƒ 49,95
II^ÖYALfamily 4 personen - ƒ 57,95

Royaal 4-kamerappartement, gunstig gelegen op 4e verdieping met fraai uitzicht over
zee en dorp.
INDELING: Entree, ruime hal, royale L-vormige woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers,
moderne badkamer met ligbad-en wastafel,
apart toilet, balkon op het oosten en een balkon op het westen, berging in het sousterrain.
• Servicekosten ƒ 490,- per maand.
• Centrale ligging ten opzichte van strand,
station en centrum.
• Oppervlakte 130mz.
Vraagprijs: ƒ 445.000,-

OH, KOM ER EENS KIJKEN WAT CENSE & VAN
LINGEN ALLEMAAL VOOR U IN PETTO HEEFT...

ra
NVM

.MAKELAAR.

CENSE&
v
A
N LINGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 -2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

* /American Chicken Menu * /American Chicken Menu -*
Haltestraat 23 c, Zandvoort
Tel. 023-5733003
Geopend van 16.00 t/m 22.00 uur,
woensdag gesloten.
Ook frisdranken verkrijgbaar
, Dessert: BEN & JERRY'S VERMONTS FINEST • ICE CREAM ƒ 11,95

Waar staat de keuken
die bij u past?
SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E R O D E KRUIS.

Van een nieuwe keuken wilt u
jaren plezier hebben. Voor een deskundig
advies komt u daarom naar Carpentier.
In de grootste showroom van de regio
vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs stelt u
• het individueel design samen van de
keuken die helemaal past bij uw wensen.
Uw keuze bepaalt u daarom het makkelijkst
bij Carpentier. Waarom zou u het zich
moeilijker maken?

STEUN O N Z E STRIJD T E G E N E E N Z A A M H E I D .

GIRO 6868
Carpentier
I A A L S M E E R
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

KEUKENS

Dagelijks geopend
van 8.OO tot 17.30 uur.

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.0Ouutz
Zaterdag van l O.OO tot 17.00 uur.

Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

DR. C. A. GERKESTRAAT 49 RD
ZANDVOORT

Royale, dubbele hoek-bovenwoping gelegen
nabij het centrum dorp en de duinen.
INDELING:
Entree, trap. 1' verd.: ruime hal met badkamer
met bad, toilet en wastafel, L-vormige woonkamermet open haard, woonkeuken, balkon.
2' verd.: overloop met bergkasten, ruime
slaapkamer met vaste kasten en dakkapel,
2" slaapkamer.
• Balkon over de volle breedte van het pand.
• Gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen
met dubbel glas.
• C.V. gas.
Vraagprijs: ƒ 325.000,-

Zandvoorts
Jieuwsblad
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andvoort onthaalt sinterklaas met gezang

Sinterklaas is gezien het anntal belangstellenden
in Zandvoort altijd een welkome gast
Foto Andrc Liobcrom

'Ik wil een boomhuis
met Winnie de Poeh'

EN. ZAK met geld," verklapt Vanessa
van zes jaar over wat er bovenaan het
verlanglijstje staat van haar moeder.
Mama lacht verlegen. Vanessa verwerkt de
feestspanningen door driftig op een oranje
schuimpje te kauwen in de vorm van een muis,
waarbij haar donkere staartjes op en neer dansen. Haar twee jaar jongere zusje Felicia heeft
het kort geschoren hoofd van haar vader ontdekt. Ze zit op zijn schouders en aait zenuwachtig over de stekeltjes van papa. „Ik wil een
boomhuis met Winnie de Poeh," weet ze zeker.
Intussen zingt de vrouw van de burgemeester
op uitnodiging van sinterklaas zelf uit volle
borst 'Sinterklaas kapoentj e, gooi wat in mijn
schoentje'. Haar man, die naast haar staat op
het bordes van het gemeentehuis, valt haar
enthousiast bij evenals het publiek op het
Kerkplein. Een Jan Plezier met zes pieten aan
boord, meteen omgedoopt tot een Piet Plezier,
scheert door de menigte.
De Goedheiligman arriveerde per schimmel
dit jaar en niet per boot, zoals een aantal ouders
meende. Zij stonden met hun kroost op een
verlaten strand te wachten, zoals Marlies Alessie met haar drie zoontjes. „Opeens hoorde ik
van iemand dat het in het dorp te doen was, dus
ben ik snel hierheen gekomen."
Alhoewel er misverstanden heersten over de
de sinterklaasintocht, in het Weekblad stond er
bijvoorbeeld eenverkeerde datum, was dat aan
de opkomst niet te merken.
Ook de Marokkaanse zusters Fadila en Boushera hebben zich met hun kinderen tussen de
vrolijke mensenmassa geschaard. Voor hun telgen, die allen in Nederland zijn geboren, is het
ieder jaar dubbel zo vaak feest, dan voor hun
leeftijdsgenootjes. Fadila vertelt dat ze Sinterklaas en kerst net zo hard meevieren-als de
Hollanders, maar daarnaast krijgen de kinderen ook kadootjes met oud en nieuw en na het
beëindigen van de ramadan, de islamitische
vastentijd.
„Op oudejaarsnacht stoppen we presentjes onder het hoofdkussen van de kinderen, maar ze
weten echt niet van tevoren wat ze krijgen. We
bakken zoetigheden zoals amandelkoekjes met
honing. Na de ramadan wordt er vaak kleding
gegeven," vertelt de altijd lachende Fadila. Terwijl de kinderen hopen op een Furby of een

'E

action man, hoopt moeder op een nieuw huis.
„Ik hoop dat het een goed jaar zal worden
voor alle kinderen," wenst Yvonne Molenaar,
die in een innige omstrengeling met haar dochtertje Phylicia het gebeuren boven aan de trap
van het gemeentehuis volgt.
„We vieren sinterklaas altijd uitbundig met
z'n allen. De oudste van de vier kinderen, mijn
dochter Sanneke van achttien jaar, zet zelfs nog
haar schoen. Trouw zuigt ze een liedje, dus
krijgt ze er ook iets in, make-up of zo," lacht ze.
De zon breekt door en Tamboer en Trompettenkorps Velsen-Noord zet met luid geschal een
Sint-Nicqlaasmars in. Het witte paard Americo
stapt dapper met zijn meester op de rug door
de Haltestraat begeleid door zijn zwarte knechten en achtervolgd door kinderen, vaders en
moeders met buggy's, af en toe uitwijkend voor
de vers geproduceerde vlaaien van het edele
dier.
In de lobby van hotel Esplenade staan rijen
plastic bekertjes met limonade klaar voor de
drooggezongen mondjes. Obers, net in zwart en
wit gekleed, wachten fris op de gasten. Het
zomers ogende restaurant is versierd met slingers. Op het podium zit sinterklaas op een
troon geflankeerd door een piet op een stoel. De
twaalfjarige Kim stapt met haar babynichtje op
de arm het podium op. Trots vertelt ze dat
kleine Jessy al papa en mama kan zeggen. De
jongedame zelf zingt vol overgave een Sinterklaasliedje en krijgt net als alle andere zangertjes en zangeresjes, een hand vol pepernoten.
Door de flamboyante uitstraling van het hotel
en het niet al te grote aantal van kinderen,
ontstaat er algauw een romantisch dorps sfeertje. Het doet een beetje denken aan een oud
televisieprogramma, 'Bij Doris op schoot',
waarbij kinderen een liedje mochten vertolken
op de schoot van wijlen Torn Manders.
Intussen probeert de sint steeds maar moe- Bovenop vaders rug is de mooiste plek
ders er toe verleiden plaats te nemen op zijn wit
met rood beklede knieën. Sommige doen het,
om geen spelbreekster zijn, anderen wimpelen
het handig af door hun kleintje in de armen van
de kindervriend te drukken. De Spaanse zon is
de oude baas waarschijnlijk niet in de koude
kleren gaan zitten.

Foto Andrê Lieberom

Nelleke van Koningsveld

en klein zwart pietje met witte handjes

lc

t alle kinderen zien de komst van de sint bln tegemoet

Foto Karin Schut

Een siliterklaasliedje zingen ging de twee nichtjes goed af

Foto Karin Schut
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Streng geselecteerd

WIST U,
*** DAT HET WAPEN VAN ZAND VOORT al een eeuw gevestigd is op het Gasthuisplein 10

Onze nieuwe chef-kok
John de Kluyver
presenteert
onze geheel vernieuwde
najaarskaart
en een nieuwe wijnkaart.

*** DAT Daar zich ook een volledig RESTAURANT in bevindt
*** DAT U in dit sfeervolle RESTAURANT heerlijk en gezellig
kunt eten
*** DAT Dit slechts 'n gedeelte van de menukaart is:
Tournedos, gerookte zalm, saté,
huisgemaakte eendenleverpaté
Oma's suddervlees, dagmenu, grote en kleine tongen,
Lams-ribbetjes, uiensoep, mosselen en nog veel meer

leder derde donderdag van de maand Karaoke
o.l.v. Karin (van Radio Peeters)
ledereen kan meedoen 25,- p.p.
incl. stamppot en kofffie.
Aanvang 19.00 uur. Reserveren gewenst

*** DAT Onze griesmeel met warme bessensap het meest
verkochte toetje is
*** DAT Café-Biljart en Restaurant HET WAPEN VAN ZANDVOORT 6 dagen (dinsdag gesloten) per week open is vanaf 16.00 uur
*** DAT Wij BEIDE KERSTDAGEN open zijn

ooo

Haltestraat 13, tel. 5714738

*** DAT U kunt reserveren als u tel. 023-5714638 belt
SINCE 1734

www.vanbommel.nl

Heeft u KLACHTEN?
Voorvoetpijn... gelengpijn... enkelpijn.
Deze klachten kunnen veroorzaakt
worden door een geringe standsafwijking in uw voeten, bijv. platof holvoeten.
Maak hier een afspraak voor een
kosteloos voetlypeonderzoek.

drogisfèrij

»^^^

iASIA

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

Anamnesc - Fitnctieondcrzoek
Algeheel hondingsonder^ock in onze speciale aanmeelruinnc

~c A r<-

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF

16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

*Podozolen voor in de smallere schoen
*Orthozolen voor in de ruimere schoen
Ziekenfondsverzekerden een gedeeltelijke vergoeding

'Van Bommel doet haar uiterste best om zo goed
mogelijk aan de wensen van haar klanten te voldoen.
Het resultaat hiervan is de bekende kwaliteitsschoen.
Minder bekend zijn de uiteenlopende modellen
en hun specifieke kenmerken.
'juist deze factoren zijn van essentieel belang om
tot een goede schoenkeuze te komen.
Daarom staat in het verlengstuk van Van Bommel
de betere schoenenzaak. Deze winkeliers zijn streng
geselecteerd, volledig op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en hebben alle deskundigheid in huis.
Zij bieden u de brede service die noodzakelijk is om letterlijk met een tevreden gevoel rond te lopen".

Behandeling volgens afspraak.
Tel.: (023) 571 54 49
Footcare Praktijk voor Podologie/
...»
Orthopedisch Voetbedspecialisme
•&- Schoenmakerij

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

van Campen

Corn. Slegersstraat 2,
2042 GP Zandvoort

Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Croni

BEKENDMAKING

Voordeelmarkt
Perssinaas3 pakken Douwe
appelen,
Egberts snelfilter 250 gr.
10,- net 3 kilo

3,99

Roomboter gevulde
speculaas
1589
2e halve prijs

Een idee voor Sint.
Geef een kappersbon kado.

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

> Leolux

« Montèl

> Rolf Benz

• Auping

• Treco

• Gelderland

Prijsdoorbrekende magazijnverkoop
bij Van Reeuwijk in Diemen
Meer dan 300 monstermodellen van toonaangevende meubelmerken.
Fabrieksnieuwe, puntgave meubelen.

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

SINT

5736957
5712865
5731967

Met duizenden guldens korting!

PAKKET

250 gram speculaas
1 roomboter amandelstaaf
1 gevulde speculaas

7,50
8,OO

Pasteurstr. 12
2041 VA Zandvoort
Tel. 023-5714866

4,75

20,25

NU

15,95

herenkapsalon

Goossens
Ook voor Sinterklaasinkopen bent u bij ons
aan het juiste adres.
-Ar Ruime parkeergelegenheid
-Ar Gratis parkeren

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,75
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak. Tel.: 5712305.

Goossens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

GELOERIANO
dressoir Cof a
NU ƒ 2.935-

De sterk verlaagde prijzen zijn
inclusief gratis thuisbezorgen.
Levering binnen 2 weken.
Reserveren is niet mogelijk.
Neem uw kamermaten mee,
uitstel betekent misschien
een grote teleurstelling.

vanReeuwijk
Sniep 7 (Meiibelboulovard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113.
Telefoon (020) 699 4111. Donderdag koopavond.
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Geflatteerde
verlies voor
SV Zandvoort
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van SV Zandvoort
leed een onverdiende en geflatteerde 6-3 nederlaag tegen NAS.
Het overwicht van SV Zandvoort leverde in de twintigste
minuut een voorsprong op. De
treuzelende NAS doelman
werd verschalkt door Robin
Castien, 0-1. Tien minuten later leek Zandvoort de strijd beslist te hebben. Na een schitterende aanval via Edwin Ariesen en Pieter Keur scoorde
Castien voor de tweede maal.
De scheidsrechter wees naar
het midden, maar ging plotseling naar de vlaggende grensrechter. De fluitist honoreerde
alsnog het vlagsignaal en liet
NAS een vrije trap nemen wegens buitenspel.
Deze tegenvaller verwerkten
de Zandvoorters slecht want
de volgende aanval van NAS
was raak, na een blunder in de
Zandvoortse afweer, 1-1. Vlak
voor de rust kwam NAS zelfs
op voorsprong. Uit een van de
schaarse Halfwegse aanvallen
werd de bal richting bovenhoek gekopt. Dennis Keuning
kon de bal niet wegkoppen en
deed het toen maar met de
hand. Voor Keuning betekende dat het einde van de wedstrijd en NAS mocht een strafschop nemen. Doelman Winter
werd vervolgens verslagen, 2-1.
SV Zandvoort speelde vervolgens met tien man, maar
was toen ook niet de mindere.
Eob van den Bergh werd kort
na het begin van de tweede
helft gevloerd en toen kreeg
Zandvoort een strafschop. Pieter Keur zag zijn inzet fraai gestopt worden. Amper vijf minuten later voerde NAS de
voorsprong op naar 3-1 en
Zandvoort was geheel van slag.
Binnen nog eens vijf minuten
keek Zandvoort tegen een 6-1
achterstand aan. De vierde
treffer werd uit een buitenspelsituatie gescoord.
In de slotfase probeerde SV
Zandvoort de stand een redelijker aanzien te geven. Robin
Castien zorgde voor de tweede
treffer en mocht vervolgens
ook vanaf elf meter aanleggen.
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Fotograaf Schotanus in race voor award
ZANDVOORT - Fotograaf Chris
Schotanus is een van de kanshebbers voor de Autosport Awards, die
aanstaande zaterdagavond
in
Noordwijk worden uitgereikt. Zijn
genomineerde foto, gemaakt in Jaan op het circuit van Fuji, behoort
ij de twaalf beste foto's.

g

circuit direkteur Hans Ernst en de
perschef van het Zandvoortse circuit
Dirk Buwalda heeft de nominatie gedaan en nu is het aan het publiek om
een keuze te maken.
Schotanus, die ook voor het Zandvoorts Nieuwsblad zijn bijdrage levert, maakte de fraaie foto in mei van
dit jaar. „De foto is uniek omdat het
wolkeloos moest zijn," vertelt de 28jarige Zandvoorter. „Dat is het maar
twintig dagen per jaar. De berg op de
achtergrond is meestal niet te zien. In
dat gebied van Japan valt de meeste
regen en bovendien moest ik wachten
dat Torn Coronel langs reed met Mobil op zijn wagen."

maakt. In 1994 studeerde de in Friesland geboren Schotanus af aan de
HTS, maar hij was intussen al zo intensief bezig met fotograferen, dat
voor dit beroep werd gekozen. „Op
vakantie ging ik altijd met mijn vader
naar het circuit en die drukte mij een
fototoestel in handen. Ik vond het fotograferen leuk en vanaf myn vijftiende jaar ben ik echt begonnen met
deze hoby. Van twee weekenden op
het circuit werden het er zes en daarna was ik constant in Zandvoort. Nu
fotografeer ik zo'n tachtig procent
autosport en twintig procent van
bruiloft tot een voetbalwedstrijd."

De Mobil l Autosport Awards worden uitgereikt in Hotel Oranje in
Noordwijk. In deze prachtige lokatie
komen alle kopstukken van de nationale en internationale autorensport
bij elkaar om de winnaars te huldigen
in de verschillende categorieën.
„Ik vind het heerlijk werk. Ik werk
Naast beste rijder of autocoureur van
de eeuw wordt de prijs uitgereikt voor
zelfstandig dus ben hartstikke vrij.
De beroepsfotograaf uit Zandvoort Het niet in een keurslijf zitten vind ik
de beste foto. Een vakjury met onder
andere oud coureur Gijs van Lennep, heeft van zijn hobby zijn beroep ge- prettig. Bovendien kom ik door dit

vak veel in het buitenland en kan je je
uitleven in de fotografie. Mooie beelden maken op circuits vind ik prachtig," vervolgt Schotanus, die niet bekend wil staan als een keiharde
nieuwspakker. „Iedereen die op een
circuit rijdt weet dat het fout kan
gaan. Op het circuit knip ik meteen
een foto, maar in het normale verkeer
zou ik eerst gaan helpen of om hulp
vragen en dan een fototje maken."
Dat zijn fotografische talenten niet
onopgemerkt blijven, blijkt wel uit de
uitndogiging die hij nu al op zak heeft
om volgend jaar in de Formule I te
gaan fotograferen. „Het is iets bijzonders als je in de Fortmule I mag fotpgaferen. Voor vijf of zes Grand Prix
heb ik een kaart gekregen om daar
foto's te maken. Het begint al heel

mooi. In maart ga ik naar Australië.
De Formule I is niet alleen voor een
coureur het hoogst haalbare maar
pok voor een fotograaf. Ik wil een paar
jaar meemaken hoe dat is. Voor jezelf
zien of je dat ook kunt."
De ontvangst van de f. 7.500,-, de
eerste prijs, zal Schotanus niet bijwonen. Op het laatste moment kreeg hij
een interessante aanbieding om deze
week in Brazilië foto's te maken voor
diverse autosportbladen. „Ik had de
keus om naar het gala in Noordwijk te
gaan of naar Brazilië. Ik werd gebeld
om daar foto's te maken van de uitreiking van een cheuque voor het Arton
Senna foundation. Ik moest snel beslissen. Ik ga maar naar Brazilië want
dat is heel erg leuk en winnen is er
misschien niet bij alhoewel ik bij de
beste drie moet kunnen eindigen."

ZANDVOORT - Een zwak
voetballend SV Zandvoort
leed een harde 0-5 nederlaag
tegen het Haarlemse TYBB.
Tegen TYBB miste Zandvoort de geblesseerde spelers
Ivar Steen, John Keur en Mare
Hoppe. De
Zandvoorters
maakten geen moment de indruk van de onderste plaats af
te willen komen. Het voetbal
was zeer matig en zo spelend
ziet het er somber uit voor SV
Zandvoort. TYBB speelde veel
gemakkelyker en liet Zandvoort constant achter de feiten
aan lopen. Na twee minuten
sneed een vloeiende aanval
van TYBB door de Zandvoortse defensie, maar doelman Michel van Kampen redde knap.
Tien minuten later was hij
kansloos toen Zwikker vrjj
mocht raakkoppen, 0-1. Na een
half uur werd de score na een
fout verdubbeld en was Zandvoort een geslagen ploeg. De
eerste aanvallende daad van
de badgasten kwam vijf minuten later. Een inzet van Renato
Spano werd via een tegenstander tot hoekschop gepromoveerd. Deze hoekschop leverde
niets op. Vlak voor het rustsignaai werd het nog 0-3 en was er
van een wedstrijd in het geheel
geen sprake meer.
Toen Zandvoort kort in de
tweede helft naar een 0-4 achterstand werd gespeeld leek
een afstraffing in het verschiet
te liggen. Het werd nog 0-5 en
de zesde treffer bleef achterwege omdat Michel van Kampen een strafschop stopte.

ZANDVOORT - Huub
Emmen is zondag op 40jarige leeftijd overleden
aan de gevolgen van een
hartstilstand. Emmen tobde de laatste jaren al
enigszins met zijn gezondheid. Enunen was een van
de drijvende krachten bij
de Zandvoortse Bridgeclub.
Jarenlang was hij een
zeer actief bestuurslid en
hij was een van de grote
animatoren van de jaarlijkse bridgetoernooien.
Als lid van de technische
commissie werden de
toernooien bij Nieuw Unicum en op het strand
mede door zijn inzet een
groot succes. Wekelijks
speelde
Emmen zijn
avondje bridge in het Gemeenschapshuis.
Hij
boekte daarbij heel goede
resultaten. Vorige week
woensdag zat hij nog achter de bridgetafel om zijn
favoriete hobby te beoefenen. Huub Emmen wordt
donderdagmiddag
om
twee uur op de Algemene
Begraafplaats begraven.

ZANDVOORT - De hockeysters van ZHC leden een
duidelijke maar geflatteerde
8-2 nederlaag tegen Terriërs.
Het Zandvoortse team dat
de laatste weken goed draaide kon totaal zijn draai niet
vinden.
Binnen tien minuten spelen
keek ZHC tegen een 2-0 achterstand aan, ondanks dat ook
Terriërs niet echt sterk hockeyde. ZHC hield daarna aardig stand en verkleinde tien
minuten voor het rustsignaal
de achterstand naar 1-2 door
een doelpunt van Miranda
Schilpzand. ZHC forceerde
enige strafcorners, maar oo.k
deze liepen niet goed. Tocb.
bleef ZHC het proberen en had
vlak voor de rust pech met een
inzet op de paal.
L_L_*_M. l
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In de tweede helft trok ZHC
wel ten aanval maar het ontbrak aan daadkracht en met
een snelle uitval van Terriërs
werd de achterstand 1-3. De
Zandvoortse hokeysters gaven
het pp en er volgde een fase
waarin niets meer lukte. Te.rriers kreeg een zee van ruimte
waarvan geprofiteerd werd, !-•
8. Uit een gelukte strafcorner
zorgde Miranda Schilpzand
voor de 2-8 eindstand. Aanstaande zondag krijgt ZHC
kans op revanche als tegen Abcoude wordt gespeeld.

ZANDVOORT - Door met
2-2 gelijk te spelen tegen
HYS verliest TZB twee kostbare punten in de strijd om
de koppositie.

Zandvoort ook door
TYBB weggespoeld

Huub Emmert
overleden

ZHC afgetroefd
door Terriërs

TZB verliest twee
punten tegen HYS

Tegen het fanatiek voetballende HYS heeft TZB de nodige moeite gehad. Zelfs een nederlaag lag in het verschiet,
maar ver in blessuretijd zorgde
Riek de Haan voor de gely'kmaker. Het begin was echter
voor HYS dat na een paar minuten al een 1-0 voorsprong
nam door een mooie kopbal.
De Zandvoorters herstelden
zich en kregen de overhand.
Kansen genoeg maar de
scherpte ontbrak bij de spitsen.
In de tweede helft probeerde
TZB de strijd een wending te
geven. Het was echter HYS dat
scoorde (2-0).TZB zat nietlekker in de wedstrijd en pakte
daarna het spel van de lange
ballen op. Dat leverde nog succes op ook. Riek de Haan zorgde voor de aansluiting waarna
TZB met man en macht de
aanval zocht.
HYS speelde zeer vertragend, maar de goed leidende
scheidsrechter telde er gewoon tien minuten bij. In die
toegevoegde tijd trok Edwin
Miezenbeek naar voren, gaf
een voorzet op maat, die door
De Haan raak werd gekopt.

15

Gevoelig verlies
voor Chess Society

De genomineerde foto van Chris Schotanus, gemaakt op het circuit van Fuji in Japan

Topscorer
Riek de Haan
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Pieter Keur

sportstrijd neemt af

Robin Castien (SV Zand-zat) 17X

(TZB)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-zat.)

15X
12X

10X
8X

Met drie doelpunten op zijn naam dacht Robin Castien afstand te
nemen van achtervolger Kick de Haan. De Haan zorgde voor twee
treffers, zag het verschil wel naar twee doelpunten oplopen, maar
blijft in de race. De overige splers in de top vijf scoorden niet en
kwamen daardoor op een vrijwel onoverbrugbare achterstand.

Duel tussen The Lions
en Heiloo gestaakt
ZANDVOORT - Na een
goed resultaat van vorige
week kwamen de vrouwen
van The Lions dit keer minder goed voor de dag. Tegen
Racing Beverwijk werd met
46-34 verloren. De Zandvoortse basketballers speelden de wedstrijd tegen Heiloo niet uit. By een 44-44
stand besloot de scheidsrechter de wedstrijd te staken.
Een strijd die tot dan toe
zeer sportief was. „Er was niets
aan de hand," vond coach
Joop van Nes. „Het was een
sportieve wedstrijd. Na twee
opmerkingen staakte hij de
wedstrijd en na afloop hebben
we hem niet meer gezien. Hij
floot best wel goed. Hy moest
het in zijn eentje doen en dat
kan eigenlijk niet op dit niveau,
maar nogmaals, hij deed het
echt niet slecht."
Het was in de eerste helft een
gelyk opgaande en spannende
party basketbal. In deze snelle
wedstrijd nam Lions een kleine
voorsprong die de gehele eerste helft pp het scoreformulier
stond. By de rust leidde de formatie van Van Nes met 38-33.
In de tweede helft voerde Heiloo het tempo op en aangezien
ook Lions fel en snel bleef spelen, moest de scheidsrechter
alle zeilen byzetten. Heiloo
kwam op 44-44 en toen maakte
de scheidsrechter een einde
aan deze wedstryd.

„Ik snap er echt niets van,"
vervolgt Van Nes zijn verhaal.
„Ook de jongens balen hier
van. Je speelt lekker en dan is
het zo afgelopen. Dit is echt
niet leuk meer. Ik hoop dat de
bond er wat aangaat doen
want er moeten gewoon twee
scheidsrechters staan."
Het team van coach Olaf
Vermeueln had het vooral in de
eerste helft moeilijk. Toen liep
het van geen kant en had Racing Beverwijk de touwtjes in
handen. Lions liet het in deze
eerste periode vooral aanvallend afweten. In de tweede en
tiende minuut konden de eerste scores worden aangetekend. Dat was te weinig tegen
het op schot zijnde Beverwijk.
By de rust was de strijd gespeeld, 24-11.
In de tweede helft was Lions
aanvallend beter op dreef. De
achtervolging werd ingezet en
bij 41-32 was er nog een kleine
kans op een goed resultaat. De
inspanning hadden echter veel
kracht gevergd van de Zandvoortsen waardoor Racing Beverwyk de wedstryd winnend
afsloot, 46-34.
„We hadden een koude
start," aldus Olaf Vermeulen.
„Het liep in de eerst helft gewpon niet. Als je de scores beky'kt dan hebben we de tweede
helft winnend afgesloten en
dat had ook over de gehele
wedstryd gekund. We hebben
het echter in de eerste helft
laten liggen."

ZANDVOORT - In de Korver Sporthal werd het tiende
onderdeel in de strijd om
Sportploeg van het jaar afgewerkt. De badmintonclub
Dirk van den Nulft verzorgde
daar het onderdeel badminton. Op eigen terrein ging de
overwinning niet zoals verwacht naar de badmintonners maar naar de basketbalvereniging The Lions.

teams, die verdeeld waren in
twee poules van vier teams. Na
veel spanning en uitstekende
wedstrijden plaatsten de badmintonclub Dirk van den Nulft
en de basketbalvereniging The
Lions zich voor de finale. Zeer
verrassend won Lions deze
strijd waarmee de leidersppsitie in de totaalrangschikking
nog eens werd verstevigd. De
badmintonners stegen een
plaats op de ranglijst.

slag op de derde plaats, terwijl
de ZVM handbal een knappe
vierde positie opeiste. De
strijd om de vijfde plaats werd
onbeslist. De hockeyclub ZHC
en de voetballers van TZB
deelden de vijfde en zesde
plaats.

De ZHC-ers werden verrast
met een bloemetje van de overige teams, ter gelegenheid van
hun 65-jarig bestaan. De zevende en achtste positie leverDoor goed en attractief bad- de ook geen beslissing op. De
De sportliefhebbers op deze
avond speelden naar hartelust minton legden de zaalvoetbal- Zandvoortse Reddingsbrigade
hun partijtje badminton. Zelfs lers van Zandvoort Noord be- en de Politie Kennemerland
een Zwarte Piet had zich gemeld en deed het niet slecht.
Wel bleek dat voor dit evenement de motivatie minder is
geworden, Het lijkt een trend
in de badplaats want ook andere sportclubs hebben het
moeilijk om teams te formeren.
Zaterdagavond was Kenamju niet aanwezig, terwijl deze
sportschool aan de basis stond
van dit gezellige evenement.
De softballers van TZB hadden al eerder dit seizoen geen
team meer op de been kunnen
brengen.

deelden de punten.
The Lions gaan aan de leiding maar de overige teams
liggen op de loer. Met nog een
onderdeel te gaan is er nog van
alles mogelijk. Er wordt dan
ook een spannende slotavond
verwacht.
Op 12 december wordt de
strijd om de titel "Sportploeg
van het jaar 1999" besloten
met volleybal. Daarin kunnen
de meest verrassende uitslagen ontstaan zodat de teams
op de plaatsen twee tot en met
negen nog niet hoeven te wanhopen.

Chess Society keek bij het
begin van het duel met de
Zaankanters al tegen een 1-0
achterstand aan. Chris van
Bockel, die zijn eerste twee
partijen in de eerste klasse B
nog glorieus had gewonnen,
kon tegen Rene Hennipman
zijn draai niet vinden en verloor.
Nadat de pp bord zeven geposteerde Simon Bosma een
prima remise had afgedwongen, tekende Ton van Kempen
voor de verrassende gelijkmaker. Hoewel Van Kempen veel
minder bedenktijd had dan
zijn uitermate snel spelende
opponent Ameen Mesri, wist
de Chess-speler zijn tegenstrever onder grote druk te zetten.
Een schaakje met de dame beoordeelde Mesri, die met een
rating van 1895 Elo-punten tot
een bekwaam schaker gerekend mag worden, verkeerd,
waardoor Ton van Kempen
niet alleen de vijandelijke
dame meer tevens het volle
punt mocht incasseren, 1,5-1,5.
De fraaie gelijkmaker van
Van Kempen kon de Zandvoortse schakers echter niet
tot grootse daden aanzetter.!.
Kees Koper kwam kwaliteitsverlies tegen Middelhoven niet
meer te boven, terwijl Mare
Kok zijn a-pion en later het
punt
moest
afstaan.
ZSC/Saende speler Dirk-Willem Swart besliste de strijd
door het arsenaal van Hans
Drost pionnetje voor pionnetje
te doen slinken, 4,5-1,5.

„Is er geen spil, geen duidelijke leider dan blijft men zo
maar weg," stelde Marcel Meijer. „Dan ontstaan er misverstanden en denkt men van ze
komen wel. Alle deelnemers
hebben het hartstikke naar
hun zin als ze spelen en het zijn
leuke avonden. De motivatie
lijkt echter te verdwijnen en
dat is jammer."
Het badminton werd echter
vol overgave beoefend door de

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De vierde
wedstrijd op woensdagavond
bij de Zandvoortse Bridgeclub
werd in de A-lijn beheerst door
twee paren. Met een mooie
score van 67 procent trokken
de heren Emmen en Van der
Meulen aan het langste eind.
De B-lijn leverde een overwinning op voor mevrouw Slegers
en de heer Van de Staak, hun
score van 61 procent werd nog
enigszins benaderd door mevrouw Mens en de heer OverOok Zwarte Piet weet raad met de shuttle
zier.

ZANDVOORT - Het schaakteam van Chess Society Zandvoort verloor vrijdagavond
met 6-2 van het derde achttal
van ZSC/Saende.

Foto: Rob Knottcr

Alleen Boudewijn Eijsvogels
scoorde nog een halfje voor de
bezoekers. De prima spelende
clubkampioen van Chess was
bijzonder gewaagd aan Henk
van der Eng, waardoor een
puntendeling het enige juiste
eindresultaat was. Jacob de
Boer zag ten slotte een goede
stelling verzanden in een vervelende wurggreep. De Boer,
wiens concentratie wellicht
verstoord werd door een mpbiele telefoon, die tijdens zijn
partij driemaal afging en de
rust in de speelzaal danig verstoorde, kon niet verhinderen
dat opponent Peter Roggeveen twee dodelijke vrijpionnen creëerde en de eindstand
op 6-2 bepaalde.
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PC-Slide BV, gevestigd op het Trade park Zuidoost te
Amsterdam is een sterk groeiende verkoop- en
serviceorganisatie binnen
Presentation Products

Sajès.rèpresent^

Europe BV. PC-Slide
verzorgt vanuit haar

ontwerpstudie interactieve PowerPoint
presentaties en beschikt over een
uitdraaisetvice voor dia's, presentaties en
posters.

'

Daarnaast verkoopt PC-Slide datafiideo
projectoren, kleurenprinters en 4e
bijbehorende supplies.

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

Het personeelsbestand van de holding,
PPE BV, bestaat uit eenjat^gè'^n
Innovatieve commerciële
club die binnen een zeer

Wilt u ook meewerken aan een goede zorg en een
leuke sfeer in Amstelhof? Dat komt goed uit, want
wij zijn op zoek naar twee enthousiaste collega's.

Algemeen medewerker

hecht team allemaal

., -

hetzelf

U werkt voor een aantal afdelingen binnen de
Paramedische en Psychosociale Dienst.
Op de ene afdeling behandelt u de aanvragen voor
verpleegkundig materiaal, op een andere afdeling
maakt u rolstoelen en oefenmaterialen schoon en
Amstelhof Is een van de
ruimt u op. Verder verricht u lichte administratieve
grootste verpleeghuizen in
Amsterdam, gevestigd in een taken. Kortom een afwisselende functie.
schitterend monument in
hartje Amsterdam aan de
Amstel bij het Muziektheater.
In Amstelhof verblijven
350 somatische en psychogeriatrische cliënten. Er zijn
speciale zorgprojecten voor
Dit is een gecombineerde functie. U begeleidt de
hartrevalidatie en CVAbewoners naar hun afspraken met bijvoorbeeld de
revalidatie. Eén van de
afdelingen is gespecialiseerd kapper en/of de fysiotherapeut. Voor het café
in zorg voor coma- en
beheert u de voorraad, plaatst u bestellingen en
verricht u kaswerkzaamheden.
beademingscliënten.
Amstelhof maakt deel uit van
de Stichting Amstelhuizen.
Geïnteresseerd?
Bent u langer dan een 1 jaar werkloos en ontvangt
u een uitkering van de Sociale Dienst? Heeft u een
Verpleeghuis &
flexibele instelling en beheerst u de Nederlandse
Reactiveringscentrum
Amstelhof
taal, dan bent u de kandidaat die wij zoeken!
Amstel 57
7018 EJ Amsterdam
Arbeidsvoorwaarden
In beide gevallen betreft het een dienstverband
voor 32 uur per week voor de duur van 1 jaar, met
mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is gebaseerd op het wettelijk minimumloon en bedraagt
maximaal ƒ 2112,35 bruto per maand bij een
32-urige werkweek. Daarnaast ontvangt u een
vakantietoeslag van 8 %. Het volgen van een opleiding of een cursus behoort tot de mogelijkheden.

Na een interne training bent u verantwoordelijk
voor de dagelijkse telefonische kontakten met
klanten en prospects en dus voor de verkoop van
kleurenprinters en aanverwante supplies. Deze
kontakten ontstaan overigens door een grote
hoeveelheid promotionele marketingactiviteiten.
Deze printers worden zowel in de office- als wel in
de grafische omgeving ingezet. Door middel van al
deze activiteiten zorgt u voor een actieve bewerking
van de regio Groot-Amsterdam. Ook verzorgt u
demonstraties aan de klanten in de showroom en u
vertegenwoordigt PC-Slide op vakbeurzen.

professioneel zakerj.i
presteren, scoren,
Het team van PC-St
Heeft u datzelfde doe^é
u overtuigd deze versfy
kunnen bieden? Schfi
een van de volgende^
openstaande vacaturl

Na een interne training bent u in staat om zelfstandig
dia's te belichten, kleurenafdrukken te maken en
posters te plotten, kortom, u zult binnenkomende
opdrachten van klanten gaan uitwerken tot een
eindprodukt.

Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

PC-Slide biedt:
Een zeer professionele werkomgeving
Een gedegen inwerkperiode ondersteund door een
intensieve interne opleiding
De mogelijkheid om uw commerciële talenten aan te
wenden binnen een zeer succesvolle formule
Een fulltime functie met veel vrijheid en
zelfstandigheid bij een groeiende onderneming
Een jong en enthousiast team met hoge mate van '
collegialiteit
Een zeer competitieve salariëring en provisieregeling
.met goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

PC-Slide vraagt:
Goede kennis van Windows $5/<
Ervaring met de Mac is een pré
Grafisch inzicht
Affiniteit met multimedia projecten dan wel interesse
in nieuwe ontwikkelingen op multimedia gebied
Zeer stress bestendig
Teamspeler, commercieel denkend
Flexibele werktijden 7.00-15:30 //10:30-19:00
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DE PRESENTATIESPECIALIST0

MARKTLEIDER
COMMERCIËLE
TALENTEN
Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
part-timers van 13 tot 30 uur per week, voor full-timers van 36 uur per week en
voor hulpkrachten tot maximaal 12 uur per week voor onze filialen in
Amsterdam, Purmerend en Zaandam. Onze interesse gaat uit naar kandidaten
met een opleiding op LBO- of MAVO-niveau en enige verkoopervaring, bij
voorkeur op het gebied van PC's, printers en mobiele telefonie. Belangstelling
voor fotografie en personal audio is een pré. Klantvriendelijkheid is echter een
absolute must.
Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief o.v.v. 'A'dam/PM-1041/ZD-1088* aan:
Dixons bv, t.a.v. Dhr. S. van Wijnen, hoofd personeelszaken,
Postbus 3480. 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613-844

Massief kersenhouten
ledikant.

RIJBEWIJS IN 1O DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige
ervaring. SPECIALE METHODE. Mogelijkheid voor lening ter financiering
__
-^ van je rijbewijs bij SNSbank.
Bel O90O-8991161
Cjgl a Cj> VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.
,; j , p ,,, * , ng, n DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

PART-TIMERS, FULL-TIMERS
HULPKRACHTEN

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

Kersvers.

-Sllde biedt:
Een uitdagende baan met veel klantencontact
Een fulltime functie met veel afwisseling en
zelfstandigheid
Een jong en enthousiast team met hoge mate van
collegialiteit
Een zeer goed salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden
Mensen die nu op een AV of Reproductie afdeling werken
worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.
-';

Stuur dan een brief met CV voor 2 december naar: PC-Slide B.V., t.a.v. Mw. J. Versendaal, Postbus 22744,
1100 DE Amsterdam Zuid-Oost. Of e-mail: versendaalj@ppe.nl.
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de heer H.J. van Essen,
General Manager Tel: 020-6911921. Oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden op 10 & 14 december.
Een uitgebreide test kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Meteen solliciteren?
Bel voor een sollicitatieformulier met het secretariaat van de afdeling Personeel & Organisatie,
telefoon 020 - 555 07 99.

Ten behoeve van de verspreiding van:

PC-Slide vraagt:
Resultaat gericht persoon die wil scoren bij klanten
en collega's
Goede spreekvaardigheid
MBO Niveau verkregen door opleiding en/of ervaring
PC vaardigheid (Kennis van Mac is een pré)
Grafische kennis is een pré
^
In bezit van rijbewijs
'
Leeftijd 20-30 jaar

Ambieert u een van deze functies?

Informatie
Informatie over deze functies kunnen worden verkregen bij Bert van Dijkhuizen, hoofd Paramedische &
Psychosociale Dienst, telefoon 020 - 555 07 14.

Huis-aan-huis verspreiding

PC-Slide bledh
•
'•.•<.'
Veel vrijheid en zelfstandigheid !n een zeer
professionele werkomgeving'met gemotiveerde
collega's.
De mogelijkheid om uw commerciële talenten aan te
wenden en door te groeien.
Een representatieve zakenauto die voorzien is van
airconditioning.
Persoonlijke faciliteiten waaronder een laptop en een
portable telefoon.
Een zeer competitieve salariëring en provisieregeling
met goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Grafisch medewerker tfiffli

Medewerker Interne
Bewonersbegeleiding/Café

InterLanden spretgroep

voert u met hen een gesprek op locatie. U signaleert hier
presentatiebehoeften en koppelt die aan specifieke
oplossingen.
U krijgt een professionele training waar u uitvoerig kennis
maakt met onze populaire producten en wordt u ook het
vak "professioneel presenteren" bijgebracht om zeer
beslagen ten ijs te komen.
PC-Slide vraagt:
Resultaatgerichte personen die willen scoren bij
klanten en collega's.
MBO-niveau door opleiding en/of ervaring.
Verkoopervaring is een pré.
PC vaardigheid. (MS Office)
Leeftijd 23-30 jaar.

Commercieel^

snelle groei to

Hart voor mensen
in hartje Amsterdam

U bent verantwoordelijk voor
de omzet van de ene helft van de
regio Randstad. PC-Slide doet
veel aan promotionele
marketingactiviteiten. Op basis
daarvan krijgt u gekwalificeerde
aanvragen. U legt contacten bij
bedrijven, onderwijs- en
opleidingsinstituten en overheden. Uw
contactpersonen zijn veelal
directieleden, verkoop- en marketing
managers en hoofden opleiding en
automatisering. Nadat u telefonisch de
afspraak heeft gemaakt met deze personen

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
sïMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

je komt ogen en oren tekort

Holidayonlce

Voor de gezellige
Sinterklaasavond heerlijke
fondue- en gourmetschotels.
Wij adviseren u er graag over!
Tevens hebben wij weer
hartige letters en staven.

U kunt bij ons chippen en pinnen
Introductieprijs
vanaf ƒ 3.650,-SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

Topslagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager in Zandvoort
Haltestraat 54

ZANDVOORT
Tel. 5712451
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Voorstellingstijden:
Weekdagen 20.00 uur
Zaterdag 12.30,16.00 en 20.00 uur
Zondag 13.00 en 16.30 uur

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag.

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Prijzen: f 27,50/37,50/52,50/67,50

Donderdag koopavond.
Nuf. 12,50 korting
voorkinderen! "

De Reserveerlijn (g) 0900 300 50001
7 DADEN PER HEEK

Hef familiespektakel van deze eeuw!

VAN l O TOT 22 UUR

www.holidqyonice.com:

_2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -13-14-15-17
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Liefde voor de hond/
/
die verdwijnt nooit
UNTEN

EN

penningen worden vaak in één
adem
genoemd, maar het verschil is
dat een penning niet geslagen
wordt om als wettig taetaalmiddel te fungeren. Ook is er
een verschil in oplage, omdat
penningen meestal worden geslagen voor een bepaalde gelegenheid. Omdat ik veel in de
natuur bivakkeerde en ook van
dieren hield en dan speciaal
van honden, heb ik me op een
gegeven moment verdiept in
de kynologie. En daaruit is dan
de hobby ontstaan om allerlei
zaken, die met honden te maken hebben, te gaan verzamelen."
Voor Amsterdammer Frits
Matzen, die kort na de oorlog
begon met het verzamelen van
moderne wereldmunten uit de
eerste vjjftig jaar van deze
eeuw, ging een heel nieuwe wereld open. „Mensen denken als
je over hondenpenningen
praat, direct aan de belastingpenningen. Maar dat is een
heel ander onderwerp. Ik heb
me gericht op de prijs- en legFrits Matzen met één van zijn vele tableaus met penningen. Op de achtergrond een vitrine met een collage van de mooiste penningen en penningen en ook de draagmeeen kast met allerlei hondenfiguren
dailles die op tentoonstellinFoto Jaap Maars gen worden uitgereikt."

Een verschrikkelijk lastige
opgave, omdat er niet alleen
veel van die tentoonstellingen
zijn geweest waarvan plaatsen
en data niet altijd zijn geregistreerd, maar ook omdat de
mensen die met een hond een
dergelijke prijs hebben gewonnen, die veelal zelf willen nouden.
Zoals Matzen zelf beaamt.
Hij is met een eigen gefokte
hond in 1980 ook wereldkampioen geweest. „Zo'n trofee die voor hem bestaat uit een
aantal fraaie oorkonden - doe
je natuurlijk niet weg. Tenzij
dat er niemand in de familie is,
die daar eventueel belangstelling voor heeft. Dan kan het
wel eens zijn, dat er bij een
erfenis iets vrijkomt."
De Amsterdammer, die zich
zo in de kynologie verdiepte en
veel kennis opdeed dat hij zelfs
Kynologisch keurmeester van
rashonden werd, kwam er uiteindelijk achter dat de eerste
exposities door de Hollandse
Maatschappij van Landbouw
in 1872 in Rotterdam en twee
jaar later in Amsterdam waren
georganiseerd. Pas in 1875
kwam de organisatie in meer
gespecialiseerde handen van
de Nederlandsche Jachtvere-

niging 'Nimrod', die niet alleen
jachthonden maar ook andere
'luxe' hondenrassen inviteerde. Vanaf 1890 organiseren de
liefhebbers van rashonden die
tentoonstellingen echter zelf.
Vooral de medailles uit de
eerste jaren zijn waardevol,
omdat daar nog een hoog zilyergehalte in is verwerkt. „Dat
is wel verklaarbaar, omdat in
de beginperiode alleen zeg
maar de 'betere standen' aan
die exposities deelnamen.
Voor de adel. Legpenningen
uit die tijd zijn soms ware
kunststukjes, die door gerenommeerde ateliers als Van
Kempen en Zonen of Begeer
werden geslagen."
„De penningen van nu zijn
meestal een massaproduct
waarop de afbeelding niet altijd even fraai en onscherp gestyleerd is. Door ze niet te dateren kan er een grotere oplage
van worden gemaakt, omdat
het maken van speciale sternpels natuurlijk een kostbare
zaak is." Matzen zoekt dan ook
met name naar penningen van
voor de Tweede Wereldoorlog
en zijn inmiddels uit zo'n 700
penningen bestaande verzameling bestaat uit meer dan de
helft van vóór die tijd.
Omdat hij maar weinig

'mede'-verzamelaars heeft gevonden op de beurzen die hij
bezoekt, moet hij zelf op zoek
naar historische gegevens. Zo
kwam hij terecht bij het Rijkspenningenkabinet in Leiden.
„Daar hebben ze een gigantische hoeveelheid, die echter
niet wordt tentoongesteld. Te
oninteressant, kennelijk."
De Amsterdammer heeft in
de loop der jaren nog wel een
groot aantal boeken op kynologisch gebied weten te bemachtigen, kwam er achter
dat veel archieven, zoals bij
Begeer en Van Kempen, zijn
verdwenen en besloot tot het
opzetten van een eigen catalogus. Daarin heeft hij inmiddels
een kleine 300 penningen met
beschrijving van de achtergronden opgenomen. „Het kan
nog jaren duren, maar het is
een zo leuke hobby, dat ik er
wel mee doorga." En over de
toekomst van zijn verzameling
hoeft hij zich geen zorgen te
maken, want één van zijn
dochters zal deze zeker zorgvuldig bewaren.
Henk Fokkink
Voorzitter Rasvercniging 'Clumber
Spanicl', Frits Matzen, Zijkanaal F
oost 16, 1165 Halfweg.

'Elk papier vertelt
7
een eigen verhaal
LS KIND verzamelde ik alles. Je
kon het zo gek niet
bedenken. Postzegels, munten, nou ja daarmee
begint ieder kind. Maar ik was
vooral op zoek naar specifieke
dingen, waarvan ouderen zeiden dat het niets voorstelde."
Aan het woord is Duivendrechter Peter Bras, bestuurslid van
de vereniging 'Verzamelaars
van Oude Fondsen', kortweg
Vvof.
„Er is niets gratis in dit leven. Overal zit een financiering
achter. Kyk maar naar museale tentoonstellingen, daar is altijd kapitaal voor nodig. Want

wie weet nou dat de Expo'98 in
Nederland is gefinancierd met
Belgisch kapitaal? Daarentegen is de expositie over de
HAL in Rotterdam weer door
Nederlanders financieel mogelijk gemaakt. Ik vond het daarom interessant in dat gebied
eens te gaan spitten." Die interesse werd gewekt nadat hij uit
een erfenis een aantal van die
oude aandelen in zijn bezit
kreeg.
Hij begon aan een 'groot
avontuur', zoals hij dat zelf
noemt. „Er staat niets op papier, wie en wat en waar er van
die waardepapieren zijn uitgegeven. Elk papier vertelt een

eigen verhaal. Of het nu om
een ijsclub, een eendenkooi of
een stoomvaartmaatschappij
gaat. Ook voor windmolens en
een klompenmakerij zijn wel
van die aandelen uitgegeven."
„Bij de uitbreiding van de
Amsterdamse wijken werden
kleine NV-tjes opgericht, die
gaven ook aandelen of obligaties uit. Gemeenten zamelden
geld in voor puur gemeentedoelen, zoals bijvoorbeeld voor
de bouw van een huis voor een
onderwijzer, maar ook voor de
aanleg van een grindweg."
„Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in de (economische) geschiedenis. Tussen

in
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1850 en 1870 zijn de meeste bedrijven opgericht, want voordien had je de Nederlandse
Handelsmaatschappij. Uit die
tijd stammen ook de meeste
verzekeringsmaatschappijen,
werden de banken opgericht.
Elke zichzelf respecterende
buurt had in die jaren ook zijn
eigen spoorweg. Denk ook
maar aan de zuivelfabrieken,
de gas- en water distributiebedrijven."
Heel veel van die (oude)
waardepapieren kwamen boven water na de Tweede Wereldoorlog. „Er waren heel wat
mensen die voor de oorlog
waardepapieren hadden, maar
de rente-opbrengst niet bij de
belastingdienst hadden opgegeven. Ook veel Duitsers namen bij hun vertrek Nederlandse waardepapieren mee.
Die werden door de geldsanering een paar jaar later volkomen waardeloos. Buitenlanders kwamen voor omwisseling helemaal niet in aanmerking. Voor de Nederlanders
gold, dat ze nu niet ineens met
die waardepapieren konden
komen. Ze werden dan ook als
'gestolen' aangemerkt."
„Het gaat niet om de (geld)
waarde van die papieren. Het
gaat om de zeldzaamheid, de
ouderdom en hoe ze er uit zien.
Maar het belangrijkste is de
naam van de firma of maatschappij. Een stuk van een
spoorweg- of scheepvaartmaatschappij is veel belangrijker dan bijvoorbeeld van een
'maatschappij tot exploitatie
van ..'. Maar dat wordt anders
als daar een handtekening van
een bekend persoon onder-

Een verzameling oude maar ook moderne waardepapieren, waarop de doelstelling soms duidelijk is en soms ook niet. Maar voor de verzamelaar geeft het een beeld van de economische geschiedenis
Foto Jaap Maars

staat." Baas toont dan een
stuk dat ondertekend is door
Eduard Verkade, in 1921 uitgegeven door de Maatschappij
voor Toneelvoorstellingen 'Die
Haghespelers'. „Kijk zoiets is
natuurlijk waaardevol. De
kunst is echter om door de inhoud van de stukken achter
het verhaal, dat er achter
schuilgaat, te komen."
In twintig jaar tijd heeft de
Duivendrechter
inmiddels
zo'n 3.000 Nederlandse en tus-

sen twee- en drieduizend buitenlandse stukken verzameld.
Dubbele stukken zitten er
nauwelijks bij. „Eén is voldoende, want als je van een uitgave alle stukken zou hebben,
weet niemand dat die stukken
er zijn. Hoe meer ze rouleren,
hoe beter."
Baas is als bestuurslid ook
bezig met het samenstellen
van een catalogus voor de circa
250 leden, waarin naast een afbeelding ook een beschrijving

van de uitgever wordt gegeven VerenigingEen moeilijke zaak, omdat niet
bekend is hoeveel waardepapieren er zijn verschenen.

Verzamelaars

Oude

H.F.

Naast het bezichtigen van het interieur van De Oude Kerk in Amsterdam kunt
u ook regelmatig luisteren naar prachtige

orgelconcerten

'Op elke beurs kom je
weS weer iets tegen'

o

P DE LAATSTE
beurs waar ik
was, zocht ik de
flitser bij een
lampje dat ik had. Ik vond van
alles, ook de fotocamera die er
bij hoorde. Maar daar was ik
eigenlek niet op uit. Tenslotte
vond ik de flitser en ben toen
direct teruggegaan om de camera er bij te kopen. Dat is iets
unieks, want veel van de spullen die daar lagen, kwamen me
bekend voor."
Voor Alphons Tuinder lijkt
geen foto-apparaat of daarbij
behorende accessoires een geheim te hebben. „Ik ben ooit
begonnen in de schoenenzaak
van mijn ouders in de Linnaeusstraat, maar was in die tijd
ook al geïnteresseerd in fotografie. Vlak by was op de
Transvaalkade een fotpzaak,
waar ik na mijn diensttijd ben
gaan werken. Van maandag tot
vrijdag stond ik in de donkere
kamer, op zaterdag keurig netjes met stropdas in de winkel."
In dié fotozaak, waar lüj en
passant de dochter strikte,
leerde hij het fotovak. Halverwege de zestiger jaren haalde
hij het vakdiploma en ging in
een andere fotozaak werken.
Alphons Tuinder met één van zijn pronkstukken, de Voigthandler Vitcssa, met Ulton F 2-objectief en Totdat dat bedrijf werd opgegekoppelde afstandmeter. De grote pen is voor het transport, de kleine is de sluiter
heven. „Daar sta je dan als 45Folo Jaap Maars jarige. Onbemiddelbaar. Maar

ik ben wel actief gebleven in de
fotografie, kreeg wat winkeldochters en oude spullen van
mijn schoonvader toen die met
de winkel stopte. Dan ga je verder, komt allerlei leuke dingen
tegen. Ook op beurzen. Dat levert dan een aardige collectie
op."
Tuinder heeft van alles. Van
eenvoudige clacks tot een
episcoop van Ernencann-

De flitser
bij een
lampje zoeken
Werke van AG Dresden uit de
jaren twintig, een apparaat
waarin door sterke lampen en
spiegels gewone ansichtkaarten door een sterke lens kunnen worden geprojecteerd.
Maar ook filmtoestellen en
projectoren staan in de vitrine.
Daarnaast filmrolletjes, filmcassettes van Leica waarin fotografen zelf hun films konden
laden, maar ook diverse belichtingsmeters. Zoals de Se-

konic uit de jaren zestig, een
handzaam, degelijk en een
voor 36 gulden redelijk goedkoop metertje dat nog steeds
een geliefd (collectors)item is.
Zelfs de voorloper van de videocamera, een nimmer verkochte Synchronix, behoort
tot zijn verzameling. „Dat is
een camera met een losse
bandrecorder. Film en bandje
moesten dan naar Amerika
worden gestuurd en dan kreeg
je een geluidsfilm terug."
Grappig is de glasplaat die
Tuinder toont, waarop de aankondiging staat dat 'films in de
brievenbus kunnen worden gestopt'. „Die werden gemaakt
door iemand uit Hilversum, Jezus Pootjesglas. De man liep
met een tas met zijn producten de winkels af en maakte
van alles."
Het is dat voor de meeste
toestellen geen films meer zijn
te krijgen, want vrijwel alle apparaten van Tuinder verkeren
nog in uitstekende staat en
zouden nog goede producten
kunnen opleveren. „Maar ik ga
dit weekeinde wel naar
Utrecht. Ik zal ongetwijfeld
nog iets interessants tegenkomen."
H.F.

•">

Matteo Imbruno, de
huisorganist en pro* grammeurvan deze
orgelconcerten heeft
een fraaie cd gemaakt waarop orgelwerken van onder
meer Girolama Frescobalda, Andrea Cima, DomenicoZipoli
~ * en Domenico Scarlatti
'h staan.

Tegen inlevering van onderstaande bon bij de ingang van De Oude Kerk,
Oudekerksplein 23 kunnen lezers van deze krant d e e d kopen voor 25 gulden
(normale prijs 30 gulden).

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
De Oude Kerk is gopend maandag tot en met zaterdag van elf
tot vijf uur. Zondags van één tot
vijf uur.
De actie loopt tot eind december.

" ^
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VOORDEELKNALLERS

ïUNCKERS
ASSIEF
PARKET
% vertiuisbare
De

meest bekende 10U /

arketvloer,

*

l

KURKTEGELS BARREIRO
Kurk met fineer van kersenhout en
kunststof toplaag. Dikte 4,4 mm.
Per m2.
Van&2A&voor'

woon.

e10, U en

NATUURKURK PINTO
Kurklamellen in naturel en diverse __
kleuren. Eenvoudig te plaatsen
ü
door groef- en messysteem. Per m2, as
BREEDSTROOK
KERSENHOUT OP KURK
Met HDF-kern.
<
Per m2.
Van J09^ voor <

Santana is de speciaalzaak voor
parket, laminaat en kurk. Alleen bij
Santana ontdekt u nu alle parket- en
laminaatvloeren met een handig kliksysteem. U legt ze 'klik-klik' in een
handomdraai zelf. En u demonteert ze
'klik-klik' weer even makkelijk als u ze
wilt verhuizen. Voor elk woongebruik
bestaat er wel zo'n handige systeemvloer.
Kom naar onze Klik-klik maand
van 8 november tot 12 december en
profiteer ervan. Want met de prijzen
klikt het ook prima. U zult zien: zoveel
keus en zoveel voordeel kan alleen de
grote vloerenspecialist
u bieden.

HEVEA PARKET BALI
3-strooks lamelparket, kant en
klaar gelakt. 10 jaar garantie.
m
Per m2.
Varu93T- voor %>

Ji

D«

BEUKEN PARKET KOLDING
100% verhuisbaar massief gelakt en
gehard parket. Dikte 14 of 22 mm. (
10 jaar garantie. Per m2.
Vanaf-

fl

\, *W®
<0

v*iï

LAMINAAT PERTA
In diverse hout- of steendessins,
geschikt voor zwaar woon- of
projectgebruik. 15 jaar garantie.
Per m2.
Van^9^voor'

« O-) f.4

^ irenr
MERBAU
PARKET
ROSKO
Verhuisbare donkerrode
hardhouten planken, .
olie geïmpregneerd.
Dikte 13 mm.
Per m2

159.-

COMPLETE ,
ÖNDERKOÜP'SÉT
T.W.V.75,BIJ AANKOOP

VAN 20 M2

PERGO LAMINAAT: FAMILY
ORIGINAL OF SELECT.

PERGO*

:. r"

69?5
MAPLE
PARKET
ALASKA
Massief 2-strooks
lamelparket, eenvoudig
te plaatsen door clipsysteem.
Gelakt of geolied. Dikte 15 mm.
Per m2
XO fT""^ S~£*\

BEUKEN OF DENNEN
LAMINAAT
LOFTA SUPER \ / »
Kunststof laminaat
met HDF-kern voor
zwaar woongebruik.
Extra rustieke planken
Per m2

LAMINAAT
UNICLIC
VANCOUVER
Beuken landhuis
breedstrook met
clic-systeem.
10 jaar garantie.
Per m2
ƒ ~

49:-

n ^l
V
,0^-,

er:

- ,fi",
£

KERSEN OF
BEUKEN
LAMINAAT
CLASSIC
Kunststof laminaat
met HDF-kern
Per m2

LAMINAAT
DIMENSION
"Primeur voor
Nederland",
fluisterstil laminaat
__
met reliëf en isolerende ondervloer
van kurk in 8 unieke decors.
Per m2
p-----; ^^-^ /•••

169.-

, ~-L_JC

EIKEN OF i
BEUKEN
PARKET
KOPENHAGEN
Zweeds 3-strooks lamelparket
Dikte 14 mm
10 jaar garantie
Per m 2

... }A03n

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdagvan 9.00-18.00
•donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

r f

jj

30,8 miljoe

De hoofdprijs in de Extra Trekking van
100.000 gulden per jaar, een leven lang, is
nog maar net overhandigd aan de verraste
winnaar, of de volgende superprijs van de
Postcode Loterij staat klaar. Want het einde
van het jaar is in zichten dit betekent dat er

weereen knaller van een PostcodeKanjer gaat vallen. Dit jaar bedraagt ie
maar liefst 30,8 miljoen gulden! En die
kan op uw lotnummer(s) vallen!
Als u al met de Postcode Loterij speelt heeft
u dit jaar weer een flink aantal
Kanjerpunten gespaard.
Want elke maand komt er
een Kanjerpunt per lot bij.
Maar u kunt dat aantal nog
flink omhoog brengen door
extra loten te nemen. Hoe
meer loten u heeft, hoe
groter uw aandeel in de
30,8 miljoen gulden zal
zijn. Denk u eens in hoe u
schatrijk het nieuwe millenium in gaat, als Henny

DeKIENI-getallen

K I E N !

01
10

04 05
11 12
16 17 18
23 24 28
31 33 36
38 39 40
43 44 45
47 50 53
'.56', .58,

Wint ü de Postcode-Kanjer?
Huisman met een cheque
ter waarde van miljoenen
guldens bij ü voor de deur
staat!
Pak nu uw kans voor het te
laat is, vul de bon op deze
pagina in, stuur hem vandaag nog op en laat uw
postcode voor u winnen.
Want wie weet: wordt u de
eerste miljonair van het jaar
2000!

06
14
19
30
37
41
46
54

«62;

CHRYSLER

KOMT

enkele

dezelfde

vergelijkbare

Postcode:.

A.u.b. uwkeu2e aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500135 cpm).

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Zondag
28 november

D mevrouw

Naam:.

Een

stijlvolle,

eigenzinnige

r a m e n v o o r en b u i l e n s p i e g e l s ,

auto

ga v o o r

is

zo

een proefrit

THE

Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur

Adres:.,

en

twee airbags,

compleet

als

de

I6V

Neon

motor.

of

levert

naar o n d e r s t a a n d e Chrysler dealer.

SPIRIT

O r

A M E R I C A

ON

W H r. E L s .

CHRYSLER

en win

Fotocamera
set

Plaats:
(Post)banknummer:

N E O N

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

7423 HR
in Deventer
met
7 winnende loten

Datum:.
Handtekening:

150.99.11

!

f 25.000,- PER LOT
en voor

M NATIONALE l

7423 HR OO5

S L O T E R l J!

NEON.

A m e r i k a a n s e "val u e for money". Maak v a n d a a g nog k e n n i s met de

n i e u w e N e o n en

D 3 x f 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

NIEUWE

c e n t r a l e p o r t i e r v e r g r e n d c l i n g en de p o w e r v a n e e n 2 , 0 - l i t c r
Geen

D de heer

DE

airco, elektrisch bedienbare

Bea Post,
Nationale Postcode Loterij

Lw Ja» ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen. Ik
steun hiermee 30 goede doelen en dit jaar
de speciale kinderprojecten.

MUT

c o m p a c t e A m e r i k a a n . Met een z e e r u i t g e b r e i d e s t a n d a a r d u i t r u s t i n g , z o a l s

Bon uitknippen an in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
0.1!
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
|

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justltle.onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

l

extra: een BMW!
: Zetfouten voorbehouden

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Chrysler N i'o n vanaf l 33.'195,-. (Aliicbcclü: Chrysler Neon I.E 2 . 0 i - l ü V vanal l 3 5 . 9 9 5 , - . ) 1'rÉjicn i nel. I1T\V', af importeur,
c s c l . k o M e n n j k l n a r m.ikfn en v e r w j j t l e r i n f ï ' - b i i d r a K i . ' . L e a s e p r i j z e n op a a n v r a a g hij Chrysler Pinnncc: 030 • 605 9S 71.
Hel vi>c,r meer i n f o r m a t i e D.nimlerChi y s l e r N e d e r l a n d H.V: 0 3 4 7 - 30 M CO. Wiiziiiinijcn v o o r b e h o u d e n . I n t e r n e t , w w w . c h r y s l i - r . n l

Veekmedia 17

woensdag 24 november 1999

19

De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

BMW318i Touring;

Sportieve Saxo's
goedkoper

Touren met
een combi
K

rachtig, sportief en markant. Deze woorden komen onmiddellijk in ons op wanneer wij om de nieuwe BMW 3-serie
Touring heen lopen. De 318i Touring is ook beslist elegant.
Onder de fraaie motorkap waarin de kenmerkende dubbele nieen zijn geïntegreerd, huist een achttienhonderd-motor, die qua
power volgens BMW maatstaven iets te kort komt, maar die
tevens prachtig loopt en niet bang is toeren te maken. De automotor-combinatie blijkt gedurende een uitgebreide roadtest een
prima compromis.
Het Touring-concept stamt van 15
SPECIFICATIES:
" ' jaar terug. Een zekere Max
BMW318iT<>urïng
Reisböck bouwde toen zijn eigen
323i om tot
stationwagon.
Motortype:
Viercilinder
Reisböck, die in de BMW-fabriek in
lijnmotor
München werkte, besloot de auto
Cilinderinhoud: 1.895 cm3
aan
zijn
baas
te
laten
zien.Uiteindelijk kreeg ook de toenVermogen:
bij 5.500 t.p.m.
malige bestuursvoorzitter van
Max. koppel:
180" Nm bij
3,900 tp.m.
BMW de auto onder ogen. .Hij was
zo laaiend enthousiast, dat hij
Acceleratie: ,, •10,5- sec. -van
besloot de combi in productie te
, 0100 km/uur.
Topsnelheid:
205 km/üur.
nemen. De 3-serie Touring was
geboren.
Prijs:
,,';',
f 78.879,De derde generatie van de Touring,
die BMW deze maand op de weg
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
heeft gezet, wijkt na de b-stijl, de
achterste raamstijl van het voorporElektrisch bedienbare ramen voor
én achter _ •
tier, af van de vierdeurs sedan. De
Touring weegt bovendien vijftig
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
' ••
kilo meer dan de sedan. In vergelijABS ':
, ••, . - king met de vorige 3-serie combi,
heeft het huidige model vijfentwinBestuurdersairbag •
tig liter meer laadruimte te bieden.
Passagiersairbag
Sidebag'
>, • '
\
' < , > Deze bedraagt nu 437 liter. Met de
rugleuningen van de achterbank
Klimaatcöntröle .
,
neergeklapt neemt de kofferruimte
12-vö!t'stopcontact
'•\
'
Kofferruimteverlichting in iedere
toe tot 1.345 liter. De bagageruimte is bovendien beter te benutten,
d-stijl
•'"' ,'•'
.'",'want de BMW'ers hebben de ruimAfdekrollo
'" •
" - ' •-\
te tussen de wielkuipen met negen
Scheidingsnet
. • "
centimeter vergroot.
Lichtmétalen velgen

De sportieve Citroëns Saxo
zijn in prijs verlaagd. Het
betreft de 1.4i VTS, de 1.6i
VTS en de 1.6i 16V VTS. De
prijsaanpassing houdt verband,
met de komst van het nieuwe
opgefriste model. Citroen
heeft wel de velours bekleding
en de deelbare achterbank
geschrapt. Niet echt zaken
waarop je een VTS zou kiezen,
dus dat deert niet. De 1.4i VTS
kost nu 26.790 gulden (was
27.540), de 1.6i komt op
28.290 gulden (was 30.050)
en de hele hete 16i 16V rolt de
showroom uit voor 36.590
gulden (was 37.070). Deze
laatste heeft een comfort pakket standaard. Airco is tegen
meerprijs verkrijgbaar.

BMW heeft bovendien enkele
ingrepen uitgevoerd om de toegankelijkheid van de laadruimte te
verbeteren. Zo zijn de achterlichten
in tweeën gedeeld en de achterklep
loopt door in de bumper. Een aardig detail is de apart te openen
achterruit. Wie even iets kleins achterin wil leggen, hoeft niet de hele
achterklep open te doen. Heel netjes vinden we de twee stevige
'snelbinders', die BMW heeft
bevestigd op de wagenvloer.
Hieronder kunnen middelgrote
pakketten goed verankerd en dus
veilig vervoerd worden.
Rap genomen bochten hebben
geen invloed op de inhoud van de
bagageruimte. En sportief een
bochtje ronden kan goed met de
318i Touring, maak daarover geen

Aston A/Vartin

De BMW 3-serie Touring is slechts vijftig kilogram zwaarder dan de
sedan.

vergissing. Wie de motor op toeren
houdt en niet afkerig is van
enthousiast koppel- en schakel-

Ferrari met cabrio
Ferrari zit niet stil. Er komt een opvolger van de fraaie F355 Spider. Op
basis van de 360 Modena verschijnt een nieuwe open versie.. Een
prachtig apparaat hoor, maar het betekent w,l dat je bijna vier ton neertelt voor een 'oud' model. De 360 Spider krijgt in tegenstelling tot zijn
voorganger, twee rolbeugeltjes achter de stoelen. Dat is veilig en bovendien ziet dat er lekker blits uit. Het past bij deze tijd van mooie roadsters.

Fiat Barchetta

Er is nu een heel speciale 'Special Edition'-uitvoering van de Fiat
Barchetta. Via het Internet is die te bestellen! Weliswaar voorlopig
alleen nog voor de Italiaanse markt, maar wie weet kunnen we dat straks ook in Nederland. De speciale Barchetta is in een aantal aparte kleurencombinaties te krijgen en beschikt over wat leuke extra's. Betalen via
internet lukt weliswaar nog net niet, maar ook daarop heeft Fiat iets
gevonden. Wie hem bestelt, krijgt een verkopen op bezoek om de
paperassen en de betaling te regelen.

werk, kan de BMW tot aansprekende
prestaties aansporen.
Toegegeven, je moet wat er meer
moeite voor doen dan in een zescilinder BMW, maar het kan wel. Een
in- en uitschakelbaar tractiecontrolesysteem houdt de auto in toom
wanneer het eigenlijk al te hard
gaat.
Wanneer we het systeem uitdagen,
voelen we duidelijk dat het ingrijpt,
ledere keer als de achterband van
de BMW dreigt weg te glijden,
houdt de auto even in. Het maakt
niet uit hoeveel gas we geven. De
Beier neemt tijdelijk het heft in
eigen hand.

is een BMW waardig. De motor- en
achterklep en de portieren sluiten
fraai op de overige carrosseriedelen
aan. Wie een portier dicht doet,
ervaart een aangenaam dof klinkende klap, gelijk een kluisdeur die
zich sluit. Het geluid illustreert de
kwaliteit van de BMW. In het interieur hebben de constructeurs uit
München louter hoogwaardige
materialen gebruikt. Het dashboard
ziet er perfect verzorgd uit en is typisch BMW- het toonbeeld van
ergonomisch .design. Alle bedie-

ningstoetsen zitten precies daar
waar je ze als bestuurder verwacht.
Een knappe prestatie, omdat
hedendaagse BMW's, net als veel
concurrerende auto's in deze klasse, over nogal wat bedieningsfuncties beschikken. Op de uitrusting
beknibbelen fabrikanten op dit
niveau niet. Dat geldt ook voor
BMW, die de 318i Touring rijkelijk
voorziet van allerhande automobiele lekkernijen. De dealer zet
graag het kenteken op naam voor
78.879 gulden.

Autoschade\
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
ANW&

o.a. bij hagel- en parkeerschade

Aston Martin heeft grootse
plannen. De exclusieve en
peperdure sportbolide DB7
krijgt gezelschap van een
tweede model. De prijs daarvan zal lager zijn. Nog altijd
gaat het om een enorm
bedrag van enige tonnen.
Maar dat is beduidend minder
dan de dikke zeven ton die
voor een DB7 op tafel moet
komen. De nieuweling moet
met Porsches kunnen concurreren. De auto krijgt waarschijnlijk een VS in het midden, dus vlak voor de achteras. Een concept dat we onder
andere van de Ferrari 360
Modena kennen, ook een
potentieel slachtoffer van de
nieuwe Aston. De V8 zal zo'n
300 pk leveren.

Industrieweg27-3l. 1115 AD Duivendrecht. lel. 020-698 06 26. fax 020-416 1025

De afwerking van de 318i Touring

Chevrolet Corvette

Nog zuiniger Astra diesel
e Astra diesel is al jaren in trek bij zakelijk rijders. Dat
moet zo blijven. Daarom heeft fabrikant Opel een nieuwe
motor ontwikkeld, die zeer weinig brandstof verbruikt en
die toch voldoende presteert: de 1.7 DTi. Hij levert 55 kW/75 pk.
De Astra met deze motor kost 35.450 gulden.

D;

Opel laat deze motor bouwen in
een nieuwe fabriek in Polen, die in
samenwerking met Isuzu is opge-

zet, de Japanse partner van
General Motors. De 1,7 liter viercilinder zelfontbrander vervangt de

1.7 DT, de turbodiesel met indirecte inspuiting. De nieuwe krachtbron is moderner. Hij beschikt over
brandstof
besparende directe
inspuiting. Daarnaast zorgt een
turbo voor voldoende aanvoer van
lucht om de verbranding van dieselolie optimaal te maken en tegelijk voldoende souplesse te krijgen.

Dat uit zich in een voor deze motor
behoorlijke trekkracht van 165 Nm
bij slechts 1.800 tp.m.
De Astra, Nederlands best verkochte auto, wapent zich hiermee tegen
de concurrenten. Directe dieselinspuiting is de trend van deze tijd.
Steeds meer auto's zijn ermee uitgerust. Logisch want de techniek
zorgt ervoor dat de krachtbronnen
met weinig brandstof genoegen
nemen en tegelijk krachtig zijn.
Bovendien zijn de uitlaatgassen
nagenoeg vrij van roetdeeltjes,
mede dankzij moderne elektronische systemen die de inspuiting
regelen. Stuk voor stuk zijn dat factoren die zakelijke rijders aanspreken.
De 1.7 DTi vergezelt de al eerder
geintroduceerde 2.0 Dl (82 pk) en
de 2.0 DTi (100 pk). Opel levert de
nieuwe motor in de Astra-uitvoeringen CL en Club.

Aan het dieselfront meldt zich de
Astra met een extra zuinige 1,7liter direct ingespoten turbodiesel.

Daewoo Mirae vol slimme systemen

M

et de Mirae toont het
Koreaanse
Daewoo
zijn capaciteiten. Dit
sportieve studiemodel zit vol
met allerlei tot de verbeelding
sprekende snufjes. Onder de
kap huist een zescilinder motor
van 170 pk. De carrosserie is
gemaakt van het lichte aluminium. Op de onlangs gehouden Londense autoshow heeft
Daewoo deze auto geshowd.
Daar beleefde hij zijn Europese
debuut.
De auto heeft een variabel interieur. De vier stoelen kunnen onafhankelijk van elkaar elektrisch worden verschoven. Er kan bijvoorbeeld een stoel links, rechts of in
het midden voorin staan en dan
drie achterin. Of drie stoelen voorin en een achterin of gewoon in de
opstelling 2+2.
Voor het ontgrendelen dient een
smart card, zeg maar een soort credit card. Zelfs de portierramen gaan
vanzelf open, letterlijk op aanwij-

zing. Door met de wijsvinger op
een bepaald punt in het portier te
wijzen. Camera's signaleren deze
beweging en geven het door aan
de ruitbediening.
De zescilinder motor heeft even-

De Daewoo Mirae is een concept van een sportauto van de toekomst.

eens een technische bijzonderheid.
De kleppen worden elektromagnetisch bediend. Daardoor openen ze

bij elk toerental precies op je juiste
moment, waardoor een sublieme
verbranding ontstaat.

De Corvette gedraagt zich als een volbloed sportauto.

Als een straaljager
I

n Amerika bestaat er voor liefhebbers maar een sportauto en
dat is de Corvette. Sinds zijn verschijning in '53 gaat hij door
het leven als een begeerde en zeer krachtige tweezitter.
Chevrolet etaleert in dit model zijn technische nieuwigheden.
Ook de vijfde generatie, die van nu, heeft snufjes die anderen
niet hebben. Een daarvan is de projectie van snelheidsmeter en
toerenteller op de voorruit, net zoals in de modernste straaljagers. De techniek staat bekend als head up display.
Minstens zo indrukwekkend is de
spierkracht van de motor. Op elke
dot gas brullen de vier uitlaten van
deze Amerikaanse spierbundel
indrukwekkend. De aangedreven
achterwielen zwoegen onder het
geweld van 344 pk. Regelmatig
grijpt de tractiecontrole streng en
onverbiddelijk in om de sportauto
in het gareel te houden. Maar met
een druk op een schakelaar zet je
deze scherprechter buiten spel.
Dan is het genieten voor wie het
aandurft om eens flink uit de ban te
springen en de kunst van het betere driften verstaat.
De Chevrolet Corvette staat model
voor de pure Amerikaanse 'Musclecar'. Brute acceleratie en een imponerende uitlaattoon staan centraal.
De head up display is ontwikkeld
met de gedachte dat je als bestuurder van dit krachtige kanon de
ogen geen fractie van een seconde
van de weg mag laten dwalen. En
dat is beslist geen absurd idee.
Want met geweld liert de 5,7-liter
VS in krap vijf seconden van nul
naar honderd km/uur. En de
krachtsexplosie gaat door tot
hoogst illegale snelheden. Het is

beter als je dan honderd procent de
aandacht bij de les houdt.
De Corvette zit vol leuke snufjes.
Behalve het head up display is dat
de mogelijkheid om de schokdemping aan de rijstijl aan te passen. Je
kunt kiezen uit drie smaken: normal, sport en performance. Daarbij
staat de derde voor de meeste
ruige afstelling. Je voelt bij wijze
van spreken elk kiezeltje op straat.
Laag is de Corvette trouwens, want
bij de meest bescheiden verkeersdrempel, die we al beproevend in
de omgeving van Nice passeren,

schraapt de voorspoiler over de
grond.

Amerikaanse merk hogere verkoopresultaten te bezorgen. In het
gevecht om meer marktaandeel
Van hele scherpe haarspeldbochten vervult de Corvette getalsmatig
een magere rol, maar deze auto
houdt deze Amerikaan niet echt.
Daarvoor heeft hij een te ruime geeft het merk wel uitstraling. Dit
draaicirkel. Maar met een flinke jaar hebben de zeven officiële
stoot op het gaspedaal valt een dealers er twintig verkocht, vooral
dergelijke scherpe hoek te pareren. aan liefhebbers. Logisch, want de
Want dan schuift de kont van de auto vergt een financiële donatie
auto om onder invloed van het van op zijn minst 168.860 gulden.
geweldige vermogen. Op hoge Dat houdt de aantallen vanzelf al
snelheid gedraagt de Corvette zich beperkt.
als een volbloed sportauto. Hard
"1999 is een succesvol jaar voor
geveerd en strak sturend bewijst
het onderstel Europese klasse. Dat Amerikaanse auto's in Nederland.
zit hem mede in de prima opbouw, Onze verkopen zijn met ruim 250
van dubbele boven elkaar geplaats- toegenomen en voor volgend jaar
te triangels en schuin geplaatste verwachten wij een zelfde toenavering en schokbrekers.
me", aldus Teus de Jong, die bij
Open Nederland verantwoordelijk
De sportieve tweezitter is in de stal is voor de merken Cadillac en
van General Motors het parade- Chevrolet. Mede doordat in de
paard. In Europa moet hij diezelfde loop van 2000 het gamma uitbreidt
glansrol gaan vervullen in de strate- met de Chevrolet Tahoe, een wat
gie om Chevrolet als het grotere terreinauto dan de Blazer.

WIKA AUTOGLAS
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Uitgebreide Garantie
Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35
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Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat
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PREPAID
FESTIVAL!!
Mobiel bellen zonder abonnement
vanaf ƒ0.25 per minuut.

SAMSUNG DECT
SPR5100; Digitaal, niet afluisterbaar,
ruisvri], *349.-

SIEMENS
C25 PREPAID

• Duel band
(900/1800 Mhz)
• 130 gram
O tot 100 uur
stand-by
• tot 5 uur beltijd
• super kleinl
• componeer je
eigen belmelodie!

249:
PHILIPS DECT
Xaho, superieure kwaliteit. '399.-

269 r
ERICSSON TOP DECT
BS120; zeer compact, uniek design, digitaal, met afluisterbaar.
'499-

329:
ERICSSON DECT
BS140; nummerweergave, mclusief digitaal antwoordapparaat, 50 memo's. '599.-

449?

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst. '2095.-

989:
PHILIPS BREEDBEELD
PW5304; 70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen. '2795.-

1269:
BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ
Grootbeeld, HiFi-stereo, TXT. '2699.-

1489:
PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
Topklassel Grootbeeld Black
Ime-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245.-

SIEMENS GIGA-SET
TOPKLASSE Dect telefoon. '549.-

299 r

1679:
PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PR04.0GIC 100 HERTZ
PW9513; 70 cm, Blacküne-S Ultra Flat
beeldbuis, stereo, teletekst. '3295.-

2449.-

BCC weet het Sint nu heel gemakkelijk te maken,
zo hoeft hij niet meer in de war te raken.
Een nieuwe advertentie vol met moderne spullen,
Sint en Piet hoeven nu alleen nog maar schoenen te vullen!
BCC heeft een antwoord op alles wat u vraagt
de grootste keus, de beste service en de prijzen zijn het laagst!

VPA12; 16x motorzoom. *1099.-

599:
SONYTRAVELLER
TR401; HiFi geluid. '1330.-

SHARP HI-8

789:

VLE610; 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor. '1199.-

789:
SONY MET LCD
KLEURENSCHERM
TRV24; VideoB Camcorder. '1590.-

SONY 82 CM BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE
KV32WF1; Grootbeeld 16:9 Super Trinitron beeldbuis, Smart
zoom, 40 watt, Super Spectrum Sound, 100 voorkeuzezenders,
teletekst en afstandsbediening. *2999.-

1099:
JVC DIGITALE CAMCORDER
DVF1; 160x digitale zoom, Multimedia
voorbereid, dwerse accessoires. *2199.-.

1599:

PANASONIC VIDEORECORDER

SONY DIGITAL 8
TR7000; Super Steady Shot, 80x
digitale zoom. *2420.-

NVSD230; On Screen Display, Showview en PDC, Jet rewind,
One Touch Recording, incl. afstandsbediening. '599.-

1699:

lllPNü'ilfGR^1^.SCS

2989:
UBAAPtQZET!-tl?ÖONs
M£T DIGITAAL *>
ANTWOORDAPPARAAT
10 geheugens, ICD scherm,
handsf ree intercom>
Incl ƒ20,- gratis bellen en
12 maanden aan huis
garantie! *249.-

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon
met nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop! '249.-

189:
BOSCH DRAADLOOS
CT1; Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's. *299.-

O

SAMSUNG CAMCORDER
STUNT

SONY DIGITALE
CAMCORDER
PC1; Super Steady Shot, 10x optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm. '2420.-

SIEMENS SL10
PREPAID
138 gram
tot 48 uur stand-by
tot 3 uur beltijd
EFR (optimale
geluidskwaliteit)
li-ion accu
kleurendisplay
infrarood communicatie
50 extra telefoongeheugens
Inclusief luxe burolader

.
•
•

BCC SPEELT VOOR
SINTERKLAAS

POCKETLINE SWING
VOETBAL PAKKET
165 gram
NU MET UNIEKE VIDEOBAND MET
tot 120 uur
HOOGTEPUNTEN UIT DE KPN
stand-by
TELECOMPETITIE + GRATIS 3 MND
tot 3.5 uur b
ABONNEMENT OP VOETBAL INTER. NATIONAL t.w.v. 47.75

SONY BREEDBEELD
24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT/2440.-

999:
SONYBREEDBEELD
KV28W1; 71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2990.-

1199r
JVC BREEDBEELD
28WT2; 71 cm BlackLine Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT. *1699.-

1279:
PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
W28D3; 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound. '3199.-

1799:

139:

SAMSUNG HIFI STEREO
SV610; Incl. afstandsbed. "714.-

399:
ARISTONA HIFI STEREO
SB605; 4 koppen, Showview en
PDC, long play. '945.-

449:
JVC HIFI STEREO
HRJ700; 4 koppen, Showview
en PDC. '929.-

549:
PHILIPS 70 CM STEREO
28PT4;GrootbeeU,Blacl<Lne,TXi;*1645.-

899:
SAMSUNG STEREO
TEREO
CX703;70cm,BlackLJne-S,TXT.*1499.Une-S,TXr.*1499.

r
PrivéPlus EgL

SONY HIFI STEREO
SLVE830; 4 koppen, Montagerecorder. *1200.-

689:
JVCSUPER VHS HF STEREO
HRS7500; 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbed. '1099.-

fH
1ao
M....................Jgg
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Digitaal op Hi-8 tape, 80 x
digitale zoom, HiFi stereo,
super nightshot, stamina voor
lang filmen met dezelfde accu,
incl. afstandsbediening. '2420.-

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM MET MINIDISC
WISSELAAR
EX880; Schitterend design mini Hi-Fi systeem, bestaande uil
losse componenten, 2x 75 watt versterker, RDS-tuner, 3 CDwisselaar met CD-tekst, 3 MD-wisselaar/recorder, incl. afstandsbediening en topklasse 3-weg luidsprekers. '2550.-

529:

PHILIPS HIFI STEREO
VR675; 4 koppen, Showview+PDC,
Follow TV, long play. '1045.-

349:

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER MET SUPER
STEADY SHOT

SONY HIFI STEREO
SLVE720; 4 koppen, Showview
en PDC. *1100.-

549:

PHILIPS FAX
HFC141; Automatische papierinvoer, kopieer functie, eenvoudige bediening. *399.-

SAMSUNG A-4 FAX
SF3000; Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. '799.-

Illlll 5 SONYNIINID1
.
11111' : T.\N.v.FL50-" '

Sri

PHILIPS COOLSKIN
SCHEERAPPARAAT
Waterdichte, oplaadbare Philishave. Het
frisse gevoel van natscheren gecombineerd
methetcomfortvandroogscneren. '339.-

PANASONIC
MICROSET

PrivéPlus
Plan

30 watt versterker,
digitale tuner/timer,
CD-speler, 2-weg luidsprekers met acoustische lens, afstandsbediening. '479.-

.
SCUBA-DWE
HORLOGE'-

899.-

SONY 72CM HIFI
IIFI STEREO
Vitren, TXT.*1880.
KV29C1; Super Trinitron,
*1880PHILIPS DVD SPELER
DVD705; Studiokwahteit. *1499.-

689:
PIONEER DVD SPELER
DV515; 10 bit, inclusief
afstandsbediening. *1449.-

769:
SONY DVD SPELER
DVPS315; 10 bit, incl. afstandsbediening. '1770.-

•
•
•
O

849.-

SAGEM MC 820
PREPAID

THOMSON DVD SPELER
DTH2000; 10 bit, incl. afstandsbedienmg. *1869.-

135 gram
tot 75 uur stand-by
tot 2.5 uur beltijd
handsfree bellen d.m.v.
ingebouwde speaker!

1079:

1079:
ARISTONA STEREO
TEREO
TA4412; 63cm, teletekst.
Bletekst.*1595.
*1595.-

749:

;o

SONY STEREO
KV25; SuperTrinitron.TXT.
tron,TXT.*1399.
*1399.-

869:
PANASONIC STEREO
TX25M; 63 cm Quintnx beeldbeeld
buis.TXT. *1199.-

899:
PHILIPS 100 HERTZ
PT820; 63 cm,, BlackLine-S,
BlackLine-S
stereo, TXT. *2795.95.-

INCLUSIEF 50.BELTEGOED
LANDELIJKE
DEKKING!

AL.LËTOP TITELS

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders,
iders, Off. Ned
Ned.
*745.Philips garantie. '745.-

Nu bij BCC verkrijgbaar,.

469:
SAMSUNG51CM
/l BEELDBUIS
C820S,100vcorkeuzezenders,TXr.*659Bzerders,TXr.*659.

399:
SAMSUNG PORTABLE
RTABLEKTV
KTV
37 cm, TXT, incl. afstandsbed.
ifstandsbed. '439.
'439.-

339:
RTABLEKTV
ARISTONA PORTABLE
KTV
TA1273; 37 cm, incl.
nel. afstandsbeafstandsbe
diening. '495.-

MOTOROLA D520
SMART PREPAID PAKKET

176gram
tot 60 uur stand-by
tot 3 uur beltijd
gratis mïniatuursmart+
24 uur rijden in een echte
smart!'

SLVE920; 7 koppen, SuperTrilogic, HIFI stereo. *1650.BCC
PrivéPlus
Plan

899:
STUNTIVHS-HQ
HQ VIDEO
lening.
Met afstandsbediening.

3-LAMPS ZONNEHEMEL

249:
SAMSUNG
VIDEORECORDER
SV220; Inclusief afstandsbed. *369.-

Met Philips HPA CLEO-lampen. Timer met automatisch afslag, in hoogte verstelbaar, inklapbaar
en verrijdbaar, 'l 399.-

MET GRATIS §

279:

TEFAL SUPER FONDUE
Regelbare thermostaat, 6 fonduevorkjes, fondue-ring en deksel. '135.-

1489:

;LETEKST

-RVV. SIGNA^il-ai

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER

295:

ARISTONA51CMKTV/VIDEO
TR427; Showview, PDC, TXT,
2tuners.*1395.-

ARISTONA
VIDEORECORDER
SB100; 2 koppen, incl. afstandsbediening.*495.-

299:
PHILIPS VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
VR165; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg. "745.-

329

SONY VIDEORECORDER
E130, Incl. afstandsbediening. *610.-

329:

BRAUN TANDENBORSTEL
D7011; 3600 poetsbewegingen per minuut, inclusief
lader en opzetborsteltje. * 139.-

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
NVSD230; Showview en PDC,
incl. afstandsbediening. '599.-

90 CM RVS KOOKSET
5 pits Gas-Electra fornuis, voorzien van
Wokbrander, vonkontsteking, grill en
draaispit. Schouw wasemkap met hoog
afzuig vermogen en metalen vetfilter
en achterwand. *3397.-

789-

•Jvraog naar de voorwqttrden in de

SAMSUNG51CMKTV/VIDEO
TVP5050; 2 tuners, 2 koppen. *989.-

SONY 37CM KTV /VIDEO
LKV14y4;Show|ew, PDC. *1220.-

'

"M"
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PORTABLE KTV
37 cm, incl. afstandsbediening.

249:

ARISTONA 37 CM TV/VIDEO W PRIJS
TR127; Showview, Off. Ned.
Philips garantie. *945.-

549.BETAALGEMAK
BIJ BCC

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; geschikt voor DVD, audio- en video-CD. Superieure
studio beeldkwaliteit, inclusief afstandsbediening. *1499.-

MOTOROLA LUXE
GSM PREPAID
• Dual band
(900/1 SOOMhi)
• tot 90 uur stand-by
• tot 5 uur beltijd
• zeer eenvoudige
bediening
• werkt ook op penlite
batterijen

TEFAL 6-PERSOONS
GOURMET
Gezellig gourmetten, racletten en
grillen. Inclusief6 pannetjes, 'l 22.50

De Best Customer Card. Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen. Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van belaalgemok:
1. op rekening kopen
2. uitgesteld belalen
3. doorlopend krediet
4. het BCC PrivePlusPlan.
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel!
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DESKUNDIG
IPERSONffïl
' EIGEN TECHNISCHE DIENST:

' DESKUNDIG-PERSONEEL:.
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.AFBEELDINGEN t o m s Iets AFWIJKEND / prijswijzigingen en Htfouttn voörbt houdtn,
Alle prijzen exclusief wettelijke vcrwijttoringi bijdrage. Voor meer informatie vraag u

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. '490.-

MIELE KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen, 3 draagplateaus van glas,
energieklasse A. ' 1599.-

1178-

BOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vries|aden,3 legroosters en electronische temperatuurregelaar.
'1699.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 toeren, zeergebruikersvnendelijke Novotronic bestunng.
Energie en Was klasse A. "2799.-

1979.-

BOSCH WASAUTOMAAT
1400 toeren, etectronisdie programma
besturing en waternivo automaat
met Fuzzy Control. '2099.-

1299.-

AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren, zeer eenvoudige
bediening en aquacontrol. '1649.-

1249.-

295 liter inhoud, 3 vriesladen en
3 legroosters. '1299.-

848 r

BOSCH KOEL/VRIES
220 netto inhoud, 2 vriesladen.
'1248.-

748:
ZANUSSI KOEL/VRIES
216 liter inhoud, 2 vriesladen en
verstelbare legroosters. '949.-

AEG WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en kort
programma. '1449.-

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER
Volledig Intergreerbaar, 5 programma's, weggewerkt verwarmingselement en aquastop, zeer stil. *2795.-

4 programma's, 2 temperaturen
en aquastop. '1599.-

849:
WHRLPOaWASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en halve
lading toets. '1249.-

679:

BOSCH KOELKAST
248 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 4 glazen plateaus. Energieklasse A. '1099.-

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT
60cm breed, met vonkontsteking.'899.- : .
.

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. '499.'

189.INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met r e s t w a r m t e indicatie
'lampjes. '899.:

499.ETNA RVS SCHOUW
Hoog vermogen en iiitwasbaar
filter.'1099.-

249:

479.-

575.

599 r

INDESfT KOELKAST
230liter inhoud waarvan 42 liter
vries, 3 legroosters '699.-

455 r

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig,
stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

429;

WHIRLPOOL MAGNETRON
Digitale bediening, 800 Watt,
18 liter, ontdooi automaat. '549.3VENLADER
WHIRLPOOL BOVENLADER
Hoogtoerig.Stechts40cmbreed.'1435.tembreed.'1435.-

898;
BAUKNECHT KOELKAST
143 liter inhoud waarvan 13 liter
vries, verstelbare glazen
plateaus. '899.-

319r

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en
toets voor lagere temperatuur. '999.-

975.-

ZANUSSI CONDENSDROGER
ENSDROGER
Geen afvoer nodig!
ig! 120 minuten
timer en toets voor
oor lagere temperatuur. '1199.-

495?

WHIRLPOOL VRIESKAST
108 liter, 11 kg mvriescapaciteit.
'799.-

uQZÊf

455 7

FRIGIDAIRE VRIESKAST
103 liter 11 kg invnescapaciteit.
'549.-

395:
WHIRLPOOL VRIESKIST
102 liter inhoud, 6,5 kg mvriesinvriescapaciteit. '599,-

375:

luidsprekers: '1095.-

Edlt, shu((le.;'310.-:

PIONEER- 25 :CDC*v.;88g>

H3HB3Ec>
769.PHILIPS DPL MINISET

PDF606; TOPKLASSE! ;1-Blti

'

599.-

BOSCH 1200 WATT
Lichtgewicht buizen, luchtfilter
en rolsnoer. '199.-

TECHNICS MINISET
IMP500; TOPKLASSE! Losse
componenten, 40 Watt; CDspeler; 3-weg boxen. *1199.GH3ÏZ3ZÖ.
869.'
PIONEER DESIGN SET
. MetRDS,CB«peterenspeal<ers.*999.-.

IBM APTIVA 26 G
MULTIMEDIA COMPUTER
•
•
•
•
•
•
•
•

Amd K6-2 450 Mhz processor
64 MB intern geheugen
4.0 GB Harddisk
8 MB videogeheugen
56 K modem
40 x cd-rom speler
windows 98
15 inch monitor

METSATELLIETEN«fos%
Topgeluid, eenvoudig plaatsbaar,*

.laar, boxen, afstandsbed,'659.-

EH323B>

479.-

SONY MINISET

SUBWÖÖFERPSl
: . SONY
De 'finishing touch'voor elke;»

'

'2-weg boxen. *670.-

139.-

ossczaüD-

399.-

SAMSUNG 1000 WATT
COMPACT
Automatisch oprolsnoer. *169.-

SONYDPLKlt

PHILIPS MINISET
Ier en boxen. *490.-

IMlItlikOnline i

üBSEMï
359.SAMSUNG MINISET
MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. '399.-

139.-

ï

PERSOHALôUDIO

279:-

MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. '429.-

GRATIS
INTERNET

259.-

HUISHOUDELIJK

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

HH5E2B»
77!
JVC MINI SYSTEEM

INTEC PUI 500 MHZ COMPUTER
•Intel Pentium III 500 Mhz processor *64 MB intern geheugen *10 GB Harddisk •? MB videogeheugen «40 x cd-rom speler 956 K modem
• Windows 98 •Inclusief 17 inch monitor

Bij ollcpc'i wordt
standaard «tn gratis
interntt-abonnement
van World Online
meegegeven. U Kunt
hiermee onbeperkt
internetten inclusief
.eigene-mailadres

SONY ESP2 OISCMANvS
DE400; Electronic Shock?

BCC SERVICE
Op alle in deze advertentie
afgebeelde computers heeft u l jaar
telefonische helpdesk ondersteuning
en l Jaar garantie aan huis

OHSEHD* j£
JVC MICROSET TOP
UXT150; Ultra Compact Design '494.- .

EH323n>
359.PHILIPS MICROSET
Digitaal, boxen. '500.-

LEXMARK Zll
PRINTER
1200 dpi, 4ppm
on site garantie

PHILIPS
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
HP610, Oplaadbare
tandenborstel met
activetip. '110.00

OH32an>

349.-

-,

249-

SONY MICROSET
FWC;cornpteet,hcUfstandsbed'440.SAMSUNG MrCRÓSET '."•'•
MM18; Digitaal, boxen. '359.-

IBCCPRUS;
STUNT MICROSET
incl.CD-spelerenluidsprekers.*249.-

ÜB323I&

SONYDISCMAN* ?S^
inclusief hoofdtelefoon. *180:-";
.'- i;M«a:w» : : - /: ^ '• 11 9 SI
PANASONIC DISCMAN«i
inclusief adapter en hoof d- j
telefoon.- .«199.-::".- ••^'^•&!%&

Shuffle play en repeat. '200.-;
DISCMAN STUNT! • i «l
incl: accessoires, hoofdtelefoon.'129.': i;-ï.S

''•»-»-••*••"•*••
•BCCPR/JSJ

:>

'•$£$&

179.-

OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE
Snoerjoos, dus overal te
gebruiken. '169.-

765;
BAUKNECHTDROGER
DROGER
er en toets voor
140 minuten timer
jur. '949.lagere temperatuur.

545:
WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer
er en toets voor
Jur. '799.lagere temperatuur.

445:

5DROGER
INDESIT WASDROGER
120 minuten timer
er en toets voor
lagere temperatuur.
uur. '599.-

379:

89.95

K
CANON BJC 2000 PRINTER

EPSON STYLUS
COLOR 460
PRINTER

720 x 360 dpi, max. 5 ppm
BRAUNLUXESTAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker. '119.-

720 dpi, max 4.ppm
Epson MicraPiezotethniek voor perfecte
fotoafdrukken

79.95

149.95

1245.-

BOSCH VAATWASSER
•WASSER
6 programma's, 4 temperaturen
en timer, zeer stil.
il. '1848.-

MICROTEK
SCANNER C6

835 r
BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's en 4
sproemiveaus. '1149.-

695.INDESIT VAATWASSER
3 programma's, 12 couverts. '899.-

545:

PHILIPS CD-CÓMPO-;:aSS
AZ1000; Radio-rassette+Cp.*240>?

PANASONIC Cp-CQMPiOj

RXDS12; High Power! -.?.2,1 9£

600 dpi
6 ppm

600 x 1200 dpi, 36 bits
kleuren, USB- aansluiting

Fotokwaliteit

TEFAL GRILL
Kontaktgnll, uitneembare grillplaten en thermostaat. *169-

>

89.95
HEWLETT'
PACKARD

499r

SONY DPL KIT
.-receiver incl. centeren surroundluidsprekers. '599.t.-IC«fJ:tf^»
469.TECHNICS PRO-LOGIC

129.95
TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER<
_
Met RVS element en automatische afslag. '69.95
39.95
PHILIPS
KOFFIEZETTER

MET

IBCCPRUS;

SONY PLAYSTATION

HP CD-REWRITER 81001

SONY WALKMAN
tuner en afstandsbediening: *179.-^

SONY WALKMAN
•

1

'

-

' \UBSE3!E> -^34^5,01
19 - WALKMAN STUNTr!s:i||

4 X 60 Watt.'649.Kompakte oven met grill en
regelbare thermostaat. '189.-

inclusief: Dual schock controller, Digital controller,
Memorycard, Game: Ridge Racer of
Crash Bandicoot 3

interne cd-rewriter
24 x afspelen, 4 x schrijven, 2 x herschrijven geschikt
voor audio, video en data opslag

TECHNICS RDS
EX100; Receiver, 120 Watt,
afstandsbediening. '549.-

PALM MIX EN PALM V

US333IQ'

Palm organizers voor het
beheren van:
adressen
afspraken
memo s
taken en
e-mail berichten

3J

PIONEER RDS
SX205; Receiver, 100 Watt,
afstandsbediening. '660.-

GHaEaJO
379.JVC RECEIVER =i;;=^^i

:SON Y;10 :CDf:&ïm
AUTORADIOCOMBl5
.' wisselaar.
.
-.

100 Watt, RDS-tuner. '549.-

i.-M^aaH.»

369 r

SONY RECEIVER
DE215; 2x30 Watt, afstandsbed. *500.-

THERMOSKAN
Met automatische
uitschakeling. •
3-12 kopjes. '110.-

IBCC PRI Jsj

SONY AUTORADiO^Cbaf
CDX3/150; digitale' tuner,;CDi-v:
.spelers, afn.front. VlO.'ri'xtfj.iSï
•JVC'AÜTORAD'IO:;CDM

' speler, afneembaar front. *499.- •

rjaaaai»

PHILIPS STOOMBOUT
Ljchtgevventvcicfotog-enstoomstrijken.
Met zelfreimgings-systeem. '69.-

329r

SONY VERSTERKER
E320; 2x45 W.,afst.bed.'440.-

UB333I&

39.95

299.-

PHILIPS AUTORApIpSÜ
RC459; autoradio-cissette, J
• RDS-tunerV '470.-;: \_£ "? ? ^ j ,

AUDIO ACCESSOIRES

PHILIPS HI-FICOMBI
TOPKLASSE versterker, samen
'met losse RDS-tuner. *945.-.

398:

666.SONY DUBBELDECK
W365; dubbel cassettedeck. '330.-

Q^E3!Ï>
239,SONY QS CD-SPELER

598:
378:

PHILIPS CD-CÖMPO; M*
AZ2305; Draagbare microset:
met losse speakers. '350.PHILIPS DESIGN COMPOt
AZ1101; Radio-cassette + CD; J
Chique zilveren uitvoering! '269.- •

TECHNICS 2 x 4 0 WATT
New Class A versterker. *429.-

IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeur.
•547.-

CFDV10; Radiocassette + CD>;s

'speler, compact' model. '300.-

359r

59.95

Met elektrische
oven, grill en
vonkontsteking.
'1450.-

SONY CD-COMPO:: : KiS

PIONEER DPL SET
AVP45; DPL-receiver incl. centeren surroundluidsprekers. '799.-

895 r

AEG VAATWASSER
3 programma's en actief droogsysteem. '1199.-

SONYCDSOUNDMANI
CFDS37; digitale tunerj

HEWLETT PACKARD DESKJET 710

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis met
grill en glazen sierdeksel. '695.-

BCC CALL CENTER

IBCCPRUS:

Hi-FI COMPONENTEN

995 r
BAUKNECHT
VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen
en Thermodry droogsysteem.
'1699.-

F1.3;

949.-

^ 3 7 9 .SHARP MINI DISC
Mini-Size, incl. afstandsbed. '649.-

SONY MD-WALKMAN
R35; draagbare Mini-Disc
recorder, oplaadbaar. '670.iBCCPRiJS]

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen en
unieke bestek schuiflade. '2099.-

329?

WA530; regelbare centrifuge
600-1200 toeren, spoelstop,
energie toets en vrije
temperatuur keuze. *1599.-

699r

SONYMINIDISC
JE320; incl.afstandsbed. '550.-

PHILIPS FRITEUSE
Met filterdeksel en uitneembare
RVS binnenpan, dus makkelijk
schoon te maken. '199.-

5KG WASDROGER
OGER
eren
120 minuten timer
en toets voor
lagere temperatuur.
uur. '599.-

i--*-

SONY QS MINI DISC
JB920S; TOPKLASSE! Digitaal
opnemen en afspelen. Zilveren
uitvoering! *1110.-

459.-

ATAG
FORNUIS

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

169.-

MIELEWASDROGER
11 elektronischgestuurdeprogramma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing. '1799.-

BOSCH CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! Ruime vulopening, 140 minuten timer en
RVS trommel. '1449.-

E3ZËf

199.-

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, electronisch
regelbare zuigkracht. "298.-

169.-

279r

BOSCH VRIESKAST
90 liter en 12 kg mvnescapacileit. '849.-

PHILIPS 1400 WATT
Mobilo; Mechanische zuigkrachtregelmg, oprolsnoer en metalen
buizen. '339.-

DAEWOO MAGNETRON
Digitale bediening, 800 Watt magnetron vermogen, 18 liter. '349.-

SHARP MAGNETRON
18 liter, 800 Watt, 5 standen en
draaiplateau. '279.-

WHIRLPOOL KOELKAST
127 liter inhoud waarvan 18 liter
vries. '549.-

SAMSUNG KOELKAST
lalelmodel koelkast met vriesvak.
'429.-

339.-

199.-

189:

469:

379.-

; XE210;

479;

SAMSUNG COMBI
900 Watt, 30liter, digitale bediening met grill en hete lucht. '699,-

1198r

FRIGIDAIRE KOELKAST
138 liter inhoud met 2 sterren
vriesvak. * 499.-

MIELE STOFZUIGER
1500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling en
Super Air-Clean-filter. '479.-

379.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht. *699.-

QHa2an>
369v-|
SONY'CD-SPELER^Sslf

PHlLlP&CD-SPELERÖil

45.-

495 r

SONY 5 PD-SPELERx;;:?l|
CarousselCD-wisselair.*500&:

..CD7.11; ihufflé; play;>;'.3pOJ||

B&D KRUIMELDIEF
Handige oplaadbare mini stofzuiger
incl. wandhouder. '85.'

ZANUSSIKOELKAST
136hterkoel en 42 liter vries, 2
legroosters. '699.-

SONY DPL MINISET
RX11.0; 220 Watt, digitale tun'er,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandsbediening. '1440..•r-UWJ.W»
849.JVC DPL MINISET
.
D752; RDS-tuner, CD-wisselaar,
5luldsprekers,afstandsbed,*1099.-

G E H G H ! » 4 8 9r

NILFISK 1200 WATT
Topkwaliteit. Hoge prestaties in
reiniging door uniek lillersysteem.

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON
IpOOWatt, 26hter, digitale bedienmg, Quartzgrill, hete lucht en
unieke Crisp funktie. '1099.-

Hi-FKOMPONEHTEH

PD106;1-Blt,randomplay.'299.;:5
SAMSUNG DPL MINI
MAX852; Incl. CD-wisselaaren
5 luidsprekers.'999.. .-.-.: TECHNJCSCD1-BIT?'?S«i
: PG380;,Peak iearcK.i<*299i

AEG 11 00 WATT
Electronisch regelbaar, metalen
buizen en oprolsnoer. *199.-

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine,
1000 toeren. '1549.-

mei 5 par
garantie op
onderdelen.
Vraag erom!!!

;

PHILIPS CD-RËCORDER|
Je eigen CD's maken wordt nu wel :
heel erg makkelijk en goedkoop l::

ES3B2n>

89.95

795:
BOSCH KOELKAST
185liter koel en 54 liter vries,
2 legroosters. '899.-

158:

AÜOiOSYSTEMEN

849.-

729-

INDESIT WASAUTOMAAT
Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets. '799.-

ATAG WASEMKAP
3-standen en vetfilter. *295.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig Intergreerbaar, 4 programma's en aquastop. '1299.-

ZANUSSI WASAUTOMAAT
800 toeren, vrije temperatuur
keuze, kort programma. '1199.-

MIELE KOELKAST
216" liter koel en 54 liter vries,
5 glazen plateaus. 1399.-

• Intel Celeron
400 Mhz processor
• 32 MB intern geheugen
• 4,3 GB Harddisk
• 8 MB videogeheugen
• 40 x cd-rom speler
• 56 K modem
• Philips l S inch monitor
• Windows 98 en
MS Works 4.5

178:

1299.-

479.-

^
BOSCH WASAUTOMAAT
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. '1349.-

YAKUMO PC l

ETNA KOOKPLAAT
.AAT
4 pits met 2 dehge
ge branders
branders.

1799.-

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER

959 r

598 r
KOEL/VRIES COMBI
220 liter inhoud, vriesgedeelte met
2 vakken. '829.-

278:

BAUKNECHTOASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en snel
programma. '1699.-

899.-

MULTIMEDIA BIJ BCC?
OOK VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

PHILIPS LUCHTREINIGER
Speciaal ontwikkeld voor het
verwijderen van geur, rook en huisstof uit de lucht. '229.-

169.ALKMAAR

DAVILEX A2
RACER III

DAVIRECEPT2
DELUXE
ZAANDAM

PRINCEOFPERSIA
3D

XB920S; TOPKLASSE l CDspeler met afstandsbediening.
Zilveren uitvoering! *890.-

FIFA 2000

AMSTERDAM NOORD

RAYMAN 2

EH323H>

22 ELEKTRO-SUPERS

499.-

SENNHEISER DRAADLOOS!
FM-draadio2ehoofdtelefoon.*199:-!i

SONY DRAADLOOS
FWI-draadlozehoofdtelefoon.'129.-i
'

OPENINGSTIJDEN

maandiamlddaa i ...

13.00 tot 18;00:uur

Weekmedia 17

woensdag 24 november 1999
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v \

adweelde
begint bij Brommer

Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

Sinterklaasprijsje
Roterende douchekop
met 3 sproeiers
Krachtige waterval
'power fall'

Alle exclusieve merken uit het luxe
segment vindt u bij Brommer, dé
specialist voor complete badkamerinrichtingen. Brommer verzorgt met
eigen vakmensen het totale

Multifunctionele douchekop
Radioluidsprekers
Spuitkoppen
voor schoudermassage
Spuitkoppen voor rugmassage
Elektronisch
bedieningspaneel

installatietraject van ontwerp tot
oplevering. Maar ook uw tiecltrajcctcn
doen \vcgraag. Voor deskundig advies of

welkom in onze showroom,

Flexa Tower

Industrieterrein Legmeer,

De spectaculaire nieuwe dimensie in

Smederij 12-14 (bij Westwijk),

douchen en stomen waaralleen de

Amstelveen.

Italianen het geheim van bezitten.

Openingstijden:

De Flexa Tower van Jacuzzi biedt n

maandag l/m vrijdag 9.00 lot 17.30 uur

weldadig comfort én oogverblindende

en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

schoonheid in één compacte cabine.

een vrijblijvende prijsopgave bent u

Telefoon: (020) 503 503S

Perfect i n stel bare
mengkraan
.

Opbergruimte

24 regelbare verticale
sproeikoppen

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDENSEKTOR (2 MOTORIG, 3 JAAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN

;ocmopenmg

Creaties in Sanitair

EBBE)

"•

Zitting op comfortabele
hoogle

Veilige antislipbodem

DB

De Matrassenhal

Openingstijden: maandag 12.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

••-.

T O P M E R K E N O . A . : JACUZZI - DANSANi - MASTRI & M A E S T R I - HOESCH - UCÖSAN
SPHINX - V&B - DORNBRACHT - MOAB 80 - TULLI ZucqARi - GROHE

Keulsche Vaart 3 A
Breukelen

Tel. O 346-164O l O

GRATIS PARKEREN «GRATIS BEZORGEN

rn a t r a s .s e n
e t v e r ing->

e r ma cras se

Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans
óp schitterende prijzen en een schitterende auto.

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:

uwsblad

22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 15 december en 29 december 1999.

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 48, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag l december 1999
Datum
UJ

O
<

K
&
UI

01
02
03
04
05
06
07
08

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec

HW
10.06
11.15

00.06
00.55
01.45

02.31
03.11

03.50

LW

HW

05.54
06.54

22.34

08.15

12.26
13.20
14.06
14.45
15.25
15.59

09.05
09.55
10.46
11.05
11.56

LW
18.06

Zandvoort
krijgt
urnenmuur

19.10
20.05
21.26

22.15
23.05
23.40

Maanstand: NM di 07 dec 23.31 uur.

Sparren onoer pannen

Visie voor
nieuwe kust
in de maak
ZANDVOORT - Een stijgende zeespiegel en een wégzakkende bodem dwingen de
provincies Noord- en ZuidHolland om hun krachten te
bundelen in de strijd tegen
het water. Alle kustplannen
moeten over anderhalf jaar
verwerkt worden in de visie
'Hollandse Kust 2050'. Dan
wordt duidelijk hoe de Nederlandse kust er de komende eeuw uit gaat zien.

Het dak van het oude 'vissershuisje' dat deel uitmaakt van het
Zandvoorts Museum ondergaat een totale vernieuwing. In plaats
van modern materiaal zoals balken of ijzer wordt een authentieke
constructie van houten sparren aangebracht. Volgens een

Noordwijk, IJmuiden, Egmond aan Zee en Zandvoort:
zomaar een paar kustgemeenten die bezig zijn met plannen
maken. Noordwijk heeft vergevorderde plannen voor een
vernieuwde boulevard en net
als in Egmond wil men parkeren onder de grond. In Zandvoort zijn de plannenmakers
medewerker van de uitvoerende firma Holleman is het huisje
nog niet zo ver. Op de provinvroeger waarschijnlijk een voorplaatsje geweest. „Het originele
ciebijeenkomst vorige week in
huis staat erachter." De renovatie van het museum verloopt volgens Haarlem getuigde de metersplan. In februari hopen de bouwlieden klaar te zijn
Foto Karin Schut hoge affiche wel van een masterplan in wording. Het Plan
van Eisen (uitgangspunten)
ADVERTENTIE
werd de avond ervoor door de
gemeenteraad aangenomen.
Gedeputeerde Ada WildeAFHAAL KORTING
kamp (Groen en Water) van
Noord-Holland, tevens voorDe hele maand
over het model 1. Omdat ze tezitter van de projectgroep
december
1999
veel parkeerplaatsen moesten
2050, meent dat er zo langzainleveren. Er is, in afwachting
merhand een beleidsvisie
4 frites
van de bouw van een parkeermoet komen voor de kust. „We
garage, een voorlopige oploshebben al zo'n 29 documenten
sing gezocht in de onmiddellijgeturfd waarin het beleid voor
met
fritessaus
ke omgeving. Er komen vier
de kust aan de orde komt. Veel
parkeerplaatsen extra in de
studies spreken elkaar echter
&
Cornelis Slegerstraat en veertegen. Met de regelmaat van
tien plaatsen bij het busstade klok botsen de belangen
4 Grillburgers
tion op de Louis Davidstraat.
van betrokkenen zoals gemeenten en waterschappen."
In combinatie met bomen
voor maar
•Een goed voorbeeld is
aan beide zijden en lichtmasNoordwijk. Met de aanpak
ten, krijgt de Grote Krocht
voor een deel van de boulevard
meer de uitstraling van een
wist de gemeente in de prijzen
laan verwacht het college. Er
te vallen bij het ministerie van
ontstaat een oprijlaan met een
Vrom. Het Hoogheemraad'statig en luxe karakter'.
schap Rijnland is echter niet
Alleen geldig bij FEBO
zo gelukkig met het voorneKerkplein 5, Zandvoort
De kosten voor zowel voormen om een ondergrondse
bereidingen als herinrichting
parkeergarage te bouwen. Het
Centrum tweede fase worden
maakt de kustverdediging
overigens geraamd op 1,7 milzwakker. Om dit soort tegenjoen gulden. Er komt ruim een
stellingen in de toekomst zohalve ton bij voor de aanleg
veel mogelijk te voorkomen,
van tijdelijke parkeerplaatsen
willen de provincies een duideen verkeersmaatregelen.
lijke lijn trekken door middel

Grote Krocht wordt laan
ZANDVOORT - Als het
aan de commissie Ruimtelüke Ontwikkeling en Milieu
ligt, dan wordt de Grote
Krocht veranderd in een oprijlaan met een statig en luxe
karakter. Aan weerzijden van
de weg komen bomen en
lichtmasten en de voetpaden
worden breder.

Krocht wordt gebruikt door
voetgangers, fietsers, auto's,
bussen en vrachtwagens. De
verschillende verkeersdeelnemers hebben allen hun eigen
ruimte nodig waardoor er weinig mogelijkheden overblijven
om de straat opnieuw in te
richten. Het college heeft de
commissie twee modellen
voorgelegd.

In het eerste model gaat het
Het college gaat in zijn voorstel voor de herinrichting cen- college uit van parkeren langs
trum tweede fase uit van kwa- het trottoir aan beide zijden
liteitsverbetering. De Grote (langsparkeren), inhet tweede
gaat het uit van ingestoken
parkeren in combinatie met
langsparkeren. Het college
kiest zelf voor het eerste model
- aan beide zijden in de lengte
van het trottoir parkeren - omdat er meer ruimte overblijft
voor de aanleg van ruime trotolgens mij heb ik de Sint- toirs.
Nicolaas-boot gemist. Ik
had sinterklaas in de top tien
In eerste instantie waren de
van 'Zandvoorter van de
ondernemers zelf ontevreden
Eeuw' willen hebben. Maar helaas, ik ben te laat. Ik vind namelijk dat de sint als vrijwilliger zich perfect inzet voor de
burgers van Zandvoort.
Trouwens, ik zeg wel 'vrijwilUger' maar eigenlijk is het een
AT MOT ik ook alberoep. Een jaar of wat geleweer segge Sil,"
den heb ik als hulpsinterklaas
schreeuwt Thea van
op mijn werk zijn taak voor
der Woerd alias 'Kokkie' naar
een keer overgenomen. Wat
de souffleüse Silvia Holsteijn.
viel dat tegen. Of de mijter
Het publiek ligt dubbel van
was te groot of mijn kop te
het lachen.
klein maar dat ding zakte conVoor de 49-e keer voerden
stant over mijn oren. Ook de de onderwijzers van de Zandbaard zat erg vervelend en
voortse basisscholen het zogejeukte als een gek. En een lek- naamde sinterklaastoneelstuk
ker wijntje drinken onder zo'n op. Die titel slaat meer op de
hangsnor ging ook moeilijk.
periode waarin zij samen op
Met de staf kon ik ook niet
de planken staan, dan op het
goed over weg want toen ik
stuk zelf. Het is bedoeld voor
niet de lift omhoog ging raakte alle kinderen van de scholen,
ik spontaan een TL-buis.
maar de laatste voorstelling is
. Men vond dan ook dat ik het traditiegetrouw voor een volJaar daarop niet meer terug
wassen publiek. Oud-meester
hoefde te komen. Dan deden Loogman, die aan de wieg
de andere hulpsinterklazen,
stond van dit jaarlijks terugkezoals Ron Schouten en Ge
rend schouwspel, kondigde
'Het geheim van Pandolio'
Loogman, het beter. Jaren'ang hebben zij de goedheilig- hoogstpersoonlijk aan. Staand
ftian in Zandvoort op een pro- voor het rood fluweel, voorfessionele wijze vervangen.
spelde hrj dat de leerlingen na
Met de meest vreemdsoortige het zien van dit stuk, maanyervoersmiddelen kwamen ze dag heel anders tegen hun jufJö Zandvoort aan. Het makke- fen en meesters aan zullen Idjlijkste was de trein maar met ken.
een boot werd het moeilijker
Intussen schmieren diezelfv
ooral als de golven hoog wa- de meesters en juffen er op los
r
en. En heel dapper was het, en maken ze de gekste grapevenals dit jaar, toen hij op
pen onderling op .het toneel.
?ijn schimmel arriveerde. Zo Door de strakke regie van Rob
Jong is de sint niet meer.
van Toornburg blijft het verNee, voor mij had sinterhaal overeind en dat maakt de
k'.aas best genomineerd mouitstapjes van de spelers extra
gen worden. Maar nogmaals
leuk.
Pandolio (lekker boosaardig
vdat gaat niet. Daarom stel ik
oor dat hij in aanmerking
vormgegeven door Ardy Henttioet komen voor de titel
neman gehuld in een schitteToerist van de Eeuw'. Want in rend pak met paars fluweel en
dit millennium is hij elke keer glitters) is een tovenaar en wil
als trouwe badgast van- wraak nemen op het dorp,
een zonnig land naar een waar zijn vader ooit uit verd Zandvoort gekomen. Wie jaagd is. Met een toverkaars
doet hem dat na?
laat hij de bewoners langzaam
Nel Kerkman veranderen in kippen en ha-

V

Wie regelt de
kerstman? En de
warme chocola en
hete erwtensoep? Of
de adembenemende
kerstvrouwen?
Zonder Toos Tromp
geen Kerstmarkt

'KoffietijdEn verder:
Zeehond
van
specialist'
marsepein
Ma r i van der Ven populair
in Zandvoort
Uit & Vrije Tijd
Deze week:
18 pagina's
Pagina 5

Pagina 3

H W: wo 08 dec 15.59 uur, + 114 cm NAP.
LW: za 04 dec 21.26 uur, - 71 cm NAP.

Los nummer 2 gulden

van een structuurplan. Tot die
tijd mogen de kustgemeenten
in feite weinig.
Volgens Wildekamp moet er
een antwoord komen op de
vraag of afkalvende stranden
opnieuw aangevuld moeten
worden, zoals nu jaarlijks gebeurt. „Of moeten we misschien kiezen voor een meer
natuurlijke oplossing, bijvoorbeeld een eilandenreeks voor
de kust.
P. Vellinga van het Instituut
voor Milieuvraagstukken in
Amsterdam is van mening dat
de huidige kust niet meer yoldoet aan de moderne veiligheidseisen. Hij denkt dat duinaanleg voor zwakkere delen
van de kust een oplossing kunnen zijn. „De nauwe zeereep
kun je afwisselen met wat bredere duinzones. Dan zijn er
zelfs mogelijkheden om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen."
vervolg op pagina 3
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Auto's te snel
ZANDVOORT - Bijna de
helft van de automobilisten die
zaterdagavond de Zandvoortselaan passeerden, overschreden de maximumsnelheid. Van
de 711 passanten kreeg 43 procent een bekeuring. De hoogstgemeten snelheid was 105 kilometer terwijl vijftig maximaal
is toegestaan.

In de BosVariant regelen
pontons of
zandpompen de
aanwas van zand
langs de kust.
Door de brede
zandplaten
ontstaan
natuurlijke
buffers

Ruim de helft van de overtreders reed harder dan 75 kilometer. De controle vond plaats
tussen half acht en negen uur.

Tekening Nieuwe
Hollandse Zeelinie
C.W.J. Bos

15,-

Be! dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

FEI3Q

'Wat mot ik ook al weer segge, SU,' schreeuwt Kokkie
'W

De leerkrachten van de Zandvoortse basisscholen maken de gekste grappen
Foto Karin Schut

nen. Maar natuurlijk wordt lüj
aan het eind gevangen genomen en loopt alles goed af.
Ondanks de grappen (vieze
plaatjes verstopt in rekwisieten, verwijzingen naar het programma 'Big Brother', openÜJk commentaar op het spel
van de medespelers enzovoort) werd er sterk gespeeld.
Duidelijke stemmen, mooi fysiek spel en duidelijke personages.
Kokkie, de bakkersjongen

met plat Amsterdams accent,
vertolkt door Thea de Woerd,
stal de show door zich voor
200 procent in de rol te storten. In geestesvervoering verplaatste ze zich lenig en volkomen in haar rol, knap volgehouden tot het einde, over de
planken. Ze hield daarmee de
spanning in het verhaal. Wel
typisch een acteur die zo nu
en dan moet worden teruggefloten, maar dat gebeurde dan
ook regelmatig.

Stijntje de bakkersvrouw
(Annelies Daalhuizen) zorgde
dat de tengere speelster niet
ging hyperventileren en dat de
anderen op de vloer ook nog
aan het woord kwamen. Het
onderkoelde, 'Engelse', spel
van Ton Bavinck als burgemeester bezorgde zijn dienstmeisje Bets (Chantal Bouma),
door hem steevast bekakt
'Bats' genoemd, met regelmaat de slappe lach nog voor
dat hij zijn mond had openge-

daan. En dat bezorgde het publiek op zijn beurt weer hilarische momenten. In zijn pak
met krijtstreep deed hij nog
het meest denken aan Peer
Macini in de reclame van
Melkunie-koeien. En op bijna
elke zin die hy sprak, volgde
een lachsalvo uit de zaal.
Maarten Bothe bleef uitstekend in zijn rol als de domme
bakker Bloem, evenals Marja
Snijders Blok als dokter Pincet met een ongeëvenaard
Frans accent.
Het was de tweede maal dat
Rob van Toornburg, die voor
de zieke Ed Franssen inviel,
'Het geheim van Pandolio' regisseerde. „Acht jaar geleden
viel ik ook in en dat was per
toeval hetzelfde stuk," vertelt
de regisseur na de voorstelling, die zelf ooit nog les heeft
gekregen van Guus Hermes en
Ank van der Moer.
„Ik zeg niet hoe de acteurs
hun rol moeten gaan spelen.
Ik werk puur vanuit de tekst.
Ik ben de aanjager. Ik probeer
ze voor zichzelf ruimte te laten
creëren om hun personage
neer te zetten."
De kinderen, voor wie de
voorstelling met name bedoeld was, braken 's middags
de tent af van plezier. Dat
deed het volwassen publiek 's
avonds nog eens dunnetjes
over. Pretentieloos schooltoneel, waarbij spelplezier en
saamhorigheid de inzet zijn,
kan dan ineens leiden tot
amateurtoneel van een respectatael niveau, dat ook een
buitenstaander een heerlijk'
avondje heeft kunnen geven.

.-/GOLFEN JN'ZAÏgE
Stichting ontwikkeling opeh
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krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

IMieuwsbSad
Naam: (m/v) l
Adres:
l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l
Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA a
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö

Nelleke Koningsveld

J
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FAMILIEBERICHTEN
6-12-M9

Joop en Wil

6-12-'99

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Jansen-van der Tas
Alm cinta padaniu
ik hou zo veel van jou
Na een leven vol /orK/iiamheid en toewijding voor
anderen heeft Fred zijn rust Bevonden

Siegfried Werner Engl
Padang,
12 december 1935

Zandvoort,
27 november 1999

Neneng IMIB!
Nancy
Hans

Vlaandag 6 december willen onze (groot-) ouders hun
50-jarig huwelijksfeest vieren.
Wij wensen (o)pa en (o)ma een onvergelijke dag toe!
Joop, Rob, Bert, Maarten en Annemieke
Joop jr, Fleur, Mariana, Amanda, Koen, Renée,
Tanja en Tim
Hella, Judith, Anita, Trudy en Peter
Sandra, Eddy
Vindt u het leuk om het gouden paar te feliciteren?
Stuurt u dan een kaartje naar Staringstraat 5,
2041 BI l Zandvoort

Lydia K. long!
Martinus Nijhoffstraat 67
2041 NT Zandvoort
Fred is overgebracht naar liet Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennenierland, Zijlweg 183 te
Haarlem, alwaar Been bezoek.
De Uitvaartdienst zal worden Behouden op
dondei dag 2 december om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht 43
te Zandvoort.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de
begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174 te Beverwijk om 14 00 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de aula van de begraafplaats.
Sdamat djalan

Bedroefd, maar dankbaar dat hem langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat van ons
is heengegaan mijn zorgzame man, onze vader en

opa

Engel Paap
"Punt"
in de leeftijd van 80 jaar.
Gertrude Paap-Weiss
Engel en Tonnie
Robert en Helene
Hans en Alie
Karin en Bert
en kleinkinderen
27 november 1999
Staringstraat 11
2041 BH Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
pp woensdag l december van 19.00 uur tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum in de Poststraatte Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 2 december in het crematorium Velsen, Duin
en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld.
Tijd van samenkomst aldaar 10.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in één van de ontvangkamers.
Liever geen bezoek aan huis.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij kennis dat
na een langzaam afnemende gezondheid van ons
is heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader

en opa

Lucas Assenbroek
17 december 1906
28 november 1999
M. H. Assenbroek-Melaet
Eveline
Ellen en Peter
Céline, Michelle en Jelmer
Hans en Irene
Martin
Kostverlorenstraat 114
2042 PL Zandvoort
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-

den.

Na een bewogen leven en een periode van afnemende gezondheid is op 29 november 1999 overleden mevrouw

A. Huizinga-Scholten

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

;>
)>
y

Bij deze willen wij de kinderen, familie, vrienden
en bekenden heel hartelijk bedanken voor de onvergetelijke dag
H. Halderman
F. Halderman-Spijkerman

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwantileitsbehecr, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbe
heer in hel zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voorliet hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Besluit van het
algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht heeft m zijn vergaderingvan 4 november
1999 de volgende besluiten genomen.
Vaststelling Beleidsbegroting 2000
De beleidsbegroting bevat de begroting 2000 van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, en de
Meerjarenbegroting 2000 tot en met 2004.
Vaststelling tarief verontreinigingsheffing 2000
Het algemeen bestuur heeft het tarief verontremigmgsheffing voor 2000 vastgesteld op ƒ 103,68 per vervuilmgseenheid per kalenderjaar Voor degenen die per maand
worden aangeslagen geldt een tarief van ƒ 8,64 per vervuiImgseenheid per maand. Meerpersoonshuishoudens betalen m 2000 ƒ 311,04 (f 25,92 per maand) en éénpersoonshuishoudens ƒ 103,68 (f 8,64 per maand).
De verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en
Vecht 1997 is volgens dit besluit aangepast.
Vaststelling tarieven waterschapsbelastingen 2000
Het algemeen bestuur heeft de tarieven voor de waterschapsbelastmgen (ingezetenenomslag, omslag gebouwd
en/of ongebouwd) voor 2000 vastgesteld De tarieven zijn
voor de ingezetenenomslag maximaal ƒ 79,33 per woonruimte, de omslag gebouwd maximaal ƒ 1,87 per ƒ 5000,waarde en de omslag ongebouwd maximaal ƒ 176,41 per
hectare. De tarieven staan m Bijlage l die per l januari
2000 bij de Omslagverordening Amstel, Gooi en Vecht
wordt gevoegd. Bijlage l voor 1999 komt dan te vervallen
Inzage en inlichtingen
U kunt de besluiten tot en met l maart 2000 tijdens kantooruren inzien bij de vestigingen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum en Spaklerweg
18 te Amsterdam
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
W B ten Haaf, DWR, Directieondersteuning, afdeling
Beleidsadvies £ juridische zaken DWR, tel (035) 647 78 45
U kunt afschriften van de besluiten (tegen betaling) en een
samenvatting van de begroting (gratis) aanvragen bij de
afdeling Communicatie, tel (035) 6477614
Hilversum, 17 november 1999

Co
weduwe van Matthijs. J. Balk
Zandvoort,
Wassenaar,
29 november 1999
26 mei 1910
Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
J A. M Balk
Frans Zwaanslraat 20
2042 CC Zanclvoorl
Moeders is thuis, alwaar geen bezoek.
De Eucharistieviering zal plaatshebben op vrijdag
3 december om 14.00 uur in de St. Agathakerk,
Grote Krocht 43 te Zandvoort
Aansluitend is de begrafenis op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort om

'l 5.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
Restaurant Esplanada, Badhuisplein 2 te Zandvoort.

Verdriet is als de glimlach van de herinnering

Huub Emmen
21 november 1999
Bedankt, bedankt, bedankt

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Volgens Algemene

KENNISGEVING
wet bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 22 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 47 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 29 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Elke tweede dinsdag van de maand rijdt de
Ecocar door Zandvoort met de volgende halteplaatsen
Cornelis Slegersstraat 08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 - 10.00 uur
Ir. Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw grafwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagehiks tussen 10 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug/sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

14.45 - 15.30 uur
15.45 - 16.30 uur

Bedrijven die zijn aangesloten bij het DlS-systeem kunnen bellen zodat hun chemisch afval
dan op een woensdagmiddag wordt opgehaald (bijv de HEMA, Albert Heyn, etc )

EVENEMENTEN

De volgende vergunning(en) is/zijn door de
Burgemeester c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
99-5612, verleend d.d. 23 november 1999
aan het Ondernemers Platform Zandvoort:
- vergunning op grond van artikel 2.2.2
van de "APV Zandvoort" om op zondag
19 december a.s. een kerstmarkt te organiseren in Zandvoort;
- ontheffing van het bepaalde in artikel 3, lid 1
en artikel 4, lid 1 van de Zondagswet om
op zondag voor 13 00 uur openbare vermakelijkheden te organiseren en om zonder
strikte noodzaak voor 13 00 uur gerucht te
verwekken,
- vergunning op grond van artikel 2 1 4 1 van
de "APV Zandvoort" om levende, onversterkte muziek ten gehore te brengen op het
podium en kerstmuziek door middel van een
geluidsinstallatie op de Kleine Krocht/
Gasthuisplem
U kunt deze vergunning(en) inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning, een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
KAPVERGUNNINGEN
Aanvraag kapvergunningen
- Van Leeuwenhoekstraat 12 - 1 boom
- Haarlemmerstraat 37
- 1 boom
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben kapvergunningen verleend voor
- Hogeweg 46
- 1 boom
- M. Molenaarstraat 9
- 1 boom

35 jaar

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

enz.

Vrijblijvende prijsopgave

100 jaar traditie
en vakmanschap

13.45-14.30 uur

Zijn mensen nu niet m staat om hier hun klein
chemisch afval kwijt te raken dan kunnen ze
terecht bij de Gemeentewerf, iedere woensdagmiddag tussen 13 00 - 15 30 uur

Fa. Gansner & Co,

v.a. ƒ 60,- p-nV

Deskundig advies.

incl. stenen

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

TEL. 023-5731729

12.45 - 13.30 uur

Voor december is de volgende ophaaldag
gereserveerd door Ecotechniek Chemie BV
(030) 247 09 11
- dinsdag 14 december 1999

HENKSEBREGTS

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

LAVERTU steenhouwers

Jacoba Margaretha Hendrika
Maria Balk-Beyersbergen

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

SIERBESTRATING
•Ï^&B H

Zij werd 85 jaar.
Op uitdrukkelijke wens van de overledene is haar
stoffelijk overschot beschikbaar gesteld aan de
wetenschap

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij altijd voor
ons is geweest, geven wij U kennis van het overlijclen van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluèstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

gespecialiseerd in

woonachtig in Het Huis in de Duinen.

Een hand die zwaaide als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die nu voor altijd afscheid nam

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Sophiaweg
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
(Vomar)
Bramenlaan (Bentveld)

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55
*

-

P. Leffertsstraat 24
- 3 bomen
Zr. D. Brondersstraat 14 - 1 boom
Kostverlorenstraat 77
- 22 bomen
Parnassialaan 26
-3 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na'
verzending van de vergunning een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook
een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet ten minste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

ART. 17 WRO

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor een termijn van maximaal 18
maanden vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het oprichten van noodgebouwen (voor de
plaatsing van apparatuur voor een telecomverbindmg) op het parkeerterrein (circuitterrem) aan de Vondellaan
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 3
december 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort '
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend
19-90021B Kostverloren
vergroten van
straat 12
een woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-2175 Koningstraat 49
slopen van
t/m 71
woningen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Ëën épmprteet verzorgde begrafenis
t>f crematie voor eenéénmalige
afkoopsom van slechts f 3.665,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

" Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

voor meer informatie:

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lctverru,
tel 020-6103086 iax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

BEL GRATIS 0800-0224535
Single Boe. „De Manege"

OUWENS
UERWARMING

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

PROGRAMMA DECEMBER
4 dec. Terug in de tijd met
EDDY CEE and the Crazy Rockers

BRGMJJS

0800-0998830

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

11 dec. Live Salsa uit Columbia en
in de pianobar GINA (Ned. ShMey Bassey)

Dagen nacht bereikbaar voor
hét verzorgen van een begrafenis.
•/•:••'.•'.
of crematie.' ..', '
• .Direct hulp bij een. sterfgeval.. .
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
OMSTREKEN

Parklaan 36; 2011 KW Haarlem:

18 dec. Henk Wijngaard en
de 60'er jaren band CATBACK

Beide kerstdagen gesloten

Vragen over de bezorging?

en 1 jan, weer geopend met
Nieuwjaarsreceptie en een Caribbean NewYear

Bel Interlanden Spreigroep

Voor info: 023-5716023.

0900-8998200
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

Zandvoorts
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ftecron boos over
toeristenbeleid
van Zandvoort
ZANDVOORT - De Verening van Recreatieonderne°ners Nederland (Recon) wil
van de gemeenteraad uitleg
over het toeristenbeleid. In de
eerste plaats zijn de recreatieondernemers boos over de verioging van de toeristenbelas;ing in 2000 met 30 procent.
Daarnaast is het onduidelijk
waarom toeristen moeten
meebetalen aan een integraal
veiligheids-, vervoers- en verIceersbeleid.
In een brief schrijft de vereniging van recreatieonderneiners Nederland met 'gemengde gevoelens kennis te hebben
nomen van het voornemen
om de toeristenbelasting met
30 procent te verhogen'. „In
twee bijeenkomsten met ver;egenwoordigers van uw getneentebestuur hebben wij de
^elegenheid aangegrepen om
onze kanttekeningen ten aanzien van de nota toeristenbelasting naar voren te brengen."
Recron vindt de verhoging
van vijftig cent per nacht per
toerist te hoog en te rigoureus.
„De gevolgen zijn in het geheel
met doordacht. Een verhoging
die uitstijgt boven de verwachte ontwikkeling van het inflatiecijfer is riskant en onaanaardbaar."
| De vereniging vindt de Zandvoortse berekening voor het te
voeren beleid onduidelijk. „Er
worden forse bedragen opgevoerd voor integraal veiligIheidsbeleid, integraal ver:eers- en vervoersbeleid. Ook
het promotie- en acquisitiebeeid wordt doorberekend aan
de verblijfsrecreant binnen de
gemeente."
De nota toeristenbeleid is
r
oor de vereniging op meer
punten onduidelijk. „Het geneentebestuur stelt voor om
de gemiddelde verblijfsduur
voor gasten in mobile-homes
en stacaravans op 90 vast te
stellen. Volgens Recron is 40
meer conform de werkelijkheid. Uit jurisprudentie blijkt
dat de gemeenten niet meer
dan 25 procent mag afwijken.
Het voorstel ligt ruim daarboven.

Jorritsma kiest
voor molenpark
bij Egmond aan Zee

ZANDVOORT - Minister
Jorritsma van Economische
Zaken heeft haar voorkeur uitesproken voor de komst van
een nearshore-windpark voor
de kust van Egmond aan Zee.
De minister zei dit vorige week
•ydens de Nationale Duurzame Energieconferentie in
Noordwijkerhout.
De ministeries van EZ en
Vrom hebben een milieu-effectrapportage
opgesteld.
Daaruit blijkt dat de landichappelijke en recreatieve effecten nadeliger zijn voor
Zandvoort dan op een locatie
voor de kust van Egmond aan
Zee.
Het kabinet zal overigens
over enkele weken een beslissing nemen over dit nearshoredemonstratiepark. Met dit
park hoopt men ervaring op te
doen over het functioneren
van windturbines in open zee.
Op termijn wil het kabinet
meer dan 2000 megawat windenergie opwekken met de
windturbines. De gemeente
Zandvoort reageert verheugd
op de mededeling van de miüster. Met name omdat de locale belangen op het gebied
van milieu en economie hebben meegewogen.

Zandvoorts
Mieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
roensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur. Dick Piet .
: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogs
'raten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frè'eiean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
ecretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel (023) 571.8648
(023) 573.0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
üu
r, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
'an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderd
ag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
Advertentieverkoop: H. van Zanten (mana
9er), M Oosterveld. Regiokantoor: Gejbouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
'Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
j 11 80 AB Amstelveen Tel. (023) 571.7166.
(023) 573.0497. E-mail: wmcomm®
iAdvertentie-orderafdelmg: Postbus 122,
10
00 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
5626283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax.
6656321.
^onnementen (opgave, verhuizing, etc).
l°20) 5626211
^onnementspnjzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
' 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
'9.60 per kwartaal; voor postabonnees
Sslden andere tarieven. Losse nummers ƒ

woensdag l december 1999

Oud Noord verkeersveiliger en meer kleur
„Er blijven natuurlijk mensen, die lak hebben aan de hele
wereld," zegt Caroline Vreeken over de hopen
hondendrollen op de Nicolaas Beetslaan en het te hard
rijden van sommige automobilisten op de Van Lennepweg.
Vreeken is secretaris van de zogenaamde Raamplangroep,
een van de drie in het leven geroepen bewonersgroepen, die
zich inzet voor de verbetering van de woonomgeving in Oud
Noord.
De raamplangroep werkt samen met de gemeentelijke
projectgroep en zorgt er onder
andere voor dat de stem van
de wijk gehoord wordt en dat
de wensen van de bewoners in
het raamplan naar voren komen. Daarnaast functioneert
de Wijkgroep als oog en oor
van de bewonersgroep en heeft
de Activiteitengroep de taak
om laagdrempelige activiteiten te organiseren in de buurt.
'Raamplan, een plan met
perspectief...' is de titel van
de brochure, die bij verschillende instellingen in het dorp
ter inzage lag. De brochure
werd afgelopen donderdag
avond visueel gepresenteerd in
het Rode Kruisgebouw. In
twee zaaltjes hingen foto's en
ontwerptekeningen van acht
te behandelen thema's, zoals
riolering en waterbeheer, sfeer
en karakter,
wonen en weizijn, voor de
verschillende
wijkdelen.
Het is de
eerst keer in
de geschiede~
nis van Zandvoort dat bewoners participeren in een dergelijk project. „Het is hoopvol
dat dit gebeurt," zegt buurtbewoner Pieter Mans, „ maar als
er achteraf blijkt dat er toch te
weinig geluisterd is naar de bewoners, dan heb je de poppen
aan het dansen." Zijn vrouw
Jolande is minder sceptisch.
„Er wordt zo hard gewerkt
door de bewoners, dan kan de
gemeente het niet maken om
daar geen gehoor aan te geven."
Ook voor ambtenaar Peter
Post is het de eerste keer om
op deze manier samen te werken met bewoners. „Dit is geen

inspraak, maar pure participatie. Dat betekent dat er niet
achteraf als de plannen al gemaakt zijn de betrokkenen een
Wond door val
mening kunnen geven, maar
ZANDVOORT - Een 43-jandat we vanaf het begin nauw
ge Zandvoorter is vorige week
met elkaar samenwerken. Het
proces lijkt daardoor in eerste
dinsdag omstreeks half twaalf
's avonds gewond geraakt
instantie langer te duren, maar
door, vermoedelijk, een blackik denk dat we uiteindelijk tijd
out. Hij viel van de barkruk in
zullen winnen, omdat het eindeen café aan de Haltestraat. In
resultaat pas dan tot stand zal
een ziekenhuis in Haarlem is
komen als beide partijen het er
zijn hoofdwond gehecht.
mee eens zijn. Dwarsliggen is
dan niet meer nodig en dan
kan er snel met de uitvoering
van de plannen begonnen worden," aldus Post.
ADVERTENTIE
Speelruimte en het verkeersveiliger maken voor de kinderen, groenvoorzieningen en
meer kleur in de wijk, staan bij
veel bewoners boven aan het
verlanglijstje. Het eerst wijkdeel dat concreet wordt aangepakt is het
'Rode dorp',
dat zich uitstrekt tussen
het spoor, de
Vondellaan en
Cinema C
de van Len--^--^-- nepweg. De Nanny Wempe (links) van de bewonerscommissie geeft uitleg over foto's en ontwerptekeningen van de acht thema's zoals sfeer en
02 dec. t/m 08 dec.
naam verwijst niet naar rode karakter, riolering en waterbeheer en wonen en welzijn, die werden gepresenteerd
Foto Andrc Liebciom
dakpannen, maar naar het van
Dagelijks
oudsher socialistische karakH 30
niet bij het overleg zouden ho- stant overstroomt en dat er Jaap Kerkman (65), voorzit- goed van pas."
ter van de wijk.
Vreeken daarentegen woont
De inloopavond wordt niet ren, maar daar is nu niets meer geen lekker trapveldje is voor ter van de Raamplan-groep,
woonde als kind al in de buurt. slechts acht jaar in Zandvoort
zo druk bezocht als verwacht van te merken. Ik wil per slot de kinderen."
werd na de enorme toeloop van rekening ook dat mijn „De nieuwe wijk moet voor „Ik werd voorzitter omdat nie- en wordt dan ook resoluut invan de vorige georganiseerde dochter veilig naar school kan de andere bewoners niet echt mand het anders wilde zijn," gedeeld bij de zogenaamde
bewonersavond. „Ajax speelt," lopen en speelruimte heeft en leuk zijn geweest. Ze ontnam legt hij bescheiden uit. Ik ben 'import' door de oudere bewolegt Vreeken uit, terwijl achter niet constant met kak aan een vrij uitzicht over het voet- net gepensioneerd en kan me ners. „In de praktijk merk ik
|(AL) Nederlands Gesproken |
haar rug beelden van het eer- haar schoenen naar binnen balveld. Nu denk ik dat de nu onder andere voor deze be- daar niets van. Ik word wel
Meeuwen een voorbeeldfunc- wonersgroep inzetten. Ik was eens op mijn vingers getikt
ste straatfeest in Oud Noord loopt."
„Ik geneer me wel een beet- tie kan vervullen voor de in- als belangenbehartiger werk- omdat je bijvoorbeeld moet
over het witte doek rollen. Zelf
woont ze in een nieuwbouw- je," bekent Jolande Mans, richting van de verouderde de- zaam in de zorgsector, dus ik zeggen 'Roje dorp' in plaats
Dagelijks 15 30
huis aan de Nicolaas Beets- eveneens bewoonster uit de len in pud Noord," zegt haar kan deze capaciteit nu hier in- van het 'Rode dorp', maar we
Do t/m Dl 1900
hebben
elkaar
echt
wel
gevonMeeuwen.
„Wij
hebben
een
man
Pieter,
die
zich
nu
toch
zetten.
Echte
Zandvoorters
straat.
„Er is in het begin wel ge- mooie wijk en mooie huizen, huiswaarts spoedt om het eind zijn gewend om een beetje op den in de groep. De sfeer is
zegd dat de mensen uit de maar aan de andere kant erger van de voetbalwedstrijd van elkaar te letten en naar elkaar prima."
te luisteren, dus dat komt nu
Nelleke Koningsveld
nieuwbouwwijk de Meeuwen ik rne ook aan de vijver die con- Ajax niet te missen.

BABY
GENIUS
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Nieuwe umenmuur draagt
by aan het rouwproces

Met honingraatelementen is de muur makkelijk uit te breiden

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort geeft haar
bewoners vanaf l januari de
gelegenheid om de as van
overleden dierbaren in een
urnenmuur te bewaren. Tussen het rooms-katholieke en
algemene deel van de begraafplaats worden zo'n
twintig nissen geplaatst. Om
vandalisme te voorkomen
zijn deze afsluitbaar.
„Vroeger kwam er één verzoek per jaar om de as van een
overledene te kunnen bewaren," verklaart begraafplaatsbeheerder Joop Jansen de
keuze van de gemeente voor
een muur. „Maar het zijn er nu
al zo'n zeven a tien per jaar."
Veel mensen kiezen voor cremeren, maar voelen er niets
voor om de as van hun overleden partner of familie in huis te
houden. Om een urn in een
daarvoor bestemde urnenmuur te bewaren, moeten ze
uitwijken naar de begraafplaats in Velzen. De Zandvoortse begraafplaats heeft

wel de mogelijkheid om urnen
te begraven. Maar dat is toch
niet helemaal hetzelfde. Een
urnenmuur draagt bij aan het
rouwproces. Het is een gedenkplaats, waar je kunt herdenken en verwerken. „Velen
willen in alle rust afscheid kunnen nemen en hebben daar tijd
voor nooUg," meent Jansen.
„Velzen ligt daarvoor wel erg
ver weg."
De urnenmuur die op de
Zandvoortse
begraafplaats

Zandvoorters
nu nog naar
Velzen
komt, is ontworpen in de vorm
van een honingraat. Het systeem is makkelijk uit te breiden. „Een echte muur is meteen zo'n vast gegeven," vindt
Jansen. „Na verloop van tijd
kun je de verschillende elementen aan elkaar koppelen,
waardoor uiteindelijk ook een

r

l

Beperkte kieslijst
S. van den Bos is het niet eens
met de verkie/ingsprocedure
voor de Zandvoorter van de
Eeuw.
'Wie verdient de eretitel
Zandvoorter van de Eeuw'. Zo
luidt de kop van het eerste artikel dat ik over dit onderwerp
in uw blad las. En verder staat
daarin: 'Maar wie heeft Zandvoort in de twintigste eeuw op
de kaart gezet? Dat bepaalt u
als lezer van het Zandvoorts
Nieuwsblad.'
Tweede artikel. Kop: 'Nominaties voor Zandvoorter van
de Eeuw stromen binnen'. En
ik lees verder daarin 'ongewijfeld heeft u zelf ook nog een
suggestie' 'Op 24 november
maken we in het Zandvoorts
Nieuwsblad de nominaties bekend. Er wordt dan een stemlijst opgesteld.'
Derde artikel. Kop: 'Stembusstrijd om eretitel barst los'.
Dat is mooi, dacht ik, dat kan
een spannende verkiezing worden uit die vele binnengestroomde nominaties.
En wat lees ik dan? 'De redactie heeft een top tien opgesteld naar aanleiding van het
aantal uitgebrachte nomina-

langere muur ontstaat."
Voorlopig begint de gemeente met twee losse delen met elk
tien nissen. Er is een keuze
voor een open en dichte nis. In
het eerste geval is het gebruikelijk om de urn, meestal een
stevige sierurn, vast te laten
maken. Dat om vandalisme te
voorkomen. De eenvoudige asbus wordt meestal achter een
siersteen met opschrift geplaatst.
Volgens de begraafplaatsbeheerder is het mogelijk om de
nis te huren voor twintig jaar.
„Dat is de normale wettelijke
termijn. Die termijn kan elke
keer met tien jaar worden verlengd." De huur voor twintig
jaar bedraagt overigens zo'n Vervolg van voorpagina
achthonderd gulden en een Vellinga is zich er van bewust dat in plaatsen als
urn tweehonderd.
Noordwijk, Zandvoort, BloeDe gemeente heeft 14 dui- mendaal en Egmond aan Zee
zend gulden beschikbaar ge- de visie 2050 met de nodige arsteld voor de aanleg van de ur- gusogen wordt bekeken. Het
nenmuur. Het is voldoende toerisme is belangrijk maar de
voor de aanschaf van de twee veiligheid en de gewenste parlosse honingraatelementen en keeroplossingen staan op geeen bankje voor de nabestaan- spannen voet. „Wordt het nu
of nooit meer? Bij zo'n upgraden.
ding zit je wel met auto's. De
lucht in kan niet voor het zicht.
Politiek is dat onhaalbaar. En
in de grond is het in strijd met
de veiligheid."
Het Instituut voor Mileuvraagstukken stelt volgens
Vellinga de veiligheid voorop.
„Maar we moeten ook proberen om te houden wat er is.
Bijvoorbeeld
arbeidsplaatsen." In dat opzicht staat
woordvoerder Van den Berg
van het Hoogheemraadschap
Rijnland wat sceptisch tegenover de medewerking van gemeenten. „De meeste gemeenten willen een oplossing voor
de deur. Bijvoorbeeld iets aanleggen in zee (pier of zeebalkon). Toch moeten kustbewoners ook wennen aan het idee
dat bij een rampdreiging hon-

Visie Noordzeekust

HET WATER/
STIJGT

MENINGEN
De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in
de krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te
weigeren en te redigeren.
Brieven die langer zijn dan
300 woorden kunnen worden
ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts
Nieuwsblad, postbus 26,
2040 AA Zandvoort of lever
uw brief af op de redactie
aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
ties.' En toen dacht ik: Wat is
dat nou? Ik zou uit tien door de
redactie geslecteerde genomineerden moeten kiezen? Kom
nou! Ik wil de namen van alle
ingezonden kandidaten op een
stemlijst zien en aan de hand
van de vermelde antecedenten
van betrokkenen zelf bepalen
aan wie daarvan ik mijn stem
geef. Slechts zo.
Redactie, doet u naar mijn
mening recht aan de oorspronkelijke opzet (zie het eerste artikel) dat wij, uw lezers dus,
bepalen wie van de door de
Zandvoortse burgers ingezon-

den genomineerden de eretitel
'Zandvoorter van de Eeuw'
verdient.
S. van den Bos
Zandvoort

derden mensen tijdelijk moeten verkassen „De kuststrook
is in feite een flexibele waterkering. Alleen weet de burger
dat nog niet."
In het plan Bos wordt daar
overigens op ingespeeld. In dat
masterplan wordt de Noordzeekust uitgebreid met grootschalige zandplaten. Volgens
ingenieur Bos gaat de Bos-Variant ervan uit dat badplaatsen als Scheveningen, Katwijk,
Noordwijk, Zandvoort, Egmond- en Bergen aan Zee in
brede baaien liggen. „De zandplaten hebben een totale omvang van zo'n 55 hectare. Dat
is net zo groot als het Groene
Hart of de Veluwe." De kustaanwas wordt overigens veroorzaakt door zogeheten golfdempers. Deze pontons werken als een natuurlijke zandpomp.
Het idee van de ingenieur is
trouwens minder revolutionair
als menigeen denkt. „Sinds
800 hebben we al een variabele
kust. Onze voorouders hebben
later hun land ook op deze manier uitgebreid. In wezen ook
het land laten groeien. Het
heeft ze zelfs geld opgetaracht."

Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.

Dagelijks
21 45

THE
IHAUNTINGE
Liam Neeson
,Caiherme Zeta-Jones

Geen Knrm'ers

A. van Duijn vindt het jammer
dat er geen verzetsmensen of
Knrm'ers op de kieslijst voor
de Zandvoorter van de Eeuw
staan.
Naar aanleiding van uw oproep om te stemmen voor de
Zandvoorter van de Eeuw wil
ik u het volgende onder de aandacht brengen. Mijns inziens
hadden er in in het rijtje van
genomineerden nog wat namen van andere personen mogen staan. Ik denk aan diverse
verzetsmensen van de oorlog
1940-1945.
Vervolgens vind ik dat er wel
mensen van de Koninklijke
Nederlandse Reddings Maatschappy (Knrm) bij hadden
mogen staan. Deze mensen
rukken bij noodweer uit om te
proberen drenkelingen uit zee
te halen. Dit met gevaar voor
eigen leven.
A. van Duijn
Zandvoort

'Sinds 800 is er al
een variabele kust'

De Millennium Prijsvraag
*dvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange'en bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

ZANDVOORT - Op zondag
5 december is er een live-optreden in café Shooters. Onder
het motto 'geen pakjesavond
maar soundmixavond' kunnen
bezoekers de hele avond zingen onder leiding van Ron
Burk uit Haarlem. Hij neemt
een aantal zangers en zangeressen mee. Shooters is te vinden aan de Haltestraat 56a.
Het optreden begint omstreeks 22 uur.

Minder bewoners
op inloopavond
vanwege Ajax

"ezorging: Vragen over bezorging donderda
9 tussen 9-12 uur (023) 571.7166

lo

Café Shooters

Woensdag 08 december
1930

Claire
Dolan

Regie LOÜL.C Kcmuan
Mei Kamn Canlidcc «F

Verwacht
9 december
de ncdcrlandse

première van de
milleniumfilm met
Arnold
Schwarzencgger:

IEND OF DAYSI
": - V Ciic«i Zamdroort
. .
Gaitkiüplilm S. 2042 M, ZU<TO«*

T»l: (023)5711616^ ^
WWW.CnLCDSZANDTOOKT.ia;

Zandüoarter
Maximaal drie namen aankruisen
Q Burgemeester Van Alphen
Q Ane Jan Hollenberg
Q Piet d'Hondt senior
Q Klaas Koper
Q Kees Kuijper

Q Jan Lammers
Q Piet v/d Meije
Q Rob Slootemaker

Q Quarles van Ufford
Q Zuster Zegwaart
Dit stembiljet dient uiterlijk op 8 december bij ons binnen te
zijn. U kunt het biljet afgeven op het redactiekantoor op het
Gasthuisplein. U kunt uw inzending zonder postzegel versturen
naar: Weekmedia, antwoordnummer 2889, 1000 PA in
Amsterdam, ovv Verkiezing Faxadres 573 0497 Telefoon571.8648. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden

Dit is de keuze van
Naam

. ..

Adres

.

. .

Postcode/Woonplaats' .

vindt u in deze krant op:

Hans van Pelt

22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,1 december, 15 december en 29 december 1999.

^Sv

J
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ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Sinterklaasprijsje

./da/s eerste
'hè Big Lebowski

?* voor F49,*5™
Verkrijgbaar bij:

CANAL+

Radio Stiphout
Thorbeckestraat 15, Zandvoort

HOE ZORGT S1NGER ERVOOR DAT
Z'N MERK NIET GAAT ZIGZAGGEN?
Co adverteren is ook voor een naaimachmefabnkant
een effectieve manier om met zi|n detaillisten te adverteren zonder het zicht op zn merk te verliezen Meer
weten over deze gratis service7 Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders (020)43091 00
of ki|k op www cebuco nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

®
©
®
®

i:;|Gqède"service '4:55-.
Uitgebreide Garantie

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Weekmedia opmicrofiche.

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Fax 023 - 573 68 35

Openingstijden maandag 12 00-17 30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 1000 tot 1600 uur

Keulsche Vaart 3A
Breuhelen
TCI.O346-S64OIO

Notaris mr PJ N van Os m Amsterdam heeft de trekking van november 1999 verricht Van de winnende lotnummers zijn
de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 5 000 gulden- dezelfde pri|S BIJ
prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten Prijzen boven
1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch c
uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

De Kanjer van 30,8 miljoen gulden van de Nationale
Postcode Loterij kan op elke postcode in Nederland
vallen, dus ook op de uwe! Heeft u al een lot, zodat
ook ü kunt delen in de grootste prijs van Nederland?
Bestel snel want deze maand valt de Kanjer!

25,- 3330
1023 XZ
5O,- 2224 BC
5,- 4121
70,4645
5,- 5437
7O,500,- 3371
5,- 4153
4694
70,- 5471
70,1030
10,- 2231 LL
70,3
1034 WS
25,- 2281
5,5,4732
7O,- 5500
422
5,- 4156
5,1058 DM
25,- 2283
5,- 3432 ES
50,- 4247
5,- 4756
7O,- 5527
70,1063 XV
100,- 2288
10,5591 PW
25,1074 HN 100O,- 2291 WZ
50,5611
5,10,5623 LR
50,1075
5,- 2317
1 076
10,- 2322
5,5632
5,1094 KD
100,- 2387
5,5641 TB
50O,25,1097 NB
100,- 2461 BW
5645
5,50,5706
70,1112
5,- 2551 EH
1115 DK
50,- 2552
5,5804
70,5OO,1 1 56
5,- 2555 ES
5826
5,2555
VC
25,5831
5,1161 JL
50,500,1165 HN
25,- 2564 CP
5853
5,1182 JG
25,- 2564 KS
700,5961 AW
25,1185 RM
25,- 2573 RP
25,5961 KL
25,5,5981 DP
25,1186 SP
25,- 2582
6004 RE
25,1211
5,- 2595 CP 70OO,5.6029
5,1215 CM
25,- 2601
6031
5,700,1218
70,- 2622 ER
6045
HT
50,1222 PK
100,- 2622 GJ
50,4261 LP
5OO,- 3481 AX
25,700,- 4756 SZ
50,- 6093 GV
50,1223 JP
50,- 2625 ED
25,70,- 3522 GN
4311 NB
70O,- 4758 TC
25,- 6135 CT
50,1230
7O,- 2630
1251 WL
25,- 2630
70,- 3523 RB
25,25,5,- 3524 DK
1260
70,- 2665
1271
5,- 2671 SW
25,- 3526
5,50,1272 RG
25,- 2731
70,- 3531 GA
5,- 3561 AG
50,1274
5,- 2751
1316 G N
500,- 2802 SG
50,- 3600
70,5,- 3620
1324 PL
50,- 2809
5,50,- 3623
5,1410
5,- 2811 RX
1441
5,- 2821
70,- 3710
70,50,- 3742 ET
700,1456
1O,- 2841 LV
1 477
5,- 2871 TB
50,- 3768
5,1489
5,- 2912 NH
50,- 3770
5,1 503
1O,- 2926 PC
5,700,- 3800
5,1521 PC
500,- 2928
70,- 3834
Voor alle 19 loten in deze postcode
5,- 3848 AV
25,1540
5,- 2987
1 622
5,- 2993
5,- 3851 LW 70OO,700,1678
5,- 3000 AR
25,- 3852 LM
700,1695
5,- 3036 KL
25,- 3861 VZ
50,1713
5,- 3042
5,- 3862 NL
en als jubileumprijs 10 jaar Postcode
1713
5,- 3068 EK 7000,- 3882 GN 7000,1735 KD
25,- 3079
5,70,- 3886
Loterij: per deelnemer een BMW!
1 738
70,- 3132
5,70,- 3905
1741 SJ
25,- 3165
50,70,- 3905 KC
1761 CR
25,- 3193
25,5,- 3925 VJ
25,- 3953
4 317
7O,- 4761 JE
50,- 6164 HG
25,1767
70,- 3204 BK
70,4 31 7
5,- 4772
70,- 6165 BH
1782
5,- 3211
70,- 3 961 JS
25,700,1784
5,- 3214 AP
25,- 3972
700,- 6174 RG
7O,- 4791 JV
50,5,- 4333
4 353 SC
1784 XL
70O,- 3216
50,25,- 4822 VM
25,- 6191 AM
50,70,- 3972 WT
1810
70,4850
5,- 6226
5,1811
5,4854
70,- 6231 LD
25,4861 R P
25,- 6241
5,1827 DM
500,1843
70,4875
70,- 6245
70,1852 GD
5O,4875 CG
25,- 6261
5,4901 KN
25,- 6325
1 902
70,5,4927
5,- 6439
5,1947
70,5000 AK
25,- 6463 CN
1 948
5,25,1949
5,5026 RR
700,- 6525
70,7951 EA 067 in Staphorst
1963
5,5035
5,- 6533
5,JT
25,- 6536
1973 XS
25,5,(dit
is een niet-verkocht lotnummer) 5044
1991 EA
50,5053
5,- 6537 BB 7000,2011 AK
50,5062 AC
25,- 0541
70,70,- 6544
70,2015
70,Stand Mega Jackpot december 5094
2022 BL
700,5104 AV
25,- 6546 TE
25,5104 H f
50,- 6551 CR
2033 GS
50,25,5120
5,- 6561
5,2036 EB
50,2037
5,5170
70,- 6579 AG
25,6581
5,2050
5,5231 SK
25,2102
70,5232
5,- 6601 RA
700,1
25,2131
5,5272
5,- 6611 KA
2131 GC
50,5281 AK
50,- 6653 BS
700,5,2135 MX
50,- 3232
70,- 3993 AN
700,- 43BO
70,- 5305
70,- 6677
25,- 3997
S,- 4388
70,- 6681
5,2142
5,- 3232 HA
5,- 5321
2151
5,- 3233 LJ
700,- 4005 BD
50,- 4453 AC
50,- 6683
70,50,- 5324 EW
25,- 4062
5,2153
70,- 3263 RH
S,- 4463 VZ
5O,- 5344 CB
25,- 6712
25,2203
5,- 3292
5,- 4106
5,- 4584
5,- 5421
70,- 6717 VT
2221 JD
25,- 3293
70,- 4117
70,- 4631 T D
50,25,5423 TH
50,- 6852 CT

Extra Trekking
een leven lang per jaar

100.000 gulden
4834 BE 022 in Breda

Hoofdprijs

100.000 gulden
6641 ZZ 012 In Beuningen

BON-VOOR-30,8-MILJOEN
' Ir «Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
m de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen
en de wekelijkse Kien-prijzen.
Ik steun hiermee 29 goede doelen.

D de heer

D mevrouw

Naam
Adres
Postcode

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters Deelname houdt m aanvaarding
van hel reglement, verkrijgbaar bi/
Ledenservice Nationale Postcode Loterij,
tel 0900 • 300 7500 I3S cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Plaats

Mega Jackpot november

(Post)banknummer:

4 miljoen

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,Tel
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

150.9912

NATIONALE l
LOTERIJ!

25.000 gulden

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

5 miljoen

6861 ZR
6865

6871

6874
6905
6915
6922
6932
6932
7051
7064
7075
7081
7202
7245
7271
7323
7323
7333
7334
7421
7433
7447
7544
7558
7575
7606
7622
7641
7641
7672
7707
7711
7757
7764
7766
7772
7775
7826
7830
7871
7890
7932
7936
7963
7971
8023
8031
8031
8079
8091
8111
8124
8131
8170
8171
8180
8242
8261
8291
8307
8314
8394
8404

VL

GX
BC

NG

GB

HR
VT

XZ
KT

BE
XZ
ES

AB
JV

PP
BJ

500,- 8408
5,- 8426
ro,- 8430
5,- 8442
5,- 8495
25,- 8502
5,- 8526
5,- 8605
5O,- 8614
25,- 8622
70,- 8623
5,- 8636
70,- 8748
70,- 8753
700,- 8933
70,- 8933
5,- 9073
5,- 9077
70,- 9111
5,- 9124
25,- 9172
5,- 9176
500,- 9202
5O,- 920?
70,- 9203
70,- 9223
7O,- 9261
70,- 9286
70,- 9291
25,- 9311
70,- 9356
5,- 9366
5O,- 9367
5,- 9404
7Of- 9422
25,- 9430
25,- 9442
7O,- 9442
50,- 9445
7O,- 9451
5,- 9471
5,- 9472
5,- 9489
70,- 9512
5,- 9584
25,- 961 5
70,- 961 9
70,- 9663
25,- 9672
5,- 9675
5,- 9696
5,- 9699
7OO,- 9744
5,- 9753
70,- 9773
700,- 9774
70,- 9796
5,- 9822
5,- 9901
70,- 9922
70,- 9931
5,- 9932
70,- 9933
5,- 9974

XN
AB

LZ
WC

BC
TH
CW

GT

TG

LB
CJ

TC
LB
JJ

70,5,5,70,5,5,70,70,5,5,25,S,700,5,70,5,S,5,5,70,70,S,25,25,5,5,5,70,5,S,50,70,50,70,25,70,70,70,70,25,S,25,70,5,5,5,S,5,S,50,70,5,5,25,5,5,5,5,5,25,70,50,25,5,-

llVooiSKi»!
p;siitslagei:irj;:is

l1--;.-;.-..*-"-.'..;!» j' V.' ;•'••'• ..•iV;-v'ri!,'-!.'> "'->i'''^fe^ïSi
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Toos Tromp tekent voor Kerstmarkt

Met

oog

Geen 'Kat op het spek'

en

ZANDVOORT - De Zandvoortse Toneelvereniging Wim
Hüdering zou vrijdagavond 10
en zaterdagavond 11 november de klucht 'De kat op het
spek' op de planken brengen in
De Krocht. Door ziekte van
een van de mannelijke hoofdrolspelers, Bert Geelen, zijn de
voorstellingen echter uitgesteld tot vrijdagavond 28 en
zaterdagavond 29 januari. De
donateurs krijgen daarover
nog apart bericht.

oor
de badplaats door

De kerstman met zijn
sonore ho-ho. De
hartverwarmende
kerstvrouwtjes. Warme
chocola en hete erwtensoep.
Gloeiende vuurpotten. Toos
Tromp-Bergen (48) regelt
het allemaal voor zondag 19
december, wanneer de
Kerstmarkt plaatsvindt.

De keuze voor het stuk is
overigens gemaakt door de donateurs van de vereniging. Ze
hadden er behoefte aan om
lekker te ontspannen en te lachen in de donkere decemberavonden. De bezetting bestaat
uit Bert Geelen, Ria Driehuizen, Ina Vos, Lucie Peet, EdA LS JE achter de stuward Lemmens, Mariecke
Vw dieboeken kruipt,
Fransen, Wiebe Rovers, Caro/•^ moet je niet de waslien Bluys en Pieter Joustra.
.£. JL machine aanzetten
De regie is m handen van Ed en de telefoon eruit trekken,"
Fransen.
tipt Toos Tromp-Bergen (48)
ouders die naast de zorg van
De voorstelling begint om een gezin, een opleiding volkwart over acht, kaarten zijn gen. Sinds een paar jaar is ze
voor tien gulden te koop bij eigenaar en directeur van Berdrogistenj De Gaper aan de gen, een bureau voor secretaKerkstraat.
riele ondersteuning aan de
Grote Krocht. Uit hoofde van
die functie zorgt zij voor de organisatie van onder andere de
Spaanse zon
op handen zynde kerstmarkt.
ZANDVOORT - Café Koper
Haar werk bestaat momenhaalt de Spaanse zon opnieuw teel voornamelijk uit het adnaar Zandvoort. Tot en met 13 minstratief begeleiden van het
december kunnen gasten OPZ (Ondernemers Platform
snoepen van lekkere tapas Zandvoort), Stichting Zand(Spaanse hapjes), Spaanse voort Promotie en de OVZ
wijnen en muziek. Om zes uur (Ondernemers
Vereniging
verricht kokkin Aletta Heij Zandvoort), maar in de prakvrijdag de aftrap.
tijk strekken die diensten zich
verder uit dan dat alleen. Dit
Vnjdag 3 december is de repe- jaar organiseert ze, na eenjaar
titie van het Gemengd Zand- verstek te hebben moeten lavoorts
Koper
Ensemble ten gaan vanwege het opge(smartlappen in plaats van ta- broken Gasthuisplein, wederpas) Zaterdag 4 december om de Kerstmarkt.
kookt Aletta Heij zeer speciale
„Een bedankbloemetje, de
Spaanse gerechten (reserve- pepernoten voor de pieten en
ren gewenst) en zondag 13 de- de mandarijnen voor de kerstcember is de laatste kans om man, daar zorg ik ook allemaal
de tapas te proeven.
voor. Laatst heb ik zakjes zand
en schelpen verzameld om een
vitrine in te richten voor de
Kamer van Koophandel in
Sint by ZFM
Haarlem, die in het bestuur zit
ZANDVOORT - Sinterklaas van de stichting Zandvoort
heeft zaterdag 4 december Promotie," lacht ze over haar
even tijd gevonden om de nieu- uiteenlopende taken, die ze
we studio van ZFM aam het overigens zichzelf oplegt.
Gasthuisplein te bekijken. De
Via de moeder-mavo naar de
sint is present tussen 9 en 10 universiteit in Amsterdam, tot
uur als het programma 'Broek
ophalen' in de lucht is. Sinterklaas heeft aangegeven dat hij
van deze gelegenheid gebruik
wil maken en de Zandvoortse
kindertjes mogen daarom vragen aan hem stellen.

Vliegveld in zee, slecht idee
Wilt u ook een kaartje van het strand waar de Jumbo's lekker
laag over de hoofden van de spetterende zomergasten heenduiken. Of met zo'n uitzicht vanaf de blanke top der duinen op een
vliegeiland Ze zijn echter niet te koop. De Stichting De Noordzee heeft deze kaarten speciaal laten maken om actie te voeren
tegen de komst van zo'n vhegplatform. Want op 17 december
gaat de Tweede Kamer daarover praten De kaarten zijn te
krijgen bij het gemeentehuis, strandtenten en bibliotheek
Linksboven op de kaart staat het adres waar ze naartoe moeten
Volgens actievoerder Michel Langendijk is het ook mogelijk om
vanuit het Cybercafé een email-petitie te sturen Tik gewoon
www.noordzee.nl in

(

Wie heeft voorrang
„In ieder geval met het verkeer dat uit de Haltestraat komt,'
waarschuwt de brigadier van politie Uijtendaal Hij doelt op de
verkeerssituatie die is ontstaan sinds het verkeer van de Pakveldstraat voorang kreeg op het verkeer dat vanuit de Haltestraat de drempel over moet. „Die mtntconstructie is er trouwens al eenjaar," zegt Uijtendaal. „Maar blijkbaar weet nogmet
iedereen dat." Veel automobilisten gaan nog steeds in de fout,
gewend als ze zijn om vanaf het Baadhuisplem richting Zeestraat te scheuren. Regelmatig is het 'bijna raak' voor de deur
van café Neuf.

Storende fout
Toos Tromp regelt zo'n beetje alles voor de Kerstmarkt op 19 december

het hebben van een eigen bedrijf is de weg die de ondernemende moeder en inmiddels
ook grootmoeder heeft afgelegd. „Mijn oudste dochter
vroeg toen ze in de vijfde klas
lagere school zat wat een voltooid deelwoord was, toen
dacht ik 'o, jee' en moest ik het
antwoord schuldig blijven. Ik
kwam uit een groot katholiek
gezin. De kinderen die goede
cijfers haalden, gingen naar de
hbs, maar ik was toen geen
hoogvlieger, dus werd het de
huishoudschool. In het gemeenschapshuis ben ik aan de
moeder-mavo begonnen en ik
ging als een trein. Het was een
hele leuke tijd. Iedereen was
supergemotiveerd en we pepten elkaar op als het even niet
makkelijk was."

Die Siebelbauern

Als er kinderen zijn die de sint
wat willen vragen, dan kunnen
ze nummer 573.0393 bellen. Ze
krijgen de goedheiligman dan
rechtstreeks aan de telefoon.
ZFM is ovengens te beluisteren via de kabel op FM 105 en
via de ether op FM 106.9.

Silver

Elke woensdagavond draait in
Filmclub Simon van Collein
voor leden en niet-leden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De
voorstelling begint om half
acht met een korte inleiding.
Er zijn geen voorfilms en er is
meestal geen pauze.
Vanavond 'Die Siebelbauern'.
everin (Lars Rudolph)
S
werkt sinds een halfjaar als
knecht op de boerderij van

Hellinger, een door niemand
geliefde boer. Het leven van de
knechten en meiden bestaat
uit werken, eten, slapen en
zwijgen. Severin heeft nognauweüjks een woord met iemand
gewisseld en er gebeurt niets

en Shadow
Silver en Shadow, broer en
zus? Hoe dan ook, Silver is
een katertje en Shadow een
Poesje. Juist, twee katten deze
week in de spotlights. Toch
houden ze alleen van aandacht indien ze op hun gemak
zijn en hun baas goed kennen.
Tien jaar oud pas of al, net
hoe je 't bekijkt. Maar feit is
wel dat deze_ twee nog lang
niet bejaard zijn! Andere huisdieren - vooral honden - vinden ze niet prettig. Die grote
dineren met hun gekke geblaf.
Nee, dan kruipe_n ze onder een
kast. De reactie op (kleine)
kinderen is eigenlijk hetzelfde, misschien dat Silver en
Shadow een andere kast uitzoeken? Het komt er eigenlijk
op neer dat deze twee een rustige omgeving zoeken waar ze
'nooi kunnen zijn en mooi zijn
ze! Wie heeft nog een vensterbankje over en zoekt twee katten die niet de héle dag op
schoot willen zitten? Kom dan
eens naar deze twee katjes kijken. Silver en Shadow zijn te
Sast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoeken,
let als alle andere loges, een
lieuw tehuis. Informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.
PS: Mickey is nog steeds te
gast.

bijzonders Tot de dag dat
boer Hellinger dood wordt gevonden. Rosalind (Elisabeth
Orth), een oude vrouw die voor
de meesten een vreemde is, bekent de moord.
Natuurlijk maken de knechten en meiden zich zorgen over
hun toekomst. In het testament worden zij uitgescholden
en voor vuil uitgemaakt. Toch
erven zij alles. Dit valt niet m
goede aarde bij de rijke boeren
in de omgeving. Als echter de
afkomst van de knecht Lukas
bekend wordt en hij de leiding
neemt, verandert er van alles.
De film van de Oostenrijker
Stefan Ruzowitzky won vorig
jaar in Rotterdam de Tiger
Award.

huisplem 10, tel. 5713185.
POLITIE: 112, of bureau Hoge- HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
weg 5745111.
BRANDWEER-112, of kazerne antwoordapparaat van de
5740260.
huisarts welke arts dienst
AMBULANCE: 112, of 5319191 heeft.
ALARMNUMMER: 112.

(CPA).
APOTHEEK: Tot en met vrij-

dagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdag
Zandvoortse Apotheek, Raad-

Periode 22 - 27 november
Geboren: Oscar van der Mije,
zoon van Aschwin van der Mtfe
en Eveline Christine Paap.
Getrouwd: Jerpen Johannes
Strijtaosch en Nicole Gertrude

aan een zijwand tientallen
blauwe ordners, netjes en
overzichtelijk op een rij. Het
traphekje op de middenverdieping verraadt de aanwezigheid
van een kleintje.
„Bibi, mijn kleindochter van
2,5 jaar, is mijn grote troost,"
zegt ze met stralende ogen.
Gemiddeld pas ik een dag per
week op haar. Soms komt ze
zomaar even aanwaaien, dan
neem ik meteen even een pauze. Ik heb de neiging om achter
elkaar door te gaan en dan vergeet ik bijvoorbeeld wel eens
een boterhammetje te eten."
Met de feestdagen in het
vooruitzicht breken er drukke
tijden aan voor Toos, want
naast de werkzaamheden die
haar bureau met zich meebrengen, is ze samen met haar

De veiligheid is niet ondergeschikt aan het milieu en het
huidige systeem van baantoewijzing en -gebruik maakt
Schiphol niet onveilig Dit laat

Kerstworkshop
leert zelf
guirlandes maken
ZANDVOORT - „Reken
maar dat rrujn cursisten weer
met iets moois naar huis zullen
gaan," verzekert Hetty Koster.
„Anders komen ze hier mijn
deur niet eens uit." Zij is vast
van plan de deelnemers aan
haar workshops kerststukjes
maken, die op 13 en 14 december bij haar thuis worden gehouden, waar voor hun geld te
geven. Het is de bedoeling dat
er m groepjes van hooguit acht
personen een middag of avond
lang aan zo fraai mogelijke
kerstversieringen wordt gewerkt, die vervolgens vol trots
in de eigen woonomgeving geplaatst kunnen worden.

Amsterdam Airport Schiphol
weten als reactie op de uitkomst van het rapport van de
Raad voor de Transportveiligheid over het Transavia-ongeluk m december 1997.
De Raad stelt in het rapport
dat de harde zijwind de oorzaak was van het ongeval en
dat het toestel beter op de Buitenveldertbaan had kunnen
landen. Landen op die baan
was echter niet toegestaan
vanwege de geluidsoverlast
dat de landing zou veroprzaken in Amstelveen en Buitenveldert. Bij het ongeval raakte
het vliegtuig van de baan en
liepen vier passagiers verwon„Wat wij vervaardigen is natuurlijk veel leuker dan wat je
kant en klaar in de winkel
koopt," meent mevrouw Koster. „In de eerste plaats omdat
je het zelf gemaakt hebt, maar
ook omdat het gewoon veel
mooier is We gaan er namelijk
echt iets aparts van maken."
Wie aan de workshop meedoet,
krijgt de kans naar eigen inzicht een kersttafelstuk te creeren, dan wel een kerstkrans
voor op de voordeur of een
guirlande. „Dat laatste is een
lange streng die met allerlei
kerstgroen wordt opgetaonden
en waar kleurige linten aan komen te hangen," legt Hetty
Koster uit.
Tijdens de bijeenkomsten
wordt er uitsluitend gewerkt
met vers groen, dat mevrouw
Koster dezelfde dag bij de
bloemenveiling in Aalsmeer

DIERENAMBULANCE:
5246899

KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbescherming).

Maria Sheridan; Wouter van
der Lugt en Maaike Visser.
Overleden: Eva Annie Timman-Dirksen (76); Rinske Koningstein-Van der Vegt (88);
Michel van Osenbruggen (21).

Gereformeerde Kerk: Zondag 5 december 10 uur: SoW-dienst,
ds A. van Leeuwen, Heemskerk.
Agatha Parochie: Zaterdag geen viering. Zondag 5 december
om 10.30 uur, pastor IJ. Tuijn.
Antonius en Paulus: om 10.30 uur, ds D. Duijves.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 5 december geen
dienst in de Brugstraat, bezoek Remonstrantse kerk Haarlem.
Donderdag 9 december, Leerhuis.
Nieuw Unicum: Zaterdag 4 december 10.45 uur: ds S. van der
Meer.

huidige man Peter, mede-eigenaar van een kaas- en delicatessenwmkel. Dat wordt dus
vaker inspringen achter de
toonbank en de organisatie
van de kerstmarkt is ook in
volle gang.
„Een stukje Kleine Krocht
en de Swaluestraat zal gebruikt worden voor de
kraampjes, want de hekken pp
het Gasthuisplein vind ik niet
sfeervol. Het zal een intieme
markt worden met alleen maar
kerstspulletjes. Want een
kerstmarkt is een kerstmarkt,
dus horen daar geen stalletjes
met leggmgs en sokken bij, of
daar moeten dan weer kerstboompjes op staan, lacht
Toos. Ik vind kwaliteit nu eenmaal belangrijker dan kwantiteit."

Een kind en 2 miljoen
Het zal je maar gebeuren: je stapt met een luttel bedrag m je
portemonnee het casino binnen en vertrekt als miljonair. Het
overkwam een bezoeker van het Holland Casino in Zandvoort op
zondag 28 november. Op die dag werd hij niet alleen vader maar
won ook nog eens 2 miljoen gulden. Om precies te zijn.
1.923.936,39 gulden keerde de Mega Jackpot uit. Het was de
hoogste jackpotprijs die tot nu toe binnen de deuren van het
Holland Casino is gevallen. Het bedrag kon zo hoog worden
vanwege de inworpen in alle tien casino's. In september viel in
Rotterdam ook de Jackpot. De winnaar kreeg toen een half
miljoen uitgekeerd.
En nu maar kijken in de geboortebenchten wie er vader is
geworden. Alhoewel: het hoeft niet per se een Zandvoorter
geluksvogel te zijn.

'Milieu niet boven veiligheid gesteld
op luchthaven Schiphol'
SCHIPHOL - Nu de discussie in volle gang is over de
eventuele verplaatsing van de
nationale luchthaven naar de
Noordzee, volgt de Zandvoorter de berichtgeving over gevaren en milieunormen rond
Schiphol met meer aandacht
dan ooit tevoren. De laatste
commotie betreft het onderzoek naar het Transavia-ongeluk van december 1997, toen
een vliegtuig bij de landing
naast de baan belandde.

Expositie

ZANDVOORT - In gebouw 't
Stekkie (Celsiusstraat 190)
zijn aquarellen te zien die geschüderd zijn door de cursisten van Mona Meier. Tijdens
de openingstijden van het Activiteitencentrum is de expositie geopend.

„Ik ben direct doorgestroomd naar havo en vwo. Later ben ik theologie gaan studeren. Ik was in die periode net
gescheiden en pc was pp zoek
naar mezelf. Die richting leek
me heel interessant. Het behelsde zoveel verschillende
vakken, zoals psychologie, filosofie, kerkgeschiedenis en dat
is mijn persoonlijke ontwikkeling zeer ten goede gekomen.
De heb er achteraf spijt van dat
ik de studie niet heb afgemaakt," vertelt Toos op haar
lichte en ruime zolderverdieping, die ingericht is al kantoor. Op de grote vierkante tafel in het midden van de ruimte
ligt een stapeltje kleurrijke
boeken, onder andere over
Oosterse godsdiensten. In de
hoek staat haar computer en

Foto Karin Schut

De journalist Cees Kuijper senior, die met nog negen anderen is
genomineerd voor de titel Zandvoorter van de Eeuw, heeft met
m oorlogstijd de toenmalige Zandvoortsche Courant rondgebracht zoals wij vorige week schreven Die krant was namelijk
opgeheven en pas na de oorlog kwam er een nieuwe versie onder
de naam de Nieuwe Zandvoortse Courant Kuijper was verspreider van De Kleine Patriot, een illegale krant die werd opgericht
door Arend Bos, de auteur van het onlangs verschenen boek
'Zandvport tijdens de bezetting'. Als medewerker van het Gewestelijk Arbeidsbureau verzorgde Kuijper ook valse Ausweisen.

'Koffietijdspecialisl' Mari van der Ven bezig met een vrijwilligster

dingen op
Schiphol meent verder dat
er geen relatie bestaat tussen
het Transavia-voorval en het
systeem van baantoewijzing
en -gebruik.
„Ten tijde van het voorval
met het toestel was er sprake
van uitzonderlijke weersomstandigheden, waarbij de
dwarswind zeker tien knopen
meer bedroeg dan op grond
van de laatste windgegevens
kon worden afgeleid, namelijk
35 knopen. Dat was twintig
knopen boven het voor de
nacht op Schiphol gehanteerde criterium van 25 knopen,"
aldus een persbericht van de
luchthaven.
heeft ingeslagen. Zij ziet het
geven van de workshops overigens als een leuke hobby. „Ik
vind het gewoon hartstikke
leuk om mijn eigen kennis door
te geven aan anderen, zodat
die er ook van kunnen profiteren." Wie mee wil doen dient
zich vooraf aan te melden bij
de Singerwinkel m de Zeestraat.

Kerst- en
Creatiefmarkt in
De Krocht

ZANDVOORT - V/ie tijdens
de feestdagen een origineel cadeau wil geven of gewoon zelf
thuis iets aardigs neer wil zetten, moet vooral op 12 december de Kerst- en Creatiefmarkt
bezoeken m gebouw De

Dewi wint ballonnenwedstrijd
De tweejarige Dee'tje de Koster (derde van links) uit de Keesomstraat kan met haar broertje Nick en zusjes Amy en Tessa
een dagje naar het pretpark De Efteling. De kaartjes krijgt ze
van het Kennemer Dierentehuis omdat zij de ballonnenwedstrijd die op Dierendag is gehouden, heeft gewonnen. In totaal
lieten 103 kinderen een ballonnetje op. Er kwam echter met één
kaartje terug. Volgens een medewerker zijn de ballonnen weilicht naar zee gewaaid of in een gebied terecht gekomen waar
vrijwel geen mensen komen. De journalist van het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft toen maar 'blind geprikt' op de namenlijst en
haalde daar de tweejarige Zandvoortse uit. Alle andere deelnemers krijgen een troostprijsje
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Berichten
_
en tips voor
^
,.
deze rubriek met
JO. (ÖL (QL <6
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bi] het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

Krocht Tussen 10.30 en 17.00
uur kan men die zondag ronddwalen langs de tafels van vijftien standhouders, die allemaal te koop aanbieden wat zij
zelf m hun vrije tijd hebben
vervaardigd. Zo treft men er
eigengemaakte kerstkransen
en knuffelberen aan, naast de
fraai vormgegeven eindresultaten van het knutselen met
onder meer hout, textiel en fimoklei.
„Zelf mag ik ook graag hobbyen," aldus initiatiefheemster Suze Bakker. „Ik maak
bijvoorbeeld vaak dingen van
schelpen, mos en droogbloemen, waarmee ik regelmatig
op hobbybeursen sta. Omdat
zo'n beurs nog nooit hier op
Zandvoort werd gehouden
leek het me aardig om daar zelf
maar eens voor te zorgen Inde
praktijk bleek dat nog een heel
gedoe, maar omdat ik gelukkig
nogal een ondernemend type
ben is het me toch gelukt om
het voor elkaar te krijgen"
Persoonlijk zal mevrouw Bakker op haar Kerst- en Creatiefmarkt kerststukjes van vers
groen te koop aanbieden, alsmede van mos geboetseerde
beren
Zij is echter zeker niet de
enige Zandvoortse die laat
zien tot welke tastbaar resultaat haar vrijetijdsbesteding
leidt. Zo toont Anneke Polak m
de Grote Krocht haar aquarellen, Riet Slegers haar patc-

hwork, Dmy Koper haar fimoklei-figuurtjes en Cisca Halderman de 3-D kaarten die zij op
diepzinnige wijze heeft vervaardigd. Al te veel geld hoeft
de aanschaf ervan met te kosten, benadrukt Suze Bakker
„Al vanaf een paar gulden kun
je op onze markt iets leuks bemachtigen, al zijn er ook wel
duurdere dingen bij. Zo kosten
de levensechte babypoppen,
waarin één van de deelnemers
is gespecialiseerd, algauw 350
gulden of meer Maar ja, die
zijn dan ook veel te mooi om
mee te spelen "
Tijdens de beurs worden er
tevens demonstraties -verzorgd, onder meer van tmgieten De toegang is die 12e december geheel gratis

Maquillage in
Decadentavoor
herhaling vatbaar

ZANDVOORT - „Ja. onze
combinatie van een maquillage-avond met een diner m het
Italiaanse restaurant Decadenta is werkelijk een doorslaand succes geworden," rapporteert Wil Moerenburg van
de gelijknamige parfumerie m
de Haltestraat „We hebben
heerlijk gegeten en bovendien
was de uitleg over het gebruik
van producten van Gianni Versace even leerzaam als mspirerend voor de aanwezige vrouwen. Deze bijeenkomst is beshst voor herhaling vatbaar "
Door de van 'Koffietijd' bekende specialist Man van de
Ven werd die 25-e november
ter plekke een vrijwilligster opgemaakt, waarbij hij tal van
tips verstrekte op het gebied
van lipstick, mascara, camouflage en dergelijke make-upaspecten Vervolgens mochten
de dames zelf met Versace in
de weer, onder leiding van de
expert alsmede het eigen team
van Parfumene Moerenburg.

woensdag 1 december 1999'

Weekmedia 17

Bij ons is de Kerst al voorbij !

DAMES- OF
HERENSLIPS

De kerstpakkctlcnvcrkoop is achter de nifj en
daarom verkopen wij onxe monslervoorraad
te^en zeer aantrekkelijke prijzen op

zaterdag 4 december a.s.

Geldig voor alle modellen en kleuren
van l l/m 31 december 1999.

Wij bieden u een compleet assortiment aan van o.a.
food-arlikelen, zilverwaren, luxe- en originele
Beschenken, kleding, wijnen en champagnes.
Verkoop uitsluitend tegen contante betaling.
Showroom geopend van 12.00 -17.00 uur.

Exprom Relatiegeschenken &
Kerstpakkelten
Vondellaan 30-3 - Zandvoort
Tel. 023 - 572 01 69.
Kroon mode
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
tel. 023-5712839

Edward van de Pol
Marktslagerij

WEEBCA&NB1EDING:
•4

• Riblappen kilo
A
A

"fl

QQ

11 ,

Specialiteit van de week
' Heerlijke Boerenhamschotel
/% 98
voor in de oven
500 gram O,
,kilo
-i 7f ,98
Schouderkarbonade
VLEESWAREN DUO

100 gram Pepercervelaat en
100 gram Gebraden rollade

TToko ;Arvrv

f

samen

3,50

Wij zijn nog op zoek naar een verkoopmedewerk(st)er die
ons team op woensdag komt versterken (het aantal uren
is in overleg). Bel voor inlichtingen met: 033-2464853 of
kom op woensdag langs bij onze verkoop wagen.
. ••

aanbieding voor 8 december a.s.

Haltestraat 34 te Zandvoort
tel. 023-571 2800
fax 023 - 573 05 53

WORLO is NOT ENOUGH
steunpunt
wonen

« KERSTMENU l •

;KEY Biu
KlUINELTTE

fundament voor goed en betaalbaar wonen

RIJSTTAFEL PUTRIANN ƒ 65,00 p.p.

Het Amsterdams Steunpunt Wonen werkt actief aan het vergroten van
de invloed van bewoners op de eigen woonsituatie. Daartoe ondersteunen onze medewerkers bewoners en woningzoekenden, treden 2e
op als belangenbehartiger bij gemeente en verhuurders, geven ze
adviezen, scholing en voorlichting en stellen ze informatie beschikbaar. De werkomgeving is dynamisch, de werksfeer ongedwongen.
Betrokkenheid en inzet zijn kenmerkend voor de werkwijze. Bij het
ASW werken nu circa 45 medewerkers. Het AS W-kantoor bevindt zich
op 5 minuten lopen vanaf het Centraal Station in Amsterdam.

DAGING SMOOR
(rundvleesgcrccht in kcljapsaus)
DAGING RENDANG PADANG
(rundvlce.sgereclit met cocos)
AJAM TUTURUGA
(Menadonees kipgercchi. kipfilet)

A

Medewerker secretariaat m/v
voor 34 uur per week

UDANG GORENG BUMBU PEDAS
(grote garnalen in een pittige saus)

In deze functie bent u dienstverlenend aan drie overkoepelende
bewonersorganisaties in Amsterdam.

TELOR ATJAR KUNING
(mild ei-gercehi)

UW PROFIEL:
U bent een stevige persoonlijkheid die in een complexe werksituatie
goed kan functioneren. U werkt zelfstandig, gestructureerd en planmatig, toont initiatief en hanteert een klantgerichte werkwijze. U kunt
goed samenwerken in een team.
Onze voorkeur gaat uit naar een allochtone kandidaat.

TUMIS BUNCIS
(gerecht van hurieovei'ts en tot'u)
GADO-GADO

(lauu-wanne groentensclioicl overgoten met
een speciale pindasaus)

A

PERKEDEL UDANG JAGUNG
(maiskoekje met garnaaltjes)
SATÉ AJAM
(salé van kip)

DE PATHE TITN 09001458
50CT/M.

BCC HOFLEVERANCIER VAN SINTERKLAAS!

ATJAR KETIMOEN
(/.oei-xuur van komkommer)

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

ovz

UWTAKEN:
beheren secretariaat voor de bewonersorganisaties;
bijhouden administratie: post, archief, adressenbestand etc.;
informatie verstrekken en doorverwijzen, o.a. via telefonisch
spreekuur
organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
secretarieel werk: termijnagenda, brieven opstellen, kasbeheer;
deelname vervangingsregeling secretariaat en receptie.
UW OPLEIDING EN ERVARING:
HAVO aangevuld met een opleiding voor secretaresse;
ervaring als secretariaatsmedewerker;
ervaring met notuleren;
zelfstandig correspondentie kunnen voeren;
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
ervaring met Word en Excel (onderWincio.'.s).

SATÉ K A M B I N G
(saté van geitenvlees)

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad
'Ifêï op Ónze gezellige

Salaris minimaal fl.3.297,-, maximaal fl. 4.212,- per maand bij fulltime
dienstverband tconform CAO Welzijn)

SAMBAL/KRUPUK/EMPING
(WITTE RIJST/BAMI GORENG/
NASI GORENG DJAWA
A

•KERSTMENU 2*

"^

Het ASW vraagt per 7 januari 2000 een:

PINDANG IKANTONKOL
(tonijn in een milde hole saus)

DADAR ISI
(ci-gerecht gevuld mei rundvlees)

PATHÉ BIOSCOPEN VIND JE IN AMSTERDAM,: DEN JAAG, EINDHOVEN, ROTTERDAM, UTRECHT EN GRONINGEN.

'•>,.-.; . . • ; : . : . ™ v- • • . , - . ,..;...-. -• . ,; iS? :~••..•••:••.:." . - • . / . - v : ,-. .

SOLLICITATIE
Brieven met curriculum vitae aan het Amsterdams Steunpunt
Wonen, t.a.v. mw. Rieder, Nieuwezijds Voorburgwal 32,1012 RZ
Amsterdam. Telefonische informatie bij mw. Rieder, maandag
en donderdagochtend: 020 - 523 01 30. Uw sollicitatie ontvangen
wij graag vóór 10 december 1999. De sollicitatiegesprekken zullen
in de week van 20 december gehouden worden.

KERST

NASI KUNING MENU ƒ 55.00 p.p.
DAGING RENDANG PADANG
Iriindvlccsucix'cht mei cocos)

lltf.de krant van Ï5 december

SMOOR KAMBING
(l;ims\lces in kcljapsaus)
AJAM PANGANG KLATEN
(liaKc kip uil de o\cn. niet keijap gemarineerd)

Omdat u niet zonder kunt!

1ste prijs

UDANG GORENG BUMBU PEDAS
(grote garnalen in een pillige saus)

Zandvoorts
SMïeuwsblad

EEN DINER VOOR 2 PERSONEN T.W.V. ƒ 125,beschikbaar gesteld door:
Restaurant ALBATROS
Haltestraat 26, Zandvoort

PERKEDEL REMFAH
(coeos koekjes)
PINDANG TONGKOL
(lonijn in een milde hete saus)
TUMIS KUNCIS
(gerecht \.m haricoverls en lot'u)
TELOR ATJAR K U N I N G
( m i l d ei-gerechl)
ATJAR KETIMOHN
(/oet-/uur \ a n komkommer)
SAMBAL/KRUPUK/EMPING
NASI K U N I N G

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar

Celsiusstraat 192

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

Sig. magazijn Lissenberg

Haltestraat 9

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerling

Hogeweg 2

AKO
Firma P. Klein

Kerkplein 11

BP Lehman bv

Van Lennepweg 4

Firma T. Goossens

Pasteurstraat 2

Kerkstraat 12

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan 1A

2e tlm 5 prijs
FAMILIEMENU VOOR 2 PERS.
van American Chicken
Haltestraat 23 c
Ons promotieteam deelt zondag 19 december
mandarijnen uit, gegeven door Albert Heijn,
Grote Krocht

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

Bijna is het weer zover en vieren we het feest van Sinterklaas. De Goedheiligman is
al weer enkele weken in Nederland en heeft opnieuw vele brieven, tekeningen en verlanglijstjes ontvangen. Om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen een plezier te
doen, is door Sinterklaas een prijsvergelijking gedaan waarbij de elektro-supers van
BCC, net als in vorige jaren, als beste en goedkoopste uit de bus komen. Sinterklaas
is hier zo blij mee dat hij heeft besloten om BCC nu officieel tot hofleverancier te benoemen. Hierdoor mag deze elektronicagigant vanaf heden het keurmerk „Sint adviseert: koop hier uw cadeaus" voeren. In een exclusief interview heeft Sint aan deze
krant de redenen aangegeven waarom hij tot deze bijzondere stap is overgegaan.
Altijd Beter en Goedkoper
„De reden dat ik tot deze stap ben overgegaan is dat BCC trouw blijft aan het vieren
van mijn verjaardagsfeest en de aandacht die daaraan door hen wordt geschonken.
Maar dat is niet de enige reden. Al sinds vele jaren hebben zij ervoor gezorgd dat,
dankzij de unieke succesformule Beter en Goedkoper, het een plezier is om daar te
kopen. Niet alleen door het extreem brede en diepe assortiment, maar vooral ook door
de steeds weer gegarandeerde laagste prijzen van Nederland. Daarbij kent BCC een
werkelijk excellente service en zo heb je al snel de ideale winkel om een geslaagd cadeau te kopen," zo vervolgt de Goedheiligman.
Breed en diep assortiment
Bladerend door de verlanglijsten die de Sint heeft ontvangen zien we een keur aan
producten. Artikelen voorde persoonlijke verzorging, kleurentv's, videorecorders, digitale camera's, zonnehemels, DVD-spelers, computers, printers en audiosets.
Uiteraard hebben de jongeren ook veel wensen ingezonden: Play-stations, walkmans, minidiscs, radio-cd compo's en heel veel andere artikelen. Uiteraard is de
GSM-telefoon, voorzien van een voordelig abonnement, niet meer weg te denken en
is bij BCC, net als alle andere artikelen, volop verkrijgbaar. Lachend merkt de Sint op
„dat de gemotiveerde medewerkers van BCC altijd weer kans zien om volop aandacht
aan de klant te geven zodat deze, voorzien van een goed advies en de juiste aankoop,
weer tevreden de deur uitgaat".
BCC biedt nog veel meer
Uit ervaring weet de Sint dat BCC veel meer biedt dan een goed aankoopadvies alleen. Zo is er voor vragen het BCC Call Center, een klantenhelpdesk die voor elke
vraag of uitdaging een oplossing heeft. Er is de eigen technische dienst, de eigen expeditieafdeling die vanuit het centrale magazijn bijna alle grote artikelen gratis thuis
aflevert (ook op zaterdag) en er is het unieke Voice respons systeem. Hierdoor is het
mogelijk twee dagen voor levering het bezorgtijdstip op te vragen, wardoor onnodig
wachten wordt voorkomen.
Speciale verrassing
Alle artikelen worden nu tegen spectaculaire Sintprijzen aangeboden, zodat velen
kunnen s lagen bij het kiezen van de cadeaus. Bij het afrekenen met de Best Customcr
Card ligt er een leuke verrassing voor de kinderen klaar!
Kleur nu de BCC klcurplaat in!
Het feest van Sinterklaas wordt bij BCC gevierd met liet aanbieden van spectaculaire Sintprijzen voor alle volwassenen. Maar uiteraard is ook aan de kinderen gedacht.
Vorige week is in alle huis-aan-huis bladen een kleurplaat afgedrukt. Daarnaast ligt
in alle winkels van BCC een speciale gratis Sinterklaaskleurplaat klaar. Alle kinderen
van 3-9 jaar worden door de Sint en BCC uitgenodigd om deze kleurplaat feestelijk
in te kleuren. Lever de kleurplaat uiterlijk zaterdag 4 december in bij het dichtsbijzijnde BCC-filiaal en maak kans op één van de mooie prijzen. Alle kleurplaten worden door Sinterklaas meegenomen en op de terugreis naar Spanje beoordeelt hij welke de mooiste zijn. De kinderen met de allermooiste kleurplaten in de regio maken
kans op een schitterend Sony play-station, een klokradio met cd-speler en een walkman. Alle winnaars krijgen een brief van Sinterklaas thuisgestuurd. Haal snel een
kleurplaat in één van de BCC-winkels. Er zijn dus genoeg redenen om BCC een bczoek te brengen zodat ook u zult zeggen:

Zoekende naar een geslaagd cadeau of idee
ga ik, net als de Sint, naar BCC.
Het geven van de grootste keus en de laagste prijs zijn zij niet verleerd
en hebben altijd de beste service, GEGARANDEERD!
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Technolit is een sterk groeiende, internationale onderneming met
meer dan 800 medewerkers. Goede produktkwaliteit en tevreden
klanten vormen de basis van onze onderneming.

Jan Edig
van Glashandel

U hebt een technische en/of commerciële opleiding genoten, plezier
aan de omgang met mensen dan bent u de juiste persoon als:

AAfV ,,nci
Hpt
«Mva.

aardige is
dat ik overal kom, en
in allerlei

Technisch adviseur (m/v)
in de buitendienst

situaties

beland."

Branche Industrie. Rayon Amsterdam

Foto Jaap Maars

U bent: tussen 22 en 45 jaar, zelfverzekerend en overtuigend, een
doorzetter en bereid samen met ons de markt te veroveren.

'Glaszetten is geen werk voor watjes'

Wij bieden: een vast arbeidscontract, prestatiegericht salaris,
desgewenst auto van de zaak, een uitdagende functie binnen een
succesvolle onderneming.

'Z

Spreekt deze zelfstandige functie u aan. Stuurt dan zo spoedig
moglijk uw sollicitatiebrief voorzien van c.v. en een recente pasfoto
naar nevenstaand adres.

inherLanden spreigroep
^^^/

Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

H Nieuwsblad
en/of folders

op maat aanbrengen:
gevelglas, isolatieglas,
brandwerend glas en zelfs
spiegelglas. „Eerst haal ik
de scherven weg," vertelt
Edig. „Waarbij ik natuurlijk ontzettend moet qppassen dat ze niet van driehoog naar beneden vallen.
Vervolgens neem ik de
afmetingen pp, om de nieuwe ruit precies op het
goede formaat te snijden.
Daarna kit ik de sponning
en druk ik het nieuwe glas
erin, om de boel hetzij met
latjes hetzij met stopverf
weer muurvast te zetten.
En tenslotte mes ik het
overtollige kit er nog even
netjes af."
Dagelijks trekt de
Zonder risico is deze werkAmsterdamse glaszetter,
wijze niet. Wie Jan Edigs
die aan het Onderlangs 69 handen bekijkt begrijpt dat
is gevestigd, erop uit om
hij omgaat met bloedgewinkels, bedrijven en
vaarlijk materiaal. „Ja, ik
nieuwbouw van nieuwe
heb al heel wat nare verruiten te voorzien. In prin- wondingen gehad," geeft
cipe kan hij elk type glas
hij toe. „Zo heb ik gisteren
OLANG HET glas er zit
staat niemand erbij stil.
Maar als er eenmaal een
ruitje stuk is breekt-er
vaak meteen paniek uit.
Dan waait de regen of de
kou opeens naar binnen,
en willen ze per se dat ik
onmiddellijk naar ze toe
ga om de boel weer dicht
te maken. Op elk tijdstip
van de dag wordt ik daarvoor gebeld. Maar dat
mag, hoor, want in mijn
beroep moetje nu eenmaal 24 uur per etmaal
beschikbaar zijn," aldus
Jan Edig van Glashandel
AAG.

nog mijn knokkel opengehaald, waarbij het kapje er
finaal af werd gesneden.
Werk voor watjes is dit
absoluut niet. Glas is tenslotte, na diamant, één van
de allerhardste dingen op
deze aardbol. Maar ach, het
voordeel ervan is dat het
schoon is, en de wonden
die het geeft dus meestal
snel genezen. Al neemt dat
niet weg dat de pijngrens
in dit vak behoorlijk hoog
ligt."
Aanvankelijk koos hij, na
de LTS,voor een loopbaan
op zee. Maar uiteindelijk
trad Edig elf jaar geleden
toch in de voetsporen van
zijn vader en oudere broer,
die hem al vroeg met hun
beroep lieten kennismaken. „Eerlijk gezegd beviel
me dat helemaal niet,"
bekent Edig. „Ik was als
kind zelfs bang van glas,
omdat het heel rare dingen
met je kan doen. Ga bij-

voorbeeld maar eens een
grote winkelruit eruit
halen, die op instorten
staat. Dan merk je zelf wel
hoe onvoorspelbaar dat
spul is." Inmiddels zegt hij
zijn beroep echter met liefde te beoefenen, zeker
sinds hij zich een paar jaar
geleden als zelfstandig
ondernemer heeft gevestigd.
„Het aardige is dat ik
overal kom, en in allerlei
situaties beland," aldus
Edig. „Bovendien moet ik
nog weieens een stukje
psychologie toepassen. Dat
er bij particulieren een
ruitje stuk is komt bijvoorbeeld heel vaak door
inbraak. Als je dan, nog
voor de politie, bij die mensen binnenstapt moet je ze
eerst even een beetje
geruststellen en zo. Dat
hoort er gewoon bij." Naast
inbraak blijkt straatyoetbal
voor flink wat verbrijzelde

ruiten te zorgen.
„Maar ook verhuizingen
leveren mij veelvuldig
werk," meldt Jan Edig.
„Om de haverklap word ik
gebeld omdat ze, tijdens
het takelen, met hun bankstel bij de buurman een
ruitje hebben stukgetikt."
Hoewel er bij zijn weten
geen erkende opleiding
bestaat voor zijn beroep
wijst Edig erop dat de
praktijk ervan niet te
onderschatten valt. Omdat
de vele glassoorten alsmede de toepassingen ervan
zich voortdurend ontwikkelen is het volgens hem
zaak de theorie zorgvuldig
bij te houden. „En nog pas
geleden heb ik mijn VCAveiligheidcertificaat
gehaald, dat vanaf 2000
verplicht is voor de bouw.
Zo blijf je dus aardig
bezig."
Johan Schaaphok

zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

rgang naar HAVO-5
LEEGKUNDIGE
het liefst in
prima ziekenhuis

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooairen: 020-613.844

VVWVVVVVVWAV^.VVVVVW.V/Wrt^VAV.WVVV.VVVV\\W^

C U S T O M

B U I L T

L U X U R Y

Y A C H T S

Praktijkgerichte opleiding,
leuk verdienen, prima
begeleiding én Amsterdam.
Vraag de informatiemap
aan je decaan of bel

(020) 5 W 83 07

Lucds+Andreas
tt Ziekenhuis

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige
ervaring. SPECIALE METHODE. Mogelijkheid voor lening ter financiering
van je rijbewijs bij SNS bank.
Bel O9OO-8991161
O C^> VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.
11 o p / e /,, i n , e „ DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Bij ons draait zorg
om mensen

De Vries Scheepsbouw te Aalsmeer vervaardigt uiterst luxueuze zeegaande jachten onder
de naam Feadship. Elk Feadship jacht wordt volledig overeenkomstig de wensen van de
toekomstige eigenaar ontworpen en gebouwd. Kenmerkend voor onze schepen is
absolute perfectie tot in het kleinste detail. Daarin slaag je alleen als je met mensen werkt
die hun vak als geen ander verstaan. In verband met onze groeiende orderportefeuille
zoeken wij ter versterking van ons team de volgende vakmensen.

labitha

LOODGIETERS
Voor het monteren van koperen en kunststof leidingen ten behoeve van o.a. drinkwater-,
airconditioning- en toilet systemen alsmede het plaatsen van diverse apparatuur.
Met name aankomende loodgieters worden uitgenodigd om te reageren.
JACHTSCHILDERS
Voor het perfect afwerken van onze jachten met behulp van hoogwaardige 2-k producten.
De werkzaamheden bestaan uit het voorbewerken en afwerken van het jacht.
Ervaren jachtschilders alsmede leerling schilders worden uitgenodigd om te solliciteren.

Zonder parkeerkosten!
Tabitha is een instelling waar mensen
wonen en werken vanuit verschillende
achtergronden en culturen. Ontstaan vanuit een christelijke levensovertuiging
biedt Tabitha een goed werk- en leefklimaat. Respect en tolerantie voor elkaar
zijri sleutelwoorden.

Ziekenverzorgenden, MDGO-vp'ers en bejaardenverzorgenden,
We willen jou bereiken met het volgende:

• Ook prima bereikbaar met het openbaar vervoer

• Huiskamergericht en bewonersgerkht werken;

en een goede openbaar vervoer abonnement-

• Kies de doelgroep waarmee je de meeste affiniteit

regeling.

hebt: begeleidingsbehoeftige of, verpleegbehoeftige bewoners, bewoners uit bijzondere

Het psychogeriatrisch verpleeghuis in
Amsterdam-Geuzenveld is met 240 psy"^"fr,,. chogeriatrische bewoners, waaronder
|-ó speciale doelgroepen jong dementerenden en bewoners met frontaalkwabdementie, één van de 5 locaties van
Stichting Tabitha.

ALUMINnJMBEWERKERS
Voor het vervaardigen en afwerken van aluminium casco's, dekhuizen, masten en
overige scheepsconstrucües.
Aankomend aluminiumbewerkers die bij ons het vak willen leren,
en ervaren vaklieden worden uitgenodigd om te reageren.

kunnen ons psychogeriatrisch verpleeghuis aan de Jan Bongastraat in Amsterdam-Geuzenveld prima bereiken!

Voor alle functies vragen wij: LTS- MTS niveau / enige ervaring.

De CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen is van
toepassing. Wensen in je arbeidspercentage zijn

doelgroepen zoals jong dementerenden en

bespreekbaar.

bewoners met frontaalkwabdementie.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals

Bel voor een rondleiding en/of gesprek naar dienst

kinderopvang en een prima bij - en nascholings-

P&O of het secretariaat Zorg- & Dienstverlening,

pakket;

telefoon 020 - 611 00 11 of schriftetijk naar het

• Hoge korting op theaterprogramma's;

Aan vakkennis en de juiste mentaliteit om in teamverband samen te werken stellen wij
hoge eisen. Voor uw sollicitatie nodigen wij u uit te schrijven naar:
De Vries Scheepsbouw B.V., Postbus 258, 1430 AG Aalsmeer. Of o-muil naar
joost@vriesyard.feadship.nl.
Op onze internctsite vindt u meer informatie over onze producten: www.ieaclship.nl.

onderstaand adres. Kijk op internet:
www.tabitha-amsterdam.nl

Stichting Tabitha, T.a.v. dienst Personeel & Organisatie; Jan Bongastraat 5,1067 HZ AMSTERDAM
"••
40 ^ : Telefoonl 020 -:61Ï 00 11, Internet: www-tabithaianisterdamihl ' • T
;.
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GSM
MILLENNBUM
STUNT!!
Sluit nu een 1-jarig Mobiline
abonnement af op het netwerk van
KPN-telecom en u betaalt

HET HELE JAAR
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
T.W.V. FL 300.-!
Onderstaand vindt u slechts een
kleine greep uit ons assortiment
GSM toestellen. Want ook op het
gebied van GSM heeft BCC de
grootste keus, de beste service,
de laagste prijs. Gegarandeerd!

SAMSUNG DECT
SPR5100, Digitaal, niet afluisterbaar,
ruisvri] '349.-

249?

PHILIPS DECT
Xalio, superieure kwaliteit. '399.-

259r
ERICSSON TOP DECT
BS120; zeer compact, uniek design, digitaal, niet aflmsterbaar.
'499.-

329,
ERICSSON DECT
BS140; nummerweergave, mclusief digitaal antwoordapparaat, 50 memo's '599.-

989:
PHILIPS BREEDBEELD
PW5304; 70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen. '2795.-

1269:

BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ

PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
Topklasse! Grootbeeld Black
Ime-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245.-

1679:
PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PROLOOG 100 HERTZ
PW9513; 70cm, Blacküne-S Ultra Flat
beeldbuis, stereo, teletekst. '3295.-

165 gram
tot 80 uur stand-by
tot 5 uur beltijd
compact model
zeer eenvoudige
bediening

789:
SHARP CAMCORDER
VLE610; 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor. '1199.-

789:
SONY MET LCD
KLEURENSCHERM
TR V24; VideoS Camcorder. '1590.-

DRAADIQZETELEFÖON
MET DiGrrAAL
ANTWOORDAPPARAAT

189.BOSCH DRAADLOOS
CT1; Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's. '299.-

1099:
JVC DIGITALE CAMCORDER
DVF1; 160x digitale zoom, Multimedia
voorbereid, otee accessoires. "2199-.

1599:

PANASONK VIDEORECORDER

SONY DIGITAL 8
TR7000; Super Steady Shot, 80x
digitale zoom. "2420.-

NVSD230; On Screen Display, Showview en PDC, Jet rewind,
One Touch Recording, incl. afstandsbediening. *599.-

1699:

999 r
SONY BREEDBEELD
KV28W1;71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2990.-

1199,
JVC BREEDBEELD
28WT2; 71 cm BlackLme Super
Flatbeeldbuis, stereo, TXT. '1699.-

1279:
PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
W28D3; 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound. '3199.-

1799;

SAMSUNG HIFI STEREO
SV610, Incl. afstandsbed. '714.-

399.-

ARISTONA HIFI STEREO
SB605; 4 koppen, Showview en
PDC, long play. '945.-

449:
JVC HIFI STEREO
HRJ700; 4 koppen, Showview
en PDC. "929.-

Digitaal op Hi-8 tape, 80 x
digitale zoom, HiFi stereo,
super nightshot, stamina voor
lang filmen met dezelfde accu,
incl. afstandsbediening. '2420.-

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM MET MINIDISC
WISSELAAR
EX880; Schitterend design mini Hi-Fi systeem, bestaande uit
losse componenten, 2x 75 watt versterker, RDS-tuner, 3 CDwisselaar met CD-tekst, 3 MD-wisselaar/recorder, incl. afstandsbediening en topklasse 3-weg luidsprekers. *2550.-

529:
549:

HFC141; Automatische papierinvoer, kopieer functie, eenvoudige bediening. '399.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR675; 4 koppen, Showview+PDC,
Follow TV, long play. '1045.-

549:
SAMSUNG A-4 FAX
SF3000; Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. '799.-

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER MET SUPER
STEADY SHOT

SONY HIFI STEREO
SLVE720; 4 koppen, Showview
en PDC.'1100.-

PHILIPS FAX

150 gram
tot 80 uur stand-by
tot 3 uur beltijd
zeer fraaie metalic
blauwe uitvoering

KV32WF1 ;Grootbeeld 16:9 Super Trinitron beeldbuis, Smart
zoom, 40 watt, Super Spectrum Sound, 100 voorkeuzezenders,
teletekst en afstandsbediening. *2999.-

SONYBREEDBEELD
24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT'2440.-

139r
EBG520
T.W.V. 799.-

SONY 82 CM BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

2989:

DRAADLOOSMET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon
met nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop! '249.-

•
•
•
•

599:

SONY DIGITALE
CAMCORDER
PC1, SuperSteady Shot, 10x optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm. '4730.-

10 geheugens, ICD scherm,
handsfree intercom,
incl ƒ20.- gratis bellen en
12 maanden aan huis
garantie! *249.-

PANASONIC

BCC weet het Sint nu heel gemakkelijk te maken,
zo hoeft hij niet meer in de war te raken.
Een nieuwe advertentie vol met moderne spullen/
Sint en Piet hoeven nu alleen nog maar schoenen te vullen!
BCC heeft een antwoord op alles wat u vraagt
de grootste keus, de beste service en de prijzen zijn het laagst!

SONYTRAVELLER
TR401;HiFi geluld. '1330.-

2449.-

SIEMENS CIO
T.W.V. 599.•
•
9
•
•

SAMSUNG CAMCORDER
STUNT
VPA12; 16xmotorzoom. '1099.-

Grootbeeld, HiFi-stereo, TXT. '2699.-

SIEMENS GIGA-SET
TOPKLASSE Dect telefoon '549-

debitef

Het Mobiele Netwerk *

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst. "2095.-

BCC SPEELT VOOR
SINTERKLAAS

PHILIPS 70 CM STEREO
28PT4,Grootbeeld,Black|jne,TXT.*1645.-

879:
SAMSUNG STEREO
CX703,70cm,BlacWjne-S,TXr.*1499.-

SONY HIFI STEREO
SLVE830; 4 koppen, Montagerecorder. *1200.-

PHILIPS COOLSKIN
SCHEERAPPARAAT
Waterdichte, oplaadbare Philishave. Het
frisse gevoel van natscheren gecombineerd
met het comfort van droogscneren. '339.-

PANASONIC
MICROSET

PrivéPlus
Plan

30 watt versterker,
digitale tuner/timer,
CD-speler, 2-weg luidsprelcers met acoustischelens,afstandsbediening. *479.-

7F 53.-3S 3£|

per maand j
TIJDELIJK
MET GRATIS

689.-

SCUBA-DIVE
^HORLOGE!

JVCSUPER VHS HIR STEREO
HRS7500; 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbed. '1099.-

899:
SONY 72CM HIFI STEREO
KV29C1; Super Tnnitron, TXT. '1880.PHILIPS DVD SPELER
DVD705; Studiokwahteit. M499.-

1079:
ARISTONA STEREO
TA4413; 63cm, teletekst. '1595.-

PIONEER DVD SPELER
D V 5 1 5 ; 10 bit, inclusief
afstandsbediening. *1449.-

769:
SIEMENS
SL10
T.W.V. 1299.
138 gram
tot 48 uur stand
by
tot 3 uur beltijd
li-ion accu
kleurendisplay
infra-rood
communicatie

SONY DVD SPELER
DVPS315; 10 bit, incl. afslandsbediemng. '1770.-

849.THOMSON DVD SPELER
DTH2000; 10 bit, incl. afstandsbediening. *1869.-

SONY STEREO
KV25; SuperTnnitron, TXT. *1399.-

869:
PANASONIC STEREO
TX25M; 63 cm Qumtnx beeldbuis, TXT. '1199.-

899:

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER
SLVE920; 7 koppen, Super Tnlogic, HIFI stereo.'1650.-

899:

SAMSUNG51CM BEELDBUIS
C820S; 100voorkeuzezendere,TXT.'659 -

SAMSUNG PORTABLE KTV
37 cm, TXT, incl. afstandsbed. *439

ARISTONA PORTABLE KTV
TA1263; 37 cm, incl. afstandsbedienmg '495.-

3-LAMPS ZONNEHEMEL

249:

Met Philips HPA CLEO-lampen. Timer metautomatisch afslag, in hoogte verstelbaar, inklapbaar
en verrijdbaar. *1399.-

SAMSUNG
VIDEORECORDER
SV220; Inclusief afstandsbed. '369.r METGRATIS.:|
& EXJRABODYl;|

279:

PHILIPS 100 HERTZ
PT820; 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT. '2795.-

51 CM KTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off. Ned.
Philips garantie. "745.-

BCC
PrivéPlus
Plan

STUNT! VHS-HQ
HQ VIDEO
Met afstandsbediening.
lening.

Regelbare thermostaat, 6 fonduevorkjes, fondue-ring en deksel. * 135.-

^"

ARISTONA
VIDEORECORDER
SB100; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg.'495 -

t

299:

mmtmA

PHILIPS VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
VR165; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg. '745.-

329:
SONY VIDEORECORDER
E130; Incl afstandsbediening.'610.-

329:

0 * o o ?*';ô'QóÖf
BRAUN TANDENBORSTEL
D7011; 3600 poetsbewegingen per minuut, inclusief
lader en opzetborsteltje. * 139.-

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
NVSD230; Showview en PDC,
incl afstandsbediening. '599.-

SONY CMDC1

T.W.V. 999.•
•
•
•
•

107 gram
tot 115 uur stand-by
tot 5.5 uur beltijd
li-ion accu
Jog-dial voor zéér
eenvoudige bediening
• ligt zeer prettig in
de hand!

TEFAL SUPER FONDUE

NU MÉT G . ^
TEFAÜCONIMEXANPK

/>-.

<•?\.

90 CM RVS KOOKSET

«~^T5 ^-,'I f...* A ™~7 _-•|sr**5'i-ii L._r^<*

5 pits Gas-Electra fornuis, voorzien van
Wokbrander, vonkontsteking, grill en
draaispit. Schouwwasemkap methogg
afzuig vermogen en metalen vetfilter
en acnterwand. *3397.-

miitiiiiiniiiiinimmiiimii

nniiniiiiiniii

^

PORTABLE KTV
37 cm, incl afstandsbediening.

BETAALGEMAK
BIJ BCC

WO 1 DECEMBER
DO 2 DECEMBER

ZENDEN EN
ONTVANGEN!

'BELLEN V.A. ^
/ 0.35 PER
• MINUUT!

JAAR LANG
GEEN ABONNE-

'l c m 1 - j a r i g mobihne a b o n n e m e n t op het n e t w e r k van
KPN-telecom
Aanbieding
is
exclusiel
eenmalige
entreekosten
Voor aanvraag vereisl geldig legitimatiebewijs en geldig bankafschrift
zonder bedragen (met ouder dan 1 maand)
IVERWIJDERINGSBIJDRAGEl

De Best Customer Card Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van belaalgemak
l. op rekening kopen
2 uitgesteld oetalen
3 doorlopend krediet
4. het BCC PnvePlusPlan
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel'

VR 3 DECEMBER

TEFAL 6-PERSOONS
GOURMET
Gezellig gourmetten, racletten en
grillen.lnctusiefópannetjes.*122.50

(19.00 uur- 21.00 uur)

f)

BREED

LAAGSTE

JK

1NG/>SHEK

PRUS
UNIEKE PRIJSGARANTIE:.:
BCC biedt u zwart op wit dt

GRATIS THUISBEZORGEN:
Dt.mftstt g'rotf arllkilfn

• CALL CENTER:
DE Htlpdtsk voor al uw vn- •

•
MILIEU: . ' •
•'••:
BCC ne«mt uw ouda apparaat

;I GRATIS GARANTIE: .
' Op onzt ma«»t yarkochlt

.' BREED ASSORTIMENT: "'•
' BCftbledluaenQnflektnd

. EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons eigen peraoneel schrijft

BCC KIANTENKAART:
V Vraag dt'gratis

DESKUNDIG PERSONEEL:
Onze verkopers wordin '

>
GROUP:
•
' Dal betekent voor ü: nog

AFBEELDINGEN lomsiots AFWIJKEND/prijswijzigingen en ztttoultn voortithoudin. : ' ' '
Allt prijzen exclusief wettelijke verwijderings bijdrage. Voor meer informatie vraag uw verkoper.

KOEL/VRIESCOMBI

PELGRIM KOOKPLAAT

2-delige pannendragers en
sierdeksel. M90.-

278:

MIELE WASAUTOMAAT
MIELE KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen, 3 draagplateaus van glas,
energieklasse A. • 1599.-

P 1178.BOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vriesladen, 3 legroosters en electromsche temperatuurregelaar.
1699.-

1068.WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vriesladen en
3 legroosters. '1299.-

848,

BOSCH KOEL/VRIES

220 netto inhoud, 2 vriesladen.
•1248.-

748:

ZANUSSI KOEL/VRIES
'L/VRIES

Topklasse. 1300 toeren, zeergebruikersvnendelijke Novotronic besturing.
Energie en Was klasse A. '2799.-

1979.BOSCH WASAUTOMAAT
1400 toeren, etectronische programma
besturing en waternivo automaat
met Fuzzy Control. '2099.-

1299.-

AEG WASAUTOMAAT

1249.-

899:

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT

SOcm breed, met vonkontste. kln'g:'899.-

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT

Met vonkontsteking. *499.

BOSCH WASAUTOMAAT

1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. '1349.-

189.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT

Met r e s t w a r m t e indicatie
lampjes. *899.-

499.-

729:

BOSCH KOELKAST

795r

679:

INDESIT WASAUTOMAAT
Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets. *799.-

BCC
PrivéPlus
Plan

WBSBUt

melSj

op
A M.. V * onderdelen.
^ryr--^ Vraag eromtl^

ZANUSSI KOELKAST

136liter koel en 42 liter vries, 2
legroosters. *699.-

199-

SIEMENS 1300 WATT

Metalen buizen, electronisch
regelbare zuigkracht. '298.-

169.-

lOOOWatt, 26liter, digitale bediening, Quartzgrill, hete lucht en
unieke Crisp funktie. *1099.-

AEG BOVENLADER

1198.WHIRLPOOL BOVENLADER
DVENLADER
898:
BAUKNECHT KOELKAST

143 liter inhoud waarvan 13 liter
vries, verstelbare glazen
plateaus. *899.-

900 Watt, SOIiter, digitale bediening met grill en hete lucht. *699,-

429:

WHIRLPOOL MAGNETRON

ESEr

455?

FRIGIDAIRE VRIESKAST

103 liter 11kg invriescapaciteit.
'549.-

395:

WHIRLPOOL VRIESKIST
VRIESKIST

'02 liter inhoud, 6,5 kg invriescapaciteit. '599,-

375:

.SONY SUBWOOFE.R';«tt
De 'finishing touch' voor elke';
3CCPRIJSJ
M«]k'M'jHlllaU

. .

359.-T

SAMSUNG'MINISET

MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. *399.-

279GRATIS
INTERNET

Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. *429.-

259.-

:SONY ESP2 DISCMANli

lijulU pc'i wordt,
standaard «»n gratis
int«rn*t-abonn*mtnl
van World Onlin»

INTEC PUI 500 MHZ COMPUTER
•Intel Pentium III 500 Mhz processor 964 MB intern geheugen 910 GB Harddisk »8 MB videogeheugen 040 x cd-rom speler 956 K modem
• Windows 98 •Inclusief 17 inch monitor

hicrm** onbeperkt
inttrnttttn inclusief
tigen «-mail adres

DE400; Electronic ShfocXÏ
Protection.*300X:; S;^;-?-

BCC SERVICE
Op alle in deze advertentie

_i^'i

u_

„i^:

i

r»• . i •_

.

. telefonische helpdesk ondersteuning
en 1 Jaar garantie aan huis .

SpNYDISCMAN Jvri?:
inclusief hoqtdtelèfoohiM 80;-

UXtlSO; Ultra Compact Design. *494.-

35 9 r

PANASONIC DISCMAN'%
inclusief adapter en hoofdtelefoon. '199.\..•::?~%.$&

PHILIPS MICROSET
Digitaal, boxen. *500,-

LEXMARK Z11
PRINTER
1200 dpi, 4ppm
on site garantie

PHILIPS
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL

~>

SONY:MICROSET

349*

'

SAMSUNG MICROSET >
. MM18; Digitaal, boxen. *359.STUNT MICROSET

HP610, Oplaadbare
tandenborstel met
active tip. *110.00

Shuffle play en repeat;:*20p?j~

249>
199 r
'.

incl.CD-speleren luidsprekers.*249.-

ÜB333!&

OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE

DISCMAN STUNT!-^ Sif
incl. accessoires, hoofdVf
telefoon. *129.:
V' •; >'s

JBCCPRUS:
'
" '••

-;:;,99^

179.-

89.95

JË320; incl.afstandsbed.*550:-

EPSON STYLUS
COLOR 460
PRINTER

CANON BJC 2000 PRINTER
720 x 360 dpi, max. 5 ppm
BRAUNLUXESTAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker. '119.-

>

379r

PHILIPS FRITEUSE

Met filterdeksel en uitneembare
RVS bmnenpan, dus makkelijk
schoon te maken. '199.-

149.95
MIELE VAATWASSER

1245.-

BOSCH VAATWASSER
'WASSER

6 programma's, 4 temperaturen
temperaturen
en timer, zeer stil.
il.'1848.'1848.-

765:

BAUKNECHT
VAATWASSER

: Mini-Size, incl. afstandsbed. *649.-

359.PHILIPS DESIGN COMPÖ^

AZ1101;' Radio-cassette :*:'CD!;
Chique zilveren uitvoering! *2697-1

'

140 minuten timer
er en toets voor
jur. '949.lagere temperatuur.

545:

445:

835:

WASSER
BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's
iramma's en 4
149.sproemiveaus. *1149.-

INDESITWASDROGER
iDROGER
3r en toets voor
120 minuten timer
lagere temperatuur.
jur. '599.-

379:

695:
INDESITVAATV/ASSER
'V/ASSER
3 programma's, 12:ouverts.
couverts.*899.*899.-

5KGWASDROGER
DGER

545:

er en toets voor
120 minuten timer
lagere temperatuur.
jur. '599.-

IGNIS
,
KOEL/VRIES
-•-'-v.' COMBINATIE
^_, tói4 218 liter inhoud waarvan
"*" ^~"
60 liter vries, in hoogte
^-x^sscssi. i verste|bare draagroosters
en 2 ruime vriesladen. *899.

519.-

radio-cassette-CD^eter,'zi!ver'.*149.-

is cc PRIJS;
PIONEER DPL SET

r.-t«mj;»j.>

49 9 .-

SONY DPL KIT
;:
KE125;-DPL-receiver incl: center-,
en surroündluidsprekers. '599-

89.95

SONY PLAYSTATION
inclusief: Dual schock controller, Digital controller,
Memorycard, Game: Ridge Racer of
Crash Bandicoot 3

Kompakte oven met grill en
regelbare thermostaat '189.-

129.95

IBCCPR/JS]

TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER

iricl.hoofdtelefopn. *1

Met RVS element en automatische afslag. "69 95

39.95
PHILIPS
ö
KOFFIEZETTER
MET
THERMOSKAN

r.-M«j.w»

Palm arganizers voor het
beheren van:
adressen

:

389.-

PIONEERRDS

SX205; Receiver, 100 Watt,
afstandsbediening. '660.- .

afspraken

EH3Z3ïc>
379.--'
JVC RECEIVER

memo s
taken en
e-mail berichten

IBCCPRUS^

JVC AUTORADIO Gpf|Jg^

Ip-^r
l « qp "o Q '
O ^ s• J
0032310

329.-

S636; 4x35 Watt, dig.tuner,'CD4;
speler, af neembtar front. *499.-

'_

_^:.s:;/29fl

PHILIPS AUTORADIOjf Ü;

.RC459; autoradio-cassette,;
;• RDS-luner;.'470.-;' r.'';-'cMifRi

SONY-VERSTERKER

E320; 2x45 W.,afst.bed. '440.-

r.-i«f«tj.^>.>

299 .-

AUDIO A«ESSO)RES

PHILIPS HI-FI COMBI

TOPKLASSE versterker, samen
met losse RDS-tuner. '945.-

198:
ETNA RVS FORNUIS

OHSÉEBÖ
666?
SONY DUBBELDECK

Fraai RVS Gas-elektro fornuis met
grill en glazen sierdeksel. '695.-

378:

RDS radiocassette + 10CD-i
wisselaar.'1160>v;;;'i*;ïÏJ:

SONY RECEIVER-

Met automatische
uitschakeling.
3-12 kopjes. *110.-

39.95

Gasoven met dubbele glasdeur.
'547.-

.
AUTORADIOCOMBI^Iffi

IBCC pRïjSjHBBH HH l

üchtgewicrt«x)rclrcxDg-enstoornslrjken
Met zelfreinigings-systeem. '69.-

598.IGNIS FORNUIS

12^501

EX-10.0; Receiver, 120 Watt,
afstandsbediening.'549.-

PALM IIIX EN PALM V
_

:EX170; De enige; echtel?60.--

IBCC PRMS:
-TECHNICS RDS

PHILIPS STOOMBOUT

F1.3;
Met elektrische
oven, grill en
vonkontsteking.
'1450.-

SONY WALKMAN - f^f
FX4; Autoreverse, met digitale';
toner en hooMteJefooa >• >: J17?«j

469r
TECHNICS PRO-LOGIC

TECHNICS 2 x 4 0 WATT
•-, New Class A versterker. *429.-

ATAG
FORNUIS

:v::-v16p

AVP45; DPL-receiver incl. centeren surroündluidsprekers. *799.-

• 24 x afspelen • 4 x schrijven
> ï x herschrijven • geschikt voor audio, video
en data opslag

59.95

329:

AZ1000; Radio<assette-f CD. *240.^

•f.-frWjaH.*» -'••'v;.;..149)e:
PANASONIC CD-CÖMPJÖ?'
RXDS12; High Power!; *219.Ï

"

Fotokwaliteit

AEG VAATWASSER
SSER

3 programma's eniactief
actief droogdroogsysteem. *1199.-

Vv;V ïgt9!

CD-COMPO STUNT;! fcS'^

EX300; TOPKLASSE l Receiver,
-4 x 60 Watt. *649.- '
:..

895:

WHIRLPOOL DROGER
3r en toets voor
140 minuten timer
lagere temperatuur.
JUT. '799.-

Kontaktgnll, uitneembare gnllplaten en thermostaat. '169.-

459 r

600 dpi
6ppm

600x1200 dpi, 36 bits
kleuren, USB- aansluiting
SONY CD-REWR1TER CRX100

TEFAL GRILL

R35; draagbare Mini-Disc
recorder,'oplaadbaar: *670.-

"" "

PHILIPS CD-COMPOï?: ^

HEWLETT PACKARD DESKJET 710

995:

5 programma's, 2 temperaturen
en Thermodry droogsysteem.
•1699.-

BAUKNECHTDROGER
DROGER

MICROTEK
SCANNER C6

AZ2305; Draagbare micróseÜ'
met -losse speakers..t*350;w.

SHARP MJNI DISC

720 dpi, max 4.ppm
Epson MicroPiezotechniek voor perfecte
fotoafdrukken

79.95

11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing. *1799.-

Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en
toetsvoorlageretemperatuur. *999.- ,

SONYCD-COMPO:; ''"M
CFDV10; Radiocassette + CD'spéler, compact model. *300i-;

699r
SONYMINIDISC

EPSON'

AEG CONDENSDROGER

SONYCDSOUNDMAN>?'ï
CFDS37; digitale tüne.rtt;:
cassette > CD. *370.i'^ïft

SONY QS MINI DISC.
JB920S; TOPKLASSE! Digitaal
opnemen en afspelen. Zilveren
uitvoering! *1110.-

Snoerloos, dus overal te
gebruiken. '169.-

MIELEWASDRCQER

Geen afvoer nodig! 120 minuten
timer en toets voor lagere temperatuur. *1199.-

108 liter, 11 kg
mvriescapaciteit.
a
'799.-

Ier en boxen. *490.-

SONY MD-WALKMAN

ZANUSSI CONDENSDROGER

WHIRLPOOL VRIESKAST

399.•1PHJÜPS MINISET*

139 f

Digitale bediening, 800 Watt magnetron vermogen, 18 liter. *349.-

BOSCH CONDENSDROGER

495:

479 •

SONY MINISET

199.-

18 liter, 800 Watt, 5 standen en
draaiplateau. '279.-

Geen afvoer nodig! Ruime vulopenmg, 140 minuten timer en
RVS trommel. "1449.-

90 liter en 12 kg mvriescapacileit '849.-

t-w«iaw*
2-wèg boxen. *670.-

MIELE 1400 WATT

6 Programma's, Stemperaturen en
unieke bestek schuiflade. '2099.-

BOSCH VRIESKAST

• 40 x cd-rom speler
• Windows 98

SAMSUNG 1000 WATT
COMPACT

127 liter inhoud waarvan 1 8 liter
vries. '549.-

talelmodel koelkast met vriesvak.
'429.-

MET'SATELLIETEN^*!
Topgeluid, eenvoudig pla»tsb»af;ïi
'

MXD3; 2x30 Watt, 3 CD-wisse: laar, boxen,afstandsbed.'659.-

139.-

HUISHOUDELIJK
' •

KOM LANGSVOOR
EEN DEMONSTRATIE

JVC MINI SYSTEEM

• 56 K modem

DAEWOO MAGNETRON

SHARP MAGNETRON

WHIRLPOOL KOELKAST

319:

• 8 MB videogeheugen

Lichtgewicht buizen, luchtfilter
en rolsnoer. '199.-

Digitale bediening, 800 Watt,
18 liter, ontdooi automaat. *549.-

189:

m 469;

SAMSUNG KOELKAST

869 r

PIONEER DESIGN SET •
MetRDS,CT>spe)erenspeakers.*999.-

SAMSUNG COMBI

Hoogtoerig.Stechts40cmbreed.*1435tembreed.*1435-

138 liter inhoud met 2 sterren
vriesvak. * 499 .-

QH«E3!Z>

9 Amd K6-2 450 Mhz processor
O 64 MB intern geheugen
• 4.0 GB Harddisk

479:

1000 toeren centrifuge. Zuinig,
stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. *1649.-

349?
FRIGIDAIRE KOELKAST

:;

TECHNICS MINISET
>
IMP500; TOPKLASSE! Losse
componenten, 40 Watt; CDspeler; 3-weg boxen. *1199.-:.

IBM APTIVA 26 G
MULTIMEDIA COMPUTER

• 15 inch monitor

BOSCH 1200 WATT

49.WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht. *699.-

230hter inhoud waarvan 42 liter
vries, 3 legroosters *699.-

Mobilo; Mechanische zuigkrachtregeling, oprolsnoer en metalen
buizen. '339.-

Handige oplaadbare mini stofzuiger
incl. wandhouder. *85.-

SHARP COMBI

INDESIT KOELKAST

339.PHILIPS 1400 WATT

379.-

599r

495:

1500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling en
Super Air-Clean-filter. '479.-

B&D KRUIMELDIEF

868 r

>DF606;-;TOPKLASSEfw1-B|te2
}''25. CDwissè|»ar, 'Srtï;f-$!

BCC
PrivéPlus
Plan

Topkwaliteit. Hoge prestaties in
reiniging dooruniekfiltersysteem.

WAS/DROOG COMBINATjE

BOSCH KOELKAST

455:

SAMSUNG DPL MINI

NILFISK 1200 WATT

Wassen en drogen in 1 machine,
1000 toeren. *1549.-

185liter koel en 54 liter vries,
2 legroosters. *899.-

575:

249:

769r:

PHILIPS DPL MINISET High Power, 3CD-wlsselaar, 5
luidsprekers.'1095.-

Electronisch regelbaar, metalen
buizen en oprolsnoer. "199.-

479

ïerkochte

GH§S3!E>

AEG 11 00 WATT

ETNA RVS SCHOUW
Hoog vermogen en uitwasbaar
filter. '1099..
'

XE210;:Edii,

D752; RDS-tuner, CD-wisselaar,
5luidsprekers,afstandsbed.*1099.-

89.95

800 toeren, vrije temperatuur
keuze, kort programma. *1199.-

849.-

JVC DPL MINISET

Automatisch oprolsnoer. '169.-

ZANUSSI WASAUTOMAAT

CarousselCD-w)sselaar,'50pï;

MAX852; incl. CD-wisselaar en
5 luidsprekers. *999.- .-••:•* i;'"-.

MIELE STOFZUIGER

1000 toeren, spoelstop en halve
lading toets. '1249.-

248 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 4 glazen plateaus. Energieklasse A. *1099.-

158r

849:

479r

849:

855:

3-standen en vetfilter. '295.-

QH323n>

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, 4 programma's en aquastop.'1299.-

1000 toeren, spoelstop en snel
programma. '1699.-

WHRUK)OLWASAIJTOMAAT

216 liter koel en 54 liter vries,
5 glazen plateaus. 1399.-

ATAGWASEMKAP

959:

598:

MIELE KOELKAST

178:

1299.-

BAUKNECHTWASAUTOMAAT

KOEL/VRIES COMBI

488:

4 pits met 2 delige
ge branders.

4 programma's. 2 temperaturen
en aquastop. '1599.-

SONY DPL MINISET
:
RX110; 220 Watt, digitale timer,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandsbediening. '1440.-.

• Intel Celeron
400 Mhz processor
• 32 MB intern geheugen
• 4,3 GB Harddisk
• 8 MB videogeheugen
• 40 x cd-rom speler
• 56 K modem
• Philips 15 inch monitor
• Windows 98 en
MS Works 4.5

1799

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER

Je eigen CD't maken wordt nu wei;;
heel erg makkelijk en goedkoop j:?

YAKUMO PC l

ETNA KOOKPLAAT
.AAT

.Volledig intergreerbaar, 5 programma's, weggewerkt verwarmingselement en aquastop,zeer stil. "2795.--

1000 toeren, spoelstop en kort
programma. '1449.-

216 liter inhoud, 2!vriesladen
vriesladen en
en
verstelbare legroosters.
iDSters. '949.-

220 liter inhoud, vriesgedeelte
esgedeelte met
2 vakken. '829.-

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER

1200 toeren, zeer eenvoudige
bediening en aquacontrol. '1649.-

AEG WASAUTOMAAT

MULTIMEDIA BIJ BCC?
OOK VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

W365; dubbel cassettedeck.'330.-

OH32as>

SONY QS CD-SPELER
XB920S; TOPkLASSE ! CD-

PHILIPS LUCHTREINIGER
Speciaal ontwikkeld voor het
verwijderen van geur, rook en huisstof uit de lucht. '229.-

169.ALKMAAR

239.-

DAVILEX A2
RACER

SENNHEISER DRAADLOOS:
FM-draadlózehoofdte|efoon;*199.|;

•GH1231EK" :;- 149'ïS

RAYMAN 2
ZAANDAM

AMSTERDAM NOORD

22 ELEKTRO-SUPERS

OPENINGSTIJDEN
FFm« FlMMl P [«tin

.."l 3.00 tot .18.1)0 uur

Voor
Expert gaat
niets te ver.

BAUKNECHT A-KLASSE
AFWASAUTOMAAT
Superzuinig! Met unieke Thermodry systeem: drogen zonder
druppels. 4 programma's met programmaverloopindicatie.
Verstelbaar bovenrek. Beveiligd met waterstop.

NJETTEVREDEN
GEI.J TERUG!
DYSOM STOFZUIGER
De enige stofzuiger die zuigt
zonder stofzak en een
constante hoge zuigkracht
heeft. Deze nieuwste Dyson
is voorzien van een filter
dat speciaal ontworpen
is voor mensen met
ademhalingsproblemen.
Daarnaast is de Dyson klein,
licht en fluisterstil.

Extra lage prijzen door gezamenlijke inkoop
van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.
^w Gratis Thuisbezorgen.
(jHÏJ Vakkundige en snelle service.

UIT ONZE
TV-RECLAME

ij^j Gratis Geluidsgarantie.
J[ïTN

(Hs) Gratis Video-onderhoud.
^_^j Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.

PANASONIC 70 CM
100 HERTZ DESIGN
BREEDBEELD-TV
70 cm (eff. 66 cm) Quintrix beeldbuis en
100 Hertz Digital Scan voor haarscherp en trillingsvrij beeld, PIP, beeld-in-beeld weergave. Digitale
8-bit technologie. Schitterend compact design.
Ingebouwde subwoofer en Teletekst.
UIT ONZE
TV-RECLAMÉ

LAAGSTE PRIJS

WANUE
LIBERTEL iZi +
MN1 GSM

l

l

Bellen zonder abonnement!
Standbytijd 50 uur.
Spreektijd 120 minuten.
In uniek design.

BRHUII

2CBÖDV + OPZ6TBORSTEtTJE

UIT ONZE
W-RECLAME

BRAUN OKAL-B
PLAKCONTROL
Aanbevolen door de tand.'actsen. Deze oplaadbare,
elektrische tandenborstel
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Eindelijk zege
voor Zandvoort
ZANDVOORT - Na een
paar nederlagen smaakte het
zaterdagteam van SV Zaridvoort eindelijk weer eens het
zoet van een overwinning. In
Amsterdam werd een zwaar
bevochten 0-1 overwinning
behaald op DOG.
De Zandvoorters, die het de
laatste weken aardig lieten afweten waren gebrand op herstel. Op het zeer slecht bespeelbare veld van DOG ontstond in de beginfase een gelijkwaardig duel. Het spel
speelde zich in die fase hoofdzakeüjk af op het middenveld.
Allengs kreeg Zandvoort meer
grip op de strijd en begon ook
beter te voetballen. Na een half
uur kreeg Zandvoort op de
achterlijn een vrije trap toegekend. Evenals de hpekschoppen wordt dit karwei overgelaten aan Robin Castien. Met
zijn traptechniek heeft luj al
vele keepers verrast en ook dit
keer verdween de bal fraai in
het doel, 0-1.
De Zandvoorters kregen een
groot veldoverwicht en scoorden een prachtige tweede treffer. Net als vorige week vlagde
de grensrechter en ook nu
vond het zuivere doelpunt
geen genade in de ogen van de
scheidsrechter. De Zandvoortse achterhoede bleef geconcentreed spelen waardoor
DOG in de eerste helft geen
kans kreeg.
Ook in de tweede helft had
Zandvoort het betere van het
spel. De kansen werden echter
niet benut waardoor de spanning in de wedstrijd bleef. De
Amsterdammers counterden
gevaarlijk, maar invaller doelman Clement de Groot bracht
bij enige hachelijke situaties
redding. Tot aan het laatste
fluitsignaal kon de strijd alle
kanten opgaan, maar de uiteindelijk overwinning kwam
terecht bij de ploeg die daar
het meeste recht op had.
„Het was een verdiende
zege," vond begeleider Joop
Paap. „We hadden veelal het
beste van het spel en hadden
meer moeten scoren. Omdat
het maar 1-0 bleef had het ook
nog geüjk kunnen worden. Gelukkig was Clement de Groot
prima op dreef."

Handbalploegen van ZVM bijten van zich af
ZANDVOORT - De ZVMRabobank
handbalteams
zorgden voor een feestelijke
stemming in de Korver
Sporthal door met overwinningen voor de dag te komen.
De handbalster wonnen, na
een eneverende wedstrijd
van de reserves van De Blinkert met 23-22 en de mannen
pakten het tweede team van
Break Out met 22-11.

De Zandvoortse vrouwen
hadden de afgelopen weken
vrij en tijdens de trainingen
werd er hard gewerkt. Interim
coach Dirk Berkhout, die de
zieke Alfred Greil verving, zag
een geconcentreerd en hard
werkend ZVM-Rabobank. Met
goed en snel handbal bouwden
de Zandvoortsen een 6-2 voorsprong op, die bij de rust was
teruggebracht tot 13-11.
Ook in de tweede helft bepaalde ZVM-Rabo de wedstrijd. Steeds bleef de formatie
van Berkhout aan de goede
kant van de score. Vooral de
normaal in het tweede team
spelende Elly von Stein scoorde er lustig op los. Nadat ZVMRabo op een 19-15 voorsprong
was gekomen, leek de strijd gespeeld. De Blinkert zette echter aan voor een slotoffensief
en het had er alle sclüjn van
dat ZVM-Rabo de overwinning
uitbanden gaf.
Met nog een halve minuut te
spelen scoorde de Blinkert 2222. Het Zandvoortse team zette snel de laatste aanval op en
daaruit scoorde Elly von Stein
de verdiende en winnende treffer, 23-22.
„Ik denk dat we verdiend
hebben gewonnen, we waren
gewoon feller," aldus coach
Dirk Berkhout.,„Deze overwinning op het tweede op de ranglijst staande De Blinkert geeft
aan dat het team mogeüjkheden heeft. We hebben er hard
voor gewerkt en ik ben heel
tevreden met dit resultaat."
De Zandvoortse mannen
hebben een stapje teruggedaan. Enige handballers stopten waardoor vrijwel het hele
tweede team het eerste team
werd. In de lagere afdeling
doet het Zandvoortse team
het echter heel goed. De Zandvoorters beschikken over veel
routine en dat kwam ook tegen
koploper Break Out tot uiting.
In deze hectisch partij hield
ZVM-Rabo het hoofd koel en
ZANDVOORT - TZB heeft won. nipt.
tegen het nog puntloos onderaan staande ABN/AMRO
Beide teams waren in de getwee punten weggeven. De hele wedstrijd volkomen aan
Zandyoorters kwamen op elkaar gewaagd. Break Out
het zeer slechte en zwaar bespeelbare veld aan de Kennem'ërweg niet verder dan
een 1-1 gelijkspel.

TZB doet ABN
punten cadeau

Omdat de concurrentie in de
bovenste regionen ook geUjkspeelde leed TZB geen echte
schade maar had wel de achterstand in punten goed kunnen maken. Nu blijft TZB op
de derde plaats staan. In een
slechte wedstrijd kwam TZB
vrij snel op een 1-0 voorsprong
door een treffer van Stefan Berendes, 1-0. De Zandvoorters
kregen mogelijkheden op een
tweede, derde en vierde treffer
maar de voorwaartsen faalden.
Toen een ruimere voorsprong achterwege bleef zakte
het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. De Amsterdarnmers, die twee gevaarhjke spitsen in het team hadden, scoorden vervolgens vlak voor de
rust de gelijkmaker, 1-1. Ook in
de tweede helft schiep TZB
zich een paar riante mogeüjkheden. De bal ging op het erbarmelijk slechte veld niet de
juiste richting op waardoor de
stand gelykbleef.
„Op dit zeer slechte veld kon
niet fatsoenlijk gevoetbald
worden," stelde trainer Frans
Post.

Nipte nederlaag
voor Zandvoort
ZANDVOORT - Na twee
forse afstraffingen leed SV
Zandvoort zondag een nipte
1-0 nederlaag tegen United/Davo. De Zandvoorters
moesten ook dit keer met
een gehavende formatie aan
de slag.
Toch vond trainer Gerard
Nijkamp dat er prima was gespeeld. „We kregen twee beste
kansen en hadden die niet moSen missen," vond Nijkamp.
De strijd werd al na tien minuten even onderbroken door de
nerveuze scheidsrechter. Na
hervatting van het spel raakte
öe man in het zwart geblesseerd maar kon na verzorging
'och door gaan.
De enige treffer van dit duel
Werd vlak voor de rust gescoord. De bal werd uit een
hoekschop langs doelman Van
Kampen gekopt, 1-0. De Zandvoorters waren geenszins de
öiindere
van de Haarlemmers
e
nn hadden de geUjkmkaer binen bereik. In de eerste helft
miste Jordy Heidebrink een
ioede mogelijkheid en in de
weede helft miste Renato
Spano voor open doel. Het
Weef 1-0 voor United/Davo.
. „Ik had er een zwaar hoofd
"V"
vervolgde Gerard Nykamp
2
Ün verhaal. „Achteraf viel het
**tij heel erg mee en hadden we
gelijk moeten speWe hebben redelijk geld en ben er van overtuigd
flat als we volledig zijn punten
«alen en het redden."
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Drost wees in de laatste party van de avond zijn directe
concurrent Boudewijn Eijsvogel gedecideerd terug. In de totaalrangschikking voert nu
Olaf Cliteur de ranglijst aan na
drie van de zeven speelavonden. Leo Keesman kende in
deze ronde van de snelschaakcompetitie de meest voortvarende start. In de eerste partij
met de bedenktijd van slechts
vijf minuten per persoon, verraste hij gehjk Kees Koper om
vervolgens in de ronden daarna respectievelijk Jaap Bouma
en Caroline Stamdejonge aan
zyn zegekar te binden. Keesman nam daardoor alleen de
leiding doordat Koper op zijn
beurt verantwoordelijk was
voor de eerste verliespunten
van Olaf Cliteur en Boudewijn
Eijsvogel.
Het was in de vierde ronde
echter Eijsvogel weer die Keesman met beide benen terug op
aarde bracht door hem in de
onderlinge confrontatie te verslaan. De stand werd hierdoor
mjzonder spannend doordat
maar liefst vijf spelers met drie
uit vier aan de top van de ranglijst verschenen. Jeroen Loos
miste een unieke kans om zich
bij dit kwintet aan te sluiten
doordat hij het onderspit
moest delven tegen de, in de
externe competitie zeer goed
presterende Simon Bosma.
Hans Drost, snelschaker pur
sang had deze aansluiting ui-

Topscorer
Riek de Haan
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Pieter Keur

Met Smit naar
de wintersport
ZANDVOORT - Voor de
derde keer organiseren
Christel en Jan Smit, de
uitbaters van Sportcafé
Zandvoort in de Korver
Sporthal een reis van vier
dagen naar het skioort
Lungotz in Oostenrijk.
In het eerste jaar trok
deze wintersportreis 33
deelnemers terwijl vorig
jaar 44 liefhebbers van de
sneeuw genoten van de
skisport. Jan en Christel
Smit hebben inmiddels
wel door dat een skibustocht voor bezoekers van
de sporthal best de moeite
waard is. De animo blijkt
groot te zijn en dit jaar
verwachten de Srnitjes de
bus vol te krijgen.
Ook nu wo_rdt de reis
naar Oostenrijk gemaakt.
De tocht is van woensdagmiddag- 12 januari tot
maandagochtend 17 januari 2000. Vier dagen kan er
geskied worden voor de
prijs van 498 gulden per
persoon, waarbij inbegrepen zijn de hotelovernachtingen, viermaal een ontbijt en viermaal een diner.
De busreis wordt gehouden per luxe touringcar.
De prijs is dezelfde als die
van vorig jaar.
Belangstellenden kunnen zich melden in het
Sportcafé.
Inlichtignen
zijn daar te verkrijgen of
via telefoonnummers: 0235718812 privé, 023-5715619
Sportcaf-e Za_ndvoort of
via het mobielenummer
06-54616812.

Volop prijzen
Zeeschuimers
ZANDVOORT - De synchroonzwemsters van de Zeeschuimers hebben afgelopen
weken niet stil gezeten. De
zwemsters deden aan diverse wedstrijden mee en zwommen daarbij volop in de prijzen.
Het ging er tussen ZVM-Rabo en De Blinkert soms fel aan toe op de rand van de cirkel

forceerde enige keren een
voorsprong van twee of drie
doelpunten, maar telkens zette ZVM-Rabo de zaken weer
recht. Halverwege deze strijd
waren de teams nog geheel in
evenwicht, 12-12.
In de tweede helft kwam

Koper en Cliteur
delen eerste plaats

ZANDVOORT - Kees Koper en Olaf Cliteur hebben
de overwinning op de derde
avond van de snelschaakcompetitie bij Chess Society
Zandvoort broederlijk gedeeld. Beiden kwamen tot
een score van acht punten
uit negen partijen. De derde
plaast ging naar Hans Drost.
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teraard wel te pakken door na
zijn nederlaag in de eerste ronde tegen Cliteur achtereenvolgens van Henry Hendriks, Simon Bosma en Caroline Stamdejonge te winnen.
De winstpartijen van lijstaanvoerde Olaf Cliteur tegen
Leo Keesman en Boudewijn
Eijsvogel, alsmede het succes
van Kees Koper tegen Hans
Drost zouden cruciaal worden
voor de einduitslag van deze
derde speelavond. Koper en
Cliteur deelden met acht uit
negen de eindzege, al was dit
voor Kees Koper .wel met
klamme handen doordat hij
zich in de laatste ronde compleet had laten verrassen door
zijn medebestuurslid Jaap
Bouma. Bouma liet echter, terwijl Koper nog drie seconden
op de klok had zijn monarch
schaak staan, hetgeen bij snelschaak direct verlies van de
partij betekent.
Hans Drost eigende zich de
derde plaats toe door in het
beslissende duel in de laatste
ronde Eysvogel van het bord te
spelen, die daardoor zelf vierde werd. De vijfde plaats werd
gedeeld door Leo Keesman en
Simon Bosma, terwyl de zevende plaats in het bezit kwam
van Jeroen Loos. Ook Caroline
Stamdejonge, Jaap Bouma en
Henry Hendrikse scoorden
nog punten voor het totaalklassement met respectievelijk de plaatsen acht tot en met
tien.
De komende twee vrijdagavonden wordt in het Gemeenschapshuis de competitie met
de aanvullende partijen, een
uur en 45 minuten bedenktijd
per persoon, voortgezet. Ook
nieuwe leden kunnen, indien
zij dit willen, direct een tegenstander van gelijk niveau treffen. De aanvang is op beide
avonden 20.15 uur.

ZVM-Rabo op een lichte achterstand maar ondanks dat de
conditie in het nadeel van de
badgasten ging spelen werd de
stand geüjk getrokken. Ook nu
liet de routine, van vooral Menno Trouw en Guido Weidema,
zich gelden in het voordeel van

ZVM-Rabo. In een hectische
slotfase, met hard spel, slaagden de Zandvoorters er in de
winnende treffer te scoren, 2221.
„We hebben een gezelligheidsteam, dat echter wel wil
winnen," stelde coach Ed

Foto: Rob Knotter

Spruit na afloop. „Met fysieke
kracht hebben we het gered en
wonnen verdiend deze harde
wedstrijd. Door deze overwinning zijn we Break Out gepasseerd en staan nu bovenaan."
Doelpunten vrouwen: Elly
von Stem 8, Sylvia Blom 4,

Claudia Paap 4, Marielle Peet
2, Daphina van Rhee 2, Janneke de Reus 2, Laila Theunissen. Mannen: Guido Weidema
8, Menno Trouw 7, Kees
Schaap 3, Ernesto Vonsee l,
Erwin Spruit l, Mark Molanus
l, Peter Bluijs 1.

Knappe zeges basketbalteams
ZANDVOORT - Zowel de
vrouwen als de mannen van
basketbalvereniging
The
Lions boekten keurige overwinningen. De basketbalsters klopten HOC met 5133, terwijl de basketballers
KTC met 69-60 de baas bleven.
De formatie van coach Olaf
Vermeulen kende ook dit keer
een koude start. Na zeven minuten basketballen was Lions
er niet ingeslaagd tot scoren te
komen. HOC deed dat wel en
leidde met 0-6. Toen Lions eindelijk voor het eerst scoorde
kwam het ritme langzaam terug.
In de 17e minuut zette Lions
de achterstand om in een 19-11
voorsprong. De slotminuten
van de eerste helft stokte het

scorend vermogen waardoor
HOC iets naderbij kwam, 1914.
In de tweede helft is de strijd
snel beslist. Het Zandvoortse
team denderde over HOC
heen. Coach Vermeulen was
genoodzaakt, gezien de grote
foutenlast, over te schakelen
van een man to man systeem
naar de zone en dat wierp
vruchten af. HOC bleef tot de
achtste minuut aardig in de
buurt (30-26) maar nadient
ging de Zandvoortse trein echt
lopen. Met goede afstandsschoten en bovendien waren
de rebounds voor Lions, werd
de strijd afgemaakt op een 5133 overwinning.
„Ook dit keer hadden we een
koude start," vond Olaf Vermeulen. „Vooraf hadden we afgesproken de bal in de ploeg te
houden, maar dat lukte niet. In
de tweede helft liep het echter

geweldig. We waren net diesels, we moeten eerst op gang
komen, maar dan dan gaan we
ook stug door en is er geen
houden meer aan."
Ook de basketballers hadden moeite op gang te komen.
Na vijf minuten keek het team
van coach Joop van Nes tegen
een 0-12 achterstand aan. „We
werden overdonderd door
KTC," meende Van Nes. Lions
bleef echter de kansen afwachten en toen de basket eenmaal
werd gevonden was het voortdurend raak. De achterstand
was echter te groot om in de
eerste helft geheel weg te werken, 26-28.
In de tweede helft stelden de
Zandvoorters meteen orde op
zaken. Uitblinker Maarten van
den Elshout schoot driemaal
oprij een driepunter binnen en
Lions stond op voorsprong.
Vanaf dat moment had Lions

geen problemen meer om KTC
van zich af te houden. Onder
leiding van twee goede
scheidsrechters ging Ldons
stug door. KTC poogde de
strijd een wending te geven,
doch de Zandvoorters heersten onder de borden. De 69-60
overwinning was dan oom dik
verdiend.
„Dit was de nummer drie
van de ranglijst," ging Van Nes
verder. Dan blijkt maar weer
dat we goed bezig zijn. Er is,
behoudens nummer een en
twee, toch weinig krachtsverschil in deze competitie. Onze
jongens hebben laten zien dat
er een goed team staat. We
hebben vooral in de tweede
helft de strijd gedicteerd en ik
ben dan ook zeer tevreden."
Topscorers vrouwen: Sabine
Dijkstra 22, Pie Gansner 17.
Mannen: Maarten van den Elshout 40, Dustin Visser 11.

Bedrukte sfeer
bij bridgeclub
ZANDVOORT - De vijfde
wedstrijd bij de Zandvoortse
Bridgeclub werd in een
enigszins bedrukte stemming gespeeld. De gedachten van de bridgers gingen
uit naar de onlangs overleden Huub Emmen, die van
grote betekenis voor de club
is geweest.
In de A-lijn legden mevrouw
Paap en de heer Baljet met 58
procent beslag op de eerste
plaats. De tweede plaats was
met 55 procent voor de dames
Spiers en Van der Meulen. Na
vijf wedstrijden gaat dit laatste
paar aan de leiding, op de
tweede plek gevolgd door mevrouw Molenaar en de heer
Koning.

Robin Castien (SV Zand-zat) 1£

(TZB)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-zat.)

153
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De doelpuntenmakers hadden weinig succes. De totale productie
van de vier teams reikte slechts tot drie. Een daarvan kwam op
rekening van Robin Castien, die zijn totaal opvoerde naar achttien.
Aangezien Riek de Haan de Mischa Tibboel niet scoorden loopt
Castien langzaam maar zeker uit.

Tijdens wedstrijden in het
zwembad Aqua Romana in
Gran Dorado doken de allerjongste synchrponzwemsters
in het water om in het bezet te
komen van hun brevet. De
meisjes hadden keihard getraind en slaagden met vlag en
wimpel. Het eerste brevet
werd behaald door Alexandra
Roggekamp, Marloes Heemskerk, Eva Lammers, Noel
Gude en Katja den Herder.
Het tweede brevet werd behaald door Katja den Herder
en Claudia Borstel. Claudia
Borstel mocht na haar tweede
brevet ook nog eens het hoogste, derde brevet, in ontvangst
nemen.
In zwembad Groenendaal in
Heemstede werden wedstrijden gezwommen in de eerste
tot en met vierde categorie. In
de eerste categorie eindigde
Claudia Borstel op de negende
plaats direkt gevolgd op de
tiende plaast door Martina
Rutgers. In de categorie Ib behaalde Alexandra Roggekamp
de negende plaats. Vooral voor
Claudia en Alexandra was dit
een prima prestatie omdat zij
voor het eerst aan een wedstrijd meededen.
In de tweede categorie eindigde Kimberly Buyen op de
derde plaats. De negende
plaats was voor Mariette Godschalkx. Ester Bartels zwom in
de derde categorie naar een
fraaie tweede plaats, terwijl
Rachel Botschuijver de vierde
plaats behaalde en Kim Borstel op stek acht eindigde. In
de categorie vier eindigde
Astrid Koomen op de tweede
plaats en werd Wietske Neerincx vierde.
Vijf
synchroonzwemsters
zwommen een Interkringwedstrijd in Zaandam. De concurrentie was enorm sterk. Simone Sindorf werd 63e en Astrid
Koomen 74e.

De basketbalsters van Lions en HOC knokten voor elke bal

Foto: Rob Knotter

De dames Meijer en Mom
waren in de B-lijn de sterksten.
De eerste plaats werd behaald
met 62 procent. De dames
Boon en Koning deden met 61
procent ook aardig mee. In
deze groep blijven mevrouw
De Kruijff en de heer Kleijn
aan de leiding, op de tweede
plaats verblijven mevrouw Slegers en de heer Van de Staak.
De overwinning in de C-lijn
werd behaald door de heren
Morhaus en Henrion Verpoorten.

woensdag 31 december 1999
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De Donkervoort

Volkswagen Col f GTI;

e evolutie voorbij

e Golf GTI is zichzelf voorbij gestreefd. Het oorspronkelijke concept van een betaalbaar en van alle luxe ontdaan
scheurijzer dat in 1976 het licht zag is niet meer. De laatste generatie GTI is een snelle en zakelijk zeer verantwoorde auto
die wat betreft uitrusting kan wedijveren met luxe auto's als
BMW's, Audi'sen Mercedessen.

>

GTI komt van het Italiaanse Gran
Turismo Inezione. Letterlijk betekent dit grote reiswagen met injectiemotor. Een auto als de Porsche
928 vormt het schoolvoorbeeld
van een GT. Bedoeld om op je
gemak en op zeer hoge snelheid
grote afstanden mee af te leggen.
Hetzelfde idee krijgen wij bij deze
Golf GTI. Het is geen compromisloze sportieveling die aan het gas
hangt als een pitbull aan je broekspijp zoals de eerste generaties GTI.
Deze Golf IV is ontzettend luxe en
comfortabel. Zittend in de prachtig
lederen Recaro kuipstoelen, voel je
je de koning te rijk. De 1,8-liter
viercilinder met turbo maakt het
GT-beeld compleet. Want dankzij
de 150 pk sterke motor is de Golf
ook nog bliksemsnel.
Het enige minpuntje van deze
heerlijke reisauto is zijn prijs.
Natuurlijk, hij is de 66.000 gulden
dubbel en dwars waard, want het
interieur ademt een sfeer uit die je
normaal gesproken in duurdere
auto's tegenkomt. Het zachte
materiaal van het dashboard, de
blauwe wijzerplaatverlichting en
het lederen interieur dragen hier

SPECIFICATIES: Volkswagen
Golf GTI

Motortype:viercilinder benzinemotor met turbo
Cilinderinhoud: 1.781 cm3
Vermogen:
110 kW/150 pk
bij 5.700 tp.m.
Max. koppel: 210 Mm bij
, 1.750 tp.m.
Acceleratie:
8,5 sec. van
0100J<m/uur.
Topsnelheid:
216 km/uur.
Gem. verbruik: 7,9ltr/100km.
Prijs:

f 66.330,-

BUZONDERHEDEN UITRUSTING

Elektrisch bedienbare ramen voor
en achter
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
ABS
Vier airbags
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Klimaatcontrole
Lichtmetalen velgen
Lederen Recaro stoelen •

historie 1978-1999

allemaal aan bij. Hierdoor is de Golf
GTI echter niet meer de betaalbare
auto van weleer. Een basis-GTI heb
je voor net geen 55.000 gulden en
met lekkere extra's als de lederen
Recaro's (ƒ 4.900,-) en klimaatcontrole (ƒ 3.070,-) zit je al snel ver
boven de 60 mille.
Geen schreeuwerige spoilers, dorpelverbreders of ander misplaatst
uiterlijk vertoon op deze Golf. De
auto is precies zoals het overgrote
deel van de doelgroep (zakenmensen) hem hebben willen; een echte
wolf in schaapskleren. Ellipsvormige koplampen uit helder glas
geven de Golf een moderne look.
De bijna rechtop staande achterruit, de ver uit elkaar geplaatste
achterlichten en de 205 millimeter
brede banden geven de achterkant
een krachtige uitstraling.
GTI-aanhangers die verwachten

Donkervoort
Automobielen
heeft z'n geschiedenis aan het
papier toevertrouwd. Het boek
'De Donkervoort historie 19781999' verhaalt over alle modellen die het Nederlandse sportwagenmerk uit Loosdrecht in
deze periode heeft ontwikkeld.
Robert-Jan Pabon heeft het 84
pagina's tellende boek geschreven. Diverse fotografen hebben
hun medewerking verleend aan
de totstandkoming van het boek
door hun werk ter beschikking te
stellen. De uitgave is een feest
voor het oog en heeft een oplage van 750 exemplaren. Het
vormt dus een waar collectors
item. 'De Donkervoort historie
1978-1999' ligt te koop bij
Donkervoort
Automobielen
(035-5821990) en bij Autoland
Hilversum (035-6248262). Het
boek is ook te bestellen via
Internet: . De prijs bedraagt
89,50 gulden.

met deze Golf een zenuwachtig
scheurijzer in handen te hebben,
komen bedrogen uit. Hij heeft weliswaar een turbo, maar die komt er
heel geleidelijk in, waardoor de
versnelling aangenaam progressief
toeneemt. Door de korte met leer
beklede versnellingspook kan je
bliksemsnel schakelen met de Golf.
Het dikke met leer omrande stuur
voelt zo lekker aan dat je het constant stevig met twee handen
omklemt.
De moderne Golf GTI is een ingetogen reismachine, bedoeld om
snel en comfortabel van A naar B te
komen. Daarom zit hij tjokvol met
allerlei luxe zaken die het rijden
zeer veraangenamen. Hij is zijn
doelgroep eigenlijk ontgroeid. De
gemiddelde snelle jongeling kan
het geld wat deze VW kost, niet
opbrengen. De geslaagde zakenman wel. Volkswagen laat met
deze auto zien dat de gevestigde
automobiele top er een stevige
concurrent bij heeft.

Brake Assist voor
alle Nissan
personenauto's

Geen schreeuwerige spoilers voor
de nieuwe Golf GTI

«J!

Renault AA a ster bestelauto van het jaar
e Renault A/laster is onlangs in Nederland uitgeroepen tot

D

I bestelauto van het jaar. De jury was het er unaniem over

eens dat de compleet uitgeruste Master de titel verdient.
Met zijn complete uitrusting, vele gebruiksmogelijkheden en
soepele motoren heeft de Franse bestelauto reeds een marktaandeel van 14,6 % veroverd in het segment van de bestelwagens
lichter dan 5 ton. Sinds de introductie in november 1997 zijn er
dan ook al 100.000 stuks geproduceerd.
De Renault Master is leverbaar in
drie verschillende lengten, drie verschillende hoogten en drie laadgewichten. Daarmee speelt de auto in
op de uiteenlopende behoeften
van de klanten-kring. Zo is het ook
mogelijk een uitvoering met kipinstallatie te bestellen. Zaken als
stuur-bekrachtiging, airbag, ABS en
airconditioning zorgen voor rijgemak, veiligheid en comfort. De jury
is ook te spreken over de 2.8 direct
ingespoten dTi dieselmotor die
trekkracht rnet zuinigheid combineert. Er is tevens een 2.5 liter diesel leverbaar. Omdat dergelijke
bestelwagens praktisch onmisbaar
zijn voor een bedrijf, bedraagt de
onderhoudsinterval voor de 2.8 dTi
motor 20.000 kilometer. Ook de
standaard werktijden voor het vervangen van onderdelen zijn aanzienlijk teruggebracht.
Sinds september biedt Renault de

optie pneumatische vering aan op
de Master. Dit veersysteem zorgt
ervoor dat de chassishoogte constant blijft, ongeacht het gewicht
van de lading. Een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid. Om het laden en lossen te
vergemakkelijken kan de auto met
behulp van deze vering ook worden verlaagd. Het veer-systeem is
beschikbaar voor f. 5.995,- exclusief BTW.
Volgend jaar worden de gebruiksmogelijkheden van de Master uitgebreid. In samenwerking met de

Zweedse firma Omniva is een taxibus ontwikkeld, waarvan de productie nu op gang komt. Omniva is
een filiaal van TWR (Torn
Walkinshaw Racing) en van Volvo
Bussar AB (autobusonderneming
van Volvo) en heeft dus al ervaring
op het gebied van personenvervoer.
De taxivariant biedt plaats aan acht
personen, onder wie twee passagiers in rolstoelen. De pneumatische vering vergemakkelijkt het inen uitrijden voor personen in een
rolstoel.
De Renault Master is bij iedere
Renault Bedrijfswagendealer te
koop. Overigens krijgt de Master
met ingang van februari 2000
gezelschap van het zustermodel de
Opel Movano, die op dezelfde
leest is geschoeid en dezelfde carrosserievarianten en motoren kent.
Alleen zal deze te koop zijn bij de
Opel Bedrijfswagendealers.

Autoschade^
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade
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Audi TT Roadster

Nissan heeft het plan opgevat
om in de toekomst alle personenautomodellen uit te rusten
met Brake Assist. Dit is een nieuwe techniek die werkt in combinatie met ABS (antiblokkeer
remsysteem). Brake Assist helpt
de bestuurder wanneer hij een
noodstop maakt. Hij hoeft dankzij deze voorziening minder druk
uit te oefenen op het rempedaal
terwijl Brake Assist de remdruk
maximaal houdt. Het herkent
een panieksituatie aan de manier
waarop het rempedaal door de
bestuurder wordt ingetrapt.
Hierdoor houdt de bestuurder te
allen tijde controle over de auto.
Onlangs heeft Nissan onderzoek
gedaan naar het remgedrag van
automobilisten. De meerderheid
van de bestuurders trapt volgens
de resultaten van het onderzoek
in een noodsituatie niet hard
genoeg op het rempedaal. Dit
heeft tot gevolg dat het ABS niet
ingrijpt. Dankzij Brake Assist
treedt het antiblokkeer remsysteem wel in werking.
De jongste generatie van Nissans
Primera heeft Brake Assist al aan
boord. Het is de enige auto in
zijn klasse met deze voorziening.
De Japanse fabrikant wil Brake
Assist monteren op de nieuwe
Almera en de Almera Tino.

Toyota Yarïs verkozen tot
'Auto van het Jaar 2000'

••

m zin oervorm
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Op bochtige trajecten door een
van de hitte trillend Italiaans heuvellandschap blijkt deze Audi in zijn
element. Ons bekruipt zelfs de
gedachte om de TT Roadster maar
direct naar een bijna even zomers
en warm Nederland te rijden. Want
al na enkele minuten wil je geen
seconde meer achter het stuur vandaan.
Het vrijheidblijheid zomergevoel
grijpt je bij de keel. De bijzondere
aluminium beugels achter de stoelen versterken dat nog eens. Ze lijken als twee druppels water op de
steunen van een zwembadtrap.
Deze stilistische meesterwerkjes

D

e Toyota Yaris is onderscheiden tot 'Auto van
het Jaar 2000'. De auto
eindigde in deze prestigieuze,
jaarlijkse verkiezing vóór de
Fiat Multipla. De Opel Zafira,
de Skoda Fabia en de Rover 75,
die respectievelijk tweede,
derde, vierde en vijfde werden.
De overwinning van de Yaris is
dubbel zo mooi, omdat de concurrentie erg sterk was.

en roadster is voor puristen. Autorijden moet zo'n
open tweezitter moet een
zelfde sensatie zijn als een rit
in een rollercoaster achtbaan.
Wind door de haren, loeihard
door een bocht knallen, bliksemsnel accelereren en bijterig
remmen. Al deze spectaculaire
acties biedt Audi's nieuwe
pretmobiel, de TT Roadster.

hebben
een
hoogwaardige
beschermende functie. Mocht de
TT Roadster ooit over de kop slaan,
dan beschermen ze de inzittenden.
3.500 kilo kunnen ze dragen. De
beugels zijn verankerd in een
onderhuidse metalen constructie,
welke de open TT de broodnodige
stijfheid geeft. En stevig is deze

Audi TT op Assen
De TT van Assen is voor motorrijders een begrip. Audi kon de verleiding
niet weerstaan om voor TT-rijders een bijeenkomst op het Assense circuit te organiseren. Circa tweehonderd TT's verzamelden zich onlangs
op 12, 13 en 14 oktober op de piste. Oud rally-rijder en Audi Quattroinstructeur Paul Maaskant en zijn team leerden de deelnemers hun TT
optimaal te beheersen. Maaskant bracht rem-, schakel- en stuurtechnieken uitgebreid onder de aandacht van de TT-rijders. Een antisliptraining
en een slalomproef behoorde eveneens tot het programma. Audi had
bovendien een verrassing voor de verzamelde TT-liefhebbers meegenomen; aan het einde van de enerverende dag onthulde het merk de TT
Roadster.

auto, want op de meest beroerde
wegen valt van vibraties nagenoeg
niets te merken. Dat zie je bij open
auto's wel eens anders.
Twee motoren zijn er te kiezen. Ze
hebben beide een inhoud van 1,8
liter en beschikken over een turbo.
De eerste levert 180 pk. Meer dan
voldoende om te beesten met deze
skelterachtige Audi. De 'krachtiger
225 pk variant bij de TT Roadster
Quattro gooit er vooral bij hogere
toerentallen nog een schep bovenop, waardoor de auto nog net wat
venijniger over het asfalt valt te
jagen. De vierwielaandrijving houdt
de zaak daarbij netjes in het gareel,
al valt de genotAudi moeiteloos in
een complete glijpartij (drift) te
dwingen door stevig gas geven.
Voor meer dan negentig mille verlangen ook puristen waar voor hun
geld. Audi heeft de factor comfort

De aluminium beugels versterken
het zomerse beeld. Ze lijken
afkomstig van een zwembadtrap.

daarom toch maar ingebracht. De
uitrusting omvat behalve gebruikelijke zaken als centrale vergrendeling en elektrische bedienbare
ramen, ook stoelverwarming en
airconditioning. Voor het geval je
eens een keer met gesloten dak
mocht willen rijden. Ook luxe leren
bekleding is aan boord. Met de
tegen bijbetaling te bestellen
Mocassindesign lijkt het alsof je in
een stoel met het uiterlijk van een
honkbalhandschoen stapt. Een
andere optie is het elektrisch te
bedienen glazen windscherm achter de stoelen. Die houdt de wind
wat uit de nek. Maar puristen willen dat natuurlijk allemaal niet.
Toch?

Een groot succes mag de Toyota
Yaris met recht heten. In de eerste
zes maanden na z'n introductie
konden er in Europa al meer dan
95.000 bestellingen voor genoteerd worden en vooral ook in
Japan zelf is de belangstelling
ervoor overweldigend, met eveneens zo'n 100.000 klantenorders in
slechts een half jaar tijd. Het was
aanvankelijk niet eens de bedoeling
de Yaris ook op de thuismarkt te
leveren; de auto is namelijk puur
voor Europa ontwikkeld. De Yaris
werd overigens ook hier ontworpen en zal vanaf 2001 tevens in
Europa gebouwd worden. In het
Noord-Franse Valenciennes wordt
momenteel gewerkt aan een compleet nieuwe fabriek.
Naast z'n eigentijdse styling en z'n
even originele als functionele interieur, valt de Yaris onder andere op
door tal van technische innovaties
en intelligente oplossingen. Het
dashboard bestaat zo bijvoorbeeld
uit een geavanceerd, driedimensionaal display, dat er door middel van
projectie voor zorgt dat de ogen
zich niet steeds weer op scherp
hoeven te stellen wanneer er een
blik op wordt geworpen of wanneer de ogen weer op de weg

gericht worden. Dat is voor de
ogen minder inspannend. Elke Yaris
is standaard uitgerust met een in
het
dashboard geïntegreerde
radio/cassettespeler, waarvan het
scherm desgewenst ook de informatie van de standaard boordcomputer laat zien. De achterbank kan
gemakkelijk over een afstand van
vijftien centimeter verschoven worden om zo de bagageruimte te vergroten of juist de beenruimte voor
de achterpassagiers. En dan hebben we het nog niet eens gehad
over de talrijke opbergmogelijkheden die het interieur van de Yaris
biedt, het feit dat elke Yaris voor
negentig procent recyclebaar is en
hij aangedreven wordt door één
van de beide ingenieuze VVT-imotoren.

brandstofverbruik en minder emissies. Naast een 1,0 liter-variant (50
kW/68 pk), die eerder dit jaar werd
uitgeroepen 'Engine of het Year', is
er onlangs ook een 1,3 liter VVT-imotor aan het gamma toegevoegd.
Eén van de interessante kenmerken
van de beide motoren, is absoluut
de directe ontsteking, een techniek
die oorspronkelijk alleen voor
auto's uit de topklasse bedoeld
was. De traditionele verdeler is
daarbij vervangen door vier afzonderlijke 'high performance' ontstekingsmodules, die elk één van de
bougies aansturen. Zo kan de ontsteking haarfijn worden getimed,
met als bijkomend voordeel dat het
onderhoud aan de verdeler en het
afstellen van de ontstekingstijden
tot het verleden behoren.

Die zogeheten VVT-i-motoren vormen een hoofdstuk apart. VVT-i
staat voor Variabele Valve Timing
intelligent, waarbij de kleptlming
variabel is en aldoor aangepast
wordt aan de omstandigheden. Dit
leidt tot veel trekkracht, een laag

Sinds kort is de Toyota Yaris leverbaar in een nieuwe Linea Lunaspecificatie. Deze is zowel in combinatie met de 1,0 als de 1,3 liter
motor verkrijgbaar en vindt binnen
het gamma z'n plaats tussen de
Linea Terra en Linea Sol. Op de

Linea Terra zijn onder andere ABS
twee airbags, de genoemd'
radio/cassettespeler en een boord
computer al standaard en de Line<
Luna doet daar nog centrale ver
grendeling met afstandsbediening
een lederen pookknop en een dito
in twee kleuren uitgevoerd stuurwiel bovenop, evenals een uitgf'
breidere radio-uitrusting, opberg'
tassen aan de voorstoelen en een ir
twee dessins uitgevoerde bekte'
ding. Uiterlijk onderscheid de Line;
Luna zich door de specifieke gril'1
met titanium-look en de eiger
wieldoppen. De Linea Sol staat aar
de top van het leveringsprograrn
ma en heeft onder meer ook
centrale
vergrendeling
afstandsbediening,
elektris^
bedienbare portierruiten (vóór'
drie hoofdsteunen achter en een i'
hoogte verstelbare bestuurders
stoel.
Toyota levert de Yaris zowel me
drie als met vijf portieren. De prijs
lijst opent met NGL 23.492,- /
10.660,- voor de 3-deurs 1.0 1
VVT-i.
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Veilig
boetseermateriaal

Beroemd beertje

Wïnnie the Pooh mag zich,
met miljoenen fans uit alle
windstreken, de meest
beroemde beer ter wereld
noemen. Ook zijn vriendjes
Teigetje, Knorretje, Kanga
en Roe zijn echte sterren.
Inmiddels zijn er veel leuke
producten' niet het grappige

beertje verschenen. Nieuw
zijn. onder andere de cassettespeler (99,95 gulden) met
Knorretje microfoon en cassette met twee Winnie de
Pooh liedjes, de wekkerradio
(69,95 gulden) en Wïnnie's
sprekende telefoon, waarmee j e kunt leren tellen' en ,
kleuren en stemmen her- ;:
kennen (89,95 'gulden).

Teken- en knutsel. ezier
pic

Het Amerikaanse merk
Crayola werd enkele jaren
geleden geïntroduceerd op
de Nederlandse markt. De
producten zijn robuust, veilig en milieuvriendelijk.
Bovendien wordt alles getest
door leraren, ouders en kinderen. In totaal omvat de
collectie van Crayola bijna
honderd verschillende producten variërend van stempelstiftèn tot een klok die je
zelf ontwerpt. Nieuw in de
collectie zijn onder andere
de glinsterende hartjes

waarmee je yejjaardagskaarten en fotplijstjes prachtig
kunt versieren (22,95 gulden) of de textielstiften
waarmee je zelf T-shirts, gordijnen en dekbedden kunt
ontwerpen (11,95 gulden
voor tien kleuren). Voor de
zeer creatieve kinderen ontwikkelde Crayola een knutselpakket voor een vogelhuisje. De onderdelen kun je
zo in elkaar schuiven en met
behulp van een sjabloon
kunhen er allerlei mooie
figuren op worden aangebracht (29,95 gulden).

Sommie de Zeehond

Welk kind vindt het nou
niet leuk om zeehondjes
kunstjes te zien doen. De
vrolijke mechanische
Sammie de Zeehond (59,95
gulden) is altijd in voor een

spelletje. De opdracht is om
hoepels om Sarnmie te werPen. Voor kleine kinderen
ccn leuke uitdaging, want
Sarnmie draait met zijn
hoofd in het rond. Lukt het
]G om de hoepel goed te wcrpen. dan klapt Sammie echt
voor je en juicht hij je toe
met een lief zeehondengeluidje. Wie als eerste de drie
hoepels om Sammie heeft
Jgworpen, is de winnaar.

Prentenboeken van
Muis

Speculcmsplank
van
Bakkerij Museum

Al rneer dan veertig jaar
kneden kinderhandjes met
het merk Play-Doh. Dit populaire veelkleurige boetseermateriaal wordt gemaakt op
basis van bropddeeg en
bestaat volledig uit voedselingrediënten. Dit maakt het
materiaal zelfs veilig voor de
allerkleinsten (vanaf drie
jaar). Bovendien droogt,
door de samenstelling van
het deeg en de hermetisch
afsluitende potjes, het boetseermateriaal niet uit. De
kleurenpomper is het nieuwste product van Play-Doh.

Met deze pers maak je
figuurslierten en kronkelende wormen in alle kleuren
van de regenboog. De grappige hendels zijn stevig en
laten zich makkelijk door
kinderhandjes naar beneden
duwen. De Kleurenpomper
(29,95 gulden) wordt geleverd met drie potten PlayDoh in primaire kleuren en
diverse accessoires zoals een
schaartje, deegroller en
diverse figuurdoppen. De
richtpijs bedraagt 29,95 gulden.
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Tegenwoordig is er natuurlijk niemand
meer, die frivole gedachten krijgt bij
het aanschouwen van een
/- / / ,r
, ?
speculaaspop.
Maar volgens
-",
Theo Spil van
'_,
het Bakkerij
'^
Museum in
'<
Medenblik was x
de kruidige lekkernij vroeger
juist een sym*
bool bij uitstek
'
voor allerhande
'
liefdesperikelen. „Als 's
zomers tijdens
de kermis een
jongen een
meisje leuk
'<
vond, of anders- ^
om, dan werd
^
ter plekke zo'n
-J
pop gekocht om /
aan de ander te
,
geven," vertelt
hij. „Wanneer
/
het speculaas
1
dan werd geac- J1
cepteerd was
het meteen aan,
en gingen ze zo
snel mogelijk
samenhokken.
Dat was zo het
gebruik, want
*
trouwen was in >
die tijd nog
';
voor lang niet
/•
iedereen wéggelegd."
\

P

as na 1848
/'
kwam hier
verandering
,'
in, doordat het
katholieke volksdeel het voor
' '•
elkaar had gekre,
gen om de
'*
Nederlandse
*
grondwet van een
flinke portie zedelijkheidsleer te voorzien.
Zodoende kwam ongehuwd samenwonen in
een kwalijk daglicht te staan, en daarmee ook
de kermistraditie. „Als gevolg daarvan is de
gewoonte om elkaar die poppen te schenken
verhuisd naar het Sinterklaasfeest," aldus Spil,
die op dit vlak een ware kenner mag heten. In

het omvangrijke museum dat hij samen met
zijn vrouw Ans beheert aan de Nieuwstraat 8
beschikt hij namelijk niet alleen over
'
'
alles dat nodig is
om speculaas te
bakken, maar ook
over een hele berg
vakliteratuur waarin alle aspecten van
de typisch
Hollandse delicatesse worden
behandeld.
Daaruit weet Spil
bijvoorbeeld dat er
hier ter lande reeds
rond het jaar 1600
werd geëxperimenteerd met baksels
die veel van het
huidige speculaas
weg hadden. „De
stoot daartoe werd
gegeven door de
handel op Indië,"
doceert Spil.
„Opeens werden
allerlei exotische
kruiden ingevoerd,
waardoor er tal van
nieuwe dranken en
gerechten konden
worden bedacht.
Wat het mogelijk
heeft gemaakt om
speculaas te vervaardigen is vooral
de import van kruiden als koriander,
kardemol, kaneel,
kruidnagel en
piment. Overigens
worden er vandaag
de dag wel tien verschillende kruiden
gebruikt om speculaas z'n specifieke
smaak te geven."
Tegenwoordig worden speculaaspoppen voor het leeuwendeel op grote
schaal gebakken,
waarna de winkels
ermee worden
bevoorraad.
Vroeger maakte
elke bakker echter
zijn eigen speculaas
met behulp van
houten speculaasplanken. In het
Bakkerij Museum zijn van die planken nog
vele voorbeelden te bezichtigen. „In feite is het
alleen maar een houten vorm waarin je het
speculaasdeeg modelleert," legt Theo Spil uit.
„Waarna je het ding zó op de bakplaat kan leggen. Vaak werden die planken, die in grootte
variëren van vijftien centimeter tot wel twee

meter lang, echter op allerlei manieren yersierd. Er zitten dan ook ware kunststukjes bij."
Dat zijn museum
zoveel van die
antieke bakvormen
bezit dankt Spil
aan zijn schoonvader, die al voor de
Eerste
Wereldoorlog actief
bezig was om een
unieke verzameling
aan te leggen.
„Kennelijk had die
man er als jochie al
oog op," veronderstelt Spil. „Want hij
kocht toen al bij
bakkers in de buurt
voor een habbekrats de mooie
spullen op die niet
meer werden
gebruikt. Destijds
beschouwde men
die gereedschappen als zonder veel
waarde, in schril
contrast met de
prijzen die er thans
voor betaald worden. Zo vernam ik
laatst dat er door
het veilinghuis
Sotheby's een zeldzame speculaasplank voor - schrik
niet - twintigduizend gulden is verkocht aan één of
andere
Amerikaan."
Veel van die antieke bakvormen zijn
volgens hem in de
Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan, omdat
men in die armzalige jaren het hout
ervan goed kon
gebruiken bij
gebrek aan reguliere brandstof. De
speculaasplanken
die hij in bezit
heeft zijn dan ook
een klein kapitaaltje waard. In het
museum is een
hele afdeling eraan
gewijd, die in de
praktijk een trekpleister van jewelste vormt voor de vele bezoekers. Vooral in deze tijd van het jaar stroomt de
speculaaszaal elk weekeinde vol met nieuwsgierigen. „Waaronder zich ontzettend veel
schoolklassen bevinden," aldus Spil. „Maar
ook allerlei vrouwenverenigingen, die voor ons
dan ook een enorme doelgroep zijn."

Muis, of Maisy, zoals ze oorspronkelijk heet, is een creatie van de Britse Lucy
Cpusins. De bekende flapuitboeken van Muis zijn bij
de liefhebbers van bijzondere kinderboeken al jaren een
succes. In Nederland werd
het werk van Cousins
bekroond met een Zilveren
Penseel en De Boekensleu-

Bij kijken alleen hoeft het in het Bakkerij
Museum overigens niet te blijven. In het bijbehorende winkeltje
kan men na afloop
alle mogelijke lekkernijen kopen die
met het bakkersberoep te maken hebben. En het is
bovendien mogelijk om zelf, onder
deskundige leiding, ambachtelijk
aan de slag te gaan.
„Zo kan men hier
onder meer zelf
kruidnoten bakken," vertelt Spil,
„met behulp van
het speculaasdeeg
dat wij ze verstrekken. Lang duurt
het niet voordat die
noten heerlijk geurend weer uit de
oven komen, zodat
men ze meteen kan
proeven. En dat is
voor onze gasten
altijd weer een
ware attractie."
Behalve de speculaasafdeling bevat
het Medemblikse
Bakkerij Museum
nog tal van tot de
verbeelding sprekende ruimtes. Zo
is er de zaal waar
chocoladeproducten centraal staan,
terwijl op een
hogere etage alles
in het teken staat
van marsepein. En
weer elders kan
men zich vergapen
aan de oneindige
hoeveelheid voorwerpen die geheel
van suiker
gemaakt zijn, zoals
beestjes, huisjes en
zelfs een heuse
locomotief. In het
oog springend is
tevens de collectie
oude bakkerskarren, terwijl met
name kinderen
geen genoeg kunnen krijgen van de
antieke ijsmachine
waarin nog altijd het heerlijkste roomijs wordt
geproduceerd.
Johan Schaaphok
Wie zelf een kijkje wil nemen kan elk weekend van
twaalf tot vijf uur in het museum terecht. De toegang
bedraagt vijf gulden voor volwassenen, en drie gulden
voor kinderen.

Zeehond van marsepein grootste
van De Ware Amandel
Een hondenmand met
twee levensgrote cocker
spaniels, een toverheks
compleet met boshut, en
zelfs een metershoge
apenboom met wel dertig
vrolijke bewoners... Wie
de showroom van het in
Nieuw Vennep gevestigde
marsepeinbedrijf De
Ware Amandel bezoekt
valt van de ene verbazing in de andere.
Kennelijk zijn de mogelijkheden om van de
zoete lekkernij de meest
prachtige creaties te
boetseren schier onbeperkt. Toch wil bedrijfseigenaar Piet Balk het
geen kunst noemen, wat
door zijn toedoen in de
toonkamer staat opgesteld.
ee hoor, wat wij hier
allemaal met marsepein doen is puur
ambachtelijk. In tegenstelling tot kunstenaars, die
doorgaans iets maken dat
uniek is, werken wij hier
namelijk altijd van ontwerp.
Maar dat neemt natuurlijk
niet weg dat er hartstikke aardige dingen tussen zitten."
Verreweg het grootste deel
van de produktie van De Ware
Amandel komt uiteraard niet
in de showroom terecht, maar
in de verkoop. Per jaar wordt
er in het bedrijf, dat sinds
1987 aan de Staringstraat 21 is
gevestigd, maar liefst een
kwart miljoen producten vervaardigd. „Met in totaal een
gewicht van zo'n twintig a 25
ton," schat Balk.
Van deze kolossale hoeveelheid zoetigheid wordt ongeveer dertig procent afgenomen door brood- en banketwinkels alsmede speciale
opdrachtgevers. „Waaronder
heel veel instellingen en
ondernemingen, van lokale
firma's tot en met de KLM,"
inventariseert Balk. „Zo

Bedrijfseigenaar Piet Balk van De Ware Amandel: „We zijn een zaak die altijd openstaat voor

het publiek"

bestelde een groot zaadyeredelingsbedrijf een paar jaar
terug, bij wijze van kerstgeschenk voor de relaties, een
partij suikerbieten van marsepein van elk 2,5 kilo zwaar. En
dat in een oplage van drieduizend stuks! Ja, dat was voor
ons natuurlijk een bijzonder
lekkere klant. Maar wat we
ook veel doen is het maken
van bedrijfslogo's in marsepein, en dat soort opdrachten."
Het grootste deel van de jaarlijkse productie wordt echter
in de winkel van De Ware
Amandel verkocht aan vaste
klanten en bezoekers van de
bedrijfsruimte. „We zijn namelijk een zaak die altijd openstaat voor het publiek," verkondigt Balk. „Iedereen mag
gratis komen kijken hoe wij
aan het werk zijn, en daar
wordt door een heleboel mensen graag gebruik van
gemaakt. Zo krijgen we hier'
echt uit alle windstreken club-

jes van plattelandsvrouwen,
die met z'n allen een gezellig
dagje op stap zijn. Maar ook
buitenlandse toeristen zoeken
ons graag op, met name in de
lente. Vaak gaan ze dan eerst
naar de Keukenhof, om via
een ritje door de bollenvelden
tenslotte hier bij ons in Nieuw
Vennep terecht te komen."
In het bloeiende voorjaar
krijgt De Ware Amandel volgens Balk zelfs de meeste gasten over de vloer. „Met name
Duitsers lusten marsepein als
pap," weet hij uit pndervinding. „Die gaan hier soms letterlijk met mandenvol tegelijk
de deur uit. Maar pok
Engelsen zijn gretige kopers,
hoor. Dat komt omdat de marsepein in hun eigen land absoluut van abominabele kwaliteit is. Niet te eten, vreselijk!
Dus ja, je kunt je wel voorstellen hoe heerlijk die Britten
onze producten vinden."
Erg gecompliceerd is het
basisrecept voor marsepein

overigens geenszins. Meer
dan amandelen, suiker en
water is er niet voor nodig. In
het bedrijf van Piet Balk vindt
het productieproces machinaal plaats, waarna het resultaat echter geheel handmatig
wordt bewerkt. Stuk voor stuk
worden alle voorwerpen van
het zoete mengsel dus gestalte
gegeven. In totaal gaat het
daarbij volgens Balk om zo'n
honderd verschillende vormen. „Waaronder natuurlijk
de traditionele ontwerpen,
zoals varkentjes, plakjes
worst, dominostenen, fruit en
allerlei poppetjes en figuurtjes. Maar we gaan ook met
onze tijd mee, hoor. Zo hebben we nu ook mobiele telefoons en skeelers in de aanbieding. En natuurlijk kun je
tegenwoordig een marsepeincomputer bij ons kopen, inclusief een homepage op de
monitor."
Zijn meest succesvolle ontwerp van zijn eigen hand is

onbetwist de speelse zeehond,
die hij een jaar of twaalf geleden bedacht. Daarvan zijn volgens Balk inmiddels tienduizenden exemplaren over de
toonbank gegaan. „Maar het
gaat ook weieens goed mis,"
geeft hij ruiterlijk toe. „Zo
bleek mijn biljarttafel, inclusief keu en gekleurde ballen,
een enorme mislukking. Dat
liep van geen kant! Ik vraag
me eerlijk gezegd nog steeds
af waarom, want je zou toch
zeggen dat er veel meer mannen biljarten dan domino spelen. Niettemin blijven onze
dominostenen onverminderd
populair, hoe curieus dat ook
moge zijn."
In De Ware Amandel kan
men niet alleen zien hoe de
vaardige handen van Piet
Balk en zijn medewerkers het
gesuikerde spul in de leukste
vormen kneden. Wie zelf ook
wel eens met marsepein in de
weer wil kan daarvoor tot half
december wekelijks terecht op
dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag tussen twee en
vier. Voor een tientje per persoon krijgt jong en oud dan
alle gelegenheid om met de
royaal verstrekte onsjes marsepein een privé-collectie
figuurtjes in elkaar te flansen.
Ter inspiratie wordt er vooraf
een demonstratie gegeven,
terwijl er ook wat wordt verteld van de geschiedenis van
het heerlijke goedje.
„Bovendien verstrekken we
tussen de bedrijven door een
alcoholvrije amandelcocktail,"
meldt Balk voortvarend. „En
na afloop krijgt iedereen van
ons een luxe verpakking,
waarin men de gemaakte spullen mee naar huis mag
nemen."
J.S
Wie een meer exclusieve boelsecrscssie wil bijwonen kan zich wckelijks op woensdagavond vanaf 19.00
uur in De Ware Amandel vervoegcn.Voor 25 gulden mag men dan
drie uur lang de persoonlijke crcativiteit uitleven. Het is overigens
raadzaam om vooral'te reserveren.
Dal kan via telefoonnummer 0252672543

tel. Inmiddels is Muis ook al
enige tijd op de televisie te
zien (zondagochtend bij
Villa Achterwerk). Uitgeverij
Leopold heeft dit najaar, vier
nieuwe prentenboeken
(19,90 gulden per stuk) uitgebracht. En voor wie de
smaak te pakken krijgt....er
bestaat zelfs een houten kinderinterieurlijn van Muis.

Acfion Man

Ook de collectie van de zeer
populaire Action Man is aanzienüjk uitgebreid. Action
Man Speeder Pilot (24,95
gulden) is supercool en
supertrendy. Met behulp van
een laptop kan hij alle bewegingen van Dr. X en consorten nauwlettend in de gaten
houden. Via de microfoon
van zijn headset kan hij

belangrijke zaken inspreken. Speeder Pilot verplaatst
zich in de Silver Speeder
(79,95 gulden), een zilverkleurige sportwagen met
heel veel extra's. Zo zit bijvoorbeeld onder de motorkap een geheim wapen verborgen.

K'nex Maxima
Trekker

De Maxima Trekker combineert veel yan de onderdelen die dit jaar al bij K'nex
zijn geïntroduceerd. Zo zijn
er panelen, waarmee grotere
vlakken kunnen worden
gevuld. Bovendien staan de
wielen door middel van elastieken en katrollen in verbinding met. de batterrjmotor. Ze kunnen energie
opslaan in de elastieken tot
dat ze voldoende voortstuwing hebben verzameld om
elke hindernis te nemen.
Mét de Maxima Trekkerset
kun je in totaal drie verschillende modellen bouwen: de
All Terrain Trekker, de
Tough Trekker en de Street
Trekker (119,95 gulden).

In het Nieuwe de la Mar Theater is tot en met zondag 12 december de voorstelling

Herfst in Riga
te zien met in de
hoofdrollen Ingeborg
Elsevier en Kees
Gooien. De voorstellingen beginnen om
20.15 uur. Op zondag
12 december is er
alleen een matinee
om 14 uur.
Lidija is een patiënte
in een sanatorium in
de Letse hoofstad
Riga. Ze lijkt zelfbewust maar is erg
kwetsbaar. Lidija ontmoet de beminnelijke Rodin, directeur van het sanatorium, die schijnbaar geniet van de eenvoudige dingen van het leven.
Aanvankelijk verloopt hun contact stroef. Naarmate de tijd vordert leren zij
elkaar beter kennen en blijken beiden een geheim te koesteren wat hen uiteindelijk verbindt. Menselijk, intrigerend en vol humor wordt het verhaal verteld van twee mensen die getekend zijn door het leven en elkaar in de herfst
vinden.

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon bij de
kassa van Theater Bellevue of het Nieuwe de la Mar Theater een korting
van vijf gulden op de normale toegangsprijzen van 31 gulden (eerste rang),
23,50 gulden (tweede rang) en 16 gulden (derde rang). Niet geldig in combinatie met andere kortingen.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Kaarten voor Herfst in Riga kunt u
reserveren bij de kassa van
Theater Bellevue en het Nieuwe
de la Mar Theater (Leidsekade 90
in Amsterdam), telefoon 020530.5301. Maximaal zes personen
per bon.

Woensdag 1 december 15
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heerlijk winkelen, elke

l. '

Voor Sint Nicolaasavond
lekker fonduen, gourmetten
of steengmlen.
Natuurlijk van de Topslager.
Voor de decembermaand
kunnen wij al uw
wildprodukten verzorgen.

Het zijn mooie tijden! We naderen het jaar 2000
en het nieuwe millennium. De winkeliers die op
deze pagina's staan, doen allemaal hun best om
Zandvoort

er een wereldfeest van te maken met mooie aan-

Zeer ruim hoekpand gelegen in centrum dorp.
Thans in gebruik als pension met woning op de eerste verdieping.
INDELING.
begane grond: entree/gang, ontvangst-/ontbijtruimte,
3 studio's met eigen entree waarvan alle met eigen
badgelegenheid en 2 met eigen keuken, gang met
wasmachine opstelling en kelder.
Ie verdieping: overloop met toilet, slaapkamer/kantoor achter, 2e slaapkamer, moderne badkamer met
bad, douche en wastafel, woonkamer met moderne
open keulken en toegang tot fraai dakterras.
• C.v.-gas
• Dakterras ca 45 m2
• Oppervlakte begane grond ca 150mzz
• Oppervlakte 11e verdieping ca 80m

biedingen en... met de millennium-prijsvraag!

Louis Davidstraat 15

Dat is leuk om aan mee te doen en er zijn prachtige prijzen te winnen! Elke veertien dagen maakt

wintermaaltijden

Bovendien wacht er aan het einde van de prijs-

c

Topslagerij Vreeburg

12,50

vraag een Fiat Seicento Sporting ter waarde van

o

20.950 gulden op een winnaar! Dus: doe mee!

.E

Vraagprijs ƒ798.000,»

O)

l

THE
J
MUSIC STORE
Kerkstraat 8 Zandvoort

SINTERKLAAS
AANBIEDINGEN
•

HOUSE FOR KIDS
House de Sint

9 95
3 95
14 95

stuur de bon voor

Zie ginds komt de stoomboot

BASSIE EN ADRIAAN
Alle sinterklaasliedjes

•

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE U
ELKE 14 DAGEN KUNT
WINNEN, 7 WEKEN LANG!

maandag a.s. in naar

met vermelding in de linker bovenhoek: "millen-

tJ

nium-prijsvraag". Vergeet de postzegel niet!

c

(Winnaars van de 14-daagse prijzen vindt u op de

KEUZE WEEKME

Deze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door:

co

f 29.50

l
o
S<D

Wij heten u van harte welkom

op deze pagina's). Alle goede inzendingen doen
mee voor de 14-daagse prijzen en als extra dinopen van 17.00 tot 22.00 uur.
Voor info of reservering tel/fax: 023-571
Burg. Engeibertstraat 72 - Zandvooi
Woensdag gesloten

gen zij mee naar de Super Hoofdprijs: de Fiat
- Plaza
BuitenveltJertselaan 158,
Amsterdam-Buitenveldert

Seicento Sporting ter waarde van 20.950 gulden
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

TToU o

De te winnen prijzen zijn niet
Inwisselbaar voor geld
* Afbeeldingen kunnen iets afwijken

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
t.w.v. f 599,-

De notaris zal de trekking verrichten voor de

9.95 RU 7.50

TV AANBIEDING

Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

W IJ

HEMA FfHTVnnij
ROOMBOTER AMANDELLETTER

Super-Hoofdprijs.

»•

Vlees- en
visspecialiteiten
van de houtskoi

(ma t/m vrij)

millennium-prijsvraagpagina's terug (zie de data

CO

Meyershof

Weekmedia, Postbus 507, 1000 AM Amsterdam,

0)

•

JODY KIDS -

Grillrestaurant

woord in de vakjes op de prijsvraagbon. Het

Maak de slagzin af, vul uw naam en adres in en

o

95

draai. Schrijf steeds de eerste letter van het ant-

prijsvraagbon waarin de letter moet komen.

£
O

HENK TEMMING

Strandweg 1
tel. 023-5733030

10 vragen. Die beantwoordt u in een handom-

nummer van de vraag staat onder het vakje op de

(D
O)

De hulpsinterklaas

AAAAAAAA

ZO GAAT HET: tussen de advertenties vindt u

Cense &Van Lingen Makelaars O.G.

Tel. 023-5715715

Lekker

STEVIGE

Bestel tijdig!

u kans op deze prachtige prijzen. En dat 7 keer!
CO

.<anc/c

PIETEN TAART CA s PERSONEN
16.95 HU 1 3.'5

TV AANBIEDING

JONG BELEGEN KAAS

••

l KILO 13.50 RU

ZIJN

9."

FILET AW1ERICAIN OF OS5ENWORST
200 GRAM 2.95 HU 2 VOOf 4.95

qi-sloTEN VAN
BEENHAM

29

NOVEIVfbER

Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f 399,-

Kleuren W 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

Draadloze huistelefoon 'Smith Corona'
t.w.v. f 249,-

T/M 7

100 GRAM 3.25 HU 2.5°

LIMONADESIROOP

ü3.'5

DIVERSE SMAKEN 4.95 RU

GELDIG I/M ZATERDAG 4 DECEMBER, ZOtANG DE

,
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v j SIMGEREN

HEMA
ZANDVOORT

LEWENSTEIN

TOT EN MET 31 DECEMBER 1999 ONTVANGT U BtJ IEDERE 15 GULDEN
DIE U BIJ HEMA BESTEEDT EEN MILLENNIUM SPAARZEGEL.

Zeestraat 28. Tel. 5720072

Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

PLAK DE ZEGEL OP DE SPAARKAART.

® Glazenwasserij
® Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
® Schoonmaak van luxaflex
® Verhuur tapijtreinigers

Tel. 5714 764/ 06-20361676

MET 10 MILLENNIUM ZEGELS IS DE KAART VCL

nm / e •

• •

Wij ZIJN
LEVER DE VOLLE SPAARKAART IN BIJ UW VOLGENDE AANKOOP
EN U ONTVANGT METEEN 5 GULDEN MILLENNIUM KORTING.

100%

EXTRA MILLENNIUM BONUS

OF BEWAAR DE VOLLE SPAARKAART EN LEVER DEZE IN VAN
2 T/M 31 JANUARI 2OOO. U ONTVANGT DAN GEEN 5 MAAR 10
GULDEN KORTING OP UW VOLGENDE AANKOOP BIJ DE HEMA
HAAL DE SPAARKAART MET DE ACTIE VOORWAARDEN

qEsloTEN VAN
29

NOVEMlbER

T/M 7 dECEIVlbER

Wij hebben een uitgebreide kollektie
hobby-artikelen en materialen
om zelf wenskaarten te maken.

O.a.

glasschilderen - driedimensionaal knippen - sierprikken - stofjes - pergamo - zandschilderen servetten voor potten en dakpannen - fimoklei - hobbyboekjes - handwerkpakketten - DMC
garen - kralen - styroporfiguren,.
te veel om op te noemen.

Kom eens kijken!

VINTERSPO
MICHAEL LIJES

7 dagen per wet

open

Kerkstraat 16, ZandvcX
Tel 5718655/fax 57186

n prijzen en een FIAT als hoofdprijs
/Koninginneweg 7 rood, aan de rand van hetV
^X centrum, in de groene buurt gesitueerde, in ^^
1998 volledig gerenoveerde en uitgebouwde,
bovenwoning. Ind. 1e et. ruime hal; toilet; L-vormige
woonkam.; ruime eetkeuken; balkon; 2e et. overlopp; 3 slaapk.; badkamer met hoekbad, douche,
toilet en wastafelmeubel; riant balkon op het westen.
De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing. Videofooninstallatie.

Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.

VAN

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
ip-.. Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Llfl
'

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944" Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

9.00-17.30 uur
1 0.00-1 3.00 uur

x

Deze
Fiat Seicento
Sporting
wordt
aangeboden
door
Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam

KRIJGT OP

\

i' -

'

29 DECEMBER
1999 EEN
s

NIEUWE

EIGENAAR!

Van der Made weg 28
1099 BT Amsterdam

tel.: 02O - 560 89 OO
fax: O20 - 692 86 72

t-Amsterdamse gebouw met stadhuis en opera?"
,

m
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
_A_J Snelle reparaties '
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

.

..

^

*"TV

THE
MUSIC STORE

t

,

l

:

5

r

-

Tel.(023)5366088

l

.

KERSTMARKT
ALBERT CUYP

KORTI N G

gratis kinderkerstattracties
Bij BESTEDING'VAN M I N .

Gratis parkeren.

40r AAN CD's
TEGEN INLEVERING VAN
DEZE ADVERTENTIE

üdO.N.T.

i

l

.

. *

l

*"

HAAKSE SKIL-SUIJPER IN KOFFER
+ ACCESSOIRES
9275 H S
•710 watt
• schijf 0 125 mm
• toerental: 11.000 o.p.m.
• asvergrendeling
• metalen tandwielhuis
• beschermkap 180° gesloten voor extra veiligheid
• incl. afbraamschijf, zijhandgreep en beschermkap
• in koffer: met 3 schijven en bril

ACTIEPRIJS

Dagje Amsterdam,
middagje Albert Cuyp

149r
YERITi£G€ IIZCRHAnDCI

GELDIG T/M 7-12-99

Pakvcld/lraot 19 Zandvoort

9) Hoe^heet het NS-hoofdstation van'Amsiiërdam?;

Auto Strijder Carwash

SLAAP LEKKER

J

Zondag 12 december

ilf
gfcjy^ö

l3

.

yin

KERKSTRAAT8 ZANDVOORT

UU
vanderKuijl

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

FIATSEICENTO

wastunnel en doe het zelf wascenter

•i—r/~-\

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

1WINNAARS

Ook op zondag geopend

De uitkomst van de prijsvraag van 1 7 november

\
|

was:

i

n

1 december 1999

WESTEINDER

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

K. Hagen, Amsterdam
(huistelefoon)
Mevr. J. Fahrenfort-Hoek,
Amsterdam
(kleurentelevisie)
M.v.d. Berg, Amsterdam
(computerprinter)
Marja Vlaar, Oostzaan
(videorecorder)

&*
o
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OVZ1
Ondernemers Vereniging Zandvoort
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Zandvoort
meer dan

Strand
alleen!!

Vul hier de eerste letters in van de antwoorden
op de 10 vragen. De nummers onder de vakjes
l corresponderen met de nummers van de
i vragen, (vraag 1 komt dus in vakje 1, enz.)

De winnaars zijn:

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

5

•T "l

•s 1

*-\
00 \

'^

In de winter
vindt u de
lekkerste kippetjes bij

Mltb€NNIUIVhPftlJSVRAAG

•i,

a i

1
2
3
4
5
6
7
8
9 1 0
Maak deze slagzin af (max. 20 woorden):
"Ik winkel graag in de buurt, omdat
"

Doe dus mee!
^ Vul hier uw gegevens in:
i!

American Chicken
en niet op het strand.

Haltestraat 23
Geopend van 16.OO-22.OO uur
Telefoon O23-573 3OO3

l Naam
DATA M8LLE6MNIUM•• •
• • • -}if&ff^
22
6
20
3
17
1
15

september
oktober
oktober
november
november
december
december
december

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Nr

l Straat
*> l

Plaats

'l l Postcode
Telefoonnummer

Knip de ingevulde bon uit en stuur deze uiterlijk a.s. maandag op aan:
Weekmedia b.v., Postbus 507, 1OOO AM Amsterdam. Vermeld in de linker
bovenhoek van de envelop "Millennium-prijsvraag"
(vergeet de postzegel niet)

\

WM 17
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Oproepen

Lichaamsverzorging

Jongeren gevraagd 16-22 jr die mee willen doen aan marktonderzoeken in Amstelveen en/of Amsterdam. Je krijgt hier een
vergoeding voor inl.: 020-6654447.

PERMANENTE MAKE-UP
Nu voor iedereen betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Verloren/ge vonden

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Verloren: gouden munthanger
omg. Kostverlorenstr./ Wilhelminaweg. Tel. 5715156.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatT.k. Sint Nicolaaskostuum en sing. Uw reactie dient verPietenpak, geheel compleet, stuurd te worden in een enklaar voor gebruik.
velop met in de linkerbovenT.e.a.b. 5719742.
ipek vermelding van het
Particuliere Micro-advertenties briefnummer.
worden doorgeplaatst op ATS
Text.
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.
Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Een pruik als het
nodig is!

Weggelopen dieren

cadeau?
MOBIEL BELLEN
ZONDER ABONNEMENT
Het Libertel iZi Totaalpakket inclusief
de MN1 GSM-telefoon! In uniek design.
Standby-tijd 50 uur en spreektijd
120 minuten. Nu met Libertel iZi
altijd bereikbaar in heel Nederland.
Incl. maar liefst 80,- beltegoed.

VERMIST,
onze JERRY;
Malth. Leeuwtje, reu, is wéggelopen, wit, veel krullen, halflang haar, (lichte) vlek op rug,
donkere ogen, zwartgrijze
oren. Hij heeft medicijnen
nodig en heeft naamplaatje
om halsband. Help ons a.u.b.
Fam. de Vries:
020-4825288 of 06-22932291

Sint en Piet

Kerstmis
WORKSHOP LE PORTIQUE
VERT , Zeestraat 40, Zandvoort. Kerstguirlande, kerstkrans, kersttafelstuk, incl.
materiaal ƒ65,-, 13, 14 december van 13.00-16.00 uur.
Inl. en aanmelden uiterlijk 8
dec. Singer, Zeestraat 48.

Uitgaan
Kijk nu op SBS6 txt 650
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
4-5 dec. Org. v. Aerle 0492-525483.
Sportcafé Zandyoort voor Donderdags dansen & ontbruiloften, recepties, perso- moeten y. singles 30+ Osneelsfeesten,
verjaardags- sestal Nieuwel. 34 Osdorperfeestjes,
catering.
023- ban 88 Osdorp 20 u. vr. park.
5715619:06-54616812.

Evenementen
Zondag 12 december
VLOOIENMARKT
"Proosdijhal" Kudelstaart
Edisonstraat 6
Kraam ƒ40,-2e ƒ30,Alleen tweedehands.
Rean Evenementen
010-4328696

Zwarte pieten braderie, Amstelplein, Centrum Uithoorn,
za. 4 dec. 9.00-17.00 u.
Zwarte piet kinderkermis enz.
Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Opleidingen en cursussen
Wilt u graag kleding leren maken?
Het Mode Lyceum, Zeeburgerdijk 112 in Amsterdam start begin februari weer met de volgende avondcursussen voor beginners en gevorderden:
-

Patroontekenen dames- en herenkleding
Vervaardigen dames- en herenkleding
Graderen van patronen
CAD-CAM (Lectra)
Er wordt in kleine groepen door vakbekwame
docenten lesgegeven.
Voor verder informatie kunt u bellen op werkdagen
tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. 020-4621424

Wilt u graag kleding leren maken?

ie aparte

haarwerken
en pruiken

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Heemstedestraat 28
b h. Hoofddorpplein.
Amsterdam

Ben jij die man die mij het
vertrouwen terug kan geven?
Ik ben een jonge vrouw van
27 jaar die het alleenzijn meer
dan beu is! Ik ben 1.70, romantisch, eerlijk, lief en verfegen! Ik zoek een jongen die
niet alleen het avontuur zoekt
Boxnummer 305531.

Ik ben een leuke meid van 31,
hou van paarden, ben slank
en heb kort donker haar en
bruine ogen. Ik ben het alleenzijn zat en zou heel graag
in contact willen komen met
een lieve, eerlijke man tussen
de 32-36. Wie reageert? Boxnummer 238272.

Beeld en geluid

Donkere man, 30 jr zkt halfbl.
Ned.
meisje.
Kort
Trein/modelautobeurs, Almere-Stad-West, zon. 5 dec., 10-15 of
blond/zwart
haar, si., 1.80 m,
u., Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1,250 tafels!
voor gezelligh. Ik hou v. dansen/muz. Goede baan, sport.
Br.o.nr. 20546939 bur. v.d. bl.

Kunst en antiek

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt

Won ing in rich tin g
T.k. teakhouten eethoek
+ 6 stoelen ± 70 jaar oud.
Strak model, uitschuifbaar tot
2.10 m, i.z.g.st. ƒ450,-.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Tel. 5715626.

T.k.a. donker notenhouten
4-deurs kast + salontafel.
Tel. 023-5717060.
T.k. z.g.a.n. eikenhout seniqrenledikant met Auping spiraal. Tel. 5717183 na 17.00 u.

Reparatie en onderhoud

expert
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
E X P E R T , p AA R W O R D
j E w I J Z E R V A ni.

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Financieringen

O.A. REPLAY DIESEL
ARMANI VERSACE
HILFIGER CANT
GIRBAUD GAULTIER
ARMANI UNDERWEAR
MARLBÖRÖ/CLASSICS

Tel. 0206157107

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ben jij geen eendagsvlieg? En Als ik uitga kom ik jou, ZEER
ben jij tussen de 25 - 35 jaar? GOED UITZIENDE MAN, niet
En rook jij ook? En ben jij niet tegen. Waar ben jij? Ik zoek
brildragend? Dan ben ik op een LAT relatie boordevol met
zoek naar jou! Eerst voor een humor en gezelligheid. Leeftijd
leuke date en als het klikt voor tot 35 jaar. lengte minimaal
iets serieus! Ik ben Angela, 1.80 en financieel onafhanke33 jaar en 1.70 m. Boxnum- lijk! Ik zie er zeer goed uit!
mer 234841.
Boxnummer 241461

Verzamelingen

LIBERTEL

op dé AA/ihtercollectiè

Ook gespecialiseerd in
herenlmqal)werken

Kennismaking

Muziek en -instrumenten

o.a. antieke me'Jbelen, klokken, tapijten, schilderijen, fontein,
beelden, verlichting, veel kleingoed enz. enz.
Op maandag 6 en dinsdag 7 december, aanvang 19.30 uur.
KIJKDAGEN vrijdag 3 december 14-21 uur, zaterdag 4 en
zondag 5 december, 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Leqmeer. Amstelveen. 020-6473004.
Particulieren
Krist, kroon ƒ650,-. Fraaie
ontvangen
antieke krist, zak-kroon pr.
50% korting!
n.o.t.k. Tel. 020-6906896.

het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Ook voor een gezellige babbel
Het Mode Lyceum, Zeeburgerdijk 112 in Amsterdam start be- bel je met dit nummer! Ik ben
gin februari weer met de volgende avondcursussen voor be- Jessica, 26, heb licht-blond
haar, groene ogen, gescheiginners en gevorderden:
den en heb een kindje van 4
jaar. Ik ben heel spontaan en
- Patroontekenen dames- en herenkleding
gezellig, dus bel me maar heel
- Vervaardigen dames- en herenkleding
snel op! Ik wacht op je tele- Graderen van patronen
foontje! Boxnummer 379232.
- CAD-CAM (Lectra)
Blind date? Meisjes 18± moEr wordt in kleine groepen door vakbekwame docenten lesge- gen reageren! Deze DAKgeven.
DEKKER van 20 zoekt een
gezellige afspraak, mijn naam
Voor verdere informatie kunt u bellen op werkdagen tussen is Henk en ik reageer zeker
9.00 en 16.00 uur, tel. 020-4621414.
terug als je wat leuks inJEZELF LEREN OPMAKEN
spreekt! Boxnummer 760615
Snel een Micro-advertentie
o.l.v. visagiste. Workshop
opgeven?
GEZELLIGE
JONGEMAN
ƒ75,- incl. mat. 020-6201914.
van 24 zoekt dito meisje. Ik
Bel 020-5626271
NAGELSTYLISTE, een vak
zoek contact met meisje om
of fax uw tekst
met toekomst avond-dagopl.
eens te gaan stappen. Ik hoop
naar 020-6656321.
Info: 020-6201914.
dat het klikt tussen ons en wie
Bel 020-5626271 voor het Particuliere Micro-advertenties weet wat er verder nog ontsnel opgeven van uw Micro- worden doorgeplaatst op ATS staat. Boxnummer 806399
Text.
advertentie.
Langs deze weg zoek ik een
serieuze relatie met een man!
Ik ben een 38-jarige vrouw en
mijn hobby's zijn fietsen,
zwemmen, muziek, en dan1 Hr. kostuum mt 50 d. grijs
sen. Misschien tot horens!
z.g.a.n. ƒ75. 1 Hr. winterjas mt T.k.a. stapelbed ƒ125 + ta- Boxnummer 293697.
52-54 z.g.a.n. ƒ50. 5713509.
fel/4stoelen/150 +auto: Ford
Mijn naam is Wilma, ben 53,
Te koop aangeboden decora- ƒ1500. Tel. 06-53275886
veelzijdig, actief en hou van
tiearreslee. Tel. 5714752.
reizen. Ik ben avontuurlijk en
hou van koken en astrologie.
Ik zoek een man met dito
interesses.
Boxnummer
PIANO SPELEN
272917.
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
Zijn er nog leuke, lieve, eerlijeen goede piano huren.
ke mannen die op zoek zijn
VAN KERKWIJK
Te koop JVC tuner-versterker naar een leuke relatie met een
+ cassette deck + cd speler + eerlijke, lieve vrouw van 32
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
2 boxen ƒ 100,- tel. 5718992. met een flink postuur maar
020-6413187
met een leuk innerlijk! Boxnummer 272268

- VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
DECEMBER VEILING

huis of in

sortering in

Anja zoekt iemand die met
haar wil gaan golven. Vind jij
dat ook leuk en wil jij een
keertje mee? Reageer dan op
deze advertentie! Boxnummer
239199.
Ben jij net als ik slank, sportief,
eerlijk en eerlijk gezegd ook
knap en te vertrouwen? Dan
ben ik op zoek naar jou, vlotte
dame. Boxnummer 728480
Mark 29, 1.83, slank, soepel
en zowel motorrijder, masseur
als danser z.k.m. leuke vrouw.
Boxnummer 712710.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Autoverzekering
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
De inzendtermijn bedraagt
blijft toch goedkoper!
maximaal 8 weken na plaatBel nu: 023-5714534.
Micro-advertenties opgegeven sing. Uw reactie dient vervoor maandag 15.00 uur, stuurd te worden in een enworden al in dezelfde week op velop met in de linkerbovenhqek vermelding van het
woensdag geplaatst.
briefnummer.

MET UITZONDERING VAN;
LEER - JEANS -ZWARTE STRETCH BROEKEN
DOCKERS EN ACCESOIRES

Bedrijfshuisvesting te
huur gevraagd

Woonruimte te huur aangeboden

Verhuizingen

Zoekt u tijdelijke woonruimte. Th. gedeelte garage voor kl.
auto of motor, omg. GelderTot 1-5-2000 te huur een
4-kamerflat
in Zandvoort- landplein. Tel. 020-6421294.
Noord. Voor inl. 5714503.
Te huur gevr. garage vanaf 27
jan t/m 1 mei 2000. Tel.
Te huur 2 kamerappartement
5713509 in Zandvoort.
voor 2 pers. ƒ950,- excl. + 2
mnd. borg. Tel. 023-5714079.
Bel 020-5626271 voor het Nette werk. j.man zoekt woonsnel opgeven van uw Micro- ruimte in A'veen, Buitenveldert
Leuke, Surinaamse vrouw van advertentie.
e.o. Max. ƒ1000. Tel. na 18.00
35 jaar is gescheiden, heeft 2
u. 020-6432405/06-20437137
dochters van 9 jaar en 9
maanden. Zij komt uit de
Gezocht winkel met woning of
Randstad en zoekt een leuke,
ander beleggingspand.
gezellige man die vrolijk en
Tel. 020-6794726
humoristisch is en die zeker
Garage te huur
met beide benen op de grond
Bel 020 - 562 62 71
Tel. 5714534
staat. Boxnummer 302601
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.
Ik ben leuk, slank, aantrekkelijk, klein, heb donkere krullen,
ben zelf Joods en zoek een
boeiende Joodse vriend! Het
is waarschijnlijk de speld in de
hooiberg, maar toch? Wie
weet, misschien hoor ik wat
van je! Bel je me? Daag! Boxnummer 369380.

Woonruimte te
huur gevraagd

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Bedrijfshuis ves tin g
te huur aangeboden

Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhpek vermelding van het
briefnummer.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

De Extra Trekking van de Sponsor Loterij

Wint ü 5 december de
Disney Cruise?
UITSLAGEN
SPONSORBINGO
28 NOVEMBER

BINGO

Vraag en aanbod

UV\f VOORDELEN

* bezoek aan

posruimte

ie ruime

getal l t/m 22

*

32 08 27 38 30

06 24 01 10 31 43
35

18 20 14 07 36

22 41 42 37 23 *
Heeft n met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Deze zondag is het zover!
Want in de speciale
Sinterklaas SponsorBingo
van 5 december op RTL4
vindt de Extra Trekking
plaats voor de Actie Pepernoot van het Nationaal
Fonds Kinderhulp.
Wie weet bent u de winnaar
van ccn sprookjesachtige
Disney Cruise met het hele
gezin naar Florida, inclusief
een prachtige driedaagse
cruise naar de Bahama's! Of
wint u één van de tientallen

weekend-arrangementen
naar Disney Land Parijs?
Het Nationaal Fonds Kindcrhulp wint in elk geval. Want
mede dankzij financiële steun
van de Sponsor Loterij kan
het fonds dit jaar 25.000
kinderen die opgroeien in
tehuizen en pleeggezinnen
verrassen met een mooi
Sintcrklaascadeau.
En uw loten in de Sponsor
Loterij dingen nu mee naar de
gigantische jaarlijkse hoofdprijs van l miljoen gulden!
Die wordi deze maand uilgcreikt door niemand minder
dan Johan Cruijff!

ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

Heeft u nog geen loten plus
uw persoonlijke bingokaarten
in huis? Stuur vandaag nog
de ingevulde bon terug!
Want voor 10 gulden per lot
laat u l miljoen gulden toch
niet aan u voorbij gaan?

getal 23 t/m 36

29 ƒ 10.000,03 ƒ1.000,04 ƒ 100,21
ƒ50,12
ƒ40,28
ƒ30,33
ƒ25,-

45
17
05
25
11
44
09

ƒ 20,-

let Bijman
Sponsor Loterij

Volkswagen Lupo
000056878
in Lopik

GASTONS
SURPRISE
SPONSORBINGO
zondag 5 december
18.10 uur op RTL 4

Kijk, bel en win:

Groot
Sinterklaas
Verrassingspakket

De Bingolijn
0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?

0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 c p m ) ,
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.
Zctfoufcu voorbehouden

IKWIL^E^
CS'Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op tictiduizcndcn Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij lot wcdcropzcgging om '
voor elke trekking (max. 13 x per |aar) de inleg
van nevcnstaandc rekening af te schrijven.
H f
Dƒ
Df
Tl f

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lomummcr)

A n h lm /:cn;c iKiM/JMiisi'M t'ii \rii/ci üuullt'M
m Mokli'llris. Dirlixmic luim/1 111 <i<inui<m/iNi;
\HII lii'l irjjli'nii'iit. <>(>ciiinu[im> \cikiijff'iiai.
ld (WO-.iOO H O O O ï i / m i )

D de heer

D,

150.99.12

Naam:
Adres:
Postcode: ...
Plaats,-

(Post)hanknummcr:
Bel mi| hij een pri]s
hoven f 10.000,Geboortedatum:
(dag-maancl-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris jan Justitie onder nummer L.O 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon)

STICHTING WELZIJN BINNENSTAD

(Para)medisch personeel

is een organisatie voor welzijnswerk in de binnenstad van Amsterdam en verricht werkzaamheden op de terreinen van Kinderopvang, Buurt-, Tiener/Jongeren- en Speeltuinwerk, Maatschappelijke activering en Opvoedingsondersteuning.
In en vanuit een 30-tal locaties wordt het werk op een kwalitatief verantwoord niveau vorm gegeven door ruim 300 professionals en vele vrijwilligers. In toenemende mate ontwikkelen wij
ons een vraaggerichte sociale onderneming waarin bevolking,
overheid, maatschappelijke organisaties onze partners zijn.
Onze organisatie' zet zich in om activiteiten en dienstverlening
van goede kwaliteit te bieden.

Assistent m/v
verpleegeenheid

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

Het VU ziekenhuis heeft 34 verpleegeenheden waar patiënten
met alle voorkomende aandoeningen worden verpleegd. Op
elke verpleegeenheid werkt een team van verpleegkundigen
nauw samen met een team assistenten verpleegeenheden om
de dagelijkse zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te laten
/oor de Noorderspeeltuin zoeken wij in verband met ziekte- 'erlopen.

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

'ervanging per direct een

Een zelfstandige baan voor iemand die het

speeltuinleid(st)er (MA/)

hlliShOUdGn volledig in de vingers heeft. Je hebt

Wit Verhuizingen

contact met patiënten, Ondersteunt de
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedri|fslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd' maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2 00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan.

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
{Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week

Personeel gevraagd
Algemeen

Welzijnswerk in De Baarsjes
De Baarsjes is een stadsdeel waar volop ontwikkelingen
gaande zijn, zeker op het gebied van het jongerenbeleid.
Stichting Welzijn De Baarsjes verzorgt het aanbod voor de
leeftijdscategorie 12-25 jaar. Een uitdagend, maar vooral ook
leuk werkterrein voor een

creatieve jongerenwerker m/v
voor 29 uur per week
JE FUNCTIE:
Een groot deel van onze doelgroep bestaat uit allochtone jongeren. Aan jou de taak voor deze groep recreatieve, culturele,
educatieve en sportieve activiteiten uit Ie denken en te realiseren. Bij de uitvoering van je plannen kun je niet zonder vrijwilligers. Om het enthousiasme er in te houden en de kwaliteit van
hun inzet te waarborgen is een goede begeleiding van deze
vrijwilligers, alsmede van de additionele medewerker, een absolute must. Ook zorg je ervoor dat de werkplekken in topconditie blijven door het gebruik en beheer ervan goed te bewaken
en overleg je veelvuldig met collega's over de werkzaamheden. Al met al een aantrekkelijke functie waarin je de ruimte
krijgt een stempel te drukken op de ontwikkeling van het jongerenbeleid van stadsdeel De Baarsjes.
FUNCTIE-EISEN:
Je hebt een opleiding op MBOVHBO-niveau afgerond of bent
in het laatste jaar van je studie. Essentieel voor dit werk is dat
ie goed kunt omgaan met allochtone jongeren en hun cultuur,
en ideeën hebt hoe je de jongeren zelf kunt betrekken bij het
jeugdwerk in hun stadsdeel. Ambulant werk en onregelmatige
werktijden zijn voor jou geen punt en je kunt uitstekend samenwerken met collega's. Indien je daarnaast ook nog iemand
bent die overborrelt van enthousiasme, creatieve oplossingen
niet schuwt en stevig in de schoenen staat, dan zul je je bij ons
als een vis in het water voelen.

/oor gemiddeld 20 uur (52.54%) per week.

Verpleegkundigen, werkt nauw samen in een

Het takenpakket bestaat uit:
bijdragen aan een vrijblijvende spelsfeer, o. m. door het
organiseren en uitvoeren van spelactiviteiten;
toezicht houden op speeltuin en- toestellen;
* schoonhouden en beheren van het terrein;
verrichten van klein onderhoud;
beheer en toezicht op spelmateriaal.

team, en je hebt f leXJbele

werkdagen van e uur.

Als assistent verpleegeenheid heb je afwisselende taken. Je
verzorgt de voeding en drank, adviseert de patiënt en helpt
hem of haar keuzes te maken. Afwijkingen in eet- en drinkgedrag geef je door aan de verpleegkundigen. Ook verricht je
Functie-eisen:
schoonmaaktaken: dagelijkse hygiëne van de patiéntenka* een voor de functie relevante, afgeronde MBO-opleiding;
* goed kunnen omgaan met jeugd (O t/m 15 jr) en volwasse- mers, het sanitair, de keuken en de gangen. Verder ondersteun je de verpleegkundigen met klusjes als bedden opmaken
nen;
en voorraden aanvullen. Zo mogelijk help je patiënten door
* zelfstandig kunnen werken;
bijvoorbeeld een stukje met ze te wandelen of een boodschap
* technische en beheersmatige vaardigheden;
voor ze te doen.
* woonachtig in Amsterdam of omgeving.
Als assistent verpleegeenheid werk je 6 uur per dag. De werkSalariëring en rechtspositie zijn conform CAO-Welzijn, mini- ijden variëren per verpleegeenheid. Bijvoorbeeld van 7.30 tot
maal ƒ2914,- tot maximaal ƒ4212,- bij een 36-urige werk- 14 uur, of van 8.30 tot 15 uur of van 13.30 tot 20 uur. Op een
verpleegeenheid werk je met 3 of 4 collega's in roosterdienst,
week. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer
A. Uittenbogaard, speeltuin "Ons Genoegen" van 12.00 tot dus ook in het weekeind. De functie is beschikbaar voor mini7.00 u. tel.nr. 020-638 65 18. Een schriftelijke sollicitatie kunt maal 24 en maximaal 30 uur per week. We vragen interesse in
u uiterlijk tot 9 december richten aan: Stichting Welzijn Binnen- de huishoudelijke, voedings- en overige taken zoals hierboven
genoemd. Een opleiding binnen deze gebieden is in je voorstad, t.a.v. Mildred Strijdhaftig, Keizersgracht 19,
deel, maar niet perse noodzakelijk, want je krijgt een korte
015 CC Amsterdam.
nterne opleiding. Je vindt het leuk om op een vriendelijke en
zorgzame wijze met patiënten om te gaan. Gezien je contacten
Telecommunicatiebedrijf, gemet patiënten, familie en collega's is het belangrijk dat je goed
Horecavestigd in Amsterdam, zoekt,
Nederlands spreekt. Samen met je collega's ben jij veranter uitbreiding, van haar team:
personeel
woordelijk voor het huishouden van de verpleegeenheid, zelfBEGELEIDSTER VAN
standig kunnen werken is dan ook een vereiste. Het salaris
WERKNEEMSTERS
EETCAFE ZOEKT:
bedraagt maximaal ƒ 3617,- bruto per maand bij een 36-urige
voorkeur leeftijd 25-35 jr.
werkweek. Het betreft vooralsnog een dienstverband voor een
De werkzaamheden bestaan
MEDEWERKERS MA/
jeriode van één jaar, bij gebleken geschiktheid bestaat de
uit:
Fulltime of parttime
mogelijkheid tot aanstelling voor onbepaalde tijd. Het VU zieTelefonische ondersteuning - Bar, bediening
<enhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in
en werving van dames.
-Kok
grote aandacht voor medische ethiek en een betrokken, menAdministratieve
handelin- - Schoonmaker
selijke omgang met patiënten en collega's.
gen verrichten.
Tel.: 023-5731607
Voor meer informatie kun je bellen met Maaike Derksen, hoofd
Sociale vaardigheden.
(na 13.00 uur)
servicemanagement van het facilitair bedrijf, telefoon (020) 444
Ondersteuning geven in
Wilt u reageren op een ad- 3153 of met Ellen de Thouars, servicemanager, telefoon (020)
advertentiebeleid.
vertentie onder nummer, zend 4444657.
Gevraagd:
Analytisch vermogen. Zelf- uw brief dan aan: Micro's Je brief stuur je naar de heer Djindra Akloe, VU ziekenhuis,
standig werkend in een team. Weekmedia, Postbus 156, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
1000 AD Amsterdam.
Of r.akloe@azvu.nl Graag met vermelding van het vacatuDmgang met PC gewenst.
De inzendtermijn bedraagt renummer E 1999.00181 op de brief en envelop, of als onderWij bieden:
Goed salaris. Goede emolu- maximaal 8 weken na plaat- werp van je e-mail. Voor meer informatie: www.azvu.nl.
menten. Het betreft een fullti- sing. Uw reactie dient verme job met goede groeimoge- stuurd te worden in een enijkheden. Bel voor meer in- velop met in de linkerbovenormatie:
Tele-lnfo,
Rob hoek vermelding van het
briefnummer.
Toornstra, 020-6069444.

vu

academisch

Commercieel personeel

Personeel voor kinderopvang

P.M.K. MATRASSEN

Kinderdagverblijf Oehoeboeroe
is met 6 groepen gehuisvest in een mooi pand in het Oostelijk
Havengebied. Samen met de medewerkers en in goed overleg
met onze enthousiaste oudercommissie bereiden wij ons voor
op een wijziging van de leeftijdsindeling van de groepen welke
omstreeks april 2000 zal plaatsvinden.

Wij zijn op zoek naar verkopers voor onze matrassenwinkels
die zelfstandig kunnen werken, ervaring is niet belangrijk een
rasitieve en flexibele houding wel. Leeftijd tussen de 20 en 55
aar. Bel dhr. Prasing 020-6324959.
Wilt u reageren op een ad*TRIPLE DUTCH
vertentie onder nummer, zend
ADVERTISING BV"
Wij roepen enthousiaste mensen op om te solliciteren op één
Nieuwe vestiging in Amster- uw brief dan aan: Micro's van de volgende openstaande functies:
dam. Snel groeiende branche Weekmedia, Postbus 156,
zoekt 35 nieuwe mensen met 1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt A Groepsleid(st)er op de babygroep voor 22 uur per week op
commerciële instelling.
maandag, dinsdag en woensdag.
maximaal 8 weken na plaatWerkzaamheden: PR,
vertegenwoordiging, distributie sing. Uw reactie dient ver- B Groepsleid(st)er op de peutergroep voor 30 uur per week
verkoop, reclame, marketing, stuurd te worden in een enop maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
velop met in de linkerbovenpromotie en managers.
Opleiding en ervaring is geen hoek vermelding van het C Groepsleid(st)er op de dreumesgroep voor 22 uur per
briefnummer.
vereiste. Bel voor een
week op maandag, donderdag en vrijdag.
afspraak: 020-6343702
Deze groep verandert omstreeks april 2000 in een verti-

Technisch personeel

40cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direkt live aan
de lijn! 0906-1715
44cpm! Wijkdating' vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-1711

DE CONTACTLIJN

"SEKS ALARMNUMMER"
ïscortburo Angel. De AEXSnelseks direct live 99cpm.
ndex stijgt de uwe ook? Bel
dan 020-6322452 (24 hpd.)
0906*0611
Tevens dames en echtparen
Vrouwen 18-55 geven tel.nr.
vanaf 18 jaar gevraagd.
voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1gpm).

0906-lijnen

Alleen voor DAMES:
Er zijn weer enkele plaatsen
vrij binnen ons tel.team! Bel
nu en ook jij verdient geld met
e stem. Je bepaalt zelf je
verdiensten want je werkt
wanneer jij dat wilt. Het gaat
om erotische gesprekken!
NFO? 010-294 48 80.
Dames, wilt U ook thuis ƒ24,3.u. verdienen? Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
:en 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang U werkt.
Bel voor meer info:
020-201 41 96.

SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601.
Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! alleen hete
meiden' 99cpm 0906-0603.

naar talloze serieus
ingesproken adver-

tenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anomem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Gaydatmg! Gays uit jouw regio zoeken een afspraak!
0906-97 87 (60cpm)

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

Salariëring vindt plaats volgens de CAO-Welzijn, schaal 9-19.
Informatie over de functies kun je krijgen bij de leidinggevenden Judith Springeling-Briggs en Maike van Loenen, telefoon:
020-6930620.
Stuur je sollicitatiebrief voor 1 december a.s. aan:
Kinderdagverblijf Oehoeboeroe, Entrepothof 48, 1019 DJ Amsterdam.

Personenauto 's
te koop aangeboden

CheckMark
management support bv

T.k. rode 3 deurs Opel kadett
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR mooi en technisch echt 100%
ƒ 2700.-.ini. 023-5712877,
Rep., onderhoud, APK.
Fazantenstr. 7.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versnell.bak
FORD
SIERRA Doch motor
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
bj. '92, stuurbekr., sportvelgen
ROYAL CLASS SAAB
airco, el. ramen, c.v. Pracht,
Tel. 023-5614097
auto. ƒ9.500,-. 020-6910815.
DAF YA 314, bwjr '59, 3zijdige kieper -t huif, lier ach- NISSAN PRIMERA bj. '92.
ter, apk okt. 2000, bel vrij. Old Stuurbekr., schuifkanteldak.
timer ver., pr. ƒ5500,- Ideaal ƒ8.500,-. Tel. 020-6910815.
voor strandhouder. Tel. 0653- VOLVO 240 D '88, 175.000
194489, fax 045-5724400.
km, c.v. in uitst. cond. ƒ3.000,06-25055044/06-22076290.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
AANPAKKERS
gezocht voor een foodbedrijf.
O.a. magazijnmedewerkers,
orderpikkers, afwasser en worstenmaker.
Salaris ƒ 17,50 per uur.
Bel INDIVIDU 020-6223014, www.individu.com
MOPPES zoekt enthousiast
en initiatiefrijk persoon rn/v, Wilt u reageren op een advoor versterking van admini- vertentie onder nummer, zenc
stratieteam, 32 u. per week. uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156
Stuur een brief naar
NOPPES, St. Pieterspoort- 1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraag
steeg23a,1012HM A'dam.
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient ver
stuurd te worden in een enWilt u reageren op een ad- velop met in de linkerbovenvertentie onder nummer, zend hoek vermelding van hè
uw brief dan aan: Micro's briefnummer.
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatMicro-advertentie versturen
sing. Uw reactie dient verper post? Ons adres is:
stuurd te worden in een enMicro's Weekmedia
velop met in de linkerbovenPostbus 156
hoek vermelding van het
1000 AD Amsterdam.
briefnummer.

't Lekkerste treknummertje nu Biseks! Buurvr. + buurmeisje
LIVE met hete meiden thuis. 18' Spelletjes worden steeds
harder! 99cpm 0906.9526.
Ze liggen naakt te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Caravans
Wijkdating: vrouwen uit jouw
wijk zoeken een afspraak!
Lesbi TienerSeks (18) Live.
De Harde's Tours bezorgt u
een onvergetelijke Kerst en/of Wij zijn lekker BI en als je belt 0906-50 44 605 (75cpm)
hoor je ons live bezig.
Oud & Nieuw.
0906-9691 pm99c.
tfeervolle reizen naar Duitsand (5 dgn Sauerland v.a. Ik ga door waar anderen
ƒ498,- of Weimar v.a. ƒ598,-, stoppen! Schaam me nergens
11 dgn Jena/Thüringen v.a. voor en wil harde SEKS!
ƒ1198,-) of wat dacht u van
Harriéti 99 cpm. 0906-9794.
Er is een nieuwe
12 dgn Tsjechië v.a. slechts
efficiënte manier om
998,-? Incl. busreis, H P (Sau- POSTCODE DATING!
snel in conlacl te
erland VP), excursies en Vrouwen zoeken snel contact.
komen met leuke
eestelijke extra's. Vertr. 23/12. Bel 0906-18.44
(80cpm).
meisjes, vrouwen en
Bel 020-4707771 of kijk op SBS-6 text pagina 745.
mannen via de
nternet: www.dehardetours.nl
Contactlijn. Op de
Nieuw! leder uur leuke vrouContactlijn 0906wen op SBS-6 text pagina
Clubs en
501515.6 k u n t u
745. Kijk en bel 0906-1588
anoniem luisteren
(99cpm).
privéhuizen

Vakantie

Voor alle functies is een gerichte opleiding vereist, naast inzet,
creativiteit en natuurlijk veel liefde en aandacht voor de kinderen.

Vrouw zoekt huishoudelijk Eng. en Ned.sprek. vrouw zkt
huish. werk. 020-6999144.
werk. Tel. 020-6901624.

Gezien de doelgroep gaat onze voorkeur uit naar een Marokkaanse man. Kandidaten uit andere bevolkingsgroepen nodi- "De LabPool breidt uit en zoekt analisten (MLO/HLO)"
gen wij echter ook uit te solliciteren.
TREFWOORDEN:
Inschaling van de functie vindt plaats conform de CAO-Welzijn. * vast dienstverband CheckMark IMK Advies;
* projectmatig, (Zuid)west Nederland;
De functie is ingedeeld in SCWI, schaal 10-23.
* vaste thuisbasis tussen projecten;
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met * carrière naar allround analist.
Corina Borst, productgroepmanager, telefoon (020) 5893333. NIEUWSGIERIG...?
Je schriftelijke sollicitatie kun je tot uiterlijk 13 december a.s.
richten aan Stichting Welzijn De Baarsjes, t.a.v. afdeling Per- BEL, MAIL OF SCHRIJF ONS: CheckMark IMK Advies,
Postbus 242, 3130 AE Vlaardingen; Tel: 010-248 02 88,
soneelszaken, Balboastraat 20 B4,1057VW Amsterdam.
Fax: 010-24801 89; e-mail: LabPool@CheckMark.nl.

ERKENDE
VERHUIZERS

Groepsleid(st)erop de dreumesgroep voor 22 uur per
week op maandag, dinsdag en woensdag, ter vervanging
van zwangerschap.

Personeel aangeboden

...Analytisch Chemicus
met behoefte aan variatie?...

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

cale groep met kinderen van O tot 4 jaar.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Gevr.: ervaren SCHOpNMA- Gevr. in Aerdenhout 1x p.w.
vrouwelijke hulp in de
KERS voor een project te
Lijnden. Maandag i/m vrijdag
huishouding
18.00 - 22.00 uur. Zaterdag
op woensdag van 9.00-12.00
16.00-20.00 uur. Inl.:
uur. Tel. 023-5244660.
R & R Cleaning Service bv,
0226-341925
Huish. hulp gevr. voor 3 uur
p.w. in Aerdenhout (vlakbij
Bentveld).
Tel. 5242193.

WEKELIJKS EUROPA

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing ^automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

t/m 1 regels

(

5 82
7 76

t/m 5 regels

f

9 69

t/rn 6 regels

f

1 1 63

t/m 7 regels

1 13.57

t/m 8 regels

f

t/m 9 regels

f 17.45

t/m 10 regels 1

1551

1939

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

pen
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Mevr.
R. van Kappel uit Doorn de eerste prijs gewonnen en mag nu
gaan genieten van een Halcyon
coldlabel tweepersoons softtide Waterbed en een Akari
kleurentelevisie.
De winnaars van het Prijzenpakket t.w.v. ƒ 200,- krijgen hun prijs
zo snel mogelijk toegezonden.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten

Kleur in
de winter
Een abonnement. Bellen in meer

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
Dhr. J. Kronen uit Rozenburg
een schitterend pakket van a
badlakens in trendy kleuren
op.

dan 75 landen. Geen aansluitkosten. Meer heb je niet nodig.
'Excl. abonnementskosten a f 34,95 per maand.

r

-

Wütook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

• Siemens C25
• standby-tijd
maximaal 100 uur
• dual band

> Nokia 3210
• standby-tijd
maximaal 260 uur
1
dualband

Hall© wereld

We komen steeds dichter bij
de kortste dag van het jaar. De
tuin en het balkon zien er in
deze tijd meestal kaal en verlaten uit. Als het goed is, heeft u
de tuin winterklaar gemaakt.
Met andere woorden: een beschermend laagje aangebracht
rond de planten die niet goed
tegen de kou kunnen (rozen
bijvoorbeeld). Kalk gestrooid
op het gazon en in de border
om de zuurgraad op het juiste
niveau te brengen.
Verjongingssnoei uitgevoerd...
Wat kan de tuin er triest uitzien zo zonder bloemen.

Libertel Totaal is o.a. verkrijgbaar bij: Libertel City Point, Halfords, Dixons, EP: Electronic Partner, The Phone House,
BelCompany en Let's Talk. Bel voor meer informatie 0800-0560. We horen graag van u.

MIKI'S RECEPT

Soep roerbakken lijkt misschien
een beetje vreemd, maar is het
niet. In Azië wordt de soep al
eeuwen op deze manier bereid.
Door het roerbakken blijft het
vlees mals en blijven de groenten lekker knapperig. Bovendien is roerbakken niet alleen
gezond, maar ook snel en eenvoudig. Zeker wanneer een zakje voorgesneden soepgroente
wordt gebruikt. Natuurlijk kunt
u ook zelf verse groenten en
.vlees kiezen, om uw eigen
Roerbaksoep te maken. Met
Roerbaksoep van Honig heeft u
het snel lekker voor elkaar.
Ingrediënten
(voor 4 a 6 personen):
. • 1 pakje Honig Roerbaksoep
voor tomatensoep;
- • 300 gr. in reepjes gesneden
rundvlees;
• 300 gr. gesneden groente
(paprika, ui, wortel, knolselderij, prei, selderie) of een
kant-en-klaar pakket Italiaanse soepgroente;
• 3 eetlepels olie;
• 1,5 liter warm water.
Bereiding: Verhit de olie in een
wok of hapjespan. Bak hierin
het vlees snel gaar en bruin en
roerbak vervolgens de groente
mee. Voeg eerst het warme water toe en daarna beide zakjes
krachtige kruidenmelange. Verhit het geheel onder voortdurend omscheppen. Laat de
soep nog 2 minuten koken.
Bereidingswijze voor 2-3
personen: Gebruik één zakje
krachtige kruidenmelange en
de helft van de bovenstaande
hoeveelheden.

A B C
woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven
per horizontale of verticale regel,
leder hokje in deze puzzel heeft
daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld Al is het raakpunt van
regel A verticaal en regel 1 horizontaal, en is dus het eerste hokje
op de eerste regel.

Omschrijving horizontaal:

Italiaanse
Roerbaksoep
Voor de
feestdagen
nog even
afslanken
niet

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huisaan-huiskrant en kijkt u naar
De BoodschappenBeurs op
tv. Maar De BoodschappenBeurs is er nu ook op Internet Met al het nieuws, de
aanbiedingen en de spellen
uit de krant en nog veel
meer....

Bional
Appelslank
Bional heeft een nieuw afslankmiddel: Appelslank. Speciaal gemaakt om voor de feestdagen nog snel, eenvoudig en zonder ingewikkeld dieet kilo's af te slanken.
De combinatie van appelazijn-extract en specifieke B-vitaminen bevordert de spijsvertering en de stofwisseling. Appelazijn-extract
remt de opname van vetten uit de voeding en stimuleert de afbraak
van vetten en koolhydraten in het lichaam. U valt veilig en verantwoord af, terwijl ook nog eens de trek in lekkere tussendoortjes snel
afneemt. Slechts één capsule per dag en ... zo simpel, zo slank met
Appelslank, natuurlijk van Bional.

Speel achter het beeld scherm van uw computer
Het Boodschappenspel of
los De BoodschappenPuzzel
op en mail uw antwoorden rechtstreeks naar De
BoodschappenBeurs!
Natuurlijk zijn er weer schittère'ride prijzen te winnen!
Kijk nog eens op uw ge• mak naar alle aanbiedingen
en nieuwe producten.
Print uw favoriete recept
uit en surf naar de sites
van de fabrikanten. Daar
vindt u aanvullende informatie, niet alleen.over de
producten in De BoodschappenBeurs.

Toch is dat helemaal niet nodig
want er zijn een heleboel planten die de winterkou trotseren
en uw tuin ook in de winter
het aanzien meer dan waard
maken. Bijvoorbeeld omdat ze
bessen dragen, zoals de berberis met besjes die tot het
voorjaar aan de takken blijven
zitten. Of zoals de Gelderse
roos, een plant waarvan de
besjes zo vies zijn dat zelfs de
vogels ze niet lusten. Maar ook
de kerstroos kan buiten in een
pot gezet worden, evenals heide, skimmia en natuurlijk het
winterviooltje. Zet een paar
potten met deze planten bij
elkaar en u zult zien dat uw
hele tuin ervan opfleurt.
Deze tips worden u
aangeboden door

POKDNlfcHRYSAL

Bovendien houdt De BoodschappenBeurs u voortaan
per e-mail op de hoogte van
de nieuwste aanbiedingen.
Vul snel het e-mail formulier
in en u ontvangt om de twee
weken De BoodschappenBeurs Nieuwsbrief gratis op
uw e-mail adres. U vindt het
allemaal op:

Serveertip: Serveer er verse
ciabatta bij.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Italiaanse Roerbaksoep
bereidt,' kijk dan naar De
BooctschappenBeurs.

www.boodschappenbeurs.nl

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

BOODSCHAPPENPUZZEL

TUINTIP

pen

Oplage:
3.009.413

1.gereedschap - noodsein - mislukking 2.rund - hoofdtooi - kleverig samenhangend S.voegwoord oever - persoonlijk voornaamwoord 4.beroepsopleiding (afk.) zilver (afk.) - rivier in Duitsland groot water S.deel van het gebit gewicht - zoolganger 6.bloedvat familielid - smalle strook 7 .vlaktemaat - hoofdtelwoord - voorzetsel
- bijwoord S.ten bedrage van schreeuw - vat - persoonlijk vqornaamwoord 9.uitroep - muzieknoot - ongedierte - nachtkleding
IQ.koord van vlasdraden - sprookjesfiguur - vet vlees 11.afgezette
waterdamp - boom - toegankelijk
12.knaagdier - metaal - ontvangtoestel (afk.) - tijdperk 13.klein kind
- ascetische mystiek - honderd
gulden (barg.) 14.echtgenoot -

splitsen - reeds 15.verlegenheid uit Engeland afkomstig - kikker
Omschrijving verticaal:
A.kromming in de weg - vis - beweeglijk B.koude lekkernij - kinhaar
- opgelegd werk C.vrijwillige overtreding van wetten - bouwmateriaal - water in Friesland D.tegenover (afk.) - lidwoord - snel Japanse munt E.opera - koordans theaterrang F.statig (muz.) sprookjesfiguur - ambtskleding
C.soort papegaai - kloosterzuster klaar - onder andere (afk.) H.rondhout - boom - gelofte - titel (afk.)
l.legerafdeling (afk.) - uitroep huid - maand J.metalen kokertje hoofdtelwoord - looppaal K.ontwikkelingstrap - paard - smerig
Lstuk hout - ledemaat - nachtspiegel - voegwoord M.uitroep - in
hoge mate - specerij N.reinigingsmiddel - grappenmaker - water in
Noord-Brabant O.groot water - telegraafdraad - naaigerei.
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de hokjes met de
vol;gende nummers achter elkaar
plaatst:
11-A3-A3-I6-E8-L8-K10-L10-K13A3-E13-K1-K6-K13-F11-J13-K15

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Doe mee en win.
De Boodschappenüjn:

0909-300.10.10

TV RIJNMOND

iBoet/m)

ledere beller met het juiste
antwoord maakt kans op
een schitterende pakket van
4 badlakens in trendy kleuren!

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Eneco InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
09.00 en 10.00 uur
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Je brengt het geheel aan
de kook en binnen 10mi. i
nuten heb je lekker knap.
Penge Roerbaksoep
Roerbaksoep is heerlijk als

w

'Spicy' nieuws van McCain
Natuurlijk kent u de heerlijke frites en andere smakelijke
aardappelproducten uit de diepvries van McCain al. Toch is
er reden om nog eens extra goed in het diepvriesvak van
uw supermarkt te kijken, want daar liggen nu drie nieuwe
gekruide aardappelproducten van McCain: Spicy Frites,
Spicy Dollar Chips en Spicy Wedges.
Spicy Frites - ook wel Southern Fries genoemd - zijn
overheerlijke krokante frites met een pittige smaak.
Lekker met bijvoorbeeld kip en salade.
Spicy Dollar Chips zijn aardappelschijfjes met tuinkruiden. Heerlijk bij een stukje
mals vlees.
Spicy Wedges zijn overheerlijke pikant gekruide aardappelpartjes met schil.
Lekker te combineren met crème fraïche.

*m

Serveer aan tafel eens iets anders en probeer deze nieuwe, verrassend smakelijke
gekruide producten van McCain. U vindt ze in het diepvriesvak van uw supermarkt
in verpakkingen van 450 gram.

M^.^l

Maaslander sul
Gouda's Glorie
Satésaus Kant & Klaar
De nieuwe satésaus van Gouda's
Glorie staat in een recordtijd op
tafel. Deksel van de pot en zo in
de magnetron. U hoeft er hélemaal niets aan toe te voegen. Na
drie minuten is de heerlijke satésaus klaar!
Geen magnetron? Geen nood!
Bereiding in een pannetje is
evengoed mogelijk.

En nu de satésaus zo snel op tafel staat, wordt het gemakkelijk
om elke maaltijd een apart tintje
te geven.
Overheerlijk bij saté, frietjes, nasi
of bami. Maar ook het Hollands
balletje gehakt, de kipfilet en de
gebakken aardappeltjes zijn reuzelekker met de Satésaus Kant
& Klaar van Gouda's Glorie.

Gouda's Glorie maakt elke dag lekker.

De eerste échte
verse kaass^u|

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Hoe heet de nieuwe Satésaus van
Gouda's Glorie?
2. Met welk nieuw afslankmiddel kunt u snel en
zonder ingewikkeld dieet kilo's afslanken?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjn"

0909 - 300.10.10

(80ct/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
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Gem Zandvoort
Swaluestraat 2
2042 KB Zandvoort
TEKST: afd. Archief
bez.wijk 2042/7

Noteer
5 juni 2000
in uw agenda
Woensdag 8 december 1999
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Datum
08 dec
09 dec
10 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
15 dec

HW
03.50

04.21
04.58

05.30
05.59

06.36
07.05
07.55

LW
11.56
00.00

00.17
00.44
01.24
02.15

HW
15.59
16.31
17.06
17.38
18.09

02.44

18.45
19.26

03.45

20.15

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 49, oplage 5.425 Editie 17

LW

Zandvoorters
klagen over
fileprobleem

12.26
12.50
13.26
14.06
14.46
15.20
16.05

Maanstand: --.-HW: vr 10 dec 17.06 uur, + 117 cm NAP.
LW: zo 12 dec 14.06 uur, - 79 cm NAP.

Gewond aan oog
bij worsteling
ZANDVOORT - Een 18-jarige Amsterdammer is zaterdagnacht gewond geraakt tijdens een worsteling met een
bewaker van een bungalowpark aan de Trompstraat. De
Amsterdammer had samen
met zijn 24-jarige broer een entreeverbod gekregen omdat hij
eerder die avond overlast had
veroorzaakt. Toen hij dit verbod negeerde werd hij meegenomen naar de receptie van
het bijbehorende hotel. Hij
belde echter zijn broer en in
een poging om te vluchten,
kreeg hij een staaflamp in zijn
gezicht.
Met een ziekenauto werd hij
vervolgens naar Haarlem gebracht en behandeld in het ziekenhuis. De volgende dag deed
hij aangifte. De 24-jarige bewaker is als verdachte verhoord.

Los nummer 2 gulden

Sizo geen
partij voor
sterk Zandvoort
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Leningen aflossen met Bouwfondsgeld
het jaar 2000 was dit bedrag geraamd
op ruim 98 duizend gulden. Omdat de
ABN/Amro deze aandelen graag wil kopen, is er een bod uitgebracht van 606
gulden per aandeel. Een meerderheid
van de gemeenten ziet wel wat in dit
bod. Zo'n twaalf gemeenten wilden
eerst wachten op een beter bod. Nu
duidelijk is dat er geen gegadigden zijn
die meer willen betalen dan ABN/Amro, zijn ook zij overstag gegaan.
De gemeente Zandvoort heeft zo'n Voor de gemeente Zandvoort bete7600 Bouwfonds-aandelen in haar bezit kent de verkoop een aardige aanvulling
die jaarlijks dividend opleveren. Voor op de rekening-courant. Die stond eni-

ZANDVOORT - Het college wil de
Bouwfonds-aandelen, die zo'n 4,6
miljoen gulden waard zijn, verkopen
aan ABN/Amro. B en W vinden de
geboden prijs aantrekkelijk en vragen de gemeenteraad in te stemmen
met verkoop. De opbrengst wordt
mogelyk deels gebruikt om lopende
financieringen af te lossen.

ge tijd geleden nog'3 ton 'rood' maar
laat mede door grondverkopen in
Bentveld, weer een' positief plaatje
zien. Het ambtelijk apparaat en financieel consulent wil met de opbrengst
van de aandelen zo'n negen uitstaande
leningen aflossen. In totaal zijn dit jaar
al zes leningen afgelost. Die trend wil
men doorzetten omdat de rente van de
leningen een stevige aanslag doet op de
huishoudportemonnee.

van de fracties akkoord gaat met het
ambtelijk voorstel. Alleen Huub van
Gelder (SP) opperde of het niet beter
was om het geld in een beleggingsfonds
te storten. „Dat kan misschien een leuke winst opleveren. Zo'n reserve is altijd makkelijk."
Wethouder Andries van Marie (WD)
was het niet met de SP eens. „We maken de hoogste rente als we voorkomen
dat we veel moeten lenen," luidde zijn
devies. Hij ziet het Bouwfondsgeld
Tjjdens de commissie Financiën toch liever verdwijnen naar de algemebleek donderdag dat een meerderheid ne reserve.

Droogoefenen op donderdag

ZANDVOORT - Een 36-jarige Brit heeft zaterdagmorgen
omstreeks vier uur een deur ingetrapt-van een woning in de
Haltestraat. De man verkeerde
onder invloed en in de veronderstelling dat het zijn eigen
woning betrof. Dat bleek niet
zo te zijn.
De volgende morgen heeft
hij de schade van 645 gulden
vergoed. Na verhoor kon hij
weer vertrekken.

Nel Kerkman

Pagina 5

Stembussen zijn dicht,
stemmen worden geteld
De stembussen voor de
verkiezing van de
Zandvoorter van de Eeuw
zijn gesloten. De afgelopen
twee weken hebben meer
dan honderd mensen via
de bon in het Zandvoorts
Nieuwsblad, de lokale
radio of de telefoon
duidelijk gemaakt wie met
de titel Zandvoorter van
de Eeuw mag gaan prijken.

stem hebben uitgebracht,
verloten we tien exemplaren
van het 'Fotoboek van de
Eeuw'. Daarin staan vierhonderd foto's die Nederland in
de twintigste eeuw typeren.
De prijswinnaars worden in
de krant van 15 december
bekend gemaakt. In het
Zandvoorts Nieuwsblad van
29 december maakt de redactie bekend wie dé hoofdprijs, een fotoreportage,
heeft gewonnen. Die reportage wordt door een van
onze fotografen gratis bij de
winnaar thuis gemaakt.

Storm hield het
brandweerkorps
aan het werk

Niet eigen deur

V
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ZANDVOORT - De politie
heeft een 31-jarige Australiër
overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie omdat hij ülegaal in Nederland verbleef. Bovendien had de man een portemonnee gestolen achter de bar
van een restaurant aan de
Thorbeckestraat. Door de eigenaar werd hij aangehouden
en overgedragen aan de politie. In eerste instantie ontkende hij de diefstal. Na onderzoek bleek dat hij geen verblijfspapieren had.

OLGENS MIJ is december stormachtig gestart.
Op l december zat het
verkeer op de Zandvoortselaan muurvast. Ik had typisch
de verkeerde dag gekozen om
niet met de fiets maar met de
auto naar Nieuw Unicum te
gaan. Ik stond dan pok met
vele andere in een gigantische
file. Ondertussen nam ik me
voor om morgen weer met de
fiets te gaan.
De opstopping duurde voor
mij niet zo lang maar voor de
meeste automobilisten was
het de zoveelste file. Ik kan me
dan ook voorstellen dat men
die dag goed kwaad op de gemeente was. Overal waar je
kwam werd over de slechte
communicatie van de desbetreffende gemeenten gesproken. Want niet alleen de Zandvoortselaan in Zandvoort ligt
plat, maar ook de Zeeweg en
de Zandvoortselaan in Heemstede zijn opgebroken. Het
lijkt wel of de inhaalslag geUjktijdig gestart is. Zou het om
dezelfde subsidie van 500 duizend gulden gaan die de gemeente hiervoor krijgt?
's Avonds zat ik lekker onderuitgezakt de krant te lezen
toen ik door m'n dochter uit
het hoge Noorden gebeld
werd. Ze vroeg of ik televisie
keek. Nee, dat was niet het geval, want ik ben niet zo'n kassie-kijker. Dan had ik toch
echt wat gemist want Zandvoort was op de tv met het
programma 'over de balk' van
Veronica. Daar werd wethouder Hogendoorn aan de tand
gevoeld over de financiële
blunders die de gemeente gemaakt had.
Tja, als we over alle miskleunen beginnen die in het verleden gemaakt zijn, dan hebben
we aan dertig minuten echt
niet genoeg. Maar laten we positief bhjven. Elke medaille
heeft een keerzijde. De snelheidscontroles op de Zandvoortselaan en de Zeeweg
kunnen door de wegwerkzaamheden nu achterwege
blijven. Nog even doorzetten.
Over vier maanden is het
klaar. Welke straat is er dan
aan de beurt?

Krabbelaars
schaatsen
op Edenbaan
Uit & Vrije Tijd

E KOMENDE DAGEN zal de redactie
gebruiken om alle uitgebrachte stemmen te tellen. In de krant van 15 december maken we bekend
wie op de derde plaats is geeindigd. Op dinsdag 21 december (in verband met
Kerstmis verschijnt de krant
een dag eerder) maken we
bekend wie nummer twee is
geworden. In de laatste
krant van het jaar, op 29 december, wordt duidelijk wie
door de burgers van Zandvoort is verkozen tot Zandvoorter van de Eeuw.
Onder degenen die hun

Portemonnee weg

olöeras

„Ik werkte bij een
autohandelaar toen
zij binnen kwam. Ze
keek zo leuk de
wereld in, zo open."
Stefan praat over zijn
Malgorzatta.

En verder:

ZANDVOORT - De storm heeft vrijdag voor heel wat
overlast en schade gezorgd in Zandvoort. Het noodgebouw
van het casino waaide stuk, veel glazen windschermen sneuvelden of werden uit voorzorg verwijderd.

Een eenzame wandelaar trotseert de storm en geniet van het spectaculaire gezicht van de aanstormende golven. Anderen haalden gauw alle boodschappen in huis voordat
vrijdag de loeiende wind gezelschap kreeg van fikse regenbuien
Foto: Karin Schut

'Hpoz reageert kinderachtig' Mariaschool kleurt vlaggen

ZANDVOORT - Leerlingen van de Mariaschool maken tien
vlaggen voor 'De Molen van Piet' in Alkmaar. De school doet
namelijk mee aan het project Nationale Groet 2000.
260 Hollandse molens zullen op de drempel van de nieuwe
eeuw 24 uur lang draaien. Een unieke gebeurtenis want nog
nooit eerder hebben op deze schaal molens gedraaid. De oerHollandse werktuigen zijn overigens versierd met vlaggen vol
wensen die al wapperend in de wind hun wensen of groet de
nieuwe tijd inslingeren.
De Zandvoortse school heeft met tien vlaggen een wiek'geadopteerd. De vlaggen worden versierd en daarna naar de molenaar in Alkmaar gebracht.

ZANDVOORT - De hotelen pensionondernemers in
Zandvoort (Hpoz) zijn tegen
de verhoging van 1,50 gulden
toeristenbelasting tot twee
gulden per nacht. Volgens de
ondernemers is die verhoging een negatief signaal terwijl de concurrentie toch al
moordend is. Dat bleek donderdag tijdens een yergadering van de commissie Financiën.

met de Hpoz in de clinch. We
konden toen niet verhogen
omdat alle tarieven al waren
gedrukt. Ik vind deze reactie
kinderachtig. Jullie wisten dat
we het zouden doen."
Of de gemeenteraad ervoor
Mest om in een keer de toeristenbelasting te verhogen met
vijftig cent werd niet helemaal
duidelijk. In feite vond de commissie' dat de ondernemers

De Hpoz meent dat toeristenbelasting een oneigenlijke
vorm van belastingheffing is.
„In geen enkele andere branche betaalt de klant op zo'n
directe manier een deel van de
kosten, die gemaakt worden
om diezelfde klant een goed
product te bieden en over te
halen om voor dat product te
kiezen. wy zijn tegen elke
vorm van heffing."
Het argument van de gemeente Zandvoort 'dat sinds
1993 geen verhoging meer is
geweest en ook geen indexverhoging is toegepast', laat de
ondernemers koud. „Dat er
niet meer verhoogd is, zo blijkt
uit de reacties van de gasten, is
een goede zaak gebleken. Was
toen besloten om de belasting
te indexeren, dan was de tax
voor 2000 op 1,75 gekomen. Bij
een verhoging tot twee gulden
is dat in een keer ruim 33 procent erbij."
Raadslid Henrion Verpoorten (WD) herinnerde de ondernemers eraan dat het vorig
jaar ook al niet tot verhogen
kwam. „Toen lagen we ook al

Kinderen bellen sinterklaas voor een cadeau

niet zo moeten zeuren. Het
raadslid Fred Kroonsberg
(PvdA): „De ondernemers zijn
op de verkeerde weg. Ze kunnen beter hun energie steken
in het jaar-rond-activiteiten.
Ze moeten meer kansen pakken zoals de kunstenaars bijvoorbeeld doen." Het voorstel
komt overigens in de raadsvergadering van 16 december aan
de orde.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

bang dat de rondvliegende
brokstukken passanten zou
verwonden, daarom werd uit
voorzorg het plein voor het
verkeer afgezet.
Ook de reclameborden in de
Kerkstraat werden een speelbal van de stormachtige wind.
Lichtreclames waaiden los. De
reclame van een kledingzaak
aan de Haltestraat werd door
de brandweer uit voorzorg
naar beneden gehaald. Verder
waaiden verkeersborden om
bij de rotonde op de Boulevard
Barnaart om en op de hoek van
de Seinpostweg/Thorbeckestraat. Op het Burgemeester
Fennemaplein waaide een
benzinepomp van het benzinestation om. De pomp was voorzien van een automatische afsluiter, waardoor het incident
geen gevolgen kreeg.

ADVERTENTIE

Stichting ontwikkeling open golf Zandyoorj;

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt- Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Sinterklaas en
zwarte piet in
de studio van

13 weken voor maar ƒ 14,00

ZFM

Zandvoorts
11 NgeuwsbBad

Foto: Karin Schut

Naam: (m/v)

l l l

Adres:
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l l l l l KW1899V

ADVERTENTIE

Uw krant
niet
ontvangen?

Eigenaar Willem van der
Werf van het Strandcafé heeft
zijn dakrand en twee windschermen zien sneuvelen. De
schade bedraagt ongeveer zesduizend gulden. „Ik woon al
veertig jaar in Zandvoort,"
zegt Van der Werf. „Maar zo'n
harde wind heb ik nog nooit
meegemaakt. We waren bang
dat de ramen stuk zouden
slaan." Om te voorkomen dat
er glas in de rondte zou vliegen
bij het omvallen van de schermen, is als voorzorgmaatregel
een aantal ruiten ingeslagen.
Het brandweerkorps moest
keer op keer uitrukken als gevolg van schade door de harde
wind. Op het Badhuisplein was
het raak omdat het noodgebouw van het casino onder de
aanhoudende harde wind bezweek. De brandweer was

Giro/Banknr.:

l l

l

l l

l

l l

l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar/61,75

ZANDVOORT - Kinderen
die vragen worden overgeslagen luidt het gezegde. Maar
de Zandvoortse, Aerdenhoutse en IJmuider kinderen, die zaterdag het telefoonnummer van de lokale
radio belden om de goedheiligman persoonujk van hun
wensen op de hoogte te brengen, trokken zich er niets van

aan.
neer
van
sint

„Er was zelfs een medie advies 'vroeg aan een
de pieten," vertelt de
achteraf.

Op uitnodiging van ZFM
kroop sinterklaas zaterdagmorgen voor het eerst achter
de knoppen in de studio aan
het Gasthuisplein. De sint

vond het een hele ervaring
want hij had het nog nooit eerder gedaan. Omdat een mijter
wel heel lastig is met een koptelefoon op het hoofd, had de
Sint maar zyn 'werkmijter' opgezet. „Zo'n pet zit toch wat
strakker op het hoofd," vindt
de goedheiligman. „Makkelijk
hoor, als het zo hard waait."
De sint vond het trouwens

een hele ervaring om de telefoontjes van kinderen te beantwoorden. Wat hem betreft
hadden er meer mogen bellen.
„Zaterdagmorgen is natuurlijk
wel erg vroeg. Niet voor de kinderen zelf," zegt de sint.- „Ik
bedoel meer voor de ouders."
Volgend jaar wil de bisschop
uit Spanje zijn telefoonuurtje
wat later houden.

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000 PA aö
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 8 december 1999
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CEN-

In liefdevolle herinnering
lOdec. 199(i

TRALE BALIE/CENTRAAL
UUlec. 199')

Bram Stijnen
Wij waren niet '/.'n drieën één leam, jij bent nu daar
en wij zijn HOK even hier gebleven.
Wij komen elkaar van/eli weer tegen.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

In liefdevolle herinnering

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

6 dec. 1999

(i doe. 1989

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

(JJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

Wim Schoo
De Helste vader, zoon, broer en man,
nog steeds een vreselijk gemis, weg uit ons leven,
maar voor altijd in ons hart gebleven.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

DOKTERSBERICHTEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

ZAMDVOORTSE HUISARTSEN

Kerst- en
Creatie/markt
12 DECEMBER
van 10.30-17.00 uur
toegang gratis.
Gebouw De Krocht

Hierbij geven de gezamenlijke huisartsen van Zandvoort te
kennen, dat per 1-12-1999 de volgende huisartsen in hun
praktijk geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen.
Dit zal voorlopig voor een halfjaar gelden:
C. Jagtenberg
M. Hermans - P. Paardekooper
F. Weenink
De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat hun praktijken
een omvang hebben gekregen, die boven een bepaalde
norm ligt, welke geadviseerd wordt door de Landelijke
Huisartsen Vereniging.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

De praktijken van de huisartsen:
H. Scipio-BIümen

en
B. van Bergen

5.°°

hebben nog mogelijkheden nieuwe patiënten aan te nemen.
Met betrekking tot de opvolging van huisarts J. Andersom
Zijn patiënten, die nog geen bericht hebben ontvangen over
zijn opvolging kunnen zich per 13-12-1999 laten inschrijven
bij zijn opvolgers:
H. Scipio-BIümen, Koninginneweg 34a, tel.: 5712058
en
B. van Bergen, Pasteurstraat 10, tel.: 5719507.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens Kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

11,98

Ie kilo

schotel 500 gram 6.98
lapjes in goulash saus

Bij aanM
• 4 fijne
rookw
250 gram

10.°°
*blokjes voor

1.°°

aanbieding voor 15 december a.s.

W/e wensen u een gezettige jaarwisseling

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 29 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 48 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 6 december vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft op grond van artikel 4 1 2, eerste lid van
de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort de volgende dagen aangewezen ten
behoeve van net houden van collectieve festiviteiten m Zandvoort, waarop de voorschriften
1 1 1, 1 1 5, 1 1 7 en l 1 8 van de bijlage B
van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer niet van toepassing
zijn

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken
na de publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen by Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

MEDEDELING
Vorige week is een start gemaakt met de eerste fase van de herinrichting van de Zandvoortselaan Het betreft het wegvak vanaf de kruismg Herman Heijermansweg tot de verkeerslichten bij Nieuw Unicum, vanuit Zandvoort
bekeken Voorafgaand aan de start, zijn pers
en de omwonenden geïnformeerd
De herinrichting is een aanzienlijk project
waarin tevens de riolering van de huisaansluitingen tot de erfgrens vervangen wordt Volgens de planning zullen de werkzaamheden
van de eerste fase tot week 15 van 2000
duren
Tijdens de eerste fase van de herinrichting
wordt het verkeer telkens over één rijstrook
geleld door middel van een zogenaamde omen-omregelmg met verkeerslichten Deze knjgen een permanente opstelling en blijven in de
gehele werkperiode 24 uur m gebruik
Direct na de start hebben de werkzaamheden
geleid tot aanzienlijke files, met name in de
avonduren Om de filevorming tegen te gaan
heeft de gemeente -na overleg met onder
andere de politie- radargestuurde verkeerslichten laten plaatsen De maatregelen hebben
geleid tot het effectief voorkomen van files
Ook zijn voorzieningen getroffen om de kruisingen binnen het werkgebied vrij te houden
Gemeente Zandvoort is gestart met de herinrichtmg omdat de verkeersbelasting de
komende periode het minste is Ze hoopt de
werkzaamheden af te kunnen ronden voor de
voorjaarsdrukte m het komende jaar

De gemeenteraad vergadert 16 december
in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal van het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- de installatie van een nieuw raadslid
mevrouw L G Bruijnes-Hesse,
- voorstel tot vaststellen raamplan Oud Noord,
- voorstel tot het machtigen van het college
om aandelen Bouwfonds te verkopen,
- voorstel tot instemmen herinrichting centrum, fase 2
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

WET MILIEUBEHEER

Melding wet milieubeheer

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn m de maanden oktober en november 1999 ontvangen, de navolgende meldingen op grond van artikel 8 40 van de Wet
milieubeheer voor
1 Het in werking hebben van een inrichting op
grond van het Besluit Woon- en verblijfsgebouwen Milieubeheer (Aanvullende opvang
voor asielzoekers) gelegen aan de Dr Smitstraat 5 te Zandvoort,
2 Het m werking hebben van een inrichting op
grond van het Besluit Horeca-, Sport- en
Recreatie inrichtingen Milieubeheer (Fitnesscentrum) gelegen aan de Paradijsweg 1 te
Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u op werkdagen
tot 1000 uur telefonisch contact opnemen
met de afdeling Leefomgeving & Handhaving,
tel (023) 574 01 00

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-023B Circuitpark
plaatsen
Zandvoort
hoofdtribune
99-024B Brederodevergroten van
straat 114
een woning
99-025B Kostverlorenplaatsen van
straat 92D
een schuurtje
99-026B Dr Gerkestraat 33 vergroten van
een berging
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 15 verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de
provincie Zwd-Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Openbare vergadering
algemeen bestuur

llzugroet in

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 16 december in het kantoor aan de
Larenseweg 30 te Hilversum. De vergadering begint om
14.00 uur.

i Nieuwsblad
van 29 december 1999.
Ik kies model:

alsmtvaartleidster.
Ingrid Raspoort is mijn naam.
Uitvaartleidster, eenmooiberoep,
waarje altijd directte maken hebt met
mensen. Mensen, dieje moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.

Naam:

ƒ80,-

Adres:

ex. BTW

Postcode:
Plaats:

Agenda
De volgende punten komen aan de orde:
Waterbeheersplan ACV 2000-2004
Peilbesluit Noorderpark
Peilbesluit Breukelerwaard en Honderd-Oost
Uitbreiding rwzi Maarssen
Restauratieplan Vecht uitvoering 2000
Verlenen subsidie riolering buitengebied gemeenten
Breukelen, De Ronde Venen en Maartensdijk
Voorbereidingskrediet voor verplaatsing rwzi AmsterdamOost en rwzi Amsterdam-Zuid
Inzien van de stukken
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap aan
de Larenseweg 30 te Hilversum, tel. (035) 647 76 07 en aan
de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. (ozo) 460 21 oo.
Hilversum, 8 december 1999
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Handtekening
editie 17

Mijn tekst luidt:

U kunt ons dagen nacht bereiken bij
een sterfgeval. Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te Uiten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100 jaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

ex. BTW

OPENBARE RAADSVERGADERING

Viering Koninginnedag (29 april 2000),
Tropicanafestival (14 en 15 juli 2000),
Jazzfestival (11, 12 en 13 augustus 2000),
Goodbye Summer festival (9 september
2000),
- Oudjaar (31 december 2000)

ex. BTW

ƒ115,-

KLEIN CHEMISCH AFVAL
14 december rijdt de Ecocar weer door Zandvoort om op de bekende halteplaatsen uw
klein chemisch afval in te zamelen

-

ƒ55,-

B

De herinrichting valt helaas samen met andere
(grote) werken aan de openbare weg in de
regio

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN

Inzenden tot uiterlijk 19 december 1999 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel.: 023 - 571 71 66
Fax: 023 - 573 04 97

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Omdat u niet zonder kunt!

Za n d voorts
ilMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P. Klem
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Zandvoorts
[\lieuwsblad

NIEUWS

Editie 17

College telt meer
bouwaanvragen
ZANDVOORT - De genieente heeft dit jaar meer
bouwaanvragen binnengeIcregen dan in voorgaande jaren. Op l december werden
er al vierhonderd geteld, ten
opzichte van 1996 is dat een
verdubbeling.

woensdag 8 december 1999

'Waarom doen ze daar alles tegelijk'

ZANDVOORT - „Als burger voel je je volkomen aan
de kant gezet. Want het is
schandalig dat de enige twee
wegen die naar Zandvoort
leiden, gelijktijdig zijn afgezet. Op de Zeeweg waren ze
al bezig, nu ook de ZandWethouder Hans Hogendoorn voortselaan. En in Heemste(CDA) kan niet met zekerheid de ligt de boel ook al geruime
zeggen of de aankondiging dat tijd open."
de gemeente strenger optreedt tegen illegale bouwsels,
debet is aan de toename. Het Zandvoorter Bril is boos. En
college probeert een analyse te met hem vele Zandvoorters die
maken en wil kijken hoe de vorige week een uur in de file
aanvragen binnen de wettelij- stonden vanwege een gedeelKe termijn afgehandeld kun- telijk afgesloten Zandvoortsenen worden. Er komt straks laan. De gemeente is namelijk
pen landelijke regeling die het met de herinrichting begonnen
mogelijk maakt om alles via tussen de Herman Heijerhet bestemmingsplan te rege- mansstraat en Nieuw Unicum.
len. Dat vergemakkelijkt de In dat gebied wordt een 50aanvraagprocedure.
kilometerzone aangelegd.
Het aantal bouwaanvragen
was vier jaar geleden 156, in
De Zandvoorter automobi1996 waren het er 205, in 1997 listen werden woensdag na
liep het op tot 252. Vorig jaar hun werkdag plotsklaps gekwamen er 263 bouwaanvra- confronteerd met lange wachtgen binnen, dertien daarvan tijden. Informatieborden gazijn nog in behandeling.
ven aan dat de werkzaamheden tot april zouden duren.
Het schoot bij de meesten in
het verkeerde keelgat. Er gingen heel wat woedende telefoontjes richting gemeenteZANDVOORT - Bewoners in huis, politie en kranten. De
vijf buurten rond het centrum meest gehoorde klacht: „Hoe
hebben enquêteformulieren komen ze erbij om alles tegegekregen waarop zij kunnen lijk te doen. Kunnen ze daar
aangeven hoe zij het ingezette niet nadenken?" Bril: „Ze hebparkeerbeleid vinden. Van de ben volkomen schijt aan je."
2500 tot 3000 formulieren zijn
al zo'n 1600 teruggestuurd.
Projectleider M. Antonides
Tientallen bewoners hebben van de gemeente Zandvoort
aangegeven dat zij best langs verklaart dat er wel degelijk
de deur willen met vragenlijs- over is nagedacht. „Het geten.
sprek met de bewoners om iets
Volgens wethouder Hogen- te doen aan de maximumsneldoorn is het de bedoeling om heid loopt al jaren. Daar is op
het parkeerbeleid in de Zuid- gegeven moment toe besloten.
buurt te evalueren. „We heb- Nu kun je alleen zo'n zone aanben ze per brief gevraagd hoe leggen, maar de riolering uit
ze over verschillende zaken 1932 was ook aan vernieuwing
denken en een scala aan vra- toe. En als je toch bezig bent,"
gen gesteld."
zo vindt de projectleider, „dan
De gemeente wil het par- kun je maar beter alles tegelijk
keerbeleid in het komende jaar doen. Dat voorkomt herdoorzetten. Per vragenlijst is nieuwd openbreken. Daarom
het mogelijk om aanbod en komen ook de nutsbedrijven er
wens in kaart te brengen.
achteraan. Zo rond Pasen

hebben we wel een persbericht
gestuurd en een bewonersbrief. Dat was wellicht onvoldoende." De reden om een verkeerstechnischbureau in te
huren is gezien de klachten gerechtvaardigd," vindt hij. „De
wachttijd is in ieder geval een
stuk minder geworden."
Hij beaamt overigens dat het
niet slim is om tegelijkertijd
ter hoogte van Bloemendaal
een rotonde aan te passen op
de Zeeweg. „Maar dat wisten
we van tevoren niet. Drie
maanden geleden spraken we
nog met de bewoners over de
herinrichting. We werden het
eens. Bij de eerste fase van de
herinrichting, die één miljoen
kost, maakten we ook kans op
een provinciale bijdrage van
vijf ton. Daarvoor moesten we
snel handelen. Het seizoen, de
subsidie en de belofte aan de
bewoners hebben allemaal een
rol gespeeld om nu aan de slag
te gaan."
Het feit dat alle buurgemeenten tegelijkertijd aan het
opbreken zijn, is volgens Hogendoorn niet verwonderlijk in
een gebied dat van zomertoerisme leeft. „In elke gemeente
wordt momenteel wel een belangrijke weg opengebroken.
De kustplaatsen kunnen dat
niet doen in het hoogseizoen.
Toch moeten we dit regionaal
beter aanpakken. Ik zal het
aankaarten in de volgende vergadering," zo belooft de wéthouder.

Enquête over
parkeiTen centrum

In de file vanaf Vogelenzang tot aan Nieuw Unicum

Folo Andrc Licberom

moet alles klaar zijn."
klachten regende, is er overleg
Van tevoren is gesproken gevoerd met politie. Dondermet ambulances, politie en dagochtend is besloten om inbrandweer. Volgens Antonides
fungeert het voet- en fietspad
altijd als uitwijkstrook bij calamiteiten. „Wel moeten de wagens hun snelheid aanpassen
vanwege de afritten bij tuinen
en hun blauwe licht voeren."
plaats van de 'starre' verkeersOnmiddellijk nadat het lichten een high-tech-installa-

tie te plaatsen met radar. Deze ten die eerst nodig waren om
radar leest het verkeersaan- het licht te doen verspringen,
bod en reguleert daarop het is nu minder. Het heeft de ochtend- en avondfiles aanzienlijk
verkort." De nieuwe installatie
springt op groen als er geen
auto's meer van de andere
kant komen.
De verantwoordelijke wéthouder Hans Hogendoorn
verkeerslicht. „Ik heb er zelf bij vindt zelf de boze telefoontjes
staan klokken en de 2,5 minu- ten dele terecht. „Voorafgaand

Ophef over gelijktijdig
opbreken van wegen

MENINGEN
Scholen, politie en gemeenten
werken aan veilig schoolklimaat Verkeersonvriendelijk
ZANDVOORT - In aanwezigheid van een groot aantal
leerlingen van het voortgezet
onderwijs
ondertekenen
scholen, politie en de gemeenten
Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort
morgen het convenant VeiliSchopl KennemerlandZuid. In dit convenant leggen
betrokkenen zich vast om
een veiliger schoolklimaat te
creëren.
Omdat de scholen geweld,
overlast, vandalisme en crirnineel gedrag zoveel mogelijk
buiten de schooldeuren willen
houden, is op tijd signaleren
nodig. Niet alleen de leerkrachten maar ook de leerlingen moeten dit kunnen herkennen. Samen met betrokkenen wordt een plan ontwikkeld
waarin de rol van contactpersonen van essentieel belang is.
Er zijn contactpersonen bij de
politie, die onderhouden op
hun beurt weer contact met
vertegenwoordigers van scholen. De scholen moeten een
schoolgebonden veiligheidsen zorgplan ontwikkelen. Hierm geven zij aan hoe zij omgaan
met niet gewenst gedrag.
Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur Dick Piet.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuipers (plv.-chef). Monique van Hoogslraten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frereiean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Vvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Sasthuisplein !2, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
•w, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
ran 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
Jur

In het kort komt het erop
neer dat alle partijen contactpersonen aanwijzen. De scholen moeten ook duidelijk maken tot wie men zich kan wenden als de veiligheid binnen en
rond de school in het geding is.
Ook zorgen zij ervoor dat zowel ouders als leerlingen op de

sproken dat partijen elkaar op
de hoogte houden of advies geven. Ze moeten ook medewerkhig verlenen bij het uitvoeren
van de sancties.

De lieer Busé reageert op
een artikel over de herinrichting van de Grote Krocht dat
vorige week in de krant heeft
gestaan. Hij twijfelt aan de
juiste beslissing van de comOm de start van het project missie Verkeer.
Veilige School bij de leerlingen
bekend te maken, wordt de onEr is voortdurend geharredertekening van het conve- war over straten. Met de herinnant op een speciale manier richting van diverse straten
verkeersonvriendelijke
gepresenteerd. Er zal op het met
podium een groot convenant rotondes,
wegversmallingen
worden neergezet en de part- en dergelijke, kan ik mij niet
ners gevraagd om dit te komen aan de indruk onttrekken dat
ondertekenen. Leerlingen van deze commissie nodig toe is
verschillende scholen laten aan geestelijke ontwikkeling
zien waarom zij het belangrijk en dan met nadruk in de richhoogte zijn van de gemaakte vinden om op een veilige ting van planning. Enkele zeer
afspraken die voortvloeien uit school te zitten. Stand-up cp- recente voorbeelden zijn de
het convenant. Eén van deze medium Torn Sligting is oyeri- Kostverlorenstraat en de onafspraken is dat de school yer- gens ook uitgenodigd. Hij in- langs gestarte herinrichting
moedelijk en werkelijk crimi- terviewt enkele onderteke- van de Zandvoortselaan.
neel gedrag
onmiddellijk naars, maar ook leerlingen en
meldt of aangeeft bij de politie. politieagenten die vaste funcHet positieve in de de KostDe politie, het bureau Halt en tionaris van de scholen zijn. verlorenstraat is dat deze nu
het openbaar ministerie zullen Om de leerlingen ook een ver- voorzien is van een laag bituop hun beurt deze aanmeldin- zetje te bieden, wordt in de men en de jaarlijkse cursus
gen snel moeten behandelen. aula een professionele disco- 'opgraven en stratenmaken'
In het convenant is ook afge- presentatie gegeven.
nu tot het verleden behoort.
Het negatieve is echter dat de
straat, die voorheen redelijk
nauw maar desondanks overzichtelijkmet bekende kruisingen en T-splitsingen, nu deels
ZANDVOORT - Zo'n vijftien jongeren hebben zondagmor- voorzien is van verkeersongen omstreeks kwart voor zes voor moeilijkheden gezorgd vriendelijke
vluchtheuvels.
toen de politie hun 18-jarige vriend wilde bekeuren wegens Het is een poging om de steeds
wild plassen. De Haarlemmer gebruikte een keet op het zeldzame fietsers te bescherRaadhuisplein als plaspaal toen hij door twee agenten werd men, die in het huidige verbetrapt.
keersbeeld hun eigen wetten
hebben, ongeacht wat overheDe agenten wilden de jongen bekeuren maar werden daarbij den verzinnen.
lastig gevallen door een groep van ongeveer vijftien jongeren. Ze
bemoeiden zich met het gesprek en begonnen vervolgens te
In de Kostverlorenstraat waduwen en te trekken. De agenten kregen daarop assistentie, ren de bochten voor automobiinclusief politiehond. De verdachte was inmiddels gevlucht en listen bijzonder overzichtelijk.
kon in de Swaluestraat opnieuw worden gepakt. Hij werd in de Nu zijn ze, omdat je steeds
politiebus gezet.
moet uitwijken van de eigen
De groep jongeren groeide uit tot zo'n dertig man en gedroeg weghelft, gevaarlijker geworzich zeer opdringerig. Toen enkele jongeren weer tegen de agen- den voor tegemoetkomende
ten aan begonnen te duwen, werd een van hen gebeten. De weggebruikers.
Haarlemmer kreeg overigens in de bus zijn bekeruing uitgereikt
en is daarna weer heengezonden.
De laatste bezigheid om de

Convenant
regelt nauwe
samenwerking

Bekeuring wekt agressie jeugd

Voor bewoners van Bentveld
zou dat weliswaar betekenen
dat zij een eind moeten omrijden, maar nu staan er dagelijks
files van enkele honderden auto's op zowel de Zandvoortselaan als Zeeweg. Ze staan zeer
milieuonvriendelijk en brandstofverbruikend te wachten
voor de stoplichten. Bovendien: bussen en ambulances
zouden voordeel hebben van
een
eenrichtingsdoorstroming.
Als laatste een voorstel: Als
publieke werken nog een aantal vluchtheuvels over heeft,
dan wil ik voorstellen om deze
op de noord-boulevard, tussen
Shell-station en de kop van de
Zeeweg, te plaatsen. Dit stuk
van de weg is echt gevaarlijk
vanwege te hard rijden en onverantwoord inhalen. Daar zijn
reeds velen verongelukt en
niet in de Kosteverlorenstraat
of Zandvoortselaan.

H

Bezorgmg: Vragen over bezorg ing donderag tussen 9-12 uur i023) 571.7166

Hans van Pelt

De heer Loos is geboren op
24 november 1907 en overleden
op 3 november 1995. Hij was
meer dan 40 jaar actief voor
het Rode Kruis, ook als commandant, waar hij diverse
(Ehbo)-cursussen gaf en ook
examens afnam. In de oorlogsjaren was hij bij de luchtbeschermingsdienst,
daarvan
hing ook een bord aan zijn
huis. Arie Loos trok er ook op
uit als er iemand op een mijn
was gelopen. Actief betrokken
was hij in de oorlog bij de gaarkeukens van Zandvoort. Later
bemande hij de Rode Kruispost op het circuit.
Ook in de sport stond Loos
zijn mannetje. Hij was altijd bij
de Zandvoortmeeuwen aanwezig om blessures te behandelen, zowel op het veld als in de
zaal. Dit vrijwilligerswerk heeft
hij tot aan zijn tachtigste gedaan. Toen Zandvoort nog
over een ziekenwagen beschikte, was hij altijd ter assistentie
aanwezig. Hij behandelde
mensen met sportblessures,
maar verbond ook dorpsgenoten die via de huisarts bij hem
kwamen. Ook was hij lid van de
reddingsbrigade, die hem ook
wel opriepen bij problemen en
ongevallen op het strand.
Kortom: een vrijwilliger in hart
en nieren die meer dan een halve eeuw voor de Zandvoorters
klaarstond
Rinus Kok
Zandvoort

Levensgevaarlijk

Een groot aantal bewoners_ is
ontevreden over de aanpassingen die de gemeente heeft aangebracht in de bocht van Kostverlorenstraat, schrijft mevrouw A. ten Wolde. En die
moeten weg.

De stenen obstakels en palen die ter bescherming van de
fietsers door de gemeente in de
bocht van de Kostverlorenstraat zijn geplaatst, zijn levensgevaarlijk. De beschikbaR.A. Busé
Zandvoort re straatruimte is veel te smal
geworden. Auto's uit beide
richtingen kunnen elkaar niet
meer passeren en botsingen
zijn onvermijdelijk.

Rinus Kok vindt het jammer
dat de Zandvoorter Arie Loos
niet bij de tien genomineerden
staat voor de titel Zandvoorter van de Eeuw. Want als iemand een halve eeuw zich
heeft ingezet voor zijn medebewoners dan is hij het wel,
vindt Kok. Een bloemlezing
van zijn betrokkenheid.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal;
l 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2.-

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangeoten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Waarom werd door de commissie of de gemeenteraad niet
gecoördineerd met de gemeente Bloemendaal die op
haar beurt de Zeeweg voorziet
van rotondes, waar eveneens
maanden aan wordt gewerkt?
Was er niet af te spreken dat
eerst de Zeeweg en dan pas de
Zandvoortselaan opgebroken
kon worden? Wanneer dat niet
mogelijk zou zijn geweest, was
het dan niet beter om in samenspraak met Bloemendaal
tijdelijk eenrichtingsverkeer in
te stellen?

In hart
en nieren

Advertentieverkoop: H. van Zanten (ma"ager). M. Oosterveld Regiokantoor: Getouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB A_mstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax (023) 573.0497. E-mail wmcomm®Psrscom.nl
Advertentie-orderafdelmg: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
565 6321.
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Zandvoortselaan, als enige directe en sedert heugenis altijd
perfecte toegangsweg naar
Zandvoort, te renoveren is opnieuw zo'n voorbeeld van
slechte planning. Deze grap
duurt vier tot vijf maanden, zeker als er niet gewerkt wordt,
als het winterweer tegen zit.

Verkoop aandelen

d

Oorkonde Melkert

Ik heb nog tijdens de uitvoering daarover geklaagd bij een
beleidsmedewerker van de
verantwoordelijke wethouder.
Hij liet echter weten dat het
besluit hierover al was gevallen. 'Besluit is besluit' zei hij
letterlijk. Ik heb hem gevraagd
om toch te komen kijken, maar
dat heeft hij niet gedaan. Ik
heb niets van hem gehoord.

De tweede en derde fase
voor de herinrichting Zandvoortselaan zijn overigens pas
na het zomerseizoen gepland.
„Als onderdeel van de tweede
fase wordt bij Nieuw Unicum
een rotonde aangelegd," vertelt Hogendoorn. „Het is een
rotonde die het verkeer niet
belemmert. Wel loopt de snelheid terug." Recente snelheidscontroles hebben aangetoond dat daar de maximumsnelheid fors w'ordt overschreden. Sommige automobilisten
rijden zelfs over de honderd kilometer per uur.

Inmiddels is er al een paal
omver gereden. De taijbehorende betonnen houder lag op het
fietspad en de paal in een tuin.
Een aantal buurtbewoners
maakt zich zorgen, de gemeente wil ik daarom adviseren om
deze obstakels zo snel mogelijk te verwijderen. Voordat er
ernstige ongelukken plaatsvinden. Waarom worden er in
Zandvoort zulke domme fouten gemaakt?
A. ten Wolde
Zandvoort

'Kruimeltje'

ZANDVOORT - Ellen Folkers, docente kalligrafie bij de
Volksuniversiteit en 't Stekkie,
heeft een leuke opdracht gekregen van The American
Chamber of Commerce in Den
Haag. Haar is gevraagd om een
oorkonde te maken voor oudminister Ad Melkert; nu fractievoorzitter van de PvdA in de
Tweede Kamer. Deze oorkonde is maandag 6 december uitgereikt omdat hij zoveel heeft
bijgedragen aan het investeringsklimaat.
De Amerikaanse Kamer van
Koophandel vond het adres
van het Nederlandse Verluchters- en Calligrafengilde, waar
Ellen in het secretariaat zit, in
een gids. De Zandvoortse is
zeer verguld met de opdracht
en vond het een 'hele eer'.

Afscheid Anderson

ZANDVOORT - Het comité
dat het afscheid van dokter
J.G. Anderson van de Kostverlorenstraat organiseert verwacht een grote drukte. Het
afscheid wordt gevierd op zaterdag 18 december in restaurant 't Baken aan de Zandvoortselaan 187. Tussen twee
en vier uur 's middags worden
veel mensen verwacht. Omdat
het restaurant zelf te weinig
parkeerplaatsen heeft, kunnen
bezoekers hun auto neerzetten
op het terrein van Nieuw Unicum, daarvoor heeft de directie toestemming verleentd.

Ook bij de ingang van de Waterleidingduinen en aan weerszijden van de Kennermerweg
en het parkeerterrein van TBZ
kunnen auto's worden geparkeerd.
Ouderen die slecht ter been
zijn kunnen bellen met de beibus (57.17373).

Koppelklaverj as

ZANDVOORT - TZB houdt
vrijdag 10 december opnieuw
een koppelklaverjas-wedstrijd.
Iedereen die wil komen met
vriend, vriendin, partner of
kennis is van harte welkom in
de kantine van TZB aan de
Kennemerweg. Aanvang acht
uur 's avonds, het inschrijfgeld
bedraagt tien gulden per koppel. Er is een loterij en zijn veel
prijzen.

Inburgering

ZANDVOORT - De dames
B. Crnkovic,
E. Karkodim,
K. Batu en E. Madrid hebben
als eersten het Zandvoorts inburgeringscertificaat behaald.
De vier nieuwkomers hebben
bij het Regionaal Opleidingscentrum Haarlem het inburgeringstraject gevolgd. Sinds 30
september van het vorig jaar
zijn alle nieuwkomers verplicht zo'n traject te volgen.
Burgemeester Van der Heijden
heeft zaterdagmorgen officieel
het 'diploma' overhandigd. De
gemeente Zandvoort staat uiterst positief tegenover het
volgen van zo'n traject. Omdat
het de kansen ten aanzien van
de sociale- en economische •
zelfredzaamheid vergroot. Met
dit diploma hoort ook naturalisatie tot de mogelijkheden.

Willem de Vaeghe
ZANDVOORT - Tussen de
bezoeken van sinterklaas en
kerstman door komt er nog
een andere goedheiligman
naar Zandvoort. Het is niemand meer dan de geestrijke
dichter Wilhelmus de Vaeghe
en hij treedt zondagmiddag 12
december op in De Bierwinckel aan het Raadhuisplein la.
Willem is twintig jaar geleden
uit Zandvoort vertrokken. Onder de schuilnaa^ Willem Ruigrok beleefde hij veel avonturen in de binnenlanden waarvan hij nu verslag uitbrengt
aan de honkvaste ZandvoorZANDVOORT - Met de don- ters. De Vaeghe leest overigens
kerste dagen van het jaar in ook voor uit zijn eigen bundel
het vooruitzicht is het Cinema 'De laatste ronde'.
Circus Zandvoort gelukt om de
premièrefilm Kruimeltje binnen te halen. Vanaf morgen is
de film dagelijks te zien in de
ZANDVOORT - Tot half
bioscoop van het circus, de april zullen passanten van de
voorstellingen beginnen 's Zandvoortselaan het met een
middags om half twee en half half wegdeel moeten doen. Het
wegdek vanaf de kruising Hervier.
Kruimeltje is een film van man Heijermansweg tot de
Maria Peters en gebaseerd op verkeerslichten bij Nieuw Unihet gelijknamige boek van cum is tijdelijk voor werkChris van Abkoude. De ge- zaamheclen gesloten. De weg
schiedenis speelt zich af in wordt opnieuw ingericht en de
Rotterdam (1921) en verhaalt riolering vernieuwd. Het vervan de avonturen van een on- keer wordt om-en-om omgedeugende straatjongen. Sa- leid.
men met zijn hond Moor weet
hij door humor, levenslust en
doorzettingsvermogen de hele
wereld naar zijn hand te zetten. Toch gaat het ook vaak
mis. Zo belandt hij in het gesticht en wordt hij ten onrechte verdacht van diefstal.
De rol van Kruimeltje wordt
gespeeld door Ruud FeitBel dan i.v.m.
kamp. Andere hoofdrollen
nabezorging
worden vertolkt door Thekla
donderdagmorgen
Reuten, Hugo Haenen en Riek
vóór 12 uur
Engelkes.
tel. 5717166

Om-en-om omgeleid

Uw krant
niet
ontvangen?

MEUBELBOULEVARD

DAGJE NAAR
DE BOULEVARD?
•nam *ast*. Eraan gaj^Tn
Bl^i & Hl "

Baalbcrgen Meubelen, Houweling Interieur,
Mijnders Meubelen, Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum,, Stok Meubelcenter, Valhal.

TOT KIJK!
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ZorgBalans

Thuiszorg
Bent u verzorgende en
zoekt u meer zelfstandigheid en
afwisseling in uw werk?
ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder m de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 900 mede
werkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden Zorg wordt altijd
geboden m aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk m
de organisatie gelegd Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker

Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de
gelegenheid
ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwaliteiten m
zorgverlening verder te ontplooien
U maakt deel uit van een klem team waarin ieders inbreng telt
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams m Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Zandvoort behoefte aan

Verzorgenden m/v
voor Dagdiensten en
Avond-/Weekenddïensten
Het exact aantal contracturen en de werkuren worden m overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over
een opleiding bejaardenhelpende, bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een
verzorgende functie
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding afhankelijk van uw
ervaring- maximaal ƒ 3 757,- per maand (bij een fulltime dienstverband van 36 uur) Uitloop naar ƒ 3 960- per maand behoort
tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt m de kosten van
kinderopvang
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe

elt

^ -%

v

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet http //home wxs nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail' zorgbalansthuiszorg@wxs nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

Zangpedagoge Maja
Scfiermerhorn: „Om
beroepszanger te
worden heb
je minimaal
tien jaar
nodig."
Foto Jaap Maars

'Een
stem
kun
je
niet
in
één
week
maken'
;

v

OOR MIJ is de stem
vaak als een beslagen
ruit, met één helder plekje. Het is mijn taak om
dat plekje steeds verder
uit te breiden, en uit de
stem datgene te halen
waarvan wat ik denk dat
het erin zit," aldus zangpedagoge Maja
Schermerhorn. Aan de
piano in haar huiskamer
aan het Amstelveense
Zonnestein 43 ontvangt
ze wekelijks zo'n tien a
twintig leerlingen, die ze
de techniek van zowel
het klassieke repertoire
als het wat lichtere genre
leert.

En daar komt volgens haar
nog heel wat bij kijken.
„Goed zingen heeft met zo
ongelooflijk veel dingen te
maken," benadrukt ze.
„Een goede adembeheersmg natuurlijk, en gevoel
voor ritme en interpretatie.

Maar ook een juiste houding is echt van doorslaand
belang, net als een correcte
uitspraak. Langzamerhand
bouw je, door aan al die
elementen te werken, een
stem op. Het is dus zeker
niet zo dat een stem in één
week gemaakt kan worden.
Om beroepszanger te worden heb je minimaal tien
jaar nodig."
Zij spreekt uit ondervinding, want zelf heeft ze na
haar opleiding aan het
conservatorium een carrière als professioneel zangeres in binnen- en buitenland opgebouwd. Haar specialiteit is het klassieke
werk, maar ook voor
moderne stukken draait ze
haar hand niet om. Tot
haar grootste wapenfeiten
op uitvoerend gebied
rekent zij de keer dat ze, in
de Amstelveense
Carmelkerk, een ruitje
stukzong. „Tijdens de

Messiah van Handel," weet
ze nog goed. „Toen ik tijdens de aria 'I Know That
My Redeemer Liveth' een
hoge G inzette vielen de
scherven zo naar beneden.
Terwijl die noot toch niet
eens zó extreem hoog is.
Maar ik vermoed dat het
precies het goede trillingsgetal was om dat glas te
laten breken."
Ofschoon ze nog regelmatig optreedt is Maja
Schermerhorn gaandeweg
steeds meer les gaan
geven. Eerst tien jaar lang
aan het conservatorium
van Alkmaar, waar ze
menige leerling voor rollen
in musicals heeft opgeleid,
en thans hoofdzakelijk
privé aan huis. Haar leerlingen vormen volgens
haar een zeer heterogeen
geheel. „Er zit van alles
wat bij. Nogal wat scholieren en studenten, maar
ook iemand van 75 die er

pas na haar pensioen mee
is begonnen. En ik heb
weieens een bodybuilder
gehad die Pavarotti had
ontdekt, en ook zo wilde
leren zingen. Het zijn overigens lang niet allemaal
beginners, hoor, die ik lesgeef. Zo ontvang ik ook
een in Jerusalem opgeleide
voorzanger in synagoge's,
die wegens stemproblemen
bij mij terecht kwam."
In principe kan iedereen
leren zingen, meent
mevrouw Schermerhorn.
„Dat wil zeggen op z'n
eigen niveau," haast zij
zich te nuanceren. „Het is
een beetje met sport te vergelijken. Hoe groot de
inzet ook is, niet iedereen
is het nu eenmaal gegeven
een topzanger te worden.
En ook zijn er mensen die
zo'n slecht gehoor hebben
dat ze in de praktijk geen
noot zuiver na kunnen zingen. Als dat echt te bar en

DIXTONE is de nieuwe naam in
(telecommunicatie. DIXTONE
benadert de markt met een
bijzonder breed assortiment.
Ten eerste kan de klant kiezen
uit de netwerken van Ben, Dutchtone, KPN Telecom en
Libertel. Daarnaast bestaat het aanbod uit notebooks,
organisers en andere communicatie-apparatuur.
Vanuit die brede optiek wil DIXTONE doorstoten naar de
top met een expansief filiaalbeleid, dat ruimte biedt aan
tientallen vestigingen in heel Nederland en vele gedreven
medewerkers die mee willen groeien met een jong en
ambitieus bedrijf.
Binnenkort openen wij een DIXTONE-filiaal in Amsterdam
en m Zaandam. Moderne, op de klant afgestemde winkels, met een open sfeer en een optimale keuzevrijheid.
Voor deze filialen zoeken wij

SHOPMANAGERS
De SHOPMANAGER speelt bij DIXTONE vanzelfsprekend
een hoofdrol. Je geeft immers stimulerend leiding aan
4 tot 6 medewerkers. Behalve de verantwoordelijkheid
voor het resultaat, zijn perfecte verzorging van het filiaal
en de controle op de klantvriendelijkheid jouw primaire
taken.
Een succesvolle SHOPMANAGER bij DIXTONE heeft de
noodzakelijke ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur in de detailhandel. Affiniteit met (tele)communicatie, commerciële vaardigheden en een opleiding op
MBO-niveau vormen voorts basisvoorwaarden voor
goed functioneren. En daar krijg je alle financiële en
functionele voordelen van een groeiende organisatie in
een dynamische bedrijfstak voor terug. Zo werkt
DIXTONE ook met een aantrekkelijk bonussysteem.

D E

boos wordt verwijs ik ze
eerst naar solfègeles, want
dan heeft het voor mij weinig zin om aan de stem te
gaan sleutelen." Maar als
het allemaal een beetje
soepel loopt is er volgens
haar vrijwel geen mooier
beroep te bedenken dan
het hare.
„Het is buitengewoon leuk
om te merken dat een stem
gaandeweg steeds meer
gestalte krijgt, en je ziet
dat de perspon in kwestie
daar wel bij vaart. Voor
veel mensen is muziek
namelijk ontzettend
belangrijk. Toch moet ik
eerlijk zeggen dat ik. hoe
fijn en bevredigend het lesgeven ook voor me is, er
weieens een beetje tegenop
zie. Dat komt omdat het
heel veel energie vergt, als
je er zoals ik werkelijk
alles uit wilt halen."
Johan Schaaphok

COMMUNICATIEVERKOPERS (fulltime)
Ook de COMMUNICATIEVERKOPERS vormen een sterke
schakel in het slagen van onze nieuwe winkelformule. Je
behoort immers tot onze belangrijkste klantenbinders.
Jij hebt direct en adviserend contact met onze klanten.
De klantvriendelijke wijze waarop je dat doet, is bepalend
voor ons succes.
Als COMMUIMICATIEVERKOPER bij DIXTONE heb je
enige ervaring in de verkoop, liefst in de detailhandel.
(Tele)communicatie heeft je interesse en je bent een
geboren verkoper. Wat krijg je daarvoorterug? Een leuke
FULLTIME baan bij een bedrijf dat net als jij wil groeien
in een markt die altijd in beweging is. Het salaris mag
goed genoemd worden en kan nog verbeterd worden
door het bonussysteem.

COMMUNICATIEVERKOPERS (parttime)
De PARTTIMERS die DIXTONE graag in dienst neemt,
zijn flexibel zodat altijd de juiste personele bezetting aanwezig is. Goed ingewerkt en doordrongen van onze
klantvriendelijke werkwijze.
Ook PARTTIMERS dienen te beschikken over enige
winkel- en verkoopervaring. Je weet van jezelf dat je kunt
verkopen en de markt voor (tele)communicatie vind je
boeiend. Wat heeft DIXTONE te bieden? Een leuke baan,
variërend van 13 tot 30 uur (waarbij tevens de mogelijkheid bestaat alleen op koopavond en zaterdag te werken),
een passend salaris, de mogelijkheid om verkooppremies
te verdienen en een werkomgeving die steeds in beweging is.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Bel of schrijf een brief onder vermelding van Amsterdam
en Zaandam naar DIXTONE, t.a.v. Digna Wonink,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 073 - 6460802.

C O M M U N I C A T I E S H O P
DIXTONE is een onderdeel van het Vendex/KBB-concern
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Het is sappelen voor verliefde student
Kerstconcert
ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort geeft
vrijdagavond 10 december een
kerstconcert in de hervormde
kerk. Het koor staat onder leiding van dirigent Pim Overduin en zingt werken van
Pranck, Buxtehude en Praetonus. Ook zingt het koor een
aantal traditionele Engelse
christmas carols. Medewerking aan het concert verlenen
Simon Roberts (tenor) en Niek
van der Meij (orgel). Het concert begint om acht uur. Toegangskaarten kosten 12,50 gulden en zijn te koop bij de leden
van het koor of 's avonds in de
kerk.
Winterconcert
ZANDVOORT - De Muziekschool New Wave verzorgt
dinsdagavond het Winterconcert in de rooms-katholieke
kerk St. Agatha. Leerlingen,
oud-leerlingen en docenten
brengen een gevarieerd programma. Het concert begint
om half acht, de toegang is gratis.
Verzamelbeurs
ZANDVOORT - De organisatoren van De Verzamelbeurs
Zandvoort roepen weer alle
verzamelaars van bijvoorbeeld
postzegels, telefoonkaarten,
stripboeken, antiek en speelgoed op om zondag naar de
maandelijkse Verzamelbeurs
te komen. Er zijn veel verzamelobjecten en iedereen kan ruilen, kopen of verkopen.
Bezoekers kunnen op de
beurs terecht tussen tien uur 's
morgens en vijf uur 's middags.
In het Gemeenschapshuis,
Louis Davidstraat 17. De toegang is gratis.
Overleven in duinen
ZANDVOORT - Zondagmorgen, 12 december om tien
uur, vertrekt een excursieleider van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland de duinen in voor een excursie met
als thema 'Overleven in de duinen'. De gids geeft informatie
over de aanpassing van dieren
en planten in dit gebied. Overleeft alleen de sterkste of heeft
de mens hierin ook een aandeel? Wie mee wil met de excursie moet zich eerst aanmelden onder nummer 02354.11119. Er is een geldig toegangsbewijs nodig.

„Je kunt beter vragen hoe ik
de avonden en de nachten
doorkom," zegt Stefan de
Graaf (33), terwyl hij even
mismoedig op zijn knokkels
steunt. Hiermee reageert hij
op de vraag van Masja
Heino. Zij vroeg hem in het
vorige Brandinginterview
hoe hij de dagen doorkomt
zonder zijn vriendin.
IJN POOLSE VRIENDIN, Malgorzatta, vertrok voor een jaar naar
haar geboorteland om
daar les te gaan geven aan buitenlandse kinderen. Er zijn
nog drie maanden te gaan,
voordat het verliefde stel elkaar weer dagelijks in de armen kan nemen. „Overdag
gaat het wel, want dan werk ik
op mijn stageplek," zegt de bijna afgestudeerde systeembeheerder.
Zijn flat aan de Keesomstraat doet kunstzinnig aan.
Op de houten vloer ligt een
kleurig geweven kleed. Aan de
wand een poster van de legendarische rockband The Doors.
Een antieke dekenkist met
daarop een grote kandelaar
met kaarsjes. De trendy uitziende salontafel en de 8-kantige zilvergespoten eettafel tegen een blauw gestucte wand
blijken van zijn hand te zijn.
„Vind je het mooi," vraagt hij
lichtelijk verbaasd. „Die heb ik
gewoonweg uit pure armoede
gemaakt."
Het is nog even sappelen
voor de verliefde student. In
februari hoopt hu een goede
baan te vinden in de computerwereld. Alhoewel dat in
deze tijd niet moeilijk moet
zijn zegt hij: „Als iemand gefiteresseerd is in een hardwerkende IT-er, dan hoop ik dat ze
me nu weten te vinden."
Vanaf de middelbare school
werkte Stefan in het garagebedrijf van zijn familie. „Eigenlijk
kon ik goed leren, maar ik deed
helemaal niets op school behalve feesten en in een band
spelen. Ik werkte twaalf jaar
lang met plezier in de garage,
maar na de dood van mijn
moeder raakte ik in een diep
gat. Ik lag dagen op de bank en
ik was volkomen lusteloos. Ik
ben opgegroeid met mijn zus
en mijn moeder. Mijn zus ging
het huis uit. Ik voelde me heel
erg alleen, ondanks de grote
steun van injjn oma en opa."
Om een eind te maken aan

Masja Heino vroeg aan Peter de Graaf:
- Hoe kom je de dagen
door zonder je vriendin?

Branding

Z

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. Ia de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Stefan de Graaf vraagt aan
Frank Stokman:
- Was je net zo'n feestvarken als ik zelf was?
roken, drinken of eten gaat.
Maar sinds ik haar ken kom ik
niet meer in de kroeg," zegt hij
tevreden.
Door een plotsklaps longinfarct verloor Stefan definitief
zijn wilde haren. „Ik voelde me
niet goed en ik had het erg benauwd. Eenmaal in het ziekenhuis moest ik een week blijven.
Ik bleek een bloedprop in mijn
long te hebben, iets wat normaal gesproken oudere mensen kan overkomen. Na die
week ben ik echt veranderd en
heb ik helemaal mijn oude leventje afgezworen."
Intussen worstelt hij om van
het roken af te komen en zijn
conditie op peil te krijgen,
want dat heeft hrj zijn geliefde
beloofd. Met de kerstdagen
komt ze even over en dan moet
zijn buikje geslonken zijn en
mag er geen peuk meer in huis
te vinden zijn.
Stefan de Graaf

die depressieve periode, besloot Stefan weer te gaan studeren. Bijna tegelijkertijd ontmoette hij de Poolse Malgorzatta.
„Ik werkte voorlopig bij een
autohandelaar in Haarlem,
toen zij binnenkwam lopen. Ze
keek zo leuk de wereld in, heel
eerlijk. Ze sprak geen woord
Nederlands. De auto waarvoor
ze gebeld had was allang weg.

'Claire Dolan'

Elke woensdagavond draait in
Film vclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding.
Er zijn geen voorfilms en er is
meestal geen pauze. Vanavond
'Claire Dolan'.
LAIRE DOLAN (Katrin
C
Cartlidge), een 27-jarige
emigrante uit Dublin, werkt

als callgirl in New York. Met
het grootste deel van haar inkomen betaalt ze indirect de
verpleging van haar moeder
waarvan de kosten worden
voorgeschoten door een oude
bekende van de familie, gangsterkoppelaar Roland Gaine

(Colm Meany).
Wanneer haar moeder overlijdt, verzwijgt Claire dat tegenover Gaine en besluit ze uit
de prostitutie te stappen. Ze
begint uiteindelijk een relatie
met de taxichauffeur Elton
Garret (Vincent d'Onofrio).
Hrj is oprecht in haar genteresseerd, toch blijft ze een vreemde voor hem. Cain weet haar
op te sporen en onder zijn
dwang begint ze weer te werken als call-girl. Voor Elton
probeert ze dit te verbergen
en, omdat zij normaal wil leven, maakt hem duidelijk dat
zij een kind wil. Elton wordt
echter argwanend en ontdekt
haar dubbelleven. Regisseur
Lodge Kerrigan maakte ook
het scenario.

Pups
Hoi, wel een verhaaltje maar
geen foto? Nee, geen foto...
Heeft u ooit geprobeerd drie
pups van drie weken oud tegelijk op de foto te zetten? Bijna
onmogelijk, zeker als u nagaat
dat het nog watervlugge diertjes zijn ook. Ze stoven alle
kanten op en we hebben zowat
de hele omgeving op de foto.
Hier een staartje, daar een
Pootje, is dat een oortje?
Kortom dolle pret! We hebben twee reutjes, kruizing
Jack Russel met... laten we
maar een Foxje zeggen. Het
flerde puppy is een bastaard
herdertje, Mechelaartje om
Precies te zijn en vrouwelijk
van geslacht. Het spreekt voor
zich dat Zorro, Boris en Pamela nog alles moeten leren, inclusief het zindelijk worden.
Ben cursus is hartstikke leuk
om te doen, voor u en voor de
hond. Dus., u raadt het al: Cursus is aan te bevelen! Hebben
wij u nieuwsgierig gemaakt?
Komt u dan eens geheel vrijblijvend langs.
Zorro, Boris en Pamela zijn
te gast bij het Kennemer Diefentehuis Zandvoort en zoeken, net als alle andere loges,
een nieuw tehuis. Informatie
krijgt u van het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Doodleuk zei ze dat ze vijfduizend gulden had voor een andere. Dat moet je natuurüjk
nooit tegen een handelaar zeggen. Ik verwees haar door naar
de buren en had er meteen
spijt van. Zp'n naïef iemand
zou waarschijnlijk direct worden opgelicht. De ging achter
haar aan en regelde een goede
auto bij mijn baas."
Malgorzatta zou het volgend
weekend terugkomen met iemand die verstand had van auto's. „Komt ze binnenlopen
met een jonger Pools meisje

met twee paardestaarten in
het haar," lacht Stefan. Omdat
de nieuwe eigenares niet zelf
de auto naar huis durfde te rijden, bood Stefan dat aan voor
haar te doen. „Toen heb ik
moed moeten verzamelen om
haar mee uit eten te vragen.
Maar gelukkig zei ze 'ja'."
De Nederlander en de Poolse
verschillen niet alleen van nationaliteit, maar zijn ook qua
karakter eikaars tegenpolen.
„Zij is heel gediciplineerd en
ambitieus. Ik kan moeilijk
maat houden of het nou om

Hoe millenmumgek is
Zandvoort? In dit serietje
tellen we af tot l januari
2000. Deel 4: welke
voorzorgsmaatregelen
hebben de
verzorgingstehuizen
genomen?

Kerststukjes maken
ZANDVOORT - Vrijdag 10
december kerststukjes maken
onder leiding van Anja Kerkman bij het activiteitencentrum aan de Celsiusstraat 190.
Deelnemers leren nu eens iets
anders maken dan de gebruikelijke stukjes met dennentakken, bessen en een kaars. Met
kleine veranderingen ziet het
stukje er ineens anders uit. De
cursusprijs van vijftig gulden is
inclusief alle materialen en de
lunch. Van half elf 's morgens
tot half drie 's middags. Inlichtingen nummer 57.17113.

Hervormde Kerk: Zondag 12
december 10 uur: SoW-dienst,
Mr. J.W. Verwijs, Gouda.
Agatha Parochie: Zaterdag
geen viering. Zondag 12 december om 10.30 uur, pastor C.
van Polvliet en koor.
Antonius enPaulus: Zondag 12
december om 10.30 uur, ds D.
Dujjves en kinderkoor.
Vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB: Zondag 12 december muziekdienst door eigen
leden in gebouw De Brug.
Nieuw Unicum: Zaterdag 18 en
zondag 19 december 19.00 uur:
ds M.J. Ridder.

Foto Andrc Lieberom

„We hopen uiteraard geen
problemen te ondervinden,
maar we staan wel klaar," zegt
Mevrouw Gijsen van Woonzorgcentrum A.G. Bodaan.
„Het kwetsbaarst zijn we met
de elektriciteit. Als die uitvalt,
doen bijvoorbeeeld de liften
het niet meer en om te voorkomen dat er mensen vast kpmen te zitten, zetten we de liften om elf uur 's avonds uit.
Begeleiders en familie is ge-

Kerstmis aan
zee met
fakkeloptocht
ZANDVOORT - Wie geen zin
heeft om kerstavond in de kerk
door te brengen, kan 24 december altijd nog op het
strand terecht, om mee te
doen aan de fakkeloptocht die
het Golden Tulip Zandvoort
daar vanaf tien uur organiseert. Behalve voor hptelgasten, is deze geïllumineerde
wandeling volgens Tulip-medewerkster Audrey de Necker
voor iedereen bestemd die 'een
knusse en actieve kerst aan
zee' wil meemaken.
Er wordt die avond om 21.30
uur verzameld in de lobby van

vraagd de bewoners naar de
kamers te begeleiden."
„We hebben ook extra diensten van twaalf tot één uur 's
nachts. Als er zich geen problemem voordoen, kunnen de
mensen weer naar huis. Maar
bij grote drukte blijven zij om
te helpen. Naast deze extra
diensten is er ook nog een achterwacht, een soort oproepdienst. Er staat een auto, volhet hotel, waar men alvast een
kopje thee of koffie krijgt geserveerd. Vervolgens deelt het
hotelpersoneel de aangestoken fakkels uit, om met behulp
daarvan een verlichte stoet te
vormen die zich stappend
langs de kustlijn begeeft. Na
ongeveer drie kwartier eindigt
de tocht op het terras van het
Golden Tulip, dat voor de gelegenheid stemmig is aangekleed met kerstbomen en
vuurkorven. In de tropische
Beachbar worden de wandelaars, begeleid door de klanken
van vrolijke kerstliedjes, tenslotte gastvrij opgevangen met
warme chocolade, gluhwein en
royaal gesneden plakjes kerststol.
Om aan dit unieke gebeuren
mee te kunnen doen is het
noodzakelijk vooraf te reserve-

„Ze heeft recht op een sterke
man, niet op een slappeling die
z'n belofte niet nakomt. Zij
heeft een heel andere kijk op
het leven, heel puur. Ze kan
genieten van niks. Dan dromerig voor zich uitkijkend: „Ja, ik
ben echt zwaar verliefd. Ik mis
haar heel erg "
Stefan vraagt zich af of
Frank Stokman, 'net zo'n
feestvarken als ik zelfwas', ook
een verandering heeft doorgemaakt door de komst van zijn
kind. Zijn antwoord is te lezen
in het volgende Brandinginterview.

getankt en wel klaar om iemand zo snel mogelijk op te
halen. Het telefoonverkeer zal
moeilijk gaan, vandaar dat er
een auto en ook nog een busje
klaarstaaan."
Bij Stichting Woon- en Zorgcentrum Zandvoort heeft men
door de hoofdschakelaar om te
zetten, getest of het aggregaat
werkt. De heer Van Es van de
technische dienst: „Alle apparatuur die is aangesloten op
het noodaggregaat, zoals de
noodverlichting, de telefooncentrale en de oproep voor de
zusters, blijft goed werken.
Ook de computer blijft het
doen, alleen moet die bij
stropmuitval gereset worden.
Er zijn ook nog 250 emmers
water klaargezet om te wassen
en de wc door te trekken."
ren via het telefoonnummer
023-5760780. De kosten bedragen 12,50 gulden per persoon.
Peuters tot vier jaar kunnen
echter gratis mee, terwijl kinderen tot twaalf jaar slechts de
halve prijs hoeven te betalen.

Geen losse
kopietjes meer
bij To The Point

ZANDVOORT - Voor de grafische firma To The Point B.V.
is het natuurlijk prachtig, dat
het bescheiden winkeltje op de
Kleine Krocht 2 per l november kon worden ingeruild voor
het representatieve bedrijfspand aan de Flemingstraat
100. Maar voor particulieren

met vrijdag Zeestraat Apotheek, 5713073.
HUISARTSEN: In het weekBRANDWEER: 112, of kazerne end en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van uw arts
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 welke arts dienst heeft.
DIERENAMBULANCE:
(CPA).
5246899.
APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
DIERENTEdagavond de Zandvoortse HUIS: 5713888.
Apotheek, 5713185. Zaterdag, VERMISTE/GEVONDEN
zondag en maandag- tot en DIEREN: 5383361 en 5714561.

Geboren
Matthew Thomas Kensen,
zoon van Bernardus Cornelis
Jan Kensen en Ingeborg Jacqueline Ottenhof; Shanti Wassink, dochter van Eduard
Etienne Marinus Wassink en
Annette Bullee; Mick Hoezee,
zoon van Menno Hoezee en
Meta Molenaar; Zhiwei Hu,
zoon van Shaoxi Hu en Yuxiang Huang; Alyssa Elsa Astrid
Oomen, dochter van Harry Oomen en Natascha Anna Kraaijenoord; Lode Bent van Veen,
zoon van lan van Veen en Anne

oog
en

oor
de badplaats door
Lang van stof
Raadsleden zijn doorgaans lang van stof als er publiek of pers op
de tribune zit. Of het in Zandvoort ook zo is, valt moeilijk te
peilen. Het kan zijn dat de raadsleden gewoon extra hun best
doen. Er zijn wel opvallend veel politici die naar de bekende weg
blijven vragen - veel antwoorden staan namelijk al m de stukken
- om uiteindelijk akkoord te gaan met het voorstel. De meest
gehoorde vraag op de tribune: „Kunnen ze niet een cursus
vergadertechniek volgen?"

Saai millennium

Het klonk al te mooi om waar te zijn. In de Extran Sporthal in
Haarlem zou een groots mülenniumfeest worden gehouden. Met
spetterende optredens van bands als Postmen, Brassband Brotherhood en The Tropic Sound. Bij de Zandvoortse verkooppunten zoals postkantoor, VW en The Music Store wisten ze echter
van niets. Een medewerkster van de WV-Haarlem: „Een van de
organisatoren vertelde dat het was afgeblazen." Ze had ook een
telefoonnummer.
„We hoorden dinsdag dat we de beveiliging moesten verdubbeien," zegt organisator Henry Menes desgevraagd. „Er moest
ook een noodplan op tafel komen." Hij wil een eis tot schadevergoeding indienen bij de gemeente omdat hij niet eerder op de
hoogte is gebracht. De feestbeesten hebben het nakyken; de
nieuwjaarsparty gaat ook niet door.

Storend gerinkel

Het gemeenteraadslid Peter Boeve (AOV) was zeker niet van
plan de soms slaapverwekkende commissievergadering nieuw
leven in te blazen. Maar het doorlopende gerinkel van zijn
zaktelefoon hield de aanwezigen wel alert. Het wekte zowel
hilariteit op als ergernis. Boeve had echter een goed excuus: een
zieke wiens conditie doorlopend om aandacht vroeg. De vertegenwoordiger van de seniorenpartijen schakelt doorgaans zijn
zaktelefoon uit tijdens een vergadering. Voorzitter Oderkerk
kon overigens wel begrip opbrengen voor de uitzonderlijke situatie.

Minder rokers in Tulip

Nelleke Koningveld

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.

Periode: 27 november 4 december

Met

Claire Muller.
Ondertrouwd
Steven Water en Ingrid
Pranscisca Paath; Jacob van
den Berg en Geertje Hoogendoorn.
Overleden
Hendrik Prinsen (81); Anna
Elisabeth Huizinga-Scholten
(85); Lucas Assenbroek (92);
Engel Paap (80); Jacoba Margaretha Maria Balk-Beyersbergen (89); Elizabeth Cornelia Lubbe (66); Theodorus Jacobus ten Wolbeek (66); Arie
Herfst (74); Siegfried Werner
Ronncke en Ton Goossens en twee medewerkers achter de toponbank
Engl (63).

Niet-rokers mijden vaker de confrontatie met hun paffende
soortgenoten. Een toenemend aantal restaurants gaat daarom
over tot het inrichten van een ruimte voor niet-rokers. Het
restaurant Tethys van het Zandvoortse hotel/restaurant Golden
Tulip heeft inmiddels ook zo'n ruimte. Manager Mike Steggerda
kreeg zelfs het 'Uit respect voor uw keuze'-vignet uitgereikt van
Koninklijke Horeca Nederland. „De gasten zitten wel in een
grote ruimte," verklaart Steggerda. „Maar er is eerst onderzoek
gedaan naar de ventilatiestromen." Volgens de manager zet de
trend zich door en claimen de niet-rokers al meer tafels.

Geen meisje maar jongen

Vorige week meldden we dat de winnaar van de ballonnenwedstrijd, de 2-jarige Dewi de Koster uit de Keesomstraat een
meisje was. Zij bleek echter een hij. De verwarring ontstond door
de naam. Dewi wordt zowel gebruikt voor meisjes als jongens.

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
•"••Jzakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

<e

die snel even een kopietje willen maken, of een faxje laten
versturen, is deze verhuizing
minder leuk. Want daardoor
kunnen ze tegenwoordig nauwelijks meer ergens in de buurt
terecht.
Al helemaal niet bij To The
Point zelf. „Wij zijn namelijk
gestopt met het losse kopieren," vertelt directeur Mike
Mpore. „Nu we hier in de Flemingstraat zitten houden we
ons nog uitsluitend bezig met
opdrachten van bedrijven en
bestaande relaties. De minimumorder bedraagt tegenwoordig 25 gulden. En dat betekent dat het omaatje dat één
kopietje nodig heeft voor haar
borduurwerk bij ons wel heel
erg duur af is." In het vervolg
dient men voor zulke kleine
klusjes van het fotokopie-apparaat gebruik te maken dat in
sommige supermarkts staat
opgesteld. „Maar ja, die léveren alleen zwart-wit op A4-formaat," erkent Mopre. „Dus
vergroten en verkleinen, of in
kleur kopieren, is er niet meer
bij."
Dat hiermee de serviceverlening aan de gewone burger er
bepaald niet op vooruit is gegaan, betreurt de directeur.
„Ja, ik ben me er uiteraard van
bewust dat onze koerswij ziging een gemis inhoudt voor de
massa. Maar de achtergrond is
dat onze zaak op de Kleine
Krocht altijd ten onrechte
werd aangezien voor een reguliere copyshop. Dat is het feiteUjk nooit geweest, ondanks de
grote particuliere aanloop. To

The Point bestaat namelijk uit
een veelzijdig grafisch bedrijf
met in totaal zo'n twintig medewerkers, dat zich behalve op
drukken en kopieren ook richt
op reclame en belettering. Op
onze nieuwe stek willen die activiteiten nog uitbreiden, en
het bedrijfsleven hier en in de
wijde omgeving nog beter gaan
bedienen."

Goossens viert
jubileum
metfeestweek
ZANDVOORT - Dat Ton
Goossens op 14 december
exact een kwart eeuw eigenaar
is van de bekende drogistenj
annex herenkapsalon op het
Winkelcentrum Noord, zal zijn
klanten beslist niet ongemerkt
voorbij gaan. Met een voor iedereen lucratieve feestweek,
die van 13 tot en met 18 december duurt, viert Goossens
het zilveren jubileum van zijn
zaak die een typische buurtfunctie vervuld.
„Als drogist voorzie ik mijn
wijkgenoten hier van de eerste
levensbehoeften op het vlak
van lichaamsverzorging," vertelt hij. „Zodat ze niet voor elk
dingetje naar het dorp toe
moeten. En daarnaast heb ik
een uitgebreide geneesmiddelenafdeling, die voldoet aan
alle eisen. Er wonen hier echter
te weinig mensen om daar helemaal van afhankelijk te zijn.
Vandaar dat ik er altijd iets bijgedaan heb. In het begin een
postagentschap, tot ik mijn
kans schoon zag om mijn oude
beroep van herenkapper weer
op te nemen."
Het combineren van zijn taken kost Goossens wel een
hoop tijd. Gemiddeld zegt hij
zo'n zeventig a tachtig uur per
week«te werken. „Maar ach, ik
heb er plezier in," geeft hij te
kennen. „Ik hoop op deze manier dan ook nog zeker tien
jaar door te gaan. In elk geval
tot mijn 65-e."
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verschil bi\ BDO is,
dat ƒe H let vóór,
maar met mensen werkt.

DUTCHTOWE ALLIN-PAKKET
MET DE NOKIA 3210 GSM.
De nieuwste Nokia 1
In combinatie met een Allm abonnement
met keuze uit supervoordelige belbundels
Of u nu veel belt of weinig
dit is de beste aanbieding
Bereikbaar m binnen en buitenland

GEREEDSCHAP
VERHUUR
CENTRUM
A M

S T E R D A M

Gereedschap Verhuur Centrum Amsterdam B V verhuurt al 10 jaar lang gereedschappen, machines,
steigers en hoogwerkers aan aannemers- en schildersbedrijven, installateurs, schoonmaak- en glazenwasbednjven Elke dag van 6 uur 's morgens tot
6 uur 's avonds bedienen wij onze klanten op een
„ voorverhuur de faesCe'-rnanier
Kwaliteit is uitgangspunt voor het aanbieden van
onze diensten

Vraagt voor de afdeling werkplaats een

Onderhouds- en storingsmonteur
Monteurs in ons bedrijf zijn verantwoordelijk voor het technische onderhoud van
onze verhuurmiddelen Deze verhuurmiddelen zijn zeer uiteenlopend van aard
en samenstelling Van het kleinste boormachientje tot aan hoogwerkers van 30
meter en alles wat daartussen zit Van elektro-, via benzine- naar diesel- en servomotoren is dagelijkse kost in een werkomgeving die als zeer dynamisch te bestempelen is en waar op basis van werken in teamverband de prestaties geleverd worden
BDO Accountants & Adviseurs /s een
adviesorganisatie met als kernactiviteiten
accountancy, belastingen en consultancy
Met 20 vestigingen en meer dan
1100 medewerkers m Nederland is de
organisatie actief en sterk in het
MKB en familiebedrijven Wereldwijd is
BDO actief m meer dan 80 landen
Het personeelsbeleid van BDO is gericht
op het ontwikkelen en behouden van
competente en betrokken medewerkers
die a/s ondernemers de
klanten bijstaan
m hun bednjfs
voering Dit beleid
vertaalt zich m
l
een grote mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid op alle niveaus resulterend in
een relatie met onze cliënten die zich
het beste kenmerkt a/s een zakelijke
vriendschap

2 MAANDEN GRATIS
ABONNEMENT!

BDO

Accountants
& Adviseurs

Voor onze vestiging Amsterdam waar we in een collegiale sfeer met elkaar
samenwerken zi|n wi| opzoek naar een

Junior secretaresse
Samen met ie ervaren collega s zorg |e ervoor dat de correspondentie en de
laarrekeningen voor onze cliënten keurig verzorgd de deur uitgaan
Ook het bedienen van de telefooncentrale en het ontvangen van bezoekers behoort
tot |e taak Een havo diploma eventueel aangevuld met een secretaresse-opleiding

De 1 e-monteur die wij zoeken dient een elektrotechnische (VEV)-achtergrond te
hebben en erg geïnteresseerd te zijn m de werktuigkundige kant van machines
Feitelijk zoeken wij een allround vakman Met goed gevolg daarvoor gedane opleidingen en/of veel ervaring, zijn noodzakelijk om voor deze functie in aanmerkmg te komen
Wij bieden een prima salaris (dat mede wordt bepaald door opleiding en ervarmg), hebben goede secundaire voorzieningen en een werkomgeving waarin individuele kwaliteiten goed tot hun recht komen
De vakman die zich aangesproken voelt en wil solliciteren vragen wij te bellen
(020-6633266) met onze bedrijfsleider Merk Mmnesma voor het maken van een
afspraak bij ons op het bedrijf aan de Daniel Goedkoopstraat 21 b te 1096 BD
Amsterdam of aan hem een brief te schrijven voorzien van een CV

is een prima basis voor deze functie
Als |e snel en nauwkeurig kunt werken representatief bent en |e prettig voelt m een
informele maar af en toe hectische omgeving zien we |e reactie graag tegemoet
Bi| voorkeur werk |e fulltime maar 32 uur is ook bespreekbaar

Intertanden sprelgroep
Huis aan huis verspreiding

Interesse
Ben |i| de nieuwe collega die op zoek is naar een interessante functie''
Stuur fax of e mail dan ie sollicitatiebrief met cv binnen twee weken naar

Ten behoeve van de verspreiding van:

BDO Accountants S-Adviseurs t a v Mar]an Sevenster Postbus 12167
1100 AD Amsterdam Fax 020 6910211 email manan sevenster@bdo nl
Voor meer informatie kun ]e contact met haar opnemen tel 020 6910211 of
onze site op internet raadplegen http //www bdo nl

BDO Accountants & Adviseurs heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn
Amsterdam Apeldoorn Arnhem Breda Den Bosch Den Haag
Dordrecht Eindhoven Geleen Groningen Helmond Leiden Maastricht
Naaldwijk Niimegen Roosendaal Rotterdam Tilburg en Utrecht

D Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wi) enige

BEZORG(ST)ERS
met sofmummer
GOEDE VERDIENSTE

Aanmelden tijdens kanooruren 020-613 844

m

Seceurop Nederland is één
van de grootste particuliere
beveiligingsorganisaties m
Nederland. Zij is actief in
dienstverlening op het gebied van risicobeheer.
Seceurop heeft een omvangrljke klantenkring, waaronder
een aantal grote opdrachtgevers. Zij onderscheidt zich m
de markt door professionaiiteit, continuïteit, flexibiliteit
en kwaliteit.
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Seceurop zoekt visiteurs op Schiphol!
Voor het uitvoeren van secunty-werkzaamheden op passagiersvluchten
vanaf de luchthaven Schiphol De werkzaamheden bestaan o a uit
- het fouilleren van vertrekkende passagiers
- de controle van handbagage d m v X-ray apparatuur en visitatie

Seceurop Nederland
Security Check B.V.
Afd. Werving & Selectie
O.WW0812
Postbus 75589
1118 ZP Schiphol
tel: 020-3163132

Wij investeren in beveihgingstalent' Geschikte kandidaten zullen door
ons worden opgeleid voor alle werkzaamheden' (o a ABM-diploma,
basis opleiding luchtvaart secunty aangevuld met diverse interne trainingen)
Interesse in deze dynamische baan9 Wij zien je reactie graag tegemoet1

RLC
Loyalty & Prospect Management BV

Leuke flexibaan
aan de telefoon
als teleconsultant.

Deze aanb ed ng is geld g
zolang de voorraad strek
Neemt u s \ p een kop e bank
a'schr ft en leg t mat e mee voor een snelle afhandel ng

tone

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT 15 DAT:

Voor enthousiaste mensen die voor langere tijd een ba m
zoeken zijn er nog enkele mogelijkheden open om vanaf
3 d igdelen per week te werken Vooral i iv onds en op
zaterdagen
Alvusselend veel contacten op managementrmeiu m
formeren lÜMsiren inventanseren enquêteren en soms
mdireci verkopen
Gi.\iau(,d ~ t,oede spreek\ i irdigheid (ABN)
ervinng nut zakelijk gebruik v a n
telefoon en computer
brede algemene ontvv ikkelmg op
niveau MBO/HBO
leeftijd v m i f 21 ja ir
flexibele instelling leergierig
\ erantvv oordel ijkheidsgev oei
collegi uil
Gihixlui
* uitstekende werksfeer informeel
klem te im
x
opleiding en co iching
" ,,oed s ilans
uniek bonuspunlensvsteem en andere
nntiekkelijke personeelsvoorzieningen
vist contrict mogelijk
Werktijden s ivonds \ m 17 4-> 21 00 uur op maand ig
t/mdonderdigeiizilerdigs v in 1000 16 00 uur
Gem ikkelijk bereikb i ir in Amsterd nn Zuidoost per
metro trein bus of luto (bij IKCA en metrostation
Bullewijk)
Bel direct en m uk lussen 10 1 2 o f 14 16 uur telefonisch
een kenmsimkings ifspruk met
Henk Jonker of Diana Mirtorino

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
020-563 23 18
RLC Loyalty &, Prospect Management B.V.
;;Tf ^p^;:A « W O R D
Wf$JÏZ-E- R.yV:A; HTvv.: v

Antaris

Het arbeidscontract is voor 30 uur per week Fulltime is mogelijk op basis
van doorgroei naar een van onze specialistische functies
Functie-eisen MAVO/LBO-nveau, een enthousiaste en dienstverlenende instelling Nederlands in woord en geschrift, basiskennis van de
Engelse taal, "onbesproken gedrag' i v m antecedentenonderzoek Voor
deze functie moet je m staat en bereid zijn onregelmatige diensten te
werken

0 gratis belminuten- 22 *>„/ J
» ^ 60 gratis belminuln 27 so„P m"d
Me

EEN NIEUW MILLENNIUM
EEN NIEUWE UITDAGING?

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rma Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Voor de afdeling Jordaan, locatie De Drie Hoven, zijn we op zoek
naar een
Functie A

ZIEKENVERZORGENDE
Voor 36 uur
EN
EEN
Functie B

AFDELINGSASSISTENT
Voor 32 uur
Afdeling Jordaan is een psychogeriatrische afdeling en biedt huisvesting en verzorging aan 50 bewoners, verdeeld over twee units Per
unit coördineren twee teamleiders de dagelijkse zorg We werken met
het EVV-systeem D m v belevingsgerichte hulpverlening benaderen we de bewoners Als verzorgende lever je een bijdrage aan de actieve dagbesteding en de validationgroep
De werkzaamheden:
• Als ziekenverzorgende geef je dagelijkse lichamelijke, geestelijke
en sociale zorg aan bewoners
• Stimuleer je bewoners tot het verrichten van ADL-activiteiten
• Onderneem je activiteiten m groepsverband met bewoners m de
huiskamer
• Je levert een bijdrage aan het opstellen evalueren en bijstellen van
het zorgplan
• Je draagt zorg voor een piettig en veilig woon/leefklimaat op de atdeling
• Als afdehngsassistent asststeei je de ziekenverzorgende op boven
genoemde gebieden
Opleiding en proflei:
Functie A:
• Diploma Ziekenver?orgende/MDGO-VO,
Functie B:
• Certificaat afdelingsassistent
Voor beide functies geldt:
• Affiniteit met de psychogeriatrische bewoner
• Goed ontwikkeld empatisch vermogen
• Positieve sfeerbemvloeder
Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn contonn de CAO-V&V
Functie A is ingeschaald in FWG 35 Het salaris bedraagt minimaal
ƒ 2838,- en maximaal ƒ 4116,- biuto per maand, bij een volledig
dienstverband
Functie B is ingeschaald m FWG 25 Het salaris bedraagt minimaal
ƒ 2551,- en maximaal ƒ 3807 - bruto per maand bij een volledig
dienstverband
Informatie en sollicitatie:
Indien u meei inlornidtie over de functie wenst, dan kunt u contact
opnemen met Ruth Boyd, teamleider Joidaan Teletoon 0206177405,loesteHOOO
Uw solhcitatiebriel met C V kunt u voer 31 december 1999 stuicn
naar Antans, t a v mevrouw N Tanoesetiko, personcelsadviscui,
postbus 9225, 1006 AE Amsteidam, onder vermelding van vacaturenummer 4e-74-99

woensdag 8 december 1999
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vakkundige adviseurs
het nieuwste op keukengebied
1000 m2 keukendesign
vrij parkeren op eigen terrein
kinderspeelhoek . .

Mooi hé, zo'n nieuwe keuken!
SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

Van een nieuwe keuken wilt u
jaren plezier hebben Voor een deskundig
advies komt u daarom naar Carpentier
In de grootste showroom van de regio
vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs stelt u
het individueel design samen van de keuken
die helemaal past bij uw wensen
Uw keuze bepaalt u daarom
het makkelijkst bij Carpentier Waarom
zou u het zich moeilijker maken7

O
Carpentier
• A A L S M E E R
KEUKENS

foto André Lieberom

De promotiepieten van de OVZ en het Zandvoorts
Nieuwsblad bezochten 's middags BLOKKER die de
eerste prijs beschikbaar stelde. Monique, de bedrijfsleidster ging samen met ze op de foto.
De tweede t/m vijfde prijs: 4 overheerlijke Kerstkransen werden door de HEMA Zandvoort beschikbaar gesteld.

Dagelijks geopend
van 8 00 tot 1730 uur

Vrijdagavond van 1900 tot 21 00 uur
Zaterdag van 10 00 tot 17 00 uur

Oostemderweg 91, 1432 AG Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

ovz

GROENTE EN FRUIT

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Decembermaand

Nieuwsblad

de hele maand feestmaand

P. VAN KLEEFF

Bij besteding boven de 35,1 fles wijn KADO

Let op onze gezellige

KERST
PUZZEL

VanStolbérgweglV Zandvoort,tel. 023 5717093

K€RSTBOM€N

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404

Openingstijden:
ma.-vnj. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

'm de krant van 15 december

Kerststukken

Bloeiende planten ;

bloeiend of droog

div. soorten insteekgroen

Kerstkransen •

voor maken van Kerststukjes

;

1ste prijs
EEN DINER VOOR 2 PERSONEN T.W.V. ƒ 125,beschikbaar gesteld door:
Restaurant ALBATROS
Haltestraat 26, Zandvoort

2e t/m 5 prijs
FAMILIEMENU VOOR 2 PERS.
van American Chicken
Haltestraat 23 c
Ons promotieteam deelt zondag 19 december
mandarijnen uit, gegeven door Albert Heijn,
Grote Krocht

OVZ M Zandvoorts
Nieuwsblad

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

adweelde

enz
Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

begint bij Brommer

Ondernemers Vereniging Zandvoort

.'""""•'•X/,--~x

OUV/ENS

0

ONDERHOUD
REPARATIE
VERHANGING
BS.GWS

VERWARMING

0800-0998830

Tjerk Hiddesstraat 27
Fraai dnekamerapp op de 2e etage met vrij uitzicht, riant balkon op het zuidoosten Parkeergelegenheid op eigen terrein Indeling ruime hal met
bergkast, toilet, badkamer met douche, woonkamer met lammaatvloer en open luxe keuken met
inb app , 2 ruime slaapkamers
Vr.pr. ƒ 289.000,- k.k.

Alk L\L!IML\L niLikin uit Int lu\i
t i indt u In/ Bioinnni de
t \ooi coinpliti bailkaiini
BioniniLi \ LI 201^1 uut
iigin Mikiinn^iii Int lotaU

14-december-1974

14-december-1999

jaar

OPEN HUIS
Oosterparkstraat 60
Zat 11 december van 11 00-13 00 uur Op 100
m van het strand, m Zandvoort Zuid gesitueerd
halfvnjstaand woonhuis met garage en oprit
voor 3 auto's Recent geheel verbouwd Sfeervolle woonkamer met luxe open keuken, 4
slaapkamers, luxe badkamer met ligbad
Zonnige achtertuin met schuur
Vr.pr. ƒ 669.000,- k.k.

TON GOOSSENS
WINKÉLCENTRUM-NOORD
^ '- ZANDVOORT *
Tel:023-5712305
(,!~
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Bon voor gratis doos kaarsen t.w v ƒ 6 95 bij aankoop van ƒ 25 = boodschappen
Naam:
Adres-

op/tuimi; Mam ook it\\ </tt//i<i/ii./ui
doLii \\ i giiMq Vooi r/tsA»/;(//ij di/i ;ts o/
LUI \njbhi\LiulL pi i^opv,m L bi.nt u
\\Llkoin in on:i N/IOII i ooi»

Flexa Tower

Indif<tin.ttiiLiii Li^niLii

I~>i '•putiniilniii. I I I L / M U ilinnn /i i»

Si»t(/t/i; 12 1 1 (lui W&tHiik)

iloiltlli.ll i » S / O I I H I ; i \ d ( i i illltLlI ik
I l i i l n i i n i i In l 1,1/n/iii MUI li Ut in
ik l k\n /ou 11 i ii» / i i i / / i l inli n

VAN

SCHAIK

Vanwege dit heuglijk feit houden wij
van 13 december t/m 18 december
een FEESTWEEK met 4 FEESTAANBIEDINGEN.
Kado's, gratis artikelen krassen, 10% korting en dubbele stempels.
Voor meer inlichtingen over de aanbiedingen
bent u van harte welkom
Afknippen

iiMalliitntiiiiiit \iiii o i / l u c i p tot

iiianiiitiig t/in i ii/i/di, 9 00 lol 17 if) inii

luA/iii/iv, uiinloil u: 001,111/ Innliiiili

ui zutLid<i£ 10» 10 00 tot IfiOOinn

v hoonlii ui nu i in >/»/><ii ii i iibnii

ft/t/oo» (020) Wi ifliS

MAKELAAR O.G.
NVM

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9 00 -17 30 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

T O P M E R K E N o.A.: jAcuzzï - 'DANSANi - MASTRI & MAESX
S P H I N X - V&B - D O R N B R A C H T - MÖAB 80./-''':Tu'l.LI:':'Z'U-C.CA.Ri•^-^G.;:RO,HE;:,:>,^;«
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Een luie kerst
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MÉAROOL
Denkt u bij Zalm ook aan
prettigefinancieringsvonnen
en een sluitende begroting? Neem nu ons
feestelijke decemberaanbod. Als u nog deze eeuw een
complete Brugman keuken of badkamer aanschaji,

betaalt u pas in 2001. Zonder rente. Zonder extra kosten,
Een mooier wetsvoorstel kunt u zich deze maand niet wensen,
Gaan uw gedachten bij zalm meer uit naar een lekker hapje?
Ook dan is uw bezoek aan één van onze showrooms de
moeite waard. Want alles kan met Brugman.

Nu kopen en pas in 2001 betalen!
Tegen o% rente, zonder extra kosten!**

•

;-

S.li • f;f

• < : % ,

W>W;te:

|i>fl;Vfti:i::P

Uiterst stijlvolle complete badkamer in wit. Een badkamer waarin ruimte en luxe samengaan. Deze badkamer bestaat uit: hoekbad, greeploos meubel met wastafel, wandcloset en kranen.
Meerprijs kleur pergamon ƒ 450,-.
f ^

J ö.

Deze landhuiskeuken in wit essenhout heeft een frisse uitstraling, waar details sfeerbepalend zijn. Ook in vanille leverbaar.
Compleet met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld)
afmeting 265 x 305 cm.
f
Q ^ ff\
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18 miljoen!
a, maar hoe..
De Postcode-Kanjervan
30,8 miljoen gulden van de
Nationale Postcode Loterij kan
op elke postcode in Nederland
vallen, dus ook op de uwe! Heeft
u al een lot, zodat ook ü kunt
delen in de grootste prijs van
Nederland? Bestel snel want
deze maand valt de Kanjer!

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

KAN

M E T

B R U G M A N .

BESTE ADVIES 233
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE
** In samenwerking met PrimeLine, zonder kosten of rente. BKR toetsing en registratie.

t.

BON-VOOR-3O,8-MILJOEN
, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen
en de wekelijkse Kien-prijzen. Hiermee
steun ik 29 goede doelen.
D 3 x / 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. (iw keuze aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 300 1500 (35 cpm).

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

D de heer

KERSTSPECIAL

D mevrouw

Naam:

JANTJE-;%ii<--'V- G E R G E
'SMIT .':, ..samenmet
BAKER

Adres:
Postcode: .

Geldig voor alle modellen en kleuren
von l l/m 31 december 1999.

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Tel: .
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Vóór KIEN!
uitslagen:
Kijk op RTL
Textpagina 882
en
NOS Teletekst
Pagina 500
of bel:
Ledenservice
0900300 1500

150.99.12

B NATIONALE
BLOTE RU

DAMES- OF
HERENSLIPS

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503.1100 VM Amsterdam.

l De loterl] Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

l

(35

cpm)

GRATIS
t)INSDAC 21 DECEMBER 1999.- 20.T5.UUR .

DR ANT0N PHILIPSZAAL^
D E N
H A A G
l De Reserveerlijn (gr) 0900 300 5000

Kroon mode
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
tel. 023-5712839

Zandvoorts
Nieuwsblad
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landvoort zorgt
^oor surprise
duel me DIO
ZANDVOORT - Op de veraardag van Sint Nicolaas
?orgde SV Zandvoort voor
een geweldige surprise door
jet op de derde plaats staanrie DIO met 2-0 te kloppen,
pet team van trainer Gerard
\fijkamp had genoeg een een
ialf uur goed voetbal.
Daarna was het bikkelen gefblazen. DIO gooide de botte
jjijl in de strijd maar Zand\ioori bleef overeind. Het goevoetbal was in het eerste
lalf uur te zien. Zandvoort had
veer de beschikking over Ivar
Steen en John Keur, daarentewaren Wim Paap en Timo
3reeven geblesseerd. De sinds
ten paar weken weer voetbalende Mathijs van den Brink
peelde een lekkere partij en
Dennis Meijer en Usar Koster
.chakelden hun tegenstanders
joed uit.
De Zandvoorters speelden
'erzorgd voetbal, veelal via
ohn Keur en Geoffrey van den
Broek. Halverwege de eerste
lelft zette Jordy Heidebrink
iijn ploeg op een 1-0 voor5prong door na een vloeiende
anval onhoudbaar uit te haen. DIO probeerde meteen
vat terug te doen, doch de
iandvoortse defensie hield
jeurig stand. Tien minuten
roor het rustsignaal werd de
roorsprong nog confortabeler.
Raymond Matroos haalde
prachtig uit, nadat de Haarlemse verdediging de bal onroldoende wegwerkte na een
lioekschop, 2-0.
Na deze tweede treffer kwam
Zandvoort vrijwel niet meer
ban de bak, op een kans voor
Renato Spano na. Spano miste
roor open doel. In de tweede
elft kreeg de strijd een grimnig karakter. Ellebogen, narappen en verbaal geweld
verden meer regel dan uitzonering. De scheidsrechter
;wam ogen te kort en was ge' .oodzaakt geel en rood uit te
ielen. Usar Koster zag tweenaai geel hetgeen een wandeing naar de kleedkamer beteende en ook een DIO speler
ntliep zijn straf niet. De Haaremmers bleven constant in de
anval maar uitgespeelde kanen ontstonden niet en bovenden maakte doelman Michel
an Kampen een goede indruk.
De beste kansen waren nog
oor Zandvoort. Zo knalde Geffey van den Broek de bal uit
en vrije trap keihard op de
cruising en enige counters
ladden slimmer uitgespeeld
mimen worden. De Zandvoorers bleven echter overeind en
oegden drie zeer belangrijke
mnten aan het totaal toe.

SIZO geen partij voor sterk SV Zandvoort
ZANDVOORT - De SV
Zandvoort zit weer goed in
het ritme. Tegen SIZO speelden de Zandvoorters, ondariks de bijzonder slechte
weersomstandigheden een
behoorlijke partij voetbal. De
formatie van trainer Wessel
Colijn won dik verdiend met
4-1 en kan zich weer op de
top van de ranglijst richten.

De Hillegommers poogden
om, gezien het windvoordeel,
met een voorsprong de rust in
te gaan. De Zandvoortse defensie met noeste werkers als
Rocco Termaat, Sander Hittinger en Arthur Paap gaven
de tegenstanders echter weinig ruimte. Een voorsprong
kwam er wel voor SV Zandvoort.
De slotminuten waren voor
Zandvoort. Robin Castien
werd in het strafschopgebeid
aangespeeld, omspeelde zijn
tegenstander en werd gevloerd. De toegekende strafschop werd door Castien keurig benut, 1-0.. Dat leek de ruststand te worden. De verkleumde toeschouwers waren al op
weg naar de warmte van de
kantine en zagen niet hoe Perry van Rhee met een prachtige
lob de HUlegomse doelman het
Met een sliding zorgt een HUlegomse verdediger ervoor dat Robin Castien niet gevaarlijk kan worden
nakijken gaf, 2-0.
Met de wind mee leek er voor
Zandvoort in de tweede helft
geen vuiltje meer aan de lucht.
Echter na drie minuten kreeg
SIZO de enige treffer cadeau.
De overigens foutloos keepende Clemens Groot kwam zijn
doel uit om de bal weg te werken, doch miste grandioos
waarna de SlZO-spits de bal in
het verlaten doel plaatste, 2-1.

TZB haalt fors
ut tegenTHB

Pieter Keur had geen enkele het niet. Zelfs een strafschop,
moeite de bal in het doel te na een ongelukkige handsbal
tikken, 3-1.
van Arthur Paap, was niet aan
de Hillegommers besteed.
Na een half uur voetballen
was de strijd definitief beslist.
„De goals vielen erg gunstig
Tijdens een enorme hagelbui, zo vlak voor de rust," stelde
waarbij de wind tot storm- een tevreden trainer Wessel
kracht opliep, nam Arthur Colijn, die blij was met de punPaap een achterbal. Die bal ten.
werd gigantisch ver weg ge„Tegen NAS verloren we vrij
trapt naar de vrij staande Ro- lullig, maar toen kon je al zien
bin Castien. Castien lette goed dat het beter ging. In de laatop en gaf Keur de mogelijkheid ste twee wedstrijden stond er
zijn tweede doelpunt te sco- een team dat voor elkaar wilde
ren, 4-1.
knokken. Je ziet dat het meer
In het laatste kwartier was een groep gaat worden. Het
het wachten op meerdere tref- verwachtingspatroon was erg
fers, maar de Zandvoorters hoog, maar het heeft zijn tijd
vonden het zowel goed. SIZO nodig. Blijven we er voor knokkwam daardoor een paar keer ken dan moet er wat te behadoor maar echt gevaarhjk werd len zijn."

AMSTELVEEN - De zestien
sterkste Europese Go-spelers
strijden dit weekeinde in Amstelveen om kwalificatie voor
het wereldkampioenschap in
Japan. Natuurlijk is het European Go Cultural Centre
plaats van handeling. Het is alweer de zevende keer dat het
evenement wordt gehouden
aan Schokland 14.
Burgemeester Harry Kamphuis zal vrijdagavond 10 december om acht uur het startsein geven. Het toernooi duurt
tot en met zondag 12 december.

ZANDVOORT - Zaterdag
stond de hardloop klassieker
Terneuzen-Graauw, voor de
rechtgeaarde atleet op het
wedstrijdprogramma. Twee
leden van de Zandvoortse
loopgroep, Piet Visser en Gerard Kuijper begaven zich
naar Zeeland en volbrachten
de klassieker in recordtijd.

Foto: Chris Schotanus

TOpSCOrCr B

Robin Castien
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Pieter Keur

Riek de Haan

(TZB)

22X

19X
16X
10X
10X

(SV Zandvoort-zat.)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-zat.)

De ranglijst onderging een geweldige aardverschuiving. Daar zorgden de schutters van TZB voor door maar liefst met 16-0 te winnen.
Riek de Haan kwam aan de leiding door de produktie van zeven
treffers, terwijl Mischa Tibboel vier doelpunten voor zijn rekening
nam. Tegen dit geweld moest Robin Castien het, met een raak schot,
afleggen. Pieter Keur kwam op tien omdat hij tweemaal het net trof.

de start.
Alle atleten stelden zich op
achter de 'startbus', die de Visser en Kuijper deden denken
aan een 'pacecar'. De route
van 25,5 kilometer liep voor het
grootste gedeelte over de wegen onder aan de Scheldedijk.
De weersomstandigheden waren ideaal voor het lopen van
uitstekende tijden. Windje in
de rug en zo'n tien graden. Beide Zandvoorters hadden als
doel gesteld binnen de twee
uur te finishen. Zowel Kuijper
als Visser liepen de gehele
wedstrijd ruim onder dit schema. Alleen de laatste kilometers kregen alle atleten het
moeilijk, omdat dit gedeelte
geheel open was en ook het
enige stuk met de wind tegen.
Piet Visser liep een persoonlijk record van 1.54.23 en Gerad
Kuijper deed niet voor hem onder door 1.51.34 te lopen. De
ervaring van de twee Zandvoorters was, dat deze klassieker een aanrader is, die zeker
meer bezocht zal worden door
de leden van de loopgroep
Zandvoort.

Verlengingbreekt
)asketballers op
ZANDVOORT - Na een
reverende partij basketbal
tond The Lions met lege
[anden. De wedstrijd tegen
>ea Devils ging in de verlening verloren met 79-74.

Wereldbol voor fietsers
De Vreng en Woudenberg
ZANDVOORT - In het afgelopen seizoen zyn Zandvoorter Ko de Vreng en zijn
Haarlemse fletsmaat Piet
Woudenberg erin geslaagd
de eerste wereldbol te behalen.
Voor een wereldbol moeten
40.000 kilometers of een veelvoud daarvan gefietst worden.
Beide toerfietsers zijn lid van
de Rijwiel en Tperclub Olyrnpia en maakten in 1995 deel uit
van de fietsploeg, die op 5 mei
het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen hebben opgehaald.
Ko de Vreng heeft vanaf 1990
en Piet Woudenberg vanaf
1993 aan vele fietstochten in
binnen- en buitenland deelgenomen. Hierbij werden afstanden van 200 kilometer of meer
per seizoen afgelegd. In de Belgische klassiekers waren zij
graag geziene deelnemers en
onder andere Luik-Bastena-

ZANDVOORT - In zwembad Aqua Romana bij Gran
Dorado zwommen de synchroonzwemsters van De Zeeschuimers voor hun diploma.
Er werd goed gezwommen
door De Zeeschuimers, i j
Voor het H-diploma, het eerste diploma voor synchroonzwemmen, traden Alexandra
Roggekamp en Claudia Borstel aan. Zij moesten drie
zwemslagen laten zien over
een lengte van 75 meter. Daarna volgden drie banen drijven,
drie figuren en een muziek uitvoèring. Alexandra en Claudia
deden het perfect en slaagden
voor het diploma.
Voor het G-diploma kwamen
Mariette Godschalx en Kim
berley Buyen aan de start
Deze dames moesten 150 me
ter zwemslagen laten zien, gevolgd door drijven op de buik
en rug. Na hun figuren werd er
ook nog een stukje op muziek
gezwommen. Door de goede
uitvoering onvingen ook zij het
diploma. Kim Borstel, Esther
Bartels en Rachel Botschuij
ver zwommen voor het F-di
ploma. Hun programma zag er
bijna hetzelfde uit als de vorige
diploma's, maar uiteraard lag
de moeilijkheidsgraad een
stuk hoger.

Sportploegstrijd
nadert beslissing
ZANDVOORT - Na een
jaar sporten in de competitie
'Sportploeg van het jaar
1999' wordt zondagavond de
strijd besloten. Dat gebeur:,
met het volleyballen.

ken-Luik is voor hen bekend
terrein geworden, terwijl in Lu- De ZHC-aanval zorgt voor onrust in de verdediging van Hisalis
xemburg weinig heuvels zijn,
die niet door hen beklommen
werden.
Ook de cols in Zuid-Frankrijk behoren voor deze geroutineerde fietsers tot bekend terrein en in het afgelopen seizoen hebben zij hun grenzen
verlegd naar Oostenrijk. Daar
beklommen de toerfietsers de
Grosz Clockner. In 1992 behoorde Ko de Vreng tot de
ploeg Zandvoorters, die met
hun Amsterdamse fietsmaten
de Nederlandse Olympische
vlag, op de fiets, naar Barcelona brachten.
Ook voor het seizoen 2000
staat alweer een aantal mooie
tochten gepland en zeker is nu
al dat beide groot toeristen
deel uitmaken van de fietsploeg, die het bevrijdingsvuur
2000 op 5 mei naar de badplaats brengen.

ZANDVOORT - In de
tweede competitie van de
Zandvoortse Bridge Club
werd de zesde en voorlaatste
wedstrijd gespeeld.

Diploma's voor
Zeeschuimers

Piet Visser en Gerard
Kuijper lopen recordtijd

Na een voorspoedige reis,
waarvan een gedeelte per
boot, werd ruim op tijd
Graauw bereikt. Na een gemoedelijke ontvangst werd ingeschreven en werden de
Zandvoorters verwezen naar
het Gemeenschaphuis om zich
om te kleden. Daar waren
meerdere atleten die zich voorbereidden op de loop van 25,5
kilometer. Opvallend was dat
over het algemeen de Vlaamse
taal gesproken werd. Veel Belgen hadden zich gemeld voor
deze wedstrijd en het bleek
dat de organiserende vereniging SV Aloy zo'n zeshonderd
leden telde. Na vervoer met
bussen naar Ternuezen volgde

Beide teams gaven elkaar
'een druimbreed toe. In deze
antrekkelijke en spannende
'artrj basketbal namen beide
bij beurten een voorBij de rust leidde Sea
met 28-26 maar meteen
ö de tweede helft zette Lions
'eze stand om in een kleine
'oorsprong. Na een prachtig
fêvecht
beëindigden de teams
'e wedstrijd met een gelijke
tand van 68-68. Bij basketbal
v
ordt dan verlengd en die
*acht een beslissing in het
oordeel van Sea Devils, 79-74.
»lk miste drie man door
'lessures,"
aldus coach Joop
a
n Nes. „De andere spelers
'ebben het echter heel goed
tëdaari. De eindstand had net
o goed in ons voordeel kunlfi
n zijn, want we waren abso}ut niet minder dan Sea De?»s. In de verlenging scoorde
^ea
e Devils wel uit strafworpen,
''wijl wij de starfworpen misDat was net het verschil."

Go-kwalificatie

Hoge scores bij
de bridgeclub

De heren Koning en Van der
Meulen waren met 66 procent
goed op dreef. Het echtpaar
Groenewoud scoorde 61 pro
cent, goed voor de tweede:
plaats. Mevrouw Molenaar ei.
de heer Koning gaan aan dr
leiding voor de dames Heldoorn en Paap. De dames
Boon en Koning hadden in de:
B-lijn een goede avond. Hun
score van 67 procent betekende dat promotie naar de A-lijn
zo goed als zeker is. Tweede
met 59 procent werden de da
mes Meijer en Mom. De leiding
is in handen van Mevrouw de.
Kruijff en de heer Kleijn, de
tweede plek wordt bezet dooi
de dames Boon en Koning. De
overwinning in de C-lijn was
met 63 procent voor het echtpaar Kerkman, die drie procent meer hadden dan nummer twee, de dames Sikkens
en Van Zanten. De ranglijst
wordt aangevoerd door het
echtpaar Kerkman, terwijl de
dames Van Ackooij en Drenth
de tweede stek bezetten.
De resultaten van de laatste
wedstrijd in de tweede cyclus
op donderdagmiddag waren
bepalend voor promotie en degradatie. De heren Brandse en
Vergeest waren in de A-lijn een
paar apart met zeventig procent. Met 62 procent legde het
echtpaar Peeman beslag op de
tweede plaats. Overwinnaars
van deze tweede competitie
werden de dames Boon en Van
der Meulen, als tweede eindigden de heren Hogendoorn en
Weijers. Drie paren degradeerden naar de B-lijn.

Met de stormachtige wind in
de rug was het SIZO dat probeerde een opening te forceren
en de Zandvoortse defensie. Er
ontsonden, vooral uit hoekschoppen en vrije trappen enige hachelijke momenten voor
het Zandvoortse doel, doch
doelman Clemens de Groot
redde een paar keer uitstekend. Bij vlagen combineerde
Zandvoort behoorUjk goed
maar er waren ook gedeelten
bij van balverlies en onnauwkeurig spel. Dat kwam veelal
door de onberekenbare wind.
Toch was de beste kans voor
Rob van der Bergh. De Zandvoorter schrok echter toen de
bal uit een hoekschop onverwachts voor zijn voeten kwam
en schoot toen-naast.

Meerdere kansen kregen de
Hillegommers niet, aangezien
Zandvoort met goed spel de
strijd in handen nam. De Hillegommers kwamen enkele keren goed weg doch na twintig
minuten was het toch raak. Na
een goede combinatie brak
ZANDVOORT - TZB heeft Robin Castien over rechts
n de.uitwedstrijd tegen THB door en zette voor op maat.
erschrikkelijk uitgehaald.
)e Zandvoorters wonnen
net maar liefst 0-16. Een uitilag die niets met voetbal te
aken heeft.

In de eerste helft bood THB
log enigszins tegenstand. De
landvoorters kwamen toen
tüet verder dan en 0-2 voorporng door twee doelpunten
van Mischa Tibboel. In de
weede helft kwam Riek de
laan in het veld en die leefde
ich heerlijk uit. THB bood
;een tegenstand meer en werd
:ompleet weggespeeld. Van
^n voetbalwedstrijd was geen
•prake meer. De Haan scorde
wen keer, Mischa Tibboel
wam tot een totaal van vier,
3avid Konijn vond tweemaal
iet doel op de goede plaats en
n
erry Vooys, Edwin Duisterhof
'n Edo Opzeeland scoorden
'enmaal. „Dit sloeg nergens
>P," vond Willem Koning.
.THB was helemaal niets en
üs we in de eerste helft niet zo
'eel kansen hadden laten lig!en, dan was het nog erger ge'eest. Het was voor ons een
'xtra training in afronding van
lanvallen. Dat was het enige
vant voor de rest is zo'n wedtrijd helemaal niet leuk."
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ZHC-hockeyteams op dreef

opend was er geen redden
meer aan voor Hisalis. Met de
regelmaat van de klok werd de
score opgevoerd. De gasten
konden tegen de negen treffers
van ZHC er slechts een tegenover zetten. Door de winst
blijft ZHC op een tweede
plaats stand met twee punten
De ZHC-hockeyers kregen achterstand op Kikkers, zodat
Hisalis op bezoek. Dat Hisalis er nog van alles mogelijk is in
lager op de ranglijst staat dan deze klasse.
ZHC was al snel duidelijk. De
De Zandvoortse vrouwen
Zandvoorters speelden in een
hoger tempo en hadden geen speelden een uitwedstrijd in
kind aan deze opponent. Met en tegen Hoorn. ZHC speelde
sterk hockey werd Hisalis van controlerend en geconcende kunstgrasmat gespeeld. treerd. Zeker het eerste deel
Nadat ZHC de score had ge- van de eerste helft was geheel

ZANDVOORT - De hockeyteams van ZHC boekten
prima resultaten. De mannen wonnen met 9-1 van Hisalis en de vrouwen waren te
sterk voor Hoorn en zegevierden met 3-0.

voor ZHC met goede combinatie op het middenveld. Dit resulteerde in een aantal aanvallen die eindigden in strafcorners. De corner liep echter niet
geheel goed waardoor ZHC
geen voordeel kreeg
Na een kwartier spelen volgde een mooie steekpass vanaf
het middenveld de cirkel in,
waarna Miranda Schilpzand
de bal intikte, 0-1. De slotfase
van de eerste helft was hectisch. Vele strafcorners tege.n
ZHC, maar doelvrouwe Marije
van der Meulen hield haar doel
schoon. In de tweede helft probeerde Hoorn met agressief

spel ZHC terug te dringen. Allengs kreeg ZHC toch het initiatief in handen en halverwege
de tweede helft scoorde Annemarie de Jong het tweede
doelpunt.
Hoorn probeerde van alles
om de dreigende nederlaag te
ontlopen, maar een rustig spelend ZHC hield het hoofd koel.
Tien minuten voor het einde
kreeg Hoorn de genadeklap
toen Rebecca Willigers verwoestend uithaalde, 0-3.
Hoorn gaf het nog niet op en
zette nog even aan, kreeg wel
enige kansen, maar ZHC bleef
overeind en won verdiend.

De Kenamju organiseert
deze laatste avond en is verantwoordelijk voor het wedstrijdschema. Elk team komt
een keer tegen elkaar te staan
Sommige ploegen krijgen het
zwaar aangezien achter elkaav
gespeeld wordt. Een gewonnen wedstrijd levert drie punten op, een gelijkspel een punt
en een verlies levert niets op.
Na de wedstrijden, die begin
nen om zeven uur wordt de be
ker uitgereikt. Deze beker is
beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse Sportraad en zal
aan de winnaar worden uitgereikt. In navolging van TZBsoftbal, helaas afgehaakt, zal
de winnende ploeg de wisselbeker eenjaar lang mogen bewaken. De uitreiking zal omstreeks kwart over tien zijn.
Ook voor volgend jaar heeft
Kenamju de inschrijving geopend voor de sportploeg van
het jaar 2000. Tien verenigingen doen mee en er kunnen
ook niet meer teams aan dit
gebeuren deelnemen. De ploegen die dit jaar meededen krijgen voorrang bij de inschrijving ten opzichte van nieuwe
teams. Zoals het er nu naar uitziet komen er enkele plaatsen
vrij.
Elke maand wordt een sport
georganiseerd. ledere deelnemende vereniging komt eenmaal aan bod om een toernooi
te organiseren. Bij inschrijving
moet een lijst met vijftien personen worden ingeleverd. Die
moeten lid z;jn van de vereniging. Het inschrijfgeld be
draagt vijftig gulden per ploeg.
Tot 30 december 1999 kan er
worden inmgeschreven bij de
grondlegger van deze Zandvoortse competitie: Sporteentrum Kenamju, A.J. van der
Moolenstraat 47. Informatie
kan verkregen worden bij Kees
Visser, telefoon 5717884, of
Ruud Luttik, telefoon 5719171.
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Vrolijke blauwe kijkers, 1.67,
spontaan karakter. Wat ik
zoek is een maatje die eerlijk
en betrouwbaar is en niet vies
van een avondje dansen maar
ook gezellig thuis tot 50 jr.
Voel jij je aangesproken, ik
wacht op antwoord en reageer
zeker terug.
Boxnummer 332628

kom snel langs
en... PROFITEER!

Honderden mannen en vrouwen hebben hier hun advertentie geplaatst! Ik ben een
man van 46, 1.85 lang, slank,
Jongeren gevraagd 16-22 jr die mee willen doen aan markt- heb donkerblond haar en
onderzoeken in Amstelveen en/of Amsterdam. Je krijgt hier blauwe ogen. Ik zoek een
een vergoeding voor, inl.: 020-6654447.
relatie met een vrouw die ook
Zondag 12 december:
houdt van de goede dingen in
Wat heeft de dorpsomroeper het leven! Gr. van Dick!
Info tel. Sheila Truder
te melden.
Boxnummer 871968
Tel.: 5715626.
Leuke meisjes 18+ kunnen
gratis bellen voor een nette
blind date of gewoon een
leuke vriendschap met 0800HOERA. HOERA
Uitgaan
4140. Voorbeeld: Ferdinand is
Carly wordt 18 jaar!!
mijn naam en het lijkt me leuk
Sportcafé Zandyoort voor om eens met je te gaan stapVan harte!
bruiloften, recepties, perso- pen. Misschien vloeit er een
neelsfeesten,
yerjaardags- leuke relatie uit...
feestjes,
catering.
023- Boxnummer 842155
5715619:06-54616812.
Ben je een vrouw en zoek je
Donderdags dansen & ontZondagmiddag 19 december moeten y. singles 30+ Oseen leuke vriendin? Ook dan
aanvang 14.30u Kerstsamen- sestal Nieuwel. 34 Osdorper- kun je bellen met dit nummer!
zang Herv. Kerk, Kerkplein.
ban 88 Osdorp 20 u. vr. park. Ik ben Annemarie een 21jarige meid en zoek een
vriendin die stevig in haar
schoenen staat. Ik hou van uit
eten, bioscoopje pakken of
Vlooienmarkt zondag 19 dec. gewoon lekker kletsen.
Zondag 12 december
sporthal Hogendorp, A'dam Boxnummer 234839
VLOOIENMARKT
Tel. 020-6425871 .
"Proosdijhal" Kudelstaart
Edisonstraat 6
Dit zijn echt echte advertenties
Snel een Micro-advertentie
Kraam ƒ 40,- 2e ƒ 30,van dames die op zoek zijn
opgeven?
Bel
020-5626271
Alleen tweedehands.
naar vriendschap, een relatie
of fax uw tekst naar 020Rean Evenementen
of een vlotte babbel! Ik ben
6656321
.
010-4328696
een vrouw met halflang blond
haar en mag er best wel wezen. Ik heet Chrystal, ben 32
en 1.70. Ik z.k.m. spontane
knul.
Boxnummer
PRIVE-les Engels, Latijn, NAGELSTYLISTE, een vak grote
Grieks, Dutch Lessons. J. met toekomst avond-dagopl. 249422
Bakker, Botticellistr 38", A'dam Info: 020-6201914.
Voor een serieuze relatie bel
(bij Olympiapln) 020-6751664.
je met dit nummer! Ik ben
marian, 37 jaar, gescheiden
en moeder van 2 leuke kinderen. Wat wij missen is een
PERMANENTE MAKE-UP
Sportmassage, ontsp. mashuiselijke man tot 45,
Nu voor iedereen betaalbaar! sage Shiatsu, voetreflex, ook leuke,
minimaal MBO-niveau om
Vista Studio. 020-6201914.
zonnebank. Tel. 023-5714092 leuke en minder leuke dingen
mee te delen.
Boxnummer 345314

Oproepen

OUDER HULP

Felicitaties

maand was een enorm succes.
Voor ons reden voor nog zo'n spelterende 10-daagse Prijzenslag!
START: 8 DECEMBER 08.00 UUR.
EINDE: 18 DECEMBER 17.00 UUR.

NIET

GOEDKOPER

Samenkomsten

\

Evenementen

van

iproTl

voor

.
t.Jfl< 49:
M- 59r

135/80 R13 S
145/80 R13 S
175/70 R13 S
185/70 R13 S

145/70 R 12 S SP7
p.si.^95? 75r
155/70R13TSP70
p.st.^9e? 69r
175/70R14TSP70 M.J23? 99?
185/70 R 14 H Sport 200 P 5i 145,119?
t.JSr 65r
Op overige maten 15% Prijzenslag korting! • Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

Opleidingen en cursussen

KORTING OP EEN COMPLEET KORTING
OP EEN NIEUWE
ACHTERDEMPER
K UITLAATSYSTEEM

*N;

AUTO'S MET KATALYSATOR

Lichaamsverzorging

van
van

145/80 R13 T Sprint* P.st.Jfl? 59r
165/70R13TT-trac v*. JUK75:
175/70R13TT-trac p.st.J5? 79:
185/80 R14 T 8pr
119:
P.st.l45?
Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

Vraag en aanbod

T.k. 1 meisjesfiets Peugeot
(roze) met versnelling, 1 damesracefiets Peugeot, 1 elektrische 4-pits kookplaat, 1
camping koelkast (el./gas). 0654725953/023-5718580.

voor

Te koop gevr. gevelkachel, in Als ik uitga kom kom ik jou,
UITZIENDE
goede staat, 120x40. Tel. ZEER GOED
MAN, niet tegen. Waar ben jij?
5716598.
Ik zoek een LAT relatie boorGezocht een garnalensleep- devol met humor en gezellignetje, liefst compleet. Tel. 023- heid. Leeftijd tot 55 jaar, lengte
5350772 (na 18.00 uur).
minimaal 1.80 en financieel
onafhankelijk! Ik zie er zeer
goed uit! Boxnummer 241461

KORTING

voor

155/80 R13 T p.st.^75f

59r

165/80 R13 T P.st.jer

69r

165/65R14Tp.st.J05<

79r

175/65 R14 T P.st.J15r

85r

OpelAstra1.4i,1.6i,1.8i,2.0i
(ex combi, GT) 10/'91Renault Megane 1.4i, 1.6i
(incl. Scenic) '96Ford Ka 1.3i,
9/'96RenaultClio 1.2,1.21,1.4,1.4i,
5/'90Seat Ibiza 1200,1500+inj.
'87-6/'93
VWPolo1.0i,1.3i,1.4i, 1.6i
(ex classic, 16V) 8/'94VW Golf 1111.41,1.6i,
11/'91-

185/65R14H est 140.- 105r

! Op overige maten 10% Prijzenslag korting! f 1

Computers en accessoires
T.k.a. playstation incl. memorycard, 2 controle pads, 20
spellen, 1 jr oud, vr.pr. ƒ450,-.
Tel. 06-22291916.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Beeld en geluid
TV, Audio, Video en camerareparatie aan huis, geen voorrijkosten, prijsopgave vooraf,
65+ korting, SONY-specialist.
020-6007480, 06-28422841.

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Mode en accessoires
Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
Particulieren
Jongens merkkled., shirts, truiontvangen
en, broeken sport mt 154 t/m
50% korting!
168pst3.50t/m7.50 5713509

Kunst en antiek
Holl. Biedermeijer theetafel
ƒ450,-, mooie volle 9-arms
krist, kroon ƒ875,- en unieke
krist, plafonnière doorsnede
85 cm. Inl. tel. 020-6906896.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Won ing i n rich tin g
T.k. teakhouten eethoek
+ 6 stoelen, ± 70 jaar oud.
Strak model, uitschuifbaar tot
2.10 m, i.z.g.st. ƒ450,-.
Tel. 5715626.

Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

Deze lijn is er voor jou! Ik ben
Marcel, 28 jaar en woon in de
Betuwe. Ik ben 1.88 lang en
weeg 110 kg, heb donkerblond haar, blauwe ogen,
geen bril maar heb wel een
snor. Ik hou van vakantie, TV
kijken, uitgaan en muziek.
Boxnummer 809909
Waar is die aardige, lieve man
tot 30 jaar met een hoge opleiding om een serieuze relatie
mee op te bouwen? Ik ben
een mooi, slank meisje van 22
jaar met een universitaire
opleiding. Ik heb hele mooie
donkere ogen! Wil jij daar in
kijken? Boxnummer 211425

LT—-"

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.

Tel.:023-5713780.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Woonruimte te huur aangeboden
Zandvoort te huur aangeboden zolderetage voor 1 pers.
eig. keuken, douche en toilet Bel Ben voor grote en kleine
per 1-1-2000. Hr. ƒ750-. p.m. verhuizingen. Goedkoop en
incl. g.w.l. borg ƒ750,-. Te vakkundig. Tel. 06-53208374.
bevr. na 18.00 u. tel. 5718527.

Verhuizingen

Woonruimte te koop aangeboden
ALMERE STAD Jivestraat 36,
Royale dakterraswoning in de Danswijk met prachtig uitzicht op
de Hoge Vaart. Tuin op het ZW. 141 m2 e.g. Bjr 1997. Ind.:
entree met hal en toilet. Woonkamer met veel lichtinval, v.v.
een fraaie grenen vloer. Moderne U-vormige inbouwkeuken
v.v. div. inbouwapp. 1e verd.: 2 ruime slaapk. (mog. 3). Grote
badk. met douchehoek, 2e toilet en v.w. 2e verd.: zolderruimte
met deur naar ruim dakterras (1.60x9.00 m) en 1 kamer. Bijz.:
de woning is keurig afgewerkt en in perfecte nieuwstaat.
Vraagprijs ƒ349.000,- k.k.
SCHOEMAN MAKELAARS 036-5486426.

Woningruil
Gevr.
eengezinswon.
in
Noord, 4 kam. Aangeb. flatwon. 1e etage 3/4 kam. v.
Lennepwegtel. 06-22028357.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Bedrijf s h u is vesting
te huur aangeboden
Bedrijfsruimte t.h. aangeboden geschikt voor kantoor- en
opslagruimte in Bos & LomTrefwoorden:
Monogaam,
mer. 06-54290905.
spontaan, creatief, liefdevol en
eerlijk, Ik ben Liesbeth en
Micro-advertenties opgegeven zoek via deze lijn vriendschap
voor maandag 15.00 uur, met man tot circa 50 jaar. Je
worden al in dezelfde week op kunt luisteren naar mijn stem
en reageren voor info.
woensdag geplaatst.
Boxnummer 270128

Kennismaking

165/80 R 13 T v.a.
185/70 R 14 T XT2
185/65 R 14 T XT2
195/60 R 15 H Xhï

pAJW?
pstJTfr
P.st.J85?
P s> 245,

voor

95:
145:
159:
219:

Pakket
• Olie verversen + nieuw
oliefilter
• Gratis olie bijvullen*
• Controle op 26 punten*
" Vraag naar de voorwaarden

OLIE-PLUS OLIEWISSEL VI74;
Excl. milieuheffing, Incl. BTW

(ex combi, GT) 10/'90-4/'93
Peugeot 3061.1 XN.1.4XL,
1.6XL, XR, XT, 1.8XT 3/'93-'97
Mitsubishi Carisma 1.8i, 16V
2/'95CitroënZX1.1i,1.4i,1.6i,1.8i,
3/'91FordMondeo1.6i,1.8i16V
(ex automaat) 3/'93-8/'96

R15V P5000D
R14 H P5000D
R15H P4000E
R15 H P4000E

195/55 R15 V Targa
205/50 R15 V Targa

89,
390?
109,
200?

van
voor
van
voor

119,

470?
129,
van
J70?
voor 129,
370?
129,
200?
149,
240?
159,
220?
159,
220?
159,
230?
169,
330?
199.-

van
voor
van
voor

van
voor
van
voor

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bef voor de laagste prijs. Alle overige
uitlaatdelen en complete systemen nu met 10% korting. PROFITEER.

p.sl.JSO:129r
o.st. ITOT- 129r
p.sl.^HT- 165;
p.st.^20:- 175?

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.
r--

p.st. ^SÜTo.si. 24C-

149;
159;

Amstelveen (R) Amsierdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (A/R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (R) Umelerbergweg 55.
020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R) Kirspeldreef I. Parkeergarage Kleiburg. 020-6907768.
Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 3 I. 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad
(A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem (R) Amsterdamsevaan: 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303.
Haarlem (R) Schalkwijkerstraat 151. 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A. 0756701854. Zaandam Vinkenstraat 40.075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 090O-8698

45 et
p/m

2 JAAR GARANTIE
GEFABRICEERD DOORTOPFABRIKANT

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Petra, 33 jaar, dat ben ik !
Waar zijn al die leuke, sppn- Micro-advertenties opgegeven
tane knullen? In de bruine voor maandag 15.00 uur,
kroeg waar ik kom daar kom worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.
ik je niet tegen!
Boxnummer 200965

Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-1844 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Personeel gevraagd
Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt:

Network
Marketingbedrijf
(M.L.M.) is op zoek naar mensen die opgeleid wijlen worden tot Manager. Bel voor een
uitnodiging: 020-6163080 (na
11.00 uur).

Telecommunicatiebedrijf, gevestigd in Amsterdam, zoekt,
ter uitbreiding, van haar team:
BEGELEIDSTER VAN
WERKNEEMSTERS
voorkeur leeftijd 25-35 jr.
De werkzaamheden bestaan
uit:
- Telefonische ondersteuning
en werving van dames.
- Administratieve handelingen verrichten.
- Sociale vaardigheden.
- Ondersteuning geven in
advertentiebeleid.
Gevraagd:
Analytisch vermogen. Zelfstandig werkend in een team.
Omgang met PC gewenst.
Wij bieden:
Goed salaris. Goede emolumenten. Het betreft een fulltime job met goede groeimogelijkheden. Bel voor meer informatie:
Tele-lnfo,
Rob
Toornstra, 020-6069444.

Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor contact! Bel: 0906-1822
CATERINGMEDEWERKERS: Wij zoeken representatieve en
(1gpm)
gastgerichte kandidaten in het bezit van zw./w.
44cpm! Wijkdating: vrouwen
kleding voor bedrijfscatering. Werktijden tussen
uit jouw wijk zoeken een af09.00 tot 16.00 uur.
spraak! 0906-1711
SERVICEMEDEWERKERS: Voor diverse pompstations zijn
Voor een perfecte SAAB
wij op zoek naar klantvriendelijke mensen die er
Micro-advertentie versturen
SAAB SERVICE MOLENAAR
Nieuw! leder uur leuke vrpugeen bezwaar tegen hebben om in ploegenper post? Ons adres is:
Rep., onderhoud, APK.
wen op SBS-6 text pagina
dienst te werken. Ben jij representatief, flexibel
Micro's Weekmedia
Eigen revisie-afdeling
745. Kijk en bel 0906-1588
en in het bezit van eigen vervoer, dan hebben
Postbus 156
Motoren/versnell.bak
(99cpm)
wij een leuke baan met contractmogelijkheden
1000 AD Amsterdam.
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
voor jou!
"SEKS ALARMNUMMER"
ROYAL CLASS SAAB
Snelseks direct live 99cpm. TECHNISCH PERSONEEL Wij hebben regelmatig vacatures
Tel. 023-5614097
op verschillende niveaus. Heb jij een technische
achtergrond en ben jij op zoek naar een vaste
baan, dan kunnen wij je vast helpen!
Biseks! Buurvr. -t- buurmeisje
18! Spelletjes worden steeds PORTERS/BAGAGEMEDEWERKERS: Wij zijn op zoek naar
mensen die servicebericht, representatief en
harder! 99cpm 0906.9526.
echte teamworkers zijn. Beheers je NL en Engels in woord en geschrift en heb je geen beDagelijks seksen hete meisjes
zwaar om in ploegendienst te werken, dan hebAppartement te huur met Micro-advertenties opgegeven 18 op onze livelijn! alleen hete
ben wij een leuke baan rnet vastigheid op een
woon- en slaapkamer, keuken voor maandag 15.00 uur, meiden! 99cpm 0906-0603.
dynamische werkplek!
en badkamer dichtbij zee.
worden al in dezelfde week op LIVE! Black, beautiful en hot!
MEDEW. FINANCIËLE ADM.: Voor een dienstverlenende
Tel. 5730457/06-1008955
woensdag geplaatst.
Voor de liefhebber van zwarte
organisatie in A'dam zijn wij pp zoek naar een
vrouwen 99cpm 0906.0601.
medewerker financiële administratie. Je verricht
0906-lijnen
werkzaamheden t.b.v. de financiële, debiteuren-,
40cpm! Binnen 5 seconden
crediteuren- en grootboekadministratie. NieuwsEETCAFE ZOEKT:
Lesbi TienerSeks (18) Live. vrouwen 30+ direkt live aan
gierig? Neem contact op!
Dames, wilt U ook thuis ƒ24,- Wij zijn lekker BI en als je belt de lijn! 0906-1715
p.u. verdienen?
Tele-lnfo
hoor je ons live bezig.
Voor meer informatie bel o( kom langs op één van onze vesti- MEDEWERKERS MA/
zoekt dames voor het voeren
Fulltime of parttime
0906-9691 pm99c.
gingen:
- Bar, bediening
van erotische gesprekken op
Micro-advertenties
opgegeven
een 06-lijn. U bepaalt zelf 't Lekkerste treknummertje nu voor maandag 15.00 uur,
-Kok
Admiraal de Ruyterweg 325
020-6881044
- Schoonmaker
wanneer en hoe lang U werkt. LIVE met hete meiden thuis. worden al in dezelfde week op
Ceintuurbaan
426
020-3053040
Ze liggen naakt te wachten.
Tel.:023-5731607
Bel voor meer info:
woensdag geplaatst.
Nieuwe Zijds Voorburgwal 290
020-6207116
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
(na 13.00 uur)
020-201 41 96.
Schiohol Oost. aeb. 144. kamer 21
020-6494645

Personenauto 's
te koop aangeboden

Nederland

van
voor

CEAT

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Vakantie

ACHTERDEMPER

PIRELLI

195/50
195/60
195/65
205/60

Ik ben een vrouwelijke Ram,
19 jaar en zoek een leuke
Surinaamse of Antilliaanse.
Reageer je snel op mijn adyertentie? Ik wacht op je reactie en bel je terug!
Boxmeer 312797

Vrouwen uit jouw regio zijn op
zoek naar een nieuwe start,
voorbeeld: Ik ben een vrouw
Schilder heeft nog tijd voor van 29 met kids en zoek een
binnen- en buitenwerk, vrijblijrijblij- bijzondere man voor relatie.
Tel.
vend
prijsopgave.
~
' Meer weten, laat dan wat
horen. Boxnummer 270132
5719800 na 19.00 uur.

van

Op overige maten 10% Prijzenslag korting! • Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

Waar zijn die leuke, aantrekkelijke mannen tussen de 3035? Ik ben een 27-jarige, donkerharige meid uit de Randstad en ik zoek een leuke
kerel die, net als ik, graag
doorstapt tot in de vroege
uurtjes! Boxnummer 336644

Marco, 1.75, blond haar, krullend, blauwe ogen, dat ben ik!
Ik zoek iemand die met mij het
leven wil delen. Ik hoop dat
jullie dat ook willen. Laat het
me dan weten!
Boxnummer 871811

voor

p.st.JflÜ? 75r
p.si.J^S? 85:
PstJ3^ 109r
fl:t160.- 129r

^^

l

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

155/80R13TP3000E
155/70R13TP3000E
185/65R14TP3000E
185/60 R14 H P5000D

van

Nissan Primera 1.6

COMPLEET
V.A. KAT.

0906*0611

Horecapersoneel

Stichting Bejaardenzorg Amstelveen
' vraagt voor het bewonersrestaurant van
'T HUIS AAN DE POEL een

KOK m/v
(fulltime)
36 uur per week
De werktijden zijn als volgt: zondag t/m vrijdag van 07.30 16.00 uur, volgens wisselend rooster.
FUNCTIE-EISEN:
- diploma instellingskok c.q. gelijkwaardige opleiding;
- ervaring in de instellingskeuken;
- een flexibele instelling;
- zelfstandig kunnen werken.
De salariëring is conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen schaal 5 (min. ƒ2.583,- max ƒ3.661,- bruto per maand
op fulltime basis). Wij hebben een spaarloonregeling.
INLICHTINGEN over deze functie zijn te verkrijgen op werkdagen van 13:00 tot 15:30 uur bij de heer Eerbeek, clusterhoofc
voeding, telefoon 020-641 93 51.
SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES tot 15 december 199£
s.v.p. richten aan: Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, t.a.v.
de directie, Populierenlaan 21,1185 SE Amstelveen.

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,-p.m2
incl. stenen

TEL. 023-5731729

woensdag 8 december 1999

1.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -13-14-15-17

1-13

Spelenderwijs wordt de
kinderen uit Aalsmeer
geleerd op de 'krabbelbaan' op de schaatsen
te staan

Foto Jaap Maars

H

gade' oefenen onder het
toeziend oog van (politieagente) Saskia MaarFoto Jaap Maars

De hal van het IJscomplex Jaap Eden wordt gebruikt voor kunstrijden en shorttrack. Ook de Amstel Tijgers spelen daar hun
ijshockeywedstrijden. De Amsterdam Huskies verzorgen het sleeijshockey en priksleeën voor minder validen. The Shinny Club
stelt liefhebbers in de gelegenheid ijshockey te beoefenen zonder
vorm van bescherming. In de zomer wordt de hal gebruikt voor
examens, beurzen en soms boksen en concerten.

De 'oudere jeugd' en
veteranen van Ijsclub
Nooit Gedacht uit
Wilnis maken zich in
de kleedkamer gereed
voor de training

Foto Jaap Maars

ET COMPLEX, dat zowel een open
baan als een overdekte hal omvat, is
voor de ijsliefhebber slechts vijf
maanden open. De hal gaat een week eerder open (begin oktober) en beide ijslocaties worden begin maart weer gesloten.
In die vijf maanden vinden velerlei activiteiten plaats op
het complex, dat
door een subsidie
van de gemeente
Amsterdam de toegangsprijs acceptabel kan houden.
Maar het bezoek
aan met name de
open baan wordt
natuurlijk wel beïnvloed door het
weer. „Vorig seizoen zal menig
schaatsenrijder bijblijven als nat en
stormachtig. Vooral
degenen die dan
zijn aangewezen op
een niet overdekte
ijsbaan zijn dan
gedupeerd. Zeker
als ze afhankelijk
zijn van het schaatsen op een vast
tijdstip," stelt
directeur J.Pronk.
„Dat komt onmiddellijk tot uiting in
de bezoekcijfers."
Van de ruim half miljoen mensen die
naar het complex komen, komt zo'n tachtig procent voor de buitenbaan. Daar zitten dan ook de leden van de 22 schaatsverenigingen bij, die onder de vlag van
de Koninkljke Nederlandse Schaats Bond
(Knsb) op de door de weekse avonden en
op zaterdag trainen. „Ze komen uit de
wijde regio van Amsterdam," stelt Knsbbaancoördinator Bles."
„De Jaap Edenbaan heeft een sterke
regiofunctie, waar behalve opleidingen
ook wedstrijden worden gehouden. Denk
maar aan de marathonwedstrijden, maar
ook aan landelijke wedstrijden voor
pupillen tot en met veteranen. Maar daarnaast komen ook (een deel van) de kernploeg, jong oranje en de sprinters regelmatig in actie," aldus Bles.
In het verleden werden er ook grote
internationale wedstrijden gehouden op
de baan, die in december 1961 officieel
werd geopend. „Maar sinds Thialf en
Deventer zijn geopend, hebben we hier
geen EK's en NK's meer. Maar direct na
de opening kregen
we hier wel het NK,
waar Henk van der
Grift en Willy de
Beer kampioen werden," meldt
mevrouw Copier,
die de plakboeken
uit die j aren
beheert.
Plakboeken heeft
Aalsmeerder Henk
Könst niet nodig.
Hij fungeert al 26
jaar voor de gezamenlijke
Aalsmeerse ijsclubs
als coördinator waar
het de jeugdtrainingen betreft. „Een
ieder herinnert zich
nog wel de kwakkelwinters, die we
zo'n dertig jaar
geleden hadden. De
vier ijsclubs hier uit
de buurt zijn toen
samen om de tafel
' gaan zitten. Want de
jeugd kon niet meer op natuurijs leren
schaatsen en ze vonden het allemaal toch
nodig, dat er iets ging gebeuren."
Besloten werd om de jongste jeugd te
leren schaatsen op de Jaap Edenbaan.
In het schaatsseizoen gaat de als 'Ome
Henk' bekend staande Aalsmeerder iedere zaterdag met een bus naar Amsterdam.
Om kwart over acht vertrekt die bus van
Met & Co uit Rijsenhout, omstreeks
twaalf uur zijn alle kinderen weer thuis.
„Joh, ik ga elke zaterdag eigenlijk op

Een half miljoen bezoekers
krijgt de 'Jaap Edenbaan' in
Amsterdam-Oost jaarlijks te
verwerken. Dat is wel eens
minder geweest, maar in het
seizoen 1997/98 werd dat
aantal ruimschoots gehaald
en ook vorig seizoen passeerden ruim 500.000 personen
de tourniquets van wat offïcieel 'Stichting IJscomplex
Jaap Eden' heet.

schoolreisje," stelt hij, „dan ben ik vader
van zo'n tachtig kinderen." Want zo groot
is de trainingsgroep die uit Rijsenhout,
Kudelstaart en Aalsmeer-Oost wordt
opgehaald. „In september kunnen de
mensen hun kroost laten inschrijven en
worden de schaatsen aangepast. Die kunnen ze voor het hele seizoen voor tien
gulden bij me huren."
Wat die schaatsen betreft laat Könst
niets aan het toeval over. „Vorig jaar heb
ik in Friesland nog een tachtigtal schaatsen gekocht, in allerlei maten. Echte
Friese doorlopers. Daar sla ik dan zelf
glijspijkertjes in op de plank, zodat ze
met hun schoenen niet heen en weer
glibberen. En ook zwikken ze niet. Dat is
allemaal heel doordacht. Aan het einde
van het seizoen leveren ze de schaatsen
weer in. Dan kijk ik het leer en de tuigage na, slijp ze en zet ze in het vet.
Daarmee ontlast je de ouders want die
hoeven niet ieder jaar nieuwe schaatsen
te kopen."

Bij 'ome Henk'
zijn kinderen
in goede handen
„De belangstelling is groot, want ze
weten dat het zeer serieus wordt aangepakt. We hebben gediplomeerde trainers,
die minimaal de jeugdschaatscursus bij
de Knsb hebben gevolgd. Elke leider
heeft tien kinderen in zijn of haar groep,
die dus de volle aandacht kunnen krijgen."
„Het leuke is dat de kinderen in een
groep allemaal even goed kunnen krabbelen of schaatsen. Soms moeten we nog
wel eens een kind naar een andere groep
overzetten, maar in de regel zitten we wel
goed met de indeling," stelt Ome Henk,
die ook trots is op zijn leiders. „Elly
Ruiter zit er al zestien jaar bij, Renske
Maarse is enthousiast bezig met de 'krabbelaars'. En weet je dat die mensen alleen
maar één consumptie van me krijgen. En
het zijn echt niet de eerste de besten.
Saskia Maarse, politie-agente in het dagelijkse leven, is marathonschaatster. Net
alsLeendert Molenaar heeft zij ook het
grote trainersdiploma."
De Aalsmeerder is zuinig op 'zijn kroost'.
Zelfs op de baan, waar ook kinderen van
andere clubs trainen, herkent hij zijn
pupillen onmiddellijk. „Ze krijgen van
mij allemaal een rode muts. Ze noemen
ons dan ook wel de 'rode mutsenbrigade'.
Zelf schaats ik niet mee, maar sta aan de
kant. Als er een kind valt, komen ze bij
mij uithuilen. Wat dat betreft ben ik net
een huilpaal. Soms bind ik ze ook weer
de schaatsen onder, maar eigenlijk zitten
die altijd goed."
„Het enige doel dat we nastreven is om
de kinderen op een prettige manier te
leren schaatsen, zodat ze op het moment
dat er natuurijs ligt, daar lol kunnen beleven." Dat niet alle kinderen even goed

zijn, deert niemand. „We hebben een of
twee groepen op de zogenaamde krabbelbaan. Maar er zijn er ook die al heel
behoorlijk kunnen rijden. Aan het eind
van het seizoen kunnen ze een echt
schaatsdiploma verdienen, al naar gelang
de geleverde prestatie. Er is een start- en
remproef, maar ook
een slalomproef.
Sommigen kunnen
dan toch ook al een
aantal rondjes van
400 meter rijden.
Dat moet dan binnen een bepaalde
tijd gebeuren en dat
is bepalend voor het
diploma."
Als de kinderen
tien jaar zijn geworden en toch nog verder willen, weet
Könst daar ook wel
een oplossing voor.
„Alleen moeten de
ouders dan zelf voor
vervoer naar
Amsterdam zorgen.
Maar ik heb in de
loop der jaren daar
zoveel mensen leren
kennen, dat ik ze
dan bij een andere
vereniging kan
onderbrengen,"
besluit de
Aalsmeerder.
Niet alleen de jeugd trekt naar
Amsterdam. Ook oudere schaatsers uit de
regio doen dat. Zo als J. 't Hoen uit
Rijsenhout. „Van mijn achttiende tot vijfentwintigste heb ik lange baanwedstrijden gereden, toen ben ik gaan wielrennen. Op mijn 43ste keerde ik terug als
marathonschaatser en dat doe ik nu nog."
De 51-jarige voorzitter van Ijsclub De
Blauwe Beugel neemt net als een aantal
leden van zijn club nog steeds deel aan
landelijke marathonwedstrijden.
„Het opmerkelijke is dat er tussen de
jeugdleeftijd en zeg maar zo tegen de
veertig een groot verval is. Daarna komen
ze weer terug. Dat komt ook omdat er bij
het marathonschaatsen een heel leuke
vriendenband is. Maar alleen vóór en na
de wedstrijden. Iedereen leeft met elkaar
mee, commercieel of niet. Dat hebben we
onlangs nog bemerkt bij het tragische
ongeval van die jonge Poelstra."
't Hoen, die twee of drie keer per week
nog naar de ijsbaan in Haarlem en
Amsterdam gaat, rijdt elke twee weken
nog wel een wedstrijd. Voor zijn groep
(landelijke veteranen) telt die dan nog
zestig ronden, maar voor de anderen
'senioren' gaan die wedstrijden over minder ronden.
Trouwe bezoekers van de Jaap Edenbaan
zijn ook de trainingsgroepen van Ijsclub
Nooit Gedacht uit Wilnis. Een vereniging,
die leden telt uit de wijde omtrek 'omdat
we de enige club zijn die niet van natuurijs afhankelijk is', meldt secretaris D. den
Braber. Op dinsdagavond traint de jeugd
van vijf tot zes, daarna volgt het uur voor
de ouderen tot en met de veteranen. Ook
op vrijdagavond heeft de club nog ruim
twee uur de baan gehuurd. Dan traint de
jeugd eerst, daarna de senioren. In totaal
tellen deze trainingsgroepen 75 leden.
Ook Nooit Gedacht, herkenbaar aan
groene jacks met op de voorkant het
clubembleem, heeft aandacht voor de
jeugd. „Op zaterdagmiddag zijn we met
zo'n 130 kinderen tussen de acht en
twaalf jaar een uur pp de baan om ze de
eerste beginselen bij te brengen. Dat
gebeurt onder leiding van trainer
Herman Versteeg. De belangstelling is
groot, want we hebben een wachtlijst van
circa honderd kinderen," aldus Den
Braber.
Henk Fokkink
In de voorjaarsvakantic wordt op de open baan
de Jaap Eden schaats vier-daagse gehouden. Ook
locrprcstaticlochten, een jaarlijkse triatlon
(schaatsen, fietsen en lopen), scholicren/studcntcn wedstrijden vinden daar plaats.
Het ijscomplex is gevestigd aan de Radioweg.64
in Amsterdam-Oost en telefonisch bereikbaar
onder nummer (020) 694 96 52. Na het schaatsscizoen is de baan beschikbaar voor skcelcren.
Informatie is ook te verkrijgen op een E-mail
adres: jaapeden@\vorldonline.nl

/
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Ome' Henk Könst helpt
één van 'zijn' kinderen bij
het onderbinden van de
schaatsen
Foto Jaap Maars

In het Allard Pierson in Amsterdam is op dit moment een expositie te zien over
muziek in de klassieke oudheid. Speciaal voor de lezers van deze krant worden voor de tentoonstelling

'Mythen, mensen en muziek'
gratis rondleidingen gegeven op
ST"woensdagmiddag 5,12,19 en 26
f"
januari. De lezers krijgen een uitgebreide rondleiding van een uur
met uitleg over het ontstaan, de
ontwikkeling en de betekenis van
de 'klassieke' muziek in de Griekse
en de Romeinse oudheid. De ten- ;
toonstelling is te zien vanaf 10
december tot 12 maart 2000.
De rondleiding begint om half drie
's middags.

Vliegende Eros'•
Folo: Allard Pierson Museum

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij de kassa van het Allard
Pierson Museum betaalt u alleen de toegang tot het museum (MJK gratis).
Vooraf aanmelden voor de rondleidng is noodzakelijk en kan op nummer 020525.2556, per fax 020-525.2561 of e-mail: apm@uba.uva.nl

NAAM
WOONPLAATS
DATUM RONDLEIDING
Het Allard Pierson Museum, Oude
Turfmarkt 127 is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17
uur. Op zaterdag en zondag van 13 •
tot 17 uur.

brasserie • uuijn-amuserij • specialiteitenrestaurant

KERSTMIS
in restaurant
"LES PYRAMIDES"
Kerst voor de hele familie in De Zonnehoek!

Op Eerste Kerstdag serveren wij ons kerstmenu,
"Symphonie van de zee gecombineerd met het bos"
m een gezellig, warme kerstsfeer

Op beide Kerstdagen zijn wij tussen 10 00 en 16 00 uur „gewoon" geopend

Aperitief vanaf 18 30 uur, aanvang diner 1915 uur
De prijs van dit prachtige zes-gangen diner voorafgegaan door een amuse
bedraagt ƒ 87,50 p p
Op de Tweede Kerstdag serveren wij onze kerstbrunch vanaf 12 30 uur
Onze brunch bestaat uit kleine, lichte, maar verfijnde gerechtjes voor
/67,50p.p
i '
i
|

Reserveringen:
Restaurant "Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731700 of 5731707

Op Eerste Kerstdag serveren wij 's avonds een overheerlijk Kerstdiner.
Menupnjs ƒ 69,50 p.p.
Op Tweede Kerstdag kunt u van lekker ongedwongen brunchen vanaf
12 00 uur De prijs van de brunch bedraagt ƒ 54,50 p.p.
(Kinderen tot 12 jaar halve prijs1)
Reserveringen:
Restaurant „de Zonnehoek" Zeeweg 98, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731258

PÖNDOK YAWE
authentiek Indonesisch restaurant

Pondok Yanie KERSTMENU
op 25 en 26 december:
Soto Madura (kippensoep)
Ikan Belado (tonijn in pikante saus)
Babi Ketjap (varkensvlees m ketjap saus)
Sambal Goreng ati Ajam (kippenlevertjes in zoet-pittige saus
gemengd met peteh bonen)
Rendang (rundvlees m pittige saus)
Ayam Opor (kipfïlet in kokossaus)
Telor Gulung (gewikkelde eieren met vlees)
Sayoer Lodeh (groenten in kokossaus)
Gado Gado Bangkok (sla met fruit in pindasaus)
Atjai Koenmg (wortel en komkommer m gele saus)
Saté Ayam en Saté Babi Ketjap
Pisang Goreng (gebakken banaan)
Atjar, Sambal, Kroepoek, Seroendeng, witte/gebakken/gele rijst of
bami naar keuze
Koffie met spekkoek en andere lekkernijen
Dit kerstmenu wordt u aangeboden
vooi de prijs van ƒ 65 per couvert
Reserveren telefonisch 023-5242464
of persoonlijk in het restaurant

KERSTDINER 1999
Trio van ZALM, KRAB en Hollandse GARNALEN
of
WILD-PATE met verse cranberry-compôte

Tijdens de Kerst kunt u de speciale Kerstnjsttafel (exclusief Soto
en koffie) ook meenemen De pnjs is ƒ 50 per njsttafel, te bestellen vanaf minimaal 2 njsttafels Vooi een vlotte afwerking gelieve
u van te voien bij ons te bestellen

*****

Op 31 december 1999 is het restaurant gesloten

Bisque van KRAB met room en cognac
of
Krachtige dubbelgetrokken BOUILLON

Vanaf zaterdag l januari 2000 zijn wij u weer graag van dienst'

*****

DECADENTA
GHrKSfé - Ristcrate Itabsro

Ie en 2e Kerstdag geopend
Reserveringen vanaf heden
tel. 023 57 30929

HERTEN-BIEFSTUK in wüdsaus met bospaddenstoelen
of
ZALM-FILET in roomsaus met verse dille
*****

GRAND KERST DESSERT
of
PLATEAU FROMAGES en noten
*****

Menu's sturen wij u graag toe.
Dagelijks geopend
Grand-Café 09.00-18.00 uur
Ristoranto ITALIANO 18.00-23.00 uur

KOFFIE met ondeugd

De prijs van het Kerstmenu is fl. 88,- p.p.
Eén zitting per kerst-avond, aanvang 18.30 uur
Reserveringen tel. 023-571 46 38
Café Restaurant Het Wapen - Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoor

Haltestraat 10 - Zandvoort
Tel. 023-5730929

^ ' VVv?
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Meyershof
Tfe bestellen voor H
Ie Kerstdag en Oudjaarsavond:
Vis-Hors d'oeuvre vanaf f 27,50 p.p.
een bisque van verse Kreeftensoep f 34,50 (4 pers.)
Verse Vissoep ƒ 24,50 (4 pers.)
te bestellen voor 20 december.

2e Kerstdag zijn wij geopend met een
keuze uit 3 menu's van 5 gangen:

Lok o

Wenst u prettige Kerstdagen
en een goed en gezond
2000

Haltestraat 34 te Zandvoort
tel. 023-571 2800
fax 023 - 573 05 53

Wij zijn 2e Kerstdag geopend.
Voor info en reserveringen tel 023-5716450
Engelbensstr 72 - 2402 KP Zandvoort
('s Woensdag gesloten)

ƒ 69,50-ƒ79,50-ƒ94,50
Wilt u meer weten over deze menu's
deze kunnen worden opgehaald of
toegestuurd door Restaurant Schut

• KERSTMENU l-

Reserveren bij Marcel
tel. 023 5712121 of 032 57 36 044
(uiterlijk 24 december)

RIJSTTAFEL PUTRI ANN ƒ 65,00 p.p.

Wij wensen u fijne
feestdagen,
en een gezonde
jaarwisseling.

DAGING RENDANG PADANG
(rundvleesgerecht met cocos)

DAGING SMOOR
(rundvleesgerecht in ketjapsaus)

AJAM TUTURUGA
(Menadonees kipgerecht, kipfilet)
PINDANG IKAN TONKOL
(tonijn m een milde hete saus)

Kerkstraat 21 Zandvoort

UDANG GORENG BUMBU PEDAS
(grote garnalen in een pittige saus)
TELOR ATJAR KUNING
(mild ei-gerecht)
TUMIS BUNCIS
(gerecht van hancoverts en tofu)
GADO-GADO
(lauw-warme groentenschotel overgoten met
een speciale pindasaus)
DADAR ISI
(ei-gerecht gevuld met rundvlees)

WORLDW1DE HOSPITALITY

GOLDEN TULIP

PERKEDEL UDANG JAGUNG
(maiskoekje met garnaaltjes)

ZANDVOORT-

SATÉ AJAM
(saté van kip)

Feestelijke Kerst aan zee!
24 december 1999, om 21.30 uur:
Familie Fakkeltocht a ƒ 12,50 p.p.
26 december 1999
Feestelijk Kerstdinerdansant
met live muziek!
(Incl. Kerstcocktail, Overheerlijk 5-gangendiner)

ƒ 119,00 per persoon

SATÉ KAMBING
(saté van geitenvlees)
ATJAR KETIMOEN
(zoet-zuur van komkommer)
SAMBAL/KRUPUK/EMPING
—l»

"TENDER TCD
i

*Dei

lS

§<-

Speciale aanbieding
Voor lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad.

Verwen uzelf extra en neem de lift naar huis.
Blijf overnachten in een luxe viersterren
hotelkamer.
Uitgebreid kerstontbijtbuffet volgende ochtend.
Slechts voor ƒ 70,- p. persoon toeslag
.
Golden Tulip Zand voort
:
Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort

• KERSTMENU2*
NASI KUNING MENU ƒ 55,00 p.p.

UB

Voor de kleintjes video's, spelletjes enz
kinderkorting of kinderkerstmenu a ƒ 16,50 p k

Bel 023 571 3243

(WITTE RIJST/BAMI GORENG/
NASI GORENG DJAWA

DECEMBER FEESTMAAND

DAGING RENDANG PADANG
(rundvleesgerecht met cocos)
SMOOR KAMBING
(lamsvlees m ketjapsaus)
AJAM PANGANG KLATEN
(halve kip uit de oven, met ketjap gemarineerd)

wo. 8 Kerstmode fli

ROSARITO

zat. 11 Kerstworkshop o.l.v. Anja Kerkman
69,50
incl. alle materialen. Koffie en lunch.
Aanvang 10.00 uur

UDANG GORENG BUMBU PEDAS
(grote garnalen m een pittige saus)
PERKEDEL REMPAH
(cocos koekjes)
PINDANG TONGKOL
(tonijn in een milde hete saus)

Do. 16 Karaoke wedstrijd 2e ronde in kerstsfeer
25,- incl. stamppot en consumptie.
O.l.v. Karin. Aanvang 19.00 uur

TUMIS BUNCIS
(gerecht van hancoverts en tofu)

zat. 18 Kerstworkshop o.l.v. Anja

ATJAR KETIMOEN
(zoet-zuur van komkommer)

vrij. 24 Overdag open. Kerstavond gesloten

SAMBAL/KRUPUK/EMPING

zat. 25 Overdag open
Ie Kerstavond gesloten
zon. 26 Overdag open
2e kerstavond geopend.
a la carte dineren
Reserveren gewenst
Wij wensen u een gezellige
decembermaand toe.

Haltestraat 13, tel. 5714738

TELOR ATJAR KUNING
(mild ei-gerecht)

NASI KUNING

Weekmedia 17

14

woensdag 8 december 1999
Gevr. in Aerdenhout 1x p.w.
vrouwelijke hulp in de

Personeel gevraagd

huishouding

Administratief/kantoorpersoneel

op woensdag van 9.00-12.00
uur. Tel, 023-5244660.

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

VAN GOGH

Winkelpersoneel

MUSEUM

Marktslagerij Edward van de Pol

is een jong en groeiend bedrijf uit Nijkerk dat zich richt op de
verkoop van vers vlees en vleeswaren op diverse markten in
Het Van Gogh Museum te Amsterdam, waaronder ook het de regio en in het land.
Museum Mesdag in Den Haag ressorteert, is met jaarlijks ruim ledere woensdag staan we op de wekmarkt in Zandvoort.
900.000 bezoekers -waarvan meer dan de helft buitenlanderseen sterk internationaal gericht museum. Na een grondige Voor de uitbreiding van ons team op woensdag zijn we met
renovatie van het bestaande museumpand, vernieuwing en spoed op zoek naar twee collegae
uitbreiding van de technische installaties, alsmede de oplevering van de nieuwe tentoonstellingsvleugel op het Museumplein, is het Van Gogh Museum in juni 1999 weer geopend
Verkoopmedewerksters (m/v)
voor publiek. Naast de permanent tentoongestelde collectie
worden er jaarlijks meerdere tentoonstellingen georganiseerd, Het gaat om een functie voor de gehele dag (van 07.30 tot
vaak in samenwerking met buitenlandse musea. Ruim 130 16.30 uur) en een functie voor de halve dag (van 08.30 tot
medewerkers zorgen voor de organisatie en ondersteuning 13.00 uur).
van deze en andere activiteiten in het museum. De afdeling
Financiële Administratie (FA) is belast met de uitvoering van de
• Wij werken vanuit een moderne, verwarmde verkoopwagen.
boekhouding van het museum en de museumshop aan het • Salariëring volgens CAO slagersbedrijf.
Museumplein, alsmede het verrichten van kassawerkzaamheden aan de publieksingang. Vanwege de steeds toenemende Wilt u meer informatie, of heeft u belangstelling, kom dan eens
hoeveelheid werk is er op de afdeling FA een vacature voor de langs op de markt of bel even met llonka Behr of Edward van
functie van:
de Pol op tel.nr 033-24643853 of 033-2464851.
U\ FOURCHETTE, groenteen fruit traiteur, Gelderlandpleih Amsterdam zoekt versterking voor haar VERKOOP- en KEUKENTEAM.
Bel voor info: 020-6444456.

boekhoudkundig administratief
medewerker
FUNCTIE-INHOUD:
" controleren en coderen van financiële bescheiden
* inbrengen van boekingsgegevens in het geautomatiseerde
systeem
* verzorgen van de crediteuren- en debiteuren administratie
' bijhouden van de voorraadadministratie
' opstellen van diverse informatieve overzichten

Panasonic SC-AK 17
minisysteem met CD-wisselaar
• 2x 30VVatt • met afstandsbediening
• S CD-wisselaar • dubbel tiptoets autoreverse
cassettedeck
• 3 D space EQ
• 3 D acoustic
image EQ

Panasonic

• 2 weg luidsprekers
Van 649.-

Sony breedbeeld kleurentelevisie

Sony SLV-SE 60
stereo videorecorder
• super trilogie • 4 koppen stereo • auto long play
• easy timer setting
• kleuren osd
• 2 scartaansluitingen
Van 649.-

SONY

• 71 cm vlakke Trinitron breedbeeldbuis • hifi stereo
met 60 Watt totaal vermogen • 3D sound system
• hyperband tuner met 100 voorkeuzezenders
• teletekst
(TXT/FLOF/TOP)
• in'cl. afstandsbediening

Van 1999.-

18 AIR MILES

56 AIR MILES

IS AIR MILES

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

DE WERF
Z O R G C E N T R U M V O O R O UD KR E N

ARBEIDSVOORWAARDEN:
" fulltime aanstelling (36 uur), aanstelling voor 12 maanden
* bij gebeleken geschiktheid is een vaste aanstelling mogelijk
' salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring bedraagt min.
ƒ3.400,- en max. ƒ4.500,- bruto per maand overeenkomstig
salarisschaal 6/7 van de CAO verzelfstandigde rijksmusea
* ingangsdatum per zo spoedig mogelijk

Zorgcentrum voor Ouderen De Werf, een voorbeeld van een
verzorgingshuis nieuwe stijl, is gesitueerd aan het water in
Amsterdam Oud-West nabij het centrum en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. De bewoners behouden
zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en beschikken over een
modern appartement. De Werf biedt plaats aan 80 bewoners.
Wij zijn, per zo spoedig mogelijk, op zoek naar:

INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE EN TOEZENDING
CV's
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Clemens
Kahmann (hoofd Financiële Administratie) 020-570 52 00. De
sollicitatiebrief met CV, vóór 18 december 1999 richten aan het
Van Gogh Museum t.a.v. de heer C. Kahmann, postbus
75366, 1070 AJ Amsterdam. Vermeld linksboven op de enveloppe: vacaturenummer FZ 03.

Functie-inhoud:
- biedt ondersteuning en hulp bij ADL
- levert op methodische wijze verpleging, verzorging en begeleiding aan bewoners
- werkt in teamverband
- participeert in de zorgverlening

ZIEKENVERZORGENDE

Functie-eisen:
- relevante MBO diploma (b.v. Ziekenverzorgende)
- zelfstandige en professionele instelling
- beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden
- bij voorkeur ervaring met psychogeriatrische bewoners

Huishoudelijk^
schoonmaakpersoneel
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt:
SCHOONMAKERS MA/: Voor diverse objecten in en rond
A'dam zoeken wij zelfstandig werkende mensen
die fulltime en/of parttime beschikbaar zijn.
VLIEGTUIGSCHOONMAKERS: Voor één van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar gemotiveerde
mensen die fulltime willen werken van ma.-vr.
Geen weekeinden.
CATERINGSCHOONMAKERS: Het betreft fulltime werk op
Schiphol in een grote keuken. Er wordt gewerkt
in ploegendienst, ook weekenddiensten.
VOORMAN/VROUW: Voor een schoonmaakbedrijf in H'dorp
zijn wij op zoek naar een ervaren voorman/vrouw voor een object in A'veen centrum.
De werktijden zijn van 07.15-09.15 uur. Tevens
ervaren schoonmakers m/v gevraagd voor dit
object.
PRODUCTIEMEDEWERKERS: Voor een op- en overslagbedrijf zijn wij op zoek naar fulltime medewerkers
die geen bezwaar tegen ploegendienst hebben.
De werkzaamheden zijn o.a. het afzakken van
grondstoffen en deze gereedmaken voor vervoer. Zowel binnen als buitenwerk.
Voor meer informatie bel of kom langs op één van onze vestigingen.
020-6881044
020-3053040
020-6207116
020-6494645

BREEDBEELD

(Para)medisch personeel

FUNCTIE-EISEN:
" PD-boekhouden of MEAO-bedrijfsadministratieve richting
* kennis van Excel en Exact
" enige jaren relevante werkervaring
" zelfstandig en accuraat kunnen werken

Admiraal de Ruyterweg 325
Ceintuurbaan 426
Nieuwe Zijds Voorburgwal 290
Schiphol Oost, geb. 144. kamer 21

T COMPACT

Salaris
overeenkomstig
FWG 35 van
de CAOZiekenhuiswezen. In eerste instantie bieden wij een contract
voor 1 jaar, met een arbeidsduur van 32 uur p.w. volgens geldend dienstrooster. Voor meer informatie omtrent de functie
kunt u contact opnemen met dhr. R. Flart, locatiemanager, tel.
020-6828286. Schriftelijjke sollicitaties + CV gaarne z.s.m.
t.a.v. de afdeling PO&O, p/a Hugo de Grootkade 18-28, 1052
LS Amsterdam.

Personeel aangeboden
Zandvoort koerier pakjesdienst voor het razendsnel halen en
bezorgen van poststukken, pakjes, bloemen, enz., niet alles
maar wel van alles, (gunstig tarief). Tel. 06-50847964.
Biedt zich aan: ZZP-er voor
grondwerk, sloopwerk of bestratingen voor bedrijf of part.
06-25244163 of 020-4001844
(na 18 uur)

Huishoudelijk werk gevr. door
jonge vrouw. 06-20917691.
Huishoudelijk werk gevraagd
door vrouw. 06-24134982.

Vrouw met erv. in huishouding Man zoekt werk in en om
zkt werk. Tel. 020-6907137.
huis/tuin. Tel. 06-29221929.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

Bosch condensdroger

Zanussi wasautomaat

Frigidaire koelkast

• l -knops bediening voor droogtegraadkiezer
met 7 elektronisch gestuurde programma's en
l tijdprogramma
van 30 minuten
• indicatie van
de actuele
droogtegraad
met 3 LED's

• centrifuge: 1000 t.p.m. • led indicatie voor "aan/uit"
en "deurvergendeling" • jetsystem • bio-fase met
SweetWave
wolprogramma

• inhoud koelruimte 118 liter en inhoud
vriesruimte 20 liter • regelbare thermostaat
• druktoetsontdooiing
• krasvast kunststof
bovenblad

Van 1299.-

Van l 199.-

BFRIGIDAIRE

Van 429.-

10 AIR MILES

30 AIR MILES

33 AIR MILES

Bestron magnetron
•
•
•
•

vermogen 700 Watt • inhoud 17 liter
30 minuten timer
5 vermogensstanden
ontdooistand

• glazen draaiplateau
Van 199.95

Voor de particulier

5 AIR MILES
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gast-

Uw advertentie wordt geplaatst onder een

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1 000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):

huisplein 1 2, Zandvoort.

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99

administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

ter.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
Bosch stofzuiger
t/m 3 regels

l

5.82
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Hi Prepay belpakket met
MitsubishiTrium Galaxy
mobiele telefoon

Epson Stylus Color 460
kleuren inkjetprinter

• zuigvermogen max. 1300 Watt • energiezuinige
eco-stand • elektronische zuigkrachtregeling
• 2-delige metalen
zuigbuis • 3-voudige
hygiënefilter
• automatische
snoeroproller

• geen abonnements- en aansluitkosten • bellen vanaf
fl.0,25 per minuut
• standaard fl. 45,beltegoed • incl.
lader en battery

• resolutie 720x720 DPI in kleur en zwart • parallel
geïnstalleerde cartridges • perfecte afdruk van
tekst • grafische afbeeldingen en stickers • voor PC
en Macintosch
• incl. Sierra
PrintArdstsoftware

• Dualband toestel

Van 328.-

Van 199.-

Van 249.-

5 AIR MILES

149.-

4 AIR MILES

EPSON

9 AIR MILES

Prijzen zijn incl. BTW. Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 12 december 1999 zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1/m 10 regels 1 19.39

Prijzen zijn incl. 1 7,5 °/o BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:

AMSTELVEEN:
REMBRANDTHOF5I

AMSTERDAM:
BIJLMERPLEIN 556A

ALMERE:
SCHRIJVERSTRAAT 8

AMSTERDAM:
CEINTUURBAAN 77-79

Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

HAARLEM:
GROTE HOUTSTRAAT l 16

AMSTERDAM:
KINKERSTRAAT 218-222
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Opel Zafira
Bekroond

Veel uit te leggen
toordat we bij het lijdend voorwerp van deze test, de
Jj Mercedes-Benz CL, belanden, eerst een opmerking vooraf:
W dit wordt geen 'normaal' testverslag. Met de gebruikelijke
schrijving van zaken als wegligging, comfort en ruimte doe je
CL namelijk al snel tekort. Want dit is niet zomaar een auto.
e denkt, dat de gelukkigen die
h een Mercedes CL kunnen pertteren een zorgeloos bestaan lein, vergist zich schromelijk,
nophoudelijk krijgt de CL-rijder
nagenoeg onmogelijk te
antwoorden vraag voor z'n kien: "Wat is er nou zo bijzonder
n zo'n CL?" Het is vooral het
jskaartje van bijna drie ton (voor

de 'goedkoopste' versie), dat mensen die vraag doet stellen. Een auto
die net zoveel kost als een doorsnee ééngezinswoning komt op de
nuchtere Hollander immers nogal
absurd over. Hoe geef je op zo'n
vraag een toereikend antwoord?
Welnu. Begin met te vertellen, dat
de elektrisch verstelbare stoelen
van de CL uw billen niet alleen ver-

hevrolet Triax

^ eneral Motors presen• teert de Chevrolet Triax,
teJi een concept-car met een
lieke eigenschap: de bestuurr kan kiezen uit verschillenIe vormen van aandrijving. Dit
jetekent, dat de Triax voorzien
<an worden van elektrische
/ierwielaandrijving, elektrischi/bride Vierwielaandrijving of
:en verbrandingsmotor
met
^weewielaandrijving.
CM
fienkt hiermee dé transportopossing voor de volgende eeuw
n handen te hebben.
ieneral Motors is geen kleine jon|j;en in de autowereld. De autogi;ant is zich dan ook terdege'
>ewust van zijn verantwoordelijkleid op het gebied van milieube.cherming. Daarom heeft GM uit;ebreid onderzoek verricht naar de
nilieueisen waaraan auto's over de
iele wereld moeten voldoen. De
undusie was, dat alleen aan alle
lormen voldaan kan worden, wanleer een auto met verschillende
'ormen van aandrijving uitgerust
kan worden. Bij de ontwikkeling

van de Triax heeft GM nauw
samengewerkt met een aantal aan
haar gelieerde bedrijven, waaronder Suzuki.
Het voorste deel van de Chevrolet
Triax herbergt de elektromotor bij
de elektrische en elektrisch-hybride
(met zowel elektro- als verbrandingsmotor) uitvoeringen. Deze
krachtbron is een doorontwikkeling
van de motor van de EV1, het elektrische voertuig dat in de Verenigde
Staten al enkele jaren in de
showroom staat. Achterin de Triax
kan de verbrandingsmotor ondergebracht worden.
De keuzemogelijkheden beperken
zich overigens niet alleen tot de
aandrijving. GM ziet een toekomst
voor zich, waarin auto's qua koetswerk, kleur, uitrusting en aandrijvingtype als het ware 'samengesteld' kunnen worden door de consument, net zoals dat bij de bestelling van een computersysteem
gebeurt. Op die manier blijven
auto's betaalbaar en tegelijkertijd
winstgevend voor de producent,
aldus GM.

Uitgebreide Garantie

>
•
>
>

Het Duitse Bild am Sonntag
heeft de Opeis mpv, de Zafira,
bekroond met het fel begeerde
Gouden Stuurwiel in de cntegorie compacte vans. De jury,
bestaande uit 28 prominente
vakjournalisten, prees het variabele interieur van de Zafira. De
Opel laat zich in een oogwenk
ombouwen van zevenpersoonsauto tot tweepersoons bestelauto. En dat zonder de stoelen te
verwijderen. In de eerste vijf
maanden na de introductie, hebben in Europa 135.000 Zafira's
een eigenaar gevonden.

warmen, maar desgewenst ook
ventileren. Leg vervolgens uit, dat
de geluidsinstallatie beter klinkt
dan de gemiddelde concertzaal en
dat de ruitenwissers volautomatisch gaan werken wanneer de
voorruit nat wordt. Merk op, dat u
dankzij het xenon dim- en grootlicht scherper kunt zien dan een
uitgeslapen buizerd en dat u met
gebruik
van
de
Parktronic
desnoods met uw ogen dicht kunt
inparkeren. Wanneer u daaraan
nog toevoegt, dat in een CL meer
leder zit verwerkt dan in de garderobe van Cher, kunt u een opsomming van alles wat elektrisch
bedienbaar en verstelbaar is gerust
achterwege laten. Dat is allemaal
zo vanzelfsprekend, dat zelfs
Mercedes zélf er nauwelijks een
woord aan vuilmaakt.
Als dit alles nog niet voldoende
indruk heeft gemaakt, is het
moment aangebroken om over de
rijeigenschappen te gaan vertellen.
Opmerkingen over de onvoorstelbare rust waarmee de achtcilinder
zijn werk doet treffen pas goed hun
doel, wanneer u erbij meldt, dat er
minstens een Italiaanse auto met
het bekende steigerende paardje
op de neus aan te pas moet komen
om u zoek te kunnen rijden. Ook
een korte uitleg over ESP - het systeem dat zelfs de meest grove
stuurfouten corrigeert door per
wiel bij te remmen - slaat in veel
gevallen aan. U kunt uw betoog
afsluiten met ABC, een voorziening
die zorgt dat de auto in bochten
nagenoeg niet overhelt, met als
resultaat de wegligging van een
sportwagen.

Fiat Bravo 80
Trofeo

De Mercedes-Benz CL: de Ro ex

Pretletters van BMW
troef in handen: de sleuteltjes. Laat
de persoon in kwestie een blokje
om rijden met de CL en hij komt
gegarandeerd terug met een glimlach rond de lippen, die er met
geen beitel meer af te krijgen is.

SPECIFICATIES AAERCEDES-BENZ

CL 500

Een paar quasi nonchalante opmerkingen maken uw verhaal helemaal
af: noem nog even de remlichten,
waar geen ordinaire gloeilampen in
zitten - alleen de gedachte al maar veel sneller reagerende
LEDjes. Of bespreek kort de vrijwel
onmerkbaar schakelende automaat. Om na dit alles niet overdreven blasé over te komen, kunt u
bekennen dat u geen Distronic op
uw CL 500 heeft zitten. Dit systeem, dat automatisch een vooraf
ingestelde afstand tot uw voorganger handhaaft, was u net iets te
duur.

Motortype:
achtcilinder Vmotor, drie kleppen per cilinder
Cilinderinhoud: 4.966 cm3
Vermogen:
225 kW/306 pk
bij 5.600 tp.m.
Max. koppel:
460 Nm tussen

leder normaal mens zal na deze uitleg diep onder de indruk zijn. Men
zal de prijs van de auto zelfs als
'alleszins schappelijk' gaan zien.
Uitzonderingen zijn er echter altijd.
Dus treft u iemand die nog altijd
niet lyrisch is over uw aankoop,
dan heeft u nog een allerlaatste

Prijs:
ƒ 297.000,BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Telefoon 023-573 1613
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

2.700 en 4.200
tp.m.
6,5 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
begrensd op
' 250 km/uur.
Gem. verbruik: 13,4ltr/100km.
Gem. verbruik met cilinderuitschakeling (optie): 12,5 ltr/100
km.

Om de volledige standaarduitrusting van de CL 500 weer te geven
ontbreekt hier de ruimte. Daarom
een overzicht van een aantal
accessoires die nog bijbesteld
kunnen worden:
Telefoon in middenarmsteun
Spraakbediening voor telefoon
Multi Contour stoelen
Pneumatisch op-/neerklappende
hoofdsteunen achter
Elektrisch rolgordijn achterruit
Bose Soundsystem
Keyless-Go
ZAS (cilinderuitschakeling)
Distronic
Het merendeel van deze extra's is
standaard op de CL 600.

ang verwacht en toch
gekomen: de nieuwe Eiserie van Mazda. In
december
presenteren
de
[Japanners een flink verjongde
bedrijfsauto. Deze krijgt nu de
yijfhoeks grille, zoals die ook is
zien bij de sportief gevorme en ruimte Premacy. De
besteller van Mazda krijgt
taardoor een
herkenbaar
jfnoet, waarmee hij zich ondericheidt van de massa in deze
<lasse.

^"e uitvoeringen hebben groen

Saab helpt bij
wegenbouw
Saab-technici helpen met het
ontwerpen van wegen. Samen
met onder meer de National
Swedish Road Administration
werkt Saab mee aan demonstratieprojecten rond verkeersveiligheid. Saabs doel is het beter
afstemmen van de weg op de
capaciteiten van de auto en de
bestuurder. "We hebben in de
loop der jaren geweldig veel
kennis opgebouwd over hoe
auto's en bestuurders zich in verschillende situaties gedragen",
zegt Christer Nilsson, veiligheidsingenieur
bij
Saab.
"Daardoor weten we ook welke
wegomstandigheden
het
bestuurders . extra
moeilijk
maken. Deze kennis willen we
inzetten voor de ontwikkeling
van veiliger wegen."

Met de X5 boort het Duitse merk
zich in een nieuw segment. Meteen
pakt het merk stevig uit. Deze auto
zit volgepakt met technische vondsten om het rijden op onverharde
en verharde wegen tot een waar
genot te maken. Dat mag ook wel,
want als voorlopige prijs noemt
BMW voor dit model 175.000 gulden. Dat is het bedrag voor de versie met een 4.4i achtcilinder motor.
In de tweede helft van 2000 komt
er een zescilinder variant voor een
prijs van ongeveer 130.000 gulden.

Descent Control (HDC). Deze
voorziening zorgt ervoor dat de
aandrijflijn maximaal vertraagt bij
het bergafwaarts rijden, om de
remmen te sparen.
De X5 heeft een automaat met
steptronic. Met de hand schakelen
is
dus
ook
mogelijk.
Vierwielaandrijving is uiteraard
standaard, waarbij de mogelijkheid
bestaat om over te gaan op lage

De BMW voor het grote avontuur
is vooral een fors model. In de
lengte komt hij aan 4,66 meter en
in de breedte meet hij maar-liefst
1,87 meter. Over hoofdruimte zullen de inzittenden weinig te klagen
hebben, gezien een dak dat zich
1,72 meter boven de grond
bevindt. De 4.4i motor levert 268
pk, waarmee de X5 in 7,5 seconden van nul naar honderd flitst.
Voor een off raad auto is dit een
heel goede waarde.
Uiterst geavanceerde technologie
draagt bij aan het comfort en de
veiligheid. Tien airbags beschermen
de inzittenden. Een dynamische
stabiliteits controle staat borg voor
een strak weggedrag. Specifieke
zaken die het rijden in zware
omstandigheden vergemakkelijken
zijn de automatische differentieel
rem (ADB-X) en de intelligente Hill

De open versie van de BMW 3-serie komt in april, vlak voor het cabrio-seizoen.

Met de X5 begeeft BMW zich figuurlijk en letterlijk op onbegaande
paden.
gearing voor maximale trekkracht
bij een ultralage snelheid voor precisie-manoeuvreren. Luchtvering
met automatische hoogteregeling
garandeert een maximum aan
comfort. Verder biedt ook deze
BMW een uitermate riante uitrusting. In dat opzicht is hij vergelijkbaar met de limousines van de 7serie, waarvan zelfs het krachtige
remsysteem stamt.

Voorjaar lacht BMW tegemoet

B

MW-dealers kijken het voorjaar reikhalzend tegemoet. Dan verschijnen
twee lekkerbekjes in de showroom:
de 3-serie Cabrio en de luxe off roader X5.
Beide zijn ontworpen voor rijplezier, waarin BMW als vanouds prima slaagt.

De kreet 'Freude am fahren' is niet voor niets
bedacht. Die omschrijft perfect de sfeer en het
karakter van het merk, welke de ingenieurs van
dit Duitse merk najagen. De 3-serie Cabrio komt
in april. De eerste versie is een sportieve 323 Ci
cabrio met een 2,5-liter motor van 125 kW/170

pk. In de toekomst volgen andere motorvarianten. De cabriolet is van neus tot aan voorste
dakstijl gelijk aan de eerder dit jaar geintroduceerde coupe. Een duidelijk taillelijn, een krachtiger achtersteven en een elegante kap vormen
samen het eigen gezicht van de cabriolet.

Nieuwe Estate van Volvo

V

olvo komt begin volgend jaar met een gloednieuwe Estate
voor de topklasse. Van achteren gezien toont de auto
dynamisch. In de achterlichten valt het design te herkennen van de S80 (sedan). De Zweden zullen de Estate louter met
turbomotoren gaan leveren, waarvan de krachtigste 250 pk produceert.
getint glas. Het dashboard en het
stuurwiel zijn compleet nieuw.
Opvallend is de middenconsole
met twee flinke opbergvakken.
Bovendien heeft Mazda de
bestuurdersstoel een andere positie

Autoschade
l

3

23 Ci cabrio en X5, het
zijn de pretletters van
BMW.
De typeringen
behoren toe aan modellen die
maximaal plezier opleveren. En
ze verschijnen in april bij de
dealer in de showroom. Zeker
voor de derde generatie van de
3-serie cabriolet is dat een perfect tijdstip zo vlak voor het
zomerseizoen. De X5 is een
terreinauto van het meest luxe
soort. BMW spreekt dan ook
liever van een Sports Activity
Vehicle (SAV).

Acceleratie:

Mazda vernieuwt E-serie

de andere kant is veel aan'acht geschonken aan verhoging
het comfort en de veiligheid,
''uurbekrachtiging zit op alle veren de SDX-uitvoeringen heb)e
n centrale vergrendeling. Tevens
5
een diagonaal gescheiden remWeem gemonteerd en door een
'erbeterde wielophanging helt de
:serie beduidend minder over in
)0
chten. In de DX-versies is een
le
stuurdersairbag standaard.

Fiat introduceert de Bravo 80
Trofeo, een auto die vooral sportief ingestelde automobilisten zal
aanspreken. De driedeurs auto
heeft een 1,2 liter zestienklepper
(82 pk/60 kW) onder de motorkap waarmee hij mooie prestaties aan de dag legt. Aan de buitenzijde is de Trofeo te herkennen aan antracietkleurige vijfspaaks lichtmetalen velgen met
brede banden. Verder heeft de
Fiat een achterspoiler in de kleur
van de carrosserie en in de voorbumper geïntegreerde mistlampen. Fiat heeft de binnenzijde
van de auto ook een sportieve
uitstraling
gegeven.
Sportstoelen, witte wijzerplaten,
een lederen sportstuur en dito
versnellingspook zijn alle aan
boord. Het prijskaartje van de in
twee lakkleuren verkrijgbare
Bravo 80 Trofeo vermeldt een
bedrag van 31.950 gulden.

..} Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten

o.a. bij hagel- en parkeerschade
/
.Jiuluslriewq; 27-31. 1115 AD Duivcndreclu. lel. ()2()-6')S Oft 26. lax 02(1-416 102?

gegeven ten opzichte van het
stuurwiel, waardoor de zithouding
beter geschikt is voor Europeanen,
die door de bank genomen wat
groter zijn dan mensen in Azië.
Mazda levert de E-serie met een
2,O-liter benzinemotor van 70
kW/90 pk of een 2,2-liter diesel
van 52 kW/71 pk. Kopers kunnen
kiezen uit een gesloten bestelversie
en een pick-up. Deze laatste is ook
zonder laadbak te bestellen, waarmee ook andere opbouwen zijn te

De E-serie krijgt nu de vijfhoekige grille, welke de auto een echt
Mazda kenmerk van deze tijd
geeft.

realiseren. Verder is er nog een
dubbel cabine versie op basis van
de bestelvariant. De E-serie is te
koop voor een prijs vanaf
f 26.950,- (chassis/cabine en excl.
BTW en BPM).

Met stationwagens heeft Volvo een voortrekkersrol. De vroegere 145 en
245 hebben de basis gelegd voor een goede reputatie van de Volvo Estate
modellen. Bij de nieuwe versie is vooral gekeken naar rijplezier en dynamiek. Uiteraard staat ook de veiligheid op hoog niveau, wat betekent dat
de auto ongetwijfeld zal zijn uitgerust met de laatste snufjes van Volvo's
Side Impact Protection System en met het mechanisme dat de kans op
nekletsel bij een aanrijding van achteren vermindert.
De T5 wordt de topuitvoering. Die krijgt een motor van 250 pk. In 7,1
seconden accelereert hij van nul naar honderd kilometer per uur. De hoge
prestaties gaan gepaard met een laag verbruik van gemiddeld 9,3 liter
over honderd kilometer. Volgens Volvo is er op dit moment geen stationwagen op de markt met meer dan 190 pk die met zo weinig brandstof
genoegen neemt.tel 0297-281495.

De nieuwe Estate heeft duidelijk kenmerken van het dynamische en
geprezen design van de S80.
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december uitreiking Eindejaarsmiljoen Sponsor Loterij

Actie Pepernoot ïs groot succes!
Een mooi kadootje van Sinterklaas. Dat
gunt u toch ieder kind? Het Nationaal
Fonds Kinderhulp zet zich al 40 jaar in
voor vele tienduizenden kinderen in
Nederland, die om welke reden dan ook
niet meer thuis kunnen wonen. In de
tehuizen en pleeggezinnen waar zij
opgroeien is er geen gebrek aan liefde
en zorg maar wel aan financiële mïddelen. In de decembermaand is er vaak
geen geld voor kadootjes.
Daarom voert het Nationaal Fonds
Kinderhulp jaarlijks rond Sinterklaas de
speciale Actie Pepernoot. Hierdoor
zorgt het fonds ervoor dat kinderen die
in pleeggezinnen en tehuizen wonen
een Sinterklaaskado krijgen. Dit jaar is
dat mede dankzij financiële steun
van de Sponsor Loterij wederom
gelukt. U ziet, uw steun helpt! Blijft
u dus spelen in de Sponsor Loterij dan
steunt u de vele goede doelen die uw
hulp zo hard nodig hebben.

Notaris Van Os in Amsterdam hccfi de trekking van de Sponsor Loterij van november 1999 verricht.
Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars
behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort. De loterij is goedgekeurd door de
Maaissecrctaris van Justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Zclfoutcn voorbehouden.
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De wcckprijren z i j n gevallen
op de volgende lotnummers
05 november 0022200
12 november 5313389
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| 1.000,- eindcijfers ...59164 19 november 4121767
f 100,- eindcijfers
5325 26 november 6105429
f 10,- eindcijfers
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De dagprijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

3584760
7679790
4703116
8424108
7311054
3999253
0463478
6460183
9476777
0268773
4905700
3679390
5826171
5070933
4107756

Mas ik ü l miljoen
overhandigen
"Echt waar, ik wil die enorme cheque van één miljoen
gulden graag aan u geven ...
maar don moet u natuurlijk
vfél meespelen.
Op 26 december is het
zover, dan gaat het Eindejaarsmiljoen eruit. En ü
kunt hem nu nog winnen. U
hoeft alleen maar de bon op

', *" „ '<

'

'^

J

16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november

5411020
9407786
7194897
5883473
2459981
2308400
5070406
5620113
9569075
2564498
6593566
5210432
8641975
0464363
7434999
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WIN NU DE

VWLupo
001034943
's-Gravcnhage

getal l t/ra 22

*
26
21
17

09
25
12
02

05
10
08
07

'30
04
13
40

41
16
22
11

24
32 \
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Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000BINGO

getal 23 t/m 36

ter waarde

van

ƒ 15.000,-

1 MÏLJQÊN
GULDEN

Johan Cruijff
Ambassadeur Sponsor Loterij

BINGO

MAANDELIJKSE

EEN
DROOM
REIS

CHEQUE

UITS1AGEN SPONSORBINGO
5 DECEMBER

EXTRA
GOUDEN
BINGO:

deze pagina terug te sturen.
U speelt dan al mee voor
maar één tientje per maand]
Vul de bon nu in en kies
meerdere lotnummers, dan
maakt u gegarandeerd meer
kans en mag ik u binnenkort
misschien al feliciteren met
uw miljoen!"

4»>

23 ƒ10.000,-

34

ƒ 20,-

14 ƒ1.000,-

27

ƒ10,--'

31

ƒ100,-

29

. 42
39
35
19

ƒ 50,
ƒ 40,
ƒ30,ƒ25,-

45
43
36
28

l

GASTONS
SURPRISE
zondag 12 december
18.10 wur op RTL 4 i
Kijk, bel en win ':

een mobiele :
telefoon mét 'jaarabonnement
<
.*> * -f
De Bingolijn
0909-0077(95 cpm)

Heb ik prijs?
0909-0044
(60 cpm)
ƒ9,-!
ƒ8,-; Meer informatie?
ƒ?,-; 0900-3001400 (35 cpm)
ƒ6,ƒ5,-'

Op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de maandelijkse
trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij lot wcderopzcgging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de
inleg van ncvenstaandc rekening af te schrijven.
Dƒ
Dƒ
Dƒ
Dƒ

40,30,20,10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(iwce lotnummers)
(een lotnummer)

A.u.b. uw kmze aankruisen en vciilcr invullen
in bloltlrllrrs. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel. 0900-300 1400 (35 cpm).

D de heer

Di

150.99.12

Naam.
Adres:
Postcode:
Plaats:
(PosObanknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tel:

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:
22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 15 december en 29 december 1999.

Woensdag 15 december 1999

a

l
ui

l

Datum
15 dec
16 dec
17 dec
18 dec

19 dec
20 dec
21 dec
22 dec

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 50, oplage 5.425 Editie 17

HW

LW

HW

LW

07.55

03.45
04.24

20.15

16.05

21.36

17.06

05.24
06.44

22.45
23.56

18.04

08.10

12.26
13.19
14.12
14.57

08.56
10.16

11.15

00.55
01.50
02.37

09.26

10.05
10.55

Nieuwsblad
Weinig kans
voor vandalisme
op Gerfenbach

19.26
20.14
21.15
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Polikliniek
Zandvoort
in de maak

Volgens wethouder Oderkerk is de mogelijkheid voor
een polikliniek in Zandvoort
een reële optie. Een aantal
specialisten zoals uroloog,
kno-, oog- en vrouwenarts uit
het Spaarneziekenhuis voelt er
ADVERTENTIE

24 december 1999, om 21.30 uur:

Familie Fakkeltocht
a ƒ 12,50 p.p.
26 december 1999

AFHAALXORTING

ƒ 119,00 per persoon

De hele maand
december 1999

Bel 023 571 3234

r

4 frites
met fritessaus

&
4 Grillburgers
\7 OLGENS MIJ HEB ik een
» haat-liefde verhouding met
de kerstboom. De liefde begon
toen ik bij mijn ouders woonde. Een week voor kerst werd
de versiering heel voorzichtig
uitgepakt. Mijn favorieten waren: een porseleinen engeltje
met doorzichtige vleugels en
een trompetje waarop je kon
blazen.
In onze kerstboom zaten
echte kaarsjes. Hoe 'echt' ze
waren bleek snel toen de
boom in de fik stond. Mijn vader reageerde zeer alert. Hij
gooide de brandende kerstboom met alles erop en eraan
de tuin in. Het kerstengeltje
had daarna maar één arm en
het trompetje was gesneuveld.
De mooiste kerstboom
stond in de Hervormde kerk.
Ik zat op zondagsschool en
een keer mocht ik tijdens de
kerstdienst de kaarsjes aansteken. Via een brandende
kaars werd de lont aangestoken. De koster stond met een
natte spons, die bevestigd was
op een lange stok, naast de
boom voor het geval dat er
iets mis ging.
Toen ik later met mijn gezin
het kerstfeest vierde, veranderde de liefde voor de boom.
De troep die je van al die naalden had viel zwaar tegen.
Want tenslotte moest ik het
zelf opruimen. Een keer heb ik
de boom met een flink touw
aan het plafond bevestigd.
Mijn katten vonden het nameMjk heel leuk om erin te klimmen.
_ Ondanks alles bleef ik de
'echte' kerstboom toch trouw.
Maar twee jaar geleden was ik
het zat. De situatie verslechterde tussen de boom en mij
dusdanig dat ik besloot om
n 'nepper' te kopen. Dat zou
ftiinder rotzooi geven en maklijker zijn. Niet dus. Wat een
Werk om zo'n kunstding uit en
er in elkaar te vouwen. Dit
Jaar twijfel ik of ik hem in de
kamer zet. Zou de liefde echt
over zijn? Als ik langs de hoge
kerstboom loop die op het
Raadhuisplein staat gaat m'n
hart sneller kloppen. Misschien koop ik toch nog een
klein kerstboompje. Oude liefde roest niet.

Sobere uitstraling

ZANDVOORT
Een
alarmploeg, bestaande uit de
burgemeester, het hoofd van
de brandweer en politie en
een aantal ambtenaren, zal
de mulenniumviering op het
gemeentehuis doorbrengen.
Het is de bedoeling dat deze
ploeg ingrijpt wanneer er iets
mis gaat. Ook komen er voor
de bewoners vijf meldposten,
vier in Zandvoort en een in
Bentveld.

voor maar

15,Alleen geldig bij FEBO
Kerkplein 5, Zandvoort

FEI30

De gemeente Zandvoort
gaat ervan uit dat de overgang
naar het jaar 2000 zonder problemen zal verlopen. Toch zullen zo'n twintig gemeentelijke
medewerkers
piketdienst
moeten draaien. Deze gaat een
uur voor middernacht in en
eindigt een uur erna. Volgens
wethouder Oderkerk is er geen
reden tot paniek. „Er is 55 miljoen gulden uitgegeven om de
computersystemen in Nederland millenniumbestendig te

ADVERTENTIE

Sanders
MEUBELSTAD;

maken. Daar heb ik wel vertrouwen in. Er kan echter altijd
wat mis gaan. Bijvoorbeeld op
gas, water- of electriciteitsgebied. Voor de zekerheid hebben we mensen klaarstaan om
in te grijpen."
Zou er sprake zijn van een
groot incident, dan treedt het
reguliere noodplan in werking.
Bewoners moeten in dat geval
instructies opvolgen die via radio Noord-Holland worden uitgezonden. De meldposten zijn
opgezet voor het geval de
stroom of telefoonverbinding
uit mocht vallen. „Het is bedoeld voor noodhulp," zegt
Oderkerk.
„Op
bepaalde
plaatsen worden mensen neer-

'Moslims
doen niets
aan kerst'
Uit & Vrije Tijd
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Zegwaard en Knijper
op de derde plaats
De verkiezingen van de
Zandvoorter van de Eeuw
zijn gesloten. In totaal
hebben 220 lezers de bon
uit de krant geknipt en
drie (of minder) van de
tien genomineerden
aangekruist. Nadat de
stemmen waren geteld
bleek dat er twee
Zandvoorters op de derde
plaats waren geëindigd:
zuster Zegwaard en Cees
Kuijper. Wie tweede is
geworden leest u volgende
week in de krant, in de
laatste krant van het jaar
nippertje werd zij ingehaald
melden we wie de
Zandtvoorter van de Eeuw door Cuijper senior die 17
stemmen had. Nu delen zij
is geworden.
de derde plaats.
Onder degenen die hun
USTER ZEGWAARD EN
Cees Kuijper. De eerste stem hebben uitgebracht,
heeft als kraamverzorgster hebben we tien exemplaren
heel wat pasgeboren Zand- van het 'Fotoboek van de
voorters gevoed en gewas- Eeuw' verloot. In dit boek
sen, de tweede is in de oorlog staan vierhonder foto's die
actief geweest als koerier Nederland in de twintigste
voor de illegale krant De eeuw typeren. De winnaars
Kleine Patriot. En hij heeft zijn: A. Furth, Celsiusstraat;
natuurlijk nog veel meer ge- M. Weber, Voltastraat; Mevr.
daan, maar daar komen we Koper-Engbers, Huis in de
Duinen; J.P. Versteege, Vinlater nog op terug.
Voor de Zandvoorters die kenstraat; C.J. van Gelder,
deze twee mensen kennen of Zandvoortselaan; G.A. WesWilhelminaweg;
gekend hebben was het een selink,
reden om hen naar voren te Zwaanenburg-Koning, Kostschuiven als kandidaat voor verlorenstraat; H. Rawi,
de titel Zandvoorter van de Boulevard Paulus Loot; J.
Eeuw. Op beiden zijn 23 Keesman, Jan Steenstraat
stemmen uitgebracht, dat is en de familie Spiers, Gort
in totaal 46. Eerst leek zuster van der Lindenstraat. Zij alZegwaard met 19 stemmen len krijgen het boek binnenderde te worden. Net op het kort thuisgestuurd.

Z

gezet met portofoons. Bewoners die acute doktershulp no- NewWave krijgt instrumenten
dig hebben, kunnen daar teZANDVOORT - De muziekschool New Wave heeft een aanrecht."
zienlijke geldsom gekregen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens de uitvoeInwoners van Zandvoort en ring van het Winterconcert. Het geld is afkomstig van de StrandBentveld moeten er trouwens korrels, een anonieme Zandvoortse liefdadigheidsclub. Van het
ook rekening mee houden dat geld worden een piano, keyboards, elektrische gitaren, versterde huisartsen een millennium- kers, lesmateriaal en lescomputersoftware gekocht. Hoe groot
dienst draaien. Die duurt tot het bedrag is, mag niet bekend worden gemaakt.
dinsdagmorgen 3 januari acht
uur. „Via een meidnummer in
het Spaarneziekenhuis wordt
ADVERTENTIE
de doktershulp geregeld." De
bewoners van Zandvoort en
Bentveld worden in de laatste
week op de hoogte gebracht
over de speciale nummers en
locaties van de meldposten.
CH
Alle informatie daarover staat
NVM
in de lokale kranten te lezen.
MAKELAAR

CENSE&

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
19 DECEMBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

EIGEN PARKEERGARAGE
:

Overtoom. 557
TeU6184733

Stichting ontwikkeling ópen golf Zandvoort
INFO TEL; 023-5715240

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023-5715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 9

'Heerlyk opnieuw te mogen beginnen'
'De opening van de praktijk valt toevallig op mijn verjaardag
en dat beschouw ik als een extra cadeautje," zegt dokter
Ade Scipio-Blüme, die normaal gesproken er voor zorgde
vrij te zijn op haar geboortedag. Aan de 17-jarig durende
maatschap met Bart van Bergen in de Pasteurstraat in
Noord is hiermee een einde gekomen.

H

ET DOKTERSDUO
begon met nul patiënten, maar heeft er nu
zóveel dat de praktijk
intussen uit zijn jasje is gegroeid. Daarbij komt het feit
dat dokter Anderson eind december met pensioen gaat en
er dus een vervanger gezocht
moest worden voor zijn patiënten. „Een gedeelte van de patiënten uit Noord gaat met rrüj
mee en het andere gedeelte bestaat uit de patiënten van dokter Anderson.
Overigens
neemt hij pas oficieel op l januari afscheid, maar omdat
Anderson nu twee weken op
vakantie is, ben ik vast van
start gegaan."
„Bart komt oorspronkelijk
uit Noord en wilde daar graag
blijven. Daar ga ik dan niet
over bekvechten, bovendien
woon ik zelf ook in het centrum." Scipio is niet gehuisvest in de oude praktijk van
Anderson, maar in de oude
ruimte van dokter Paardekooper en dokter Mol aan de Koninginneweg. „Je herkent het
daar niet meer terug. IK heb
fors verbouwd. Alles is in lichte
tinten, met een donkerrode
vloerbedekking. Ik heb een
prachtige
onderzoekstafel
aangeschaft," laat ze zich even
Nel Kerkman meeslepen door haar enthou-

L
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Alarmploeg paraat byjaarwisseling

(Incl. Kerstcocktail,
Overheerlijk S-gangendiner)

Het kerstfeest is een
feest van licht in
donkere dagen. Of
de Zandvoorter er
aan de vooravond
van 2000 nog zo over
denkt is de vraag.

En verder:

DEZE WEEK:
28 PAGINA'S

voor om patiënten uit Zandvoort en Bentvelt in een Zandvoortse polikliniek te behandelen. De patiënten hoeven
daarvoor niet meer naar Haarlem af te reizen. Oderkerk
noemt zo'n samenwerking
'uniek'. „Alle betrokkenen
moeten een convenant ondertekenen. Het ziekenhuis, de
specialisten, huisartsen, zorgaanbieders en, zorgverzekeraars moeten volmondig 'ja'
zeggen. Voordat het zover is
zal er eerst een langdurig proces van overleg aan voorafgaan."
De wethouder verwacht dat
de besprekingen hierover in de
eerste helft van het volgend
jaar al rond zijn. Belangrijk is
ook dat in het huidige zorgcentrum een afdeling komt waar
patiënten langer kunnen verblijven na een ziekenhuisopname. „Als er thuis niemand is
die voor hen kan zorgen, dan
komen ze tijdeüjk terecht op
een soort verpleegafdeling.
Daarvoor moet natuurlijk flink Een aantal ouders van de Oranje Nassauschool aan de Lijsterstraat heeft een kerststal gemaakt waarvan de soberheid moest uitstralen.
worden verbouwd." Volgens De poppen zijn gemaakt van gips. „Er is bewust voor gekozen dit zo te laten," verklaart directeur Ton Bavinck. „Je kunt de gezichten wel
Foto: Karin Schut
Oderkerk wordt de polikliniek beschilderen, maar dan krijg je zo'n parodie op de werkelijkheid."
wellicht ook ingericht als eerste-hulppost. „Daar kan ik me
wel iets bij voorstellen."

Feestelijk
Kerstdinerdans ant
met live muziek!

Voor de kleintjes: video's, spelletjes enz.
kinderkoning of kinderkerstmenu
i/16,50 p.k.

Corfina Modes
maakt veertig
jaar niet vol

22.24
23.26

Maanstand: EK do 16 dec 01.50 uur.
HW: wo 22 dec 02.37 uur, + 125 cm NAP.
LW: ma 20 dec 21.15 uur,- 72 cm NAP.

ZANDVOORT - Een aantal
specialisten van het Spaarneziekenhuis wil wel meewerken aan de oprichting
van een polikliniek in Zandvoort. Deze kliniek zou moeten komen bij het huidige
Zorgcentrum Zandvoort aan
de Herman Heijermansweg.
Behalve een dagbehandeling
kunnen patiënten er ook tijdelijk worden verpleegd na
een ziekenhuisopname.

Los nummer 2 gulden

siasme. „Met een druk op de
knop gaat hij vanzelf omhoog
en omlaag. Oudere patiënten
en kinderen hoeven niet eerst
meer een krukje op te stappen.
Ik kan zo van deze luxe aanschaf genieten. Bovendien kan
ik nu ook op de goede hoogte
werken."
De assistentes hebben een
stuk meer ruimte gekregen en
er is een aparte kamer gekomen voor de praktijkassistentes. Zij gaan in de toekomst
onder andere bloeddruk meten en suikerpatiënten prikken, maar zo ver is het nog
niet. Huidarts van der Burg
deelt het pand met Scipio op
de dinsdag-, woensdag- en
donderdagnamiddag. Het Biagg maakt de dinsdag gebruik
van de tweede spreekkamer.
De ochtend is bestemd voor de
ouderenzorg en de middag
voor volwassenen.
„Ik vind het belangrijk dat
ouderen en mensen die bijvoorbeeld overspannen zijn in
hun eigen woonplaats terecht
kunnen. Een verwijzing van de
huisarts is voldoende. Patiënten hoeven dan niet eerst door
de hele 'molen' gehaald te worden. Het is de bedoeling dat er
een geriater bij de ouderenzorg betrokken gaat worden
en het liefst heb ik de thuiszorg

die krant moet ik
ISFtltlIlirliik
hebben.
j. 11»»,w. w.* * j »-? Omdat ik graag wil
weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

l l

Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

Giro/Banknr.:

i

l

l

l

l
l

l l l l l l
l l l l KW1899V

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Huisarts Scipio-Blüme en assistenten Pinky Swittcrs en Elles van Duijn
Foto: Andre Liebcrom

er ook meteen bij, maar dat
plan moet nog gerealiseerd
worden."
Met veel werklust begint de
ervaren dokter aan haar nieuwe praktijk. Van een parttime
baan is ze nu full-time huisarts. „Ik ben tegendraads bezig als ik dat vergelijk met

vriendinnen van mij, die rfu
juist een stapje terug doen met
werken. Terwijl zij zich nu storten op hobby's als schilderen,
open ik nu mijn eigen praktijk," zegt ze tevreden. „Daarmee is er voor mij juist meer
rust gekomen. Op mijn zogenaamde vrije dagen was ik

voorheen bezig met visites afwerken en de administratie
bijhouden, daar heb ik nu
zeeën van tijd voor. Ik vind het
heerlijk om weer helemaal opnieuw te mogen beginnen op
een nieuwe plek. Ik heb er echt
zin in."
Nelleke van Koningsveld

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 15 december 1999

Weekmedia 17
FAMILIEBERICHTEM

21-12-1939

21-12-1999

Een compleet verzorgde begrafenis
óf crematie voor een éénmalige

zijn onze lieve ouders

JAN en NEELTJE
VAN DER MIJE-KERKMAN
60 jaar getrouwd

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

iir
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale terefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

" Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
verzekering houd ik daar nu nog een
flink deel aan over. Het geeft me bovendien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

Van harte gefeliciteerd
Kinderen, Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen
Koningstraat 10
2042 VJ Zandvoort

Algemene kennisgeving
' 'Naar waarde genoten "

Maria Helena
Kronenberg
Amsterdam,
Haarlem,
27 juni 1905
7 december 1999
Uit aller naam
B P Boldernwn van Ekeren
van Kinsbeigens>traat 3
2041 KK Zandvoort
Correspondentieadres
H Root,
Valkstraat 71
bl35GBSilUrcl
Ingevolge haar wens heelt de begrafenis in stilte
plaatsgevonden

"Treur niet om mij,
ik ben de wind van de vrijheid "
Op 13 december 1999 is overleden mijn lieve
vrouw, en on/e mam, oma en omi

Caroline Louise Hermina
(Puck)

c

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
: Dag en nacht bereikbaar-voor
het'verzorgen van een begrafenis
•;. - '
of crematie;
•
Direct hulp bij een sterfgeval. .

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Totally unexpected and deeply regretted we
announce the loss of our beloved

Mike Mitchell
19 04-1951

06-12-1999
Christel Maai ten
'Manje- Brün
Madelem - Fi ans - Menno
Maurice
Yvonne and Sabine
Bi uce t
Valerie - Ban y
'lyrone- Natalie
Tish - Raynai d
Uisula- Andiew
Aiden-Jade
Con espondentieadres
Hogeweg 56 e
2042 G J Zandvoot t
De ei ematieplechligheid heeft inmiddels plaatsgevondcn op maandag 13 september

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

Parklaan 36,2011 KV\f Haarlem.

Shiseido bij Drog. Parf. De Gaper te Zandvoort
Accentueer uw natuurlijke uitstraling:
'10 minuten Make-up' van Shiseido

de Reus-Strubelt
echtgenote van Jan de Reus,
draagster van het verzetsherdenkingskruis
Puck heeft haar lichaam aan de wetenschap afgestaan
Correspondentieadres:
J H de Reus
Herman Heijermansweg 17
2042 XN Zandvoort

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weten spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Veel vrouwen hechten een grote waarde aan een verzorgd uiterli|k, waarin
hun natuurli|ke uitstraling optimaal tot z n recht komt Kijkeens m de spiegel en wellicht ontdekt u een gezicht dat ook recht heeft op de beste verzorgmg
Het gerenommeerde Japanse cosmeticahuis Shiseido en Drogisten]
Parfumene De Gaper willen u daarbi| graag van dienst zi|n.
Op vnidag 1 7 december a.s kornt bi| Drogisten] Parfumerie De Gaper een
Shiseido adviseusedieu laai zien dat een verzorgd uiterh|k met veel ti|d
hoeft te kosten. Met de make up van Shiseido wordt nameli|k - m slechts 10
minuten de natuurli|ke schoonheid van uw gezicht onthuld.
Het geheim van deze '10-minulen Make up' zit in drie belangrijke stappen:
de basis, de vorm en de kleur! In de basis worden kleine schoonheidsfoutjes
gecorrigeerd In de tweede slap - de vorm - wordt de natuurlijke schoonheid
'van het gezicht geaccentueerd. En m de laatste stap de kleur - worden de
persoonlijke accenten aangebracht.
Gun uw gezicht deze '10 mmulen Make-up' van Shiseido. Maar maak dan
wel snel een afspraak, want u bent ongetwijfeld niet de enige die graag uw
natuurli|ke uitstraling geaccentueerd wilt zien.

DBUGSTOBE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL (023)571 25 13

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 6 december vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 49 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 13 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN
EVENEMENTEN 2000

In het op 30 augustus 1999 door de Burgemeester c q het college van Burgemeester en
Wethouders vastgestelde evenementenbeleid,
is onder andere besloten een evenementenkalender vast te stellen ten aanzien van de grote
evenementen Het college van Burgemeester
en Wethouders hebben op 02-12-1999 de
concept-evenementenkalender vastgesteld
Door middel van toepassing van artikel 3 4 van
de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden hun zienswijze hieromtrent
naar voren brengen
Conform artikel 3 4 van de Algemene wet
bestuursrecht worden belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld binnen vier weken na
publicatie van dit bericht hun zienswijze
omtrent de concept-evenementenkalender schriftelijk kenbaar te maken aan
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Gedurende deze
periode ligt de concept-evenementenkalender
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) De in te dienen zienswijzen kunnen geen betrekking meer hebben op
het reeds vastgestelde evenementenbeleid

SLUITINGSUUR HORECA
31 DECEMBER -1 JANUARI

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert 16 december
in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal van het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

De Burgemeester van Zandvoort heeft op
grond van artikel 2 3 1 3 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Zandvoort besloten
om aan het Ondernemers Platform Zandvoort
vergunning te verlenen tot het openhouden
van de horecabedrijven in deze gemeente m
de nacht van 31 december 1999 op 01 januari
2000 a s tot 05 00 uur

Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- de installatie van een nieuw raadslid
mevrouw L G Bruijnes-Hesse,
- voorstel tot vaststellen raamplan Oud Noord
- voorstel tot het machtigen van het college
om aandelen Bouwfonds te verkopen,
- voorstel tot instemmen herinrichting eentrum, fase 2

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken
na de publicatie van dit besluit een bezwaarschnft indienen bij de Burgemeester van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President
van de Arrondissementsrechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een dergelijk verzoek
wordt een griffierecht geheven

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

Art. 15

VRIJSTELLING WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstelling en bouwvergunning te verlenen voor
Het wijzigen van de achtergevel op het perceel
Nieuwstraat 8 te Zandvoort Bouwaanvraag
99-148B

RUBRIEK VEILIGHEIDSRAAD

De leden van de Veiligheidsraad Zandvoort willen voor alle inwoners van Zandvoort en Bentveld bereikbaar zijn Elke burger die een idee
heeft waar het veiliger kan, mag de individuele
leden van de raad, aanspreken Hieronder volgen de gegevens
Marcel Luitze (tevens voorzitter van de Veihgheidsraad)
Postbus 132
2040 AC Zandvoort
Telefoon algemeen (023) 574 07 40
Telefoon direct (023) 574 07 30
Fax (023) 574 07 41
E-mail marcel@circuit-zandvoort.nl

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 15
december 1999 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Art. 28
BIJ besluit van 26 oktober 1999 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd het
besluit van de gemeenteraad d d 9 maart
1999 tot vaststelling van het bestemmingsplan
"Boulevard Noord", met uitzondering van
artikel 13 van de voorschriften (uitwerkmgsbevoegdheid en het hierop betreffende deel
van de plankaart)

Jacob Kerkman
Burgemeester Beekmanstraat 24
2041 PN Zandvoort
Telefoon (023)571 50 13
C H van Brero
Van Galenstraat 11
2041 JP Zandvoort
Telefoon (tevens fax) (023) 571 99 57
E-mail vbrero@worldonline.nl

Het betreffende besluit met bijlagen ligt met
ingang van 17 december 1999 gedurende zes
weken ter visie bij de Centrale Balie m het
Raadhuis

Joop van Velzen
Zijl weg 1
2013 DA Haarlem
Telefoon (tevens fax) (023)531 1834

Ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 7 van
de WRO kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen het besluit tot goedkeuring
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage) beroep worden ingesteld door
degene, die zich tijdig op grond van artikel 27,
lid 1 of 2 van die wet tot Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland heeft gewend Dit recht
komt ook toe aan een belanghebbende, die
aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde
bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden
Tevens kan door een ieder beroep worden
ingesteld tegen de onthouding van de goedkeuring van het voormelde plandeel

Roei van den Heuvel
P/a Stolbergweg 7
2042 NW Zandvoort
Telefoon (023)5275424
Fax (023) 527 77 23
Robm Cozijnsen
Brederodestraat 33
2042 BB Zandvoort
Telefoon (023)571 8801
Roei van Kampen
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Telefoon (023)571 7741
Fax (023)571 4924

Het besluit treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn

Ron Oudhuis
Hogeweg 37
2042 GD Zandvoort
Telefoon (023)57451 11

Binnen voormelde termijn kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de afdeling Rechtspraak worden ingediend, waardoor het besluit niet m
werking treedt, voordat op dat verzoek is
beslist

Michael Dorst
Postbus 600
2040 EC Zandvoort
Telefoon (023)5720000

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
19990028M Haltestraat 16 verbouwen winkel
19990029B Koningstraat 37 vergroten woning
19990031B Patnjzenstraat 2 vergroten woning
19990034R Hogeweg 21
plaatsen lichtbak

Maarten Bothe
Lorentzstraat 15
2041 RA Zandvoort
Telefoon (tevens fax) (023) 571 56 01
Mevrouw F van Dongen
Postbus 601
2003 RP Haarlem
Telefoon (023)5126822

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

Alex Tuinstra, tevens ambtelijke ondersteuning
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
Telefoon (023)57401 47
Fax (023)571 3 7 2 4

GEMEENTE

ADVERTENTIES

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

HEMA

ZANDVOORTSE HUISARTSEN

ZANDVOORT
NU M t t G R A T I S

HAM D SF ft E C S C t

Met betrekking tot de opvolging van huisarts J. Anderson:
Zijn patiënten, die nog geen bericht hebben ontvangen over
zijn opvolging kunnen zich per 13-12-1999 laten inschrijven
bij zijn opvolgers:

Pol
stuk of in lapjes

Varkensfi
1kilo

T.W.V.

H. Scipio-BIüme, Koninginneweg 34a, tel.: 5712058
en
B. van Bergen, Pasteurstraat 10, tel.: 5719507.

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

VERHUIZEN?

100 jaar traditie
en vakmanschap

Tijdens kantooiuien Steenhouwers Lavertu,
tel 020 61OJ086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

1450

lerenbeenham
.beef

5.°°

Aanbiedt

•nsdag 22 december a.s.

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

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wijal uw graf werk naai
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
cdles wat ermee verband houdt

Amsterdam

Argentijn
500 gram
Vleeswan

n niet aanwezig op
ig 29 december,
ï zijn wij er weer.

LAVERTU steenhouwers

Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en n 00
tel en Iax023-5714163
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sepf 1999
Kamerlmyh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

13.98

1
1

B B B

Zandvoort

Mini bee
1 kilo

269,-

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.
Wij maken

HEMA BELPAKKET INCL. NOKIA 5110. BELLEN VANAF O 25 PER MINUUT
DOOR HEEL NEDERLAND INCL 45

Wit Verhuizingen

KPN TELECOM BELTEGOED 269,-

Zolang de voorraad strekt
BELLEND DE HEMA UIT
AL VANAF 129,- INCL ƒ 50,- BELTEGOED

Tafels op iedere maat

Salon- en eettafels
in oud of nieuw grenen,
wagontafels en Spaans eiken.
De Rozetiobel (naast Circus Zandvoort)

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

De Rozenobel Antiek
in- en verkoop antiek - curiosa - decoraties
Gasthuisplem 6 Zandvoort 023-573.17.87
Geopend van 12.30 -17.00 uur. Dinsdag gesloten

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Kaartenactie
vliegveld
groot succes
ZANDVOORT - Meer dan
tweehonderd Zandvoorters
hebben gereageerd op de oproep van de Stichting De
Noordzee om door middel
van een ansichtkaart hun ongenoegen te uiten over de
plannen voor een vliegveld in
zee. Hoeveel kaarten er precies zijn verstuurd, is pas
vrijdag bekend. Dan overhandigt de stichting de petities aan de ministers Netelenbos en Pronk.
Drieduizend mensen hebben
een email-petitie gezonden via
Internet. De website kreeg in
drie weken tijd vijfduizend 'bezoekers'. Volgens Michel Langendijk hebben met name de
Zandvoorters veel kaarten gestuurd. „Uit Noordwijk kwamen ze ook wel, maar Zandvoort is daarin toch het actiefst gebleken. Misschien
komt het omdat de burgemeester de actie steunde en de
wethouder als eerste ondertekende, ik weet het niet. Wij zijn
er in ieder geval blij mee."
Hoewel de plannen voor een
luchthaven in zee vanwege de
hoge kosten niet door lijken te
gaan, is de stichting er niet gerust op. „De actie was vrij kort.
Door de uitspraken van Pronk
denken veel mensen dat ze
geen actie meer hoeven te voeren. Wij zullen vrijdag in de
pauze van de ministerraad
toch de handtekeningen aanbieden. Want het kabinet heeft
gezegd dat zij vrijdag bepaalt
of zij verder gaat met een
luchthaveneiland of niet. We
blijven alert."

Halve ton voor
studie afvalwater

ZANDVOORT - Het college
wil weten hoe in de toekomst
het afvalwater het best gezuiverd kan worden. Er is een basisrioleringsplan. Daarin komt
men tot de conclusie dat er
meer water naar de zuiveringsinstallatie moet. Een werkgroep waarin ook het Hoogheemraadschap Rijnland zit,
moet onderzoeken hoe Zandvoort al het water moet opvangen en zuiveren. Het onderzoek strekt zich uit naar het
integraal rioolstelsel, de bergmgsvijyers en de zuiyeringsinstallatie. Met de provincie en
het drinkwaterleidingbedrijf in
Haarlem wordt druk overlegd.
Een van de mogelijkheden is
de awzi opheffen en een nieuw
gemaal bouwen in Zandvoort.
Er is overigens haast bij de studie want het grondwater stijgt
en de kans op rioolwateroverlast m de bebouwde kom
neemt toe. Voor de studie is
vijftigduizend gulden nodig.

'Het enige wat ze pikken zijn eikaars sigaretten'
ZANDVOORT - De schietpartij op De Leijgraaf in het
Brabantse Veghel, heeft de leerlingen van het Noordzee
College aan de Zandvoortselaan niet onberoerd gelaten. Het
gebeurde een paar dagen voor de school het convenant
Veilige School Kennemerland-Zuid zou ondertekenen. Het
tragische voorval bewijst hoe hard het nodig is om alert te
blijven.
Jarich van der Gallen, de schuwen we de leerlingen om
voorzitter van de leerlingen- geen waardevolle spullen in
raad, heeft op zijn Zandvoort- hun jaszak achter te laten. Het
se school nog nooit een wapen enige geliefde onderwerp om
gezien. De ernstigste vormen te pikken is eikaars sigaretvan wangedrag zijn eikaars si- ten."
garetjes jatten en een stickie
De scholen hebben inrnidroken. Maar zo'n schietpartij dels een handboek gekregen
en wapens op school... „Bij met daarin doelstellingen en
maatschappijleer hebben we uitgangspunten van het prohet er de volgende dag uitge- ject Veilige School. Een van die
breid over gehad. Er werd ge- doelstellingen is het bijhouden
vraagd wat de leerlingen ervan van de absentiegevallen, wat
vonden. Alle leerlingen zijn het eigenlijk altijd al gebeurde.
erover eens dat wapens op „We hebben nu ook een boekje
school absoluut niet kunnen." gekregen met vertrouwensper„Het bewijst weer eens. Voor sonen," vertelt Jarich. „Een
het ondertekenen van zo'n van onze aanspreekpunten op
convenant is het nooit te laat," school is de biologielerares
reageert directeur Gerard mevrouw Bronsgeest." In feite
Hokke. De school maakt net kunnen de leerlingen met alles
als alle scholen voor het voort- bij haar terecht.
gezet onderwijs in Zuid-KenMaar ook Jean Paul Jager
nemerland afspraken met ge- van het Zandvoortse politiemeente, politie en bureau Halt. team is aanspreekpunt voor de
Het doel is om overlast, vanda- school. Hoe Jarich zou reagelisme, discriminatie en crimi- ren als een vriend van hem een
neel gedrag te voorkomen en mes op zak heeft? „Ik zou hem
aan te paker zeker op
ken. Het adaan spreken
hocbeleid
en als ik het
voorkomt dat
niet zou verhet
van
trouwen, meiden. Gelukkig
kwaad tot erger
wordt.
heb ik het
Hokke beseft ~~"~""~~~"~~ ------ nooit meegedat niet alles op scholen is te maakt, wel heb ik jaren gelevoorkomen. „Door goed toe- den een conflict gehad met een
zicht te houden, kun je een oudere leerling. Dat vond ik
school wel veilig maken. Als er toch behoorlijk eng, het was
leerlingen zijn die hun vetes geen prettig gevoel. Daarmee
willen uitvechten, dan hebben ben ik naar een docent gegaan."
we dat zo in de gaten."
„Als er maar even ruzie is,
Een van de zaken die op de
dan zijn de leerkrachten op de Gertenbachschool niet wordt
hoogte," beaamt ook Jarich. geacepteerd is pestgedrag.
Hij vindt dat het voordeel van Het is een beginnende vorm
een kleine school. Hokke: „Wij van agressief gedrag. „Als je
worden ook ingeschakeld als merkt dat iemand de pispaal
er buiten de school iets ge- van de klas wordt, bijvoorbeurt. Dat is op verzoek van de beeld omdat die er anders uitouders al eens gebeurd." De ziet of een grotere neus heeft,
directeur benadrukt dat de dan moet je ingrijpen," vindt
Zandvoortse locatie van het Jarich. „Datzelfde geldt ook
Noordzee College niet te ma- voor een leerkracht die chagrijken heeft met extremiteiten. nig is. Dat melden we ook."
Er worden halfjaarlijks geen Hokke: „Het gaat om regelmabakken vol steek- en slagwa- tig terugkerend gedrag."
Het feit dat de leerlingen
pens afkomstig uit kluisjes, ingeleverd bij de politie. „We zijn niet zomaar de school in en uit
zelfs een van de weinige scho- kunnen lopen, geeft al aan dat
len zonder kluisjes. Wel waar- de controle groot is. „Om bin-

is veilige
school

Politieagent Jager, de leerlingen Marscha Koning en Branden Visser, docente H.C. Bronsgeest en directeur Gerrard Hokke in gesprek

nen te komen moet je aanbellen," bevestigt de directeur.
Alleen in de pauze wordt er op
verzoek van de leerlingenraad
een uitzondering gemaakt. En
wel omdat veel leerlingen na
hun gebruikelijke sigaretje
warm willen zitten. Volgens
Hokke sluit de gesloten deur
veel incidenten uit. „In onze
locatie in Haarlem staat alles
open. Daar is geen controle, iedereen kan daar zo binnenlopen."
Te laat komen, spijbelgedrag, opvang bij ziekte van docenten en het gebruik van softdrugs: het zijn allemaal zaken
die uit de hand kunnen lopen.
„Als we bijvoorbeeld weten
dat een leerling softdrugs gebruikt, dan laten we de ouders
op school komen," verzekert

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Knijpers (plv-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
u
ur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
v
an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

gezien dat een leerling of vrienden met pillen op zak liepen.
Volgens de directeur wordt
daar veel aandacht aan besteed in de lessen maatschappijleer. En soms komt de Breiderstichting uitgebreide informatie geven. Meer zorgen
maakt hij zich om het alcoholgebruik van de jongeren. Hij

kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat tijdens het uitgaan in het weekeind behoorlijk wordt gedronken „Maar
door de bank genomen is 95
procent van de leerlingen aardig en goedwillend. En ook bereid zich aan de regels te nouden."
Joyce Schreuder

ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort, die slag- of
steekwapens in huis hebben
en daarvan af willen, kunnen
deze tot en met 24 december
op het bureau inleveren. De
eigenaren kunnen dit anoniem doen en worden niet
strarwettehjk vervolgd. In
het district KennemerlandZuid heeft de actie in Heemstede l mes opgeleverd. In
Zandvoort nog niets.

Inleveractie
steekwapens

lemaal in de tnleverbak, mits er
geen misdrijf met het wapen is
gepleegd. Vuurwapens mogen
ook met zo maar in de inleverbak worden achtergelaten. Bij
het inleveren hiervan worden
de persoonsgegevens van de
bezitter genoteerd. Ook moet
hij of zij een afstandsverklaring
tekenen

zorgt. Met name in uitgaanscentra en op scholen. De actie
wordt ondersteund door posters, stickers, flyers en buttons. Er komen ook tv-spots en
Wapens die buiten het geneadvertenties. Alle middelbare
scholen zijn gevraagd om aan raal pardon vallen zijn pistool,
deze actie mee te doen.
revolver, geweer, automatisch
vuurwapen,
geluiddemper,
De wapens die onder het ge- gasrevolver- of pistool, lucht-,
neraal pardon vallen zijn bij- gasof
veerdrukwapen,
voorbeeld een stiletto, valmes, strpomstootwapen, traangasboksbeugel,
ploertendoder, buisje, kruisboog en harpoen.
wurgstok, werpster, vilmes,
De politie zal alle wapens reballistisch mes, blank wapen, gionaal inzamelen en tellen, en
pijlen en pijlpunten, degen, uiteindelijk in Apeldoorn verzwaard en sabel. Ze kunnen al- nietigen.

ZANDVOORT - De 51-jarige Lous Brurjnes (SP) is
'rood' van huis uit. Ze heeft
die politieke kleur niet automatisch van haar ouders
meegekregen,
want
die
stemden vanwege hun geloof
op de KVP.

Foto Gerard Scholten

'Duinliefhebber herkent plekjes'

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur Dick Piet

Hokke. „Dat is wel een paar
maal gebeurd. En soms mislukt het, omdat de vader ook
gebruikt. Die vindt dat we ons
daar niet zo druk over moeten
maken. Maar echt geweld,
daar hebben we nog nooit mee
te maken gehad."
Datzelfde geldt voor harddrugs. Jarich heeft nog nooit

Brujjnes in gemeenteraad

en blijken zoveel los te maken
bij de bewoners van de streek,
dat de helft van zijn werk al is
verkocht. „De duinliefhebbers
herkennen die plekjes, sommigen hebben als kind vaak in de
duinen gespeeld," verklaart de
74-jarige schilder.
Bijzondere bijkomstigheid is
dat de schilderijen betaalbaar
zijn. „Ik ben een amateur en
reken amateuristische prijzen.
Het is mrjn hobby en als ik mrjn
materiaal vergoed krijg, dan
ben ik al tevreden." Aan het
Zrjn acryl-op-papier-schilderij- duurste schilderij in De Oran-

jekom hangt een prijskaartje
van 395 gulden. De expositie
duurt tot eind januari. Ook de
reeds verkochte schilderijen
blijven tot het einde hangen.
Groskamp lachend: „Er waren
mensen die het als sinterklaascadeau wilden geven.„Die
moesten het voorlopig met een
foto in een lijstje doen."
Het bezoekerscentrum De
Oranjekom is te vinden aan de
Ie Leyweg 4, in Vogelenzang.
Door de week is het centrum
tot vier uur open, in het weekeind tot vijf uur.

Convenant Veilige School

Advertentieverkoop: H. van Zanten (man
ager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters421 B.Amstelveen Postbus51,
H 80 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail, wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel. (020) 562 6278.
F
ax 5626283.
Micro advertenties (020) 562.6271. Fax.
665 6321

„Toen ik me voor de politiek
ging interesseren," vertelt het
nieuwe raadslid thuis aan de
Max Euwestraat, „toen bleken
het toch de verhalen van mijn
opa die het meeste indruk op
me maakten. Hij heeft nog acties gevoerd voor de Sociaal
Democratische Arbeiderspartij (SDAP)."
Morgen zit Brmjnes voor het
eerst naast Huub Gelder in de
gemeenteraad. De Zandvoortse volgt Kees Hoed op, die om
gezondheidsraden zrjn raadszetel vroegtijdig moest opgeven. Lous was tien jaar lang lid
van de PvdA. Maar haar onvrede over de steeds rechtser wordende politieke koers - 'alle sociale zekerheden werden gewoon onderuit gehaald' - groeide. Het heeft er uiteindelijk toe
geleid dat Lous en vele andere
Zandvoortse PvdA-afvalligen
lid werden van de SP.
„Er waren wel wat losse SPleden, maar er was hier nog
geen partij," vertelt ze. „De leden hebben ons toen gevraagd
of we mee wilden doen aan de
verkiezingen Ik heb toen eerst
hun programma gelezen en
uiteindelijk ja gezegd. Ik kon
me er veel meer in vinden dan
in dat van de PvdA." De verrassing bij de SP-ers was groot
toen veel kiezers hun stem aan
de kersverse afdeling gaven.
„We hadden gehoopt op één
zetel, maar kregen er twee."
Lous is overigens niet van
plan haar baan in een kantoorboekhandel in Bloemendaal
op te geven. En ook niet haar
vrijwilligerswerk in de bibliotheek van het Noordzee Colle-

Dieven actief in
Max Euwestraat
ZANDVOORT - Dieyen hebben in de nacht van vrijdag pp
zaterdag ingebroken bij vier
woningen m de Max Euwestraat. Ze verschaften zich toegang tot de woningen door de
afdekplaat van de achterdeuren te verwijderen. Daarna
konden ze met een tang het
uitstekende cilinderslot afbreken. Uit de woningen werden
bankpasjes, cheques, mobiele
telefoons en paspoorten gestolen.

Inbreker zakt
door zonnescherm
ZANDVOORT - Aan de
Zandvoortselaan kon zaterdag
een inbreker zijn werkzaamheden niet voortzetten omdat hij
teveel lawaai maakte. Hij
stond op een zonnescherm dat
afbrak Een buurman hoorde
de klap en kwam poolshoogte
nemen.
Hij trof een ongeveer 30-jarige
man aan die verklaarde een
vriend van de bewoners te zijn.
Daarna wandelde hij weg. In
het kozijn van een slaapkamerraam bleken later moeten te
zitten.
ADVERTENTIE

Cinema Cimus
16 t/m 22 december
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Lous: 'Boekbinden is grote hobby'

Foto AndieLieberom

ge in Haarlem. „Het gekke is
dat die vraag me wel steeds
wordt gesteld," zegt ze enigszins gepikeerd. „Waarom? Dat
vragen ze aan een man die gemeenteraadslid wordt, toch
ook niet?"

infarct en heb ik niet alles meer
bijgehouden. Maar wat ik van
het raadswerk denk? Ik weet
het niet, ik ben een mens dat
op de dingen reageert. Daarop
inspeelt " Van haar voorganger
kreeg ze keurig de dossiers
overhandigd. In feite neemt zij
ook zijn commissies over.

Opa debet aan
'rode' tintje
Voor het kersverse raadslid
zal het raadswerk wel wennen
zijn. „Om eerlijk te zijn, heb ik
geen idee wat er allemaal op
me afkomt. Ik heb wel alle vergaderingen gevolgd tot Pasen,
toen kreeg mrjn man een hart-

Met name de commissie Financien zal, zo vermoedt ze,
een avontuur worden. „Ik ben
namelijk niet zo'n geldmens,"
zegt ze zelf daarover. De commissie voor Maatschappelijk
Welzyn en Onderwijs ziet ze
wel met enthousiasme tegemoet. Haar jarenlange actieve
bijdrage m het bestuur van een
school zullen qua ervaring zeker bijdragen.

Robcrt de Niro G Billy Crysta

ANALYZE THIS

ADVERTENTIE

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)-

(020)5626211

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

Abonnementsprijzen, ƒ 19,60 per kwartaal,
> 35,40 per half |aar. f 61,75 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven Losse nummers ƒ

ZONDAG OPEN!

Bezorging: Vragen over bezorging donder"ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesl
°ten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

Door de politie is hij overgedragen aan de Vreemdelingendienst De auto waar de man m
reed, was van zijn Zandvoortse
werkgever.

Foto Karin Schut

'Heb het lef, wapens weg'
luidt het motto van de landelijke inlevenngsactie voor slagen steekwapens. De actie is
een initiatief van de minister
van Justitie omdat het gebruik
van deze wapens voor een toename van geweldsdelicten

ZANDVOORT - Voor natuurschilders zijn de Amsterdamse Waterleidingduinen
een belangrijke inspiratiebron. Schilder Co Groskamp
uit Overyeen heeft voor zijn
belangrijkste
hobby, het
schilderen van duintaferelen,
altijd voldoende stof gevonden tijdens zijn vele wandelingen. Het heeft geleid tot
een interessante expositie in
de bezoekersruimte van De
Oranjekom.

ZANDVOORT - Een 50-jarige Zandvoortse is donderdag
met haar auto tegen het voertuig van een 34-jange Haarlemmer gereden. De vrouw
reed omstreeks half acht 's
avonds op de Zandvoortselaan
en zag niet dat er al enkele auto's stilstonden voor het rode
licht Ze botste tegen de Haarlemmer, die op zijn beurt tegen
de auto voor hem botste. De
Zandvoortse bleek onder invloed van alcohol. Zij moest
een ademtest afleggen waarna
haar njbewys werd mgenomen.
Er is een proces-verbaal tegen haar opgemaakt

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagmiddag een
man aangehouden die tegen
een geparkeerde auto was aangereden. Het ongeluk vond
plaats op de Swaluestraat omstreeks half vijf. De man reed
na de aanrijding door en werd
op het Gasthuisplein aangehouden. Hij had geen rijbewijs
waarna hij mee moest naar het
bureau De man was 25 jaar
oud, had een Turkse nationaliteit en geen verbhjfsvergunning

Noordzee College

ZANDVOORT - De medewerkers van Nieuw Unicum
kunnen volgend jaar op een
nieuwe fiets naar hun werk. De
zorginstelling maakt gebruik
van de fiscale regeling die
staatssecretaris Vermeend onlangs heeft ingesteld. Vaste
medewerkers die minder dan
zes kilometer van hun werk
wonen, kunnen zich laten inschrijven voor een gratis citybike, een hybridefiets of een
klassieke fiets. De bedoeling Schilder Groskamp in zijn atelier
van de actie 'fiets van de zaak'
is om de CO2-uitstoot te beperken.

Automobiliste
ziet auto niet

Illegaal en
zonder rijbewijs

Fietsend naar
Nieuw Unicum
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VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Hans van Pelt

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubeïcenter.

Amsterdam

VOORDEELKNALLERS
HEVEA PARKET BALI
3-strooks lamelparket, kant en
klaar gelakt. 10 jaar garantie.
l
Per m 2 .
Van 93^ voor ^
BEUKEN PARKET KOLDING
100% verhuisbaar massief gelakt en
gehard parket. Dikte 14 of 22 mm.
10 jaar garantie. Per m2.
Vanaf

Het zal je maar gebeuren:
ƒ1.000,- korting krijgen op je net
gekochte vloer; ƒ 1.000,- die je
zomaar in je zak kunt houden.
Dat kan nu bij Santana, want
onze winkel hangt helemaal vol
met KortingsKerstklokken.
Het bedrag daarop varieert
van ƒ 50,- tot, zoals gezegd, maar
liefst ƒ 1.000,- (zie de actievoorwaarden in de winkel). Kom dus
snel langs voor een prachtige
vloer met zo'n schitterende
kerstbonus.

EIKEN PARKET NORMANDIE
Frans eiken. Olie geïmpregneerd.
Dikte 14 mm.
Per m2.
Van 149.-voor
NATUURKURK PINTO
Kurklamellen in naturel en diverse ,
kleuren. Eenvoudig te plaatsen
6
door groef- en messysteem. Per m2. £
BREEDSTROOK
KERSENHOUT OP KURK
Met HDF-kern.
Per m2.
Van 109.^voor

n ES
'©

LAMINAAT PARADISO
Laminaat met levendige noest en nerf structuur. Sterk, stijlvol en
voordelig. Per m2. Van 39.^voor <J
JUNCKERS MASSIEl
PARKET MET
De meest bekende^^/' j!
100% verhuisbare
parketvloer. Dikte 10,
14 en 22 mm. In diverse
houtsoorten met 10 jaar garantie.
Per m2

KERSEN
KURKVLOER
CASCAIS BUDGET"
Ijzersterke kurkvloer met
kunststof toplaag in 3-strooks
kersenhout. 10 jaar slijtgarantie.
Per m 2

ra,

EIKEN OF
BEUKEN
PARKET
KOPENHAGEN

LAMINAAT
/
PERTA
W /'
In diverse hout
^^.
of steendessins,
geschikt voor zwaar
woon- of projectgebruik.
15 jaar garantie.
Per m2

Zweeds 3-strooks lamelparb
Dikte 14 mm.
10 jaar garantie
Per m 2

f*/l
'„ -stuJW- J

vanaf
BEUKEN OF DENNEN
LAMINAAT^ /
LOFTA SUPER^7
Kunststof laminaat
s
met HDF-kern voor
zwaar woongebruik.
Extra rustieke planken.
Per m 2
^ '

109?
MERBAU
PARKET
ROSKO

JBSr

KERSEN OF
BEUKEN
LAMINAAT
CLASSIC

Verhuisbare donkerrode
hardhouten planken,
olie geïmpregneerd.
Dikte 13 mm.
Per m2

Efc£/Q
Owcrschicstraal

MAPLE
PARKET
ALASKA

Johan_H_u«ingalaan

Massief 2-strooks
lamelparket, eenvoudig
te plaatsen door clipsysteem
Gelakt of geolied. Dikte 15 mm
Per m2
~

Kunststof laminaat
met HDF-kern
Per m2

'e^y

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020- 66958 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

169?

fflO

Schiphol

r^

30,8 miljoen!
Ja, maar
De Postcode-Kanjervan
30,8 miljoen gulden van de
Nationale Postcode Loterij kan
op elke postcode in Nederland
vallen, dus ook op de uwe! Heeft
u al een lot, zodat ook ü kunt
delen in de grootste prijs van
Nederland? Bestel snel want
deze maand valt de Kanjer!

r.
HET HELE JAAR SUBTROPISCH

BON-VOOR-3O,8-MILJOEN

ZWEMMEN VOOR DE HALVE PRIJS!
Alléén voor inwoners van de gemeente Zandvoort
J 9|25 (i.p.v.f 18,50) voor 3.5 uur zwemmen

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen
en de wekelijkse Kien-prijzen. Hiermee
steun ik 29 goede doelen.

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
O 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode:.

Au.ö. uw keuze aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 -300 1500135 cprnt.

ƒ 6j/ 5 (i.p.v. ƒ 13,50) voorkinderen van 3 t/m 11 jaar

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Haal snel voor ƒ 15,- uw Gran Dorado Park Zandvoort - zwempas voor het komend jaar bij onze
receptie in de Gran Place (ƒ 10,-voor verlenging van uw oude zwempas). De zwempas geeft u
50% korting op de toegang tot het subtropisch waterparadijs GrandoMare met het 25m bad
Aqua Romana. Neem bij aanvraag mee: recent uitreksel uit het bevolkingsregister, pasfoto,
paspoort of rijbewijs. Bij verlenging van uw oude zwempas, een recente pasfoto en paspoort
of rijbewijs meenemen; De zwem pas is geldig van Ijanuari toten met 31 december 2000.

D mevrouw

Naam:
Adres:

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Voor KIEN!
uitslagen:

Datum:
Handtekening:

150.99.12

• NATIONALE

Gran Dorado Park Zandvoort, Vondellaan 60, 2041: B E Zandvoort, tel. 023 - 5720000

H L O T E R lJ
4122

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen nanr:
Natlonalo Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l De loterij Is goedgekeurd.door_c)e._Staat3secretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

Kijk op RTL
Textpagina 882
en
NOS Teletekst
Pagina 500
of bel:
Ledenservice
09003001500
(35cpm)
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[Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

woensdag 15 december 1999

'Kaartje sturen met verjaardag hoort erbij'

fcafe Shooters

SANDVOORT - Zondag 19 defcember is er een live-optreden
' 'an Dorien Teeuwisse in Shoors. Zij zong onder meer met
[e Ruud Jansenband, Kayak,
irainbox en de Canadese gitait Jeff Healy. Het optreden
igint omstreeks tien uur 's
ivonds en de toegang is gratis.
L hooters is te vinden aan de
Haltestraat 56a.

Kerstmarkt

2ANDVOORT - Zondag 19 de-ember is er een kerstmarkt op
iet Gasthuisplein. De markt
legint rond twaalf uur 's midlags en is om vijf uur afgeloien.

&

ïntertocht

VOORT - Dinsdagmid.ag 21 december om twee uur
'ertrekken excursieleiders van
,et Nationaal Park voor een
.derhalf durende excursie
de Heerenduinen. Voor
leze tocht is aanmelden verilicht (023-54.11119). Deelnelers komen van alles te weten
iver wat er in de winterperiode
is te zien in dit gebied.

Jchemertocht

ZANDVOORT - Wat is leuker
>m tijdens de kerstvakantie in
iet halfdonker door de duinen
te struinen. Ervaren excursieleiders van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland nemen
jong en oud mee op hun tocht,
'erst krijgen de deelnemers
en goed beeld van een wintermiddag in de duinen. Daarna
gaan ze op ontdekking als de
duisternis invalt,
'oor deze excursie op vrijdagiddag 24 december om half
ir, is aanmelden van te voren
irplicht. Dat kan via nummer
1023-54.11119.;

oor

'Eind januari laten we het
luik zakken, dan valt
definitief het doek," zegt Ab
Kutten (63) over zijn zaak
'Cortina Modes'. Allebei
gekleed om door een
ringetje te halen zit hij met
zijn vrouw Thea aan de
toonbank, genietend van een
kopje koffie. „Je zult mij
zelden zonder das zien en
nooit in een spijkerbroek,"
zegt Rutten een tikje wuft.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Oplossing voor meeuwen
Wethouder Oderkerk wil in januari een oplossing vinden voor
het kunstconflict met betrekking tot het kunstwerk 'De Meeuwen' dat voor de achteringang van het gemeentehuis stond. De
vogels zijn gemaakt door kunstenaar Victor van Boven, maar
hebben maar kort van hun vrijheid kunnen genieten. Na de
laatste vernielingen, besloot het college de vogels tijdelijk op te
bergen en groeit sinds die tijd klimop naast de sokkels. Of het
college en kunstenaar tot elkaar kunnen komen, is de vraag.
Oderkerk wil in ieder geval nu een kunstwerk dat tegen een
stootje kan. Met omwonenden en Zandvoortse kunstenaars
wordt gezocht naar een alternatief.

I

N DE DAMES- EN herenmodezaak aan het Kerkplein hangen sinds jaar en
dag degelijk tot sjieke
merken zoals, Houber, Ravens
en Yarell. Op de meeste artikelen hangt nu een kortingskaartje, want na 37 jaar besloot het
echtpaar Rutten dat het tijd
werd om te stoppen. Rutten,
de zoon van een melkboer uit
Haarlem, begon als filiaalhouder van Cortina Modes op de
Grote Krocht in maart 1963.
„Ik zat oorspronkelijk in de
stoffengroothandel in Amsterdam, maar een winkel runnen
heb ik met de paplepel ingegoten gekregen, evenals mijn
vrouw, wier ouders een rijwielzaak hadden in Heemstede."
Heidoorn
Manifacturen
heette de winkel, die Rutten
eenjaar kon huren, voordat Albert Heijn er in zou trekken.
Daarna zag hij zijn kans
schoon om de ruimte over te
nemen van de familie Bltujs,
die eigenaar was van 'Maison
de Nouveaute', een handwerkwinkel annex herenmodezaak aan het Kerkplein. Aanvankelyk verkocht Cortina
Modes uitsluitend aan heren,
maar allengs breidde de damesafdeling zich meer en meer
uit. Sinds het begin tot aan heden kan de kledingzaak bogen
op een brede klantenkring.
„We hebben voor 75 procent
vaste klanten," vertelt de bijna
ex-eigenaar vol enthousiasme
over elk facet van zijn bedrijfje.
„We zijn ook meer dan een kledingwüikel op zich. Mensen
komen hier ook wel even voor
de gezelligheid langs, even een
kopje koffie drinken. Bij ons
trof je ook altijd vertrouwde
gezichten aan, er was weinig
wisseling van de wacht. Zo
heeft Lies Rovers, die helaas
veel te jong gestorven is, 27

Kerstkransen in trek

Ab en Thea Rutten: 'Meer dan een kledingwinkel op zich'

jaar bij ons gewerkt."
„Af en toe ben je net een sociaal bureau," voegt zijn vrouw
toe. Wij vinden dat ook heel
gezellig, om er wat dat betreft
ook voor de mensen te zijn.
Dat zijn we zo gewend van

Cortina Modes
stopt na
37 jaar
vroeger. Mijn vader ging ook zo
om met zijn klanten en de vader van Ab ook. Een kaartje
sturen met een verjaardag of
langs gaan op een begrafenis,
het hoorde er voor ons allemaal bij."
De klandizie en de kleding
paste zich wel aan aan het
tijdsbeeld in de loop der jaren,
maar wezenlijk veranderde er
niet veel in de modezaak vol-

'Black cat, white cat'

gens het echtpaar. Wel ontwikkelden zü een groot Sngerspitzengefahl ten aanzien van hun
klanten.
„In het begin had ik een centimeter nodig om de taillemaat
van een heer op te meten,
maar dat zie ik nu in een oogpslag," zegt Ab. „Als mannen
wat op leeftijd komen en daarmee corpulenter, zie ik direct
dat ze een kwartmaat nodig
hebben. Ze zijn dan stomverbaasd dat ze 'zo in een broek
kunnen stappen'," zegt Thea.
Het echtpaar is een hecht en
op elkaar ingespeeld team.
„Je voelt meteen als iemand
over de drempel stapt, wie van
ons twee het beste kan helpen.
Er zijn bijvoorbeeld vrouwen,
die het fijn vinden als een man
zegt dat hen iets goed staat.
Maar we hebben nog nooit
mensen kleding aangepraat,
hoor," haast ze zich erbij te
zeggen.
Thea Rutten werkt al twintig

Foto: Andre Lieberom

jaar in de zaak. Tot de jongste
van hun drie kinderen twaalf
jaar oud was, is ze thuis gebleven in hun woning in Heemstede. Wel deed ze altijd samen
met haar man de inkopen voor
de najaars- en voorjaarscollec-

Zaak had
brede
klantenkring
tie. Ook bedacht ze mede hun
eigen modeshows, eerst in samenwerking met restaurant
Queenie en later gewoon in de
zaak zelf. „Dat was altijd een
feest," vertelt ze opgetogen en
we verkochten als een trein."
Op donderdag 13 januari geeft
het echtpaar een afscheidsborrel bij het naastgelegen 'Scandals' van vier tot zes uur.
„Het zal wel gek zijn om niet

Hoe millenniumgek is
Zandvoort? In dit serietje
tellen we af tot l januari 2000.
Deel 5: is het noodzakelijk
voor de eeuwwisseling extra
geld in huis te halen?

meer dat vaste ritje van Heemstede naar Zandvoort te maken," denkt Ab hardop, die in
hoogtijdagen wel zeventig uur
per week draaide. „De auto
reed bijna vanzelf deze kant
op," vult zijn vrouw aan. „We
zullen het contact met de klanten wel het meest missen."
„Gek ook, om nu naar een
andere winkel te moeten om
kleding te kopen en niet te weten wat er zal hangen," zegt
Thea, die het liefst broeken
draagt en soms een rok om
haar kleinkinderen een plezier
te doen. „Het greep me soms
wel bij de keel als ik dacht aan
de laatste dag, dan dacht ik
'wat heb ik gedaan?'"
„Maar twee weken geleden is
mijn jongere zusje overleden",
vertelt Ab aangedaan en nu
denk ik: er zijn nog andere dingen in het leven belangrijk dan
alleen maar de winkel, ik heb
er nu vrede mee."
Nelleke van Koningsveld
blemen en er zijn tests uitgevoerd, allemaal met positief re.sultaat. We gaan ervan uit dat
alles in orde is en gaan het jaar
2000 vol vertrouwen tegemoet."
Ook bij de Rabobank is het
vertrouwen groot. Mensen
wordt afgeraden om al het
spaargeld op te nemen. Bij de
bank is het geld veilig, veiliger
dan het zelf in huis hebben.
Tijdens de millenniumwisseling worden enkele pinautomaten met het oog op vandalisme gesloten, maar het blijft
wel mogelijk om te pinnen bij
degene die openblijven.

Afgaande pp de geruchten
over de millenniumbug die
gereformeerde Kerk: Zondag
hele computersystemen kan
19 december 10 uur: SoWlaten crashen, lijkt het beter
Idienst, Ds J.P. Dondrop,
om al het geld in een oude sok men verdwijnen.
[Heemstede.
te stoppen. Banken raden dit
Alle computersystemen van
_ itha Parochie: Zondag 19
af. „De Postbank raadt haar de Postbank zijn getest en in
[december om 10.30 uur: Gezaklanten af om voor de feestda- gebruik genomen voor het
lenlijke viering met gastkoor
gen extra geld in huis te ha- nieuwe millennium. „De Postj'Misa Creolla' uit Beverwijk en
len," zegt Joyce van Leeuwen bank heeft al haar systemen
;rio Los Amigps del Parana.
van de afdeling Public Rela- onderzocht op mogelijke pro'astors D. Diujves en C. van
tions en Voorlichting.
jPolvliet.
„Dit is ook onnodig omdat
'rijzinnige
geloofsgemeengeld opnemen uit de giromajschap NPB: Zondag 19 decemten en betalen met de giropas
' er 10.30 in gebouw De Brug.
gewoon mpgellijk blijft tijdens
Ds R.M.M. Hoogewoud-VerOud en Nieuw. De pin-auto- ZANDVOORT - Vier dames uit Buitenveldert en Amsterdam
schoor uit Haarlem.
maten blijven werken op zowel houden een expositie van hun bronzen beelden in de Openbare
|Meuw Unicum: Zaterdag 18 en
pudejaarsdag als op nieuw- Bibliotheek Zandvoort. De onderwerpen, bronzen boetseermozondag 19 december 19.00 uur:
,ds M.J. Ridder.
jaarsdag." Geld dat op reke- dellen; zijn gekozen vanuit de ideeën van de ontwerpers en
Elke woensdagavond draait in Filmclub Simon van Collem voor ningen staat kan volgens de hebben vooral betrekking op waarnemingen van de vormen en
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het banken 'niet zomaar' uit syste- houdingen van de mens in zijn gedragingen.
Gasthuisplein. De voorstelling begint om half acht met een
korte inleiding. Er zijn geen voorfilms en er is meestal geen
„Ik kan me hier, met mijn brepauze. Vanavond 'Black cat, white cat'.
de belangstelling voor alles
y de naam Nossel denkt u
wat uitkomt, helemaal uitlewaarschijnlijk aan een wat on- Zare is een jonge zigeuner die met zijn vader Matko aan de
ven. Al pas ik me met mijn senozel hondje. Nou is de uitstra- Donau een illegaal handeltje drijft met de Russen. Matko is een
lectie natuurlijk wel aan bij het
Ung van Nossel ook wel ietwat geldwolf van de ergste soort, maar niet een van de slimste. Om
grote publiek hier in Zandonnozel. Maar zijn tempera- zijn schulden by de mafioso Dadan af te betalen, stemt hij toe
ment kan alles behalve onnp- om Zare uit te huwelijken aan diens zus. Wanneer de vader van
ZANDVOORT - Voor iemand die zichzelf als een fervente voort."
In de begin oktober geopenzel zijn, op de tijden waarop hij Matko sterft, komt de bruiloft in het gedrang. Er kan immers muziekfanaat beschrijft, is de functie van bedrijfsleider in
niet bang is. Wat dacht u van geen huwelijk zijn als er iemand in de familie overlijdt. Matko en een cd-shop natuurlek ideaal. „Ja, dit is voor mij inderdaad de winkel, die meer dan 5000
zün grootte? Vorige week heeft Dadan verstoppen de dode man op zolder onder een paar blok- een heerlijke baan," erkent Niels Vlaar van de nieuwe cd- verschillende titels bevat, voere.n pop, r & b en house de
u iets kunnen lezen over klein ken ijs en doen alsof er niets aan de hand is. Intussen is Zare zaak Disc 2000 in het Jupiter-winkelcentrum.
boventoon. Volgens Vlaar is er
blijvende puppy's. Nossel is verliefd geworden op een ander meisje en doet de zus van Dadan
op dit vlak sprake van een
net pup-af en zo groot als een alles om van het huwelijk af te komen.
dog!
breed doch ook trendy reperDe ex-Joegoslavische cineast Emir Kusturica heeft door zijn
toire. „In principe kopen we in
Nossel is een kruising tussen politieke uitspraken vrienden en vijanden. Zijn twee Gouden
aan de hand van recensies in
een Amerikaanse Staffordshi- Palmen bewijzen dat het filmmilieu hem weet te waarderen.
het muziekblad Oor," vertelt
re Terriër en een Fila Brasilelhij. „Daardoor hebben we ook
Zijn karakter laat dat ook
allerlei relatief onbekende
goed zien, iets wantrouwend
cd's, van artiesten die nu nog
naar vreemden - een duidelijk
niet bekend zijn, maar over een
Fila trekje - en tegelijkertijd
half jaar wellicht zullen doorhartstikke vrolijk tegen persohuisplein 10, tel. 5713185.
breken. Je kunt hier dus echt
nen die Nossel wat beter kent. ALARMNUMMER: 112.
lekker komen snuffelen naar
Nossel is een nog jonge reu POLITIE: 112, of bureau Hoge- HUISARTSEN: In het weekdingen die je elders niet vindt."
end en 's avonds meldt het
van iets meer dan anderhalf weg 5745111.
Behalve de genoemde genres
Jaar en nog vrij weinig gewend. BRANDWEER: 112, of kazerne antwoordapparaat van de
heeft Disc 2000 ook wat klashuisarts • welke arts dienst
Hij heeft te veel van de ver- 5740260.
siek en jazz in huis, alsmede
keerde dingen meegemaakt en AMBULANCE: 112, of 5319191 heeft.
een tamelijk rijk gevulde bak
DIERENAMBULANCE:
'e weinig goede indrukken op- (CPA).
met Nederlandstalig repertoiiedaan. Dit maakt Nossel in
5246899.
re.
DIERENTEbepaalde situaties wat onze- APOTHEEK: Tot en met vrij- KENNEMER
In deze feestmaand ziet
ker, wat zich vertaald naar dagavond Zeestraat Apo- HUIS: 5713888.
Vlaar de omzet vanzelfspreangst. Zo vindt deze reus kin- theek, Zeestraat 71, tel. VERMISTE/GEVONDEN
kend met sprongen omhoog
öeren best eng... En met kat- 5713073. Zaterdag, zondag en HUISDIEREN: 5383361 (Amivliegen. De kersthit bij uitstek
ten bijvoorbeeld vertrouwen maandag- tot en met vrijdag vedi) en 5714561 (dierenbeis volgens hem de dubbel-cd
de verzorgers hem niet hel- Zandvoortse Apotheek, Raad- scherming).
'Millennium Christmas', met
toaal voor de volle honderd
daarop naar verluidt de grootProcent. Of Nossel er nou bang
ste kerstsuccessen van de afvoor is of dat hij ze simpelweg
gelopen duizend jaar. Als perWet leuk vindt, we willen het
sopnUjke favoriet schuift de 22Hsico gewoon niet lopen. Onjarige bedrijfsleider echter de
danks het feit dat Nossel best
kerst-cd van Rosie O'Donnell
Ingenliüjff; Peter Richard Eto*el
luistert zal Nossel nog wel Periode 6 - 1 1 december
n
naar voren. „Dat is een wat oujan en Elisabeth Bernardina
?t één en ander aan opvoedere spulzangeres," introduPillipes; Martinus Jacobus
ding
moeten genieten. Een Geboren
c
ceert hij. „Die met verschillenSenne Renée Bruijn, dochter Kuiten en Ellen Stevenhaagen.
ursus volgen met de hond is
de artiesten uiterst dansbare
dan ook één van de adviezen van Alexander Hermanus Corkerstnummers heeft opgenpnelis Bruijn en Renée Jeanette Getrouwd
die u van ons mee krijgt.
men. Wie bij de kerstboom wil
Elroy van den Broek en PaNossel is te gast bij het Ken- de Jong; Levi Vriesema, zoon
swingen moet er vooral eens
üeiner Dierentehuis Zand- van Remco Vriesema en Hed- tricia Dubbis.
naar komen luisteren."
yoort en zoekt, net als alle an- wich Hendriks; Sharan Sidik,
Tot de succes-cd's die met
dere loges, een nieuw tehuis. dochter van Farhad Sidik en Overleden
per se aan de feestdagen zijn
Ari Koning (90); Maria HeleInformatie krijgt u van het Ronak Samed.
verbonden (al worden ze graag
na Kroonenberg (94); Michael
Kennemer
Dierentehuis Zandv
cadeau geschonken) behoort
Ondertrouwd
John
Mitchell
(48);
Jacoba
Ko°ort,
Keesomstraat
5,
tel.
5
Niels Vlaar van Disc 2000
volgens Niels in de eerste
David Broekhof en Melanie per (75).
7l.3888.

Beelden te koop

Nossel

oog

en

(erstsamenzang
SANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkjlein vindt zondagmiddag 19
lecember de jaarlijkse kerstamenzang plaats. Medewerpng verlenen De Zangertjes
an Volendam - de groep beaat uit meer dan 108 Mndeen in klederdracht - het Zandorts Vrouwenkoor en het
andvoorts
Herderskoor.
eelnemers aan de samenzang
cunnen voor tien gulden een
jrogramina, tevens toegangsjewijs, kopen. In dit programstaan de teksten van de
iee te zingen kerstliederen in.
ie kerkdeuren gaan overigens
ipen om twee uur.

Met

Er wordt wat afgeknutseld in Zandvoort. Met name in de kerstperiode kent de creativiteit geen grenzen. Er verschijnen kerststukjes in alle mogelijke potten, manden of glazen bakken. En
wie daar niet zo handig in is, snuffelt gewoon op de creatiefmarkt
rond. Suze Bakker, de organisator van de eerste kerst- en creatiefmarkt in gebouw De Krocht, heeft de dorpsgenoten zaterdag
zien langskomen. Ze kijkt tevreden terug op het resultaat. Zowel
bezoekers als standhouders zijn lovend over haar particuliere
initiatief. Met name de tingieterij trok belangstelling. Suze
denkt erover om volgend jaar de markt uit te breiden tot twee
dagen. En ook om buiten 'iets' te doen.

Fietsen voor wereldbol
Zandvoort er
KodeVrengen
Haarlemmer
Piet Woudenberg zijn erin
geslaagd
de
eerste wereldbol te halen.
Daarvoor
moesten ze wel
eerst veertigduizend kilometer
afleggen. Beiden
hebben in zowel binnen- als
buitenland een
groot aantal
afstanden afgelegd. Daarbij werden ritten gereden
van meer dan
tweehonderd
kilometer. Beide toerfietsers
zijn maar. wat
trots op hun
bol.
ADVERTENTIE
Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.'

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:
22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,'
1 december, 15 december en 29 december 1999.

heug," aldus de kerstman afgelopen week in zijn winterse residentie.

Anouk verkoopt als
tierelier bij Disc 2000

m.

Berichten
en tips voor
<C
deze rubriek met
•"••"•
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

plaats de tweede schijf van
Anouk, 'Urban Solitude'. „Die
verkoopt hier als een tierelier.
Maar wat ook bijna niet valt
aan te slepen is 'Unplugged'
van Alanis Morissette." Hij
wijst er tenslotte met nadruk
op dat cd's in Disc 2000, door
een uitgekiend inkoopbeleid,
gemiddeld zeven gulden minder kosten dan in veel andere
winkels. Daarnaast zijn er
soms acties waarbij populaire
cd's voor slechts een geeltje
worden aangeboden.

Kerstman zondag
graag present
op Gasthuisplein
'Of het mij niet stierüjk verveeld, om al die kerstmarkten
steeds maar weer met mijn
aanwezigheid op te moeten
luisteren? Welnee jongeman,
geen sprake van! Integendeel
zelfs! Ik beschouw het als een
eer én een voorrecht dat mijn
persoon altijd zo hartelijk in
het centrum van het feestgedruis wordt geplaatst. Neem
nou die alleraardigste kerstmarkt, die komende zondag op
Zandvoort wordt gehouden. Je
moest eens weten hoe geweldig ik me daar nu al op ver-

Dat de kerstmarkt die de
Stichting Zandvoort Promotie
19 december op het Gasthuisplein organiseert wat kleiner
van opzet is dan voorheen, onder meer door het gemis van
een levend koor, neemt de
kerstman graag voor lief. „Ach
wat, er blijft tenslotte nog zó
veel moois over," bromt de
oude baas welgemoed terwijl
mj zijn dartele rendieren een
hertensnack toewerpt. „Die
charmante kerstmeisjes bijvoorbeeld, die namens de Ondernemers Vereniging mandarijntjes uitdelen aan alle kinderen van het dorp. En de warme
glühwein uiteraard, die ik me
altijd weer bijzonder goed laat
smaken!"
Temidden van de dertig kramen met uitsluitend kerstartikelen, waar ieder wel iets van
zijn gading vindt, stelt de
kerstman met name de gezellige vuurpotverlichting bijzonder op prijs. „Maar wat eveneens ten zeerste bijdraagt aan
de juiste sfeer, is het ten gehore brengen van het correcte
muziekrepertoire," weet hij als
geen ander. „En dan denk ik
niet alleen aan afgezaagde kersthits als Oh Denneboom en
Jingle Bells, maar ook aan
meer modern repertoire van
hedendaagse artiesten uit binnen- en buitenland. Ik prijs me
dan ook gelukkig dat de verantwoordeüjkheid voor de muziek zondag bij een team van
ZFM ligt. Daarin heb ik werkelijk alle vertrouwen."
De kerstmarkt op het Gasthuisplein begint zondag om
een uur of elf 's ochtends, en
duurt tot ongeveer zes uur.
Van toegangheffing is geen
sprake.
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DECEMBER FEESTMAAND
Do. 16 Karaoke wedstrijd 2e ronde in kerstsfeer
25,- incl. stamppot en consumptie.
O.l.v. Karin. Aanvang 19.00 uur

Wenst u prettige Kerstdagen
en een goed en gezond
(^2

K

_/\

*-J

Wij zijn 2e Kerstdag geopend.

zat. 18 Kerstworkshop o.l.v. Anja

Voor info en ivxenvringen lel. 023-5716450
'!•. Éngelbertsstr. 72 - 2402 KP Zamlviwn
('x Woensdag gesloten)

• vrij. 24 Overdag open. Kerstavond gesloten

Haltestraat 34 te Zandvoort
tel. 023-571 2800
fax 023 - 573 05 53

zat. 25 Overdag open
Ie Kerstavond gesloten
zon. 26 Overdag open
2e kerstavond geopend.
a la carte dineren
Reserveren gewenst

^
A
A

1999 f
• KERSTMENU l •

Wij wensen u een gezellige
decembermaand toe.

RIJSTTAFEL PUTRIANN ƒ 65,00 p.p.
DAGING SMOOR
(rundvleesgerecht in ketjapsaus)
DAGING RENDANG PADANG
(rundvleesgerecht met cocos)

Haltestraat 13, tel. 5714738

AJAMTUTURUGA
(Menadonees kipgerecht, kipfilet)
PINDANG IKAN TONKOL
(tonijn in een milde hete saus)
UDANG GORENG BUMBU PEDAS
(grote garnalen in een pittige saus)
TELOR ATJAR KUNING
(mild ei-gerecht)
TUMIS BUNCIS
(gerecht van haricoverts en tofu)

•- .

•
GADO-GADO
(lauw-warme groentenschotel overgoten met
een speciale pindasaus)
DADAR ISI
(ei-gerecht gevuld met rundvlees)
PERKEDEL UDANG JAGUNG
(maiskoekje met garnaaltjes)
WOIUOWIDE HOSPITALITY

SATÉ AJAM
(saté van kip)

GOLDENTULIP

SATÉ KAMBING
(saté van geitenvlees)

ZANDVOOR.T'

ATJAR KETIMOEN
(zoet-zuur van komkommer)

Feestelijke Kerst aan zee!

SAMBAL/KRUPUK/EMPING
(WITTE RIJST/BAMI GORENG/
NASI GORENG DJAWA

24 december 1999, om 21.30 uur:
Familie Fakkeltocht a ƒ 12,50 p.p.
26 december 1999
Feestelijk Kerstdinerdansant
met live muziek!
(Incl. Kerstcocktail, Overheerlijk 5-gangendiner)

ƒ 119,00 per persoon
Voorde kleintjes: video's, spelletjes enz.
kinderkorting of kindcrkcrstmcnu a ƒ 16,50 p.k.

Bel 023 5713234
Speciale aanbieding
voor lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad.
Verwen uzelf extra en neem de lift naar huis.
Blijf overnachten in een luxe viersterren
hotelkamer.
Uitgebreid kerstontbijtbuffet volgende ochtend.
Slechts voor ƒ 70,- p. persoon toeslag

-xgGolden Tulip Zandvoort
Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort

k

• KERSTMENU 2NASI KUNING MENU ƒ 55,00 p.p.

Tfe bestellen voor II

DAGING RENDANG PADANG
(rundvleesgerecht met cocos)

Ie Kerstdag en Oudjaarsavond:
Vis-Hors d'oeuvre vanaf f 27,50 p.p.
een bisque van verse Kreeftensoep ƒ 34,50 (4 pers.)
Verse Vissoep ƒ 24,50 (4 pers.)
te bestellen voor 20 december.
2e Kerstdag zijn wij geopend met een
keuze uit 3 menu's van 5 gangen:
Runder Curpaccio
op Italiaanse wijze
Dubbelgelrokken
heldere ossenstaartsoep
Gepocheerde scholrolleljes
met kerryroomsaus
S poon van sorbet ij s
mei champagne
2 Haasbiefstukjes
Tiramusu op Frans/
Italiaanse wijze

ƒ 69,50

Carpaccio van gemarineerde
zalm met mierikswortel
in een calvadossaus
Heldere bospaddestoelensoep
Gepocheerde kabeljauwfilets in romige mosterdsaus
Spoon van sorbetijs met
champagne
Eendenborstfilel met
kersensaus. gemarmerd
Parfait van walnoten op
advocaat en caramelsaus

ƒ79,50

Avocadosalade geserveerd
met zalm-garnalen en meloen
mét truffelmayonaise
Dubbelgetrokken
heldere ossenslaartsoep
Op de huid gepocheerde
zalmfilet niet een
port rodewijnsaus
Spoon van sorbetijs
met champagne
Hazenrugfilet in een
veenbessensaus
Crêpe Suzetle

ƒ 94,50

Wilt u meer weten over deze menu 's
deze kunnen worden opgehaald of
toegestuurd door Restaurant Schut
Reserveren bij Marcel
tel. 023 5712121 of 032 5736 044
(uiterlijk 24 december)

Wij wensen u fijne
feestdagen,
en een gezonde
jaarwisseling.

i

Kerkstraat 21 Zandvoort

SMOOR KAMBING
(lamsvlees in ketjapsaus)
AJAM PANGANG KLATEN
(halve kip uit de oven,, met ketjap gemarineerd)
UDANG GORENG BUMBU PEDAS
(grote garnalen in een pittige saus)
PERKEDEL REMPAH
(cocos koekjes)
PINDANG TONGKOL
(tonijn i.n een milde hete saus)
TUMIS BUNCIS
(gerecht van haricoverts en tofu)
TELOR ATJAR KUNING
(mild ei-gerecht)
ATJAR KETIMOEN
(zoet-zuur van komkommer)
SAMBAL/KRUPUK/EMPING
NASI KUNING

4
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Winkelcentrum
Noord

p
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drögisterjj

-B A R-

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
, TELEFOON 023-5716044

JASIA
-CA r «f-

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

korting

ROB TAN

op de
Dames- en Herenkollekfies
Cortina Modes

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Voordeelmarkt

Kerkplein 3 Zandyoort

Champanoise
Schwartzwalder kirsch
l/2 liter
roomijstaart
24,99
4,99

Tel. 5714828

Varkenshaas
100 gram

2,69

^444444444444444444444444444444444444444

Z
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Een mooi kerstfeest begint
met Kadootjes van
Drogisterij-parfumerie
De Gaper

Warm idee voor de kerstdagen

Gratis luxe kado's o.a.

Leuke collectie tijgersloffen
Kiridersloffen (met geluid)
En dalmatiersloffen
Vanaf 12,95

Mooie paraplu bij aankoop van een Tsar

LUXE BROOD- EN

herenkapsalon

BANKETBAKKERIJ

Göössèiis

Paap

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,75
Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteu rstraat 4

5736957
5712865
573 1 967

GoOSSens herenkapsalon

50

Eau de toilette.

Mooie serie kaarsen o.a.

Bij aankoop van twee Biothermprodukten een bodymilk t.w.v. 29,-

l PROEFSTOL

4,

Millenniumkaarsen
Geurkaarsen
Tafelkaarsen van o.a.
Gouda en Bolsius

Azzaro kado setje bij aankoop van een
Azzaro produkt

IAMANDELSTAAF

7 50
'5

Ruime gratis parkeergelegenheid.

Anna Sui, de sensatie uit Amerika,
bij aankoop van een 50 ml.
eau de toilette spray een
Douchegel

ôpirieus

Super assortiment kado dozen met vele extra's van o.a.
Lancome
Nina Ricci
Calvin Klein
Cacharel
Hugo Boss
Azzaro
Polo

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak.Tel.: 5712305.

Tommy Hilfiger
Van Cleef en Arpels
Van Gils
Burberry's
Oscar de la Renta
Biqtherm
Shiseido

Te Qek "bat je in januari 2000 bij ons kamt berken.
fe bent geknipt \7oor ons team.
*\Jerber vJensen vJij iedereen gezellige fcestbagen
en een \?oorspoebig 2000 toe.

nieuw van Paco Rabanne: Ultra Violet
de nieuwe damesgeur voor 2000
haal nu een gratis proefspray bij ons.
irstr 12
'A Zandvoort
'3-5714866

Super kerstaktie van Gucci

Mar/o. Miriam.
ôusan en IlLen <Jan HAARMODE MARJO FIJMA

» Bij aankoop van een Gucci Rush eau
£ de toilette 50 ml
fl Ontvangt u gratis de bodymilk t.w.v. 69,-

^ Nog eenmaal
Noa Noa eau de toilette spray 30 ml

Van 52,- nu voor 39.95
Geldig tot en met 24 december 1999
(max. 2 per klant)

Let op 22 en 23 december koopavond
tot 21.00 uur, natuurlijk met een
lekker kopje koffie.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een goed en gezond 2000.

Laat u niet afschrikken door een stille
straat, wij zijn in ieder geval open.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DAMES- OF
HERENSLIPS
DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL: (023) 571 25 13

Namens al onze medewerksters wensen wij u
prettige kerstdagen en een spetterende eeuwwisseling.
Paul en Gertie Olieslagers

P.S. Wist u dat wij iedere vrijdagavond tot 21.00 uur geopend zijn?

Geldig voor alle modellen en kleuren
van l l/m 31 december 1999.

Voor Kerstkado's en
Kerststukken
Geopend:
van 13 dec. tot 24 dec.
van 13.00- 16.00 uur

Kroon mode
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
tel. 023-5712839

woensdag 15 december 1999
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Evse», Sittia en Miriam wensen u
prettige kerstdagen en een gelukkig 2000
di. t/m vrij. 9.00-17.00 uur; zat. 8.30-15.00 uur.

Hairstudio Serenay, Toiweg2o,tei.57i223i
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ZANDVOORT

SCHOOLSTRAAT 13

Charmant en goed onderhouden, ruim woonhuis in centrum dorp.
INDELINGibegane grond; entree/gang met iraaie lambrizering, ruime L-vormige woonkamer met open keuken,
met parketvloer en openslaande deuren nabr plaats voorzijde op het zuiden, bijkeuken met opstelling voorwasmachine, toilet, achterplaatsje op het noorden.
1e verdieping: gang, ruime badkamer met douche, 2e toilet, wastafel en balkon, bergkamer, slaapkamer voorzijde
met originele marmeren schouw, suitedeuren naar slaapkamer achterzijde.2e verdieping: overloop en 3 slaapkamers, stookruimte.
• dakisolatie
• grotendeels voorzien van dubbel glas
• c.v. gas
• grondopp. 76 m'

Vraagprijs:

SMALL

KEUZE UIT DE

MEDIUM

LARGE

ZANDVOORT

FIJNE FEESTDAGEN

POTGIETERSTRAAT 36

ZANDVOORT

In gezellige woonbuurt gelegen te renoveren
eengezinswoning met tuin, stenen schuur en
achterom.
INDELING:
begane grond: entree/gang, woonkamer met
parketvloer, ruime, eenvoudig ingerichte keuken, halletje met toilet en toegang naar tuin.
1 e verd.: 2 royale slaapkamers, douche, via
losse trap naar vliering.
• Transport bij boedelnotaris.
• Gaskachelverwarming.
• Grondoppervlakte 92 m2.

9 stuks

12 stuks

2. HOT & SPICE-WING menu, heet gekruid 6 stuks

9 stuks

12 stuks

3. AKI-WING menu, met kerrie kruiden,

6 stuks

9 stuks

12 stuks

4. BIG-WING menu, medium gekruid

3 stuks

4 stuks

5 stuks

5. FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide

2 stuks

3 stuks

4 stuks

2 stuks

3 stuks

4 stuks

Vraagprijs: ƒ 249.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 76
ZANDVOORT
Royaal halfvrijstaande villa, thans begane grond in eigen gebruik en
drie appartementen verhuurd.
INDELING:
begane grond; entree/gang, toegang tot privé-gedeelte; ruime lichte woonkamer met gas open haard, hal met trapkast, toilet, garderobekast, badkamer met bad, douche en wastafel, garage thans in
gebruik als werkkamer met vliering. wasruimte met c.v.-opstelling
sauna (4 pers.), ruime moderne woonkeuken met eetkamer en twee
schuifpuien naar tuin, zeer ruime slaapkamer (voormalig zomerhuis)
met vaste kastenwand, betegelde tuin met ruime houten berging
1e verdieping: overloop, appartement 1 (voor); halletje met toilet,
douche, woonkamer met schuifpui naar balkonnetje, open keuken,
slaapkamer met wastafel; appartement 2 (achter): halletje met toilet,
slaapkamer met wastafel, woonkamer met open keuken, douche,
ruim balkon op het zuiden.
2e verdieping: appartement 3 (gehele 2e verdieping): gang met toilet. slaapkamer met vaste kast^zitkamer, ruime woonkeuken, douche met wastafel, berging.
. .^

START VAN

dus pittig!

HET NIEUWE

MILLENNIUM

kip karbonades drumsticks
6. HOT & SPICE FRIED-CHICKEN menu,

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing.
• Gaskachelverwarming.
• Oplevering april 2000 of zoveel eerder als verkoper wenst (aanzegtermijn van 4 weken).
• Oppervlakte 60 m'.

ENEEN
FANTASTISCHE

6 stuks

Leuke, gezellige bovenwoning, dichtbij strand en
station gelegen.
INDELING:
Entree/hal, trap naar 1e verdieping:
Overloop, badkamer met douche/toilet, L-vormige
woonkamer met moderne open keuken en balkon op
het oosten, 2 slaapkamers en een balkon op het
westen.

WAT IS ER MOOIER DAN
KERSTSFEER IN EEN EIGEN HUIS?

VOLGENDE MENU'S:
1. MILD-WING menu, mild gekruid

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 15 A
•ZANDVOORT

Vraagprijs: ƒ 285.000,-

Vraagprijs: ƒ 299.000,-

ƒ 495.000,-

WIJWENSENU
* American Chicken Menu * American Chicken Menu *

KANAAUWEG 7

Op loopafstand van hel strand, in pittoresk straatje midden in het
centrum van Zandvoort gelegen halfvrijstaand woonhuis met tuin op
het zuiden (ev. te gebruiken als parkeerplaats). De woning is in 1999
geheel verbouwd en derhalve Ie vergelijken met een nieuwbouwwoning.
INDELING: entree, hal, garderobe, meter/bergkast, modern toilet
met fontein, lichte L-doorzonkamer met nieuwe open keuken in
hoekopstellmg v.v. spoelbak. kookpplaat en alzuigkap, open Irap
naar de 1e verdieping:overloop, slaapkamer met groot dakkapel,
moderne nieuwe badkamer v.v. douche, wastafel en wasmachineaansluiting, slaapkamer v.v. groot dakkapel.
2e verdieping: ruime bergvliering.
BIJZONDERHEDEN: De woning is v.v. een nieuwe CV-combi-inslallalie, eleclra 6 groepen (geaard), gas- en waterleidingen, riolering en kabel tv geheel nieuw aangelegd, totaal v.v. nieuwe hardhouten kozijnen v.v. isolatieglas, 2 nieuwe grote dakkapellen, nieuw
geïsoleerd dak en dakpannen, nieuwe gevel. Met geheel is net afgewerkt en uitgevoerd in lichte kleurstellingen. Tevens is de woning
recent geheel nieuw gestoffeerd en derhalve zo te betrekken. De
woning is nog niet bewoond geweest. Oplevering op spoedige termijn mogelijk: vrije vestiging.

heet gekruid!

Vraagprijs: ƒ 829.000,-

7. KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid

1 stuks

8. FINGERS (zonder botjes)

5 stuks

2 stuks
6 stuks

7 stuks

Bovenstaande menu's zijn inclusief saus, salade én wedges

"*i ,

t *«<_?~
SAUZEN

ybeVt

* Cocktail

SALADE'S

* Knoflook

* Florida

* Melrose

*

K

* Smoked BBQ

*

Mexi

'*Sambal

*Fruit

THORBECKESTRAAT 3/2

* Mosterd

* Aardappel

Maisonette, om zo te betrekken, met fraai zeezicht in het
centrum van Zandvoort gelegen.
INDELING:entree/woonkamer met marmeren vloer met
vloerverwarming, gas open haard, zeer luxe open keuken
met inbouwapparatuur en granieten blad, modern toilet,
bergkast, via schuifpui naar balkon op het westen.
1e verd.: overloop. 2 slaapkamers, een vaste kast, moderne badkamer met ligbad, wastafel en 2e toilet.
2e verd.: (via vlizotrap): zolderkamer, thans in gebruik als
berging met wasmachine-aansluiting en ketel, dakterras
(bij gedogen).
Zeer fraaie maisonette.
Zeer centrale ligging.
Berging in complex.
Grotendeels kunststof kozijnen met dubbele beglazing.
Servicekosten ƒ 180,- per maand.
Oppervlakte 100 m'
Vraagprijs: ƒ 435.000,-

Speciaal BIG-CHICKEN menu
Van alle kipsoorten één

Maak snel een vrijblijvende afspraak met Gense^ vanjLïngen
om uw mogelijkheden te bespreken! pui

°ol

MILD-WING
HOT & SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN

ZANDVOORT

NIEUWSTRAAT 5

CENSE&
NVM
MAKELAAR

ZANDVOORT

In 1999 geheel gerenoveerd, vooroorlogse visserswoning met drie
slaapkamers en een royale woonkamer/woonkeuken.
INDELING:
begane grond: entree, hal, U-vormige woonkamer met open haard,
semi-open woonkeuken met inbouwapparatuur (koelkast, hete lucht
oven, afzuigkap), toilet met douche.
1e verd.: slaapkamer mei open badkamer (eventueeel af te sluiten)
met ligbad, aparte douche, wastafel, toilet en designradiator, 2
slaapkamers (1 met kast).
Vraagprijs: ƒ 349.000,-

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN - HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

ALGEMENE INFORMATIE:
• De begane grond is voorzien van een plavuizenvloer.
• Alle leidingen (gas. water, electra, riolering) in 1999 vervangen,
• Zes groepen en twee aardlekschakelaars.
• Verwarming en warm water via c.v.-ketel (1999).
• De gevel is in 1999 geschilderd.
• De keuken met inbouwapparatuur is van 1999.
• Oppervlakte 81 m!.

TELEFOON 023 - 5 715 715 - FAX 023 - 5 715 747

HOT & SPICE FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT

BUDGET family menu voor 2 personen
2 Bouten

2 Salades

2 Fried

2 Sauzen

2HotWings

2 Wedges

voor

2MildWings

ROYAL family menu voor 2 personen
2 Fried Chicken

1 Florida Salade

2 Hot Spice

1 Kool Salade

2 Big Wings

1 Cocktail saus

2 Kip Fingers

1 Knoflook Saus

voor

2 Wings
2 Hot Wings
2 Aki Wings
2 Porties American style
potato wedges of gepofte aardappels

Déze menu's zijn ook voor 4 personen verkrijgbaar
en zijn incl.3 sauzen en 3 salades
; BUDGET family 4 personen
ƒ49,95
ROYALfamily 4 personen
ƒ 57,95
* American Chicken Menu * /American Chicken Menu *
Haltestraat 23c, Zandvoort

Tel. 023-5733003
Geopend van 16.00 t/m 22.00 uur,
woensdag gesloten.
Ook frisdranken verkrijgbaar

i Dessert: BEN & JERRY'S VERMONT'S FINEST • ICE CREAM ƒ 11,95

KERSTINKOPÜH?
Wij hebben voor ieder wat wils:
van baby artikelen tot badkamer
accessoires,
van sieraden tot apart glaswerk,
van schelpen tot sierlijk bestek.
EXTRA EXTRA EXTRA
Kerstkoopavond
op woensdag 22 en donderdag 23
december geopend tot 21.00 uur.
Haltestraat 30.
ZANDVOORT
Tel.: 023-5735750.
e-mail:
kadoinfo@strandkasteel.nl

Tber/coop Reisburo Zonvaart wenst u prettige
kerstdagen en een reislustig nieuw millennium!

Reisburo Zonvaart
Grote Krocht 20, Zandvoort
Tel. 023-5712500

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND
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'Eigenlijk zou het elke dag Kerst moeten zijn
Het kerstfeest wordt ingeluid met de geboorte van
Jezus. Het is van oudsher het feest van de hoop,
van het licht in donkere dagen. Maar of de
', Zandvoorters er aan de vooravond van het jaar
2000 nog zo over denken is de vraag. Velen zien het
als een paar extra dagen vrij waarin je culinair
lekker kunt uitpakken. De boodschappen worden
dagen van te voren al binnen gehaald, en wie daar
geen zin in heeft eet gewoon buiten de deur. Het
Zandvoort Nieuwsblad vroeg een aantal inwoners
hoe ze over Kerstmis denken, en of de
kerstgedachte nog wel leeft.

Kerstmis wordt door veel
Zandvoorters gezien als een
gezellige periode
(Foto: Karin Schut)

'Ik vier het
bij zoon in
Duitsland'

'In Zandvoort
doen ze niet
zoveel'

S

ONJA DE BRUIN uit .
de Keesomstraat kijkt
naar de kerstspullen bij
de Hema. Op de vraag
hoe zij haar kerst viert antwoordt ze: Ik heb drie opties.
„Ik ga naar vrienden in Enkhuizen, naar familie in Duitsland of ik blijf .thuis." In het
laatste geval bezoekt ze zeker
haar moeder die nier in een
bejaardenhuis verblijft.
De Zandvoortse woont alleen en ziet de kerst als een
gezellige periode. Ze vindt het
echt een familiefeest, maar
heeft de pech dat haar familie
grotendeels in Zweden woont.
Wellicht brengt ze de dagen in
haar eentje door. „Maar dan
kun je het ook gezellig maken,
hoor," zegt ze resoluut. Het
.enige wat haar in de weken
vooraf stoort, is de overdadige Voor Sonja de Bruin hoeft al dat overdadige eten niet
aandacht voor eten en drinken. Dat zou best wat minder
gemoet. Er is een kerstdiner van der Lans van de Wilhelmikunnen.
op de 23-e, met de kerstdagen naweg. Ze wandelt met haar
Mevrouw C. Keur uit de Bre- is hu in het dorp en krijgt hij 's tweejarige dochter Jill in het
derodestraat en Jacques
avonds opnieuw lekker eten. winkelcentrum Jupiter en wil
Schouten uit Nieuw Unicum
Hij vindt dat hy het nog niet wel even over de kerstgedachte nadenken. „Ik ben zelf opstaan met hun invalidekarre- zo slecht getroffen heeft. In
tjes voor het Kruidvat. „Kerst- het boodschappenmandje van gevoed in de kerk en wil mijn
mis," zegt Keur, „daar ben ik zijn mobiel prijkt een raamde- kinderen, Catharina (4) en Jorina (7), meegeven wat kerstniet altijd van gecharmeerd.
coratie. Voor de sfeer.
Eigenlijk is het een familie„Ik vind het altijd een hele feest werkelijk inhoudt. Het
feest, maar de kinderen heb- leuke tijd," zegt Jacques. „Dat gaat toch om de geboorte van
ben niet altijd tijd om te ko- samenzijn, niet zozeer met fa- het kindje Jezus."
men. Vroeger ja, toen kwamen rnilie hoor, maar die kerstpeHaar gezin viert het kerstmijn vader en moeder en mijn riode houdt me toch altijd
feest altijd in Barneveld, omschoonvader allemaal bij mij. weer bezig." En de kerstgedat haar gehele Molukse familie daar bijeen komt. „Het is
Nu breng ik de kerstdagen al- dachte, het vrede op aarde?
altijd weer een grote happeleen thuis door en zit te wach- „Ik geloof daar niet zo in,"
ten of er iemand komt. Ik
zegt Jacques. „Niet in die twee ning. Gezellig met lekker eten
hoop het maar." Aan het feest dagen, in dat opzicht zou het en we gaan ook met zijn allen
zelf hecht ze wel wat meer
eigenlijk elke dag kerst moe- naar de kerk. Mijn vader zelf
waarde dan louter vermaak.
ten zijn."
zit in de kerkenraad en rrüjn
Dat heeft ze toch een beetje te
„Ik vind dat geloof wel heel zusje geeft les aan de zondagsdanken aan de christelijke
erg belangrijk," zegt Helen
school. Voor kinderen wordt in
school waar ze ooit op zat.

Helen van der Lans en dochter Jill vieren het bij familie

C. Keur en Jacques Schouten doen kerstinkopen

Foto: Karin Schut

Foto: Karin Schut

die omgeving veel meer gedaan dan hier, zo is er bijvoorbeeld een kerstspel. Nee die
sfeer dat heb je hier niet. In
Zandvoort zitten er toch meer
ouderen in de kerk."
Haar katholiek opgevoede
man is inmiddels wel vertrouwd met de grote familiebijeenkomsten. „Hij heeft zoiets van: als jij dat graag wilt,
dan is het prima," zegt Helen
lachend.
Op het Raadhuisplein staat
een groep mannen de nieuwtjes uit te wisselen. Het is de
'kwebbelploeg' zegt een oudere vrouw gekscherend. De
mannen horen tot het groepje
bankzitters dat op warme dagen altijd is te vinden voor het
gemeentehuis. „Kerstmis?

Dat is een echt familiefeest,"
zegt bewoner E. Massee van
het Stationsplein. Hij wordt
ook wel eens 'De Walrus' genoemd vanwege zijn imposante snor. Massee is niet zo gelovig en houdt het dus op een
gezellige sfeer thuis, met natuurlijk lekker eten.
Zijn gesprekspartner A. Koning, een bewoner van de Van
der Moolenstraat, houdt het
ook rustig. „We maakten het
vroeger altijd gezellig met de
kinderen. Nu doen we het een
beetje kalm aan," zegt hij desgevraagd. „Niet al teveel besoignes, want moeder de
vrouw is niet zo goed meer."
Voor Zandvoorter B. Duzink
uit de Burgemeester Nawijnlaan staat als bewoner van
Huize Kostverloren, op de 21-e
een kerstdiner klaar. „Dan komen ook de bewoners van de
aanleunwoningen. We maken
het wel gezellig," zegt hij.
En de laatste man van de
groep? Oud-Zandvoorter G.
Oosterbaan is de enige die het
dorp aan de zee inruilt voor
een kerstviering in Duitsland.
„Ik ga naar mijn zoon. Die is
hier wel geboren maar is al geruimte tijd fysiotherapeut in
Duitsland. Of kerst vieren
daar anders is? Ik vind van
wel. Ze doen er toch meer aan,
en er heerst een huiselijker
sfeer. Zo bakken de Duitsers
veel zelf en ook qua versiering
pakken ze uit." Van tevoren
bezoekt Oosterbaan de grote
kerstmarkt in Osnabrucke.
Want kerstmarkten zijn er bij
de oosterburen genoeg, zo
heeft hij gemerkt. „Ze beginnen daar eind november al
mee, en dat drie weken lang."
Joyce Schreuder

Voor Jacques ligt het allemaal anders. Als bewoner van
het centrum voor gehandicapten Nieuw Unicum, ziet hij de
feestdagen met veel plezier te-

Foto: Karin Schut

Een groep mannen, bij Zandvoorters bekend als 'kwebbelploeg', wil wel even stilstaan bij het kerstfeest

Foto: Karin Schut

Fa. Gansner & Co.

Miljoenen kalkoenen,

4'

struisvogels, eenden,

T

konijnen en veel andere

f

J
*
4'
*
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Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

d i e r e n z i j n aan het

enz.

aftellen. Omdat u met

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Kerstmis iets bijzonders

4'
*
4'

f

YIN

YANG-

AND YOU

YIN-YANG.... AND YOU
Ontspannen in het jaar 2000. Ook in Zandvoort

HOEVEEL NACHTJES NOG
TOT DE HEILIGE NACHT?

OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERUAHGING

VERWARMING

0800-0998830

Op Woensdagmiddag 15.30 uur. Per 5 januari a.s.
In de gymzaal van de "Oranje school" Lijsterstraat 1
± 20 min. Lichte Chinese ontspanningsoefeningen.
± 20 min. Tai-Chi-Quan = Langzaam harmonisch bewegen.
± 20 min. Qi Cong = concentratie bewegen en ademhalen.
Door beheerste training, verbetering van spieren en gewrichten.
Verruimen van het innerlijk bewustzijn.
En meer balans van lichaam en geest.

koopt. Maar dat is
het niet. Deze dieren

JE COMFORTABEL VOELEN EN ANTI STRESS.

zijn net als kippen en
Dennis Vis verzorgt
met de feestdagen
VERSE VISSCHOTELS

varkens gefokt. Onder
erbarmelijke

*

h

op tafel w i l t zetten.

U denkt dat u 'wild'

4'
4'
4'

10
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Weekmedia 17

omstan-

Na de les vrijblijvend even relaxen met een kopje thee.
Eerste kennismakingsles gratis. Januari ƒ 45,00
Het cursusgeld = ƒ 55,00 per maand a 1 të uur per week.
Ed. Alberts Rijkserkend leraar Oosterse Gevechtskunsten. Informatie 0224542747 / 0651588676

digheden. De politiek
Voor bestellingen:
023-5712502 of
ö 06-27103272
o
o
Gratis bezorging tot 14.00 uur

doet hier niets aan.
U kunt er wél wat aan
doen door straks iets
anders op tafel te zetten.
En door ons te steunen.
Bel

Vragen over de
bezorging?

0900-0099 (««Aninu-O.

Bel Intcrlandcn Sprcigroep

itiMflHÜJiliW

0900-8998200
(20 cpm)

*

ovz

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur

Omdat u niet zonder kunt!

Koop kaarten en cadeaus
van UNICEF en help kinderen
over de héle wereld
Bel voor de catalogus:
(070) 33 39 300

unicef
H el

Kinderfonds van de VN, Giro I2I

ZancK/oorte
s Nieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in de kerstboompjes en plaats de letter op de aangegeven
plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort. Uw inzending dient vóór 27 december in ons bezit te zijn.
• e•
1 2 3

• • • • • •
4 5 6 7 8 9

••
1 01 1

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Deze oplossing is ingezonden door:
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

De prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:

1ste prijs
EEN DINER VOOR 2 PERSONEN T.W.V. ƒ 125,beschikbaar gesteld door
Restaurant ALBATROS
Haltestraat 26, Zandvoort

2e t/m 5e prijs

Bezorger van de maand
Bewoners van de Quarles van Ufford- en de Burgemeester Nawijnlaan zien de 13-jarige
Ivo van Nes wekelijks met zijn krantenfiets voorbijtrekken. Want de brugpieper van het
Noordzee College, of meer bekend de Gertenbach mavo, brengt er wekelijks het
Zandvoorts Nieuwsblad rond. „Over die twee straten doe ik maximaal een half uurtje," vertelt Ivo. Hij doet dat pas laat in de middag omdat hij natuurlijk eerst naar school moet.
Of hij het leuk werk vindt kranten rondbrengen? „Eigenlijk wel. Ik loop toch meestal door
die straten naar school. Door die kranten leer ik de wijk goed kennen." Nee, hij spaart niet
voor iets speciaals. Want dure hobby's heeft hij eigenlijk niet. „Meestal zit ik achter mijn
computer. Ik doe veel spelletjes of ben met Internet bezig." Waar hij naartoe surft? „Naar
websites die met computers te maken hebben of met strips."
Een kaartliefhebber is Ivo trouwens ook. Vooral speciale spelletjes als ,Oke' man en Magie
hebben zijn voorkeur. „Dat is een soort spel waarbij je anderen onderuit moet proberen te
halen. Soms lukt het wel, een andere keer ook weer niet."

FAMILIEMENU VOOR 2 PERS.
van American Chicken
Haltestraat 23 c

Onze promotieteam deelt zondag 19 december
mandarijnen uit, gegeven door Albert Heijn,
Grote Krocht.

OVZ

en

@ Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

een ijzersterke combinatie

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Fitness-ploeg
pakt titel bij
ergo-roeien

Qi-Cong bij
Ed Alberts
ZANDVOORT - Ed Alberts,
actief als rijks erkend en gcdiplomeerd Tai-Clii leraar, gaat
pok in januari door met lessen
in de gymzaal van de Oranje
Nassauschool. Op woensdag 5
januari 2000 start Alberts met
het zogenaamde Qi-Cong.

ZANDVOORT - Zonder de
geblesseerde Willem Pijper
heeft het team van Fitness
Paradise de 1000 nieter gewonnen by het ergo-roeien.
In de Apollohal in Amsterdam was het de vijfde keer
dat Fitness Paradise deze
nationale titel won.

Deze Chinese gezondsheidstherapie wordt in het bijzonder geadviseerd door vele rysiotherapeuten, ter versteviging en het soepel maken van
de spieren,, gewrichten en het
verbeteren van het immuniteitssysteem. „Het is echt bewezen dat het helpt tegen kwalen," aldus Ed Alberts. „Door
de ademhaling, concentratie,
balans en beweging worden als
het ware de organen gemasseerd en bovendien maakt het
de geest rustig. Het is ontspanning en tegen de stress. Door
dit te doen wordt het lichaam
comfortabeler. Het is een
prachtige gezondheidssport"

De formatie bestond dit keer
uit Pepijn Paap, Sebastiaan
Borman, Etienne Durkstra en
Jeroen van den Berg. Pijper
moest aan de kant blijven en
dat scheelt altijd wel een paar
seconde. Het team had een
korte voorbereiding op deze
strijd en besloot om uitsluitend in teamverband aan de
duizend meter mee te doen.
Aan de 2000 individueel werd
niet meegedaan en alle kaarten werden gezet op het teamonderdeel.
Na een goede warming-up in
de droge lucht van de Apollohal waren de Zandvoorters
klaar voor de start. Tot viermaal toe werd er vals gestart
maar bij het vijfde startschot
waren de teams goed weg.
Meteen sloeg Fitness Paradise
een gat met de concurrenten.
Paap, Borman, Durkstra en
Van den Berg zaten goed in het
ritme, alhoewel het flink afzien
was. De eerste plek werd uiteindelijk met overmacht behaald. De Zandvoorters waren
uit op een tijd van onder de
drie minuten maar konden dat
schema net niet vasthouden.
Een tijd van 3.04.4 was ruim
voldoende voor de vijfde nationale titel.
Op ruim acht seconde finishte De Maas als tweede. Met
een voldaan gevoel keerden de
winnaars richting Zandvoort.
De inzet deed wel pijn, maar
een eerste plaats vergoede Het winnende basketbalteam van The Lions
veel. Volgend jaar zal dit team,
waarschijnlijk weer met Willem Pijper, opnieuw een gooi
doen naar de titel. Doelstelling
is ook dan een tijd onder de
drie minuten.

Ed Alberts geeft ruim twaalf
jaar lessen in deze O_osterse
gevechts kunsten, die zo'n
vierduizend jaar geleden zijn
ontstaan ter zelfverdediging.
De enthousiaste leraar heeft
heel veel opgestoken van zijn
Chinese Master, Tang Wei.
Vele plaatstgenoten hebben
al eens kennis gemaakt met
deze sport, maar op vijf januari 2000 start Alberts met het
Qi-Cong, een uitgebalanceerde oosterse manier van concentratie, beweging en ademhaling. De lessen worden op
woensdagmiddagen gegeven
in de gymzaal van de Oranje
Nassauschool, Lijsterstraat 1.

Foto: Rob Knotter

The Lions beste sportploeg van het jaar

SportingOSS
doet goede zaken
ZANDVOORT - Sporting
OSS deed goede zaken door
in de volleybalcompetitie
met 3-1 te winnen van Smashing Velsen. De Zandvoorters draaien goed mee in derde klasse.
Het mannenteam van Sporting OSS startte de wedstrijd
met veel optimisme aangezien
Smashing Velsen in de 9nderste regionen van het Klassement staat. In eerste instantie
bleek het optimisme gerechtvaardigd. De eerste set werd
goed gespeeld en met 15-2 winnend afgesloten. Ook in de
tweede set was er geen vuiltje
aan de lucht en kreeg Smashing Velsen geen sclüjn van
kans en de Zandvoorters pakten die set met 15-7.
Alle oefeningen en opstellingstactieken wierpen vruchten af. Na lange tijd werd er
eindelijk weer eens gescoord.
Helaas ging Sporting OSS in
de derde set onderuit. Het gehele team zat vast en alle trainingen waren vergeten. Smashing Velsen maakte daar dankbaar gebruik van en sloot deze
set af met een 14-16 winst.
Sporting OSS moest diep in
de reserves tasten om de laatste en beslissende set naar
zich toe te trekken. De onderlinge verwijten werden aan de
kant gezet en de eenheid werd
hervonden. Na een spannend
gevecht wist Sporting OSS de
set met 16-14 te pakken en bewerkstelligde daarmee een 3-1
overwinning. Dit leuke gemeleerde team bleek toch goed te
kunnen volleyballen, hoewel er
nog danig geschaafd moet
worden om een hechte ploeg te
smeden.

Tegenvallend spel
ZVM-handbalsters

ZANDVOORT - De handbaJsters van ZVM-Rabobank
leden een teleurstellende 2311 nederlaag tegen het laaggeplaatste VIDO. De Zandyoortsen maakten een ongeinspireerde indruk tegen het
matige VIDO.
ZVM-Rabobank moest een
beroep doen op een juniorspeelsters om compleet te vertrekken, het onvolledige team
kon alleen ion de beginfase gelijke tred houden maar allengs
werd terrein prijsgegeven.
VIDO had by de rust al een 7-4
voorsprong op het scorebord
gezet.
Ook in de twede helft was
het spel van ZVM niet erg
hoopgevend. VIDO maakte gebruik van conditionele probleftien bij ZVM en liep steeds
verder weg. de Zandvoortsen
lieten verdedigend grote gaten
vallen en daar maakte VIDO
dankbaar gebruik van. Eindstand 23-11. De Zandvortse
doelpunten kwamen op naam
van, Claudia Paap 8, Daphina
van Rhee 2 en Silvia Blom 1.
„Het eerste gedeelte ging
Hoch wel goed, maar al snel
was de fut eruit," constateerde
coach Alfred Greü. „In de
tweede helft konden we het
conditioneel niet meer bijhouöen en werden we weggespeeld. We trainen te weinig. Ik
pljjf het proberen het positief
ti te zien, maar het wordt
Moeilijk."
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ZANDVOORT - Op de beslissende avond in de strijd
om de titel van Sportploeg
van het jaar, verdedigde de
basketbalvereniging
The
Lions de koppositie met succes. Dé Politie Kennemerland won het laatste onderdeel, het volleyballen, maar
Lions mag een jaar lang de
fraaie wisselbeker in de prijzenkast zetten.
Acht sportploegen traden
voor het laatste onderdeel aan
in de Korver Sporthal. De ZHC
had .liockey-verph'chtingen en
kon 'dus niet aanwezig zijn. De
overige teams knokten voor de
punten op een zeer sportieye
manier. Want bij deze strijd
blijft het doel van gezellig met
elkaar sporten hoog in het
vaandel staan.
Het bleek al snel dat het
team van de Poütie Kenne-

merland de sterkste zou zijn.
Dit team speelde verzorgd volleybal, maar wandelde toch
niet zomaar over de andere
teams heen. In de meeste partjjen waren de teams aan elkaar gewaagd. Basketbalvereniging The Lions legde beslag
op de tweede plek en dat was
ruim voldoende om in de totaalrangschikking als eerste te
eindigen.
Onderin werd eveneens fanatieke strijd geleverd. De
ZVM-handtaalvereniging stond
op de laatste plaats en wilde
daarvan af. Aangezien.de ZHC
niet aanwezig was en daardoor
slechts een punt scoorde,
moest de handbalvereniging
minimaal vijfde worden. Het
werd een zware opdracht,
maar met een prachtige positieve inzet slaagde ZVM daarin
en droeg de rode lantaarn over
aan ZHC.

De
badmintonverenigmg
Dirk van den Nulft deed dappere pogingen om de vijfde
plaats over te nemen van de
Zandvoortse Reddings Brigade, doch ondanks een knappe
vierde plek bij het volleyballen,
zat er niet meer in dan totaal
een zesde plaats. De ZRB bleef
de vijfde plaats bezetten. De
zaalvoetballers van Zandvoort
Noord werden, door slechts zevende te worden, achterhaald
door de Poütie Kennemerland
De politie scoorde tien punten
terwijl Zandvoort Noord vier
punten aan het totaal toevoegde. Deze teams eindigde exaequo op de derde plaats.
De voetballers van TZB bleken niet alleen de bal met de
voet goed te kunnen raken,
doch ook met de handen waren zij op dreef. TZB speelde
sterk volleybal en pakte een
verdienstelijke derde plaats. In
de totaalrangschikking behield TZB daardoor de tweede
plaats. Kenamju, vijfde bij het
volleyballen, bleef steken op
een zevende plaats.
Namens de sportraad reikte
Martine Joustra de wisselbeker uit aan het team van The
Lions. Door medewerking van
vele sponsors bleven de kosten
zaterdag in actie met twee voor de teams beperkt en boteams en bovendien hebben vendien stonden er na de wedRacing Beverwijk en Lisse een strijden altijd lekkere hapjes
klaar, eveneens door sponsors
team afgevaardigd.
aangedragen.
De wedstrijden beginnen zaterdagmorgen om elf uur en
Ruud Luttik en Kees Visser,
het einde van het toernooi is zo van de organiserende verenirond de klok van vijf uur. Zon- ging Kenamju keken met gedagavond wordt ter afsluiting noegen terug op deze strijd om
van de trip nog een wedstrijd de titel sportploeg van het
gespeeld tussen de eerste jaar. Deze tweede aflevering
teams van Lions en Guernsey. viel wederom in de smaak bij
De bedoeling is dat The Lions de deelnemende ploeg. Voor
in april een tegenbezoek volgend jaar staat de derde
maakt naar Guernsey.
editie gepland. Nu al is bekend
dat enige ploegen niet meer
zullen terugkeren, doch aanmeldingen om de opengevallen plaatsen in te nemen, zijn
alweer binnen. Alle deelnemende teams krijgen begin januari een uitnodiging voor een
bijeenkomst, waarin de data's
voor de evenementen van komend jaar worden vastgelegd
gradatie een feit.
Gezien het enthousiastme
De C-lijn werd deze competi- waarmee de diverse sporten
tie beheerst door het echtpaar zijn bedrijven rekent de organKerkman. Ook nu weer eindig- siatie er op, dat volgend jaar
den zij als eerste met en fraaie 2000 wederom in een gezellige
score van 65 procent. Met vier sfeer met elkaar gesport
procent minder pakten me- wordt.
vrouw Sikkens en de heer
Lujjkx een knappe tweede
plaats. De eerste vier paren,
die promoveren, krijgen het in
de komende competitie wat
moeilijker in de B-fijn. Het betreft het echtpaar Kerkman,
de heren Liujkx en Sweijen, de
ZANDVOORT - De basdames Van Ackpoij en Drenth ketbalteams van The Lions
en de dames Sikkens en Van hadden een moeilijk weekZanten.
end. Zowel de vrouwen als de
De bridgers op de donder- mannen waren minder op
dagmiddag hebben er de eer- dreef en verloren hun wedste wedstrijd in de derde com- strijd. De basketbalsters wapetitie op zitten. Het werd ren met 50-31 kansloos tegen
meteen een spannende aange- de reserves van Hoofddorp
legenheid. Overwinnaars .in de en de mannen verloren na
A-lijn met 60 procent werden een spannend duel met 73-68
uiteindelijk mevrouw Van van het tweede team van
Leeuwen en de heer Overzier. Onze Gezellen.
Goede tweede met 58 procent
werden mevrouw Hoogendijk
Het begin van de wedstrijd
en de heer Brandse.
van Lions tegen Hoofddorp
De dames Pellerin de Rooij- was hoopgevend. Een hoofdmans waren in de B-ly'n onge- dorp speelster was nog niet bij
naakbaar. Dit paar was uitste- de les en wist kennelijk niet
kend op dreef en met 70 pro- welke kant zij op moest spelen
cent waren zij onbereikbaar en scoorde in eigen basket.
voor de overige paren. Van Lions scoorde vervolgens nog
deze paren was het echtpaar eenmaal uit een strafworp en
Klaverstijn nog het best. Met moest toen negen' minuten
maar liefst 14 procent achter- wachten op de volgende score.
stand werd dit laatste paar Aangezien Hoofddorp niet stil
naar de tweede plek verwezen. stond keken de Zandvoortsen

Opgave tennis
ij handbaBciub
bij
ZANDVOORT - De tennis
afdeling van de handbalvereniging ZVM-Rabo heeft het infprmatiebulletin alweer klaar
liggen. De inschrijving is daarmee open voor het tennisseizoen 2000.
Voor het twaalfde seizoen
gaat het tennis bij ZVM, op de
verharde velden, aan de Duintjesveldweg, van start. Op 21
april 2000 wordt het tennisseizoen geopend en tenniscoordinator Jaap Methorst en bestuurscoordinator Gerard Seders verwachten ook dit seizoen weer vele aanmeldingen.
Zoals vrijwel elk jaar zijn _de
lesse_n volgeboekt, dus snel inschrijven is geboden volgens
het duo.

Bezoek uit Guernsey
voor basketbalclub
ZANDVOORT - De basketbalvereniging The Lions
krijgt komen weekend bezoek uit Engeland. Twee basketbalteams van het Kanaaleiland Guernsey spelen zaterdag een toernooi in de
Korver Sporthal aan de
Duintjesveldweg.
De contacten kwamen via
een oud Lions-lid. Al snel werden koppen met spijkers geslagen en met twee teams bezoekt Guernsey de badplaats
Zandvoort. Ook Lions komt

Naast lessen en vrijspelen
voor senioren, wordt de
woensdagmiddag geheel vrij
gehouden voor de jeugd. Ook
in deze categorie is de belangstelling altijd enorm. Zoals gebruikelijk wordt ook in 2000 de
zogenaamde tennis-intensive
week gehouden. Deze staat gepland van 16 juli tot en met 22
juli 2000. Aangezien het tennis
een succesvolle formule bij de
handbalclub is, wordt er een
onderzoek verricht naar de belangstelling voor winter-tennis
in de Korver Sporthal. Bij voldoende aanmeldingen zal de
tenniscominissie onderzoeken
of er ruimte is in de sporthal.
Om niet achter het net te
vissen wordt snelle aanmelding van zowel zomer- als wintertennis aanbevolen. In het
fraaie informatiebulletin staat
overzichtelijk vermeld wat er
te doen is bij het tennisgebeuren van de handbalvereniging.
Inlichtingen of aanvragen van
de brochure kan geschieden
bij Gerard Seders. Zij telefoounummer is 5718451. Ook
bij Jaap Methorst kan men informatie inwinnen. Zijn telefoonnummer is 5713365.

Bridgers strijden op
scherp van de snede
ZANDVOORT - Op de
laatste avond van de tweede
competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub werd op het
scherp van de snede gestreden voor promotie en tegen
degradatie.
De heren Bakker en Brandse
ontsnapten in de A-ljjn aan degradatie doof met 57 procent
een uitstekende eerste plaats
te behalen. Door dit resultaat
handhaafde dit paar zich in de
A-Ujn. De tweede plaats van
deze avond ging met 56 procent naar mevrouw Paap en de
heer Baljet. De tweede competitie werd uiteindelijk gewonnen door mevrouw Molenaar
en de heer Koning. Op de
tweede plaats eindigden de
dames Heidoorn en Paap. Vier
paren mogen het de volgende
competitie een klasse lager
proberen.
In de B-hjn kwamen de dames Boon en Koning voor de
tweede opeenvolgende maal
als overwinnaars uit de strijd
tevoorschijn. Hun score van 64
procent was een fractie hoger
dan die van de dames Kleijn en
Veldhuizen. De volgende paren promoveren naar de Agroep: mevrouw De Kruijff en
de heer Kleijn, de dames Boon
en Koning, mevrouw Slegers
en de heer Van de Staak en de
heren Van Gellekom en Verburg. Voor vier paren werd de-

De zaal is open om kwart
over drie terwijl de lessen aanvangen om half vier. De eerste
les ter kennismaking is gratis.
Het cursusgeld bedraagt
slechts 55 gulden per maand.
Inlichtingen zijn te verkrijgen
bij Ed Alberts. Hij is telefonisch
bereikbaar
op
0224542747. Gewoon melden
bij het leslokaal aan de Lijsterstraat l is ook mogelijk.

De fraaiste spelmomenten waren te bewonderen tijdens het volleyballen
Foto: Rob Knotter

Geen succes voor teams van Lions
na tien minuten tegen een 12-3
achterstand aan.
Ook het tweede gedeelte van
de eerste helft was niet echt
sterk van Lions. Coach Olaf
Vermeulen schakelde, door de
grote foutenlast, snel over van
man tot man op zone doch de
score kreeg er geen beter aanzien door. Hoofddorp scoorde
regelmatig de puntjes terwijl
Lions moeite had de bal in de
ring te schieten. Bij de rust
leidde Hooffddorp al met 2513.
Ook in de tweede helft kon
Lions zijn draai niet vinden.
Enig geluk had Lions niet want
ook nu stuiterden menig maal
de bal van de ring af. Hoofddorp had minder moeite de
juiste richting te vinden en liep
gestadig uit. De gastvrouwen
scoorden met de regelmaat
door een zuiver afstandsschot
en Lions moest hjdzaam toe-

zien hoe met 50-31 werd verloren.
„We speelden veel minder
dan hi voorgaande wedstrijden," vond coach Vermeulen.
„Het draaide niet en daardoor
gingen de koppies hangen in
de tweede helft. Het werd een
kansloze nerderlaag. We hebben nu een paar weekjes vrij en
dat kan ons goed doen. Op
trainingen moeten we het ritme proberen terug te vinden."
De Zandvoortse basketbalIers leden een onnodige nederlaag tegen Onze GezeEen 2.
Lions miste basisspeler Dustin
Visser en dat was een behoorh'jke aderlating. Toch was
Lions niet kansloos en had er
meer ingezeten. De stugge
borden waren in het nadeel
van de Zandvoorters. Schoten
verdwenen nu via het bord
naast de basket terwijl Onze
Gezellen, gewend aan deze
borden, daar geen moeite mee

had.
Na een achterstand van 3729 bij de rust zette Lions in de
tweede helft een achtervolging
in. Na vijf minuten kwamen de
Zandvoorters langszij. Bij 4545 slaagden de badgasten er
niet in om door te drukken.
Hoofddorp herstelde zich en
liep weer uit. Ondanks goed
spel van schutters Maarten
van de Elshout, Boy Zunder en
Robert ten Pierik slaagde
Lions er niet in de nederlaag te
ontlopen, 73-68.
„In het begin speelden we
matig," stelde coach Joop van
Nes. „We kregen geen vat op
de vreemde borden en Hoofddorp liep aardig weg. In de
tweede helft ging het beter
maar Onze Gezellen scoorde
er net een paar meer. Het is wel
opvallend dat we in deze competitie alle thuiswedstrijden
hebben gewonnen, terwijl we
alle uitwedstrijd verloren."

Sandevoerde
houdt puzzetrit
ZANDVOORT - De Autosport Vereniging Sandevoerde
organiseert
z_aterdagavond
een autopuzzelrit door Zandvoort. De actieve ASV Sandevoerde rekent wederom op een
flink aantal deelnemers.
De equipes krijgen dit keer
een een rit voorgeschoteld, die
uitgezet en bedacht is door
Ruud en Wim Mix. Deze leden
van de club zijn keien in het
bedenken van puzzelritten
met gein en lol. Iedereen moet
in staat worden geacht deze rit
te volbrengen. Er wordt zaterdag gestreden om de Rob Slotemaker-bokaal, beschikbaar
gesteld door Jan Lammers.
De eerste equipe vertrekt zaterdagavond om acht uur bij
de Beach Bar van Hotel Palace
aan het Van Fenemaplein 2.
Per equipe dient achttien gulden betaald te worden voor
deelname.
Aanmelden kan vanaf half
acht maar ook nu kan reeds
worden ingeschreven via telefoonnummcr 5713391.
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BAILEYS
IRISH CREAM

KOURGOG.N-I. ^
A.UGOTC

"'lATBAl'

»JE LISSK

HOLLANDSE
GRAANJENEVER
BOURGOGNE ALIGOTE
Een aangename, Irisse en Iruilige
wijn uil tiet zuiden van de beroemde
Bourgognestreek. Zeer verfijnd en
hoogstaand van karakter. Buiten het
leit dat deze wijn perfect past bij
zalm leent zij zich uitstekend voor het
maken van een leeslelijke Kir.

VERGELIJKBARE PRIJS.23795'
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SAINT EMILION GRAND CRU
CHATEAU DE LISSE
Deze schitterende Saint Émilion
Grand Cru heelt een vol bouquet van
laurier en vanilla De intens ronde
smaak van bramen en kersen en de
soepele lange aldronk maken uw
kerstmaal compleet.

HAUT-MEDOC CHATEAU
PLANTEY DE LIEUJEAN
Een prachtige robijnrode wijn, met
een rijke geur van cassis. De smaak
is toegankelijk zacht met lichte
kruidige tonen. Deze Haul-Médpc is
perfect op dronk. Heerlijk bij
vleesgerechlen en kazen.
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OUDE PLANTERSBOSCH CINSAUT CABERNET
SAUVIGNONOFSAUVIGNON
Wij selecteerden voor u deze rode
en wille Oude Planlersbosch uil
Zuid-Alrika. U kunt de elegante
rode wijn uitstekend serveren bij
rood vlees. De Irisse, lichldroge
wille bij vis of als aperitief.

.„-*-RI-IMS,-*

MONTAUDON
FREIXENET CAVA

P

y--- JOHNNIE WALKER
RED LABEL

JflfHlfcal
lutalr,

COCKBURN'SPORT
'OFTAWNY
ELDERS4&95'

NEGRO (droog)
1EVADA
wniii*--^ "''1^
_j(licht zoet

Ö

m
~">•"*•?£*<£

' f,^s $*• 1
:S-w*# si

Ia

j-Jl'lrfjTv^
DURH0M

GRAND MARNIER«
ROUGE
0,7 LITER

FORUM BIER
KRAT
24 FLESJES

COURVOISIER
COGNAC
0,7 LITER

[

Pfc.5^*

-w

E)

ü,

i/f»->jS

~~~~~»s,J

0,7 LITER

HERO
JUS D'ORANGE
OFJUSDEPOMME

45
.*
33
23
42

01
18
19
44

36
21
05
28

30
43
07
34

35
13
32
*

Heeft n met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

getal 23 t/m 36
22 ƒ 10.000,29 ƒ1.000,39
ƒ 100,ƒ50,25
ƒ40,15
ƒ30,11
ƒ25,03

04
09
17
16
31
08
37

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ«,-

ƒ7,J6r
ƒ5,"

Voikswagen Lupo
001770444
in Amsterdam

Ga ik u l
overhandigen?

"Echt waar, ik wil die
enorme cheque van één
miljoen gulden graag
aan u geven ... maar
dan moet u natuurlijk
wél meespelen.
Op 26 december is
het zover, dan gaat het
Eindejaarsmiljoen eruit.
En ü kunt hem winnen!
U hoeft alleen maar de
bon op deze pagina
terug te sturen. U speelt
dan al mee voor maar
één tientje per maand!
Vul de bon nu in en kies
meerdere lotnummers,
dan maakt u gegarandeerd meer kans en kan
ik u op 26 december
misschien feliciteren
met uw miljoen!"

heeft alle dranken!

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172-447300
Alle aanbiedingen 2ijn geldig l/m 2 januari 2000. zolang de voorraad slrekl. Druk- en zertoulen voorbehouden'

zondag 19 december
18.10 uur op RTL 4
Kijk, bel en win:

ex. BTW

Uu/groet in

B

CHEQUE

D Nieuwsblad
van 29 december 1999.

GULDEW

Ik kies model:
Naam:

ƒ80,-

Adres:

ex. BTW

Postcode:

Toegangskannen
of arrangement
Beekse Bergen
De winnaars
van het weekend
Disneyland Parijs
009642049
008462690
001520993
008145388
009945778
008955969
001058659
001113874
001003248
004225742
001327623
004062983

008329025
006497310
009124184
002563127
007469852
005839618
009240970
007166744
005646687
003775516
004516210
001188754

001416390
001656192
003011563
003721059
001230787
001641752
008560648
001570853
002957429
001032620
001431124

Zctfautcn voorbehouden

Plaats:

Handtekening

i||{iKPi^^
f ^ j a , ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak clan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot \vedcropzegging om
voor elke trekking (inax. 13 x per jaar) de inleg
van ncvcnstaandc rekening af te schrijven.
"] ƒ 40,- (vier lotnummers)
H ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee l o t n u m m e r s )
!~1 f 10.- (een l o t n u m m e r )
A.u.l). uw /.'cucf <KiM/;n(isi'M t'M vriJn iiuullni
in liliifclriiiTs. Divlniiiiii' hniidi in iKiiivdimlini;
\'i(M /ii't rc^fcnu'MI. <>/)tuiM\mag M'ihnj^ïhuii.
ld. 0900-,'iOü HOO l.!5 c/'m).'
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ƒ55,-

Johan Cruijff
Ambassadeur
Sponsor Loterij

SPONSORBINGO

GRATIS
>+

wensen u een g^zdRge jaarwisseling
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TIO PEPE
SHERRY

TALISKER
M ALT WHISKY

SPONSORBINGO
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SANCERRE LE BOUSCAIRE
Deze witte Sancerre wordt gemaakt van de Sauvignon Blanc ,
druif, welke de wijn voorziet
van z'n lichte elegante kruisbessensmaak. Hel rookachlige
karakter komt door de kalkhoudende grond waarop de
druil is verbouwd. Een absolute •
topper mei verfijnde aldronk!

'AltJÈYS'THE

SPARKLING ROSES
FRIZANTES ^^^^
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HERITAGE DU RHÓNE
COTESDURHÓNEACROUGE
Deze in karakteristieke lies
gebeitelde rode wijn heelt een
slevige, volle en fruitige smaak met
een licht pepenje. Door de
traditionele vinilicalie krijgl de wijn
zijn klassieke Rhônekarakler.
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Bon opsturen (:ondcr posccgcl) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875. 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
Zcmdvoort

Cornelis Slegersstraat 2/1

2042 GP Zandvoort
tel.: 023 573 26 94, fax: 023 573 26 95

Zandvoort Optiek
TRAITEUR - VLEESSPECIALITEITEN

Kerkstraat 36 - 2042 JG Zandvoort - tel. 023 - 5712 466

DE TROMP WINKEL

ES3
NVM

CENSE&
\LBNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Grote Krocht 3-5

Grote Krocht 5-7 - Zandvoort

Grote Krocht 20b, Zandvoort

)HR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 'J(I42 I'R ZANDVOORT
TELEFOON 0 2 3 - 3 715 71 .ï • FAX 0 2 3 - 3 713 747

ci
NVM:
MAKELAAR

VAN

SCHAÏK
MAKELAAR O.G;

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

Réïfden Makelaardij o.g.
Passage 36-40, Postbus 413 b B J tel. 023 571 5531
2040 AK Zandvoort
•••
fax 023 571 9127
NVM

W.C. JUPITER

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Topslagerij Vreeburg
Haltestraat 54

ZANDVOORT
Tel. 5712451

f

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL: (023)571 25 13

bruna
, *-f, i ••*- ^

BALKENENDE

t^ r ^ r"™ *«' * L

Grote krochtlë1- 20Ï2tw Zandvoort

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

5736957
5712865
5731967

COMBI MENNO GORTER

VERSTEEGE IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19, Zandvoort

Haltestraat 23c
Zandvoort

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO
Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel. 023-5730600
maandag t/m zaterdag geopend.

woensdag 15 december 1999

In veellanden en
culturen neemt
Eerst geen centrale plaats in. ,Of
wordt liet .hélemaal niet
gevierd. En dan
is het even wennen als je in
Nederland woont.

'Op kerstavond
zit onze
Surinaamse kerk
stampvol'
RG DUIDELIJK zegt Maureen Doekhi zich de kerstviering in Suriname niet meer te kunnen herinneren. „Je moet rekenen dat ik pas acht was, toen ik
ruim dertig jaar geleden met mijn ouders naar
Nederland kwam," verontschuldigt ze zich. „Maar wat
ik nog wel goed weet is hoe warm het daar altijd was
met de feestdagen, zodat je ze in je zwembroek en Tshirt doorbracht. En dat de Kerstman, met al die winterkleren aan, ontzettend moest zweten."

E
Tekst: Johan
Schaaphok
Foto's: Jaap Maars

13-19

Als gelovig katholiek verheugt ze zich elk jaar weer op
de Kerst, dat ze in de eerste
plaats ervaart als herdenkingsfeest. „Het eerste wat er
tenminste bij mij opkomt als
ik aan Kerst denk is: dan hebben we weer de geboorte van
Jezus Christus," aldus de
bewoonster van Twiske-West.

„Maar ik beschouw het ook
als gewoon een heel gezellig
feest, waarbij je lekker eet en
drinkt en elkaar cadeautjes
geeft." Toch staat de kerkgang
bij haar en haar gezinsleden
centraal. Zowel op kerstavond
als op Eerste en Tweede
Kerstdag bezoekt zrj met man
en kinderen de speciaal op

Surinamers gerichte kerk aan
de Keizersgracht.
„Daar gaat het gelukkig heel
anders toe dan in de
Nederlandse kerken, als ik het
mag zeggen," brengt
mevrouw Doukhi naar voren.
„Veel hartelijker en emotioneler. Wij zingen bijvoorbeeld
allemaal uit volle borst mee.
En tijdens de preek zitten de
mensen niet alleen maar te
luisteren, maar ze geven ook
allerlei reacties. Regelmatig
kun je iemand hallelujah
horen roepen, of amen, net
hoe het uitkomt. Zelf doe ik
daar ook graag mee. In
Nederlandse kerken houdt
daarentegen iedereen zich
muisstil. Zo ben ik hier in

'In Nederlandse kerken is iedereen zo stil'

Tumdorp-Oostzaan weieens in
de katholieke kerk geweest,
maar ik vond het er eerlijk
gezegd maar een dooie boel."

7

'In Rio is het veel te warm voor de kerstman
H!

IER HOOPT
iedereen altijd
dat het een witte
Kerst wordt, maar daar is
in mijn geboorteland
natuurlijk geen sprake
van," constateert
Amarildo Amorim in zijn
Braziliaanse restaurant
aan de hoofdstedelijke
Ceintuurbaan. „In Rio de
Janeiro, waar ik vandaan
kom, is het in deze tijd
van het jaar rond de 35
graden. Zelfs voor de
kerstman is dat veel te
warm om compleet in pak
op straat te komen. Die zie
je dan ook alleen maar in
shopcenters die van air;
conditioning zijn voor-'
zien."
Maar ondanks het feit dat het
Nederlands klimaat beter uitgerust is voor een sfeervo^
Kerstdecor, zou Amarildo het
eind van het jaar dolgraag in
Brazilië doorbrengen. „En niet
alleen omdat het hier zo koud
is, hoor," benadrukt de 37-jarige eigenaar, ober en kok van
het 44 plaatsen tellende Do
Carioca (dat staat voor 'de
inwoners van Rio'). „Vooral
om weer eens bij mijn familie
te zijn, die ik nu al langer dan
twee jaar niet meer heb

I

EE, ALS moslims doen wij natuurlijk niets
aan Kerst," verwoordt Kawtar Kartoubi het
standpunt van haar geloofsgenoten. „Want
dat is in feite een puur christelijk gebeuren. Weliswaar
is Jezus voor ons ook wel een profeet, maar zeker niet
de belangrijkste. Want dat is uiteraard Mohammed.
Wat mij betreft hoeft de geboorte van Jezus dan ook
helemaal niet zo uitgebreid gevierd te worden."
'In Brazilië wordt
Tweede Kerstdag
nooit gevierd'

gezien. Het kost me helaas
veel te veel geld om daar met
mijn vrouw en kinderen heen
te vliegen."
Zijn uitgebreide familie- en
vriendenkring liet Amorim
twaalf jaar geleden achter,
toen hij in Nederland een kennis op kwam zoeken. Behalve
deze kennis ontmoette hij hier
ook zijn vrouw, zodat hij zijn

P

AS OP latere leeftijd kwam Quinty Bremer erachter
dat er zoiets als Kerst bestaat. Ten tijde van het dictatoriale regiem van Mao Tse Toeng in haar geboorteland China was er geen sprake van dat dit soort religieuze hoogtijdagen onder de aandacht mocht worden
gebracht. En al helemaal niet gedurende de Culturele
Revolutie, die voor een waar schrikbewind zorgde. , Als
er toen al mensen waren die Kerst vierden deden ze
dat in het diepste geheim," veronderstelt Quinty. „Pas
toen het bij ons vanaf de jaren tachtig allemaal wat
soepeler werd, kwam er langzamerhand gelegenheid
voor dat soort dingen."

„Het is gewoon een leuk
feest, waarbij men thuis of in
een restaurant lekker gaat
eten en het zo gezellig mogelijk maakt. En ja, ook kerstbomen worden tegenwoordig
massaal gekocht en opgetuigd,
met alles erop en eraan. Ik
denk zelfs dat het daar nog
erger is dan hier. Dat komt
°rndat ze vaak een foto uit een
Westers tijdschrift als voorbeeld nemen, en er dan vanuit
gaan dat het precies zó moet.
Om dezelfde reden zingen ze
°ok kerstliedjes in het
Engels."
Een verschil met hier is wel
dat er in China gewoon wordt
doorgewerkt met de Kerst. Dat
belet gelovigen echter niet om
desgewenst de nachtmis te
bezoeken. „Zelf ben ik weieens met mijn moeder meege*eest naar de kerk," herinnert
Quinty zich. „Maar eigenlijk
alleen uit nieuwsgierigheid,
*ant zelf geloof ik in
Boeddha. Nee hoor, dat is
helemaal geen bezwaar om
Kerst te vieren. Als boeddhist
ben je in principe vrij om zelf
* doen wat je wilt. Al heb je
daar natuurlijk ook wel men-

in dan die van haarzelf. „Ik
denk dat ik iets meer met ons
geloof bezig ben dan zij, ja. Zo
nu en dan zeggen ze weieens
dat ze geen zin hebben om
weer naar de kerk te moeten
Maar dan neem ik ze toch
gewoon mee, hoor."
Op kerstavond zal het haar
echter geen moeite kosten
haar kroost te motiveren de
nachtrms te bezoeken, want
dan gaat het in hun favoriete
kerk extra feestelijk toe. „Er
zingt dan een koor, en de sfeer

is nog fijner dan anders. Het
zit er dan ook altijd stampvol." De dagen daarna worden
door het gezin Doukhi
besteed aan familiebezoek,
het voorbereiden en consumeren van kerstmaaltijden en
het openmaken van onder de
kerstboom gelegde geschenken
„En verder maken we er eenvoudig zo leuk mogelijke
dagen van," kondigt Maureen
aan „Met lekker lui hangen
en kletsen."

'Moslims staan er niet bij stil'

'Ook in China worden
kerstbomen opgetuigd'

Hoewel het christelijke geloof
m China maar een beperkte
rol speelt, doet een flink deel
van de bevolking sindsdien
mee aan de kerstviering. „Net
als hier heeft het eigenlijk
niks te maken met religie,"
meent Quinty.

Het gezin Doukhi is niet
alleen gelovig, maar ook sportief. Zelf maakt Maureen deel
uit van het bestuur van ommverenigmg TOB, terwijl haar
man Kenneth sinds dit seizoen voetbalt m de zaterdagselectie. Hun beider dochters
van veertien en vijftien jaar
zijn ondertussen actief in
handbalteams van de NoordAmsterdamse club
De religieuze inslag van de
twee kinderen schat hun moeder overigens wat minder diep

sen die heel streng in de leer
zijn."

weerzin tegen de weersomstandigheden overwon en zich
hier ging vestigen. Sinds een
jaar of drie yerdient hij de
kost door middel van zijn
eigen eethuisje, dat bijna alle
dagen van de week geopend
is.
„Maar op Eerste Kerstdag
zijn we absoluut gesloten,"
benadrukt hij. „Want net als
iedereen, wil ik zelf ook graag
Kerst vieren en dat kan alleen
als ik de zaak dichtlaat."
In plaats van zelf te koken en
te bakken laat Amorildo het
keukenwerk op 25 december
graag eens over aan zijn echtgenote. Maar gastvrij als hij

V

OLGENS RABBIJN
I. Vorst was de tijd
rond Kerst voor
joden vroeger veelal een
angstige periode. „Vanaf
de kansels in de kerken
werd toen maar al te vaak
gepredikt dat het de joden
zouden zijn geweest die
Jezus gekruisigd hebben,"
aldus de aan de Joodse
Gemeente Amsterdam
verbonden geestelijk leider. „En daar is zoals
bekend heel wat ellende
uit voortgekomen. Ik
houd er niet van om dit al
te zeer te benadrukken,
maar het stond wel aan de
basis van uitingen van
antisemitisme. Gelukkig
zijn hier in Nederland de
tijden inmiddels ten
goede veranderd, maar
enige reden om kerstfeest
te vieren hebben we niet."

Nadat ze in haar geboortestad
Maanshan (in de buurt van
Shanghai) met een
Nederlander trouwde, is
Quinty met deze echtgenoot
drie jaar geleden hierheen
geëmigreerd.
Inmiddels heeft ze de taal
aardig onder de knie, en haar
hbo-studie marketing-management bijna afgerond. Al zegt
ze haar familie in China
behoorlijk te missen, met haar
schoonouders kan ze gelukkig
goed opschieten. Deze komen
op Eerste Kerstdag bij haar en
haar man de feestmaaltijd
Geheel uitsluiten dat sommigebruiken.
„En op Tweede Kerstdag gaan ge joden toch wel degelijk
we naar vrienden om daar lek- meeëten van de kerstmaaltijd,
ker te eten en te praten."
dan wel een kerstboom in huis
halen kan hij echter met. „Op
Ook op Oud en Nieuw zegt
zich lijkt me dat een contraQuinty zich innig te verheudictie," redeneert hij streng.
gen. „Al is het afsteken van
„Maar het zal heus weieens
vuurwerk hier in Holland niks voorkomen, zoals bijvoorbeeld
voor mij. In China was dat
bij een gemengd huwelijk. Al
zóveel mooier. Daar doet ook
kan in dat geval gemakkelijk
een compromis worden overiedereen eraan mee. Dat is
omdat we een oude traditie
eengekomen, door de één zich
over de kerstboom te laten
hebben, die luidt dat op de
ontfermen, terwijl de ander de
laatste dag van het oude jaar
een monster verschijnt die
achtarmige kandelaar ontsteekt die hoort bij ons
slechte dingen doet en menChanoeka-feest. Dat achtdaagsen pakt. Het beest is echter
se inwijdingsfeest valt nameals de dood voor herrie en
licht, dus door met zoveel
lijk eveneens in deze tijd van
mogelijk lawaai en geflits
het jaar."
vuurwerk te laten ontploffen
verdrijven we met z'n allen de Dat Kerstmis door joden niet
gevierd wordt acht rabbijn
bedreiging."

van nature is, heeft hij reeds
de nodige gasten uitgenodigd
om van de feestmaaltijd mee
te komen genieten. Dat hij op
Tweede Kerstdag alweer aan
de slag moet, zegt hij geen
punt te vinden. „In Brazilië
wordt Tweede Kerstdag ook
nooit gevierd. Daar blijft het
beperkt tot kerstavond en de
dag daarna " Anders dan hier
vormt in Rio en omgeving de
nacht van 24 op 25 december
het onbetwiste hoogtepunt.
„Na de nachtmis zorgt iedereen ervoor om niet later dan
twaalf uur thuis te zrjn," vertelt Amarildo. „Daar staat dan
al een grote tafel gereed met
het lekkerste eten. Echt van

alles:xvis, vlees, salades, fruit,
gebak:.. Precies om middernacht omhelsen we dan elkaar
om een gelukkige Kerst toe te
wensen. En dan beginnen we
uitgebreid te eten en te drinken. Natuurlijk wordt daar
dan heel wat wijn bij gedronken. Bovendien gaan veel
mensen in de loop van de
nacht van huis naar huis om
overal een glaasje te drinken,
tot ze 's ochtends volkomen
dronken weer thuis proberen
te komen."
De Eerste Kerstdag wordt
vervolgens benut om weer een
beetje, bij te komen en de restjes van kerstavond op te
maken.

Dat erjbij haar thuis geen
opgetuigde Iterstboom staat,
laat staan een kerstmaaltijd
wordt verorberd, zal haar naar
eigen zeggen dan ook een zorg
zijn. „Voor mij en mijn familie
betekent Kerst niets meer dan
een paar vrije dagen," aldus
de 17-jarige Marokkaanse.
„Ik denk dat ik dan lekker
lang ga uitslapen. En voor de
rest een beetje thuis ga luieren en tv kijken, want daar
ben ik wel aan toe. Maar verder sta ik er niet bij stil.
Natuurlijk merk ik wel dat het
bij alle buren feest is, maar
daar ben ik niet gauw jaloers
op, hoor. Bij ons thuis is het
namelijk altijd gezellig
Bovendien hebben wij
Moslims onze eigen feesten "
Eén van de belangrijkste
daarvan is het Suikerfeest, dat
de pas begonnen Ramadan in

'Een jood die Kerst viert
lijkt mij een contradictie'
mensheid verlost zal worden
door een Messias. Het grote
verschil is echter dat
Christenen denken dat hij zal
wederkeren, terwijl wij ervan
uitgaan dat hij nog moet
komen."
Ofschoon Kerst joden dus
weinig zegt wordt het feest
volgens Vorst wel algemeen
gerespecteerd „Natuurlijk
passen we ons aan bij de
maatschappij. Zo zullen joodse winkels doorgaans niet geopend zrjn indien de kerstdagen midden in de week vallen.
En ook zeggen we uiteraard
geen nee tegen de vrrje dagen
die erbij horen, al spreken we
dan liever over winter- dan
over kerstvakantie." Zelf
grrjpt hij de vrije periode in
december al sinds vele decennia aan om met de jonge leden
van de joodse vereniging
Tikwatenoe op jeugdkamp te
gaan.

'We spreken liever over winter- dan over kerstvakantie'

Vorst vanzelfsprekend. „De
grondgedachte ervan is
immers dat met de geboorte
van het joodse jongetje Jezus
de verlosser in de wereld
kwam."
„Nu zag inderdaad een aantal

joden de Messias in hem,
waai uit later het Christendom
is voortgekomen. Maar door
de joodse leiders is hrj als
zodanig nooit erkend. Wel is
het zo dat wrj het als positief
ervaren dat het kerstfeest
uiting geeft aan de idee dat de

„Ergens in het land huren
we dan een kampeerboerderij
om daar gezamenlijk een
week door te brengen," vertelt
rabbijn Vorst.
„Voor de kinderen vanaf zes
tot een jaar of zestien is dat
een prachtige gelegenheid om
spelenderwijs nader kennis te
maken met de joodse levensstijl. Er wordt ze dan van alles
geleerd, maar er is ook veel
ruimte om te zingen en te
sporten. Met z'n allen hebben
we daar gewoon een bijzonder
prettige trjd."

de loop van januari zal besluiten. „Dan gaat iedereen bij
elkaar op bezoek, om elkaar
gelukkig of gezegend
Suikerfeest te wensen," legt
Kawtar uit. „In elk huis staat
er dan een grote schaal met
verschillende Marokkaanse
koeken, die heel feestelijk
worden gepresenteerd aan wie
er binnenkomt. En ook wordt
echte Marokkaanse mintthee
geschonken. Het lijkt wel een
beetje op de manier waarop
hier Nieuwjaarsdag wordt
gevierd."
Hoewel Moslims een andere
jaartelling kennen (zij leven
momenteel ergens in de 15-e
eeuw) rust er voor hen geen
taboe op het meevieren van de
komst van het nieuwe rnillenmum. „In die zin, dat we
natuurlijk geen champagneflessen gaan ontkurken,"
nuanceert Kawter „Of iets

anders gaan drinken waar
alcohol in zit. Maar wie vrolijk
wil zijn en vuurwerk wil afsteken is daar helemaal vrij in.
Ons eigen nieuwjaar breekt
echter pas aan op 6 april, al
doen we daar verder met
zoveel aan. Van veel groter
belang is voor ons het
Slachtfeest, dat met zolang
daarna wordt gevierd."
Zelf beschrijft Kawter, die
een grafische hbo-opleiding
volgt, zich als 'gewoon een
goede moslim in mijn hart'.
Dat houdt onder meer m dat
zij zich strikt houdt aan de
huidige periode van vasten tijdens daglicht. Volgens haar is
dat tijdelijk ontberen van vast
en vloeibaar voedsel helemaal
niet zo'n grote opgave „Het is
juist heel gezond om eenmaal
per jaar lichaam en geest te
reinigen, en je tegelijk te realiseren hoe arme mensen zich
moeten voelen."
Dat Ramadan dit keer m de
winter valt acht zij niettemin
mooi meegenomen. „De dagen
zijn nu zo kort dat je nauwekjks de kans krijgt om honger
te krijgen Heel wat anders
dus dan middenin de zomer.
Dan is het pas echt zwaar,
zeker met een hittegolf "

In de serie 'Nostalgie m Tuschmski' draait op zondagmorgen 19 december om
half elf de klassieker

Gejaagd door de wind

Deze met Oscars overladen geluidsfilm is voor het eerst sinds tientallen
jaren m zijn volle glorie (drieëneenhalf uur) op het grote doek van theater
Tuschmski te zien
Gejaagd door de wind is de uit 1939 stammende verfilming van Margaret
Mitchell's boek 'Gone with the wind' en vertelt het verhaal van de liefde tussen Scarlett O'Hara (Vivian Leigh) en Rhett Butler (Clark Gable) tijdens de
Amerikaanse burgeroorlog
Regie Victor Fleming

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon, betalen lezers
van deze krant tien gulden m plaats van 12,50 gulden per persoon

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

Tuschinki is te vinden aan de
Reguliersbreestraat 26-28 m
Amsterdam.

uitverkoop

Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810
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vanaf

,

.

SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a. /60,-p.rri-'
incl. stenen

:

Óbk van andere TÖPMERKEN: MINOtIA, PENTAX, NIKON

,

• inzoomen: •/'.••'••"•
'.:...'
een haarscherpe afdruk van een gedeelte van de foto

gespecialiseerd in

*
*
*
*

zonder negatief in enkele minuten een foto van uw foto

35 jaar

Weent

in 1 uur)

dto

* Voor een warm en
* gezellig kerstfeest
± go do/i naar

aktie 2e foto slechts

(Bij het ontwikkelen en afdrukken

(geldt niet voor 12 of 15 opnamen)
geldt niet voor zwart/wit en APS

i

(3 fotoformaten)
Nu voor APS ook dubbelprint

:

:

i all& foto's wórden automatisch op kleur bijgesteld, zodat elke
afdruk de echte Kodak-kleüï-kwaliteit heeft.

Mobiele telefoons,

Libertel en KPN

in verschillende modellen.

B!) KODAK EXPRESS 1 -UUR SERVICE ZANDVOORT ISSERVIGE EN KWALITElf TE M

GEHEEL COMPLEET:

28 lats eleetrische bodem met neksteun
en knieknik, instelbare middensektor
2 motorig en 3 jaar garantie.

•^.

ELEKTRISCHE BODEM
+ SG4O MATRAS
+ BEUGEL + POTEN
• Binnenverlng
•- . • • • : ' • . ' • • . • . . &

ƒ

V

70x200 - 80x200 - 90x200

Boxt het iaar 2000 in

Binnenvering

N

Binnenvering
afgedekt met
schapenwol

\

X

»

.

''

169,-

xO

Ned. elftal bed
grenen

PeuBoxspring

80 x 200

379,-

Poeketvering
•,;:,:;' met tijk V:i
'

Ned. elftal bed

met de oxsprig

l 45,™

''

Eigen produktie
grenen bedden
alle maten
verkrijgbaar

De Matrassenhal uit Breukelen

".'v: •. :••

Poeketvering
:': Matrassen:

499,-

'

* 140x200/160x200/180x200

299,Grenen geloogd
massief bed Gert

399,-

boxspring 90x200

279,-

l O jaar garantie op binnenvering
Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Grenen geloogd
bed Gert

Poeketvering met
afritsbare anti-,
:
:;:,;:allergiehoesj;.:\

140x200

2 x Boxspring

2 x 80 x 200

'Poeketvering Szone afgedekt m.
latex + af gedekt
met sehapenwol ,

2 x 90 x 200 mei .ichiorwnnd

Ivar gelakt

999,-

475,-

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Marie geloogd

DE BOXSPRING VAN DE HATRASSEHHAL

Dekbed JH Dekbed

Kussen

450,Dekbed

Hoeslakens
Jersey katoen
90X200

'synth.

Nu

overtrekken

GIRO 6868

Vanaf
Alle maten

HO X 200

Natrassenhal
Alleen op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 december 1999
OPENINGSTIJDEN:

maandag 1 2.00- 1 7.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

'.*>..-«.-.-Tr»1. e e tB i n r\ e n ':\r. eir - i n g- ,

KCUlSChe Vaart 3
RwcniikcklAn
MrwwnuiWll

•->....

,

" - - - - «^ï["vT^L _
I„Tïi.V]
^<:^fer

A

Tel. O 3 40-1 64-O l O

tel.

GRATIS PARKEREN IGRATIS BEZORGEN

O OO m a t r a s s e n
":*~. i n g••'- , l

op
e t h è r- m

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

125-

l O jaar garantie óp binnenvering
••Poeketvering 7-i::
lone afgedekt m.
latex + af gedekt
;met schapenwol v

G E E F JE AAN

Nachtkastje
geloogd-gelakt

949,-

20cm, SÓ.x 100 59 5 ,-

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

'

395,-

compleet met achterwand

'• Poeketvering
hoes afgedekt
met schapenwol

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
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JUDO AEROBICS FITNESS

17

SAVATE

SPORTCENTRUM

ENAMJU

LU

z
NMtt

LL.

LU

l
'Ë

7
D
35

pitnesstest

FYSIOFITNESS

LÜ
„j
-l

TRAINING
JUDO
KARATE

M
N

JIU-JITSU

SAVATE
Bel voor een gratis kennismakingsles en begin uw millenium goed
bij Sportcentrum Kenamju!
A.J. v.d. Moolenstraat 47, 2041 NC, Zandvoort, 023-5715829

PRE-BALLET

BODYSHAPE

VOLLEYBAL

BEKENDMAKING

MÉT ONPERMNCERE

TARZAN
BON0 THÉ WORLO IS NOT ENOUGH

Leolux

Montèl
1

Rolf Benz
• Treco

Auping

• Gelderland

zondag lüdecBniDer^

Prijsdoorbrekendemagazïjnverkoop
bij Van Reeuwijk in Diemen
Meer dan 300 monstermodellen van toonaangevende meubelmerken.
Fabrieksnieuwe, puntgave meubelen.

BLUE EYES
KUIMELTTE

^-^ '~

PATHE BIOSCOPEN VIND JE IN AMSTERDAM, DEN HAAG, EINDHOVEN, ROTTERDAM, UTRECHT EN GRONINGEN.

PE TATHÉ LITN 0900 1458
50CT/M.

Met duizenden guldens korting!
HULSTA
dressoir Spectrum, wit
; Van ƒ 4.326,VOOR/2.495,-

HULSTA
wandkast Mega D.C., beuken/groen .
Van ƒ 10.725VOOR/5.375,-

LEOLUX
3- + 2-zitsbank Morion
Van ƒ 14.560VOOR/7.800-

GELDERLAND
2Yi-zits6165'
Van ƒ 5.785VOOR/2.900,-

CASTEUJN
;
eetkamertafël T.P. met stoeien Flex
Van ƒ 6.340;-

vooR/3.2oo.-

ROLFBENZ
hoekbank 3000, leder
Van ƒ 12.965VOOR'/9.750.-'

TEAMBYWELL1S
wandkastfriangalo
Vari ƒ 14.302VOOR/9.500,-

GELDERLAND
Z'/i-zite 4800, zwart leder
Van ƒ 5.480.VOOR/3.750.-

PASTOE
dressoir L-serie
Van ƒ 4.495,VOOR/3.995,-

' CASSINA
fauteuil + hokker B01
Van ƒ 5.880,VOOR/2.995,-

HELDENSE
salonkastTaxus
Van ƒ 7.600,-

GASPARUCCI
eetkamertafël + 6 armstoelen
Van ƒ 16.410VOOR/9.975;-

;

VOQR/5.500.-

CASSINA
ledikant 180x200

Van/4.460.VOOR/3.300,-

De sterk verlaagde prijzen zijn
inclusief gratis thuisbezorgen.
Levering binnen 2 weken.
Reserveren is niet mogelijk.

vanRecuwijk

Het jaar 2000 goed beginnen. Achter het Hoofdbureau van politie te Amsterdam aan de Marnixstraat is onlangs het
modernste cellencomplex van Europa geopend. De vraag is: wie sluit ze aan het eind van de dag weer af? Ter versterking van
het team Arrestantenverzorging zoeken wij 30 Arrestantenverzorgers. Na een gedegen opleiding word jij met je collega's
verantwoordelijk voor de verzorging van arrestanten die óp de bureaus verspreid over Amsterdam zijn ingerekend. Je haalt ze op,
boekt ze in en geeft ze te eten en te drinken. Kortom, in de korte tijd tot ze worden voorgeleid, geef je ze de verzorging en begeleiding
die nodig is. Daarbij word je ook ingezet op de Districtsbureaus.

Gezocht: Arrestantenverzorgers m/v
die niet alleen voor inrater en brood gaan
Dat we onze arrestanten niet meer op water en brood zetten, zal je
niet verbazen. Maar dat we ze nu in een Centraal Cellen Complex
onderbrengen misschien wel? En het verbaast je wellicht het meest
dat het werk van Arrestantenverzorger eventueel een job voor jou
zou kunnen zijn. Een baan waarmee je in wisseldiensten - je gaat
volcontinu werken - meer dan droog brood gaat verdienen. Afhankelijk
van je leeftijd en ervaring kun je rekenen op maximaal
ƒ 4.432,' bruto per maand. Daarnaast ontvang je een interessante
onregelmatigheidstoeslag.

Deze coupon in een envelop opsturen aan: Politie AmsterdamAmstelland, Bureau Mobiliteit, t.a.v. de Projectcoördinator, de heer
R.J. ter Meulen. kamer 2.100, Gebouw De Eenhoorn.
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam. De aanvraag moet voor
! januari 2000 bij ons binnen zijn.

LITIE

Sniep 7 (MiMibellioulevari] Dienien), ringweg Amsterdam alslag S113.
Telefoon (020) G99 4111. Donderdag koopnvond.

P. VANKLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 023 5717093

We zoeken mannen en vrouwen; witte, zwarte, bruine en gele
met minimaal een VBO: C/MAVO D' diploma en in het bezit van
een rijbewijs B. Gelet op de zwaarte van het werk is de minimale
leeftijd op 20 jaar gesteld. De maximale leeftijd is 45 jaar. Wil je
succesvol zijn als Arrestantenverzorger dan ben je servicegericht,
kun je tegen een stootje en ben je initiatiefrijk.
Bij ons word je geen Arrestantenverzorger voor het leven; je krijgt
een aanstelling voor maximaal drie jaar en daarna kun je de opleiding
tot surveillant volgen, zodat je via die functie een leuke loopbaan in
ons korps kunt hebben.

Politie Ams*erdam-AmsteHancl.
werken aan veiligheid en leefbaarheid.

Ja,

ik heb er wel oren naar om Arrestantenverzorger op het
nieuwe Centrale Cellen Complex aan de Marnixstraat

te worden. Graag ontvang ik de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst.

Naam:

K€RSTBOM€N
Kerststukken
bloeiend of droog
Kerstkransen

Ben je geïnteresseerd? Vul dan onderstaande coupon in en 'stuur
deze vóór l januari 2000 aan ons op. Je wordt dan opgeroepen
voor een voorlichtingsbijeenkomst. Wil je eerst nog wat meer weten,
bel dan met de Projectleider, de heer K.F. Bruynes van het Bureau
Arrestantenzorg, telefoon (020) 559 20 93.

Straat:..
Postcode:

Plaats:

Bloeiende planten
/
0=22
div. soorten insteekgroen ^j

Diploma:

voor maken van Kerststukjes

Opzegtermijn:.

Leeftijd:

. m/v

Weekmedia -\J
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Het zijn mooie tijden! We naderen het jaar 2000
en het nieuwe millennium. De winkeliers die op
deze pagina's staan, doen allemaal hun best om
er een wereldfeest van te maken met mooie aan-

f Haltestraat 62, in het centrum van Zandvoort
gesitueerd, recent gerenoveerd, karakteristiek
halfvrijstaand woonhuis met rustig gesitueerde tuin op het zuidoosten. Ind. beg. gr.: hal; toilet,
woon-eetkamer en suite met glas-in-lood schuifdeuren en eiken vloer; kantoor met vaste, originele kastenwand en parketvloer; eetkeuken met inbouwapparatuur; kelder; 1e et.: overloop; 3 slaapkamers;
houten vloer; badkamer met ligbad, wastafel en toilet.Vr.pr. ƒ 579.000,- k.k.

biedingen en... met de millennium-prijsvraag!
Dat is leuk om aan mee te doen en er zijn prach-

Vanaf kerstavond 20.00 uur
t/m l jan. zijn wij gesloten.
Wij wensen al onze
klanten en toekomstige klanten
prettige kerstdagen en

VAN

u kans op deze prachtige prijzen. En dat 7 keer!

20.950 gulden op een winnaar! Dus: doe mee!

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Sfjg: Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
LMJ

100%

ZO GAAT HET: tussen de'advertenties vindt u
10 vragen. Die beantwoordt u in een handom-

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
__

EXTRA MILLENNIUM BONUS

OF BEWAAR DE VOLLE SPAARKAART EN LEVER DEZE IN VAN
2 T/M 31 JANUARI 20OO. U ONTVANGT DAN GEEN 5 MAAR 1O
GULDEN KORTING OP UW VOLGENDE AANKOOP BIJ DE HEMA

ÜYMj
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
" --- Telefoon 023-5712944' Fax 023-571 7596

een heel goed 2000!

KO
SPAAR
KRIJG!

TOT EN MET 31 DECEMBER 1999 ONTVANGT U BU IEDERE 15 GULDEN
DIE U BIJ HEMA BESTEEDT EEN MILLENNIUM SPAARZEGEL.

LEVER DE VOLLE SPAARKAART IN BIJ UW VOLGENDE AANKOOP
EN U ONTVANGT METEEN 5 GULDEN MILLENNIUM KORTING.

MAKELAAR Ö.G.

vraag een Fiat Seicento Sporting ter waarde van

ZANDVOORT

PLAK DE ZEGEL OP DE SPAARKAART.
MET 1O MILLENNIUM ZEGELS IS DE KAART VOL

tige prijzen te winnen! Elke veertien dagen maakt
Bovendien wacht er aan het einde van de prijs-

HEMA

HAAL DE SPAARKAART MET DE ACTIE VOORWAARDEN

9.00-1 7.30 uur i
10.00-13.00 uur/

draai. Schrijf steeds de eerste letter van het ant-

STICHTING
ONTWIKKELING
OPEN GOLF
ZANDVOORT

woord in de vakjes op de prijsvraagbon. Het

o

nummer van de vraag staat onder het vakje op de

"c

prijsvraagbon waarin de letter moet komen.

S'

Maak de slagzin af, vul uw naam en adres in en
stuur de bon voor maandag a.s. in naar

o

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE U
ELKE 14 DAGEN KUNT
WINNEN, 7 WEKEN LANG!

W y wensen tedere
keel gezellige
berstdktgert

Weekmedia, Postbus 507, 1000 AM Amsterdam,

,0
'O

1 •

met vermelding in de linker bovenhoek: "millen-

«°
ÜC'

nium-prijsvraag". Vergeet de postzegel niet!

-»

(Winnaars van de 14-daagse prijzen vindt u op de

o>

millennium-prijsvraagpagina's terug (zie de data

-8-

op deze pagina's). Alle goede inzendingen doen

<o*

"ö

ih

Deze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door:

mee voor de 14-daagse prijzen en als extra din-

V€RST€€G€ IJZCRHflNDt
Pokveldstractt 19 Zandvoi

gen zij mee naar de Super Hoofdprijs: de Fiat

l

'

Seicento Sporting ter waarde van 20.950 gulden
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

PIJN IN UW RUG
BIJ HET OPSTAAN
*S MORGENS?

<»•\
r*.

en
een goed en
gezcmd 2000
van de 2 P!

P/aza
Buitsnvelttertselaan 1S8,
Amsterctam-Buitenveldert
De te winnen prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld
* Afbeeldingen kunnen Iets afwijken

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
t.w.v. f 599,-

"E
o

Grillrestaurant

Meyershof

De notaris zal de trekking verrichten voor de
Super-Hoofdprijs.

Vlees- en
visspecialiteiten
van de houtskw

OH
0) ,
*H

(ma t/m vrij)
0) '<!

Kom dan eens voor
een goed bed langs bij:

De Siaapvooificfttor voor Kennemeriand

Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f 399,-

Kleuren TV 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

Draadloze huistelefoon 'Smith Corona'
t.w.v. f 249,-

open van 17.00 tot 22.00 uur.
Voor info of reservering tel/fax: 023-5711
Burg. Engelbertstraat 72 - Zandvooi
Woensdag gesloten

QonówjaQ Jtoopaxtind.

>^

topper voor de KerstmaaltijdV,
een heerlijk stukje contrafilet,
entrecôte, rosbief, lams- en
kalfsvlees
of
gezellig fonduen,
gourmetten of steengrillen.
9 Glazenwasserij
O Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
O Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Vraag naar onze luxe
Kerstschotels!

Topslagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager in Zandvoort

SINGEREN
LEWENSTEIN

Re|den Makelaardij
wenst u

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
___/^_j • Snelle reparaties
-i-j. If i ijj| ' Garantie en nazorg
U t? I rVUIJI . Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel0 (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

(W)
UdO.N.T.

Zeestraat 48 Tel. 5720072

NAAIMACHINES

f

OVERLOCKMACHlNis
FÖURNltURÊN ^

prettige kerstdag

en een

ZaNDVOOHT
tel. 5712451

HOBBY-ARTIKELEN

:

gelukkig, gezond
een geweldig 201

HANDWERK-EN
Haltestraat 54

Tel. 5714 764/ 06-20361676

Wij heten u van harte welkom

o» !
o)!J
O'"A

KUKS5TRMTWEG K' - 71. KMRIBft. TtL I23-S2M954
QeotMntf dinsdag t/m calardaj}.

ƒ 29.50

o N

SLAAPKAMER- EN BEODENSPECIAAI

van MEEUWEN

KEUZE WEEKME

Passage 36-40,
204O AK Zandvoort

VM

tel. 023 571 5531 '
fax 023 571 9127

n prijzen en een FIAT als hoofdprijs.
~*C3)Eérfvan>de vier seizoenen

EN DEZE

I-i

FIAT SEICENTO

Deze
Fiat Seicento
Sporting
wordt

/>

KRIJGT OP
29 \DECEMBER
„-. i
'

aangeboden
o

o r, T

k

door
Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam

W// wensen iedereen
gezellige Kerstdagen
en een heel goed
en gezond 2000.

1999 EEN

NIEUWE
EIGENAAR!
\ ,

Van der Madeweg 28
1O99 BT Amsterdam
tel.: 02O - 56O 89 OO
fax: O2O - 692 86 72

Strandweg l
tel. 023-5733030

*

>-

\ .

be
ktuweu

WINTERSPORT

wastunnel en doe het zelf wascenter

MICHAEL LIJESEN

Bestel t i j d i g

•

l
ü

Topslagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager in Zandvoort
Hallestraat 54

Auto Strijder Carwash

ZANDVOORT
tel. 5712451

AAAAAAAA
AAAAAAAA

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een sportief
2000

CELSIUSSTRAAT 204 ZANDVOORT
Onder architectuur gebouwde vrijstaande
semi-bungalow met inpandige garage.
Indeling: entree/hal met marmerenvloer; douche/toilet,
moderne woonkeuken met apparatuur en granieten aanrechtblad, ruime kelder/hobby-ruimte met Bar en wasmachine-aansluiting, ruime living met parketvloer en open
haard met antieke franse schouw en schuifpui naar achtertuin. Via wenteltrap in de woonkamer naar Ie verdieping.
Ie verdieping: ruime overloop, stookhok met c.v.-comb:
(1996), ruime kamer met serre en fraaie harmonicaschuifdeuren, 2 ruime slaapkamers, moderne badkamer (1986^
met bad, dubbele wastafel en 2e toilet.
* Extra oprit via electrisch schuifhek.
* Badkamer met marmeren plavuizen.
* Oppervlakte
Vraagprijs: ƒ 619.000,-

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort, tel. 02J3 5717093

i

Naam a deze

THE
MUSIC STORE

P. VANKLEEFF

Ook op zondag geopend

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655 / fax 5718655

CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS O.G.
TEL. 023 - 5 715 715

KWEKERIJ

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

> .WINNARS

KERKSTRAAT 8 ZANDVOORT

L^^J

DEAN MARTIN

K€RST6OM€N

EVERYBODY LOVES
SOMEBODY

(3 CD BOX) 29.

ovz

MULTI SET no. 3950
Set no. 3950 bestaat uit:
multi™ model 395,40 accessoires
en snelspantang in een handige
opbergkoffer.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

:s

"O
(D
O

s>

239,Vèrsteege Ijzerhandel
N

x?f

15 december 1999

De winnaars zijn:

NU MET GRATIS KERST CD
CHRISTMAS WITH
DEAN MARTIN.

rr

N. Duivenvoorde, Uithoorn
(huistelefoon)
W.H.J. Bonn, Amsterdam
(kleurentelevisie)
Elsbeth Oostendorp,
Ouderkerk
(computerprinter)
Gisela Jost, Amstelveen
(videorecorder)

Vul hier de eerste letters in van de antwoorden
op de 10 vragen. De nummers onder de vakjes
corresponderen met de nummers van de
vragen, (vraag 1 komt dus in vakje 1, enz.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maak deze slagzin af (max. 20 woorden):
"Ik winkel graag in de buurt, omdat ..... "

10

Doe dus mee!
l Vul hier uw gegevens in:

Wij wensen u
gezellige
feestdagen

en een
goed
engezond
2000.

MILLENNIUM PRIJSVRAAG

HISTORISCH

95

Kerststukken, bloeiend o/droog S •> :
Kerstkransen, V - ;
: .' ^ ' '
-^
Bloeiende planten,
.:•..:
•;;:;;
• - ; ^:
di<u. soorten instee/cgroen,. voor maken van
Kerststukjes
/ ' .
..
:V .

Pakveldstraat 19
Zandvoort

De uitkomst van de prijsvraag van 1 december
was:

l Naam
Straat
22
6
2O
3
17
1
15
,~>>29

september
oktober
oktober
november
november
december
december
december

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Postcode

Nr

Plaats

Telefoonnummer
Knip de ingevulde bon uit en stuur deze uiterlijk a.s. maandag op aan:
Weekmedia b.v.. Postbus 5O7, 1000 AM Amsterdam. Vermeld in de linker
bovenhoek van de envelop "Millennium-prijsvraag"
(vergeet de postzegel niet)
WM17
iTffi35ÏSïES3^CESS!^C^^

,^
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Caf*

brasserie • uuijn-amuserij • specialiteitenrestaurant

KERSTMIS
in restaurant
"LES PYRAMIDES"

Kerst voor de hele familie in De Zonnehoek!

Op Eerste Kerstdag serveren wij ons kerstmenu,
"Symphonic van de zee gecombineerd niet het bos"
in een gezellig, wanne kerstsfeer.

Op beide Kerstdagen zijn wij tussen 10.00 en 16.00 uur „gewoon" gcopcnd.

Aperitief vanaf 18.30 uur, aanvang diner 19.15 uur.
De prijs van dit prachtige zes-gangen diner voorafgegaan door een amuse
bedraagt ƒ 87,50 p.p.

Op Eerste Kerstdag serveren wij 's avonds een overheerlijk Kerstdiner.
Mcnuprijs ƒ 69,50 p.p.

Op de Tweede Kerstdag serveren wij onze kerstbrunch vanaf 12.30 uur.
Onze brunch bestaat uit kleine, lichte, maar verfijnde gercchtjes voor
ƒ 67,50 p.p.

Op Tweede Kerstdag kunt u lekker ongedwongen brunchen vanaf 12.00
uur. De prijs van de brunch bedraagt ƒ 54,50 p.p.
(Kinderen tot 12 jaar halve prijs!)

Reserveringen:
Restaurant "Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731700 of 5731707

Reserveringen:
Restaurant „de Zonnehoek" Zeeweg 98, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731258

KERSTDINER 1999
Trio van ZALM, KRAB en Hollandse GARNALEN
of
WHiD-PATÉ met verse cranberry-compôte
*****
Bisque van KRAB met room en cognac
of
Krachtige dubbelgetrokken BOUILLON
HERTEN-BIEFSTUKinwildsaus
of
met
' bospaddestoélen
ZALM-FTLET in roomsaus met verse dille
*****
GRAND KERST DESSERT
of

PLATEAU FROMAGES en noten
*****
KOFFIE met ondeugd
De prijs van het Kerstmenu is fl. 88,- p.p.
Eén zitting per kerst-avond, aanvang 18.30 uur
Reserveringen tel. 023-571 46 38

«Bb
PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO GROUP \\

DECADEMTA

GaxKSfé - RistoHte ItaHaD

U bent van harte
welkom in het Italiaanse restaurant
II Ciardino van Park
Zandvoort - Gran
Dorado Group

Beide kerstdagen serveren wij hier een speciaal driegangen
menu voor ƒ 42,50 p.p.
Wij bieden u een ruime keuze uit bekende en minder bekende Italiaanse specialiteiten, welke door onze chef-kok met
zorg worden bereid.
Voor reserveringen of informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Banquet Sales, tel.nr. 023-5720000, toestel
1027 of 023-5716635.

Ie en 2e Kerstdag geopend
Reserveringen vanaf heden
tel. 023 57 30929
Menu's sturen wij u graag toe.

/ö*J

'PARK ZANDVOORT

Dat kon, tijdens het
'Gran Millennium'

van Park Zandvoort!
Op oudejaarsavond kunt u bij ons genieten van live muziek,
entertainment en heerlijke hapjes en drankjes.
Daarnaast bestaat de kans dat u de winnaar wordt van
ƒ 100.000,-, een gratis verblijf in één van de parken van de
Gran Dorado Group of naar huis gaan met één van de vele
andere spectaculaire prijzen.
Natuurlijk zal een spetterend vuurwerk om 00.00 uur niet
ontbreken.
De entree voor deze avond bedragt ƒ 20,CRAN DORADO GROUP \\

Dagelijks geopend
Grand-Café 09.00-18.00 uur
Ristoranto ITALIANO 18.00-23.00 uur

Haltestraat 10 - Zandvoort
Tel. 023-5730929

Wij heten u vanaf 21.00 uur van harte welkom
op de Gran Place.

-#<®
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Bef/7 Shalom bestaat uit het zorgcentrum en het verpleeghuis
van de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum.
Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenvddert en het
verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging,
verpleging en huisvesting aan 350 bewoners.
Werken met ouderen vergt veel van je.
Maar 't zijn vaak boeiende, inspirerende persoonlijkheden die
respect -en niet zelden een glimlach- afdwingen.

Beth Shalom zoekt contact
; -i' \0 onderstaande opleidingen.
' l
>\
Het accent van de
V \
\& opleidingen ligt op leren
^ «
in de praktijk.
Je combineert werken met
studeren en verdient dus een
salaris. Bovendien kom je niet
snel zonder werk te zitten.
In overleg kies je een
dienstverband tussen
24 en 32 uu r.
c^
S
S>

Schoorsteenveqer
Piet Persoon:
„Soms
halen we
vuilniszakken vol
troep uit
één zo'n
kanaaltje."

Verzorgende IG fulltime
(Individuele Gezondheidszorg]
Driejarig, te beginnen met 7 maanden "school", de zg. Basis Periode.
De opleiding start op 27 maart, 4 september en 20 november 2000.

Verzorgende algemeen

Foto Jaap
Maars

Ook deze driejarige opleiding is specifiek gericht op de zorg voor
langdurig-zieke ouderen.
Je begint meteen al met werken op de verpleegafdeling en gaat
één dag per week naar school.
De opleiding start jaarlijks in februari en september.

'Een schoorsteenveger verdient meer dan een IT-er'

Voor bovengenoemde opleidingen moet je wel minimaal 16 jaar en
8 maanden zijn en één van de volgende diploma's is vereist:
• LBO/VBO met minimaal 4 vakken op B-niveau en
2 vakken, w.o. Nederlands, op C-niveau;
• Mavo of vergelijkbare opleiding.

D

Helpende
Afhankelijk van ervaring duurt de opleiding 1 jaar, 11/2 jaar of 2 jaar.
Je gaat meteen werken op de verpleegafdeling en één dag per week
naar school. De opleiding start jaarlijks in februari en september.
Vereisten:
• een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Verkorte opleiding V.l.ö.
(Verzorgende I.G.)
Heb je het diploma MDGO-VZ/Bejaarden verzorgende, dan kunnen
we je een verkort traject Verzorgende IG aanbieden.
De opleiding start jaarlijks in september.

at schoorsteenveger een
beroep is waarbij je
behoorlijk vuil wordt valt
volgens Piet Persoon
moeilijk te ontkennen.
„En ook loop je nog weieens risico's, want je
staat toch maar vaak in
weer en wind op hoge
daken te werken. Het is
daarom vandaag de dag
ontzettend moeilijk om
aan personeel te komen.
Maar juist daardoor kan
ik ze een loon bieden dat
het salaris van een goede
IT:er overstijgt, en daarbij nog een auto van de
zaak ook. Want de krapte
op de arbeidsmarkt
bepaald de prijs, hè," :!
Als baas van het door zijn
vader Leo opgerichte familiebedrijf, dat in zowel
Mijdrecht als Amstelveen
is gevestigd, geeft de 29jarige Piet Persoon leiding
aan zowel de dakrenovatieals de veegactiviteiten van

Heb je enige ervaring in de zorgverlening, maar ben je er een tijdje
uitgeweest? Dan bieden wij je zonodig een herintredersprogramma.
Daarna kun je doorstromen in één van de bovengenoemde
opleidingen.
Persoonlijkheid, teamgeest, initiatief en relativeringsvermogen
kun je in het werk goed gebruiken.

de medewerkers. Over
gebrek aan werk zegt hij
beslist niet te mogen klagen. „Integendeel, we hebben het drukker dan ooit.
Dat komt omdat de mensen tegenwoordig heel veel
geld hebben, en dingen
laten doen die ze anders
nog een poosje zouden
laten rusten. Vandaar dat
werkzaamheden als dakrenoveren en asbestverwijdering voor ons steeds
belangrijker worden, al
blijft het schoorsteenvegen
de hoofdmoot."

foontjes om tussen dak en
kachel met elkaar in contact te treden. De aloude
kreet 'hoei!' wordt echter
nog altijd geslaakt om
erachter te komen of de
man boven en de man
beneden wel bij hetzelfde
kanaal staan. Pas als daarover geen misverstand
bestaat wordt de van borstels voorziene 'kogel' op
en neer gehaald, die alle
aangekoekte teerdeeltjes
wegschraapt.

voorbeeld omdat ze menen
dat er met een gaskachel
niet meer geveegd zou hoeven te worden. Terwijl dat
dus absoluut onzin is.
Sterker nog, met gas vallen
de meeste doden door koolmonoxidevergiftiging. In
Nederland overlijden daar
jaarlijks minstens vijftig
mensen aan, en ik heb
zelfs de indruk dat het er
steeds meer worden."

lopen bij een bescheiden
schoorsteenbrandje toch al
gauw uit tot enkele tienduizenden guldens, waar
dan de uitrukkosten van de
brandweer nog bovenop
komen."

Het beste is volgens hem
om het kanaal van een
open haard eens per jaar te
laten ontroeten, en de
schoorsteen van een gaskachel elke twee jaar. ,,En
altijd door een bedrijf dat
Om de kosten hoeft volerkend is door de ASPB."
gens Piet niemand het
regelmatig laten reinigen drukt hij lezers op het hart.
„Maar bij teer en roet
„Zodat men honderd proalleen blijft het vaak niet," van de schoorsteen te
In vergelijking met vroe- vertelt Piet. „Je moest eens laten. „Gemiddeld rekenen cent zeker weet niet met de
ger gaat dat vegen anno
weten wat we niet allemaal wij ergens tussen de vijftig beunhazen in zee te gaan,
en de zeventig gulden per die in mijn vak helaas
1999 gepaard'met allerlei .W- tegenkomen. Soms halen
nogal actief zijn. Want die
moderne voorzieningen. Zo we vuilniszakken vol troep kanaal, inclusief een
beschikt de firma Persoon uit één zo'n kanaaltje. En bewijsje voor de verzekerekenen zogenaamd wel
wat minder, maar in de
over een speciale miniring dat het gebeurd is
het komt ook voor dat we
door een erkend bedrijf.
praktijk is men toch altijd
camera, die men in het
de boel moeten openbrerookkanaal kan laten zak- ken om een vogelnest te
Dat papiertje heb je nodig duurder uit. En bovendien
geven beunhazen nooit een
ken om het interieur nauw- verwijderen. Het punt is
als er toch onverhoopt
brand uitbreekt, want
verzekeringsbewijsje af."
keurig te inspecteren.
dat mensen vaak veel te
anders draai je persoonlijk
Tevens maken de vegers
lang wachten voor ze ons
Johan Schaaphok
graag gebruik van portoweer eens laten komen, bij- op voor de kosten. En die

Wil je een uitgebreide informatiebrochure ontvangen, met daarin
de salarisindicatie per functie, bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur
met een medewerker Personeel en Organisatie, 020 - 661 15 16.
Direct reageren? Stuur dan je brief met cv naar:
Beth Shalom, afd. Personeel en Organisatie, Kastelenstraat 80,
1083 DE Amsterdam.
JUFFROUWJANNIE ^~X
MIJN SECRETARESSE KRIJöT \
EEN BABY
j
yWEET UTIJDELIJK EEN ANDER/

BETH

Voor bijzondere zorg

IN DE KRANT
ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

't staat in de krant
iedere week weer
Wij zoeken voor ons kantoor te Amsterdam

Secretarieel
medewerker so% (m/v)

%

Tabitha

Had je willen
skiën in Sauerland?
Tabitha is een instelling waar mensen
wonen en werken vanuit verschillende
achtergronden en culturen. Ontstaan vanuit een christelijke levensovertuiging
biedt Tabitha een goed werk- en leefklimaat. Respect en tolerantie voor elkaar
zijn sleutelwoorden.
Het psychogeriatrisch verpleeghuis in
Amsterdam-Geuzenveld is met 240 psy',, chogeriatrische bewoners, waaronder
it speciale doelgroepen jong dementeJ? renden en bewoners met frontaalkwabdementie, één van de S locaties van
Stichting Tabitha.

Dat kan als je voor i februari 2000 in dienst komt als

Ziekenverzorgende, MDGO-vp'er of bejaardenverzorgende
Wat kun je nog meer in ons psychogeriatrisch
verpleeghuis Jan Bongastraat in AmsterdamGeuzenveld:
• Huiskamergericht en bewonersgericht werken;
• Een doelgroep kiezen waarmee je de meeste
affiniteit hebt: begeleidingsbehoeftige of
verpleegbehoeftige bewoners, bewoners uit
bijzondere doelgroepen zoals jong dementerenden
en bewoners met fiontaalkwabdementie.
We bieden je meer dan skiën:
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
kinderopvang;
• Een prima bij- en nascholingspakket;

• Hoge korting op theaterprogramma's;
• Een prima openbaar vervoer abonnementregeling;
• Gratis parkeren, maar ook een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
De CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen is van
toepassing. Wensen in je arbeidspercentage zijn
bespreekbaar.
Bel voor een rondleiding en/of gesprek naar dienst
P&O of het secretariaat Zorg- & Dienstverlening,
telefoon 020 - 611 00 11 of schrijf naar het
onderstaand adres. Kijk op internet:
www.tabitha-amsterdam.nl

Stichting Tabitha, T.a.v. dienst Personeel & Organisatie, Jan Bongastraat 5,1067 HZ AMSTERPAM
.Telefoon 020 - 611 00 11> Internet: yïww.tabitha-amsterdam.ril
. ' ';

VVAA belastingadviseurs- en consultants bv
en Accountants voor de gezondheidszorg bv
verstrekken aan haar cliënten op professionele en onafhankelijke wijze diensten op
het gebied van accountancy, fiscale-,
juridische- en bedrijfseconomische en
oiganisatoiische adviezen, gericht op
beroepsbeoefenaren en organisaties in de
gezondheidszorg. De activiteiten worden
door ruim 160 medewerkers verricht vanuit
het hoofdkantoor te Utrecht en vanuit tien
regionale kantoren in het land. VVAA
belastingadviseurs en consultants bv en
Accountants voor de gezondheidszorg bv
maken onderdeel uit van de VVAA groep
welke haar activiteiten richt op ruim
67.000 leden van de Nederlandse
Vereniging van Artsen en is daarmee de
grootste zakelijke dienstverlener voor
beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg.

die fungeert als eerste aanspreekpunt voor onze

Wij bieden

cliënten en die daarnaast zijn/haar collega's

naast een goed vast salaris uitstekende arbeids-

secretarieel gaat ondersteunen en assisteren bij

voorwaarden zoals een premievrij pensioen, 11,5

hun werkzaamheden.

ATV-dagen en een dertiende maand. Daarbij ken-

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het

nen wij ruime studie- en opleidingsmogelijkheden.

verzorgen van binnengekomen en uitgaande post,
(zelfstandig) afhandelen van de correspondentie,

Voor nadere informatie

agendabeheer, invoeren van gegevens in de com-

over deze functie kunt u contact opnemen met

puter, enz.

mevrouw A.E. van der Kolk, accountant van
het kantoor Amsterdam, telefoonnummer

DR geschikte kandidaat
voldoet aan de volgende eisen:
- MAVO/HAVO-opleiding, bij voorkeur aangevuld
met een secretariële opleiding;

VVAA
Atoomweg 100,
3542 AB Utrecht.

020-301 10 50.

Uw schriftelijke sollicitatie
kunt u binnen twee weken richten aan

- enige ervaring in een soortgelijke functie;

VVAA groep bv, t.a.v de heer W.W. de Jong,

- goede mondelinge en schriftelijke beheersing van

afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 8153,

de Nederlandse taal;
- ervaring met Word en Excel.

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter La

3503 RD Utrecht, onder vermelding van vacaturenummer SEC1.
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V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
De teamleden barsten van de ideeën orn de zorg te
verbeteren maar komen helaas handen tekort.
Zonder collega's die hetzelfde willen, kunnen ze dus
alleen maar het noodzakelijke doen.
Barst jij ook van de ideeën over goede zorgverlening?
Verpleeghuis en Heactiveringscentrum Amstelhof
is een van de grootste
verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amste/huizen. Er zijn
zowel somatische als
psychogeriatrische
afdelingen.
Werken in Amstelhof, een
prachtig historisch pand
in hartje Amsterdam,
heeft zijn charme maar
ook zijn beperkingen.
Je kunt nu eenmaal niet
zomaar iets aan het
gebouw veranderen.

Da's

mooi, want wij zoeken ter versterking

gediplomeerd verzorgenden
en verpleegkundigen m/v,
parttime en fulltime

Flink wat te bieden
Amstelhof biedt naast een salaris conform de CAO-Z,
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Amstelhof is
prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Amstelhof
kan bemiddelen bij kinderopvang.
Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 39 of
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) en vraag
naar Sophie de Bruijn, personeelsconsulent.
Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).
Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

Hoogeveen & Klaver B . V . is een grafisch bedrijf, gevestigd
in Amstelveen met een gevarieerd orderpakket en een uiteenlopende
k l a n t e n k r i n g . Ons team bestaat uit jonge enthousiaste vakmensen.
Door een sterke groei van ons orderpakket z i j n wij op zoek naar:

scan-operator m/v
Iemand met gevoel voor kleurmanagement, met een absoluut streven
naar perfectie. Diverse scanwerkzaamheden,: beeldmanipulaties en
het maken van kleurproeven zijn jouw dagelijkse bezigheden.
Ervaring met Photoshop is noodzakelijk.. •

ervaren dtp'ers m/v
De vakmannen of -vrouwen die wij zoeken draaien hun hand niet om
voor de meest uiteenlopende dtp-opdrachten. Aantoonbare .ervaring
met Quark Xpress, Photoshop en Illustrator is een pre. Enige jaren
ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Daartegenover staat een goede salaris en een afwisselende functie
binnen een jong enthousiast team.

aankomend dtp'ers m/v
Jonge enthousiastelingen, die hun grafische opleiding net achter de
rug hebben en staan te popelen om dit in de praktijk te brengen.
Werklust en enthousiasme zijn hier de sleutelwoorden. Enige ervaring met Quark Xpress, Photoshop en Illustrator strekt wel tot
aanbeveling. Salariëring volgens de grafische CAO.
Geïnteresseerden kunnen vragen naar Adrie Hoogeveen.
Hoogeveen & Klaver B.V.
Laan van de Helende Meesters 421a,
1186 AL Amstelveen
Tel.: 020 - 647 75 38

HOOGE

Kom trainen voor een baan als hoofdconducteur, met als

Dat is niet voor iedereen weggelegd. Het vereist in de eerste

standplaats Amsterdam. Leer wat er bij komt kijken om

plaats dat je goed met mensen kunt omgaan. Daarnaast heb je

verantwoordelijk te zijn voor een trein. Jouw trein, met jouw

een MAVO- of LBO-C-diploma. Deeltijdwerken is ook mogelijk.

gasten. Je verleent service, geeft reisadviezen en controleert

Je begint met een training en krijgt meteen al een prima salaris.

vervoersbewijzen. Na een halfjaar trainen ben je meteen

Interesse? Bel dan voor een informatiepakket op maandag,

hoofdconducteur. De gastheer of gastvrouw van de trein.

woensdag of donderdag met Daniëlle Kosters, 020 - 557 81 55.

MER

NS Reizigers
V E R P L E E G H U I S ENREACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Drie keer per jaar start de opleiding tot verzorgende.
Als je toch al denkt aan werken in de ouderenzorg:
waarom niet in Amstelhof? Al tijdens de opleiding ga je
na de voorbereidende periode werken - en een salaris
verdienen - in het verpleeghuis.
Verpleeghuis en Reactive- Kies voor een carrière in de ouderenzorg;
ringscentrum Amstelhof start nog dit jaar als
is een van de grootste
verpleeghuizen in
Amsterdam en maakt
deel uit van de Stichting
Amstelhuizen.
Werken en leren in Amstelhof
Naast een salaris conform de CAO-Z biedt Amstelhof
Amstelhof ligt in hartje
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken
Amsterdam, vlakbij het
in een prachtig historisch pand, met vriendelijke colleWaterlooplein en het
ga's. Amstelhof is prima bereikbaar met het openbaar
Theater Carré. Zo'n 400
vervoer. Bovendien is het mogelijk om te bemiddelen
medewerkers zorgen
bij kinderopvang.
voor 346 bewoners met
somatische of psychoge- Meer weten over de opleiding?
riatrische aandoeningen. Bel met Amstelhof, telefoon (020) 555 07 57 of
(020! 555 07 99 en vraag naar Rinus Barendrecht,
opleidingscoördinator.

RENAULT AMSTERDAM BV
IntarLandGn sprGlgroep
Huis-aan-huis verspreiding

leerling verzorgende l.G.

Gelijk solliciteren?
Vraag een sollicitatieformulier aan bij het secretariaat
van de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon
(020) 555 07 99 (tussen 9.00 uur en 16.00 uur).

Ten behoeve van de verspreiding van:

H Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

De grootste Renault-dealer van Nederland, gaat medio 2000 verhuizei
naar een nieuw te bouwen pand tegenover de Amsterdam ArenA.
Voor liet versterken van onze verschillende divisies zijn wij op zoek na
klant en resultaat gerichte kandidaten voor de volgende functies:

•Manager Parts

Onderdelen K Accessoires m/v
Geeft leiding aan een divisie met 8 medewerkers. Verantwoordelijk voor de inkoop, verkoop
en het beleid. Management ervaring vereist, people manager.

•Assistent/Junior ControIIing m/v
Opleidingsniveau: SPD/HEAO
Werkervaring: Minimaal 2 jaar in commerciële omgeving op afd. Financiën
Eigenschappen: Initiatiefrijk, Zelfstandig, dynamisch, tcamworkcr, communicatief,
ervaring Excel software.

•Verkoopadviseur automobielen n,/v
Adviseur en relatiebeheerder tegelijk, gelijkwaardige gesprekspartner, sterke communicatieve
vaardigheden, zelfstandig opererend in een divisie met 10 medewerkers.
Interesse?
Stuur u\v sollicitatiebrief met curriculum vitac en pasfoto binnen 14 dagen naar:

Renault Amsterdam BV
Antwoordnummer 39331
1090 WC Amsterdam

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.844

(postzegel is niet nodig).

Wie weet: tot ziens in Amstelhof.

Voor nadere informatie omtrent deze functies, kunt u contact opnemen niet
de heer R.C.A. Tak, directeur, tel. 020-5619611, fax. 020-6638495,
E-mail: algemeen.rcnault__adam@dealer,rcnaull.nl \v\vw.rcnaultamsterdam.nl

AdVerteren?- Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Langere
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Toyota Cel i ca;

Modieuz

D

e nieuwe Celica pronkt en lonkt als een mannequin op de
catwalk. Deze Toyota scoort maximaal op de schaal van
kijkgenot. Dat doen weinige andere sportcoupés hem na.
Die puntig uitgesneden koplampen met priemende verstralers
achter helder glas grijpen je bij de lurven. En dan het centraal in
de neus geplaatste logo, het verlaagde deel middenin de motorkap dat uitmondt in een smalle luchthapper vlak voor de sterk
achteroverhellende voorruit: al deze ingrediënten schreeuwen
sportiviteit uit. Celica's flanken plooien zich in de wind. Heel
wulps is dat lijntje onderin het portier dat vlak voor de wielkast
omhoog buigt en in het niets oplost.
De Celica trek je aan als een modieuzejas. Nonchalant instappen is er
niet bij. Je schuift met beleid achter
het stuur als een coureur. De kuipstoelen zijn laag en diep. Het fraai
afgewerkte dashboard met metaalkleurige lichte tinten schept een
gevoel van ruimte, terwijl nog net
boven de rand de op de motorkap
gemonteerde luchthapper is te
zien. Deze auto is overduidelijk
gemaakt en ontworpen voor spor-

tief ingestelde geesten, die van
opschieten en van opvallen houden.
De Celica rijdt zoals hij eruitziet:
messcherp. Door het hoge koppel
trekt de viercilinder soepel op. Bij
hoge toerentallen presteert hij het
best en klinkt hij lekker ruig. Voor je
er erg in hebt, rijd je hoogst illegale
snelheden. De zes versnellingen
laten zich via het korte pookje met

wat soepele bewegingen
pols inschakelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
TOYOTA CELICA:
Motor: Viercilinder met 16 kleppen en variabele timing
Cilinderinhoud: 1.794 cmj
Max. vermogen: 105 kW/143
pk bij 6400
tpm
Max. koppel:
170 Nm bij
4.200 tpm
Acceleratie:
8,7 sec
0-100 km/uur:
Topsnelheid:
205 km/uur
Brandstofverbruik: 7,7 liter op
100 km (gemiddeld)
Prijs:
f 56.000,-

uit de

De krachtbron is een vernuftig
stukje techniek. Hier siert de aanduiding VVT-i het kleppendeksel,
net als bij de Yaris. De afkorting
staat voor Variabel Valve Timingintelligent. Dat betekent dat een
elektronisch brein de bediening van
de zestien kleppen regelt, zodat ze
precies op je juiste moment ver
genoeg opengaan. Dat verhoogt
het vermogen en verlaagt het verbruik. De motor is dan ook opvallend spaarzaam. Een directe ontsteking (DIS) houdt de bougievonkenregen onder controle, zodat de
motor ook hier geen slag verkeerd
maakt.
Zelfs op de geringste beweging aan
het stuur volgt een alerte reactie.
Toyota heeft gekozen voor passief

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS
Airbags en sidebags
Centrale portiervergrendeling
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

meesturende achterwielen en dat
valt in de praktijk te merken. In
bochten heb je het gevoel in een
achtbaan te zitten. Zonder een

Fiat toont lef

spoor van glijden en met minimale
stuuruitslag pakt de Celica de
meest ingewikkelde chicanes en
ongelukkig aangelegde rotondes,
die her en der in het land als paddestoelen uit de grond lijken te
schieten.

De Celica rijdt zoals hij eruitziet: messcherp.

centrale vergrendeling en elektrische ruitbediening een plekje
gekregen. De kleur van de carrosserie, ten minste bij deze versie van
de Celica, keert terug in de bekleDe tellers zijn amberkleurig. ding van portieren en kuipvormige
Temperatuur- en brandstofmeter stoelen. Onder de forse achterklep
hebben een digitale lay-out. In de zit een behoorlijke bagageruimte,
middenconsole zit ruimte voor genoeg voor een weekendje bagaradio en toebehoren, bovenin zien ge. Alle zaken die het autoleven
we een klepje van een bergvakje en leuk maken, 'zijn aan boord, zoals
vergrendeling
met
in het verhoogde deel tussen de centrale
stoelen hebben de schakelaars voor ' afstandsbediening, elektrisch te

bedienen en verwarmbare buitenspiegels, een met leer beklede pook
en stuurwiel en zes speakers voor
maximaal luistergenot. En wat de
veiligheid betreft? Dubbele airbags,
sidebags en abs.

Autoschctde\
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschude

Induslricuvg 27-31. 1 1 1 5 AD DuivcntlrcL-liI. lel. 020-698 06 26. la\ 020-4] 6 10 25
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et de Ecobasic toont
Fiat wederom lef.
Evenals bij de spraakmakende Multipla volgt vorm
de functie bij deze conceptauto. De Ecobasic is Flats visie op
de compacte auto van de toekomst. Volgens een woord;
voerder van, de»iNederlanclse^
importeur komt de innovatieve'
auto aan het eind van het jaar
Een spraakmakend uiterlijk en innovatieve vondsten kenmerken Fiats Ecobasic.
2003 in vrijwel ongewijzigde
vorm op de markt.
taties (O naar 100 in 13 seconden de carrosserie uit modulen. Fiat
bouwt de auto af naar de wensen
Dat belooft wat, want evenals de Hieruit blijkt ook meteen het doel en een top van 160 km/u) en een
van de consument en de tweede
Multipla zal de vormgeving van de dat Fiat met de Ecobasic voor ogen hoog rendement.
Ecobasic heel wat tongen losmaheeft. Een zuinige (slechts drie liter
eigenaar kan de Ecobasic zo evenHet gewicht van slechts 750 kilo- eens naar zijn smaak laten aanpasken. Of de auto mooi is (of juist diesel per 100 kilometer), onderniet) laten we in het midden. Feit is houdsarme en tegelijkertijd zeer gram zorgt voor een belangrijke sen. Drie of liever vier deuren? Het
betaalbare auto op de' markt zet- bijdrage aan het spectaculair lage kan allemaal. Ook het interieur is
wel dat we ons gelukkig mogen
prijzen dat er nog fabrikanten als ten. Fiat is ook niet benauwd om verbruik van de Ecobasic. Dit veelzijdig. De achterste stoelen
Fiat zijn. Niks geen auto die de grij- over dat betaalbare meteen een bereikten de ingenieurs door het kunnen wegklappen waardoor een
ze massa zonder blikken of blozen gewaagde uitspraak te doen. De gebruik van hoogwaardige kunst- vlakke laadvloer ontstaat.
slikt. Maar een concept boordevol Ecobasic gaat ongeveer 5.000 euro stoffen voor niet-dragende delen
levensvatbare ideeën waaruit als kosten. Inclusief de bijdrage aan de zoals plaatwerk, de zijruiten en de Met de Ecobasic heeft Fiat een
Nederlandse schatkist zal dat voor achterruit. Hierdoor is de auto levensvatbare conceptcar geïntrobijkomstigheid een model voortvloeit. Zo is de sterk naar beneden ons uitkomen op een prijs van tus- makkelijk te bouwen, te demonte- duceerd. Een auto die voldoet aan
ren en te recyclen. De in een geslode eisen van een ieder die de aanhellende daklijn een direct gevolg sen de 15- en 20.000'gulden.
van Fiats streven naar een lage Voor zuinigheidsprestaties zorgt ten ruimte gemonteerde motor schaf van een vierwieler rationeel
benaderd. De Ecobasic is zuinig,
luchtweerstand. En inderdaad zet een nieuwe 1,2 liter JTD (turbodie- onderstreept het onderhoudsvriende Ecobasic met een luchtweer- sel) viercilinder van de tweede delijke karakter van de nieuwe Fiat. milieuvriendelijk, betaalbaar en
heeft tal van praktische vondsten
standscoëfficiënt van 0,28 een generatie. In tegenstelling tot de Alleen de dealer hoeft hier af en
laagterecord in de compacte klasse. eerder gepresenteerde JTD-moto- toe bij. De vloeistofniveaus zijn aan boord die we de komende
ren (één inspuiting per arbeidslag)
makkelijk te controleren en bij te jaren alvast in andere Fiats mogen
kan deze vijf keer kleine hoeveel- vullen via een klep tussen de kop- verwachten. Nu breekt slechts het
heden diesel achter elkaar inspui- lampen. Dit voorkomt bovendien lange wachten aan, tot 2003. Voor
ten. Dit zorgt voor een perfect smerige handen.
wie niet kan wachten. Op de autogeregelde verbranding met als bijshow van Genève - in maart werkingen zeer weinig schadelijke Een ander opmerkelijk kenmerk
beleeft de Ecobasic zijn publieksdeuitstoot (35% minder), nette pres- van de Ecobasic is de opbouw van buut.
En de veiligste middenklasser in
de Verenigde Staten is...de Saab
900. Geen echte verassing, want
al sinds 1990 voert de Zweedse
auto de veiligheidsstatistieken
aan. Het Amerikaanse Highway
Loss Data Institute Onderzocht
de gevolgen van aanrijdingen en
analyseerde het veiligheidsniveau van 247 modellen.

Saab 900 nog altijd
het veiligst

De Mitsubishi L400 nu ook
als minibus leverbaar
•!•• -,-:; v
'.-;•.- ^.Vïfïjï.;'^
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p basis van de L400 bestelbus heeft Mitsubishi een luxe

Minibus ontwikkeld. De achtpersoons Minibus is lever-

baar met de complete GLX-uitvoering. Voor de aan-drijving zorgt naar keuze een 2,0-liter zestienkleps benzinemotor of
een 2,5-liter turbodiesel. De Minibus is te koop voor een prijs
vanaf f l. 53.990 inclusief BTW en BPM. Bij deze prijs zijn airbags

en ABS inbegrepen.
De L400 Minibus GLX speelt in op
de groeiende behoefte aan auto's
die veel ruimte combi-neren met
voldoende comfort voor de inzittenden. Een dergelijke vervoermiddel zal zowel particulieren als
bedrijven aanspreken. De L400
Minibus is namelijk erg veelzijdig.
Zo kan hij ingezet worden om met
voetbalvrienden naar een wedstrijd
te gaan of dienen als VIP-vervoer
voor hotelgasten. De inzittenden
ontbreekt het niet aan luxe. De
stoelen en banken zijn meervoudig
verstelbaar, Stuurbekrachtiging is
standaard en de ramen en spiegels
zijn elektrisch te bedienen. Verder
kunnen de achterpassagiers de ver-

warming
separaat
instellen.
Airconditioning is leverbaar als
optie.
De tijd dat bestelauto's en de daarvan afgeleide minibussen louter als
karig uitgeruste transportmiddelen
leverbaar waren ligt achter ons. De
L400 heeft een dynamisch voorkomen. Het grote glasoppervlak zorgt
voor een prima uitzicht en de hoge
zitpositie biedt de bestuurder een
goed overzicht op het verkeer.
Twee grote schuifdeuren vergemakkelijken de instap naar de zes
zitplaatsen achterin, die verdeeld
zijn over twee in delen neerklapbare banken. De vijfpersoons-uitvoe-

De Mitsubishi L400 is nu ook als minibus leverbaar.
ring biedt ook nog een zeer ruim
bemeten laadruimte.
Eerder genoemde voorzieningen
als ABS en airbags voor bestuurder
en passagier zijn standaard aanwezig. Balken in de portieren en veiligheidsgordels voor elke zitplaats
bieden de passagiers voldoende
bescherming tegen aanrijdingen.
Ook de voorspelbare wegligging
levert een grote bijdrage aan de

veiligheid.
De 2,0-liter benzinemotor levert
113 pk (83kW). De 2,5-liter turbodiesel met intercooler komt aan
100 pk (73 kW). Deze motor combineert trekkracht met een in verhouding gunstig brand-stofverbruik. Het remsysteen met geventileerde remschijven vóór zorgt voor
voldoende vertraging, ook bij
zware belading.

vreemd effect op: iemand die twintig jaar lang van de buitenwereld
afgesloten is geweest, zal bij het
zien van de Xsara Picasso waarschijnlijk geen idee hebben wat de
voorkant en wat de achterkant is.
De achterzijde tenslotte is wat rustiger gevormd en is verreweg het
meest behoudende deel van het
ontwerp. Al met al is de Picasso
qua vormgeving een 'echte
Citroen': stijlvol, opmerkelijk en
vooruitstrevend.

De Xsara Picasso verschijnt met drie
motoriseringen: de 1.61 (90 pk), de
1.81 (een splinternieuwe motor met
115 pk) en de 2.0 HDi dieselmotor
(90 pk). Beide benzinemotoren voldoen uitstekend, al verdient de 1 8i
door zijn iets levendiger karakter
een lichte voorkeur. Het prijsverschil bedraagt bovendien slechts
1.500 gulden (41.290 gulden voor
de 1.6i, tegen 42.790 gulden voor
de 1 .Si), zodat die laatste versie
ongetwijfeld de populairste zal
worden.

Citroen Xsara Picasso;

Moderne kunst

De gemiddelde letselscore werd
op 100 gesteld. Met 61 punten
verdient de Saab 900 het predikaat 'aanzienlijk veiliger dan
gemiddeld in deze klasse'. De
Saab Cabrio werd met een score
van 58 punten uitgroepen tot de
veiligste auto in de categorie
middelgrote sportwagens.

Slippen met DAF
Rob Slotemakers Anti-Slipschool
in Zandvoort heeft een nagelnieuwe DAF 75 in gebruik genomen. De komst van de nieuwe
truck valt samen het twintigjarig
jubileum van anti-slipcursussen
voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Al die jaren is DAF de
vaste leverancier van de lesvoertuigen.
Tijdens de anti-slipcursus leren
de truckers de controle te herkrijgen over hun slippende voertuig. De nieuw geleverde DAF
75 is aangepast door het vervangen van de slaapcabine door
extra zitplaatsen. Hierdoor kunnen gelijktijdig drie deelnemers
in de DAF plaatsnemen. De antislipcursus kost ƒ 395.

C

itroen heeft met de introductie van de Xsara
Picasso een weloverwogen, maar riskante koers
gevolgd. In tegenstelling tot
wat gebruikelijk is in de autowereld heeft de Franse ruimtewagen, lang vóór zijn definitieve komst, reeds op nagenoeg
alle autoshows ter wereld
gestaan. Dat heeft niet alleen
tot gevolg gehad, dat door pers
en publiek reikhalzend naar de
auto uitgekeken werd, maar
tevens dat de verwachtingen
zeer (te?) hoog gespannen
waren. De eerste rij-indrukken
bewijzen dat Citroen niet te
hoog heeft ingezet: de Xsara
Picasso overtuigt op alle fronten. Hij was het wachten
waard.

jaar eisten MPV's ruim zes procent
van de Nederlandse automarkt op
en voor de komende jaren wordt
zelfs een stijging tot zo'n acht procent verwacht. Uit marktonderzoek
blijkt dat er vier hoofdredenen zijn
om voor een ruimtewagen te kiezen: ruimte, gebruiksgemak, vormgeving en comfort.
Net als veel van zijn naaste concurrenten voldoet de Citroen Xsara
Picasso met gemak aan die eerste
twee trefwoorden. Hij biedt plaats
aan vijf inzittenden, slikt een hele
hoop bagage (variabel van minimaal 550 tot maximaal zelfs 2.128
liter) en zit tot de nok toe vol met
handige bergvakken en -kastjes.
Het zijn echter de laatste twee
koopmotievcn - vormgeving en
comfort - waarin Citroëns laatstgeborene ronduit uitblinkt.

Multi Purpose Vehicles (MPV's)
veroveren de autowereld in hoog
tempo. Dachten velen enkele jaren
geleden misschien nog dat de drie
letters voor wéér een nieuw televisienet stonden, tegenwoordig kan
niemand nog om de MPV heen. Dit

De achternaam van deze Xsara is
treffend gekozen, want net als de
werken van deze Grote Meester is
ook de Xsara Picasso bijzonder
opmerkelijk, bijna geniaal vormgegeven. Eigenlijk heeft de Citroen
meerdere gezichten. De neus is

Ook het begrip 'comfort' is onlosmakelijk met Citroen verbonden en
in dat opzicht stelt de Xsara Picasso
evenmin teleur. De wagen is tamelijk zacht geveerd en het onderstel
slokt met groot gemak oneffenheden op. Tijdens de proefritten viel
overigens op dat de versie met dieselmotor een fractie steviger - maar
zeker niet oncomfortabeler - aanvoelt dan de benzine-uitvoeringen.
Geen wereld van verschil, maar
De Citroen Xsara Picasso: aangename techniek en veel ruimte, verstopt in een prachtig jasje
voor degenen die twijfelen tussen
Doordat bovendien de voorste en benzine of diesel kan het misschien
opvallend en brutaal. Van de zij- daklijn als de portierstijlen lopen
kant bekeken oogt de Xsara Picasso rond af, waardoor het lijkt alsof de achterste zijruiten eikaars spiegel- nét de doorslag geven. Een kwestie
beeld zijn, levert het zijaanzicht een van persoonlijke voorkeur.
bijzonder futuristisch. Zowel de auto uit twee cirkels is opgebouwd.

De direct ingespoten 2.0 HDi is een
juweel van een diesel. Hij loopt trillingsvrij, klinkt nagenoeg als een
benzinemotor en trekt al vanaf lage
toerentallen ais een lier. De 2.0 HDi
kost 48.590 gulden.
De Xsara Picasso maakt een uitstekende eerste indruk. Hij verenigt
alle eigenschappen in zich, die
mensen voor een MPV doet kiezen
en is daarbij concurrerend geprijsd.
Pablo kan gerust zijn: zijn naam
heeft een waardige nieuwe
bestemming gekregen.
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Maak kaMS op

o Leveren/monteren alle merken
© Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
© Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

UltgebrëidëiGÖrahtiê

de M i e u v e
S c éM i c R X 4 .

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

compact used cars

De grootste keus
in kleine
gebruikte auto's
Bel voor het
complete aanbod:
020-3116868

Design. De kunst om van een gebruiksvoorwerp iets bijzonders te maken. Een kunst die Renault als geen ander verstaat. Komt
u maar eens kijken naar de fraaie uitvoeringen van de Twingo, Clio, Scénic en de Espace. Maar dat is nog niet alles. Als u nu
bij ons langs komt en de actiesleutel probeert, maakt u kans op de nieuwe vierwiel aangedreven Scénic RX4
of een Design Weekend in Londen. Nog geen sleutel? Vraagt ü 'm dan bij uw dealer. Want stel
dat-ie start, dan rijdt u als eerste in Nederland in de unieke Scénic RX4. Da's mooi... van Renault.

Tot CM Met 31 d e c e i v i b e r 1 9 9 9 bij uw R e N a u l t - d e a l e r .

of e-mail: smart.center@worldonllne.nl

De brochure 'Mooi van Renaulf'. de wedslrijdkaart en de actievoorwaarden liggen bij de Renault-dealervoor u Waar. Bel 0800-0303 voor uw dichtstbijzijnde Renault-dealer. www.renault.nl

; -Open van 9 tot 6, donderdagavond tot 9, zaterdag van 10 tot 5.'
_"":• ,- 3'/i max,_sraart Center Amsterdam, Snijdersbergweg 99.

Auto van Wegen ZandvoortB.V.

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

MICRO'S
SUCCESVOLLE RUBRIEKSADVERTENTIES
ZAKELIJK EN PARTICULIER
IEDERE WOENSDAG IN DEZE KRANT
VERSPREID IN GROOT AMSTERDAM
PARTICULIEREN 50% KORTING
TEVENS UITZENDING OP ATS TEXT
BEL SNEL VOOR HET OPGEVEN VAN
EEN MICRO-ADVERTENTIE

020 562 6271

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken adver-

tenties van lezers die een serieuze
partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de inge-

sproken advertenties door een leuke
reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook
zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u de

advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van
de belcomputer. Hiermee kunt u later
de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen 'In onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen, (1.00 gpm)

Weekmedia 17

Gratis!
Abonnement
.

; ERICSSON A1018s GSM
i.c.m. 1-JARIC ABONNEMENT
p -> Deze handige nieuwe GSM-telefoon
^ heeft een grafisch display en is
.- verkrijgbaar in 5 kleuren. Standbytijd tot
' - 'if 100 uur en spreektijd tot 240 minuten.
'\ Bij Expert in combinatie met 12 maanden
. ,/ een Mobiline-abonnement zonder
abonnementskosten. NU

>

'~,

™ET GRATIS

Slagerij In Amsterdam-Zuid
zoekt een HULP ± 18 jr voor diverse werkzaamheden.
Ervaring niet vereist. Zaterdags vrij. Telefoon 020-6719881
vragen naar dhr. Koole.

MICRO'S
6 O E D B E K E KEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinalies:

Stichting Schrijven
is een kleine landelijke instelling (12 werknemers) die
het creatieve literaire schrijven bevordert.
Wij zoeken op korte termijn een

telefonist(e)
die daarnaast licht administratief werk verricht.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die een jaar werkzoekend
is en een uitkering ontvangt (in verband met een l/D-regeling).
Goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal is een
vereiste. Sollicitatie + c.v. vóór 5 januari a.s. naar
Stichting Schrijven, Herengracht 495,
1017 BT Amsterdam, t.a.v. mevr. M. van Brakel.

Ed. 17:

Technisch personeel
Een nieuw millennium!
Een nieuwe baan?

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenvelderse Courant.
F 4,11 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,32 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 1 7.5 % BTW.

DUALBAND

Administratief/kantoorpersoneel

Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,55 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,90 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

l.v.m. de komende feestdagen
moet uw micro advertentie

a.s. vrijdag uiterlijk om 16.00 uur
binnen zijn voor plaatsing in de krant

van volgende week woensdag

Oproepen

Kom langs op

zaterdag 18 december a.s.
van 10.00-12.30 uur,
voor een kop koffie en informatie over werken bij
ELECTRON Expotech B.V.
Wij zoeken:

Vakrnensen Elektrotechniek,
Audio-Video Specialisten, Computer-technici
en een Magazijnmeester.

ELECTRON Expotech B.V. biedt een totaalpakket aan tijdelijke
technische voorzieningen (licht, beeld, geluid, computer- en
randapparatuur) t.b.v. beurzen, tentoonstellingen, in- en outdoor evenementen. Wij zijn actief op diverse locaties in binnenen buitenland. Ons adres is:
Kollenbergweg 56
1101 AR Amsterdam Z.O.
Telefoon: 020-3128080
Email: hltolsma@electron.nl
Als u niet kunt komen, maar u wilt wel informatie,
bel met Petra ten Have (PZ).

Personeel aangeboden

Evenementen

door roken veroorzaakte chronische obsfructièyé luch'twëgziëkten (chronische
bronchitis, longerrfryseem)

Vlooienmarkt zondag 19 dec.
sporthal Hogendorp, A'dam
van 10 tot 17 uur: afslag S
103. Tel. 020-6425871

afdeling Longziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Opleidingen en
cursussen

s t ew
Boekhouden, hoe
pak ik dat aan?

Zondagmiddag 19 dec., aanv. Wie heeft er voor de poolse
14.30 u. kerstsamenzang met kinderen nog een voedsel- STEW advies & training
pakketje? 5718560/5718690. kleinbedrijf biedt cursussen
zangertjes v. Volendam
financieel beleid, (computer)
Mededelingen
boekhouden en belastingen,
die speciaal zijn toegesneden
op ondernemers in het kleinParkeerproblemen?
bedrijf. Naast de cursus kunt u
Woensdag 22 en donderdag 23 december
advies op maat krijgen om het
bezorgt AH Zandvoort uw boodschappen
geleerde in uw praktijk toe te
voor ƒ5,- in Zandvoort en Bentveld.
passen. Bel voor meer
Meer informatie in de winkel.
informatie en inschrijving:
Stew advies & training
Hoi, oma Jits uit Drachten.
Felicitaties
kleinbedrijf 020-6239369 of
Gewoon even een knuffel
info@stew.nl
van je kleinzoon Jelle xx
Rob, San en Robin,
Engels voor beginners + half
van harte met jullie nieuwe
Verloren/
gev. ƒ6,- per uur. Begin 10,11
huis. Het is echt super!
+ 13 jan. Ook privé-les.
Knuffels, Mare, Ellen en Jelle.
gevonden
Progress. Tel. 020-4124800.
Verloren, omg. Centrum een
Blij bejaard is goud waard.
NAGELSTYLISTE, een vak
gouden ketting met twee kinEdward van harte,
met toekomst avond-dagopl.
derhoofdjes. 5717917.
Anneke en Rien.
Info: 020-6201914.

Personeel gevraagd
Algemeen

. 1 2 maanden g n
abonnementskosten
Bellen vanaf 0,35 pe

Het Mobiele Netwerk'
van kpn telecom

\ Aanbieding is geldig tot en met 31 december 1999.
•' ^ Neemt u a.u.b. legitimatiebewijs en een kopie
„„ , bankafschrift mee voor een snelle afhandeling,

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

expert
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

OPRUIMERS GEVRAAGD JANUARI 2000
Schilder heeft nog tijd voor
Uitzendburo Van Volen B.V.
binnen- en buitenwerk, vrijblijVan Beuningenstr. 204 in A'dam. 020-6840940.
vend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.
Telecommunicatiebedrijf, geHorecavestigd in Amsterdam, zoekt,
DE KLUSSENBUS
ter uitbreiding, van haar team:
personeel
Voor iedere klus. bellen dus.
BEGELEIDSTER VAN
Tel.:023-5713780.
WERKNEEMSTERS
EETCAFE ZOEKT:
voorkeur leeftijd 25-35 jr.
De werkzaamheden bestaan
MEDEWERKERS MA/
Woonruimte
uit:
Fulltime of parttime
- Telefonische ondersteuning - Bar, bediening
te huur
en werving van dames.
-Kok
aangeboden
- Administratieve
handelin- - Schoonmaker
gen verrichten.
Tel.:023-5731607
App. t.h.a. Zitkamer 5 x 4 ,
- Sociale vaardigheden.
(na 13.00 uur)
slaapkamer 5 x 4 , zeer grote
- Ondersteuning geven in
advertentiebeleid.
Wilt u reageren op een ad- keuken -t- gr. badk. met ligb.
Gevraagd:
vertentie onder nummer, zend ad ƒ1.150,- all in, kl. overnaAnalytisch vermogen. Zelf- uw brief dan aan: Micro'sme. Tel. 06-26130094.
standig werkend in een team. Weekmedia, Postbus 156,
Omgang met PC gewenst.
1000 AD Amsterdam.
Woonruimte te
Wij bieden:
De inzendtermijn bedraagt
Goed salaris. Goede emolu- maximaal 8 weken na plaathuur gevraagd
menten. Het betreft een fullti- sing. Uw reactie dient verme job met goede groeimoge- stuurd te worden in een enWrk. man zkt zelfst. woonr.
lijkheden. Bel voor meer in- velop met in de linkerboven- Zandvoort/Haarlem e.o. Max.
formatie:
Tele-lnfo,
Rob hpek vermelding van het huur ƒ1.000,-. Tel. werk 075Toornstra, 020-6069444.
briefnummer.
6531035 (Bram),
na 19 u. 023-5327753.

Winkelpersoneel

P.M.K. MATRASSEN
EXPERT, DAAR WORD
J E W I J Z E R V A BI .

Wij zijn op zoek naar verkopers voor onze matrassenwinkels
die zelfstandig kunnen werken, ervaring is niet belangrijk een
positieve en flexibele houding wel. Leeftijd tussen de 20 en 55
jaar. Bel dhr. Prasing 020-6324959.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Ik heb de ware nog niet gevonden! Mijn naam is Glenn,
ik ben een jongen met zwart
haar, donkerbruine ogen en
ben ongeveer 1.78 groot. Ik
zoek een hele leuke meid
waar ik mee uit kan gaan en
misschien een hele leuke
relatie mee op kan bouwen.
Boxnummer 748864.
Blonde
krulletjes, blauwe
ogen, hou van leuke dingen
doen, ben betrouwbaar en
zeker heel lief voor een meisje. Ik hoop op deze weg een
leuk meisje te ontmoeten
waar ik wat meer mee kan
krijgen. Heel veel groetjes en
liefs van Marco. Boxnummer
817090.
Ik ben een schipper en vaar
met mijn schip tussen Nederland en Hongarije. Ik ben niet
echt knap maar wel aardig en
aanhankelijk. Ik meet 1.84,
ruim 100 kg, met blauwe
ogen. Ben jij een eerlijke
vrouw die met mij een leuke
toekomst tegemoet wil varen?
Boxnummer 802758.
Je bent echt nooit te oud om
een leuke nieuwe vriendschap
op te bouwen! Ik ben een
slanke 70-jarige dame, 1.78
groot. Ik zoek beslist slanke
man tot 1.75 met veel hobby's
en een modern type. Ben jij
een ondernemende, nette
heer, laat dan wat van je horen! Boxnurnmer 317074.

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN

020-6413187

Beeld en geluid
TV, Audio, Video en camera.reparatie aan huis, geen voorrijkosten, prijsopgave vooraf,
65+ korting, SONY-specialist.
020-6007480, 06-28422841.

Tel. 023-5614097

Ben op zoek naar een eerlijke,
betrouwbare man tussen 50
en 60 jr om als:het klikt-'een
fijne relatië'op te;b"qüwerl™Beh'
slank en zie er beslist goed uit.
Boxnummer 200338.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Peugeot 205 GE 1.1, 5-drs,
'88, APK 9-2000, 90.000 km,
ƒ2750,-. Tel. 6406156.
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

0906-lijnen
Alleen voor DAMES:
Er zijn weer enkele plaatsen
vrij binnen ons tel.team! Bel
nu en ook jij verdient geld met
je stem. Je bepaalt zelf je
verdiensten want je werkt
wanneer jij dat wilt. Het gaat
om erotische gesprekken!
INFO? 010-294 48 80.

Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u. verdienen? Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang U werkt.
Bel voor meer info:
020-201 41 96.

SLEUTELGAT-SEKS!
Ik ga door waar anderen De 1e seksafluisterlijn? Wel
stoppen! Schaam me nergens de beste! 99 cpm. 0906-9722.
voor en wil harde SEKS!
LIVE! Black, beautiful en hot!
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
Voor de liefhebber van zwarte
Nieuw! leder uur leuke vrou- vrouwen 99cpm 0906.0601.
wen op SBS-6 text pagina 0906-9889 Rijpe Sjaan DD745. Kijk en bel 0906-1588 cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
(99cpm)
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Ben jij die ene Hollandse man,
langer dan 1.85 met niveau en POSTCODE DATING!
44cpm! Wijkdating: vrouwen
veel interesses? Zie je er Vrouwen zoeken snel contact. uit jouw wijk zoeken een afgoed uit in leeftijd tot 42 jr. Ik Bel: 0906-1844 (80 cpm)
spraak! 0906-1711
vrouw 1.83, donker, 33, intelli- SBS-6 text pagina 745
gent en gezond, wil graag in
Biseks! Buurvr. + buurmeisje
contact met je komen. Box- Lesbi TienerSeks (18) Live.
18! Spelletjes worden steeds
nummer 213076.
Wij zijn lekker BI en als je belt harder! 99cpm 0906.9526.
hoor je ons live bezig.
Ik hou dus beslist niet van
0906-9691 pm99c.
Dagelijks seksen hete meisjes
saaie mannen! Ik ben tijdelijk
18 pp onze livelijn! alleen hete
werkzaam in de horeca. 't Lekkerste nummertje nu meiden! 99cpm 0906-0603.
Hobby's: zwemmen, zeilen, LIVE met hete meiden thuis.
saxofoon spelen, hardlopen, Ze liggen naakt te wachten.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
waterskieën. Zie jij overeen- 24u p.dg 0906-9520 pm99c.
voor contact! Bel: 0906-1822
komsten dan mag je reageren
(1gpm)
op: Boxnummer 365265.
"SEKS ALARMNUMMER"
Suzy 28 j. Iaat je komen in
Snelseks direct live 99cpm.
Ik, alleenstaande moeder, 27
2 min. Doe je broek maar al
zoek dito moeders, alleen0906*0611
uit. 0906 502 4474 (105 cpm)
staand om samen met de tóds
leuke dingen te doen en bij 40cpm! Binnen 5 seconden SPOTGOEDKOOP! 35 cpm,
elkaar op te passen. Box- vrouwen 30+ direkt live aan echte tienermeiden 18 live a.
de lijn! 0906-1715
nummer 200400.
de lijn! one 2 one 0906-1970

Waar is die aardige, lieve man
tot 30 jaar met een hoge opleiding om een serieuze relatie
mee op te bouwen? Ik ben
een mooi, slank meisje van 22
jaar met een universitaire
opleiding. Ik heb hele mooie
donkere ogen! Wil jij daar in
kijken? Boxnummer 211425.

Via deze lijn zoek ik een Turkse jongeman voor het opbouwen van iets leuks! Mijn naam
is Zerda, ben 28 jaar. Alleen
serieuze reacties op: Boxnummer 270165.
Hoog opgeleide vrouw, 31 uit
provincie Utrecht zoekt serieuze relatie met echt interessante
man. Boxnummer
361833.

Een pruik als het
nodig is!

" Amateurseks-Dating"
Vrouwen uit jouw regio!
0906-90.99.008 (105cpm)

"Tiener Thuisbel systeem"
(18) Live supersnel komen!
0906-9514..., 99cpm.

DE CONTACTLÏJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenües van lezers

die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke'reactie in te spreken.

* aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
haar>yerken * zieken.fpridsén pruiken . ' leverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ooi: gespecialiseerd in
heren(mgat}werken

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie lieeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
u\v eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

Heemstedestraal 28
b.h. Hoofddon
Amsterdam

Tel. 020-6157107

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (l.OOgpni)

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
wenst u allen een prettige
Kerst. In 2000 doe ik ook weer
mijn best. Volgens afspraak,
Achterweg 1 Tel 023-5730068

Kunst en antiek
Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG voor veiling: 31 jan.-1 feb. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-647 30 04.

Voor de particulier

Woninginrichting
T.k.a. 2 eiken kuipfauteuils
ƒ75,-, 1 ronde eiken salontaf.
90 cm ƒ35,-, 1 wit met comp.
taf. ƒ50,-06-20173882.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Woonruimte
te koop
aangeboden
Verkoping Huis i./d. Duinen
Flat 2 - huisje 2 tegenover de duinen.
Herman Heyermansweg 77
flat 2.
Op zat. 18 en zon. 19 december vanaf 10.00 uur.
Van alles te koop !!!! Huisraad,
meubels, boeken, etc.

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden
Garage te huur omgeving
Gerkestraat. 023-5714534.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

Tel. 020-6794726
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Ik ben een gescheiden vrouw
van 27 en ben in het bezit van
2 kinderen. Wat ik op deze lijn
zoek? Gewoon een leuke
vriend om leuke dingen te
gaan doen en misschien wel
meer maar dat weet je maar
nooit! Hoor ik snel iets van
jullie? Boxnummer 204765.

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook Weduwe 70+ zoekt contact
zonnebank. Tel. 023-5714092 met keurige heer, niet rokend
voor
vriendschapsrelatie.
Boxnummer 238762.
Muziek en

-instrumenten

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Ben jij een vrouw en zoek jij
een man? Nou misschien is
pakjesdienst voor het razendsnel halen en bezorgen van post- dit wel de ware! Ik ben Leon,
stukken, pakjes, bloemen, enz., niet alles maar wel van alles. 1.87 lang, een leuke, spontane, jongen van 26 en wat ik
(gunstig tarief). Tel. 06-50847964.
zoek is een leuke, eerlijke,
Biedt zich aan: ZZP-er voor Vrouw met erv. in huishouding betrouwbare, spontane jongegrondwerk, sloopwerk of be- zkt werk. Tel. 020-6907137.
dame om een leuke relatie
stratingen voor bedrijf of part.
mee op te bouwen. BoxnumParticuliere
Micro-advertenties
06-25244163 of 020-4001844
mer 871638.
worden doorgeplaatst op ATS
(na 18 uur)
Text.
Ik ben Sandra, 21, een lieve,
spontane, gezellige meid die
Uitgaan
Lichaamser leuk uitziet. Ik zoek'iemand
die ook houdt van alternatieve
verzorging
Sportcafé Zandvoort voor
dingen' en kinderen. Ben jij
bruiloften, recepties, persoheel gezellig en lief? Spreek
PERMANENTE MAKE-UP
neelsfeesten,
verjaardagsdan iets in en zeker als jij er
feestjes,
catering. 023- Nu voor iedereen betaalbaar! ook nog leuk uitziet! BoxVista Studio. 020-6201914.
5715619;06-54616812.
nummer 349396.
Donderdags dansen & ontmoeten v. singles 30+ Ossestal Nieuwel. 34 Osdorperban 88 Osdorp 20 u. vr. park.

Personenauto's
te koop aangeboden

Kennismaking

ZANDVOORT KOERIERS

Voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek dat zich
richt op een doelmatiger toepassing van ontstekingsremmende
inhalatiecorticosterioden (b.v. Becotide, Pulmicort, Flixotide) bij:

zoeken wij contact met patiënten (m/v) van 40 tot 75 jaar. Voor
deelname aan het onderzoek maakt het niet uit of u nog rookt
of dit inmiddels niet meer doet. U krijgt een volledige reiskostenvergoeding en een vergoeding voor eventuele andere onkosten gerelateerd aan uw bezoeken aan ons ziekenhuis.
Heeft u belangstelling om deel te nemen of wilt u verdere informatie, belt u dan tijdens kantooruren naar: 020-5663449
(mw P. Teiwes) of 020-5664356/66517 (dr. R.E. Jonkers),

,

25

woensdag 15 december 1999

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
1 6.00 uur):

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Zandvoorfs Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regols

1 5.82

t/in 4 regels

f 7.76

t/m 5 regels

f

9.69

t/m 6 regels

f

1 1 .63

t/m 7 regels

f

1 3.57

t/m 8 regels

f

1?.51

t/m 9 regels

f

17.45

t/m 10 regels f

19.3g

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaais:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Attyitipr|jSBiac^tsref«r«nllt zoals aingtgiyin door officiëlt Importeur ot fabrikant

HERKENBAAR
SAMSUNG DECT

Voor nog slechts 1000 nieuwe
Ben Soms abonnee's, hebben we de
aanbieding van de eeuw!
Het meest populaire toestel,
de Siemens C25, GRATIS bij het
voordeligste GSM abonnement van
Nederland: Ben Soms!!

SPR5100; Digitaal, niet afluisterbaar,
ruisvnj. "349.-

249:
Xalio, superieure kwaliteit. '399.-

989:

269:

PHILIPS BREEDBEELD

1269:
BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ

stand-by
• tot S uur beltijd
• EFR (optimale
geluidskwaliteit)

BS140; nummerweergave, inclusiel digitaal anlwoordapparaat, 50 memo's. '599.-

1489:
PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
Topklasse' Grootbeeld Black
Ime-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245.-

SIEMENS GIGA-SET

1679r

TOPKLASSE Dect telefoon. '549.-

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PROLOOG100 HERTZ

NS

VPA12; 16x motorzoom. '1099.-

599

SONYTRAVELLER

TR401;HiFi geluid. '1330.-

SHARPCAMCORDER

PW9513; 70 cm, Blacküne-S Ultra Flat
beeldbuis, stereo, teletekst '3295.-

De Kerstman heeft zijn intrede gedaan. Om u in de drukke periode sneller
en nog beter te helpen zijn alle verkopers van BCC hetzelfde gekleed:
iedereen is HERKENBAAR! Voortaan ziet u in één oogopslag wie u deskundig
te woord kan staan. Daarnaast heeft de kerstman zijn werk gedaan:
alle winkels zijn HERKENBAAR in kerstsferen gehuld. Daarnaast zult u, zoals
u gewend bent HERKENBAAR de laagste prijzen van Nederland terugvinden
en dat tegen de beste service!

VLE610; 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor. '1199.-

789:

Groolbeeld, HiFi-stereo, TXT. '2699.-

ERICSSON DECT

tot 100 uur

SAMSUNG CAMCORDER
STUNT

PW5304; 70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen. '2795.-

ERICSSONTOPDECT

329:

Dual band
(900/1800 Mhz)
O 130 gram

PW6301; 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst. '2095.-

PHILIPS DECT

BS120, zeer compact, uniek design, digitaal, niet alluisterbaar.
'499.-

SIEMENS C25
T.W.V. FL 899.-

PHILIPS BREEDBEELD

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM

TR V24; VideoB Camcorder.' 1590.-

SONY 61 CM BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE
KV24WS1; Super Trinitron breedbeeldbuis, 40 watt stereo totaal, eenvoudige
menugestuurde bediening, 100 voorkeuzezenders, teletekst en
afstandsbediening. '2440.-

JVC DIOTALE CAMCORDER
DVF1; 160x digitale zoom, Multimedia
vocxberad, cfveree accessoires. "2199.-.

1599:
SONY DIGITAL 8

PHILIPS DVD SPELER

TR7000; Super Steady Shot, 80x
digitale zoom. '2420.-

2449:

DVD705; geschikt voor DVD, audio- en video-CD. Superieure studio
beeldkwaliteit, inclusief afstandsbediening. '1499.-

1699:

SONY DIGITALE
CAMCORDER

PC1; Super Steady Shot, 10x optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm. '4730.-

2989:
DRAADLOZETELEFOON
MET DIGITAAL '
ANTWOORDAPPARAAT
10 geheugens; ICD'sctterm,
handsfree intercom,
Incl ƒ20.- gratis bellen en
12 maanden aan huis
garantie? *249.-

IN SOMS
ABONNEMENT:

geen abonnementskosfen
u koopt vooraf uw belminuten
30 belminuten per maand voor slechts
fl 15.niet gebruikte belminuten kunt u
3 maanden opsparen
dag en nacht bellen voar f l 0.50
per minuut**
bellen in binnen- en buitenland
SMS-berichten versturen én ontvangen
u betaalt alleen voor wat u beltl

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon
met nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop! '249.-

SONY BREEDBEELD
24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT/2440.-

9991

SONY BREEDBEELD

BOSCH DRAADLOOS

ARISTONA HIFI STEREO
2BWT2, 71 cm BlackLme Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT. '1699.-

1279:
W28D3; 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound. '3199.-

1799:

139

JVC HIFI STEREO
HRJ700; 4 koppen, Showview
en PDC. '929.-

PHILIPS 70 CM STEREO

SLVE720; 4 koppen, Showview
en PDC.'1100.-

SAMSUNG STEREO
CX703;70cm,Blad<Line-S,TXT.'1499.-

689:
HRS7500; 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbed. '1099.-

TEFAL FRITEUSE

SONY 72CM HIFI STEREO
KV29C1; Super Tnmtron.TXT, '1880.-

PHILIPS DVD SPELER

1079:

DVD705; Studiokwaliteit. '1499.-

ARISTONA STEREO
TA4413; 63cm, teletekst. '1595.-

749:

849:

KV25; SuperTrmitron, TXT. '1399.-

869:

107 9 r

Uitneembarebinnenpanmetanti-aanbaklaaq dus makkelijk schoonmaken.
FilrerdeKsel, koele wanden kijkvenster.
'239.-

SLVE920; 7 koppen, SuperTnlogic, HIFI stereo. '1650.-

MIELE STOFZUIGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Metalen zuigbuizen, mechanisch regelbare zuigkracht, super airclean en
automatisch oprolsnoer. '469.-

SONY MINISET MET 3 CD-WISSELAAR
EN MINIDISC RECORDER
DHMDX10; 2 x 80 watt versterker met DJ-mix,
RDS-tuner, dubbel cassettedeck, 3-weg luidsprekers, afstandsbediening. '1440.-

Met afstandsbediening.

BOSCH
KOEL/VRIES COMBI

PANASONIC STEREO
TX25M; 63 cm Qumtrix beeldbuis, TXT. M199.-

899:

THOMSON DVD
'D SPELER
DTH2000; 10 bit, incl. afstandsbediening. '1869.-

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER

SONY STEREO

SONY DVD SPELER
'ELER
DVPS315; 10 bit, incl. afstandsbediening. '1770.-

Altitude 1600. Voor grillen, gourmetten of racletten. Met 8 pannetjes met anti-aanbaklaag. Met
aan/uit-schakelaar en controlelampje.

JVCSUPERVHSHFI STEREO

899:

769r

MOULINEX 8-PERSOONS
GOURMET

SLVE830; 4 koppen, Montagerecorder. '1200.-

28PT4,Groo(beeld,BlackLne,TXT.'1645.-

879:

PHILIPS CD-COMPO
AZl 101; Radiocassefterecorder met AM/FM tuner en ingebouwde
CD-speler. '269.-

SONY HIFI STEREO

549;
SONY HIFI STEREO

SAMSUNG A-4 FAX

689:

Digitaal opnemen op Hi-8
tape, 80 x digitale zoom, HiFi
stereo, super nightshot, stamina voor lang filmen met
dezelfde accu, incl. afsrandsbediening. '2420.-

VR675; 4 koppen, Showview+PDC,
Follow TV, long play. '1045.-

349

PIONEER DVD SPELER
DV515; 10 bit, inclusief
afstandsbediening. *1449.-

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER MET SUPER
STEADY SHOT

PHILIPS HIFI STEREO

HFC141; Automatische papierinvoer, kopieer functie, eenvoudige bediening. "399.-

549:
Deze beer
danst en
zingt
wanneer
uw GSM
telefoon
afgaat!

SB605; 4 koppen, Showview en
PDC, long play. '945.-

JVCBREEDBEELD

PHILIPS FAX

SF3000; Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. '799.-

SV610, Incl afstandsbed. '714.-

KV28W1, 71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2990.-

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
CT1; Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's. '299.-

SAMSUNG HIFI STEREO

SV220; Inclusief afstandsbed. '369.-

279:

PHILIPS 100 HERTZ
PT820; 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT. '2795.-

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off. Ned.
Philips garantie. '745.- -

231 liter inhoud, 2 ruime
vriesladen, in hoogte verstelbare draagroosters en variabele deur indeling, 'l 149.-

SAMSUNG
VIDEORECORDER

WHIRLPOOL
CONDENSDROGER
150 minuten timer, 2 warmte
standen, RVStrommel,extragrote vulopening. '1249.-

ARISTONA
VIDEORECORDER
SB100; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg.'495.-

SAMSUNG51CM BEELDBUIS

C820S, 1COvcakeuzezenders,TXT.-659 •

SIEMENS C25
© Dual band
{900/1800 Mhz}
@ 130 gram
© tot 100 uur stand-by
© tot 5 Uur beltijd
<&EFR
(optimale gel'uidskwaliteit)
© componeer zelf je
eigen belmelodie!
® mobiel bellen vanaf [
ft 0.25 per minuut!
® GRATIS BEER
tw.v. 99.95
* 2 GRATIS top

SAMSUNG PORTABLE KTV

329

SONY VIDEORECORDER
ARISTONA PORTABLE KTV

E130; Incl. afstandsbediening. '610-

TA1263; 37 cm, incl. afstandsbe
diening. '495.-

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
NVSD230; Showview en PDC,
incl. afstandsbediening. '599 -

MOULINEX
COMBI
MAGNETRON
900 watt, 27 liter inhoud, magnetron, grill
en heleluchtoven apart
en gecombineerd te gebruiken. "85°.-

359 r
-6RMISï;s

feTHW«£ï

'BEIOUGO
PORTABLE KTV
37 cm, incl. afstandsbediening

tw.v» 90,© inclusief FRAGGI;

249:

het allereerste

*) i.c m. 2 |ang Ben Soms abonnement.
") geldt niet voor 0900 en buitenlandse nummers
Voor aanvraag vereist: geldig legitimatiebewijs en geldig
bankafschrift zonder bedragen (niet ouder dan 1 maand)

VR165; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg. '745.-

37 cm, TXT, incl. afstandsbed. '439.

muziek CD's
naar keuze

virtuele vriendje
dat via SMSberichten kan
worden opgevoed
en verzorgd!

PHILIPSVIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC

BRAUN
TANDENBORSTEL D9500
Losse body, past op alle
Plak Control laders, met
Stop 'n Go timer. *79.-

KEft&TKMALLEtt!
BETAALGEMAK

BIJ BCC

De Best Cuslomer Card. Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen. Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak1
1. op rekening kopen
2. uitgesteld betalen
3. doorlopend krediet
4. het BCC PrivePlusPlan.
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel!

PHILIPS HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
MET PCD EN SHOWVIEW

VR675; 4 koppen, Follow TV, Turbo drive
voor snelle bediening, 2 scartaansluitingen en afstandsbediening. *1049.-

LMGSTE \
PRIJS
UNIEKE PRIJSGARANTIE:

. GRATIS THUISBEZORGEN:

' GRATIS GARANTIE:

BREED'ASSORTIHENT: •
•
•

. EIGEN TECHNISCHE DIENST:
On» elaen Dcrsonwl ichtiitt

: BCC KWNTENKAART:'•'••
Vnia de grills .

DESKUNDIG PERSONEEL:
Onze verkopersrtorden

GROUP:'
. .
Dit betekentypor u: nog

tf»SlR^^

DE VOORDELIGSTE PC'S...
NATUURLIJK BIJ BCC!

PELGRIM KOOKPLAAT

2-delige pannendragers en
sierdeksel. '490.-

MIELE KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen, Sdraagplateausvan glas,
erisrgieklasse A.' 1599.-

1178.BOSCH KOEL/VRIES

303 liter inhoud, 3 ruime vriesladen, 3 legroosters en electronische temperatuurregelaar.
•1699.-

WM

lÜDor

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vnesladen en
3 legroosters. '1299.-

848;

BOSCH KOEL/VRIES

220 netto inhoud, 2 vnesladen.
•1248.-

748:
ZANUSSI KOEL/VRIES

1979.BOSCH WASAUTOMAAT

1400 toeren, etectronische programma
besturing en waternivo automaat
met Fuzzy Control. '2099.-

1299.AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren, zeer eenvoudige
bediening en aquacontrol. '1649.-

1249.-

AEG WASAUTOMAAT

4 programma's, 2 temperaturen
en aquastop.'1599.- .

ATAG RVS IN BOUW GAS
KOOKPLAAT
60cm breed, met vonkontsteking.-899.- '
, ,

Met vonkontsteking.' '499.'

189.-

BOSCH WASAUTOMAAT

WHIRLPOOLWASAUTOMAAT

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT

Met r e s t w a r m t e Indicatie
lampjes. '899.- ^ .

1000 toeren, spoelstop en halve
lading toets. '1249.-

499.-

729;

216 liter koel en 54 liter vries,
5 glazen plateaus. 1399.-

INDESIT WASAUTOMAAT

Vrije temperatuur keuze en
halve lading toets. '799.-

BOSCH KOELKAST

339.PHILIPS 1400 WATT

Mobilo; Mechanische zuigkrachtregelmg, oprolsnoeren metalen
buizen. '339.-

199.SIEMENS 1300 WATT

Metalen buizen, electronisch
regelbare zuigkracht. '298.-

ETNA RVS SCHOUW
Hoog vermogen en uitwasbaar
filter.'1099..

299.-

TECHNics MINISET;<m

PHILIPS 107 SX
MONITOR

. IMP500; TOPKLASSE! Losie
componenten, 40 Watt; CDspeler; 3-weg boxen. '11 99.-

M 7 inch design monitor
in oqua kleur
» resolutie 1280x1024
t Inclusief Luidsprekers en
USB-HUB
t Adviesprijs 899.-

M<«H:W»
YAKUMO
MULTIMEDIA
COMPUTER
Intel Pentium III
500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
10,4 GB Harddisk
40 x cd-rom
8 MB videogeheugen
56K modem
Windows 98
Exclusief monitor

139.'

SAMSUNG 1000 WATT
COMPACT

139.MIELE 1400 WATT

Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. '429.-

259.-

HP JORNADA PALMTOP
PC 620 XL
kleurenscherm i
16 MB geheugen
Windows CE 2.0
Pocket Word/
Powerpoint en
Internet Explorer
• Inclusief
dockingstation

BCC SERVICE
GRATIS
INTERNET
•ij olie pi's wordt
standaard e*n gratis
interntl-ibonnement
van World Onlint
mctgtgeven. U Kunl
hitrm» onbeperkt
inttrnttttn inclusief
•igin e-mail adrts

Handige oplaadbare mini stofzuiger
incl. wandhouder. '85.-

49.lOOOWatt, 26hter, digitale bediening, Quartzgrill, hete lucht en
unieke Crisp funktie. '1099.-

136hter koel en 42 liter vries, 2
legroosters. '699.-

599,

495 r

SHARP COMBI

900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht. '699.-

INDESIT KOELKAST

230hter inhoud waarvan 42 liter
vries, 3 legroosters '699.-

455 r

AEG BOVENLADER

1198.-

WHIRLPOOL BOVENLADER
3VENLADER

898 r

PHILIPS
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL

BAUKNECHT KOELKAST

900 Watt, 30liter, digitale bediening met grill en hete lucht. '699,-

429;

WHIRLPOOL MAGNETRON

469;

18 liter, 800 Watt, 5 standen en
draaiplateau. '279.-

Snoerloos, dus overal te
gebruiken. *169.-

89.95

Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en
toets voor lagere temperatuur.'999.-

975;

Geen afvoer nodig! 120 minuten
timer en toets voor lagere temperatuur. '1199.-

765;

WHIRLPOOL VRIESKAST

108 liter, 11 kg invnescapaciteit.
'799.-

455 r

FRIGIDAIRE VRIESKAST

103 liter 11kg invriescapaciteit.
'549.-

395;

WHIRLPOOL VRIESKIST
VRIESKIST

102 liter inhoud, 6,5 kg mvriesinvriescapaciteit. '599,-

375;

CANON
SCANNER FB 630 P

INCLUSIEF
GAME V-RALLY
TWV 49.95

• 36 bits kleuren, • 600 x 1200 Dpi,
' parollele aansluiting.

27 9 JT
DE400; Electronic; Shoc
'

JVC MICROSETTOP

EHaEBÖ

359 r

PHILIPS MICROSET

PANASÖNIC'blSCNfAM

Digitaal, boxen. *500.-

>

349r

SONY MICROSET

199.-

incl. ;acc«ssólresï'.hóöfa*
IBCCPR/J5J

SONY QS MINI DISC
opnemen en afspelen. Zilveren
uitvoering!'1110.- :-; ; • • . ' • : ' - ' . ' .
' '~^ ' ••'•" '•• RQQ IBCCPRUS
_A.„. „,.11_.^- "r"'
SONY MINIDISC
.-.-;-,

BRAUNLUXESTAAFMIXER

I:H*J;JM.-»

THRUSTMASTER
RACESTUUR

4 programma's, 2 temperaturen
aquastop, fluisterstil.'
rstil.' 1499.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

140 minuten timer
er en toets voor
lagere temperatuur.
uur. '949.-

545;
er en toets voor
140 minuten timer
voor
lagere temperatuur.
uur. '799.-

445 r
379;

835;

WASSER
BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's
iramma's en 4
149.sproeimveaus. '1149.-

695;
INDESIT VAATWASSER
'WASSER
3 programma's, 12 couverts. '899.-

545;

120 minuten timer
=r en toets voor
lagere temperatuur.
jur. '599.-

hebben wij diverse spectaculaire demonstraties
van o.a.
Inventum, Samsung, Princess,
Tefal, Siemens en Bose...

Kontaktgrill, uitneembare grillplaten en thermostaat. '169.-

89.95

PIONEER DPL SET

AVP45; DPL-receiverincl.centeren surroundluidsprekers. '799.-

PHILIPS CD-REWRITER PCA 404
• interne cd-rewriter
• snelheid 4x4x32x
• geschikt voor data, audio en video

U3323I&
499>SONY DPL KIT
v
KE125; DPL-receiver incl. centerjBCCPRfJSj

FX4; Autoreversëjimet digitil»!

s®MyaSmau&&®%
*fffflai^mPs^MSlHSi!?
^^li'

Kompakte oven met grill en
regelbare thermostaat. '189.-

129.95

TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER'

iïncl.hootdtelefoonM9$5?

INCLUSIEF:
DUAL SCHOCK CONTROLLER
• ; .'•.. :+'GAME. '

1

TECHNICS R D S • ' ; < : ; ?
EX100; Receiveri;:120 Watt;
. afstandsbediening. '549.^ ' j'

HP DESKJET 710C
Fotoprinter, • 600 dpi
6 pag. per minuut.

_

Met RVS element en automatische afslag. '69.95

afstandsbediening. '660.--

39.95
PHILIPS

ö

100 Witt,:

KOFFIEZETTER
MET
THERMOSKAN

VSONYRECEIVER; , i'

DE215; 2x30 Watt, sfstandsbed -

Met automatische
uitschakeling.
3-12 kopjes. '110.-

SONY PLAYSTATION
T/iol HEWLeTT'
L£4 PACKARD

,-"=

inclusief: Dual schock controller, Digital controller,
Memorycard, Game: Ridge Racer of Crash Bandicoot 3

O

O O

'S

S636;4x35)W»tt,dig;tunfr(CD
rspëlèriïf Hèèrribéir frót!§J«*

^TECHNICS 2 x:40 WATT/; v i^J^p|ÖRl)lS

ATAG
FORNUIS

17,18,19 en 21 December

TEFAL GRILL

59.95

329r

en

• l 200x1200 dpi
• 8 ppm zwart/ 4ppm kleur
fotokwaliteit
• on-site garantie
• Normale prijs 499.

; 4 x 60 Watt.'649;-,

actief droogdroog3 programma's eniactief
systeem. '1199.-

5KG WASDROGER
DGER

ZONDAG 19 DECEMBER
zijn wij open van
12.00uur tot 17.00uur

LEXMARK CJ 5700
KLEURENPRINTER

895;

5DROGER
INDESIT WASDROGER

120 minuten timer
er en toets voor
lagere temperatuur.
uur. '599.*599.-

149.95

AEG VAATWASSER
SSER

WHIRLPOOL DROGER
DROGER

459-

« 720 x 360 dpi
• mox. 5 ppm

979.-

5 programma's, 2 temperaturen
en Thermodry droogsysteem.
'1699.-

BAUKNECHT• DROGER

•i-.rirjMli^^ïïfcRK jj£

fï COMP08Ï8TSH

MIELE VAATWASSER

1245.-

• i".rjJï.1 .ui^^'.^iSyTIiiPlgf
:'•»^~"«'^7^^^'f'J%fe«iaS5a
=SONY'CD-COMPOS«S||§
;CFDV10;'Radi6cassétte?iC:pp
speler, compiact;mo,defê3uöa
i

SONY MD-WALKMAN
JBCCPRUS

CANON BJC 2000
PRINTER

6 Programma's, 3 temperaturen en
unieke bestek schuiflade. '2099.-

BOSCHVAATWASSER
FWASSER

'

!

359>

IBCCPRIJS

79.95

Met filterdeksel en uilneembare
RVS binnenpan, dus makkelijk
schoon te maken. '199.-

SONYCDSOUND.MANP

o •? o
''•****•""-'•''""yj'M.HLSS!'
JBCCPR»? : .J/ïlr ::pHILIPS^CD-CÖMPj3ÉiS
SHARP MINI DISC :
; • AZ2305;:rDraagbire1nii<:roieS
Byim^^^sïïSS

STAR WARS GAME
KOGUE SQUADRON
EN STAK WARS
MHIND
THE MAGIC
• ENCYCLOPEDIE
OP CO-HOM»!

Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker. '119.-

PHILIPS FRITEUSE

ZANUSSI CONDENSDROGER

495?

U3333I&

JE320; incl.afstandsbed. *550.-

11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing. '1799.-

Geen afvoer nodig! Ruime vulopenmg, 140 minuten timer en
RVS trommel. '1449.-

90 liter en 12 kg invriescapaciteit. '849.-

v

MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. •399.-.;

MIELEWASDROGER

1065.BOSCH CONDENSDROGER

BOSCH VRIESKAST

359 r

incl.Q>spelerenluidsprekers.*249.-

199.-

1245.AEG CONDENSDROGER

279;

IBCCPRUSJ

Ier en boxen. '490.-...

STUNT MICROSET

OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE

127 liter inhoud waarvan 1 8 liter
vries. '549.-

SAMSUNG KOELKAST

I:H*-J:UH
399 j
PHILIPS MINISET i / ;

•;w«t;/;JH.-»

DAEWOO MAGNETRON

189;

WHIRLPOOL KOELKAST

tafelmodel koelkast met vriesvak.
'429.-

?: v y

p/118; Digitaal, boxen. *359.-

HP610, Oplaadbare
tandenborstel met
activetip. '110.00

Digitale bediening, 800 Watt,
18 liter, ontdooi automaat. '549.-

SHARP MAGNETRON

319;

SONY MINISET

2-weg boxen.-*670.-;:.^r .; ,; .-.'

OBH2aZZ>
249,SAMSUNG MICROSET

Logitech

Digitale bediening, 800 Watt magnetron vermogen, 18 liter. '349.-

143 liter inhoud waarvan 13 liter
vries, verstelbare glazen
plateaus. '899.-

138 liter inhoud met 2 sterren
vriesvak. * 499 .-

MXD3; 2x30 Watt, 3 CD-wlsselaar, boxen, af standsbed. '659.-

SAMSUNG COMBI

Hoogtoeng.Slechts40crnbreed.*1435.)cmbiBed.'1435.-

349?

JVC MINI SYSTEEM ;;®

479;

1000 toeren centrifuge. Zuinig,
stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

FRIGIDAIRE KOELKAST

LOGITECH
INTERNET CAMERA
•> Geschikt voor video-email,
•> hoge frame snelheid
voor vloeiende bewegende
beelden..

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

575;

Op alle in deze advertentie
afgebeelde computers heef t u
l jaar telefonische helpdesk
.ondersteuningen
• T Jaar garantie aan huis

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

'"'

SAMSUNG MINISET

•
•
•
•

B&D KRUIMELDIEF

ZANUSSI KOELKAST

869JV

'• PIONEER DESIGN SET :
: MetRDS,CI>spelerenspeakere.-999.-

>.-M«tJ.w»

379.-

BOSCH KOELKAST

mËj

JBCC PRIJS]
, SAMSUNG
OPimM:'-f-:-\^jj^j„^*m^^m
; MAX852; incl. CD-wisseUarehf i IlS^^lÉ^rlrtPliS
5luidsprekers. '999.- .
:TECHNIGSSeD;^B):T«l
. .

Lichtgewicht buizen, luchtfiller
en rolsnoer. '199.-

Topkwaliteit. Hoge prestaties in
reiniging door uniekfiltersysteem.

795;

MJ)^

J!ll(l^«]jlsn?Tw4iiB^iH^^ra?™

High Power, 3CD-wisselaar. S , rraiairilt*®
luidsprekers. *1095.^;- i ^lld&UJlO-ti

169.-

NILFISK 1200 WATT

Wassen en drogen in 1 machine,
1000 toeren. '1549.-

185liter koel en 54 liter vries,
2 legroosters. '899.-

^I^K^tffil
i

flcl:"^'j"!liKll^flP^I^Wt^ ^^

BOSCH 1200 WATT

AEG 11 00 WATT

WAS/DROOG COMBINATIE

248 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 4 glazen plateaus. EnergieklasseA. '1099.-

1500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling en
Super Air-Clean-filter. '479.-

Electronisch regelbaar, metalen
buizen en oprolsnoer. '199.-

479,

828;

;

:

;

89.95

800 toeren, vrije temperatuur
keuze, kort programma. '1199.-

MIELE KOELKAST

158-

Automatisch oprolsnoer. '169.-

ZANUSSI WASAUTOMAAT

679r

3-standen en vellilter. '295.'

JVC DPL MINISET

•j D752; RDS-tuner, CD-wlssel»»r,
; 5luidsprekers,af«tandsbed.*1099.-

JEGEIZÏÏÖI

GASKOOKPLAAT

849 r

ATAG WASEMKAP

Amd K6-2 450 Mhz processor
64 MB intern geheugen
4.0 GB Harddisk
8 MB videogeheugen
56 K modem
40 x cd-rom speler
windows 98
15 inch monitor

MIELE STOFZUIGER

479*
ETNA INBOUW
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. '1349.-

•
•
•
•
•
•
O
•

849.-

959;

KOEL/VRIES COMBI

RX11 0; 220 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandsbediening. '1440.-

Volledig Intergreerbaar, 4 programma's en aquastop. '1299.-

1000 toeren, spoelstop en snel
programma. '1699.-

598r

178;

1299.INBOUW VAATWASSER

BAUKNECHTWASALTOMAAT

899;

PHILIPS CD-RECORDEm

IBM APTIVA 26 G
MULTIMEDIA COMPUTER

ge branders.
4 pits met 2 delige

1799:

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER

Hi-FI CÖMPONEHTEH

SONY DPL MINISET

ETNA KOOKPLAAT
-AAT

Volledig Intergreerbaar, 5 pro-'
gramma's, weggewerkt verwarmlngselement . en aquastop, zeer stil. "2795.-

1000 toeren, spoelstop en kort
programma. '1449.-

216 liter inhoud, 2 vnesladen en
verstelbare legroosters. '949.-

220 liter inhoud, vriesgedeelte met
2 vakken. '829.-

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER

'

;
. Je eigen CD'i maken wordt nu w»f i;
'iheel erg mikl{ell|k; ' ' ••"-

278;

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 toeren, zeer gebruikersvnendelijke Novotronic besturing.
Energie en Was klasse A. '2799.-

AUiHÖSy$tt*tëN

PHILIPS STOOMBOUT

F1.3;
Met elektrische
oven, grillen
vonkontsteking.
'1450.-

'SONY VERSTERKERS: vS
E320; 2x45 W.,atst.l>ed::M4q:-;
l;M«IJ:»k»
299^
PHILIPS HI-FI COMBI ÏÏ,
.TOPKLASSE versterker, samen
mét losse RDS-tüner.. ,'945.^

Lxhtcp/vichtvoackoog-enstoorrislif<en
Met zelfremigings-systeem. '69.-

''

k

39.95

898;

AUDIO ACCESSOIRES

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis met
grill en glazen sierdeksel. '695.-

^SÖNY DUBBELDECK •
W365; dubbel cassettedeck. '330.-

598;
IGNIS FORNUIS

Gasoven met dubbele glasdeur.
'547.-

378;

SONY QS CD-SPELER

PHILIPS LUCHTREINIGER
Speciaal ontwikkeld voor het
verwilderen van geur, rook en huisslof uit de lucht. '229.-

169.ALKMAAR

SENNHEISER DRAADLOOS

DAVILEX A2 RACER III
adviesprijs 49.95

DAVIRECEPT 2 DELUXE
adviesprijs 49.95

ZAANDAM

TOMBRAIDER IV
adviesprijs 99.-

FIFA 2000
adviesprijs 99.-

AMSTERDAM NOORD

MORTYR 1944
adviesprijs 99.-

(.•rrf.iJ.-w-»;•.'f:,- 4B9 f [USBB3MÜ
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OPENINGSTIJDEN?:

Boodschappen

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties/interessante suggesties en nieuwe producten.'

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft H. J.
van den Bosch uit Nieuwegein
de eerste prijs gewonnen en mag
nu gaan genieten van een Halcyon coldlabel tweepersoons
softside Waterbed en een Akari kleurentelevisie.
De winnaars van het Prijzenpakkett.w.v. ƒ 200,- krijgen hun prijs
zo snel mogelijk toegezonden.

Boodschappen
Ruzzei
De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
L Klomp uit Soest een schitterend pakket van a badlakens in trendy kleuren op.

Wüt pok u een
prijswinnaar' zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel op deze pagina!

Met LïöerteZ 1 Is de
aan u
Liöertel WIN-1
. Handzaam formaat
. overzichtelijke
display

sonv cmd-CDS

Motorola AN13180
. Exclusieve zilverkleur

. oual Band
. jog Dial
bediening

OMROEP,

'AMERSFOORT

Een kerstboom
met naalden

ingrediënten
(hoofdgerecht voor
twee personen):
• 1 zakje HAK Groente
a la carte sperziebonen
in lichte pindasaus;
« 2 a 3 eieren;" '
• 50 gr. slamelange;
• 1 tomaat in plakken;
• 1/4 komkommer in plakken;
• 2a3eetlepelsatjartjampoer;
• 1 eetlepel seroendeng.

Het brede assortiment ïs zo opgebouwd dat u er eindeloos mee
kunt combineren^oijidat alle
kleuren perfect met^ elkaar in
overeenstemming zjjfi' Daarbij
kunt u kiezen uit servetten, napperons, tafellakens en bijpassende kaarsen in een drietal stijlen: traditioneel, klassiek en
trendy.

Bereiding: Bereid de sperziebonen volgens de bereidingswijze

op het zakje. Kook de eieren in
ca. tien minuten hard. Laat ze
schrikken onder koud water en
halveer ze in de lengte. Verdeel
de sla over twee bordjes. Schep
de sperziebonen erop. Leg de eieren, de plakken tomaat, de
plakjes komkommer en de atjar
tjampoer erbij, strooi de seroendeng erover. Serveer met kroepoek en stokbrood.

u moet de groenten
van HAK hebben

Hoewel kerstbomen met kluit
minder gevoelig zijn voor
naalduitval, hebben ook zij
voeding en verzorging nodig.
Kerstbomen met kluit worden
namelijk in de regel gekocht
om ze na het kerstfeest in de
tuin te kunnen planten. De
boom heeft veel meer kans de
feestdagen te overleven als hij
goed verzorgd wordt.
Pokon kerstboom zorgt ervoor dat de wortels van de
boom in goede conditie blijven
en dat de takken en de naalden hun stevigheid behouden.

. . Deze tip wordt u
aangeboden door

POKÖNSfCHRYSAL

Natuurlijk leest u
De BoodschappenBeurs in uw
huis-aanhuiskrant en
kijkt u naar De
BoodschappenBeurs op tv.
Maar De BoodschappenBeurs is er
nu ook op
Internet. Mét al het nieuws,
de aanbiedingen en de
spellen uit de kranten nog
veel meer...
.
Speel achter het beeldscherm
van uw computer Het Boodschappenspel of los De BoodschappenPuzzel op en mail uw
antwoorden rechtstreeks naÉr
De BoodschappenBeurs!
Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen!
-. , '

Kijk nog eens op uw
gemak naar
alle aanbiedingen
en nieuwe
producten.
Print uw favoriete recept uit
en surf naar de sites van de fabrikanten.
aar vindt u aanvullende
'informatie, niet alleen over de
. producten in.De Boodschappen; Beurs. Bovendien houdt De
BoodschappenBeurs u voortaan
per e-mail op de hoogte van de
nieuwste aanbiedingen.
Vul snel het e-mail formulier in
en u ontvangt om de twee weken De BoodschappenBeurs
Nieuwsbrief gratis op uw email adres. U vindt het allemaal
op:

U moet de groenten van HAK hebben

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur f i
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV

Rl JNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Eneco Inforv op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

m

I

thui
R te

CratfsRecepterJboelcie,

Hero
groenten
: voor een friss
srbaar"

aard' smaak en maakt "d

sjSs^ssFSïffsr
;s^uf»-"*»s,„auaLu
i en apart bij het

sas
s

(zolang de voorraad strekt).

TI
in vershoudfolie, druk daarbij de
noten stevig aan. Snijd het kaasje
in twee stukken van 50 gr. Meng
honing en tijm door elkaar en
roer er een klein beetje versge:
malen peper en het appelsap
door.
Verdeel wat van het honingmengsel over twee kleine, ovenvaste bordjes. Leg de stukjes kaas
op de honing op de bordjes en
druppel er met een theelepel
wat honing op. Zet de bordjes
heel even dicht onder de hete

grill- tot de bovenkant mooi
kleurt en begint te bubbelen.
Gameer de bordjes met een paar
kleine slablaadjes en serveer direct.

„

Het BoodschappenSpel heeft 'voor
leukeprfeen in petto Wantiecierebellermèt^i
( ,deLjuiste antwoorden maalcfkahfop^
a ••. weergalooVprjjzeripakkétdatbestaa!3j!ilt,èen
^mrrtortabel "-•--•"-"''

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki geitenkaas met Mellona
bereidt, kijk dan naar
BoodschappenBeurs.

( t

cescnikt voor elke vloer (ook hout)
90 Dagen Niet Goed, Geld: :;.:.::.;• .
terug-garantie ;;• : ,..';.;.••'•;,,- v ; . ' : . ; . . : ;

Voortaan vindt u HAK ook in het diepvriesvak: met HAK Groente a
la Carte. Lekker knapperige, dauwverse groenten, vers van het veld
verwerkt en direct ingevroren met een verrassend sausje. U kunt
kiezen uit vijf heerlijke, eigentijdse variaties: Sperziebonen met lichte pindasaus, Bladspinazie met kruidencrèmesaus, Bloemkool met
tuinkruidensaus, Broccoli met kaassaus en Jonge worteltjes met
bieslooksaus. HAK Groente a la Carte is snel te bereiden in pan of
magnetron en gemakkelijk te doseren dankzij de los gevroren
groenten met een laagje saus eromheen. HAK Groente a la Carte
is verpakt in 1 a 2 persoons porties van 265 gram in handige stazakjes. U vindt ze in het diepvriesvak.

'rtV

PT

lders

HAK in diepvries met
HAK Groente a la carte

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur •

www.boodschappenbeurs.nl

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki lauwwarme salade met
sperziebonen in lichte pindasaus bereidt, kijk dan naar De
BoodschappenBeurs.

Honing is een heerlijke smaakmaker waarmee u tijdens de
feestdagen verrassend voor de
dag kunt komen. Honing is voor
de volle 100 procent een product van de natuur, waaraan
geen kleur- en smaakstoffen of
conserveringsmiddelen zijn toegevoegd.
Mellona heeft naast bloemenhoning ook klaver- en acadahoning. Niet alleen lekker als broodbeleg, maar ook ideaal als
smaakmaker in en bij tal van gerechten. Geitenkaas met honing
en tijm bijvoorbeeld...

Bereiding: Doe de gehakte walnoten in een diep bord en rol het
kaasje erdoor. Wikkel het kaasje

Naast de bekende snacks als pinda's, popcorn en borrelnootjes, heeft
Duyvis nu ook een zoete snack: Bere Zoete Nootjes, een verrassende combinatie van pinda's in een krokant jasje, omhuld met een
laagje lekkere chocolade.

:

"'

Geitenkaas met Mellona honing en tijm

ingrediënten
ivoor twee personen!:
• 1 rolletje geitenkaas (100 gr.);
• 50 gram walnoten
zeer f ijngehakt;
• 1 eetlepel Mellona
bloemenhoning;
• 1 theelepel
gedroogde tijmblaadjes;
• 1 mespuntje
versgemalen peper;
• 2 theelepels appelsap;
• mooie blaadjes kropsla.

Duyvis Bere zoete Nootjes
Duyvis Bere Zoete Nootjes zijn niet alleen lekker bij de borrel, maar
smaken ook voortreffelijk bij een kopje thee of koffie. De Bere
Zoete Nootjes zijn verkrijgbaar in twee smaken: Choco Krokant Melk
Chocolade en Choco Krokant Vanille Truffel.
De Choco Krokant Melk Chocolade is een krokant nootje omhuld
met een glanzend laagje melkchocolade. '
De Bere zoete Nootjes Choco Krokant vanille Truffel zijn verrijkt
met een vleugje vanille en bestrooid met echte cacaopoeder.
De Bere Zoete Nootjes zon verpakt in zakjes van 175 gram en verkrijgbaar in de supermarkt.

chillende Libertel iZi Totaalpakketten ver

al klaar.
Omdat er vijf soorten zijn, kunt u
op het laatste moment kiezen
welke groente u vandaag eet.
HAK Groente a la Carte kunt u
ook heel goed verwerken in gerechten. Lauwwarme salade met
sperziebonen in lichte pindasaus,
om maar eens iets te noemen.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur •
elk heel uur
.
'? >•
?* •'"

Of u nu een boom met of zonder kluit gekocht hebt, na een
tijdje liggen er meer naalden
ónder de boom dan dat er aan
de takken zitten.. Pokon
kerstboom verhelpt deze
kwaal.
Bij kerstbomen zonder kluit
begint de naalduitval al snel na
het kappen. De boom krijgt
geen voeding meer en begint
versneld af te sterven. Pokon
kerstboom vertraagt dit verouderingsproces aanzienlijk,
waardoor voortijdige naalduitval wordt voorkomen.

-

Een fraai a
basis voor
ner Duni/i
van tafeldecofatfêfheëFt een eigentijds kerstassortiment waarmee uw tafel in een keerjn stijl en
naar eigen smaak is aangekleed

Met Duni creëert iedereen
z'n eigen feestelijke tafel.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

3.009,413.

TIP

a la Carte is nieuw in
vn|s De Groenten van
dauwvers en direct ingeyan het veld, waardoor
ste van de groenten bebliift. Na zes minuten in

Naast de grote diversiteit aan
kleuren en dessins biedt Duni ook
een brede keus in kwaliteit en afmetingen. Zo zijn de servetten
verkrijgbaar in drie afmetingen.
De drielaags tissue-servetten zijn
zacht en hebben een sterk absorberend vermogen. Ook de
Dunicel-tafellakens zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Dunicel-tafellakens zijn sterk en zien er
uit en voelen aan als echt textiel. Bovendien vallen ze schitterend geplooid om de tafel.

Oplage:
SUGGESTIE

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig
Beantwoord onderstaande vragen:

i. Hoe heten de nieuwste nootjes van Duyvis?
2. Hoe heet de eerste warme fruitsaus voor
vlees?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappeniijn*

0909 - 300.10.10
>
(80ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Gem Zandvoort
Swaluestraat 2
2042 KB Zandvoort
TEKST: afd. Archief
bez.wijk 2042/7

Beantwoord 10 'Millennium'-uragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:
22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
. • 1 december, 15 december en 29 december 1999.

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 51, oplage 5.425 Editie 17

Dinsdag 21 december 1999
Datum

HW

02.37
03.27

UI

22
23
24
25
26
27
28
29

&'

Maanstand: LK wo 29 dec 1 5.04 uur

3>'.

HW: za 25 dec 17.16 uur, + 133 cm NAP.
LW: ma 27 dec 14.35 uur, - 84 cm NAP.

2

w
•^™
^j

Z ;^,
^'
S 4%-?

w) .

/v»
H*'.*

5»

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec

04.16

05.02

LW
10.55
11.30

00.00
00.45

05.51

01.30

06.45
07.35
08.30

02.20
03.04
04.04

HW
14.57
15.45
16.31
17.16
18.05
18.55
19.55

20.56

Nieuwsblad

LW

Hét succes t
{vah/'Jcmfje'
Lqmmers

23.26
----12.16
13.06
13.50
14.35
15.25
16.36

Los nummer 2 gulden

Frans Stokman:
van kroegtijger
tot huisvader

-Pagina3
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Kerstkou en kerstwarmte

Vliegeiland
op lange baan

ADVERTENTIE

Sanders
MEUBELSTAD

19 DECEMBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

;EIGEN PARKEERGARAGE
Overtoom 557 ' •.\
Tel. 6184733.

;ens

Pagina 11

altjjd in Zandvoort, met
vrouw en kind. Al is hij wereldberoemd, toch is hij 'lekker gewoon' gebleven volgens veel Zandvoorters.
„Hartstikke,- leuk," vindt
hij zijn hoge notering in de

Coalitie loopt forse deuken op
de Grote Krocht om de ondernemers te vriend te houden.
De rijrichting van de Cornelis Slegersstraat heeft echter
wat meer voeten in de aarde.
Moet die nu van de Grote
Krocht naar de Prinsesseweg
of andersom (zoals nu) lopen?
PvdA, CDA en D66 willen de
oude situatie handhaven. De
WD, GBZ en SP pleiten voor
de omgekeerde richting. De argumenten zijn hetzelfde: verkeersveiliger en minder overlast voor de bewoners. Een gewone tegenstelling van meningen, Hjkt het in eerste instantie.
Het wordt pas anders als de
WD een amendement aankondigt. Om die te winnen
heeft de WD de stemmen van
de eigen wethouders nodig,
want anders blijven de sternmen staken op acht tegen
acht. Een raadslid (Boevé) is
er namelijk niet. Plotseling
blijkt dat de WD een paar dagen eerder party discipline van
de wethouders heeft geëist. De
wethouders van PvdA en CDA

zijn daar pas dinsdag van in
kennis gesteld, maar de gemeenteraad weet nog van
niets. Totdat het tjjdens de
vergadering duidelijk wordt.
En dat schiet vooral Gert
Toonen in het verkeerde keelgat.
„Dit is absoluut niet goed,"
zegt hij, terwijl hij na elk woord
een pauze laat vallen. „De geloofwaardigheid van de politiekis in het geding," zegt zijn
fractiegenoot, Fred Kroonsberg, woedend. Ook Van Gelder (SP), Van Leeuwen (D66)
en Versteege (CDA) zijn 'not
amused'. Van Leeuwen: „De
VVD stuurt het college als
pingpongbal over de tafel. Dat
willen we niet meer zien."
WD-wethouder Oderkerk
probeert de ruzie nog wel te
sussen. „Het is een inschattingsfout van onze kant geweest. We hadden niet zo erg
begrepen dat het voor de fractie zo'n hard punt was. Pas
maandagavond tijdens de vergadering met de fractie bleek
dat. We vinden het nu ook weer

TT OLGENS MIJ zal ik blij
V zijn als de kerstdagen voorbij zijn. Niet omdat ik ze ongezellig vind maar vanwege de
kerstgekte. Elk jaar neem ik
me voor om het rustig aan te
doen. Geen kerstkaarten maADVERTENTIE
ken maar kopen en niet te veel
eten in huis halen. Ongemerkt
loop ik met volle boodschappentassen te sjouwen. Stel je
GOLFEN IN ZANDVOORT?
voor dat ik misgrijp. ledere
kerst hefrik bergen met eten
Stichting ontwikkeling open golf Zandvoort
over en ik weet zeker dat ik
INFO TEL. 023-57T5240
niet de enige ben. Als ik in ide
supermarkt loop zie ik dat de
ene winkelwagen nog voller is
dan de ander.
Wat is toch de reden dat we
juist tijdens deze dagen iets
exclusiefs willen eten? Het |
doet me denken aan de kerstmaaltjjd van verleden jaar. De
kinde'ren met partner zouden
tijdens Kerst komen eten.
Hans besloot om iets heel bijzonders op tafel te zetten. Verse oesters op ijs. Aan de gezichten van de gezinsleden
zag ik al dat het geen goede
keuze was. Maar om vader
niet teleur te stellen slikten ze
alles dapper door. 'Eén oester
was genoeg hoor pap, bedankt.'
Dat was de bedoeling niet
en er bleven aardig wat oesters over. Hans vond het zonde om ze weg te gooien en at
het restant op. De maaltijd
heeft hij nog mee kunnen maken maar ik heb m'n man een
Paar uur daarna nog nooit zo
ziek gezien. Dit jaar geen oesters. Wat het wel wordt, weet
ik nog niet.
Eerst ga ik toch kerstkaarten maken. Daarna naar de
kapper. M'n feestjurk moet
nog gestreken worden. Ik wil
nog naar de kerstnachtdienst.
Dan moet ik nog gaan bedenken wat we gaan eten. Zou de
supermarkt ook een blik met
'tijd' in de aanbieding hebben? Fijne en vooral rustige
Dokter Jaap Anderson is dit weckend tijdens zijn afscheidsreceptie door patiënten en vrienden verblijd
kerstdagen.

Andersons afscheidsconsult

^

DEZE WEEK
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E AUTOCOUREUR is
D
geboren en getogen
Zandvoorter. Hij woont nog

Voorlopig mag Schiphol echter groeien binnen de grenzen
van de nieuwe milieuvergunning. Hoe die regels eruitzien,
staat nog niet vast. De groei wil
het kabinet opvangen met een
tweede, parallelle Kaagbaan.
Daarover is echter vrijdag nog Klaas Koper en een jonge bezoekster van de kerstmarkt warmen zich aan een vuurpot. Ondanks het winterse weer waagden toch nog wel
wat mensen zich op het Gasthuisplein en de Kleine Krocht
Zie ook pagina 3
Foto André Lieberom
geen besluit genomen.

Dat er donderdagavond iets
broeit, is al aan het begin van
de avond te merken. D66'er
Han van Leeuwen roept dat de
WD-wethouder van Financiën, Andries van Marie,
zwalkt. Later ontstaat er opnieuw een klein relletje tussen
Van Marie en Van Leeuwen
over een vermeende enquête
onder raadsleden waar Van
Leeuwen nooit van gehoord
heeft.
Maar eigenlijk is het uiteindeUjk Gert Toonen (fractievoorzitter PvdA) die zich het
meeste opwindt. Het raadsvoorstel over de herinrichting
van het centrum vormt de aanleiding. Over de Grote Krocht
zijn alle partyen het eens: die
krijgt nieuwe klinkers, nieuwe
bomen en er komen extra parkeerplaatsen in de buurt van

Echte diehards
op de koude
kerstmarkt
Pagina 3

Jan Lammers is erg1 populair in Zandvoort. 13 procent
van de uitgebrachte stemmen viel de bekende
Nederlander ten deel. Daarmee is hij net geen
Zandvoorter van de Eeuw geworden, maar wel een
goede tweede.

Noordzee moeten behouden
blijven voor de rust, de ruimte,
de natuur en de recreatie. In
de kustzone is geen plaats voor
verdere bebouwing en industrie-ontwikkeling. Dit principe zal, als het aan ons ligt,
moeten worden vastgelegd in
provinciale en rijksnota's die
de komende jaren worden geschreven," aldus Duinbehoud.
De provincie is overigens een
warm voorstander van een
vliegeiland. Dat heeft de provincie onlangs nog weer eens
officieel vastgelegd. Het vliegeiland moet volgens de provincie Schiphol volledig vervangen.

ZANDVOORT - Vijftig meter de ene kant of vijftig meter de andere kant op rijden.
Het gaat eigenlijk om niks,
constateert SP'er Huub van
Gelder. Maar de rijrichting
van de Cornelis Slegersstraat is zó'n hard punt voor
de VVD-fractie dat die de
kwestie
donderdagavond
zelfs heeft laten uitlopen op
ruzie met de 'coalitiepart.ners'. Vooral de PvdA is boos.
Deze partij eist op korte ternüjn een serieus gesprek met
de fractievoorzitters en de
wethouders van alle partijen.

En verder:

Jan Laininers finisht
tweede in 'eeuwrace'

ZANDVOORT - Voorlopig komt er- geen vliegeiland voor
de kust. Het is te duur en er is nog te weinig over bekend.
Schiphol mag uitbreiden op de bestaande locatie. Helemaal
van de baan is het vliegeiland echter niet.
De ministers Netelenbos
(Verkeer en Waterstaat) en
Pronk (Vrom) komen in maart
met nieuwe onderzoeksvoorstellen. Netelenbos wil een
proefeiland tussen Katwijk en
IJmuiden neerleggen. Dat is
vrijdag na afloop van de ministerraad bekend geworden.
De gemeente Zandvoort is
vooralsnog tevreden volgens
voorlichter T. van Heemst.
„Met genoegen hebben we
kennis genomen van het kabinetsbesluit. Je moet er niet
aan denken dat er op acht kilometer afstand vliegtuigen
gaan opstijgen en dalen. Maar
het vliegeiland blijft wel een
zorgpunt want het blijft bespreekbaar." Hij wilde gisteren
niet ingaan op een proefeiland
voor de kust, omdat de vakambtenaar en de vakwethouder niet aanwezig waren.
De Stichting Duinbehoud
vindt het kabinetsbesluit „pas
een eerste stap in de goede
richting. We zullen ons inzetten om een vliegveld in zee helemaal van de kaart te krijgen.
We worden daarbij gesteund
door tal van lokale groepen onder de noemer 'Laat de kust
met pst'."
Duinbehoud kondigt een
campagne aan in 2000. „De
duinen, het strand en de

Hoe was het
sportjaar van 1999?
Wie werd kampioen
en wie krijgt dit jaar
een nieuwe kans?
Aaldert Stobbelaar
kijkt terug op het lief
en leed in de
Zandvoortse
sportwereld.

niet waard om ons hiermee te
vervreemden van de fractie."
Toonen: „De tranen biggelen
op mijn rug. Dit onderdeeltje
was het kennelijk wel waard
om. te vervreemden van de andere wethouders in het college.
We moeten maar eens goed
praten de komende week."
Uiteindelijk nemen Oderkerk en WD-fractievoorzitter
Pieter Joustra het aanbod van
Toonen aan. De burgemeester
rondt de kwestie maar snel af.
Maar hij wil er nog wel aan toevoegen dat „dit geen staaltje
van goed bestuur is. We zijn
vanavond de verkeerde weg ingeslagen en dit mag niet herhaald worden." Het amendement van de WD haalt het
. met zes tegen tien (PvdA, CDA
en D66 blijven tegen). De auto's rijden binnenkort vanaf de
Grote Krocht de Cornelis Slegersstraat in.
Kroonsberg laat zich na afloop ontvallen dat voor hem de
kous nog niet af is. Hij ziet het
als behoorlijke barsten in de
tot nog toe zo goedlopende
coalitie.

ADVERTENTIES

. „Aan' „de- andere kant,"
•zegt1 hij, „is-zo'n verkiezing
lastig. Het is gevaarlijk om
_wat dan-ook als beste van
deze eeuw uit te roepen. De
.generatie'uit'"deze-helft van
dé eeuw moet ook" oordelen
over de helft van de vorige
• generatie." l -.
*zie ook pagina 3

Zorgloket komt er toch
ZANDVOORT - Ondanks de kritiek van de Kennemer
Thuiszorg, het Welzijnscentrum en de seniorenraad heeft de
meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond toch
ingestemd met het Zorgloket. Alleen Gemeente Belangen
Zandvoort (GBZ) heeft tegengestemd.

7 DAGEN PER WEEK

WINKELEN
VANAVOND KOOPAVOND
info: www.m0gtiaplaxa.nl

Het nieuwe Zorgloket moet
ervoor zorgen dat er een betere coördinatie komt tussen de
organisaties in de zorgsector
en dat knelpunten sneller opgelost worden. De Kennemer
Thuiszorg, het Welzijnscentrum en GBZ vrezen dat het
nieuwe Zorgloket hier niet in
zal slagen. Het Zorgloket kost
het eerste jaar 127 duizend gulden. Daarna kost het nog ne-

gentig duizend gulden per jaar.
Behalve GBZ hebben de politieke partijen weinig kritiek
op het Zorgloket.
PvdA'er Fred Kroonsberg is
blij dat de seniorenraad ook
een advies heeft gegeven. Hij
pleit er bovendien voor dat er
ook patiëntenorganisaties in
de begeleidingscommissie een
afvaardiging krijgen.

ADVERTENTIE

VINTERSPMT
MICHAEL LIJESEN
Zie onze advertentie
in deze krant
Kerkstraat l ó, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

Ozb niet extra omhoog,
andere belastingen wel
ZANDVOORT - De druk op WD-wethouder Andries van
Marie om de onroerende-zaakbelasting (ozb) de komende
jaren extra te verbogen wordt steeds groter. Opnieuw hebben D 66 en de Socialistische Partij daartoe opgeroepen. In
november pleitte ook de PvdA er al voor.

De WD-fractie, de grootste
fractie in de gemeenteraad, is
echter faliekant tegen een grotere stijging dan de jaarlijkse 2
procent. Dat heeft WD'er
Fred Henrion Verpoorten donderdagavond opnieuw benadrukt. Volgens Henrion Verpoorten krijgt Zandvoort dan
minder uit het landelijke Gemeentefonds.
Maar dat laatste is niet waar
volgens Han van Leeuwen
(D66). „Het is jammer dat de
ijzeren wet van Flieringa weer
opduikt. Er is geen rechtevenredig verband tussen de uitkering uit het Gemeentefonds en
verhoging van de ozb. Dat hebben we inmiddels de afgelopen
jaren al gemerkt."
Met de verhoging van andere
belastingen heeft de WD minder moeite. Donderdagavond
heeft de meerderheid van de
gemeenteraad besloten om
onder andere de parkeertarieven en de toeristenbelasting
flink op te schroeven.
Alleen Gemeente Belangen
Zandvoort (GBZ) stemde tegen. GBZ heeft namelijk de begroting voor 2000, waarin de
belastingvoorstellen al werden
gedaan, vorige maand afgewezen. „Het automatisme om de
met 'Het consult', een beeld van de Heemsteedse kunstenares Guusje Hamelynck. Het was erg druk
belastingen maar met 2 pro/ ...
Foto Karin Schut cent te v.erhogen is rrüj te makNel Kerkman tijdens dr receptie

eregalerij van mensen die
heel veel voor Zandvoort gedaan hebben. „Ik ben er ook
weieens op aangesproken de
afgelopen weken. Dus ik wist
dat zo'n verkiezing speelde
en ik heb er ook weieens mijn
gedachten over laten gaan.
Maar stel dat ik gewonnen
zou hebben. Dan zou ik geen
winkel meer binnen kunnen
lopen zonder dat iemand eroyer zou beginnen. Ik weet
• niet of ik dat wel zo geweldig
zou vinden. Maar evengoed
is het natuurlek altijd leuk
dat mensen je waarderen."

kelijk," zei Michel Demmers
van GBZ. „De overheid is monopolist. Burgers kunnen niet
ergens anders naar toe gaan.
Ze moeten die verhoging wel
betalen."
WD'er Henrion Verpoorten
stelde donderdagavond ook
voor om op het Gasthuisplein
of het parkeerplaatsje achter
het gemeentehuis
auto's
voortaan twee uur parkeertijd
te geven. Dat is langer dan nu.
„Dan hoeven mensen niet naar
buiten te rennen om tijdens
een vergadering geld in hun
meter te gooien."
WD-wethouder Van Marie
voelde wel wat voor die suggestie. Van Leeuwen (D66)
wees het idee echter van de
hand. „Ik hou niet van makkeujke toezeggingen tijdens een
raadsvergadering. We moeten
onze beleidsuitgangspunten
vasthouden of een keer discussieren over dat beleid."
Hij en Huub van Gelder (Socialistische Partij) vinden dat
Van Marie bovendien haast
moet maken met het aanpassen van de precariotarieven in
wijken buiten het centrum.
Het tweetal wil dat een snackbar in Noord bijvoorbeeld minder voor zijn terras hoeft te betalen dan de horeca-ondernemers in het centrum.

Kortingen
op
°

eenzame

Zondag 2 e kerstdag zijn wij gesloten, maar aanstaande maandag
gaat onze traditionele vooropruiming van start. Met topkortingen op
befaamde interieurmerken als Leolux, Gelderland, Cassina, Hülsta, Molteni,
Giorgetti enzovoort. Kom profiteren. L) bent van harte welkom.
Ook in ons woon centrum: SanitairStudio B.A.D.,
Mare Smithuis Keukenarcliitectuur, Reni Art Galtery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
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Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
wmv.tfanderhorst.nl Maandag tot 13.00uur
gesloten. Donderdag koopavond.

die krant moet ik hebben,
omdat ik graag wilweten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

DIENSTREGELING
ZANDVOORTSE APOTHEEK EN
ZEESTRAAT APOTHEEK

25 dECLMbER l 999

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Met de Kerstdagen dienst:
Zandvoortse Apotheek
Zeestraat Apotheek sluit 24 december om 16 00 uur

JA, IHLI is echt WAAR'!

MIJN "CREETJE"
is 50 JAAR "HARIE AAS"

Met Oud en Nieuw dienst:
Zeestraat Apotheek
Zandvoortse Apotheek sluit 31 december om 16 00 uur

As jului AkqbAR wullE bdlE,
VAN IEIN 101 rwit 57 l 7470

Vanaf Zondag 2 januari dienst:
Zandvoortse Apotheek vanaf 8.00 uur
1' en 2° Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de dienstdoende apotheek geopend
van 11 30-1230 uuren van 1700-1800 uur

TEUN VASTTINr-IOUW

In de tussenliggende tijden kunt u informatie krijgen via het telefoonnummer
van de dienstdoende apotheek

"sjoqqERiji"

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Tel. 5713185 Zandvoortse Apotheek
Tel. 5713073 Zeestraat Apotheek

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

25 dECErvibER l 999
50 JAAR

WE rvioqEN JE NU
"OudjE"
NOEMEN, MAMS

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstellmg op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.}.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Café La Bastille

JERRY &

In hennnei ing aan onze allerliefste

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer(023) 57401 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Nicky
numberone

23 12 1996

23 12-1999

3 Jaar vol pijn, wij missen je
Mama, Joke, Michel
Buddy en Nikita

Ruud Jansen
Receptie van 1 9.00 tot 21 .00 uur

Onze keuken is gewoon open en alles is 1 prijs

Fl. 19,99

DOKTERSBERICHTEN

Reserveer nu 023-571 5111.
C. A. Jagtenberg

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

huisarts

Fa. Gansner & Co,

Afwezig van 27 dec t/ra 31 dec 1999

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
nebben op maandag 13 december vergaderd

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

Voor waarneming
H C Z Beatnxplantsoen Ib
tel. 5732023
Voor de avonden en m het weekend belt u 5730500

De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 50 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 20 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

NIEUWJAARSRECEPTIE
Maandag 3 januari bent u vanaf 1900 uur,
welkom op de nieuwjaarsreceptie die de
gemeente Zandvoort traditiegetrouw organiseert De receptie duurt tot 20 30 uur en vindt
plaats m het Raadhuis
U krijgt binnenkort een brief van gemeente
Zandvoort over de eeuwwisseling en welke
maatregelen er zijn genomen Hou de brief bij
de hand tijdens Oud & Nieuw
Maandag 27 december is de Centrale Balie
beperkt geopend Uitsluitend tussen 09 00 10 00 uur kunt u aangifte doen van geboorten
en overlijden De rest van de dag is de balie
gesloten

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Burgemeester en Wethouders maken het volgende bekend
Belastingverordeningen
De raad van de gemeente Zandvoort heeft op
16 december 1999 de hieronder vermelde verordeningen en de eventueel hierop gebaseerde taneventabellen vastgesteld
- begraafplaatsrechten 2000,
brandweerrechten 2000
- forensenbelasting 2000,
- hondenbelasting 2000
- leges 1999 (wijziging taneventabel),
- leges 2000,
- marktgeld 2000
- onroerende-zaakbelastmgen 1999 (wijziging),
- onroerende-zaakbelastmgen 2000,
- parkeerbelastingen 1999 (wijziging tarieventabel)
- precanobelasting 2000,
- reinigingsheffingen 2000,
- rioolrecht 2000,
- staangeld 2000,
- toeristenbelasting nachtverblijf 2000,
- toeristenbelasting op strandstoelen en/of
strandbedden 2000
De verordeningen treden in werking op de eerste dag na de datum zoals vermeld op dit blad
De besluiten zijn opgenomen m de ordner
'verordeningen" op 17 december 1999
Diversen
BIJ besluit van 13 december 1999 hebben Burgemeester en Wethouders op grond van de
verordening parkeerbelastingen 1999 het terrein aan het De Favaugeplem (parkeerterrein) aangewezen als terrein waar parkeren bij een parkeermeter of een parkeerautomaat slechts tegen betaling van parkeergeld is
toegestaan Dit besluit treedt m werking op
1 januari 2000
Bovenvermelde verordeningen en het besluit
inzake aanwijzing De Favaugeplem (parkeerterrem) liggen tijdens de reguliere openingstijden kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis Swaluestraat 2 te Zandvoort
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van
een bedrag aan leges hiervan een afschrift verkrijgen

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

KAPVERGLJNNINGEN
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Zandvoortselaan 1 3 3 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Haarlemmerstraat 37 - 1 boom
- Van Leeuwenhoekstraat 1 2 - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste bevatten naam adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van het bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

VRIJSTELLING WRO
Art. 17
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijke vrijstelling te verlenen voor de periode
van vijf jaar voor het oprichten van een schoolgebouw op het perceel Pnncesseweg 20 te
Zandvoort, bouwaanvraag 99-216B
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2212-1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Art 19
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te
verzoeken om een verklaring van geen
bezwaar en vrijstelling te verlenen voor
- het oprichten van een paardenstal op het
adres Groot Bentveld 1 te Bentveld (bouwaanvraag 99-089B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2212-1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERUANGIN6

VERWARMING

0800-0998830

BB.GWS '

m

Namens ons allen
fijne feestdagen
• en een heel gelukkig
2000

Mijn naam i$ AnrmKlaftsen.
Ook ïfe werk &*ƒ Uitvaartcentrum
Haarlem aan de ParMaan.
Dichtbij hetNS-statöon, goed
bereikbaar methet openbaar vervoer
en met betaald parkeren voor de deur.
Vanuit ons moderne uitvaartcentrum
verzorgen wij complete
begrafenissen en crematies.

gespecialiseerd m
SIERBESTRATING

Mocht er een sterfgeval in uw naaste
omgeving voorkomen, dan kunt u ons
dagen nacht bereiken voor directe
hulp. Wij staan dus 24 uur per dag
voor u klaar. Ook in het weekeinde.
Onze uitvaartverzorgers zullen aan
al uw wensen op het gebied
van uitvaartverzorging voldoen.

Vrijblijvende prijsopgave
va ƒ 60- p m
mcl stenen
TEL. 023-5731729

LU

Het maakt niet uit waar u
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart tot in de details.

023 - 532 87 50
<rstr 12
'A Zandvoort
'3-5714866

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
ofcrernatie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

ômfc
"Te ejck brtt jullie in januari 2000 bij o«> komen
vJerkcn Jullie zijn ckntyt v'oor on* team
'\Jerber vJenscn w/y iebcrcen QczcLLiQC feestdagen
en een \toorspocbig 2000 toe
M.arfo. Miriam

ôusan en 'Ellen ïan HAARMODE MARJO FIJMA
ij zijn 4 januari ^e» loten

is gesloten van

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht heeft in zijn vergadering van 30 november )l
de volgende besluiten genomen

Buureweg 1-3 tel. 023-571 57 36

35 jaar

Huishoudelijke mededeling;
Café La Bastille

Besluiten van het
dagelijks bestuur

Wij zijn gesloten van 29 december t/m 4 januari

HENK SEBREGTS

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbe
heer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Wijziging aanwijzing ambtenaar belast met de heffing
Het dagelijks bestuur heeft met ingang van i januari 2000
het hoofd van de afdeling Belastingen van de stafafdeling
Financien van DWR aangewezen als ambtenaar belast met
de heffing Het hoofd van de stafafdeling Financien van
DWR is aangewezen als plaatsvervangend ambtenaar belast
met de heffing
Aanwijzing toezending of uitreiking van aanslagbiljetten
Het dagelijks bestuur heeft bepaald dat voor de toezending
of uitreiking van aanslagbiljetten voorde ambtenaar belast
met de invordering van waterschapsbelastingen (onder
beperkende bepalingen) de directeuren van de dienst
Gemeentebelastingen Amsterdam (GBA), van het
Energiebedijf Noord West Amsterdam (ENWA) en van de
Regionale Energiemaatschappij Utrecht (REMU) in de plaats
treden
Mandaatbesluit inzake oninbaar verklaren
Het dagelijks bestuur heeft besloten de bevoegdheid waterschapsbelasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren,
te mandateren aan de ambtenaar belast met de invordering,
onder daarbij te stellen voorschriften die gelijk zijn aan de
terzake m de Leidraad invordering van het hoogheemraad
schap opgenomen voorschriften
|aarmandaat 2000
Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap heeft op
7 december 1999 aan de directie van de Dienst Waterbeheer
en Riolering het jaarmandaat 2000 verleend Daarmee heeft
het dagelijks bestuur de beleidsvoorbereiding en -uitvoering
van de taken van het hoogheemraadschap voor het jaar
2000 opgedragen aan DWR Het mandaat houdt m dat de
directie van DWR de begroting van het hoogheemraadschap
voor het jaar 2000 uitvoert De directie is ook bevoegd ver
klaard om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van
DWR
Inzien van de besluiten
U kunt de besluiten tot en met 15 maart 2000 inzien op de
vestigingen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg
30 te Hilversum en de Spaklerweg 18 te Amsterdam.

Wij wensen u tevens prettige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2000

IKZIEJE5JANUARIINLABASTILLE

EEN GOED FEESTMAAL
BEGINT BIJ DE TOPSLAGER
FEESTELIJK VLEES
ENTRECOTE - biEfsruk - RID-EVE - VAR|<ENS!HAAS
^^^

VARl<ENsfllET ' ROsblEf ' VARl<ENSOESTER - fRll<AN
do - kipfllET - l<AlkoENfllET dlVERSC SOORTEN Rul
lAMS' CN !<AlfsvlEES - TOURNEdoS

ONZE KERST VLEESSPECIALITEITEN
Wij verzorgen ook de fondue-, gourmet- en
steengrillschotels.
Ook kunt u al uw wildproducten bij ons bestellen!
Heelr u speciale WENSEN? VRAAQ IIET ONS qERUST. Wij AdvisEREN u

Informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met
de heer mr W B ten Haaf van DWR, afdeling Beleidsadvies
en juridische zaken, tel 0356477845
Hilversum, 22 december 1999
^Ê[ l

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

H

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

TOPSLAGER
T is VAN de TopslAQER dus qosd!

A

Vreeburg
Haltestraat 54
Zandvoort
tel. 5712451
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Jeugdtheater
ZANDVOORT - Dol op zingen, acteren en dansen? Voor
jongeren van elf tot en met yjjftien jaar organiseert de Stichting
Activiteitencentrum
Zandvoort een Jeugdtheaterproject. De selectiedag hiervoor is op zaterdag 8 januari,
pe kandidaten worden drie
keer gescreend. Het groepje
dat overtaUjft mag elke donderdagavond vier maanden lang
onder leiding van professionele docenten repeteren. De selectiedag duurt van tien tot
twee uur. Aanmelden kan bij
het Activiteitencentrum, Celsiusstraat 190, telefoonnummer 571.7113, fax 571.6865. Tijdens de feestdagen staan het
antwoordapparaat en de fax
aan. Thierry Siangis de coordinator van het project.

Het troetelkind van Zandvoort en Nederland
Zeg 'autosport' en mensen van buiten Zandvoort
roepen meteen 'circuit' en 'Jan Lammers'. De
beroemde autocqureur is een, coryfee. Maar in
Zandvoort kan hij nog rondlopen, op een terrasje
zitten of boodschappen, doen. Toch vergeten de
Zandvoorters hem niet. Hij is hoog- geëindigd in de
verkiezing van de Zandvoorter van de Eeuw.

Gladheid

ZANDVOORT - Door de
gladheid zijn er op diverse
plaatsen aanrijdingen ontstaan. Zo botsten woensdagavond vier auto's tegen elkaar
op de Boulevard Barnaart. De
Zeeweg was zo gevaarlijk dat
auto's op de verkeerde rijbaan
terechtkwamen ter hoogte van
de wegwerkzaamheden. De
Zeeweg is daarom enige tijd afgesloten geweest.
Een fietsster op de Zandvoortselaan is gevallen vanwege de
gladheid. Zij is met onbekend
letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Dief gepakt

ZANDVOORT - De politie
heeftdankzi] de beveiligingsdienst van Gran Dorado zaterdagnacht een inbreker gepakt.
Het beveiligingspersoneel ont- Europees kampioen (1978). Per koets ingehaald door de Zandvoorters. Links loopt Ans Veldwisch van
Archief Weekmedia
dekte dat de man een tas met De Wurf
enkele camera's had klaargezet in een bungalow. De beveiligingsbeambten wachtten de
man op. Hij bleek een schroevendraaier, een mes en drie gestolen Duitse creditcards bij
zich te hebben. H\j bekende
dat hij in vijf bungalows heeft
ingebroken of heeft geprobeerd in te breken. Hij zei dat
hij de creditcards in Amsterdam had gekocht voor 25 gulden.
die opkomen voor de mede- samen in Maleisië gewoond,
De wind en de sneeuw
mens namens Amnesty Inter- omdat Jacqueline tropische
gierden gisteren door
Zandvoort. Echt een winters national, want inmiddels is het veeteelt studeerde. Priya van
Tentoonstelling
tafereeltje. Het kwam mooi zachtjes gaan sneeuwen. Kleu- anderhalfjaar zit blij met een
ZANDVOORT - Op de ten- uit, want er vond een
mende kerstmeisjes delen balonnetje in de vorm van een
toonstelling 'Wereld2000' is te kerstmarkt plaats op het
koude mandarijntjes uit. Een teckel op haar vader's arm. De
zien wat de leerlingen van on- Gasthuisplem. Met rode
peutertje steekt een wit hand- kerstsfeer heeft haar nog niet
der andere de Nicolaasschool wangen en tranende ogen
je uit om er een in ontvangst te in de greep, want ze zingt onafen de Beatrixschool hebben kuierden de bezoekers langs nemen vanuit zrjn buggy. Een gebroken: 'Sinterklaasje kom
gevonden op internet over Fin- de prachtig versierde
geruite deken moet hem be- maar binnen met je knecht'.
land en Zimbabwe. De leerlin- kraampjes en de
schermen tegen de ijzige wind Dat belooft wat voor als ze
gen hebben bovendien een vuurpqtten. Sri Nair uit
die vooral zijn kop opsteekt bij eenmaal 'Jingle Bells' te pakkunstwerk gemaakt. De ten- Maleisië, maar ook mevrouw de hoek Swaluestraat en het ken zal hebben.
toonstelling is tot en met 7 ja- Bolkenstein met haar
Gasthuisplem.
nuari van tien tot vyf uur te schoondochter uit Utrecht.
Terwijl de Aziatische/Holzien op werkdagen (ook in de
„Ik zou het een goed idee landse familie dapper doorkerstvakantie) op het stadhuis
vinden om de kerstmarkt vol- stapt buiten, is oma Bolkenvan Haarlem.
TB*"V OE MIJ maar twin- gend jaar binnen te vieren," stein (, ja, ja, familie van") met
• • tig olifanten alstu- zegt zijn papa met betraande haar schoondochter Karin en
• B blieft," zegt een be- ogen toch opgewekt. Snel la- haar kleindochters café Neuf
JanVayne
^L^ brilde meneer in veert hij met het karretje tus- aan de Haltestraat ingevlucht.
ZANDVOORT - In het casi- een donkergroene winterjas. sen het publiek door, waar- Onder de kerstboom en met
no vindt op l januari een con- Zijn vrouw staat stampvoe- schijnlijk op zoek naar warme- dwarrelende sneeuwvlokjes
cert van Jan Vayne plaats. De tend van de kou naast hem en re oorden. Het tempo ligt door langs het yenster zit Karin aan
bekende pianist treedt op van- lacht vriendelijk naar de ver- de kou wat hoger dan anders een wijntje. „Het was te koud
af elf uur 's avonds. Zandvopr- koopster van deze exotische bij de bezoekers van de markt, om verder te lopen, dus zitten
ters van boven de achttien zijn dieren.
we hier om op te warmen en
van harte welkom.
moed te verzamelen om nu
eindelijk de markt op te gaan."
Olifanten op de kerstmarkt,
Karin is speciaal met haar
ook al zijn ze van hout, dat ligt
ADVERTENTIE
dochtertjes, Cathlyn van drie
niet voor de hand. Mevrouw
en Chelisa van één jaar, uit
Raamsveld, van top tot teen
Utrecht overgekomen om de
ingepakt tegen de kou, legt uit
kerstsfeer in Zandvoort te
dat ze voor de Stichting Sri
proeven. Chelise ligt te slapen
Lanka werkt als vrijwilligster.
„Het verkopen van deze waar het toch redelijk druk is. in haar kinderwagen.
„We hadden de kinderen exspulletjes heeft meer met de Twee Colombiaanse vrouwen
kerstgedachte te maken, dan zitten stilletjes achter hun tra vroeg in bad gedaan, zodat
met de artikelen zelf," vertelt kraampje met beiden een Eu- we al om elf uur hier vanochvonden
ze met enkel een rood neusje ropeese kerstmuts op het tend rond liepen," vertelt mee binnenstad
dat te zien is van onder een om zwarte haar tussen de zelfge- vrouw Bolkenstein. Maar het
hoofd gewikkelde shawl. breide truien. Ze kijken een was zo koud voor die kleintjes,
december haar
„Mijn man en ik adopteer- beetje sip. Zouden ze de zon dat we meteen de McDonald's
zijn ingerend. We dachten toen
den vijfjaar geleden financieel missen?
de kerstmarkt wel aan te kuneen kindje uit dat land via de
Sri Nair uit Maleisië loopt nen, maar we zijn zo voorbij
stichting en toen wilden we er
ook eens echt heen. We werden breedlachend met zijn doch- gelopen, rechtstreeks naar
gegrepen door de enorme ar- tertje Priya, dat 'liefde' bete- Neuf. Als het straks droog is,
moede in dat land. We hoefden kent, en zijn Nederlandse dan gaan we," zegt ze nog niet
dan ook niet lang na te denken vrouw Jacqueline langs de helemaal zeker van haar zaak.
Zandvoorts
om meer voor die mensen te kerststalletjes. Alhoewel het
Nieuwsblad
De sneeuw is overgegaan in
gaan doen. Ik doe dit samen zijn eerste echte winter in NeOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, met mijn man al zo'n vier jaar. derland is, zegt hij geen last te hagel en de hagel in regen. De
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op Hij is even aan het opwarmen, hebben van de kou. Hy vindt familie Bolkenstein doet er
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
want hij was bijna veranderd in het allemaal even interessant goed aan nog maar een wijntje
Hoofdredacteur Dick Piet
een ijspegel," lacht ze. Van de en hij heeft foto's gemaakt van te bestellen. Drie vrouwen
kou heeft ze pas echt last als ze een kraampje met vooral veel dansen zichzelf warm achter
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank niet veel verkoopt. „Als ie- dennengroen en kerststukjes.
hun stalletje met kerstsnuisteKuijpers (plv-chef), Monique van Hoog- mand twintig olifantjes koopt,
„Ik heb vanochtend nog ge- rijtjes. De kerstmutsen met
straten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce dan word ik vanzelf weer warm jogd op het strand," verklaart lampjes zwiepen langs hun
Schreuder
van binnen."
hij in verrassend goed Neder- hoofd, terwijl ze zingen: „Hei,
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
lands. Het echtpaar is op zoek ho, hei, ho, je krijgt het niet
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred FrèDat zal dan ook gelden voor naar een huis, want ze wonen cadeau."
'ejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, het echtpaar achter de Unicef- momenteel bij de moeder van
Vvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Nelleke van Koningsveld
ansichtkaarten en de dames Jacqueline. Ze hebben vijfjaar

'Doe mij maar twintig
olifanten alstublieft'
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Wind, sneeuw
en plezier op
kerstmarkt

Secretariaat en redactiepromotie. Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uun donderdag van 9 tot 12 uun vnjdag van 9 tot 16
uur
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Hans van Pelt

"W EEL LANG is hij meehelpen bij de slipschool.
4 "Wl_l
het
lievelingetje Het tengere Zandvoortse jo• B van het Nederlands chie met zijn vrolijke snoet deJL^L publiek geweest.
Hij heeft daarom heel veel betekend in publicitiar opzicht
voor de Nederlandse autosport. Daarnaast is het een
heel erg aimabel persoon. lemand die met naast zijn schoenen is gaan lopen," vertelt Cpo
Dijkman, autosportjournalist
van de Telegraaf.
Dijkman heeft in 1979 het
boek 'Jantje' geschreven dat
over de beginperiode van Jan
Lammers gaat. Bovendien
werkte hij mee aan '100 jaar
autosport, 50 jaar circuit
Zandvoort' dat vong jaar vanwege het jubileum van het circuit verscheen. Jan Lammers
heeft daarin ook een eigen
hoofdstuk gekregen, naast andere bekende coureurs.
Lammers heeft een opmerkeujke carrière doorlopen. Een
flitsende start als jonge coureur, diverse losse successen
als volwassene, een comeback
op zijn 36-e en tegenwoordig
succesvol als ondernemer.
„Het byzondere van Jan is dat
hij een goede coureur is. In
welke auto je hem ook neerzet,
hij haalt er het beste uit," aldus journalist Dijkman.
Als kind was hij al op het
circuit te vinden. Overbekend
is het verhaal over 'Jantje' die
van Rob Slotemaker mocht

monstreerde hoe een auto uit
een slip gehaald moest worden. Als 'Jantje' het kon, dan
moest het voor de gemiddelde
Nederlandse
automobilist
toch ook te leren zijn?
Slotemaker stond vierkant
achter zijn beschermeling, ook
later, toen Lammers al menig
succes en teleurstelling te verwerken had gekregen. 'Toen
Jantje Lammers nog bij mij op
de shpschool werkte, zei ik dat
hij ooit wereldkampioen zou
worden. De mensen keken nüj
dan altijd een beetje verbaasd
aan. Er zullen er ook wel geweest zijn die rruj voor gek hebben verklaard, maar ik geloof
er heilig in en tot op de dag van
vandaag neem ik mets van
nujn woorden terug,' schreef
Slotemaker in 1979 in Dijkmans biografie over Jan Lammers.
'In de begintijd, toen Jan
maar pas bij mij werkte, kon ik
natuurlijk moeilrjk iets van een
komende
wereldkampioen
ontdekken. Ik weet wel, dat hu
vreselijk energiek was. Dat
ging er later wel wat af, maar
hi) bleef een jongen voor wie
eigenlijk niets te veel was. Lui
was hij voor geen cent. En dat
is natuurlijk een vereiste om de
top te bereiken,' meende Slotemaker.

De doopceel van Jan Lammers

Een van de grootste successen van Jan Lammers is het
Europees kampioenschap in
1978. Zandvoort haalde hem in
met een koets. Later, in 1988,
werd hij ook nog eens winnaar
van de 24 uurs race van Le
Mans en hij is de enige Nederlander die zich als vierde kwahficeerde in de Formule I.
Dat hij nooit wereldkampioen is geworden vindt hij
jammer. Maar," zei hij twee
jaar geleden tegen het Zandvoorts Nieuwsblad „Ik ben
met ontevreden over mijn carnère. Zeker als ik zie welke tol
mensen als Nelson Piquet en
Alan Jones hebben moeten betalen op het persoonlijke vlak.
Dat is bij mij gelukkig altijd
goed gegaan. Ik heb veel vriendinnen gehad en ben nu vijf
jaar gelukkig getrouwd." Ook
met het bedrijf dat hij samen
met een partner voert gaat het
heel goed. Regelmatig doet hij
mee aan lange afstandsraces.
Hij heeft inmiddels twee kinderen. Nog altijd woont hij in
Zandvoort, zodat hij in de
buurt van zijn familie is. Zijn
moeder is erg trots op haar beroemde zoon. Ze heeft haar
muren vol hangen met hennneringen aan zyn vele glorieuze overwinningen. Een opmerkelijke tweede plaats heeft hij
er nu bij gekregen.

Schat voor
de toekomst
ze geregistreerd heeft De sleutel van de Mst krijgt burgemeester Van der Heijden en de
kist mag pas over een eeuw geopend worden.

Meer wegen open

Minder macht

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden en WDfractievoorzitter Pieter Joustra vrezen dat de gemeenteraad en de burgemeester minder te zeggen krijgen over de
pohtie. Joustra heeft Van der
Heijden gevraagd om een brief
naar Den Haag te sturen en de
zorgen over een nieuwe pohtienpta over te brengen. Volgens ^
die landelijke nota verschuift i
de macht over de politie van de
burgemeesters in de regio naar
een benoemde korpsbeheerder Joustra wil ook dat Van
der Heijden de andere gemeente in de regio vraagt om
de brief te ondersteunen. Van
der Heijden heeft dat toege- ,
Zandvoorter met twee gouden zegd.
rechterhanden, Victor Bol,
maakt de stalen kist, de sleutels, het slot en het wapen van Gemeentesecretaris
Zandvoort. De Mst, die dankzij
ZANDVOORT - Oud-gede klinknagels eruit ziet als meentesecretaris Van Ooijen
een schatkist, gaat in een be- blijft bij de gemeente werken.
tonnen bak.
Van Ooijen wordt adviseur van
Het publiek heeft drie weken de gemeente. Hij heeft ruim
de tijd om te verzinnen wat de anderhalf jaar thuis gezeten
Zandvoorters van de toekomst wegens
meningsverschillen
getoond kan worden. Dat mag met het college van Burgezowel over het verleden als meester en Wethouders
over het heden of de toekomst
gaan.

Overigens krijgt de burgemeester twee sleutels, eentje
met 2000 en eentje met 2100 er
aan vast. Van der Heijden
moet deze sleutels aan zijn op- Wie op 2 januari tussen drie
volger geven als hij ooit weg of en half zes zelf niet aanwezig
met pensioen gaat.
kan zijn bij de manifestatie op
het Raadhuisplein, kan ook
Eugène Weusten heeft 'de een envelop afleveren op het
Zandvoortse Schat' bedacht gemeentehuis of sturen naar
De enveloppen verdwijnen en het gemeentebestuur on- Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
op 2 januari in een kist onder dersteunt de actie volledig vol- ter attentie van E. Weusten, de
de grond nadat notaris Gielen gens de burgemeester. Een Zandvoortse Schat

Alle inwoners van Zandvoort
mogen foto's, opstellen, tekeningen, krantenknipsels, videobanden, cassettes, cd's, haarlokken of andere persoonlijke
bezittingen in een envelop
stoppen. De maat van de envelop staat niet vast.

ZANDVOORT - 'Dineren op
het strand, ook m de winter'.
Zo heet het nieuwste rapport ]
van de gemeente Zandvoort
over de semi-permanente
strandpaviljoens In het rapport staan de afspraken die
Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap Rijnland, de provincie Noord-Holland, de gemeente en de strandpachters
gemaakt hebben over het '
proefproject met de serm-per- [
manente paviljoens.
Dat proefproject heeft Zandvoort voorlopig toegewezen
gekregen. De komende maanden bespreken alle partijen de
voorwaarden met hun achterban Zo komt er ook nog een
informatieavond voor bewpners in Zandvoort. Uiteindelijk
neemt de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat volgens
de gemeente het besluit of het
project inderdaad doorgaat

ZANDVOORT - De bereikbaarheid van Zandvoort wordt
weer iets beter. De Zeeweg is \
weer in twee richtingen te benjden sinds donderdag, omdat
de provincie een extra rijstrook heeft laten asfalteren.
Ook de Zandvoortselaan moet
van 23 december tot en met 10
januari volledig open zijn. De
aannemer maakt het wegdek
tijdelijk provisorisch begaanbaar met materiaal van de
Monique van Hoogstraten Hoogovens Dat kan alleen als
het met vriest. Na 10 januari
wordt het verkeer weer via een
rijstrook over de Zandvoortselaan geleid

1956: 'Jantje' wordt op 2 juni geboren in de Pakveldstraat 32.
1962-1968: Manaschool.
1968-1969: Lts in Haarlem. Jan gaat van school, want hij vindt
andere zaken veel interessanter.
1969: Helpen bij de slipschool van Rob Slotemaker.
1973: Nederlands Kampioen.
1978: Europees Kampioen in de Formule 3.
1979-1982: Races in de Formule I, waaronder de beste kwalificatie (4-e) door een Nederlander ooit behaald in 1980 in Long
Beach.
1988: Daytona Beach 24 uurs race
1988: Winnaar 24 uurs-race van Le Mans.
1990: 2-e in Le Mans en deelname aan Daytona 24 uurs Race.
1992: Comeback in de Formule I (record: nog nooit is een
coureur na tien jaar weer teruggekeerd).
1992-1999: Rijdt lange afstandswedstrijden, werkt veel voor
de Lotusfabriek voor zijn eigen advies- en organisatiebureau
Jan Lammers deed op zijn 23-e
voor autosportbedrnven.
1999: Tweede plaats in de verkiezing Zandvoorter van de al mee aan de Formule I
(1979)
Archief Weekmedia
Eeuw.
ZANDVOORT - Over honderd jaar kunnen de Zandvoorters zien hoe de huidige
generatie leefde en dacht. Op
l januari 2100 moet er namelijk een bijzondere Mst uit
het Raadhuisplein tevoorschijn komen. Dat is althans
de bedoeling van de Manifestatie 2000, de Zandvoortse
Schat.

Rapport over
*vaste' paviljoens

'Racer' gepakt

ZANDVOOR - Een dertigjarige Haarlemse automobilist '
heeft de openbare weg donderdagnacht aangezien voor een
racebaan. De man reed 150 Mlometer per uur op de Boulevard Barnaart, 130 op de Zeeweg op het tachtig-küometer- ,
stuk en 120 op het vijftig-kilometerstuk. De politie heeft
hem aangehouden en zowel
zijn auto als zijn rijbewijs in
beslag genomen.

Sloop
De sloop van de oude apotheek
op de Zeestraat is in volle gang.
Op deze plek moet de komende
maanden een nieuw gebouw verrijzen omdat de apotheek uit zijn
jasje gegroeid was. De Zeestraat
Apotheek zit overigens nu tijdelijk op de Engelbertsstraat
Foto Andre Lieberom

MENINGEN
Toeristenbelasting
Hotelier Hem Blokker stoort
zich aan het artikel 'Hpoz reageert kinderachtig' over de
verhoging van de toeristenbelasting (Zandvoorts Nieuwsblad S december 1999). Hij
vindt dat het Hotel en Pension
Overle_g Zandvo_ort zich juist
niet kinderachtig heeft opgesteld.

De kop van het artikel zet
Hpoz in een negatief daglicht.
De gemeente wil de toenstenbelasting ineens met ruim 33
procent verhogen. Ook wil de
gemeente, indien zij geld tekort komt in een jaar, de toeristenbelasting nog verder verhogen om het gat in de begroting te dichten.
De toon van de avond werd
gezet door een raadslid dat
een berekening had gemaakt
over de toeristenbelasting van
de afgelopen jaren. In deze berekemng was echter een foutje
geslopen, wat niet iedereen
meteen duidelijk was. Een
aanwezige ondernemer riep direct 'raadslid kan niet rekenen'. Dat had ook de kop van
uw artikel kunnen zijn.
Hierdoor werden nogal boude uitspraken gedaan door

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anomeme brieven plaatsen we met. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
sommige raadsleden, onder
andere noemden zij ons 'kinderachtig'. Ook vonden ze dat
de hoteliers hun energie beter
kunnen steken m activiteiten
gedurende het hele jaar. ,
Laat het duidelijk zijn: Hpoz
is met tegen een verhoging van
de toeristenbelasting. Echter,
een verhoging van 33 procent
is wel erg veel. Hpoz heeft
voorgesteld om op de toeristenbelasting dezelfde index los
te laten als welke de gemeente
ook op andere belastingen loslaat. Daarboven kan, om het
niet verhogen van de afgelopen
jaren in te lopen, de toeristenbelasting nu met ruim 16 procent worden verhoogd. Als alternatief heeft Hpoz nog voorgesteld om, indien de gemeente de toeristenbelasting nu
toch met 33 procent verhoogt,
deze verhoging te laten gelden
voor de hele collegeperiode. Ik
zie niet in dat dit een Mnder-

achtige reactie is.
Pensions en hotels hebben
van 1992 tot en met 1997 hun
kamerprijzen niet verhoogd.
Indien wij de prijzen ook met
33 procent zouden verhogen.
Wat denkt u dat er dan zou
gebeuren?
Het raadslid dat de uitspraak deed over de 'jaarrond-activiteiten' was 'even
vergeten dat de hoteliers de afgelopen jaren flink hebben
moeten investeren in brandveiligheid. Per hotelkamer
heeft dat circa 5 duizend gulden gekost. Dit betekent een
gemiddelde investering per
hotel van 80 duizend gulden.
En we moeten ook de torenhoge legeskosten van de gemeente niet vergeten. Die waren
driemaal zo hoog als in andere
gemeenten. Er gaan jaren
overheen voordat een hoteher
dit heeft terugverdiend.

Hein Blokker
Zandvoort

Cinema
23 t/m 29 december
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PAROOL

X>»~

N

• t^VvWS^y ^aVnA \>

, £«< * 1;

jandvoorts
\|jeuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

dinsdag 21 december 1999

'Ik groeide uit het beroep van portier'
ieuw programma
ZANDVOORT - Het nieuwe
;ogrammaboekje van het Acviteitencentrum is uit. Wie
ch nog wil aanmelden voor
;n cursus of lezing, kan een
oekje ophalen bij gebouw 't
;ekkie. Tijdens de feestdagen
het Activiteitencentrum geoten. Op 8 januari is het weer
jen. Tussentijds kan men
ch ook aanmelden op het
ntwoordapparaat (571.7113),
(571.6865) of per post (Celusstraat 190, 2041 TR).

ulp bij rampen

ZANDVOORT - Het Rode
is zoekt naar nieuwe vrij_ igers die bij rampen willen
elpen. De vrijwilligers krijgen
iervoor gratis een opleiding.
ij dienen wel een geldig diploia Ehbo-verbandleer en -reaimatie te hebben. De opleiing Hulpverlening bij Ongeiüen en Calamiteiten begint
i januari en vindt plaats op
insdagavond. Belangstellenen kunnen zich aanmelden
ij Joop Klooster (tel. 025523.169) of Loe Rutte (025136.013).

xcursies

ZANDVOORT - In de Kenemerduinen worden op 24, 28
130 december drie excursies
eorganiseerd. Op 24 decemer is er een schemertocht
anaf Bleek en Berg (aanvang
alf vier). Op 28 december
aat de excursie over stuivend
and (start om twee uur bij
arnassia). Op 30 december
;aan de gidsen stil bij de vernderingen de afgelopen eeuw
i het duin (start om twee uur
ij het Koevlak). Aanmelden is
erplicht: tel. 541.1119. De
ichten zijn gratis, maar deelemers dienen wel zelf een tqeangsbewijs voor het Natioaal Park Zuid-Kennemerland
; kopen.

esloten

ZANDVOORT - Het steununt Mantelzorg voor Haarm, Zandvoort en omstreken
ïijlweg 36) is van 27 decemT tot en met 7 januari geslom. Ook het inloopspreekuur
donderdagmidda.g in
.alkwijk vervalt. Bood:happen kunnen ingesproken
irden op telefoonnummer
4.5999.

eceptie

ZANDVOORT - De nieuwarsreceptie van de gemeente
andvoort vindt 3 januari van
iven tot half negen plaats op
st raadhuis. Tijdens de recepe is er een hapje, drankje en
icestal een muziekje. Ook leen van de Wurf en carnavalsireniging de Schuimkoppen
Billen nog weieens in klederïracht verschijnen.

Stefan de Graaf vroeg aan
Frank Stokman:
- Was je net zo'n feestvarken als ik zelfwas?

Branding

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

K

Frank Stokman vraagt
aan Elle Nelis:
- Zou je zelf wel eens een
gokje willen wagen?

hand is, heeft ze kramp of
pijn."
„Ik heb het idee dat ze ons
tegen elkaar uitspeelt," zegt
Anita, die het kind nu toch slapend in haar bedje heeft gelegd. „Ligt ze net in bed, of dan
begint ze weer te huilen." De
oudste zoon van Anita komt
binnen en prompt zet Lindsey
weer een keel op. Tony komt
even later aan zetten met zijn
zusje op de arm, legt haar professioneel in de box en windt
een kleurig mobiel op boven
haar bolletje. Tevreden staart
ze naar de bewegende figuurtjes.

Frans Stokman en zijn dochter Lindsey

Een paar maanden later hebben ze hem gepakt in Amsterdam." Met Ronald Mep het tegen alle verwachting redelijk
goed af. Hij is blind aan een
oog, maar hij werkt en voetbalt
weer.
Na dit incident heeft Frank
toch nog een paar jaar met plezier als uitsmijter („zeg maar
liever portier") gewerkt. „Ik
hou van het contact met mensen. Ik heb mijn vrienden om
me heen nodig. Ik ga nu één of

Komische kerst bij filmclub

ereikbaarheid

VO, de ondernemersorganiïtie voor transport en logisek, is behoort Zandvoort tot
e redelijk goed bereikbare geeenten van Noord-Holland.
e bevoorrading lukt aardig,
ige de checklist van EVO.
andvoort haalde bij het onerzoek 20,9 punten. Het
oogst haalbare was 32. Het
echtste scoorde Amsterdam:
in 20,6. Dat heeft EVO
oensdag bekend gemaakt.

Drie 'duvelljes'
«a»

twee keer per week uit, maar
vroeger was dat wel zes keer.
Ik moet gewoon weg."
Bij Anita heeft hij een gezellig thuishonk gevonden. „De
geboorte van Lindsey is hij met
twaalf vrienden gaan vieren
met een etentje en uitgaan.
Dat uitgaan vind ik niet altijd
even leuk," bekent Anita. Zeker nu we die kleine hebben
hoef ik niet zo nodig meer weg.
MaarFrank blijft dan meestal
tot het eind, dat is ie zo gewend. En dan giechelend: „Als
portier moest hij ook altijd de
tent sluiten."
De baby maakt kleine spurtelgeluidjes en valt bijna in
slaap in de armen van haar
blonde moeder. Opeens opent
ze een oogje en en begint te
huilen. Zoon Donny schiet te

Foto Karin Schut

hulp en sust het kleintje op
schoot.
„Ze wordt verwend," concludeert Frank geamuseerd. Hij is
er zelf de man niet naar om
luiers te verschonen en te lopen tutten met zijn kind, maar
hij is wel veranderd door de
komst van zijn kleine meid,
zegt hij. En dat was ook de
vraag van Stefan de Graaf in
het vorige Brandinginterview.
„Ik heb zin om naar huis te
gaan na het werk en dan die
kleine te zien liggen." Hij wijst
naar een uitvergrote foto aan
de muur, alhoewel het kind
ook in levende lijve te bewonderen is, om nog eens te laten
zien hoe mooi ze is. Het huilen
van zijn dochtertje vindt hij
maar niks. „Je gaat je steeds
zitten afvragen wat er aan de

Hoe millenniumgek is
Zandvoort? In dit serietje
tellen we af tot l januari
2000. Deel 6: gaan het casino
en de speelballen goed het
nieuwe millennium in?

ood licht

ZANDVOORT - volgens

LK APPARAAT met iets
E
van een chip ingebouwd
kan schade oplopen tijdens de
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Vanwege Kerst is er
morgenavond een bijzonder voorprogranuna voor de
humoristische maffiafilm 'Analyze tlfis'.
e filmclub kiest voor een vrolijke noot rond Kerst. In het
D
voorprogramma zijn korte filmpjes te zien van Laurel en
Hardy, Torn en Jerry en de drie Stooges. Als hoofdfilm is 'Analy-

ze this' geprogrammeerd. Deze Amerikaanse film, die dit jaar
gemaakt is, vormt een parodie op de gebruikelijke maffiafilms.
Daarom is het alleen al grappig om Robert de Niro te zien als
een godfather die last van zyn geweten krijgt. Hij raadpleegt een
psychiater die tegen wil en dank in het gangstermilieu terecht
komt. Volgens Thys Ockersen, nestor van de filmclub, is de film
nog beter dan de eveneens recent uitgebracht maffiakomedie
'Mickey Blue Eyes'.

Kerst in de kerk
De Zandvoortse kerken besteden zoals altijd extra aandacht aan kerstmis. Zo zijn er
nachtmissen, extra diensten
voor jongeren of ouderen en
organiseert de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB zelfs
een kerstbrunch.
De katholieke kerk houdt de
traditie in ere om kinderen
naar de kerststal te laten kijken. Dat heet 'Kindje wiegen'.

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

B

ZANDVOORT - De politie
eeft donderdag en vrijdag beeuringen uitgedeeld aan auimobilisten die door het rode
cht op de Zandvoortselaan
den bü de wegwerkzaamheen. Veertien kregen een foeeuring om die reden. Twee
regen een bekeuring omdat
over het fietspad gingen
et hun auto. By een alcoholontrole op de Zandvoortsean is maar een bestuurder teen de lamp gelopen.

oog
en

„Over vijftien jaar gaat ze
met me mee stappen," zegt
Frank Stokman stellig over
zijn dochtertje Lindsey van
elf weken. „Ze ziet je aankomen," lacht zijn vriendin
Anita terwijl ze rondloopt
met de baby op haar arm.
Haar zoon Donny (11) uit
een eerder huwelijk, kijkt televisie. Haar andere zoon
Tony (15) is nog niet thuis.

ROEGTIJGER
FRANK (38) is nog
steeds verbaasd dat
hij nu al zo lang een
min of meer regelmatig leven
leidt. Hij zit breedgeschouderd
in een stoere kabeltrui en
steekt een Marlbpro'tje op.
Acht jaar lang kon je hem aan
de deur vinden bij de dancing
Chin-Chin in Zandvoort en bij
Jantjes Verjaardag in Amsterdam. Maar het leven van portier heeft lüj ingeruild voor die
van
autoschadehersteller.
Sinds twee jaar werkt hij als
freelancer voor zijn eigen bedrijfje, Car Straight.
„Ik groeide uit dat beroep.
Het publiek werd jonger en ik
werd ouder. Maar ik heb mooie
jaren meegemaakt." Het feit
dat er iemand ooit voor zijn
ogen werd neergeschoten,
doet daar niets aan af. „Er had
iemand een tasje gestolen in
de 'Chin' - waar overigens
nooit iets gebeurt, want het is
daar altijd een hele gemoedelijke toestand, iemand gaat
achter de dader aan en ze krijgen ruzie. Ik wist niet wat er
precies aan de hand was en zet
ze allebei buiten de deur."
„Buiten gaat de ruzie door in
de Willemstraat, waarop de
dader de Haltestraat in rent.
Hij trekt een pistool en schiet
op zijn belager, maar de kogel
ketst tegen een stoeprand en
raakt Ronald, die nietsvermoedend aan kwam lopen. Ronald was een goede kennis van
me. Zo iemand die geen vlieg
kwaad doet en overal altijd een
slokkie kwam halen. Ik zag
overal bloed, maar hu wilde
opstaan en achter die jongen
aan gaan. Er stonden wat mensen te gillen uit paniek. Ik heb
gezorgd dat hij bleef liggen en
de ambulance gebeld."
„Er zijn toen nog weken rechercheurs in de 'Chin' geweest om de dader te zoeken.

Met

Kerstdag), 10 uur, in Ger.
Kerk.
Gereformeerde Kerk: alle
diensten (behalve Tweede
Kerstdag) vinden plaats in de
Hervormde Kerk. Tweede
Kerstdag' 10 uur, SOW met ds
B. Luttikhuis.
Agatha Parochie: woensdag
22 december, 10 uur, kerstviering met ouderen. Vrijdag, 19
uur, kerstviering met kinderen; 23 uur, nachtmis. Eerste
Kerstdag, 10.30 uur, viering; 15
uur, Kindje Wiegen. Tweede
Kerstdag, 10.30 uur, viering in
Antonius en Pauluskerk in
Aerdenthout.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Eerste Kerstdag,
11.30 uur, Kerstbrunch. Tweede Kerstdag geen dienst.

millenniumwissel. Dus ook de
gok- en speelautomaten, want
deze bevatten aardig wat millenniumgevoelige
programma's. Hoe hebben Holland Casino en Circus Zandvoort zich
voorbereid?
„Wij zijn in de zomer al begonnen met het inventariseren
van de verschillende computersystemen die wij in gebruik
hebben," zegt de heer Engelen, manager van het Holland
Casino. „Aan de hand daarvan
is er een draaiboek gemaakt

Ton Goossens
haalt certificaat
ZANDVOORT - De in het
Winkelcentrum-Noord gevestigde ABC-drogisterij van Ton
Goossens mag zich sinds begin
van deze maand een gecertificeerde drogistery noemen.
Kort geleden behaalde de zaak
namelijk het officiële Drogisten-Waarborgcertificaat, dat
het erkende bewijs is dat het
bedrijf voldoet aan een reeks
strenge eisen en waarborgen
voor wat betreft de kwaliteitszorg bü de verkoop en afleve-

waarin staat welke problemen
er te verwachten zijn."
In het najaar is er een proef
gedaan om te kijken of alles de
eeuwwisseling aan kan. Deze
proef is geslaagd. „Zo blijven
de automaten die met elkaar
geschakeld zijn werken. De
jackpot die van Groningen tot
Valkenburg hetzelfde is, is een
voorbeeld van zo'n schakeling."
De gevreesde datum van 0101-2000 heeft bij Circus Zand-

Het lijkt nu allemaal huisjeboompje-beestje voor Frank,
zeker nu het stel een huis heeft
gekocht in Park Duinwijk. „Ik
vind het allemaal even leuk,
zo'n kleintje en verhuizen naar
een eigen huis in februari.
Maar over de toekomst denk ik
verder niet na. Ik weet wel dat
ik nooit meer weg ga uit Zandvoort. Ik heb een keer, na zes
jaar verkering, een maand samèngewoond in Hoofddorp,
vreselijk. Op een avond zei ik
dat ik sigaretten ging halen en
toen ben ik nooit meer teruggekomen."
„Dat kan mij niet gebeuren,"
lacht Anita, „want ik neem iedere dag een pakje voor hem
mee, tegelijk met de boodschappen."

Sprankelende mini sprakeloos
Maar liefst 12,5 jaar werkt Mini de Wolf bij het Welzijnscentrum,
voorheen Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. Ze ondersteunt de vrijwilligers, vindt oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen, heeft altijd een luisterend oor en masseert op
de juiste wijze de gemeente. Mini is daarom donderdagavond in
het zonnetje gezet.
Zonder dat ze het wist organiseerden haar collega's in het Huis
in het Kostverloren een feestje voor haar met maar liefst zo'n 150
gasten. Ook haar man Ben en haar dochter Marieke doken
onverwacht op. Twee Zandvoorters in klederdracht verrasten
Mini met een gedicht en een dik boek waarin heel veel vrijwilligers een leuke bladzij voor haar hebben gevuld. Mini, die normaal bijna altijd wel wat weet te zeggen, was met stomheid
geslagen.

Sfeervol

De volkskerstzang was zondag zoals altijd weer heel sfeervol. De
koren zongen prachtige liederen in de Hervormde Kerk, terwijl
het buiten sneeuwde. Lekker romantisch!

Zonder boom

Het Palacegebouw had altijd de grootste kerstboom van Zandyoort op de gevel. Dit jaar helaas niet. Te laat is ontdekt dat de
installatie die de lichtjes moet laten branden, defect is, meldt
Torn Hendriks vanuit het Palacegebouw. Een snelle reparatie
bleek niet mogelijk.

Voor ouderen

Mevrouw Van der Heijden, de vrouw van de burgemeester, heeft
zondag samen met Tineke Ingwersen onder andere glazen kerstballen uit China verkocht om geld in te zamelen voor ouderen.
De twee dames willen in Huis in de Duinen deze winter iets leuks
organiseren met het geld.
„Vanwege de kou was het niet heel erg druk en er waren ook niet
zo heel veel kraampjes, maar we hebben toch wel wat verkocht.
We gaan nog bespreken met Huis in de Duinen wat we precies
daar kunnen doen voor de ouderen," aldus mevrouw Van der
Heijden.

Gezonde kersttraktatie

De volgende vraag is voor
Elle Nelis. Frank kent haar van
het casino waar zij werkzaam
is. „Elle, zou je zelf wel eens
een gokje willen wagen?"
Nelleke van Koningsveld
voort ook geen invloed. Manager Markos Splinter voorziet
geen problemen: „We hebben
van de leveranciers van de machines een garantie gekregen
dat er niets mis kan gaan."
Wel houden de leveranciers
een slag om de arm. Vaak zit er
een 'mits' of een 'maar' aan het
verhaal. „De automaten komen meestal uit het buitenland en de daar opgevraagde
millenniumgarantie wordt aan
ons doorgegeven. Ik ga er gewoon vanuit dat alles klopt."
Het geldinningsapparaat is
wel door de leverancier nagekeken. Bij deze machine wordt
het gewonnen muntgeld geteld en krijgt de klant een bonnetje met het totaal vermeld.
„De software hiervan is vervangen en blijft ook goed werken. Net als de beveiliging en
het brandalarm. Alles komt
goed."

Het promotieteam van het Zandvoorts Nieuwsblad en Ondernemers
Vereniging Zandvoort deelde zaterdag mandarijntjcs van de Albert
Heijn uit. Ook Leon van American Chicken kreeg deze gezonde
traktatie. American Chicken stelt een familiemenu voor twee
personen beschikbaar voor de drie prijswinnaars van de puzzclactie
van het Zandvoorts Nieuwsblad en-de Ondernemers Vereniging
Zandvoort. De hoofdprijs is een diner voor twee personen bij
restaurant Albatros. De goede inzendingen van de puzzel, die vorige
week in de krant stond, stromen volop binnen. Ze kunnen tot 27
december ingeleverd worden op het kantoor van "onze krant
(Gasthuisplcin 12). Creatieve inzendingen worden zeer gewaardeerd
---''

ring van zelfzorggeneesmidde- 31 door, nog net voor de intrelen.
de van het nieuwe millennium,
de klantenpas te introduceren.
Het prestigieuze certificaat „Sinds twintig jaar kennen we
werd toegekend door het in onze zaak al wel het systeem
Pharmacon Certificerend Or- van kassabonnen sparen, om
gaan van de drogistenbranche. daardoor nu en dan hoge kor- Berichten m _
tingen te kunnen bedingen," en tips voor . ^ _-. _ ,, .
verklaart eigenaar Paul Olie- deze rubriek met
HL <a <OL C
slagers. „Maar in dit elektroni- zakennleuws kunt u sturen
De Gaper
de
sche tijdperk voelen we ons ge- redactie van het Zandvoortsnaar
Nieuwsblad,
introduceert
roepen om deze vertrouwde Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
methode te vervangen door of inleveren bij het kantoor op
klantenpas
een geautomatiseerde werk- Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
ZANDVOORT - Dat De Ga- wijze. Met behulp van de kor- of Faxen:023-5730497.
per met z'n tijd meegaat be- tingspas worden alle aankopen
wijst de bekende drogisterij- namelijk vanzelf geregistreerd,
/parfumerie op de Kerkstraat waarna er bij voldoende spaar- saldo linea recta een cadeaubon wordt opgestuurd naar
het huisadres."

Hervormde Kerk: vrijdag 24
december, 23 uur, feestelijke
SOW kerstnachtdienst met ds
J. van Selms uit Haarlem. Za, Duval en Ducat zijn drie terdag (Eerste Kerstdag), 10
°tKlerstenen
van acht maan- uur, SOW met ds K. Blei uit
e
i oud. Ze zijn onweerstaan- Haarlem. Zondag (Tweede
en heel ondeugend deze
r
'e poezen. Dari is een meis•ea zwart wit van kleur, als
bijnaam heeft zij de naam
Koetje' gekregen. Ducat is
^ok van het vrouwelijk gePeriode 11-18 december
'lacht. Zij is een cyper met Geboren
Wit. Duval is een ongecaJennifer de Jong, dochter van Bernardus de Jong en Eugenie
'reerde
zwarte kater. Deze van Soest; Jasimjn Bastienne de Graaf, dochter van Roger
f
ie lieve katjes zoeken een Marcel de Graaf en Kirsten Bastienne Jochems; Julia Albertina
"k gezin waar ze lekker ver- van Caspel, dochter van Fred van Caspel en Emely Miranda
Geteld kunnen worden. Ze Ritman.
'Uden van kinderen en ande- Ondertrouwd
;
.katten. Ze logeren nu nog
Peter Richard Stojan en Elisabeth Bernardina Pillipes (9
'U het Kennemer Dierente- deci.); Marcel Roland Blokzijl en Evelien Petronella Johanna de
is, maar willen graag zo
Marie.
mogelijk verhuizen. Meer Overleden
Herman Willem Blankert (64); Rozalia de Jong-Gorjup (86);
iformatie
is verkijgbaar in
e
t Kennemer Dierentehuis, Caroline Louise Hermine de Reus (88); Cornelia Fredrika Janc
Marj o Fijma (links) krijgt gezelschap van kapster Jos Spiricus (rechts)
esomstraat 5, tel. 571.3888. sen-Boogaard (69).

Foto Andrc Liebcrom

Fijma en Spierieus
samen in één
kapsalon

ZANDVOORT - Eigenlijk
zijn Marjo Fijma en Jos Spierieus, met hun beider kapsalons, altijd concurrentes van
elkaar geweest. „Maar dat we
•het desondanks altijd heel
. goed met elkaar konden vinden, bewijzen we nu wel," constateert de eerstgenoemde
haarspecialiste. „Door vanaf
begin januari lekker met elkaar te gaan samenwerken.
Per l januari heft Jos namelijk
haar eigen kapsalon J.M. Coiffeurs, in het galerijtje van de
Deze cadeaubon kan men Kerkstraat, op om hier bij mij
vrijelijk besteden in de winkel. drie dagen in de week te koOm voor een spaarpunt in aan- men knippen."
merking te komen moet men
in principe minimaal een tien- Marjo zegt zich innig op de
tje uitgeven bij De Gaper. komst van Jos Spierieus te ver„Maar één keer maand hebben heugen. „Allebei zijn we tenwe voortaan een actie, waarbij slotte oude rotten in het vak,
een deel van ons assortiment die met z'n tweeën dus over
twee punten per tientje waard een dubbele know-how beis," meldt Olieslagers. Graag schikken. Bovendien hebben
benadrukt hij dat alle persoon- we praktisch dezelfde ideeën
lijke gegevens die men moet over ons beroep. Zo telt voor
opgeven om de klantenpas te ons allebei beslist niet alleen
bemachtigen met discretie de omzet, maar ook het hele
worden behandeld. „Doordat gebeuren eromheen. De gezelwe er een afgesloten compu- ligheid, dus, en ook een yantersysteem voor hebben bly- zelfspekend stukje service."
ven alle gegevens gegaran- Niet alleen mevrouw Spierieus
deerd binnen ons bedrijf," be- maakt overigens de overstap
zweert hij. „Dat kan echt niet van het oude dorp naar het
fout gaan."
Winkelcentrum Noord.
Inmiddels hebben al enige
honderden klanten zo'n spaarOok nagelstyliste Riek de
pas aangevraagd, door bij de Smit verlaat in januari het
infobalie van de geneesmidde- kapperspand in de Kerkstraat
lenafdeling een simpel formu- om bij Haarmode Marjo Fijma
liertje in te vullen. Wie dit voor- in te trekken. Daar zal zij
beeld volgt, mag erop rekenen voortaan twee dagen per week,
dat de Gaperpas eind januari op donderdag en vrijdag, haar
gratis wordt toegestuurd.
dienstverlening voortzetten.
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2e TDK HiS CAMCORDERCASSETTE
'Vv-S,

Geldig voor alle modellen en kleuren
von l l/m 31 december 1999
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TDK P5-90 HiS MP camcordertape
• speelduur 90 minuten per tape
per stuk 14,95
2 stuks van 29,90

l
l

Kroon mode
LUXE WALNOTENTAART

CHRISTOFFELVLAAI

VOOR CA 6

GEVULD MET KERSEN EN CHOCOLADESLAGROOM

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
tel. 023-5712839

PERSONEN 10.95

9S

VOOR CA 10 PERSONEN 17.95 UU 14.

SCHWARZWALDERKIRSCHTAART
VOORGA 8 PERSONEN 13.95

KERSTSLAGROOMTAART
DU 13.95

VOOR CA 8 PERSONEN 16.95

AUG. VAN DER Mll JE
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TDK DVM 6O
digitale camcordertape
speelduur
60 minuten
per tape

Tel 023-571.5186-571.8727

Tapijt - Gordijnen - Behang - Zonwering
Grote Krocht 22
2042 LW Zandvoort
Tel.. 023 - 573.3900 - Fax 573.0772

sluit haar deuren tussen de Kerst
en de Millenniumwisseling.
Op maandag 3 januari 2000
staan we weer voor U klaar

ê
VERS UIT EIGEN BANKETBAKKERIJ
a Roomboter Amandelkerstkrans
a met zuiver Amandelspijs 10.95
nu

8.95

Langs deze weg
willen wij U
gezellige dagen toewensen
en
een kleurrijk 2000!!

TDK MD RXG 74
MïniDisc
• speelduur
74 minuten
per disc

TDK CD-RXG
audio CD-recordable
• speelduur
74 minuten

per CD
incl. fl. 10,- retour van TDK
Meer dan 110 filialen in
heel Nederland. Ook bij
u in de buurt zit een
Dixons.
Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal:

Nu op internet:
www.dixons.nl voor
aanbiedingen,
informatie,
vacatures en
de @-shop

je komt ogen en oren tekort.

oe...

(0411)650670

De Postcode-Kanjer van
30,8 miljoen gulden van de
Nationale Postcode Loterij
valt volgende week op een
postcode ergens in
Nederland. Dat kan uw
postcode zijn! Pak nu snel
uw loten voor de grootste
prijs van Nederland.

•v;}-;:; van
$hovvrôöm
BON-VOOR-3O,8-MILJOEN
[ l/Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen
en de wekelijkse Kienprijzen Hiermee
steun ik 29 goede doelen

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x / 12,50 (een lotnummer)

Postcode

A u b uwkeuze aankruisen en verder invullen in
blok/stters Deelname houdt m aanvaarding van
het regiemem, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledensemce. tel. 0900 - 300 1500 (35 cpml

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven

Ongekend veel topmerken, grandioze prijsstunten én

D mevrouw

Naam

;

Adres

talloze aanbiedingen v^.n inbouwapparatüur! ,s

Plaats
(Post)banknummer.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,Tel
Geboortedatum,
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

Voor KIEN!
uitslagen:

A/an maandag 27 t/m vrijdag 31 decernber!

Kijk op RTL
Textpagina 882
15099 12

en

B NATIONALE

NOS Teletekst
Pagina 500

«™ i r\ -r r- rj t i
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Ledenservice
09003001500

of bel:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
IMatlonalePostcodaLoterlj, Antwoordnummer 19503,1100VM Amsterdam.

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Juslitie onder nummer L O 890/0098/831 5 d d 19/1 2/1 997

(35cpm)

DeBoo

De Boo Amsterdam BV '.- Moezelhavenweg 13, '1043 AM'•''Amsterdam
Tel.' (020) 585 37 37, Fax (020) 585 37 31. .
.
:
Route: Neem afslag S 102 / IJmuiden, neem vervolgens de Basiswegen ga
aan het einde ervan naar rechts. Zie de bewegwijzering op de lantarenpalen?
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Sterke start van
bridgewinnaars
in A-categorie

Basketballers uit Guernsey tonen klasse
ZANDVOORT - De ontmoeting tussen de basketballers van The Lions en het
Engelse eiland Guernsey is
een groot succes geworden.
In een vriendschappelijke
sfeer speelden de teams een
toernooitje en tot slot werd
een echte wedstrijd gespeeld. Daarin liet Guernsey
uitstekend basketbal zien en
won dan ook met 101-81.

De basketballteams, spelen op
dat eiland in zeer sterke competities en menige speler heeft
gespeeld of speelt nog in het
nationale team.
In Zandvoort bleek het team
niet echt over lengte te beschikken, doch de snelheid,
het balgevoel en de sprongkracht deden dat gemis verdwijnen. In het toernooi op zaterdagavond speelden vijf
teams een halve competitie
waarna de nummer een en
twee de finale speelden. In eerste ontmoeting met de taasketballers van Guersey werden de
Zandvoorters meteen geconfronteerd met het hoge niveau
van basketballen. De Zandvoorters konden het niet bijbenen en werden naar een nederlaag gespeeld.
Aangezien Lions de tweede
plaats behaalde, werd alsnog
de finale gespeeld. Nu was
Lions zeer alert en leek het
erop dat Guersey de wedstrijd
onderschatte. Lions won zeer
verrassend de finale met 39-36.
„In deze wedstrijd lukte alles
by Lions," ging Van Nes verder. „Het is echter een zeer
sterk team dat vijf keer in de
week traint en een paar klassen hoger speelt dan wij. Dit is
echter een heel leuke ontmoeting, waarin natuurlijk gebasketbald wordt om te winnen,
maar het gaat ook om vriendschappelijk sfeer."
In de strijd op zondagavond
werd het publiek een leuke attractieve partij voorgeschoteld. De eilandbewoners na-

ZANDVOORT - In de nieuwe woensdagavond competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub gingen de winnaars
van de vorige competitie
sterk van start. Mevrouw
Molenaar en de heer Koning
pakten in de A-lijn meteen de
eerste plaats. Met 56 procent, twee minder dan de
winnaars, eindigden de heren Holtrop en Van de Pas op
De ontmoeting kwam tot
de tweede plaats.
stand door een kleinzoon van
de Zandvoortse familie Van
Beek. De contacten waren snel
De B-lijn gaf met 56 procent gelegd en een uitwisseling tuseen overwinning te zien voor sen beide teams werd geremevrouw Mens en de heer geld. De basketballers van
Overzier, waarmee zy de num- Guernsey vonden onderdak in
mer twee, de dames Koning en Hotel Faber aan de KostverloRudolphus een procent voor renstraat. De eigenaar had
bleven. Een royale overwin- voor een gereduceerde prijs
rung m de C-lijn werd behaald kamers beschikbaar gesteld.
door de heren Henrion Ver- De Engelse basketballers verpoorten en Morhaus. Zij scoor- maakten zich uitstekend in
den 65 procent. Op een achter- Zandvoort en zullen op 5
stand van negen procent ein- maart 2000 wederom een bedigden de dames Eykelboom zoek brengen aan de baden De Post als tweede.
plaats. Dan komen er twee
De tweede wedstrijd in de mannenteams en een vrouderde cyclus in de competitie wenteamuit Guernsey. Eenteop donderdagmiddag leverde genbezoek van de Zandvoorm de A-üjn met 58 procent een ters staat gepland voor de
overwinning op voor mevrouw maand april 2000.
Janssen en de heer Santoro.
„We zijn daar al mee bezig
De tweede plaats was met een om dat van de grond te krijprocentje minder voor de da- gen," vertelt coach Joop van
mes Eijkelboom en De Fost. Nes. „We moeten daarvoor
Deze twee paren bezetten in sparen, maar hebben er best
de totaalstand ook de eerste zin m." Op het eiland Guerntwee plaatsen.
sey leven 65.000 mensen, die
meer gemeen hebben met basDe dames Post en Van Tee- ketball dan met het voetbal.
seling deden het prima in de Blijn, zij zegevierden met zestig
ADVERTENTIE
procent. De tweede plaats met
58 procent werd toegekend
aan het echtpaar Engelkes. Na
twee wedstryden gaan de heMEDEDELING AAN ONZE LEZERS
ren Pellerin de Rooijmans aan
de leiding, op de tweede plaats
gevolgd door het echtpaar
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld waarmee de bezorg(st)er
Morhaus
van het Zandvoorts Nieuwsblad u vanaf 21 december een voorDe Zandvoortse Bridgeclub
is een kofferbridge-competitie
opgestart waaraan een ieder,
wel of geen lid van de bndgeclub zijnde, kan deelnemen.
Inlichtingen hierover zijn te
verkrijgen bij de heer Van der
Meulen en de heer Koning. De
eerste is telefonisch bereikbaar onder nummer 5716863.
Het telefoonnummer van de
heer Koning is 5713790.

Thai-competitie
bij Afafa een
groot succes
ZANDVOORT - De Thaikickboxing competitie by de
Afafa is een groot succes. De
door Peter Koopmans en
Ewin Baas georganiseerde
competitie staat in een grote
belangstelling van deelnemers en toeschouwers.

spoedig nieuwjaar wil wensen Het symbooltje in de bovenhoek
en de versiering aan de zijkant zijn m kleur uitgevoerd.

LnterLanden
spreïgroep

De eveneens bij Afafa trainende wereldkampioen Peter
Aerts is er ditmaal niet in geslaagd om zijn K-1 titel in Tqkyo te prolongeren. Nadat hij
de Fransman Le Banner na
dertig seconden m de eerste
ronde aan sloeg, hep hij zelf m
zijn enthousiastme om snel
een einde aan de partij te maken op een "lucky punch".
De Afafa organiseert op 9 janurai 2000 de volgende wedstrijd in de competitie van
Thai-kickboxing. De toegang
is gratis. De wedstrijden vinden plaats bij Afafa, Brugstraat 17 en beginnen 's middags om twee uur. Ook bestaat
de mogelijkheid om zelf de
handschoen op te nemen. Elke
dinsdag- en vrijdagavond vanaf acht uur zyn er lessen voor
volwassenen. Kinderen kunnen op woensdagmiddag aan
de slag vanaf twee uur. Inforöiatie is verkrijgbaar bij Afafa
pe dojo is telefonisch bereikQaar onder nummer 5717814.

Spelmoment uit de basketbalwedstrijd tussen The Lions en Guernsey
Foto RobKnotter

men van het begin af aan het
heft in handen en bouwden
een voorsprong op van zo'n
tien punten. Mede door sterk
spel van Maarten van den Elshout, Alain Clark en Jeroen
Gaus bleef Lions aardig in de
buurt.
Na een ruststand van 37-53
leek Lions naar een ruime nederlaag gespeeld te worden.
Guernsey speelde een tempo

hoger en liet mooie staaltjes
basketball zien. Snelle aanvallen met fraaie lay-ups of een
fantastisch afstandsschot, alle
onderdelen van het baketball
beheerste het team van
Guernsey. Lions speelde echter best goed mee en hield de
schade beperkt.
Na tien minuten was de tussenstand 66-81. In deze sportieve ontmoeting, goed geflo-

ZANDVOORT - De Zandvoortse Sportraad brengt
met de verkiezing van sportvrouw, sportman en sportplpeg van het jaar een nieuw
initiatief in de badplaats. De
huldiging zal plaatsvinden in
februari 2000 in gebouw De
Krocht.

: Nieuwsblad
wenst u een voorspoedig 2000
Als legitimatie heeft de bezorg(st)er een bezorgbon (zie afbeelding) bij zich, waarop onder meer haar/zijn naam en adres staan
en net af leveradres waar de bezorg(st)er de kranten haalt. De bezorg(st)er is verplicht het aangeboden kaartje ook daadwerkelijk
aan u af te geven Met deze mededeling willen wij bijdragen aan
een goed verloop van dit jaarlijks gebruik
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.
Int«rluid*n Spr«igro*p behoort
toe Wiener Arcad* H V

VolgnntHMr in riti
valgnwi-r- i" n»t«.

ACL*T«Emd*»i

Datum 16/12/1999
Rit 40

1
1

WMknr
1999 Baxorgor
Telefoon

H«dad«lin0 voor d« bwiorgar
O»acht» boioro(»e)«r
Volgend* ***** (wtc 51) kont da krant ipv wo«n«d«B op dinsdag 21 december uit
Interlnndan Spr«igro«p

> 1027

1

1S3

eau

R«t

3

27

Verapraidon wocu7*dag
Baiorg op tijd, bood u UB d* op0*g>v«a 4»ff(*n) D« betaling ontvangt u i«du* tWMda
«Mk la da BtBad
Rayonkantoor i Ine«rland«n Spreigroep Amatflcdara
Tal
020 6138444

Net als in voorgaande jaren duikt op Nieuwjaarsdag weer een
aantal dapperen vanaf het Zandvoortse strand in het koude water
van de Noordzee. Na de duik staat er traditioneel erwtensoep klaar
Archieffoto Weekmedia
voor de zwemmers

ZANDVOORT - Evenals
vorig jaar organiseert Rapido'82 uit Haarlem een duik in
de golven van de Noordzee
op zaterdagmiddag l januari
2000,
de
zogenaamde
"Nieuwjaarsduik". De nelden, die het koude water
trotseren, duiken om 14.00
uur de zee in.
Vele badplaatsen hebben inmiddels een meuwsjaarsduik,
doch die van Rapido'82 is de
oudste en wordt al voor de
veertigste keer gehouden. Dit
ludieke evenement trekt altijd

Chess Society boekt een
belangrijke overwinning
ZANDVOORT - De hoofdmacht van Chess Society
Zandvoort heeft tijdens de
vierde ronde van de externe
schaakcompetitie een knappe overwinning geboekt. De
Zandvoorters vloerden de reserves van het Witte Paard
met overduidelijke cijfers,
6,5-1,5.
„Niet alleen een ruime, maar
ook zeer zeker een hele belangryke overwinning," stelde
playmg-captain Hans Drost na
afloop van het eerste klasseduel. De krachtmeting tussen
HWP 2 en de kustbewoners
was een treffen tussen twee
teams die de punten hard nodig hebben. De Haarlemmers
verloren hun eerste drie duels
van dit seizoen, terwijl Chess,
ondanks redelijk tot goed spel,
slechts een matchpunt had
weten te verzamelen. De Zandvoorters lieten echter bhjken,
dat zy vastbesloten zijn hun
eerste klasserschap met mini-

maal een jaar te verlengen.
Chris van Bockel gaf Chess
de ideale start door Lucas
Mulder met een koele nul op te
zadelen. Van Bockel investeerde zijn bedenktijd in een goed
plan, waarna hij zijn stukken
linea-recta richting Mulders
koning dirigeerde. Met een
fraai stikmatje bracht Van
Bockel de uitspelende Zandvoorters op een 0-1 voorsprong. In een mum van t\jd
wist Kees Koper de marge te
verdubbelen. Koper strafte
een foutje van Kir Teo genadeloos af, waardoor ook het punt
aan het eerste bord naar Chess
ging
Hoewel Ton van Kempen na
een strategisch gevecht de eer
aan Willem Mook moest laten,
kwam Chess geen enkel moment in gevaar. Jacob de Boer
had in een Hollandse partij
geen enkele moeite met routinier Paul Pancra, terwijl ook
Mare Kok een vol punt incasseerde. De voormalig clubkampioen van Chess kwam in

zijn duel met Stefan Blaas weliswaar traag op gang, maar nadat Kok de aanval had gekozen, was er geen houden meer
aan voor Blaas De Haarlemmer werd dan ook op de dertigste zet matgezet, waardoor
Chess op een zeer comfortable
1-4 voorsprong kwam.
Hans Drost besliste de strijd
door bij deze tussenstand een
strategisch remise-aanbod te
lanceren richting zijn directe
tegenstander Cees Visser. De
HWP-er, die zich niet bewust
was van de 1-4 achterstand,
hapte direct toe, waardoor de
wedstrijdpunten
voor de
Zandvoorters waren. Om de
Haarlemmers nog wat meer
zout in de wonden te strooien,
deelden ook Boudewrjn Eijsvogel en Leo Keesman in de
Zandvoortse vreugde. Beide
Chess-spelers wonnen hun
eindspel van respectievelijk
Ben Kal en Paul Mathot, waardoor Chess Society een onverwacht grote maar zeker wel
verdiende zege boekte.

I'M DREAMING OF.

MEUBELBOUIEVARD

2E KERSTDAG

Amsterdam

VAN 10.00 TOT
17.00 UUR

ten door Ella van Nes en Peter
Bos, probeerde Lions in de
slotminuten te voorkomen dat
Guersey de honderd punten
grens zou passeren. Met nog
een paar seconden te gaan
werd balverhes geleden en de
eindstand werd bepaald op 81101.
Het was een erg leuk weekend," stelde voorzitter Chris
van den Broek. „Na het toer-

OPEN!

Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

nooi hebben we een basketballwedstrijd van Challengers
bezocht en dat vonden zij heel
erg leuk. Trouwens het was m
het geheel hartstikke mooi.
Die jongens uit Guernsey hebben het heel erg naar hun zin
gehad en komen in maart
graag terug. Wij hebben het
eveneens als zeer geslaagd ervaren en willen dan m april bij
hen op bezoek gaan."

Sportraad houdt
sportverkiezingen

Rapido organiseert
40e nieu\^jaarsduik

De bezorg(st)er van

V«r»pr«idina "P ö» volgonda dag(«n)
wo*nsdno

De dojo van Afafa puilde tijdens de tweede wedstrijd bijna
uit haar voegen. Aan deze wedstnjd wordt door een groot
aantal scholen uit de regio
deelgenomen. Het doel van
deze competitie is het op beheerste wyze laten ervaren van
Thai-kickbokswedstnjden. De
wedstrijden hebben dan ook in
eerste instantie een informeel
karakter, waarbij het doel,
sportief ervaren, in plaats van
winnen is. Deze opzet biedt
sporters de mogelijkheid wedstnjdervaring op te doen
Het zijn de Afafa vechters
Ferry Paap, Michel van Zeelt
en Lorenzo Anches die by de
tetgenstanders en het publiek
respect afdwingen. Zy zijn nog
ongeslagen en voeren de ranglijst aan. Tot nu toe wisten zij
hun tegenstanders voortijdig
tot opgave te dwingen.

dinsdag 21 december 1999

weer honderden enthousiaste
mensen die het nieuwe jaar induiken in het ijskoude water
van de Noordzee. Bovendien
werden de duiken altijd door
heel veel wandelaars en suppprters bekeken. Deze millenniumduik is met alleen bestemd voor de leden van deze
zwemclub maar iedereen in
welkom. De leden van de
zwemvereniging verzamelen
zich om een uur in Haarlem en
krrjgen daar instructie over de
duik in de zee. Na het voorstellen om vijf voor twee aan de
pers, wordt om twee uur met
de warming-up begonnen, gevolgd door de zeeduik. Na de
duik is het snel aankleden en is
iedereen welkom in het clubhuis van Rapido, naast het
zwembad De Planeet m Haarlem Noord. Daar staat de erwtensoep klaar. Zoals gebruikelijk wordt ook deze veertigste
duik gehouden voor de rotonde in de badplaats. De orgamsatie rekent op een enorme
toeloop van deelnemers. Het is
namelijk een dubbel feest. Het
jaar 2000 wordt ingeluid en het
is de veertigste keer dat gedoken wordt.

De Sportraad heeft alle
Zandvoortse sportveremgingen aangeschreven met het
verzoek drie genomineerden
per categorie kenbaar te maken. De genomineerden moeten allen de leeftijd van zestien
jaar en ouder hebben bereikt
en lid zijn van een Zandvoortse
sportvereniging. Het uitgangspunt van de Sportraad is actieve sporters te nomineren, die
een uitzonderlijke sportprestatie hebben geleverd in het
afgelopen seizoen. Daarbij
gaat het niet alleen om kampioenen maar ook om sporters
van bijvoorbeeld 75 jaar die
nog volop actief bezig zijn m de
sport.
De vice-voorzitter van de
Sportraad, Rinus Kok, probeert samen met de leden van
die raad, Maarten van Wamelen en Ruud Luttik de clubs
warm te krijgen om nominaties
aan te leveren „Het leek ons
een heel erg leuk initiatief," aldus Rinus Kok. „De reacties
zijn tot nu toe met groots Van
de 44 aangeschreven clubs
hebben er pas dne gereageerd
en dat is jammer. Maar er komen er vast nog wel meer binnen. We hebben de inleverdatum verlengd tot 15 januari
2000 en ik verwacht nog veel
reacties "
Nadat de huldiging van
jeugdkampioenen al enige jaren een groot succes is, bedachten de dne dat een heuze
huldiging van sportvrouw,
sportman en sportploeg moet
meewerken m het promoten

van sport in Zandvoort. „We
steken met dit gebueren onze
nek uit," zegt Ruud Luttik
„We proberen de sport in
Zandvoort meer onder de aandacht van de mensen te krijgen. We hopen dat verenigmgen nadenken over andere
sporten dan die van hun De
uiteindelijke bedoeling is om
de sport meer in de belangstelling te brengen en hopen dat
het een aansporing is om meer
te gaan sporten."
De Sportraad wil van deze
verkiezing een jaarlijks terugkerend evenement maken De
uitreiking van de prijzen zal op
en avond m februari gaan gebeuren en al zijn er weinig nominaties, hetgeen niet wordt
verwacht, het gaat altijd door.
„We gaan er een leuke avond
van maken," stelt Maarten van
Wamelen. „We vragen het Genootschap oud Zandvoort,
oude foto's te vertonen en wülen voor de genomineerden
iets leuks doen. Bovendien kan
op die avond kennis gemaakt
worden met de nieuwe voorzitter van de Sportraad, Cees van
Dijk en het is goed als bestuurders van diverse clubs met elkaar in contact komen. Dat
zou goed voor de sport zijn."
De Sportraad wil naast deze
verkiezingen meer activiteiten
ontplooien. Zo ligt er een plan
om eind mei in de Korver
Sporthal een sportmarkt te orgamseren De Zandvoortse
verenigingen kunnen dan een
standje in de hal innemen en
reclame maken voor haar
sport. „We willen meer leven in
de brouwerij," gaat Rinus Kok
verder „De sport in Zandvoort
moet meer gepromoot en geprofileerd worden We hopen
in ieder geval dat we middels
de media de sportclubs een
impuls kunnen geven om aan
evenementen deel te nemen en
natuurlijk de nominaties in te
zenden."
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Sportraad wil
uitwisseling
ZANDVOORT - De Zandvoortse Sportraa_d is van
plan om volgend jaar, zondag 14 mei 2000, een sportuitwisseling te organiseren. De bedoeling is om
vier of vijf kustgemeenten
te benaderen om mee te
doen aan deze sportuitwisseling.
Indien dit plan van de
grond komt dan zal de
sportuitwisseling in Zandovort plaasvinden. Op
deze dag zullen verschillende sporten beoefend
worden waaraan alle deelnemende gemeenten moeten meedoen. Aan het einde van de dag worden alle
standen van de verschillende sporten opgeteld en
zal de eindstand bekend
worden gemaakt. De deelnemende
Zandvoortse
sportverenigingen organiseren een toernooi op het
sportgebied van die club.
De sporten worden georganiseerd voor senioren
en de prijzen worden beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse Sportraad.
De Sportraad onderzoekt op dit moment of er
animo bestaat bij de sportclubs in Zandvoort. Het
verzoek is dan ook of er
interesse bestaat om aan
deze
sportuitwisseling
mee te doen en tevens
moet een club een contactpersoon opgegeven. Namens de Sportraad Zandvoort is Ruud Luttik de
contactpersoon. Bij hem
kan nadere informatie
worden ingewonnen, telefoon 023-5719171.

Basisscholen
basketballen

ZANDVOORT - The Lions
zal ook in 2000 het jaarlrjkse schoolbasketballtoernooi voor haar rekening
nemen. Zes Zandvoortse
basisscholen nemen het
tegen elkaar op in de Koryer Sporthal aan de Duintjesveldweg.
Voorzitter van The
Lions, Chris van den
Broek, heeft alles al weer
voor elkaar. De organisatie van het schoolbasketballtoernooi vergt altijd
wel weer even tijd, doch
het programma is klaar en
de teams van de scholen
kunnen er tegen aan. De
strijd om de wisselbokaal
staat gepland voor zaterdag 15 januari 2000. Van
tien uur tot circa vijf uur
spelen zowel de meisjes
als de jongens een halve
competitie. De behaalde
punten worden bij elkaar
geteld, waardoor er een totaalwinnaar ontstaat.

Zaalvoetbal
voor jeugd

ZANDVOORT - De SV
Zandvoort
organiseert
voor alle jeugdleden het
zogenaamde oliebollentoernooi. Dit is een zaalyoetbaltoernooi, dat op 2
januari 2000 in de Korver
Sporthal wordt gehouden.
Dit voetbaltoernooi voor
de jeugd werd al jaren gehouden onder de naam
van Zandvoortmeeuwen,
doch deze goede traditie
vindt gevolg bij de fusieclub SV Zandvoort. Na de
niemvjaarswensen gaan de
jongste junioren om 's
morgens negen uur van
start. Deze zes en zeven jarige talentjes worden onderling in teams verdeeld.
Na de F-junioren volgend
de E-, de D-, de C-, de B- en
de A-junioren.
De jeugdcommissie van
SV Zandvoort heeft een
leuk programma in elkaar
gedraaid. Bekers vallen er
niet te winnen, maar de
traditionele oliebol zal
niet ontbreken.

Sportpromotie
in Extranhal

ZANDVOORT - Tussen
kerst en nieuwjaar, 27 tot
en met 31 december 1999,
staat de Extranhal in
Haarlem bol van de sportactiviteiten. In die periode
bestaat er voor een ieder
de gelegenheid kennis te
maken niet een groot aantal sporten.
Maar liefst 24 takken
van sport kunnen bekeken
of beoefend worden. Devariatie is groot. Voetbal,
handbal, softbal, honkbal,
rugby, wielrennen, schaatsen zijn maar een kleine
greep uit het grote aantal
sporten. Mede organisatoren Jaap Kerkman en Ad
Hendrikse verwachten een
enorme toeloop. Voor tien
gulden kan er vanaf half elf
tot half vijf aan allerlei
soorten sport worden
deelgenomen.
De sporten worden vaak
gepromoot door zeer bekende sporters. Zo zal de
Kcnamju een judo-demonstratie geven met gevestigde kampioenen als Dennis
van der Geest en Jessica
Gal. De honkbalsport
wordt nader onder de aandacht gebracht door internationals Paul Nanne,
Maaike Crouwel en Elco
Janssen. Ook ruim twee
meter lange basketballers
ontbreken niet.
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WAAR ANDERS !

Lou is Davidstraat i 3 2042 VR ZAN D VOORT

BOND THE WORLD IS NOT ENOUGH
!»ISODE1

BLUE EYK
K^ÜIMELTTE
PATHÉ BIOSCOPEN VIND JE IN AMSTERDAM, DEN HAAG, EINDHOVEN, ROTTERDAM, UTRECHT EN GRONINGEN.

DE PATHÉ LITN 0900 1458
50CT/M.

oo
Wintertruien

Maak kaMs o p

de M i e u w e
S c é N i c RX4.
O.a. Oxbow,o'nei(',simmer

Schoenen
Design. De kunst om van een gebruiksvoorwerp iets bijzonders te maken. Een kunst die Renault als geen ander verstaat. Komt

Vele leuke
aanbiedingen

u maar eens kijken naar de fraaie uitvoeringen van de Twingo, Clio, Scénic en de Espace. Maar dat is nog niet alles. Als u nu
bij ons langs komt en de actiesleutel probeert, maakt u kans op de nieuwe vierwiel aangedreven Scénic RX4
of een Design Weekend in Londen. Nog geen sleutel? Vraagt u 'm dan bij uw dealer. Want stel
dat-ie start, dan rijdt u als eerste in Nederland in de unieke Scénic RX4. Da's mooi... van Renault.

Tot eM Met 31 d e c e i v i b e r 1 9 9 9 bij uw R e N a u l t - d e a l e r .

O.a. Nike,badboys,ellesse
Deze aanbiedingen gelden voor een groot deel van de collectie
WINTERSPORT

i

Kerkstraat 16, Zandvoort

MICHAEL LIJESEN rei.5718655/fax5718655

De brochure 'Mooi van Renault', de wedstrijd kaart en de actievoorwaarden liggen bij de Renaull-dealer voor u klaar. Bel 0800 - 0303 voor uw dichtstbijzijnde Renault-dealer. www.renault.nl

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10,2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

RENAULT
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Volkswagen Lupo 1.4 16V;

Mosterd of kre

D

e Lupo van Volkswagen zorgt alweer een jaar voor een vrolijke tint op onze wegen. Kort geleden introduceerde
Volkswagen de 1.4 16V als voorlopig topmodel. De combinatie van een laag gewicht en de 100 pk sterke motor geven de
bestuurder een waar GTI-gevoel. Toch introduceert Volkwagen
binnenkort de echte GTI met 1.6 16-klepper en 125 pk. Mosterd
na de maaltijd of de krent in de pap?

Toyota Origin:
terug in de tijd

T

oyota presenteert een concept-car, bedoeld als eerbetoon
aan het verleden. Het Japanse merk herdenkt met de
Origin, zoals het ontwerp gedoopt is, het passeren van
de magische productiegrens van 100 miljoen eenheden.
Het teruggrijpen naar het verleden, ook wel aangeduid als 'retro-stijl',
is iets waar in de autowereld regelmatig mee wordt geëxperimenteerd.
Soms blijft het niet bij experimenteren alleen, en verschijnt een retroontwerp daadwerkelijk op de weg. Zoals de Volkswagen New Beetle,
waarbij de designers met méér dan een schuin oog naar de oer-Kever
gekeken hebben. Of de Ford Thunderbird, een dooreen moderne bril
bekeken klassieke T-bird, die binnen niet al te lange tijd in de
showroom verschijnt.
Inspiratiebron voor de Origin - die overigens niet in productie zal gaan
- is overduidelijk de eerste generatie van de Toyota Crown. Vooral de
C-stijl (de achterste dakstijl) is kenmerkend: dit stukje plaatwerk loopt
niet schuin naar achteren af, maar schuin naar voren, richting achterportier. Ook die achterportieren zijn geïnspireerd op de Crown. Ze
openen aan de 'verkeerde kant', een constructiewijze die de
Amerikanen met veel gevoel voor drama 'suïcide doors' noemen.
De Toyota Origin is grotendeels met de hand gebouwd. Hiermee verwijst Toyota naar de enorme ervaring die in de loop der jaren heeft vergaard. Of zoals het merk het zelf omschrijft: De Origin vertegen woordigt een samenkomst van Toyotais ervaring met moderne bouwtechnieken met onze lange traditie van hoogwaardig vakmanschap.

Met zijn ondeugende uiterlijk is de
Lupo een welkome aanvulling op
de Europese wegen. Ronde koplampen a la Porsche 911 en de
twee mistpitjes geven de voorkant
een jonge uitstraling. Forse, brede
achterlichten zorgen voor een
krachtige, volwassen look bij alle
Lupois. Medeweggebruikers zullen
veelal het prachtige ovale uitlaatsierstuk zien. Dit maakt achterliggers duidelijk dat het hier om een
extra
krachtige
versie van
Volkswagens kleinste gaat. De zes-

SPECIFICATIES: Volkswagen
Lupo 1.4,16V PRIVATE
Motortype:
viercilinder in lijn
Cilinderinhoud: •' 1.390 cm3
Vermogen
74 kW/ 10.0 pk
bij 6.000 t.p.m.
Max. koppel: - .126
Nm bij
4.400 tp.m.
Acceleratie:
10 sec., van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
188 km/uur.
Gem. verbruik: 6,6ltr/100km.
Prijs 1.4 16V vanaf: f 30.725,BUZONDERHEDEN UITRUSTING
Twee airbags
Centrale portiervergrendeling
, Elektrisch bediende zijruiten voor
, Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Lfchtmetalen wielen

spaaks lichtmetalen wielen van 14
inch zijn een optie. Wel een echte
aanrader, want ze maken het
design van deze Lupo met sportieve pretenties helemaal af.
Ook het interieur van de Lupo is
een lekkernij. De stoelen versterken
door de goede zijdelingse steun het
sport gevoel dat het uiterlijk heeft
opgewekt. Het stuur ligt lekker in
de hand, maar we misten het leer.
We raden dan ook ten .zeerste aan
de extra 395 gulden voor het leren
stuur neer te tellen. Je hebt het
immers constant vast als je in de
auto zit en het voelt gewoon een
stuk lekkerder. De korte versnellingspook maakt lekker schakelen
mogelijk. Het dashboard is dankzij
de twee ronde tellers een lust voor
het oog.

Als je het contact van deze 1.4 16V
omdraait en rustig wegrijdt laten de
motor en de uitlaat een vrij doorsnee geluid horen. De verrassing
komt wanneer we het gas wat dieper indrukken. Dan maakt de knalpijp zijn uiterlijk waar. Er komt een
grom onder de Lupo vandaan die
doet denken aan die van veel duurdere sportieve autois. De versnelling die optreedt is verrassend.
Door zijn lage gewicht van 908
kilogram heeft de 100 pk motor
geen enkel probleem de Lupo hard
vooruit te laten gaan. Na een aantal keer snel schakelen staat in vier
ineens 150 km/u op de teller. De

De vrolijke voorkant van de 1.4 16V zullen medeweggebruikers niet veel zien.

Lupo verbaast bij dit soort snelheden vooral door zijn stabiele wégligging. Hij geeft de indruk dat je
met een veel grotere auto op pad

bent. Ook in bochten geeft de
Lupo een vertrouwd en stevig
gevoel zonder ooit oncomfortabel
te zijn. In deze klasse zijn we nog

niet eerder autois met een zo goed
afgestemd onderstel tegengekomen. De CTI lijkt ons overbodig,
maar we hebben er nog niet inge-

reden. En je hebt natuurlijk altijd
mensen die net iets meer willen.
Die zullen de GTI ongetwijfeld met
open armen ontvangen. Wij kunnen in ieder geval zeggen dat we
ons hart aan dit boze wolfje verloren hebben.

Mazda vernieuwt 626
H

ij is nog geen drie jaar
op de markt en toch
heeft Mazda de 626 al
vernieuwd. De aangepaste
Hatchback- en Sedanversies
verschijnen nu bij de dealers.
Later deze maand staat de
nieuwe 626 Wagon in de
showroom. De wijzigingen
bestaan uit een licht gemodificeerde buitenkant en veranderingen in het interieur.

Koning

aar Jiefst honderdtweeïnzeventig paarden heeft Renault
inder het kleine motorkapje
an de Clio Renault Sport 2.0
6V weten te traliïn. Een absouut record in deze klasse. Het
esultaat is een onthutsend
nelle auto, die bovendien op
ïebieden als comfort en weggging een hoge mate van verijning biedt.
enault heeft een naam hoog te
ouden waar het gaat om bloednelle compacte autois. Als geen
nder weet het merk een alledaags
olumemodel om te toveren tot
en bom op wielen. Denk aan de 5
jT Turbo, een dondersteen met
art-achtig, tamelijk verraderlijk
veggedrag en een explosief turboTiotortje. Zijn opvolger, de Clio

Als getraliede beesten staan de Cliois te wachten om aan de tand gevoeld te worden.
16V van de vorige generatie, presteerde minstens zo goed, maar
deed dat op een wat beschaafdere
manier dan het Beest CT Turbo. De
laatste Renault iri deze klasse die
het predikaat 'sportwagen' verdiende was de Clio Williams, die
over een tweeliter motor met 150
pk beschikte. Veel sneller kon niet,
dachten we toen nog. Maar de splinternieuwe Clio Renault Sport 2.0
16V klopt ze allemaal. Niet alleen
gaat hij harder dan welke voorganger dan ook, hij biedt tevens een

Seat tevreden met tweede plaats
Cordoba WRC bijt van zich af
Seat Cordoba is' als tweede gefindigd in het World Rally
Championship (WRC). De podiumplaats krijgt extra glans omdat het
Pas het eerste volledige WRC-seizoen van Seat is.
Ik ben dolblij met de eindnotpring. Het hele team heeft er keihard voor
Sewerkt", meldt de Finse rijder Harri Rovanper. "De Cordoba heeft het
e seizoen uitstekend gepresteerd. Volgend jaar gaan we er natuurlijk
*eer tegenaan."

Het gaat goed met Aston Martin in
Nederland
^Jthorised AstonMartin distributor Kroymans in Hilversum is dit jaar de
°P één na best verkopende Aston Martin-dealer ter wereld. Het bedrijf
^eft sinds de introductie eind augustus jongstleden al 16 Aston Martins
7 aan de man weten te brengen. Samen met de verkoop van de ove;e modellen levert dat een verkooptotaal op dat slechts door één
dere dealer, in Groot-Brittannië, overtroffen wnrdt. Kroymans
automobiel Divisie, waar Kroymans in Hilversum deel van uitmaakt, is
"jet de merken Jaguar, Daimler en Ferrari al vele jaren vertegenwoor"'gd in het hoogste marktsegment van luxueuze, sportieve autois. Ook
^et de verkoop en service van het exclusieve Britse Aston Martin heeft
Jet merk reeds veel ervaring.De DB7 Vantage met 420 pk V12-motor
Jost f 369.500,-, inclusief f 100.000,- aan BPM en
'40.000,- aan BTW. Het verkoopresultaat maakt dus niet alleen
^oymans blij. De Nederlandse schatkist raakt namelijk ook aanzienlijk
fevuld.

mate van verfijning die in deze
klasse tot nu toe niet was bereikt.
Als basis voor de krachtbron voorin
de Clio Renault Sport 2.0 16V - in
die volgorde wordt zin naam
geschreven, en niet anders - dient
de tweeliter viercilinder uit onder
meer de Espace en Laguna. Door
wat kietelwerk van Renaults sportafdeling, vooral op het gebied van
de luchttoevoer, is het vermogen
van de motor gestegen van 140 tot
172 pk. Een enorme hoeveelheid
voor een auto van net 1.000 kilogram. Het resultaat is een acceleratie van stilstand naar honderd in
7,3 seconden, een tijd die we met
één primitieve meting (met een
Seiko erfstuk als stopwatch) al
benaderden. De topsnelheid ligt op
een even spectaculaire 220 km/u.
Het is echter vooral de manier
waarop de Clio zijn prestaties levert
die indruk maakt. De hypermoderne tweelitermotor mag dan met
een racesausje zijn overgoten, hij
draait heel mooi en levert al vanaf
lage toerentallen veel trekkracht.
En net als de tijd rijp lijkt om naar
een hogere versnelling te schakelen
gaat bij ongeveer 5.200 toeren een
tweede register open. Het sowieso
al sportieve, donkere motorgeluid
verandert dan in een prachtige
ëhuili en de acceleratie wordt nog
intenser. Dit is te danken aan de
ingenieuze nokkenasverstelling, die
de motor in de hoge toerenregionen een turbo-achtig effect meegeeft.
Wie oog in oog staat met de Clio

RS (een afkorting die Renault zelf
. niet gebruikt, aangezien een gerenommeerd sportwagenmerk uit
Stuttgart dat al doet) zal geen
seconde twijfelen: dit is de snelste
Clio van het moment. Renault
heeft de auto onder rneer voorzien
van dubbele koplampen (die we
overigens al kennen van de Clio
16V), een dikke voorspoiler, sideskirts en speciaal voor de auto ontworpen lichtmetalen wielen. Het
mooiste detail wordt echter
gevormd door de verbrede voorspatborden, die de Clio een sportief
ëvierkanti tintje geven.
Jammer dat Renault niet ook de
achterschermen wat verder heeft
uitgeklopt. Nu moet de achterzijde
het qua uitstraling duidelijk afleggen tegen het dikke neusje. De verbredingen hebben ook hun weerslag op de wegligging: samen met
aanpassingen als stuggere veren en
dempers zorgt de grotere spoorbreedte voor een subliem op de
weg liggende Clio. Zonder dat het
comfort eronder geleden heeft, en
dat is een grootse prestatie.
De Clio Williams kostte 49.850 gulden. Nu, vijf jaar later, biedt
Renault een auto aan die niet
alleen sneller, maar ook zuiniger en
veel completer is - de enige optie is
een CD-wisselaar - voor 48.000
gulden! Het blijft een schep geld
voor een compacte auto, maar desondanks ligt het 'value for money'gehalte van deze Koning Clio op
hoog niveau. En dat kan lang niet
van iedere sportwagen gezegd
worden.

Autoschade^
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade

/

Iniluslricwcti 27-31. 1115 AD Duivcnilrechl. Iel. 020-698 06 26. lax 020-416 10 2?

Ten opzichte van de in 1997 geïntroduceerde 626-versies valt aan de
buitenzijde de vijfhoekige grille met
daarin het forse Mazda-logo op.
Dat past geheel in de nieuwe familie ëlooki van het merk. Verder zal
een scherp oplettende autospotter
zien dat de bumpers, motorkap en
de voor- en achterlichtunits van
een ander ontwerp zijn. Ook het
interieur.is aangepakt. Stuurwiel en
klokken zijn nieuw, het dashboard
is in twee kleuren uitgevoerd en
stoelen en interieur zijn opgesierd
met een andere, luxere bekleding.
Houten panelen op dashboard en

Nissan Almera;

Mazda heeft de 626 uiterlijk en innerlijk opgefrist. Een vijfhoekige grille springt als nieuw kenmerk goed in
het oog.

deuren zorgen ervoor dat de
gefacelifte 626 weer geheel bij de
tijd is.
De 1,8-liter benzinemotor levert nu
100 pk, 10 pk meer dan voorheen.
Ook het koppel ligt met 152 Nm 7
Nm hoger. Naast de vernieuwde
1,8-liter handhaaft Mazda de 2.0liter benzinemotor met 115 pk, die
als High Power versie 136 pk levert.

Met een 2,O-liter direct ingespoten
lurbodieselmotor van 10.0 pk biedt
Mazda een economisch en snel
alternatief voor de zakelijke rijder.
Alle versies beschikken over een
handgeschakelde versnellingsbak.
De 2,O-liter benzine is tevens leverbaar met een elektronische viertraps automatische transmissie.
Er zijn vijf uitrustingsvarianten, te

weten de 1.8i-, de Comfort-, de
Exclusive-, de Touring- en de
Sportive-versie. Alle uitvoeringen
beschikken standaard onder andere
over een bestuurders- en passagiersairbag, ABS, startonderbreking en
centrale deurvergrendeling.
De nieuwe Mazda 626 komt op
prijs vanaf 39.995 gulden.

Succes is een keuze

J

ohn Oliver, kwaliteitsmanager van de Britse Nissanfabriek,
windt er geen doekjes om: "De Almera is nu al de best
gebouwde auto in zijn klasse. Dankzij de Customer Quality
Tracking Surveys hebben we dat kunnen bereiken." Nissan werkt
daarbij samen met een onafhankelijk onderzoekbureau dat automobilisten figuurlijk heeft doorgezaagd over hun auto.
"De onderzoekers werken een
gedetailleerde vragenlijst af, op
zoek naar klachten. Zo'n gesprek
duurt een uur. Gemiddeld heeft
iemand 3,48 klachten over zijn
auto, zoals stugge stoelverstelling,
kil aanvoelend plastic of trillingen
in het stuur. Wij mikken met de
Almera op 0,8 opmerkingen per
auto." Oliver vertelt dat nul klachten onmogelijk is: "Mensen hebben nu eenmaal verschillende
eisen, dus iedereen honderd procent tevreden stellen is onmogelijk."
Op basis van de onderzoeken zijn
voor elk auto-onderdeel, voor elke
afdeling, voor elke leverancier en
voor iedere medewerker exacte
kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Een voorbeeld: in 1986 voldeden 86 van alle 10.000 toegeleverde onderdelen niet aan de
Nissan normen. Nu ligt dat aantal
op 65 per 1,000.000 en voor 2000
ligt de doelstelling op 50 afgewezen onderdelen per 1.000.000!
Klanten kunnen de kwaliteit als
beste beoordelen. Daarom rijden
nu dertig Almera's rond bij rijscholen en taxibedrijven in heel Europa.
Daar ondergaan de auto's de
zwaarste beproevingen. Een team
ingenieurs staat dag en nacht
paraat om bij een klacht af te rei-

zen, en ter plaatse de oorzaak te
onderzoeken.
De motoren voor de Almera worden ook in de Britse fabriek
gemaakt. En de testprocedure liegt
er niet om: na vier dagen het maximale aantal toeren te hebben
gedraaid (onafgebroken!) moet de
motor nog presteren als nieuw.
Niet alleen voor het beoordelen
van de kwaliteit vertrouwde Nissan
op de reactie van automobilisten.
Ook de interieurontwerpers gingen
te rade bij de gebruiker. Dat resulteerde in een lijst van zo'n vijftig
zaken die in auto's worden meegenomen. Van telefoon, tot kleingeld,
van cd's tot laptopcomputer: voor
elk dingetje is een bergruimte
gevonden. Op het dashboard,
onder de bekerhouders, in het plafond, naast de stoelen, in de arm-

steun en zelfs in de velg van het
reservewiel heeft de nieuwe Nissan
een bergruimte. De interieurontwerpers hebben werkelijk elke
kubieke millimeter interieurruimte
een functie gegeven. Voor de paraplu en laptop/tas zijn zelfs speciale
bevestigingsriemen bedacht.
De nieuwe Almera wordt vanaf
april leverbaar met een twee benzi-

nemotoren (1,5 en 1,8 liter) en een
2,2-liter direct ingespoten turbodiesel. De drie- en vijfdeursversies
rollen uit de Britse fabriek. De
sedan komt uit Japan. In de tweede
helft van 2000 start de productie
van de Tino ruimtewagen in de
Spaanse Nissanfabriek. Volgend
jaar worden er zo'n 150.000
Almera's in Europa gebouwd.

WIKA AUTOGLAS
^

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
• Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat
1

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

hard

maant alles minder harü.
f|;^eS£o:8$;t^^
slajiiiilï^

Quint Wellington Redwood is een
internationaal, dynamisch en informeel
organisatie-adviesbureau op het gebied
van automatisering. Voor ons gezellige
team zijn we op zoek naar een

Je werkt nauw samen mee drie collegasecretaresses en bent aanspeekpunc
voor een team corisultants. Je verzorgt
de correspondentie, het drukwerk,
presentaties, offertes en de organisatie
van zakenreizen. Ook zorg je voor het
voorraadbeheer, de planning en het
materiaal van cursussen.
Functie-eisen:
• een secretariële opleiding
• minimaal een jaar ervaring
• uitstekende schriftelijke vaardigheden
• een goede kennis van de Engelse taal
• kennis van Word, Excel, Powerpoint
en e-mail

A L R A V E N VAN HALL C O L L E G E

Niét bang vooreen baan in de
beveiligingsbranche?
Start dan een snelle opleiding Algemeen,
Bèveilisinssmëdewérker
Start 12 januari 2000
7 woensdagen 09.00-12.00uuren/of
7 donderdagen 18.00-21.00 uur
Examen op 7 maart
voomaarden:
• minimaal mavo D-dip/oma
• leeftijd vanaf 18 jaar
• onbesproken gedrag
• dienstverlenende instelling
Kosten theorie-opleiding ƒ 860,(inclusief theorie-examen)
Aanmelden en/of inlichtingen

Neem voor meer informatie contact
op jnet Emilie Mftnn, office manager,
telefoon 020-305 37 00.
Je sollicitatie kim je sturen aan:
Qtiint Wellington Redwood,
Koninginneweg 162, 1075 EGAmsterdam
Qfpere-maike.mannQquint.nl
ICT-organisa.tieverbeteraa.rs

Walraven van Hall College
Roelof Hartstraat 1,1071 VEAmsterdam
Tel.:020-6627798

Sarah Assaf:
„Dit werk is
echt niet zo
eenvoudig"
Foto Jaap Maars

Schoonmaken is
een vak apart'

Meldt u snel aan want vol is vol!

-^

f deel uit wn^^ het regionaal opleidingen centrum arnsterdjm en omstreken

http://www.quintgroup.com

'N
InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BE2ORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.844

ivpivn A waterleidingbedrijf noord-holbnd

HOE ZORGT FOCWA ERVOOR DAT HAAR
MERK UIT DE KREUKELZONE BLIJFT?
Co-adverteren is ook voor een branchevereniging
een effectieve manier om met haar leden te adverteren zonder het zicht op haar merk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het
Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Adverteren? Bel met R i na Verkaai k 020-562 2804 of P leter Langereis 020-562 3436

EE HOOR, zo eenvoudig als
veel mensen erover denken is
het vak van schoonmaakster
helemaal niet," verzekert
Sarah Assaf. „Je moet goedje
hoofd erbij gebruiken, zodat je
altijd efficiënt en systematisch
te werk gaat. En verder moet
je natuurlijk precies weten hpe
de apparatuur werkt, en hoe ie
het Beste kunt omgaan met de
verschillende schoonmaakmiddelen. Wat dat betreft is er
echt een enorm verschil met
watje thuis doet."
Vijf dagen per week past Sarah
haar praktische kennis toe in het
bankfiliaal van ABN-AMRO aan
de Amstelveense Stroombaan.
Tussen twaalf en acht maakt ze
daar het sanitair schoon, vult de
toiletten bij en stofzuigt ze de
kantoor- en vergaderruimtes.
„Maar ook ruim ik regelmatig de
kantoren op en vervul ik als het
uitkomt nog andere opdrachten." Overdag werkt ze samen
met een voorman alsmede vier
collega's, die stuk voor stuk hun
eigen taak hebben. Zo neemt de
één het zware werk voor z'n
rekening door de vuilcontainers
te legen, terwijl een ander weer

gespecialiseerd is in het stofvrij
houden van computerzalen.
„Met elkaar vormen we een heel
gezellige ploeg," vindt Sarah, die
al vier jaar bij ABN-AMRO de
boel netjes houdt. Evenlang als
ze in dienst is van het in
Amsterdam gevestigde schoonmaakbedrijf Lavold, dat over
heel Nederland achtduizend
part- en fulltimers in dienst
heeft. „Ik kwam daar terecht via
een kennis die er al werkte," vertelt Sarah. „Het eerste halfjaar
was ik alleen 's avonds actief,
waarna ik besloot om er een volledige baan van te maken. Ik
vind het namelijk gewoon leuk
om te doen. En over de verdiensten ben ik ook best tevreden."
Als vermoeiend of zelfs ongezond ervaart ze haar vak geenszins. „Ik ben in al die vier jaren
als schoonmaakster zelfs nog
nooit één dag ziek geweest,"
voert ze aan. „Het komt er eenvoudig op neer dat je op een verstandige manier je lichaam weet
te gebruiken. Dat heb ik destijds
uitstekend geleerd op de cursus
die Lavold alle nieuwe medewerkers laat volgen. Daar word je
bijvoorbeeld bijgebracht hoe je
goed moet tillen, en hoe je stofzuigt zonder last van je rug te

krijgen. En ook welke middelen
je wel of niet door elkaar kan
gebruiken."
Voor het milieu onverkwikkelijke vloeistoffen als chloor, ammoniak en bepaalde oplosmiddelen
worden door het Amsterdamse
schoonmaakbedrijf overigens al
jaren niet meer ingezet. In plaats
daarvan kiest men liever voor
onschadelijker methodes, zoals
de moderne inzet van capillaire
doekjes. De microvezels die dit
materiaal bevat, maken het
mogelijk bij het schrobben en
afnemen slechts van helder
water gebruik te maken. „En dat
is natuurlijk een heel goede
zaak," vindt Sarah. „Al is het
geloof ik wel wat duurder."
Voor gebrek aan werk in de toekomst zegt ze niet bang te zijn.
„Integendeel, er komt juist
steeds meer behoefte aan mensen die dit vak willen uitoefenen. Zelf hoop ik nog eens de
functie van voorvrouw te bereiken, zodat ik in een door Lavold
schoon te houden kantoorpand
leiding kan geven. Op die
manier wil ik dan graag mijn in
de afgelopen jaren opgebouwde
ervaring extra nuttig maken."
Johan Schaaphok
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Vreugde en
teleurstelling
bij de sporters
van '99
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De demonstratie van Formule I coureur Mika Salo, tijdens de Marlboro Masters was een groot succes
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Voorlopig staat Zandvoort nog niet op Grand-Prixkalender,
maar moet de racepiste het doen met demonstraties van de
Formule I en vele fraaie wedstrijddagen. De Marlboro Masters
was dit jaar opnieuw een gigantisch succes, met fraaie demonstraties van onder andere Mika Salo en Ralph Schumacher. Vele
Zandvoortse racetalenten streden mee om de nationale titels.
De gebroeders Van Dongen, Ronald Vossen, Dillon Koster en
Allard Kalff reden in de voorste linies. De beste prestatie leverde
echter Peter Furth, die in de Vege Sierra Cup de nationale titel
pakte.
..
„..
De voetbalclubs kwamen veel in het nieuws. Niet dat de
successen groot waren, maar na veel onderhandelen kreeg de
fusie tussen Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen gestalte en
werd afgerond. In september startte de voetbalclub onder de
naam SV Zandvoort. Zowel het zondag- als het zaterdagelftal
opende met een gelijkspel. Zandvoort'75 en het zondagteam van
Zandvoortmeeuwen degradeerden overigens, terwijl het zaterdagteam van ZVM de titel pakte.
TZB deed het goed en werd
byna kampioen. De champagne stond al klaar, maar door
verlies tegen concurrent ASV
Arsenal, greep het eerste voetbalteam bij de laatste wedstrijd net naast de titel. Dit seizoen probeert TZB het opnieuw.
De club heeft inmiddels ook
ontdekt wat regen en een verhoogde grondwaterstand met
een sportcomplex kan doen.
De velden staan bij de geringste regenval onder water en
voetballen werd en wordt
steeds problematischer op het
complex aan de Kennemerweg. Onderhandelingen met
de gemeente zijn inmiddels gestart voor een plekje bij de
sportcomplexen aan de Duintjesveldweg.
De scorelrjst die het Zandvoorts Nieuwsblad wekeUjks
bijhoudt, leverde een bekende
winnaar op. In het topscorerklassement toonde Pieter
Keur zich de beste door 23
keer raak te schieten.
Promotie was er weggelegd
voor de zaalhandballers van
ZVM, doch enige spelers stopten of zochten ergens anders
hun heil waardoor er van de

De teleurstelling is groot bij TZB'ers David Konijn en Mischa Tibboel na het gemiste kampioenschap

selectie weinig overbleef. De handbalclub bedankte dan ook
voor promotie. De handbalsters speelden een aardig seizoen
zonder opzienbarende resultaten.
Kampioenen vielen er toch wel te begroeten. De TC Zandvoort
pakte de titel in de hoofdklasse tennis en de softbalsters waren
het gehele seizoen te sterk en vierden eveneens het kampioenschap en bovendien zorgden de ergo-roeiers van Fitness Paradise voor succes. Willem Pijper staat nog steeds aan de nationale
top bij deze sport al ziet hij inmiddels ook de jongere garde op
zich afkomen..
Een nieuw evenement was de survivalrun. De organisatoren
Ruud Luttik en Hans Konijn hadden een schitterend parcours
uitgestippeld rond de sportvelden aan de Duintjesveldweg en door de vijver bij Gran
Dorado. De deelnemers en organisatoren waren enthousiast
en een tweede editie staat op
de rol. De zwemvierdaagse
heeft Inmiddels een vaste plek
op de sportkalender gekregen
en daaraan toegevoegd is de
wandelvierdaagse. Beide evenement trekken veel deelnemers.
Veel actie was er op het gebied van grootschalige evenementen. Evenementen die alle
plaatsvonden op het strand.
Zo organiseerde de Zandvoortse Schaakclub een groots
schaaktoernooi, hetgeen de
Zandvoortse Bridgeclub ook
deed. Spectaculair was de
world-cup brandingsurfen. De
deelnemers hadden pech dat
de wind het veelal liet afweten.
Een dag kon er volop gesurft
worden en dat leverde meteen
spektakel op.

Tekst:
Aaldërt Stobbelaar
~~ j
!

r

Foto's: Rob Knotter en
Chris Schotanus

Met een fantastische viswedstrijd vanaf het strand schoot
de jubilerende Zeevisvereniging Zandvoort in de roos. Ter
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan organiseerde de
visclub een wedstrijd waar
maar liefst tweehonderd visliefhebbers op af kwamen. Bij
de visclub bestaan plannen om
volgend jaar opnieuw zo'n
schitterend gebeuren te organiseren.
Ruud Luttik en Hans Konijng scoorden met de surfival-run
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Prachtig w<;er bij een eveneens prachtige visvtedstrijd, georganiseerd door de Ze.cvisvereniging Zandvoort

Veel publiek trok het spectaculaire brandingsurfen'-'*
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De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid.

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie.

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
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De drie woonsferen van Gasse Wonen
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Kleuren
Kerst
N

iets leuker voor een kind om in de kerstvakantie zich op een kleurplaat te storten.
Weer eens iets anders dan voor de buis zitten of te computeren. Bovendien is er een aardig prijsje mee te winnen. De inzendingen
kunnen tot uiterlijk woensdag 5 januari 2000
worden gestuurd naar Weekmedia, Postbus
2201, 1000 EK Amsterdam, t.a.v. Trudy
Steenkamp.
NAAM:.
LEEFTIJD:
ADRES:
POSTCODE:....
WOONPLAATS:.

Doe mee met de Va^ Da!e Eindejaarspyzze
i
Los deze puzzel op en
noteer de \etters uit de
genummerde vakjes in
de oploôôïngsbalk.

P

uzzelaars, traditiegetrouw is hier weer de Van Dale
Eindejaarspuzzelactie. Het prijzenpakket bestaat
uit drie prachtige Van Dale woordenboeken waarmee taailiefhebbers ook in het nieuwe millennium uitstekend uit de voeten kunnen.
Zo bestaat de hoofdprijs uit de nieuwe, geheel herziene,13e editie van het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal,
beter bekend als de Grote Van Dale.
De tweede prijs is het spiksplinternieuwe Van Dale
Idioomwoordenboek en de derde prijs het Van Dale
Handwoordenboek hedendaags Nederlands. Al deze
woordenboeken zijn natuurlijk volledig millenniumproof.
Eerste prijs: de nieuwe, 13e editie van de Grote Van Dale.
De in september verschenen 13e editie van de driedelige Grote
Van Dale bevat op 4.400 pagina's 232.743 trefwoorden. Maar
liefst 8.778 trefwoorden zijn nieuw: van arbozorg, contourennota
en flexwerk tot internet, moederbord en zeepbeleconomie.
Behalve duizenden nieuwe woorden uit de jaren negentig zijn
in deze 13e editie ook veel nieuwe citaten, betekenissen, uitdrukkingen en vaste verbindingen opgenomen.
Voor het eerst is aan duizenden woorden een datering toegevoegd. Ook geeft de 13e editie uitspraakinformatie bij woorden
waarvan de uitspraak afwijkt van de Nederlandse uitspraakregels. Het meest complete Nederlandse woordenboek heeft
een nieuw, omberkleurig jasje en is voorzien van een handige
en luxueuze opbergcassette. Om het opzoeken en terugvinden
te vergemakkelijken, is elk deel bovendien uitgevoerd met twee
leeslintjes! De winkelwaarde van deze prachtige hoofdprijs is
339 gulden.
Tweede prijs: het spiksplinternieuwe Van Dale
Idioomwoordenboek.
In november 1999 verscheen het Van Dale Idioomwoordenboek.
Een woordenboek voor iedereen die geïnteresseerd is in taal en
meer wil weten over uitdrukkingen, gezegden, zegswijzen,
spreuken en vergelijkingen. In het Idioomwoordenboek zijn
duizenden uitdrukkingen opgenomen, van Van a tot z tot
Zwijgen als vermoord.
Alle uitdrukkingen zijn voorzien van een heldere toelichting en
een of meerdere citaten. Behalve een naslagwerk om de betekenis van uitdrukkingen op te zoeken, is het Idioomwoordenboek
ook een blader- en leesboek: de tekst is prettig geschreven, zonder afkortingen en symbolen, maar met honderden illustraties,
deels in kleur. Winkelwaarde: 135 gulden
Derde prijs: het Van Dale Handwoordenboek hedendaags
Nederlands.
Voor iedereen die ook in het nieuwe millennium correct
Nederlands wil spreken en schrijven, is er dit 1.200 pagina's tellende woordenboek. De moderne woordenschat vindt u terug in
de 66.000 trefwoorden, de betekenissen en de voorbeelden. Een
uitstekend naslagwerk voor kantoor, thuis of school.
Winkelwaarde: 65 gulden.
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Geïnspireerd door tekenplaten en jeugdherinneringen neemt choreografe
Conny Janssen de vrijheid, deze gedachten ongecensureerd te vertalen in
haar danstaai. Zo wordt
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Foto: Tet Lagemaat
De voorstelling is van zondag 2 tot en met dinsdag 4 januari te zien in
Theater Bellevue. Aanvang 20.30 uur.
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Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon krijgen lezers van
de krant vijf gulden korting op de normale toegangsprijs van 22,50 gulden.
Maximaal twee personen per bon. Niet in combinatie met andere kortingen.
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een zinneprikkelende voorstelling, die de negen dansers de ruimte geeft hun
karakters te verweven in dit
verhaal. Conny Janssen won
de Philip Morris Kunstprijs
1998 Dans (Eigentijdse Dans),
de Zwolse Dansprijs zowel in
97/98 als in 98/99 én de
Aanmoedigingsprijs
Choreografie van het
Dansersfonds.
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O
Stuur uw oplossing1 van de puzzel vóór 5 januari naar
Wcekmedia, Postbus 2201,1000 EK Amsterdam, ter attentie
van Trudyrsteenkamp.
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f en danser ontwaakt langzaam in een transparante bal. Zijn omgeving aftastend verbaast hij zich over de beslotenheid. Bevinden we ons onderwater?
Het voortkabbelende geluid van klotsende golven, een zesmeeuw die overvliegt... Is dit een sprookje wat werkelijkheid wordt of de werkelijkheid die op
een heerlijke droom lijkt?
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Kaarten voor'Kus van een Vis'kunt
u reserveren bij de kassa van
Theater Bellevue en het Nieuwe de
la Mar Theater (Leidsekade 90 in
Amsterdam), telefoon 020-530.5301.
Voor meer informatie: 020-623.3700
en via www.iyw.nl/een productie
van impresariaat wjm visser.
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Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u.
verdienen? Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang U werkt.
Bel voor meer info:
020-201 41 96.

Personeel gevraagd

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Algemeen
DUTCHTONE ALLIN-PAKKET
MET DE NOKIA 3210 GSM.
De nieuwste Nokia!
In combinatie met een Allin abonnement
met keuze uit supervoordelige belbundels.
Of u nu veel belt of weinig...
dit is de beste aanbieding.
Bereikbaar in binnen- en buitenland.

CARPET-LAND, Europa's grootste specialist in vloerbedekking
en raambekleding zoekt voor l laar vestigingen in Amsterdam

FREELANCE
ALLROUND STOFFEERDERS
Allround omdat u niet alleen ruime ervaring moet hebben in het
eggen van losse, gelijmde en gespannen tapijt, vinyl, marmoeum, parket en laminaat, maar zeker ook in het plaatsen van
gordijnen en zonwering! Geïnteresseerden zullen als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn.
Bent u geïnteresseerd om samen te werken met Europa's
grootste keten van vloerbedekking en raambekleding speciaalzaken? Reageer dan schriftelijk of telefonisch naar:
"arpet-land B.V., Postbus 9396, 3506 GJ Utrecht,
.a.v. de heer P. Egberts, tel.: 030-2631263.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Telecommunicatiebedrijf, gevestigd in Amsterdam, zoekt,
Ier uitbreiding, van haar team:
BEGELEIDSTER VAN
WERKNEEMSTERS
voorkeur leeftijd 25-35 jr.
De werkzaamheden bestaan
uit:
- Telefonische ondersteuning
en werving van dames.
- Administratieve
handelingen verrichten.
- Sociale vaardigheden.
- Ondersteuning geven in
advertentiebeleid.
Gevraagd:
Analytisch vermogen. Zelfstandig werkend in een team.
Omgang met PC gewenst.
Wij bieden:
Goed salaris. Goede'emolumenten. Het betreft een fulltiTie job met goede groeimogeijkheden. Bel voor meer informatie:
Tele-lnfo,
Rob
Toornstra, 020-6069444.
Wij vragen voor een bouwwerk in Zandvoort een KANTINEMEDEWERKSTER/-ER
voor 2 uur per dag, 5 dagen
per week. Werktijden van
12.00-14.00 u. Tot de werkzaamheden
behoren
het
schoonmaken van de kantine
en tijdens de pauze het verstrekken van koffie, fris en
snacks. Inlichtingen:
Blom Schoonmaakorg. BV,
tel. 0172-571755.

2 MAANDEN GRATIS
ABONNEMENT!

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
"•45. Kijk en bel 0906-1588
99cpm)

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Schoonmakers gezocht voor
ma. t/m za. (08.00-10.00 uur)
(ochtend) voor een pand in
het centrum van Amstelveen.
Interesse? Bel:
GEMINI: 079-3620633.

Oppas en au-pair

Vrouwen 18-55 geven telnr.
/oor contact! Bel: 0906-1822
1gpm)
* Amateurseks-Dating*
Vrouwen uit jouw regio!

0906-90.99.008 (105cpm)
SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
Lekkerste nummertje nu
JVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.

0906-9691 pm99c.
"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611
Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! alleen hete
meiden! 99cpm 0906-0603.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen 99cpm 0906.0601.
Biseks! Buurvr. + buurmeisje
18! Spelletjes worden steeds
harder! 99cpm 0906.9526.

Personenauto 's
te koop
aangeboden

Voor een perfecte SAAB
Gezocht: lieve oppas voor af SAAB SERVICE MOLENAAR
en toe voor onze 2 dochters, 2
Rep., onderhoud, APK.
en 5 jaar. Tel. 0297-533733
Eigen revisie-afdeling
(Uithoorn).
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB

Uitgaan

Donderdag 23 dec. kerstbal.
Dansen/ontmoeten & hapjes v
Alleengaanden v.a. 30 jr. De
Ossestal, Nieuwelaan 34 bij
Osdorperban 88 Osdorp 20 u.
Sportcafé Zandvoort
voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
yerjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

Evenementen
GROTE
VLOOIENMARKT
AMSTERDAM-ZUID 2e kerstdag 10:00-17:00 uur Apollohal
Stadionweg 3-5. Inl.: Org.buro
Midland b.v. 033-4751167.

Opleidingen en cursussen

Tel. 023-5614097

Kennismaking
60+ Vrouw die zich 40 voelt,
zoekt een man op gelijk niveau! Ik hou van wandelen,
dansen, fietsen, theater, dagtripjes maken en een leuk
gesprek bij kaarslicht. Ben jij
een beschaafde man en minimaal 1.78 lang? Dan mag jij
bellen! Boxnummer 222480.
Randstad! Ik ben Jessica, 43
en zoek een vriend bij wie
eerlijkheid en openheid vooraan staan. Ik hou erg van
dieren, natuur en muziek. Wie
wil met mij kennismaken?
Boxnummer 238823.

Ik, alleenstaande moeder van
PRIVE-les
Engels,
Latijn, Engels voor beginners + half 27, zoek dito moeders, alleenGrieks, Dutch Lessons. J. gev. ƒ6,- per uur. Begin 10,11 staand, om samen met de
kids leuke dingen te doen en
Bakker, Botticellistr 38", A'dam
+ 13 jan. Ook privé-les. •
(bij Olympiapln) 020-6751664.
Progress. Tel. 020-4124800. bij elkaar op te passen. Boxnummer 200400.
Particulieren
NAGELSTYLISTE, een vak
ontvangen
met toekomst avond-dagopl.
Heren uit de Randstad opge50% korting!
Info: 020-6201914.
let: ik ben een 23-jarige, slanke, jonge moeder, steenbok
van sterrenbeeld en draak.
Z.k.m. man met spirituele
PERMANENTE MAKE-UP
Sportmassage, ontsp. mas- interesses. Voel je je aangeNu voor iedereen betaalbaar! sage Shiatsu, voetreflex, ook trokken? Boxnummer 200424.
Vista Studio. 020-6201914.
zonnebank. Tel. 023-5714092

Lichaamsverzorging

«KÉSKS,,.
Met 901

.-«acs»

Dieren en -benodigdheden
HONDENKAPSALON
ANITA'S DOGCARE
per 1 jan. 2000 kunt u bij mij
terecht voor het trimmen van
uw hond. Tel. 5717523.

Ellen Cats Hondenkapsalon
wenst u allen een prettige
Kerst. In 2000 doe ik ook weer
mijn best. Volgens afspraak,
Achterweg 1 Tel 023-5730068

Gezocht:
betrouwbare/lieve Flatcoated Retrieverpups en
Labradorpups. Tel.: 0411oppas voor onze oudere
teckel voor een paar dagen. 643914, b.g.g. 06-55973282.
Info.: 023-5712979.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem

Ged. Oude Gracht 5-9

Woonruimte te
huur gevraagd

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden
Garage te huur omgeving
Gerkestraat. 023-5714534.

0906-lijnen

W o R D:

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-1844 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

FLEVO

FERRIES

Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.

FLEVO FERRIES. EERSTEKLAS, VOOR lEDEfii

Wallocatie Almere: einde Sluiskade '
Wallocatie Amsterdam: Zuider IJstraat 1
Wallocatie Lelystad: Oostvaardersdijk 498

Correspondentieadres: Flevo Ferries BV
Postbus 94401.1090 GK Amsterdam
Telefoon: 020 46 26 750

Waar is die aardige, lieve man
tot 30 jaar met een hoge opleiding om een serieuze relatie
mee op te bouwen? Ik ben
een mooi, slank meisje van 22
jaar met een universitaire
opleiding. Ik heb hele mooie
donkere ogen! Wil jij daar in
kijken? Boxnummer 211425.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Jonge vrouw uit de Randstad,
39, 1.74 groot met een flink
postuur. Ik wil in contact kpmen met man uit regio eerlijk,
humor en betrouwbaar en
liefst niet kaal. Ben je tot 40
jaar prima, zie je er goed uit
dan is dat meegenomen. Kinderen geen bezwaar. Boxnummer 266925.

Woonruimte
te huur
aangeboden

Let op: normaal kunt u een gecombineerd bus-/bootkaartje
kopen. Gedurende deze fl 2,50-actie is dat echter niet mogelijk.
U koopt uw goedkope bootkaartje op de wallocatie, en gebruikt
dus gewoon uw strippenkaart in de bus.

Bel OV Reisinformatie 0900 - 92 92 of surf naar www.flevoferries.nl

Ben je een vrouw en zoek je
een leuke vriendin? Ook dan
kun je bellen met dit nummer!
Ik ben Annemarie, een 21jarige meid en zoek een
vriendin die stevig in haar
Micro-advertenties opgegeven schoenen staat. Ik hou van uit
voor maandag 15.00 uur eten, bioscoopje pakken of
worden al in dezelfde week op gewoon lekker kletsen. Boxwoensdag geplaatst.
nummer 234839.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

retourtje betaalt u dan slechts fl 2,50! (let op: beperkte dienstregeling). In Amsterdam liggen de boten bij Zeeburgereiland.
U komt er heel eenvoudig met de speciale Flevo Ferries
bus 501 van het GVB Amsterdam (u vindt de halte aan de voorzijde van Amsterdam CS). In Almere Haven liggen de boten aan
het einde van de Sluiskade. Ons gratis pendelbusje verzorgt het
vervoer tussen de wallocatie en bushalte Almere Haven
Centrum.

Meer weten over tijden en tarieven?

Autoverzekering

T.h. kamer met gedeeld gebr
ELEGAST5
sanitair nabij Centrum. Tel
1e kerstdag 11.00-17.00 u. 023-5739050.
2e kerstdag 11.00-17.00 u.
ST. NED. ANTIQUAIRS
tel. 033-4751167.
Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG voor yei06 Software Centre Europe
ling: 31 jan.-1 feb. Spinnerij 33
zoekt voor medewerker (m)
Amstelveen. 020-6473004.
'n huurwoning in A'dam-Centr.
Huur max ƒ600. 020-5470661

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

De nieuwe verbinding begint officieel op 3 januari 2000. Maar
u kunt al eerder instappen. In de week van 27 december tot
3 januari geldt een speciale introductieprijs; voor een

Zomaar een blind date of jouw
droomprins op het witte
paard? Het kan echt allemaal
op dit nummer met nette oproepen van mannen uit jou
eigen regio. Ik ben een man
yan 24, mijn naam is John en
ik hoop dat je de telefoon pakt
en kiest voor mij op: boxnummer 734920.

Keizer Karelcollege

Reparatie en
onderhoud

Proberen voor fl. 2,50!

Ken jij dat boek van 'Alleen op
de Wereld'? Nu, zo voel ik me
dus ook, we hebben allen een
rugtas met het verleden maar
vandaag heb ik de moed genomen om een nieuwe rugtas
aan te schaffen voor de toekomst! Ben jij een man rond
1.85
bel dan. Boxnummer
317080.

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Deze aanbieding is geldig
t/m 31 december 1999 en
.
zolang de voorraad strekt.
" ' " TOHC
Neemt u s.v.p. een kopie bank••' afschrift en legitimatie mee «oor een snelle afhandeling.

want kinderen van 4 t/m 11 jaar reizen voor een piek!

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Monet Strijkservice

antiekbeurs
Amstelveen

vanaf 3 januari 2000, met Flevo Ferries. Of u nu ontspannen wilt
forenzen, uitwaaien in de polder of juist een dagje lekker shoppen. Op werkdagen varen we 17 keer beide kanten op en in het
weekend elk uur. En voorzo'n luxe tochtje betaalt u een bijzonder vriendelijke prijs. Neem straks gerust uw kinderen mee,

Financieringen

Mode en accessoires

Kunst en antiek
Kerst

Comfortabel heen en weer tussen Amsterdam en Almere? Uw
eigen luie stoel, een vers kopje koffie en een krantje? Dat kan

Denkt u ook dat al deze advertenties nep zijn? Sorry Uw rubrieksadvertentie kunt u
maar dan slaat u de plank
telefonisch opgeven.
echt volledig mis! Echt honTel.:020-5626271.
derden echte advertenties en
elke dag weer nieuwe erbij!
Voorbeeld: Mijn kerstboom is
Ben jij een vrouw en zoek jij
versiert, in huis branden lichteen man? Nou misschien is
jes... Ik mis een lieve man!
dit wel de ware! Ik ben Leon,
Boxnummer 233198.
1.87 lang, een leuke, spontaIk ben al een tijdje gescheiden ne jongen van 26 en wat ik
en wil nu weer de eerste zoek is een leuke, eerlijke,
stapjes zetten voor het op- betrouwbare, spontane jongebouwen van iets nieuws. Ik dame om een leuke relatie
woon in de Randstad en zou mee op te bouwen. Boxnumeerst eens met je willen uit- mer871638.
gaan bijvoorbeeld lekker gaan
Mannen uit de randstad zoeeten of zo. Als je net als ik dol
ken contact met dames voor
bent op reizen, reageer dan
een relatie. Voorbeeld: Henk,
Boxnummer 842201.
ruim 2 meter lang, fors geLieve, warme, blonde Ker- bouwd, donker haar, donkere
stengel, 47 jaar, is op zoek ogen, ziet er goed uit. Zoek
naar een lieve, spontane, eerl. vrouw, kids daar ben ik
serieuze Kerstman die niet gek op. Ik wil graag donkere
alleen op een avontuurtje uit is dagen met je delen. Boxmaar wel, net als ik, heel veel nummer 718339.
gezelligheid
en romantiek
zoekt! Ben jij dat? Bel me dan Wilt u reageren op een adsnel! Boxnummer 302759.
vertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Vrouwen zoeken vriendinnen Weekmedia, Postbus 156,
voor een fijne vriendschap! Ik 1000 AD Amsterdam.
ben Sandra, 26 jaar, en niet De inzendtermijn bedraagt
op zoek naar een relatie. Ik maximaal 8 weken na plaat'
zoek een gezellige vriendin sing. Uw reactie dient verom mee te gaan stappen en stuurd te worden in een ente winkelen. Voel jij je aange- velop met in de linkerbovensproken dan mag je nu reage- hoek vermelding van het
ren... Boxnummer 312891.
briefnummer.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorfs Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

5,82

t/m 4 regels

f

7,76

t/m 5 regels

f

9,69

t/m 6 regels

1 1 1,63

t/m 7 regels

1 1 3,57

t/m B regels

f 15,51

t/m 9 regels

f

t/m 1 0 regels f

1 7,45
1 9.39

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
'Naam:
'Adres:
Pöstcodë/Raats:'
Plaatsingsdafum/data:

Telefoon:

15

dinsdag 21 december 1999

eekmedia 17

Kerstdiner
Café Restaurant

Tiroler Stüberl
Passage 28-30 Zandvoort

Bang & Olufsen
presenteert
een nieuw concept

iV Warme voorgerechten •&•
Gevulde vissoep
Ossenstaartsoep met rundvlees

***
•A" Koude tussengerechten iV
Combinatie van gerookte zalm, palingsalade
Gerookte kalkoen salade met verse kruidendressing

***

Denkt u bij Zalm ook aan
prettige Jinanderingsvormen
en een sluitende begroting? Neem nu ons
feestelijke decemberaanbod. Als u nog deze eeuw een
complete Brugman keuken of badkamer aanschaft,

•k Hoofdgerechten ie
Kalkoenfilet met groentesaus
Lamssteak met knoflookkruiden jus
In sesamzaad gebakken zalmfilet met komkommersaus
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten,
salade en frites, gebakken aardappeltjes

BeoVision 1
In een wereld waar complexiteit vaak "wordt
verward met vooruitgang komt nu de BeoVision 1.
Een gemakkelijk te gebruiken televisie met
eersteklas beeld, uitstekende geluidsweergave

Tevens zijn wij
Oud en Nieuw
geopend

Kerstdessert

Café met bonbons
69,- p.p.

betaalt u pas in 2001. Zonder rente. Zonder extra kosten,
Een mooier wetsvoorstel kunt u zich deze maand niet wensen,
Gaan uw gedachten bij zalm meer uit naar een lekker hapje?
Ook dan is uw bezoek aan één van onze showrooms de
moeite waard. Want alles kan met Brugman.

Nu kopen en pas in 2001 betalen!
Tegen o% rente, zonder extra kosten!**

en een baanbrekend bedieningsprincipe.

Ie en 2e kerstdag geopend

Beo1

De Beo1 afstandsbediening staat

Voor reservering of informatie tel. 023-5718732

rechtop met slechts een paar toetsen
voor gemakkelijk en snel gebruik.
Alle functies worden met de duim
bediend via eenvoudige en logische
in-beeld menu's.

GROENTE EN FRUIT
3 jaar garantie

Decembermaand
BANG S. OLUFSEN

de hele maand feestmaand

Nu bij uw Bang & Olufsen dealer:

Bij besteding boven de 35,1 fles wijn KADQ

Hegeman Bang&Olufsen Centers
U Amsterdam: Stadhouderskade 2Ja. Tel: 020-61.65.596
U Amstelveen: Amitadlmstmj 507. Til: 020-64.14.019

A LIFE

LESS ORDINARY

Uiterst stijlvolle complete badkamer in wit. Een badkamer waarin ruimte en luxe samengaan. Deze badkamer'bestaat uit: hoekbad, greeploos meubel met wastafel, wandcloset en kranen.
Meerprijs kleur pergamon ƒ 450,-.
f
^
- _

ƒ

6.49 J,"

ƒ

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404

Deze landhuiskeuken in wit essenhout heeft een frisse uitstraling, waar details sfeerbepalend zijn. Ook in vanille leverbaar.
Compleet met inbouwappararuur. Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld) afmeting 265 x 305 cm.
f

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

26 december uitreiking Eindejaarsmiljoen Sponsor Loterij
UITSLAGEN
SPONSORBINGO
19 DECEMBER

BINGO
getal l t/m 22

' * '12 29 20 26 30
08 25 42 02 32 23
37 36 40

14 16 35

*

13 .15 18 03 39

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000BINGO
getal 23 t/rn 36

17 /ÏO.OOO,- 31

ƒ20,-

,28 ƒ1.000,- '09

ƒ 10,-

21

ƒ 100,-, 43

ƒ9,-

.05
22
07

ƒ50,- 34
ƒ40,- 38
ƒ30,- 45

ƒ8,ƒ7,ƒ6,-

04

ƒ25,-. 19

ƒ5,-

Volkswagen Lupo
005104535
in Rotterdam

GASTONS
SURPRISE

Wint ü een
milj oen?
Tweede Kerstdag ziet u in SponsorBingo van
18.10 tot 19.00 uur of u de winnaar bent van
de Sponsor Loterij Eindcjaarsprijs van l niiljoen gulden. Deze prijs wordt uitgereikt door
Johan CruijfF, ambassadeur van de Sponsor
Loterij. Bent u op de valreep van deze eeuw
een miljoen gulden rijker?

Jet Bijmim
Sponsor Lolcrij

K A N

M E T

B R U G M A N

BESTE ADVIES HZ3S" BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL •( 00% BESTE GARANTIE
samenwerking met PrimeLine, zonder kosten of rente. BKR toetsing en registratie.
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Johan O'iiijff ivi/;( «Is Am/wssaclair v«n de S/wiisor Lolcrij
iilOL'ii uil.

JA, :iK;wiL EEN MILJOEN :WENÏSIEN!
Ti'i'ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
clc maandelijkse trekkingen, kans op ticncluizcndcn I3ingoprijzcn!
Ik maclilig u hicrliij lol wcdcropzcgging om
voor elke trekking (max. 13 x per jaar) de inleg
van ncvcnstaandc rekening ;\f te schrijven.
D ƒ 40,D f 30,D ƒ 20,H ƒ 10,-

De Bingolijn

Zclfomcn voorbehouden

A L L E S

Met uw lot speelt u ook voor de Sponsor
Loterij Weekprijs van 100.000 gulden. En elke
dag kan clc Dagprijs van 25.000 gulden op uw
lotnummer vallen! Laat uw kansen niet liggen.
Vult u de bon nu in en kies meerdere lotnummcrs. Dan maakt u gegarandeerd meer kans op
al deze prijzen.

zondag 26 december
18.10 uur op RTL 4
Kijk, bel en win:

0909-0077 (95cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm).
op werkdagen
van 9.00-21.00 uur.

KEUKENS & BADKAMERS

Voor maar één tientje per maand maakt u
kans op vele fantastische prijzen in de Sponsor
Loterij. Elke zondag maakt u in SponsorBingo
kans op de Thuisbingo van 25.000 gulden en
de Zaalbingo van 10.000 gulden. Daarbij
maakt u kans op een splinternieuwe WV Lupo.
Startklaar voor U! Maandelijkse Extra Prijs is
de Gouden Bingo: een droomreis ter waarde
van 15.000 gulden. De keuze van bestemming
is geheel aan u!

SPONSORBINGO

Door Johan Cruijff
gesigneerde
voetballen, of
voetbaltickets
Bekerwedstrij d
Ajax - Cambuur

Extra koopavondetr. ;;
Donderdag .*i december
•Woensdag 29 december.
Donderdag 30 december

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(cén lotnummer)

d clc heer

D

150.99.12

Het

Naam:
Adres:
Postcode:...

Zand voorts
i IMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:

Plaats:
(PosObanknunimcr:
Bel m i j bil een prijs
b o v e n / 10.000,-'
Geboortedatum:
(dag-maancl-jaar)

Omdat u niet zonder kunt!

Tel:

(i-I. 0900- JOO

Datum:
Handtekening:

...zorg er goed voor: een hond zorgt voor de
nodige bewnging.
Meer tips vindt u in de brochure: 'Bewegen doet wonderen'.
Bel: 0800 300 O 300.
Nederlandsev/Hartstichting

Bon opsturen (zonder posCcgcl) naar: Sponsor Lolcrij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

*dvleiprijiilichl» riftrtntl* zoalf >ingtg«v«n door otllcltli Imporuur of (»brlh«nl

PPER!

Voor nog slechts 1000 nieuwe
Ben Soms abonnee's, hebben we de
aanbieding van de eeuw!
Het meest populaire toestel,
de Siemens C25, GRATIS bij het
voordeligste GSM abonnement van
Nederland: Ben Soms!!
SIEMENS C25
T.W.V. FL 899.Dual band
(900/1800 Mhz)
130 gram
l tot 100 uur
s»and-by
" tol 5 uur beltijd
• EFR (optimale
geluidskwaliteit)

KERSTAANBIEDINGEN..
SAMSUNG DECT
SPR5100, Digitaal, nietafluisterbaar,
ruisvri|. '349.-

249
PHILIPS DECT
Xalio, superieure kwaliteit. '399.-

269
ERICSSON TOP DECT
BS120; zeer compact, uniek design, digitaal, niet afluisterbaar.
•499.-

329 r
ERICSSON DECT
BS140; nummerweergave, mclusiel digitaal antwoordapparaat, 50 memo's. '599.-

449:

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm, BlackLine-S,
stereo, teletekst. '2095.-

989:
PHILIPS BREEDBEELD
PW5304; 70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen. '2795.-

1269:
BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ
Grootbeeld, HiFi-stereo, TXT. '2699.-

1489 r
PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
Topklassel Grootbeeld Black
line-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245.-

SIEMENS GIGA-SET
TOPKLASSE Dect telefoon. '549 •

1679:
PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO-LOGC100 HERTZ
PW9513; 70 cm, Blacküne-S Ultra Flat
beeldbuis, stereo, teletekst. '3295.-

2449:

Ook voor uw kerstcadeaus moet u bij BCC zijn! Wij bieden u een reeks
spectaculaire kerstaanbiedingen, zodat u met een goed advies en een
uitstekende service ook met kerst kunt slagen bij BCC. Om u nog beter van
599:
dienst te kunnen zijn/ hebben we voor de kerst een aantal extra
SONYTRAVELLER
ER
koopavonden, zodat eenieder de gelegenheid krijgt van onze
TR401;HiFi geluid.'1330.1330.fantastische kerstaanbiedingen te profiteren.
789:
SAMSUNG CAMCORDER
STUNT
VPA12; 16x motorzoom. '1099.-

SHARP CAMCORDER
RDER
VLE610; 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor. '1199.-

PHILIPS 70 CM STEREO KLEURENTELEVISIE

789:

28PT4; BlackLine Flat Sauare beeldbuis, 80 voorkeuzezenders,
teletekst, On Screen Display, inclusief afstandsbediening. '1599.-

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM
TRV24; VideoS Camcorder. '1590.-

1099:
JVC DK3TTALE CAMCORDER
DVF1; 160x digitale zoom, Multimedia
voorbereid, dwetse accessoires. "2199-

1599:
SONY DIGITAL 8
TR7000; Super Steady Shot, 80x
digitale zoom. '2420.-

SONY DVD SPELER
DVPS315; geschikt voor DVD, audio- en video-CD. Superieure studio
beeldkwaliteit. Meertalige spraakkeuze en ondertiteling, perfect stilstaand beeld, inclusief afstandsbediening. '1770.-

1699:
SONY DIGITALE
CAMCORDER
PC1; Super Steady Shot, 10x optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm. '4730.-

2989:
"SIÉfôEHS TKHNOIOG1E"
DKTHUISaHTRAlf
Dect hulfitetefoon » EXTRA
handsct -t- EXTRA lader»
Absoluut ruiavrfj. Intern gratis
bellen, uilbreidbaar tot
S handsets. Nu met ƒ 20.gratis bellen en 12 maanden
aan hul» garantie. '648.-

BEN SOMS
ABONNEMENT:

• geen abonnemenrskostert

• u koopt vooraf uw belminuten
• 30 belminuten per maand voor slechts

f l 15,• niet gebruikte belminuten kunt u
3 maanden opsparen
• dag en nacht bellen voor fl 0.50
per minuut**
• bellen in binnen- en buitenland
• SMS-berichten versturen én ontvangen
• u betaalt alleen voor wat u belt!

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon
metnummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop! '249.-

1891

BOSCH DRAADLOOS
CT1; Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's. '299.-

SONYBREEDBEELD
24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT'2440.-

999.-

SONY BREEDBEELD
KV28W1;71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2990.-

1199:
JVC BREEDBEELD
28WT2; 71 cm BlackLine Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT. * 1699.-

1279:
PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
W28D3; 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound. '3199.-

1799.-

139:

PHILIPS 70 CM STEREO
28PT4,Graolbeeid,BacWjne,TXT.M645.-

SAMSUNG STEREO
FEREO
Lre-S,TXT.*149E
C)C703;70cm,BlackLre-S,TXT.*1499.-

899 r

1079.

PHILIPS DVD SPELER
DVD705; Studiokwahteit. '1499.-

689.PIONEER DVD SPELER
DV515; 10 bit, inclusief
afstandsbediening. *1449.-

769
SONY DVD SPELER
DVPS315; 10 bit, incl. afstandsbedienmg. '1770.-

849
THOMSON DVD SPELER
DTH2000; 10 bit, incl. afstandsbedienmg. '1869.-

1079:

ARISTONA STEREO
TEREO
TA4413; 63cm, teletekst.
eletekst. '1595,
'1595.-

749:

;o

SONYSTEREO
KV25; Super Trinitron,
tron, TXT.
TXT.'1399
"l 399.-

869:
PANASONIC STEREO
TX25M; 63 cm Quintrix
Quintrix beeldbeeld
buis, TXT.'1199.-

899 r
PHILIPS 100 HERTZ
PT820; 63 cm,, BlackLine-S,
BlackLine-S
stereo, TXT. *2795.95.-

ALLE TOP TITELS
Nu bij BCC verkrijgbaar,

469 r
SAMSUNG51CM
/l BEELDBUIS
CB20S, ICOvcncteuzezErdetsJXT
'659.EZEndetsJXresa

399:

SIEMENS C25

SAMSUNG PORTABLE
RTABLEKTV
KTV
fetandsbed. *439.'439.
37 cm, TXT, incl afstandsbed.

6 Dual band
Mhz)

339r

% 130 gram
9 tot 100 Uur stand-by

ARISTONA PORTABLE
RTABLE KTV
TA1263; 37 cm, incl.
nel. afstandsbe
afstandsbedienmg. '495.-

* tot 5 uur hettijd

295 r

{optimale gefuidsARISTONA51CMKTVATIDEO
•TR427;.Showview, PDC, ,TXT,
21uners.'.1395.•
.

ik&alitelt)
-, èigeh betmeïodie!

789r

'• mobiel bellen vanaf

muziek CD's
naar keuze
tw,v„ 90.*
O Inclusief FRAGGI;
het allereerste
virtuele vriendje

SONY HIFI STEREO
SLVE830; 4 koppen, Montagerecorder. '1200.-

689 r
JVCSUPERVHSHRSTEREO
HRS7500; 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbed. '1099.-

689 r

\HCUJS\Ef

JUBfc

üat vié SMSberichten kan
worden opgevoed
'én verzorgd!

") i.c.m. 2 jarig Ben Soms abonnement.
") geldt niet voor 0900 en buitenlandse nummers
Voor aanvraag vereist: geldig legitimatiebewijs en geldig
, bankafschrift zonder bedragen (met ouder dan 1 maand)

INKLAPBARE 4-LAMPS
ZONNEHEMEL

SON^37CMKTV;/VIDEQ
•KV14V4; Showview, PDC. '1220.-

649;

Met Philips HPA CLEO lampen.
Timer en automatische afslag, in
hoogte verstelbaar, inklapbaaren
verrijdbaar. '1599.-

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER
SLVE920; 7 koppen, Super Trilogic, HIFI stereo.'1650.-

899 r
STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandsbediening.

249 r

TEFAL FRITEUSE

JVC AUTORADIO CASSETTESPELER
4 x 35 Watt versterker met pre-out, digitale tuner met 24
pre-sets, uitgebreide toonregeling met loudness, autoreverse cassettedeck, groot afneembaar frontpaneel. '336.-

Uitneembare binnenpan met antiaanbaklaag dus makkelijk schoonmaken. Filterdeksel, koele wand en
kijkvenster. '239.-

SIEMENS VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen, weggewerkt
verwarmings element en AQUASTOP. '1748.-

SAMSUNG
3 DER
VIDEORECORDER
SV220; Inclusief afstandsbed.
standsbed.*369.
'369.-

279.
WHIRLPOOL
CONDENSDROGER
150 minuten timer, 2 warm- *
te standen, RVS trommel,.
extra grote vulopening.
'1249.-

ARISTONA
VIDEORECORDER
SB100; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg.'495.-

299r
PHILIPS VIDEORECORDER SHOWVIEW EN PDC
VR165; 2 koppen, incl. afstandsbedienmg. '745.-

MOULINEX 8-PERSOONS GOURMET
Altitude 1600. Voor grillen, gourmetten of racletten. Met 8
pannetjes met anti-aanbaklaag. Met aan/uit-schakelaar en
controlelampje. '139.-

SONY VIDEORECORDER
E130; Incl. afstandsbediening.'610.-

MOULINEX
COMBI
MAGNETRON

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
NVSD230; Showview en PDC,
incl. afstandsbediening. '599.-

900 watt, 27 liter inhoud, maqnetron, grill
en helelucntoven apart
en gecombineerd te gebruiken. '859.-

699.-

tW,V. 99.95
O 2 GfcATlS top

HRJ700; 4 koppen, eenvoudige bediening,
TV Link, 2 scartaansluitingen, inclusief
afstandsbediening. '929.-

GRATIS
bij aankoop van
een vaatwasser

359r

SAMSUNG51CMKIV/VIDEO
TVP5050; 2 timers, 2 koppen.'989.-

ff Ó£Si per minuut!
» GRATIS BEER

JVC HIFI STEREO VIDEORECORDER MET PDC EN SHOWYIEW

1489:
51 CM KTV TELETEKST
ILETEKST
70 voorkeuzezenders,
nders, Off. Ned
Ned.
Philips garantie. '745.•745.-

@ cbmpóheer zelf je

EX880; Schitterend design mini Hi-Fi systeem, bestaande uit losse
componenten, 2x 75 watt versterker, RDS-tuner, 3 CD-wisselaar met
CD-tekst, 3 MD-wisselaar/recorder, incl. afstandsbediening en
topklasse 3-weg luidsprekers. '2550.-

SONY72CM HIFI
1IFI STEREO
KV29C1; Super Tnnitron,
irtron, TXT. '1880.
'1880.-

uw GSM

, (900/1800

529:
SONY HIFI STEREO
SLVE720; 4 koppen, Showview
en PDC.'1100.-

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM
MET MINIDISC WISSELAAR

549:

879:

telefoon
afgaat!

449 r
JVC HIFI STEREO
HRJ700; 4 koppen, Showview
en PDC. '929.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR675; 4 koppen, Showview+PDC,
Follow TV, long play. '1045.-

349;

Deze beer
danst en
zingt
wanneer

399:
ARISTONA HIFI STEREO
SB605; 4 koppen, Showview en
PDC, long play. '945.-

549:

PHILIPS FAX
HFC141; Automatische papierinvoer, kopieer functie, eenvoudige bediening. *399.-

SAMSUNG A-4 FAX
SF3000; Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, IdOpagina's papierfeeder. '799.-

SAMSUNG HIFI STEREO
SV610; Incl. afstandsbed. '714.-

BRAUN
TANDENBORSTEL D9500

PORTABLE KTV
37 cm, incl. afstandsbediening.

ARISTONA 37 CM TV/VIDEO MPRUS
TR127; Showview, OH. Ned.
Philips garantie.'945.- .

Losse bod/, past op alle
Plak Corttrol laders, met
Stop 'n Go timer. *79.-

249;

549 r
BETAALGEMAK
BIJ BCC

De Best Customer Cord Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen. Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
l. op rekening kopen
2 uitgesteld oetalen
3. doorlopend krediet
4. het BCC PrivePlusPlan.
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel'

SONY DIGITAL 8 CAMCORDER
MET SUPER STEADY SHOT

1599.-

Digitaal opnemen op Hi-8, 80x digitale zoom, HiFi stereo,
super nightshot, stamina voor lang lilmen met dezelfde
accu, inclusief alstandsbediening. *2420.-

REED
7Ü .. •••oV.Ill

ING/>SHER

AFBEELDINGEN soms iels AFWIJKEND / prijswijzigingen tn zetfouten voorbehoudt n.
Alle prijzen exclusief wettelijke verwijdtrings bijdrage. Voor moer informatie vraag uw verkoper.

DE VOORDELIGSTE PC'S...
NATUURLIJK BIJ BCC!

KOEL/VRIESCOMBI
PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. '490.-

jlELE KOELVRIES
30 liter inhoud, 2 ruime vries3 draagplateaus van glas,
nergieklasse A. * 1599.-

MIELE WASAUTOMAAT
Topklasse. 1300 loeren, zeer gebruikersvriendelijke Novotronic besturing.
Energie en Was klasse A. '2799.-

aden,

1178.-

BOSCH KOEL/VRIES
03 liter inhoud, 3 ruime vnesaden, 3 legroosters en electroische temperatuurregelaar.
I699.-

1068.-

WHIRLPOOL
(DEL/VRIES
95 liter inhoud, 3 vriesladen en
legroosters. '1299.-

848.-

BOSCH KOEL/VRIES
20 netto inhoud, 2 vriesladen.
1248.-

748.-

1979.1299.-

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen
en aquastop..'1599.-

BOSCH WASAUTOMAAT
1400 toeren, etectronische programma
besturing en waternivo automaat
met Fuzzy Control. '2099.-

AEG WASAUTOMAAT
1200 toeren, zeer eenvoudige
bediening en aquacontrol. * 1649.-

1249.-

AEG WASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en kort
programma. '1449.-

849:
WHIRLPOOLWASAUTOMAAT
5AUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop
ilstop en halve
lading toets. *1249.9.-

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT
60cm breed,, met vonkontsteking. *899..

189.-

INBOUW KERAMISCHE
•KOOKPLAAT
Met r e s t w a r m t e indica'tie
lampjes. *899.-

828.-

30SCH KOELKAST
48 liter inhoud waarvan 54 liter
nes, 4 glazen plateaus. EnerleklasseA.'1099.-

679:

479?

575r
ANUSSIKOELKAST
36liter koel en 42 liter vries, 2
igroosters. '699.-

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON
1000Watt, 26liter, digitale bediening, Quartzgnll, hete lucht en
unieke Crisp funktie. '1099.-

599r

495:

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht. *699.-

NDESIT KOELKAST
•iôOliter inhoud waarvan 42 liter
iries, 3 legroosters '699.AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig,
stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. *1649.-"

SAMSUNG COMBI
900 Watt, SOIiter, digitale bediening met grill en hete lucht. *699,-

429:
WHIRLPOOL MAGNETRON
Digitale bediening, 800 Watt,
18 liter, ontdooi automaat. '549.-

WHIRLPOOL BOVENLADER
DVENLADER
Hcogtoerig.Stechls40cmbreed.*1435.tontxEed.*1435.-

898:
!AU KNECHT KOELKAST
43 liter inhoud waarvan 13 liter
nes, verstelbare glazen
Jateaus. *899.-

349:

319:
SAMSUNG KOELKAST
alelmodel koelkast met vriesvak.
429'.-

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch gestuurde programma's en
toets voor lagere temperatuur. *999.-

9f UT

ZANUSSI CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 1 20 minuten
timer en toets voor lagere temperatuur. '1199.-

765:
BAUKNECHT'DROGER
DROGER
er en toets voor
140 minuten timer
voor
uur. *949.'949.lagere temperatuur.

l 495:

545:
WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer
er en toets voor
lagere temperatuur.
uur. '799.'799.-

455:

l/RIESKAST
RIGIDAIRE VRIESKAST
"3 liter 11 kg invnescapaciteit.
vnescapaciteit.
549-

445:
5DROGER
INDESIT WASDROGER
120 minuten timer
er en toets voor
lagere temperatuur.
jur. '599.-

395:

VHIRLPOOL VRIESKIST
VRIESKIST

°2 liter inhoud, 6,5 kg mvriesinvriesapaciteit. *599,-

199.SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, electronisch
regelbare zuigkracht. '298.-

l 17 inch design monitor
in aqua kleur
» resolutie 1280x1024
l Inclusief Luidsprekers en
USB-HUB
t Adviesprijs 899.-

MET GRATIS
FOTOSCANNER T.W.V. 99.-

YAKUMO
MULTIMEDIA
COMPUTER
• Intel Pentium III
500 Mhz processor
• 64 MB intern geheugen
• 10,4 GB Harddisk
• 40 x cd-rom
• 8 MB videogeheugen
• 56K modem
• Windows 98
• Exclusief monitor

169.BOSCH 1200 WATT
Lichtgewicht buizen, luchtfilter
en rolsnoer. *199.-

139.-

HP JORNADA PALMTOP

89.95 PC 620 XL

139.'
MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. *429.-

259.-

BCC

kleurenscherm!
16 MB geheugen
Windows CE 2.0
Pocket Word/
Powerpoint en
Internet Explorer
Inclusief
dockingstation

PrlvéPlus
Plan

BCC SERVICE
Op alle in deze advertentie .
afgebeelde computers heeft u
l jaar telefonische helpdesk
ondersteuning en
l Jaar garantie aan huis

LOGITECH
INTERNET CAMERA
• Geschikt voor video-email,
• hoge frame snelheid
voor vloeiende bewegende
beelden.

TECHNICS CD ^Bltl^
PG380; Beik: seircK;- W2Ö9

489.-

TECHNICS MINISET
IMP500; TOPKLASSE! Losse
componenten, 40 Watt; CD-.
speler; 3-weg boxen. *1.199.-

QH323!Z>
869.PIONEER DESIGN SET
é

-..••• m.

r.-M«iJ.w»
7 79 r
JVC MINI SYSTEEM

MXD3; 2x30 Watt, 3 CD-wlsselaar, boxen, alstandsbed. *659.-

UBSS3E^

.

• 2-wég boxen. '670.- .
PHILIPS MINISET

SONYSUBWOOFÈRSS
'•

'

«

'

.. Pro-Logic set! *440/r^i- ?;fa®||

399 'r

leren boxen. '490.- ..•;.

PfRSONAUUDIO

ÖEH23EE>
359 r.
SAMSUNG MINISET
.
MAX80Ö; Complete, set inct.
CD-speler en boxen. '399.-

279 r
SONY ESP2 DISCMAN^I
DE400; Electronic Shock>
Protectibn.'*30.- '. :^:':S:JS;I

"

JVC MICROSETTOP
UXnsd; Ultra Compact Design. *494.-

^

359.-

PHILIPS MICROSET
Digitaal,boxen.*500.-

'

.

349 >
249.-

SAMSUNG MICROSET
MM18; Digitaal, boxen. '359.-

Logitech

iJAMO SUBWOOEERS5
.METSATELLIETENSSi
Topgeluid, eenvoudig plaatsbair;;
"220 Watt! *49?.-;^Ê-;;;f^55

479.-

SONY MINISET

>

PHILIPS
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
HP610, Oplaadbare
tandenborstel met
active tip. *110.00

KOM LANGSVOOR
EEN DEMONSTRATIE

MetRDS,Cr>srje)erenspeakers, 999.-

SONY MICROSET
PMC;compteet,inclatstandstjed-440.-

HUISHOUDELIJK

199.

SONY DISCMAN
vSf
inclusiefhoofdtelefoon.*180.PANASONIC DISCMAN a
inclusief adapter en hoofdtelefoon. '199.- ' ".•.'•• -V-S-'ï/*
'
PHILIPS DISCMAN ;W
Shuffle play en repeat. '200.
DISCMAN STUNT! ViiSi
incl. accessoires, hoófdtelefoon. '129.- '; ':';,-'.:*.- •v.j.-fii

STUNT MICROSET
incl.COspelerenluidsprekers.-249.-

F:M«j.W»

179.-

TRUST SCANNER
OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE
Snoerloos, dus overal te
gebruiken.'169.-

• 36 bits kleuren,
• 600 x 1200 Dpi, • parallele aansluiting.

INCLUSIEF
GAMEV-RAllY
TWV 49.95

89.95

379:

; 379.

SHARP MINI DISC
Mini-Size, incl.afstandsbed. *649.-

359.-

BRAUNLUXESTAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker. *119.-

RACESTUUR

PHILIPS FRITEUSE
Met filterdeksel en uitneembare
RVS binnenpan, dus makkelijk
schoon te maken. "199.-

SONY MO-WALKMAN
R35; draagbare Mini-Disc
recorder, oplaadbaar. '670.IBCCPB/JS:

459.-

HP DESKJET 610 PRINTER

/

SONY CD SOUNDMAN-aSi
CFDS37^; digitale:tünerS*J;
cassetten CD: *370.. ;.v:;jj:agj

CFDV10; Radiocassette. +;.CD^
speler, compact model. *300.!v,

'

PHILIPS CD-COMPOgï|ii
AZ2305; Draagbare microset
met' losse speakers. '350:-':

'

PHILIPS DESIGN COMP;Ó|f
AZ11Ö1; Radio-cassette:^ CBfes
Chiquezilveren uitvoering! '269.-;

THRUSTMASTER

79.95

,' ''-^
'~

• mox. 5 pog. per minuut,
• fotokwaliteit m.b.v. optionele fotocartridge.

PHILIPS CD-CÖMPÖ v3S|
AZ1000; Radio-cassette+CD.*240.-T;
PANASONIC CD-COMPÖ
RXDS12; High ;Powër@21 9|
UB3E3!B> ^«1 (B:9j
CD-COMPO STUNT !Mi

149.95
LEXMARK CJ 5700

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, Stemperaturen en
unieke bestek schuiflade. '2099.-

1245.-

BOSCH VAATWASSER
TWASSER
4 programma's, 2 temperaturen
aquastop, fluisterstil.
rstil.-1499.* 1499.-

KLEURENPRINTER
• 1200x1200 dpi
• 8 pp m zwart/ 4ppm kleur
• fotokwaliteit
• on-site garantie
• Normale prijs 499.-

TEFAL GRILL
Kontaktgrill, uitneembare gnllplaten en thermostaat '169.-

89.95

979.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen
en Thermodry droogsysteem.
•1699.-

SSER
AEG VAATWASSER
3 programma's eniactief
actief droogdroogsysteem. *1199.-

835:
BOSCH VAATWASSER
WASSER
SGS2009; 2 programma's
iramma's en 4
149.sproeiniveaus. *1149.-

695:
INDESIT VAATWASSER
'WASSER
3 programma's, 12 couverts. '899.-

545:

329:

PIONEER DPL SET
; AVP45; DPL-receiver incl. centeren surroundluidsprekers. '799.-

r.-r<«fj»f.»
PHILIPS CD-REWRITER PCA 404
• interne cd-rewriter
• snelheid 4x4x32x
• geschikt voor data, audio en video

499.-

' SONY WALKMAN.».;«?SP
SONYDPLKIT
FX4; Autoreverse; met digitaleT;
KE125; DPL-receiver incl. center-"
en surroundluidsprekers. *599.-

>

469 r r

TECHNICS PRO-LOGIC '
4 x 60 Watt. *649.-

IBCC PRIJS:

Kompakte oven met grill en
regelbare thermostaat. '189.-

129.95

895:

DGER
5KG WASDROGER
120 minuten timer
er en toets voor
lagere temperatuur.
jur. *599.-

375:

SONY OS MIN! DISC
JB920S; TOPKLASSE! Digitaal
opnemen en afspelen. Zilveren
uitvoering! *1110.SONYMINIDISC
JE320; incl.afstandsbed. *550.-.

MIELEWASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing. *1799.-

tjmf

WlRLPOOL VRIESKAST
08 liter, 11 kg mvriescapaciteit.

339.PHILIPS 1400 WATT
Mobilo; Mechanische zuigkrachtregeling, oprolsnoer en metalen
buizen. '339.-

PHILIPS 107 SX
MONITOR

169:

BOSCH CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! Ruime vulopening, 140 minuten timer en
RVS trommel. *1449.-

30SCH VRIESKAST
O liter en 12 kg invriescapacieil '849.-

PIONEER CD-SPELÏR»
PD106;1-Bit,r«ndornplay.'299>;|i:

PHILIPS CD-SPÈLËfiftfÉ

DAEWOO MAGNETRON
Digitale bediening, 800 Watt magnetron vermogen, 18 liter. '349.-

SHARP MAGNETRON
18 liter, 800 Watt, 5 standen en
draaiplateau. *279.-

VHIRLPOOL KOELKAST
27 liter inhoud waarvan 18 liter
'nes. *549.-

}

s

ËSH23!E> •
599.: SAMSUNG DPL MINI
MAX852; incl. CD-wisselaar en.
5 luidsprekers.-999.-

199-

189:

469:

RIGIDAIRE KOELKAST
liter inhoud met 2 sterren
nesvak. * 499 .-

25. CDc
769.- .•PIONEER;
PDF606; TÖPKLASS
'

479:

1198.-

:

XE210; Edit,

J36M

EH3B3IÖ

PHILIPS DPL MINISET
High Power, 3CD-wissBlaar, 5
luidsprekers. '1095.-.

49f
mei 5 jaar
garantie op
onderdelen.
Vraag erom'.!!

JVC DPL MINISET
D752; RDS-tuner, CD-wisselaar,
' 5luidsprekers,alstandsbed.'1099.-

OHaGan>

379.B&D KRUIMELDIEF
Handige oplaadbare mini stofzuiger
incl. wandhouder. *85.-

868:

30SCH KOELKAST
ESIiIer koel en 54 liter vries,
legroosters. *899.-

MIELE STOFZUIGER
1500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling en
Super Air-Clean-filler. '479.-

NILFISK 1200 WATT
Topkwaliteit. Hoge prestaties in
remigingdoor uniek filtersysteem.

OMBINATIÊ
WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen^ in 1 machine,
1000 toeren. *1549.19.-

795.-

455.-

299.-

UBS33I& '~,*,'"-(-I-"i
SONY 5 CD-SPELERjÉlff
Caroussel CD-wisselaar. *50p.:KÉ

eeee EEEB eEB3 Effi

AEG 1100 WATT
Electronisch regelbaar, metalen
buizen en oprolsnoer. '199.ETNA RVS SCHOUW
.
Hoog vermogen en uitwasbaar
•filter.'1099.- .',. . •:.•
•' ..-,'

SONY DPL MINISET
RX110; 220 Watt, digitale tuner,
.CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandsbediening. '1440.-

öH323n>

I.-HWJ.-IH.»

ZANUSSI WASAUTOMAAT
AUTOMAAT
800 toeren, vrije) temperatuur
keuze, kort programma.
amma. '1199."1199.-

INDESIT WASAUTOMAAT
AUTOMAAT
Vrije temperatuur
ur keuze en
halve lading toets.i. *799.-

Intel Celeron 433 Mhz processor
64 MB intern geheugen
8 MB videokaart
8.4 GB Harddisk
56K modem
Fiifnxii
_ _ .
.
rUllljUcOUIJTIM
17 inch monitor
SIEMENS
speakers
inclusief Works 2000 en Word 2000!

158-

SAMSUNG 1000 WATT
COMPACT
Automatisch oprolsnoer. '169.-

729:

IELE KOELKAST
116 liter koel'en 54 liter vries,
glazen plateaus. 1399.-

•
•
•
•
•
•
•
•

849.-

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking: :*499.BOSCH WASAUTOMAAT
1000 toeren, vrije temperatuur
keuze en spoelstop. *1349.-

ATAGWASEMKAP
3-standen en vetfiller. '295.-

1299.-

479.-

598 r

178.-

FUJITSU SIEMENS
EUROLINE COMPUTER

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, 4 programma's en aquastop. '1299:-

959 r

899 :

ETNA KOOKPLAAT
.AAT
4 pits met 2 delige
ge branders
branders.

1799f

BAUKNECHTWASAUTOMAAT
1000 toeren, spoelstop en snel
programma. *1699.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
16 liter inhoud, 2 vriesladen en
cislelbare legroosters. *949.-

(OEL/VRIES COMBI
•20 liter inhoud, vriesgedeelte met
ivakken. *829.-

278:

.SIEMENS INBOUW
VAATWASSER. ;
. :
Volledig intergreerbaar, 5 programma's, weggewerkt verwarmingselement en aquastop, zeer stil. '2795.- :

PHILIPS CD-RECORDERf

Je eigen CD's maken wordt nu we(£
heel erg makkelijk en goedkoop^

TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER
_
Met RVS element en automatische afslag. *69.95

39.95

•„
EPSON STYLUS
COLOR 660
PRINTER

TECHNICS RDS
EX100; Receiver, 120 Watt,
afstandsbediening. '549:-

• Fotoprinter,
• hoge resolutie van

PIONEER:RDS

389r

SX205; Receiver, 100 Watt;
afstandsbediening. '660.:

1440 Dpi,

IBCCPR/JS:

• tot 6 pag. per minuut.

JVC RECEIVER :
100 Watt, RDS-tuner. *549.-

PHILIPS
KOFFIEZETTER

MET
THERMOSKAN
Met automatische
uitschakeling.
3-12 kopjes. *110.-

«IUUDJ0

59.95

PHILIPS PC-SPEAKERS MMS 180

GHaüïïHÖ

Combinatiespeakerset inclusief 360 watt subwoofer.
Hoogwaardige speakerset met een krachtig
basseffect bij games, video en muziek. Optimale
weergave basstonen. Piekvermogen 440 watt Pmpo.

SONY RECEIVER
;
DE215; 2x30 Watt, alslaxbted. *500.-

369 r

IBCCPR/JS:

CDX31 50/ digitale ; tuner,:_CD,ïï
spelers,' «f n.frbnt.*,*71
Oift-ïsriS
a :

" • ' '

'

' '

JVC AUTORAP10''.CD;f«
S636; 4x35 Watt, djg.tuner.-CD*

TECHNICS 2 x 40 WATT

EXTRA KOOPAVONDEN:
di 21, wo 22, do 23 December
en
23 en 29 December
hebben wij diverse spectaculaire demonstraties

van o.a.

Samsung, Philips,
Dyson en Siemens...

ATAG
FORNUIS
F1.3;
Met elektrische
oven, grill en
vonkontsteking.
•1450.-

OSSEHE»
329 r
SONYVERStERKER

E320; 2x45 W.,afst.bed. *440.-

Met zelfremigmgs-systeem. '69.-

299.-

39.95

398:

r.T^<j;»f.»

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis met
grill en glazen sierdeksel. *695.-

378:

666.-

SONY DUBBELDECK
W365; dubbel cassettedeck. '330.-

.239.-

SENNHEISER DRAADLOOS!
FM-draadlozehoofdtelefoon.*199.-{,

SONYQSCD-SPELER
XB920S; TOPKLASSE.! CDspeler met af standsbediening.
Zilveren uitvoeringl '890.-

SONY DRAADLÖOSIÜi
FM-draadlozehoofdtelefoon.'^.^;

f.-M«*a.»j.»

598:
IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeur.
'547.-

AUDIO ACCESSOIRES

•'PHILIPS HI-FI .COMBI'...'"-'.
TOPKLASSE versterker, samen
met losse RDS-tuner. '945.-

PHILIPS LUCHTREINIGER
Speciaal ontwikkeld voor het
verwijderen van geur, rooken huisstof uit de lucht.'229.-

169.ALKMAAR

DAVILEX A2 RACER
adviesprijs 49.95

DAVIRECEPT 2 DELUXE
adviesprijs 49.95

TOMBRAIDER IV
adviesprijs 99.-

FIFA 2000
adviesprijs 99.-

MORTYR 1944
adviesprijs 99.-

EH32an>

499.-

OPENINGSTIJDEN

Voor Expert
gaat niets te ver.

MIELE
AFWASAUTOMAAT
Superzuinig: energieklasse A.
Comfortabele eenknopsbediening
voor 6 programma's,
Voor 12 couverts. Beveiligd met
'waterproof'. Zeer geluidsarm.
Met de unieke uitneembare
bestekschuiflade.

1

l , 'J

' > !
«• /

/^^\ Extra lage prijzen door gezamenlijke inkoop
\?y van 3000 Experts in Europa.
/^I\ Gratis Expert AII-Risks-Garantie
( üjiJ (bij aankopen boven 490,-).
,
Geldt niet voor mobiele telefonie.

UIT ONZE
TV-RECLAME

Ü=L=) Gratis Thuisbezorgen.
(§Lïy Vakkundige en snelle service.

UIT ONZE
TV-RECLAME

QpJ&) Gratis Geluidsgarantie.
\BjlU Gratis Video-onderhoud.
(jtiy Gratis Omruilgarantie.
/mS=\ Modern betaalgemak
v^^x met o.a. de Expert Creditcard.
UPJË) www.expert.nl

•

JVC 71 CM 100 HERTZ BREEDBEELD-TV
Met een 71 cm (eff. 66 cm) 100 Hertz beeldbuis voor trillingsvrije beeldweergave.
Dolby Prologic Surround
JlSüigg'iy?sg^CT^^..-...,....,
voor bioscoopgeluid. Megateletekst
WJf^JttfJÊÊÊliÊi^iiiÊ^
zonder wachttijd, automatische
^^^Ê^JÊV^Ê^^S^Ê^ij^
zenderinstelling en afstandsbediening. ^ÉflËltfl^HH'Hlifllliliiëv
In zilver of antraciet design. NU

;

- V
'• , - :•'~>*'*:";&$(
SAMSUNG 2-IM-1 MAGNETRON + GRILL
;• ^
850 Watt magnetron én 1000 Watt grill. 'Elektronische,-^
UIT ONZE
bediening. Ovefzichtelijk,display, dus eenvoudig"
te bedienen. Met timer en klok*.-' / . , .*'
TV-REGLAME

; SONY WEGA BREEDBEELD-TV
71 cm (eff. 67 cm) 100% vlakke
Trinitron breedbeeldbuis,
dus geen beeldvervorming
of reflecties.
2x30 Watt hifi-stereo.
Incl. Teletekst en
afstandsbediening. VANJj95<-

UIT ONZE
TV-REGLAME

PANASONIC EBGD 90 PREPAID
Bellen zonder abonnement! Superklein,
licht en plat model (slechts 88 gram).
Spreektijd tot 200 minuten, standbytijd
tot 95 uur. Met trilfunctie. Dual Band.
Beltegoed 45,-

AEG ELEKTRONISCHE AFVOERDROGER
Met 8 elektronisch gestuurde programma's plus extra
tijdprogramma. Toets voor gevoelig textiel.
Programmaverloopindicatie en trommelverlichting.

expert

BEL 020-35 55 355
VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE
RUIM 200 EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

Haarlem Gen, Cronjéstraat 62-64
Ged, Oude Gracht 5-9°
O = OOK VERKOOP PC

E X PE

AAR

WORD

3 = ALLEEN WASSEN, KOELEN. KOKEN, ETC.

JE

9 = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC.

W I J Z E

• = GEEN MOBIELE TELEFONIE]

d
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Nieuwsblad

Woensdag 29 december 1999

o

Datum
29dec
30 dec
31 dec
01 jan

l
•&
ui

l

02 jan
03 jan
04 jan
05 jan

HW
08.30
09.36
10.24

11.39
00.25
01.25

02.16
02.56

LW
04.04
05.26
06.26
07.20
08.26
09.26
10.15

11.06

HW
20.56
21.54
23.09

12.45
13.40
14.26
15.05

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 59-e jaargang nummer 52, oplage 5.425 Editie 17

LW

16.36
17.36
18.30

19.24
20.24
21.35
22.55
23.36

Maanstand: LK wo 29 dec 15.04 uur.
HW: wo 29 dec 20.56 uur, + 106 cm NAP.
LW: wo 29 dec 16.36 uur, - 80 cm NAP.

Los nummer 2 gulden

Slotemakers
leven zat vol
anekdotes

Hoe viert
Zandvoort het
millennium?

Pagina 3

De wateroverlast
loopt als een rode
draad door 1999.
Wat gebeurde er het
laatste jaar van deze
eeuw nog meer in
Zandvoort? Veel
foto's en een korte
terugblik op '99.

En verder:
'Precies
weet je
het nooit'
Uit & Vrije Tijd

DEZE WEEK:
20 PAGINA'S

Pagina 5

Pagina 11

Slotemaker krijgt eretitel
ZANDVOORT - Met 29
procent van de stemmen is
Rob Slotemaker verkozen
tot Zandvoorter van de
Eeuw. Slotemaker, in 1979
overleden, is wereldberoemd
geworden door de an,ti-slipschool die hij in 1957 op de.
Jac. P. Thijsseweg startte.
Ook was hij een bekend autocoureur in de jaren vijftig,
zestig en zeventig.
Tijdens de verkiezingen kwam
Slotemaker, die niet in Zandvoprt geboren is maar er wel
ruim 25 jaar heeft gewoond, al
redelijk snel als koploper naar
voren. Hij eindigde boven zijn
pupil Jan Lammers (tweede),
zuster Zegwaard (derde)Journalist Kees Kuijper (ook derde) en de andere genomineerden. Burgemeester Van Alphen, die in het dorp ook nog
al eens als kanshebber werd
genoemd, heeft uiteindelijk 5
procent van de stemmen gekregen.
Slotemaker verdient deze titel, vinden Jan Lammers, Ton-

ny Zwaanenburg en Rob Petersen. Lammers heeft er geen
problemen mee dat hij achter
Slotemaker is geëindigd. Hij
ziet Slotemakers als zijn leermeester. „Zowel materieel als
immaterieel heb ik heel veel
aan hem te danken. Ik heb
dankzij hem wat geld kunnen
verdienen met de autosport en

school. Dat Slotemaker winnaar is geworden is goed gevallen bij de anti-slipschool. Hij
heeft niet voor niets veel sternmen gekregen uit deze hoek.
Zwaanenburg: „Maar er zijn
dan ook heel veel mensen die
dankzij Slotemaker veel beter
rijden. Aan zijn concept hebben we eigenlijk weinig veran-

Zandvoorter van de Eeuw
wegens slipschool en races
ik heb in die wereld mijn vrouw
leren kennen. Ik ben heel blij
dat hij het geworden is."
„Hij heeft iets op touw gezet
wat Zandvoort wereldwijd bekendheid heeft gegeven en dat
nog steeds bestaat. Er bellen
regelmatig mensen uit het buitenland die bij ons een cursus
willen volgen," vertelt Zwaanenburg, net als Lammers een
van de vroegere pupillen van
Slotemaker en inmiddels zelfs
instructeur bij de anti-slip-

derd. Er zijn wat zaken bijgekomen, zoals karten en slalommen. Maar dat is het. Slotemaker heeft daarom heel veel betekend voor de veiligheid op de
weg."
Ook Rob Petersen, commentator pp het circuit, presentator bij Eurosport en verwoed
verzamelaar van alles wat met
autosport te maken heeft, is
opgetogen. „Als iemand het
verdient dan is het wel Slote-

maker," vindt hij. „Hij was niet
alleen de man van de anti-slipschool, maar ook een goed
coureur. Hij had het talent om
in heel veel auto's te kunnen
rijden. Daarom is hij de beste
allrounder van de Nederlandse
autosport. Verder is het natuurlijk heel bijzonder dat hy
zoveel jongens heeft opgeleid
tot coureur of slipinstructeur."
Zie ook pagina 3

Kelders in het centrum lopen onder
lijk dubbel getroffen, want de
kelder van het restaurant
moet zelfs dagelijks leeggepompt worden. Elke nacht
stroomt er twaalf centimeter
water in. Ook bij andere bedrijven is de overlast groot. De
brandweer moest er tijdens de
Kerstdagen aan te pas komen
om Casino Royal te helpen.
Chin Chin, Williams en Café
Neuf hebben eveneens last van
het water volgens Michel Demmers.
De problemen zijn een week
De familie Demmers is eigen-

ZANDVOORT - Het huilen
staat mevrouw en meneer
Demmers uit de Gasthuisstraat nader dan het lachen.
Hun ruime kelder staat sinds
maandagavond blank en het
water stijgt nog steeds. Ze
hebben wel wat spullen kunnen redden, maar lang niet
alles. Zo zijn de kussens en
de administratie van het familiebedrijf, restaurant de
Albatros, nat geworden.

Met spanning wachten we op de komst van 2000. Zal de bevalling zonder complicaties verlopen en wat voor jaar gaat het worden? In elk
geval wordt het een bijzondere boreling, hij komt immers niet alleen als nieuw jaar ter wereld, maar ook als nieuwe eeuw, zelfs als nieuw
millennium. Niet voor niets dus, dat rond de geboorte veel bombarie wordt verwacht.
Illustrator Nenad Meèava geeft zijn visie op wat ons over enkele dagen te wachten staat. Alle medewerkers van de krant wensen u hiermee
een gezond en voorspoedig nieuw(s)jaar.

ölöerxs

GOLFEN IN ZANDVOORT?

Stichting ontwikkeling open golf Zandvoort
INFÖTEL. 023-5715240

Gij s Bol bewaart de eeuw op papier

V

OLGENS MIJ IS het bijna zover. Over een paar
dagen vieren we de laatste jaarwisseling van deze
eeuw. Bent u het ,ook zo zat
van al het 'laatste eeuw'-gedoe. Ik wel. Ik zou dan ook
nooit zeggen dat dit de laatste
column van de eeuw is.
Maar voordat de nieuwe
eeuw begint zal ik toch even
moeten reageren op 'de schat
van de toekomst'. De bedoeling van de ludieke actie van
Eugène Weusten is om je diepste geheim op papier te zetten
en in een gesloten envelop te
doen. Daarna gaan ze in een
schatkist. Over honderd jaar
wordt de kist opengemaakt en
kunnen de inwoners lezen wat
wij hebben uitgespookt.
Ik loop me suf te prakkiseren wat mrjn diepste geheim
is. Ik zou mijn dagboeken kunnen inpakken maar is dat geschiedenis? Voor mij wel maar
niet voor de toekomstige inwoners. Ik kan natuurlijk ook
de millenniumbrief die we van
de gemeente ontvangen in de
envelop doen. Kan men over
honderd jaar lezen hoe bezorgd het gemeentebestuur
toen voor zijn inwoners was.
Trouwens, wat zitten we allemaal moeilijk te doen want
in het huisblad van Nieuw
Unicum lees ik dat het derde
millennium niet op l januari
2000 maar op l januari 2001
begint. We zijn namelijk ooit
«iet het tellen bij jaar l begonnen en niet met jaar 0. Dus
2000 hoort nog b\j de voorgaande 1999 jaren.

Op de minizolder van het
eengezinshuisje aan de van
Leeuwenhoekstraat, enkel
te bereiken via een houten
uitschuifbare ladder, heeft
Zandvoorter Gijs Bol een
waar archief van oude
kranten en knipsels
aangelegd. Niks geen cdroms of andere
geavanceerde
opbergsystemen, maar
zelfgemaakte kartonnen
kaften en tientallen
plakboeken, alles netjes en
ordentelijk op zijn plek. Zo
heeft hij dus een prachtig
overzicht van de afgelopen
eeuw.

IJK, DIE MET die bleke benen, dat is krooni*.:prins Wilhelm," zegt
knipselfanaat Gijs Bol. Hij
toont een krant waarin de zoon
van de gevluchtte keizer Wilhelm in 1932 in badpak zijn
blote kuiten uit een badkoetsje steekt. Dat koetsje werd taeheerd door zijn grootmoeder
Marianne Draaijer, die weer
een dochter was van de visloopster Sijtje Draaier.

'K

Het Zandvoorts Nieuwsblad
verhuist na het lezen direct in
zijn geheel naar boven om gearchiveerd te worden, maar artikelen uit bijvoorbeeld het
Haarlems Dagblad worden
Kunt u het nog volgen? Het zorgvuldig uitgeknipt in het
is voor het Zandvoortse mil- zogenaamde
knipkamertje,
lenniumcomité wel een geeen verdieping lager. Daar
ruststellende gedachte. Het
wachten de stukjes krant in de
betekent dat zij nog minstens vreemdste vormen op hun vereen jaar langer kunnen naden- dere traject naar zolder.
ken wat ze de bevolking van
Zandvoort zullen gaan schenEn op die zolder staat alleen
ken.
nog een opvouwbare kast,
waar zijn vrouw eens per jaar
Nel Kerknian de zomerkleding verruilt voor

Zodra hij in zijn archief duikt, gaat hij ei volledig in op. Links het bekende beeldje van zijn
overgrootmoeder Sijtje Draaijer
Foto André Lieberom

winterkleding of andersom,
maar de rest is papier, papier
en nog eens papier in mappen,
dozen en plakboeken. „Ik zou
eigenlrjk een computer moeten
hebben om alles makkelijker
te kunnen terugvinden, maar
daar ben ik nu te oud voor om
daar nog aan te beginnen,"
vindt de 71 jarige verzamelaar.
Zyn knipselmania begon pas
goed zo'n 32 jaar geleden, toen
het gezin verhuisde en Bol dus
meer ruimte kreeg voor zijn
speciale hobby. „Ik heb iets
met papier, ik ben gek op papier. Ik zit hier vaak te bladeren en dan lees ik weer eens
iets waar mijn oog dan op
valt," vertelt de gepensioneerde installatiemonteur. Hij
raakt, terwijl hij praat, alweer
verdiept in een stukje over
sleetje rijden op het stukje
waar nu de Rotonde is, door
enkel volwassen mannen.

„Die sleeën stelden niet zo
veel voor, dat waren een paar
houten latjes en de mannen
zetten zich af met hun handen,
" weet hij nog. „Ik ben dan
weer helemaal terug in de tijd.
Het is zoiets als een film die er
dan in mrjn hoofd wordt afgespeeld."
Bol verzamelt alles wat over
het immer veranderende
Zandvoort gaat, waaronder
'Eb en Vloed, een orgaan gewijd aan Zandvoorts Bloei en
wederopbouw uit 1950, maar
ook het Zandvoorts Nieuwsblad, tot en met de jongste
jaargang aan toe.
Burgemeester
A. Nawijn
krijgt een vuistslag van een
Zandvoortse ingezetene en de
Zandvoortse 'rooie vrouwen'
openen in het wijkcentrum 't
Stekkie een vrouwencafé, blikt
het Zandvoorts Nieuwsblad

aan het eind van het jaar 1977
terug.
In 1974 een oude foto van een
hele jonge Lou Koper (nog
zonder bril, maar wel met lang
haar) die in actie komt voor
het Kostverlorenpark. Maar
pok ijsschotsen op het strand
in. 1916. En hij heeft boeken vol
van Zandvoortse sporthelden
zoals Jan Lammers. „Ik vind
het wel jammer dat alles zo
veranderd is. Ik wil dit graag
bewaren, zodat niemand kan
vergeten, hoe het ooit geweest
is. "
De overgang naar de volgende eeuw ervaart hij niet als iets
uitzonderlijks. „Ik ben daar
veel te nuchter voor, denk ik.
Het is voor mij een gewone oud
en nieuwviering, een gezellig
familiefeestje bij mijn dochter.
Ik zou wel alvast willen zeggen:
Zandvoort,
een
gelukkig
Nieuwjaar!"

Bovenhuis brandt
volledig uit
ZANDVOORT - Een bovenwoning op de Tolweg is zondagmiddag volledig uitgebrand. Er is niemand gewond
geraakt, omdat de bewoners
niet thuis waren en de buren
op tyd geëvacueerd werden.
Vermoedelijk is de brand ontstaan in een ruimte van de gasketel. De technische recherche
heeft dat nog in onderzoek.
De brand was zo hevig dat de
brandweer het bovenhuis na
het blussen onbewoonbaar
verklaarde. Het benedenhuis
en het huis van de buren is
beschadigd door de rook en
het bluswater. Ook twee andere huizen liepen rookschade
op.
Om kwart voor drie werd de
brand ontdekt. Rond half vier
gaf de brandweer het sein
brand meester.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

of vijf geleden begonnen, maar
de laatste week lijkt het erger
te worden. Demmers: „Ik heb
mijn voorraden hoog staan,
maar ik zie dat het water
steeds meer wordt."
De Ondernemers Vereniging
Zandvoort wil inventariseren
welke bedrijven met wateroverlast kampen en is daarna
van plan om de gemeente aan
te spreken op de schades. „De
gemeente draagt ook verantwoordelijkheid voor wat er onder de grond gebeurt," vindt
OVZ-yoorzitter Leo Heino.
„Het is een serieus probleem.
We vrezen het ergste."
Ook Demmers, die ook
raadslid van Gemeente Belangen Zandvoort is, neemt de
zaak hoog op. Hij is vooral
woedend op Roei de Wit, oudcommissaris van de Koningin
en voorzitter van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De Wit heeft met de Provinciale
Waterleidingmaat-

schapprj volgens Demmers afgesproken dat de drinkwaterwinning verminderd en na volgend jaar zelfs gestopt wordt.
„Ik heb De Wit een keer met
onze problemen geconfronteerd omdat ik de problemen
al zag aankomen. Hij vindt dat
de Zandvoorters zelf maar wat
geld moeten uittrekken om
hun kelders waterdicht te maken. Dat is toch belachelijk.
Het vervelende van dit alles is
dat de gemeente voor veel geld
een waterbak heeft aangelegd
om het hemelwater op te vangen en nu komt het water van
onderen."
Demmers denkt erover om
een schadeclaim in te dienen.
„Ik ben anders niet zo snel iemand die naar de overheid
loopt, maar dit is een structureel probleem waarvan al een
jaar duidelijk is dat het eraan
kwam en dat is wel wat anders
dus. Dit is niet zomaar even
een overstroming, dit gaat heel
sluipend."

ADVERTENTIE

OPRUIMING
Zandvoort -'Haarlem Stad;- Utrecht'.-'Arn.stelvëen'-'i.Haarlem.Crónjé'l

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l

ADVERTENTIE

Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l

l
l

l l l l l l l l l l
l l l l l l l l KW1899V

Giro/Banknr.:

l

l l l l

l -l

l

l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar/35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

$.

.

VANAVOND KOOPAVOND.
.>"
Info: www.mognaplaica.nl

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA 8
„
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

n4->nm"
0 1 7003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

of crematie voor een éénmalige
Ik wil van God als van mijn Herder rfreken

afkoopsom van slechts ƒ 3.665,-

Psalm 2i

Vertrouwend op haar Heer is rustig en vredig onlslapen onze moeder, grootmoeder en overgoot
moeder

Adriana
van der Leden-Hartsuijker
weduwe van Jan Jacobus van der Leden t 1990
'2A december 1991)

19 juni 1911

Kok en Riet
Ted en Henny
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd, er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5 500,-

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Huis in de Duinen
Zandvoort
Correspondentieadres
Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks
kon dit leven remmen
Als ziek zijn lijden wordt, is rusten goed
Met veel verdriet, maar met dankbare herinnering
aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven
wij U kennis van het overlijden van

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
, , ' . Of crematie. .
Direct hulp bij een sterfgeval. •..'•

t Haarlem
26 december 1999

Nic
Piet t en Marijke
David, Yorick
Jos en Riet
Miranda en Henk
Shivar
Nico en Loura
Robbie, Kam
Els
Paul
Rene en Miranda
Correspondentieadres
N. Kroon
Keesomstraat 345
2041XN Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 29 december van 19.00 uur tot
19 30 uur m het uitvaartcentrum aan de Poststraat
te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 30 december in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 14 45
uur.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop
van de plechtigheid in een van de ontvangkamers

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

l januari 1989

l januari 2000

MAMMA
de tijd vliegt maar nog steeds in mijn gedachten
Marion

Zandvoorts Vrouwenkoor

Bedankt
de Zandvoortse Middenstand

35 jaar

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

gespecialiseerd m
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v a ƒ 60,- p m2
mcl stenen
TEL. 023-5731729

Gerda Oonk-Kerkman
Overleden 19 okt 1999
Engelme en Leo Vermeer-Oonk
Peter en Albertine Vermeer
Jan Oonk en Cathy Leonupun
Loulou en Robert-Jan Oonk

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom van erf aug /sept 1999
Kamerlingh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort
Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers lavertu
te] 020-6103086 fax 020-0103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 20 december vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 51 door B&W genomen
besluiten zijn op maandag 27 december vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te zien bij de Centrale Balie
Nieuwjaarsreceptie
Maandag 3 januari bent u vanaf 1900 uur
welkom op de nieuwjaarsreceptie die de
gemeente Zandvoort traditiegetrouw organiseert De receptie duurt tot 20 30 uur en vindt
plaats in het Raadhuis

LAVERTU steenhouwers

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wijaluw grafwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

HENKSEBREGTS

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Zandvoort
Gezien helgrote aantal reacties kunnen we niet iedereen
persoonlijk bedanken
Daarom willen we U allen op deze wijze veel dank zeggen
voor al Uw hartelijke brieven en medeleven, Uw prachtige bloemen en warme belangstelling, getoond na het
overlijden van onze lieve Moeder en Oma

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk" maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

100 jaar traditie
en vakmanschap

In MEMORIAM

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Doeti Kroon-Efdé
•&• Apeldoorn,
2 april 1919

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluéstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

SOS-Kiiiderdorpen
...want ieder kind
verdient een thuis...
SOS-Kmderdorpen geeft weeskinderen en verlaten kinderen een
nieuwe moeder, een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding Overal
ter wereld
Steunt u ons werk
als HuisVnend voor f 10,- per
maand? Bel (020) 408 01 90
voor meer informatie!

COMMISSIES
Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 10 januari 2000,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs dinsdag 11 januari 2000,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden woensdag 12 januari 2000,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 13 januari 2000
- commissie Financien maandag 17 januari 2000
Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte m het Raadhuis
Swaluéstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie telefoon (023; 574 01 96

MEDEDELINGEN
Eerder deze week hebben alle inwoners van
onze gemeente een brief in de bus gekregen
over de bijzondere maatregelen die er zijn
genomen tijdens de eeuwwisseling De
belangrijkste maatregel herhalen we hier
Wie dringend hulp nodig heeft tijdens de
millenniumnachten telefonisch geen hulp
kan inroepen, kan zich bij een van deze posten melden Ze zijn stand by tussen 23 00 en
02 00 uur De posten zijn duidelijk gemarkeerd
De locaties van deze meldposten
- Politiebureau, Hogeweg 37, Zandvoort, hier
staat tevens een ambulance gereed voor
noodgevallen,
- Woonzorgcentrum A G Bodaan, Bramenlaan 2, Bentveld
- Stichting Nieuw Unicum, Zandvoortselaan
165, Zandvoort
- Hotel Gran Dorado, Trompstraat 1, Zandvoort
- Remise Gemeente Zandvoort, Kamerlingh
Onnesstraat 20, Zandvoort
Is algemeen telefoonverkeer wel mogelijk dan
kan men in geval van nood 112 draaien
Let wel de telefoon k?n "dood" zijn, zonder
dat er sprake hoeft te zijn van een calamiteit of
ramp Oorzaak en gevolg moeten niet door
elkaar gehaald worden Denk maar eens aan al
die mensen die tijdens de eeuwwisseling hun
vrienden, bekenden en familie bellen om hun
even de beste wensen te doen Door dat aantal kan een telefooncentrale natuurlijk overbelast raken De meldposten leggen wel de juiste
verbinding

toetsingsbeleid ten behoeve van planologische
vrystellingsprocedures inzake erfbebouwing en
dakkapellen vastgesteld
De beleidsregels zijn van toepassing bij verouderde bestemmingsplannen of bouwverordenmgsgebieden in het kader van planologische
vrijstellmgsprocedures De regels bieden m de
meeste gevallen een verruiming van de
bouwmogelijkheden van de geldende
bestemmingsplannen Niettemin is het voorkomen van dichtslibbmg van erven een
belangrijke invalshoek Naast beleidsregels
voor aan-, uit- en bijgebouwen voorziet het
toetsingsbeleid m een regeling ten behoeve
van zwembaden Tevens is een beleid geformuleerd voor dakkapellen bij hoofdgebouwen
Bovenvermeld stedenbouwkundig toetsingsbeleid ligt ter inzage bij de Centrale Balie

ARTIKEL 50 LID 5 VAN DE
WONINGWET

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de woningwet bouwvergunning
te verlenen voor
het samenvoegen van twee appartementen op
de percelen Burgemeester van Fenemaplem 2,
3a5 en 3a6 Zandvoort, met nummer 99-150B

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 30
december 1999 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

VUURWERK
Vuurwerk is mooi, spannend en leuk, maar het
geeft ook rommel Het afval blijft liggen, waait
weg en zwerft weken later nog door de woonomgevmg Dit geeft onnodig extra werk voor
de gemeente en dan met name de afdeling
Reiniging en Groen De gemeente doet aan
alle inwoners een oproep om zijn of haar bijdrage te leveren door de restanten op te ruimen Dit betekent overigens niet dat de
gemeente niets aan het opruimen doet Al
vanaf 's ochtends vroeg worden op nieuwjaarsdag twee ploegen ingezet om het vuurwerk uit de goten en van de straten te vegen
Enerzijds om de straten schoon te krijgen
anderzijds hoopt de gemeente hiermee te
voorkomen dat kinderen de met-ontplofte
vuurwerkstukken zoeken, vinden en alsnog
gaan aansteken, met de kans zich daardoor
ernstig te verwonden

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunnmgen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
99-035B Kennemerweg
plaatsen van
bouwketen
99-036B Teunisbloemlaan 1 verbouwen
woning
99-037B Thorbeckestraat 46 verbouwen
bedrijfspand
99-039B Dr C A Gerkeplaatsen dakstraat 17
kapel
99-040S Zandvoortselaan 311
99-041B Emmaweg 33
99-042B Keesomstraat 44
99-043B Hogeweg 56

INZAMELINGSACTIE KERSTBOMEN
Traditiegetrouw kunnen de inwoners van
Zandvoort en Bentveld m het nieuwe jaar hun
kerstbomen inleveren bij hun gemeente Op
donderdag 6 januari 2000, tussen 1300 en
15 30 uur, staan de medewerkers van Reiniging & Groen, op de volgende locaties klaar
- Rontonde aan de Strandweg,
- Remise aan de Kamerlingh Onnesstraat 20
Elke boombrenger krijgt voor z'n ingeleverde
boom (of bomen) een kwartje en een lot Uit
de afgegeven loten worden er 5 getrokken die
recht geven op een prijs in de vorm van
cadeaubonnen De winnende lotnummers
worden de 3e week van januari bekend
gemaakt in het Zandvoorts Nieuwsblad en Het
Weekblad Uiteraard kunnen Kerstboomhandelaren niet aan deze actie deelnemen
Gemeente Zandvoort hoopt met deze actie de
inwoners van Zandvoort op ee,n aansprekende
wijze van hun bomen af te helpen De mzameImgsactie is gericht op het hergebruik van
afvalmatenaal De kerstbomen zullen namelijk
worden versnipperd De houtsnippers worden
gebruikt als bodembedekker in de plantsoenen
Bel voor nadere informatie de Centrale Balie
op het Raadhuis (023) 574 01 00

STEDENBOUWKUNDIG TOETSINGSBELEID TEN BEHOEVE
VAN PLANOLOGISCHE VRIJSTELLINGSPROCEDURES INZAKE
ERFBEBOUWING EN DAKKAPELLEN
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van
16 december 1999 het stedenbouwkundig

99-045B Witte Veld 44

slopen woning
verbouwen
woning
plaatsen dakkapel
plaatsen GSMmstallatie
plaatsen van
een schuur

De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van twee weken
na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verphchten
Verleende bouwvergunning en bouw-

voornemen:

99-109B Dumdoornlaan
99-107B Oosterparkstraat 51
99-203B Frans Zwaanstraat 80
99-228S Dumdoornlaan

99-052B Tjerk Hiddestraat 16

oprichten 7 villa's
plaatsen berging
plaatsen 2 dakkapellen
slopen van keider, machmekamer, filtergebouw en garage
vergroten
woning

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

SOS-Kinderdorpen
GIRO 2280

Oma, ik heb van je gedroomd, je was zo dichtbij
Peter
Mam, moet jij ook nog zo vaak aan Oma denken'
Albertine
Die ene ster zien we heel vaak'
Leo
Wat blijft
Ik heb mijn moeder met verloren,
daarvoot gaf zij mi] veel te veel
Wat zij mi] zei, dat bhjfik horen,
van wat ik ben is zij een deel
Ik kom haar overal nog tegen,
in wat ik doe, m wat ik laat
Zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spooi steeds verdergaat
Engeline

Langs deze weg willen wij u allen heel harteljik dank
zeggen voor de wi|ze waarop u van onze afscheidsreceptie een afscheidsfeest heeft weten te maken
Het is ons helaas niet mogeli|k u op een meer persoonli|ke wiize te bedanken Doch onze dank voor al
uw geschenken, m welke vorm dan ook, is er zeker
niet minder om

Fam. Anderson

Ook uitvaartzorg
is maatwerk
Vooral wil ik U, mede namens
Monique en Riek, bedanken voor uw
trouwe klandizie in mijn salon.

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

Marjo Fijma
Pasteurstraat 12
2041 VA Zandvoort
023-5714866

*H
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Wy wensen U een voorspoedig nieuwjaar.

Monique. 1^iek. M.aria.
'QanieU.e, JessLca. Jos

Zandvoort/Bentveld

Wenst u een zeer voorspoedig
2000

Bij deze willen wij iedereen neel hartelijk beclanken voor de geweldige dag
Het was voor ons onvergetelijk'

Jan en Neeltje
van der Mije-Kerkman
Koningstraat 10
Zandvoort

Vanaf 1 januari 2000 zal ik U gaarne
van dienst zijn op de nieuwe locatie:

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden bij
Café Koper d d 6 januari 2000 v.a 19.00 uur

Hierbij wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de vele leuke reacties, bloemen, kaarten en brieven
die ik mocht ontvangen bij de start
van mijn huisartsenpraktijk, en ik
wens u allen een goed 2000 !

Ons kantoor is ook op zaterdag en zondag geopend

van 70.00 - J7.00 uur
BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/806
TE ZANDVOORT
VRAAGPRIJS/ 305.000,- K.K.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/805
TE ZANDVOORT
VRAAGPRIJS ƒ 295.000,- K.K.

TEVENS GARAGE AAN
BURG. VAN FENEMAPLEIN
TE KOOP VOOR ƒ 55.000,- K.K.

Op de 8e etage gelegen goed onderhouden driekamer
appartement met fantastisch uitzicht op zee, boulevard
en Zandvoort Het appartement beschikt over twee ruime balkons (ca 4 50 x 1.50) aan de west- en oostzijde

Op de 8e etage gelegen goed onderhouden driekamer
hoekappartement met fantastisch uitzicht op zee, boulevard en Zandvoort Het appartement beschikt over
twee ruime balkons, aan de west- en oostzijde
INDELING: entree, hal met bergkast, modern toilet, moderne keuken met bovenkasten, woonkamer (ca 5 20 x
4 25), slaapkamer (ca. 4.00 x 2 07), slaapkamer (ca 4 25
x 3 15 met vaste kast), moderne badkamer met douche
en vaste wastafel
O Servicekosten ca f 810,- per maand (mcl o a res
groot onderhoud, voorschot verwarming en water, opstalverz).
D Geheel voorzien van isolatieglas
a C V gas (blokverwarmmg)
O Elektra 2 groepenkast
O Oplevering m overleg, langere termijn
O Transport via notaris verkoper

INDELING: entree, hal, modern toilet, moderne keuken
met bovenkasten, woonkamer (ca 5 30x4 21),bergkast,
slaapkamer (ca 4.25 x 3 25), slaapkamer (ca 4 00 x 2 07
met vaste wastafel) moderne badkamer met douche en
vaste wastafel

lAUROUNO .». VASTGOED • AOVKS

OUWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
UERVANGING

VERWARMING

0800499*830

A. D. Scipio-Blüme
huisarts

l -Aan- en verkoop
huur-verhuur .
beleggingen .
Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur, zal, en zon. 10.00-17.00 uur
Prof.Zeemiristraat7.2041 CN Zandvoort, Tel: 023-5732630
• . E-mail: allround.vastgoed@worldonlin«.nl

•Jl

D Servicekosten ca ƒ 792,- per maand (me o a groot
onderhoud, erfpachtscanon, voorschot verwarming en
water, opstalverz)
D Geheel voorzien van isolatieglas
O C V gasfb'okverwarming)
D Elektra 2 groepenkast
O Oplevering m overleg, langere termijn
D Transport via notaris verkoper

i

Aan- en verkoop
huur - verhuur
' beleggingen

Geopend ma. t/nivr. 8.30-20.00 uur, zat. en zon. 10.00-17.00 uur
Prol. Zeemanstraat7,2041 CN.Zandvoort,Tel: 023-5732630 ...
E-mail: allround,vastgo«d@worldonlin«.nl

'
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Een leven vol anekdotes

(erstpuzzel
ZANDVOORT - Het Zandoorts Nieuwsblad is overlaen met inzendingen voor de
erstpuzzel die in samenwering met de Ondernemers Verniging Zandvoort is georganieerd. De goede oplossing was:
en gezond en gelukkig 2000
oegewenst.

ZANDVOORT - De provinle wil op de Boulevard Baraart een vrije busbaan maen. Ook mag er, als de planen doorgaan, alleen nog maar
an de zeezijde geparkeerd
vorden. Volgens de provincie
s de reconstructie nodig, omat de boulevard gevaarlijk is.
)e provincie is eigenaar van de
reg, die op Zandvoorts grpndebied ligt. Op 14 januari bepreken Provinciale Staten de
ueuwe plannen. Later volgt er
log een informatie-avond.

Andere busregeling

ZANDVOOBT - Op Oudeaarsavond rijden geen Nitelilers. De gewone bussen rijden
;ot negen uur 's avonds. Op l
anuan geldt de zondagse
dienstregeling voor zowel de
gewone bussen als de Nitelihers. Voor negen uur 's morgens rijden er geen bussen met
uitzondering van enkele bussen naar Schiphol.

Nieuwe directeur
Parool/Weekmedia

AMSTERDAM - Met ingang
Van l februari 2000 wordt Rob
{Steenbergen de nieuwe direceur/uitgever van Het Parool
fen Weekmedia (zeven edities
Amsterdams Stadsblad, Die\ner Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad GaasperBuitenveldertse Cout, Amstelveens Weekblad,
alsmeerder Courant, Uitoomse Courant, de Ronde
'ener en Zandvoorts Nieuws>lad).
i
Hij is momenteel directeur
an het advertentiebednjf van
Landelijke Dagbladen,
aarin de Volkskrant, Trouw,
C Handelsblad en Algeeen Dagblad samenwerken.
Rob Steenbergen (54) werd
1992 directeur van het adjVertentiebedrijf van Perscom|3inatie. Daarvóór werkte
-Steenbergen in verschillende
üncties bij de Hema en Vroom
Dreesmann.
Als directeur/uitgever van
!et ParooJVWeekmedia volgt
ij Roland Pelle op, die vorige
aand gedwongen werd op te
itappen, als gevolg van een
«nflict met de redactie van
:et Parool.
11

Zandvoorts
Jieuwsblad
)nafhankeh)k nieuwsblad voor Zandvoort,
3entveld en Aerdenhout Verschijnt op
oensdag Uitgave Weekmedia BV.
ioofdredacteun Dick Piet.
.Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
<ui|pers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
'hreuder
'ormgevmg/Systeemredactie.
Willem
ileesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frè'ejean, Pieter Hendal, Theo van der ünden,
'vonne Mulder, Andre Stuyfersant.
icretanaat en redactiepromotie Trudy
iteenkamp, Henny Lanser.
iasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel (023) 571.8648.
:
ax (023) 573 0497
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
'an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vnjdag van 9 tot 16
uur

Jongen mishandeld

W

IE OP ZOEK gaat elke dag op de slipbaan te vinnaar gegevens over den. De arbeidsinspectie kreeg
Rob
Slotemaker daar lucht van. Het was kinkomt veel foto's en derarbeid vonden de twee aranekdotes tegen. Alles draait beidsinspecteurs die op een
daarbij om de autosport. In dag op bezoek kwamen.
„Ik moest ze van Slotemaker
zijn huis in de Brederodestraat
was lüj weinig, tot plezier van nat spuiten," vertelt Zwaanende vele inbrekers die regelma- burg. „Het is nog een hele rel
tig op bezoek kwamen. Hij had geworden. We moesten zelfs
een deal met de Chinees in de naar de rechtbank. Ik mocht
Swaluestraat, want hy kookte mee en vond dat wel leuk want
nooit. Typerend is zijn relatie dan had ik weer een dag vrij.
met ene Matsy. Toen die hem Slotemaker is ervan afgekowat teveel naar zrjn zin mee men met een gulden boete."
wilde slepen naar concerten,
Via zijn jonge baanspuiters
haakte Slotemaker af.
Zrjn geboortedatum is voor- bespeelde hij de media en zijn
alsnog niet boven komen drij- klanten. Hij liet Jan en Tonny,
ven. Volgens Tpnny Zwaanen- beiden klein van stuk, een slip
burg (al sinds zijn negende ver- demonstreren en zei dan steebonden aan Slotemakers anti- vast 'als Jan en Tonny van neslipschool) was hij vijftig toen gen het kunnen, dan kunt u het
hij overleed op 16 september zeker'. De jongens bleven ja- Slotemaker bij zijn anti-slipschool een paar maanden voordat hij verongelukte
Foto Hans Heus
1979. Dat zou betekenen dat renlang negen, tien en twaalf.
hjj in 1929 geboren is in Bata- Pas toen ze hun racelicentie op oud-leerlingen die elders een maker bleef een heilig vertrou- met vijf liter olie op de weg Hij jaar later, een beetje gesleten.
via, Indonesië. Verzamelaar hun zestiende haalden, schoot eigen anti-slipschool begon- wen in hen houden. Bij elk suc- knalde tegen de reddingsauto Maar ze zijn er nog wel.
Rob Petersen becijferde aan hun leeftijd in een keer om- nen zijn.
ces van zijn pupillen stond Slo- en brak zijn nek. Hrj was op
De anti-slipschool was dank- temaker te stralen. „Ging het slag dood," vertelt Petersen.
de hand van oude programma- hoog.
Zwaanenburg slikt eerst
„Slotemaker had een feilloos zij Slotemaker ook een kweek- mis, dan moesten we na afloop Het ongeluk staat in Zwaan- even een brok in zrjn keel door
boekjes dat het 1926 was.
De verwarring past wel een gevoel voor pr," analyseert Pe- vij ver voor racetalenten. Peter- de wc's schoonmaken. Geluk- enburgs geheugen gegrift. „Ik voordat hij vertelt dat hij nog
beetje bij het kleurrijke leven tersen. „Hij nodigde Mies sen: „Halverwege de jaren zes- Mg bleef hij nooit lang kwaad," moest
die elke dag aan
van Slotemaherinnert
middag
na
Slotemaker
ker. Als hij
Zwaanenburg Slotemaker
denkt. „Het
wist dat hij
zich.
de baan op.
bedrijf waar ik
gelijk
had
Zelf heeft Maar
het
werk draagt
hield lüj zijn
Slotemaker
duurde
zo
immers zijn
poot
stijf.
ook van 1954 lang. De stond
naam Soms
Daardoor
tot en met met een paar ^~^~"~~^~-"~
~ denk ik ook
kwam hij nog
1979 geraced. Engelsen te praten toen we het weieens 'had hij dit maar op
al eens in con„Hij
blonk hoorden. Jan (Lammers, red.) kunnen lossen', zoals dat geflict met offiniet zozeer en ik zochten elkaar meteen doe rondom de verhuizing van
ciele instanuit in een be- op. Verdriet? Dat kwam pas la- de anti-slipschool. Er was vast
ties.
paalde klasse ter. Eerst moest er heel veel sneller een kogel door de kerk
Er zjjn bijof auto. Hij is geregeld worden."
gekomen. Men keek toch wel
voorbeeld
de beste all- De emoties zijn nu, twintig erg tegen hem op."
twee verhalen
rounder van
over ruzies
Nederland
met de Kogeweest. Hij
ninklijke Nekon overal in
derlandse
rijden. Ik ben
Automobiel
bij honderd
Club (Knac).
verschillende
„De
Knac
auto's
gevroeg
geld
stopt met telvoor een telen.
Het
amlicentie.
knapste vind
Dat zat Sloteik de vier
maker niet
uursrace die
lekker. Dus
lüj samen met
plakte hij het
Tonny
woord 'team'
Zwaanenburg
van Slotemawon in een
kers
RaceSkoda
team gewoon
ISOOcc. Dat
af,"
vertelt
was een langPetersen.
zame auto,
„Hij had ook
maar ze haaleen meningsden er alles
verschil met
uit."
de Knac over
Voordat hij
een bepaalde
zich op de ausliptechniek.
„Als een jongetje van negen het kan, dan kunt u het ook," gebruikte Slotemaker vaak als slogan in de to's
stortte
Iemand van media en tegenover zijn klanten
was Slotemade Knac deed
ker overigens
het anders dan Slotemaker. Er Bouwman uit en zorgde dat er tig startte hij de Rensport- straaljagerpiloot. Vanwege een
moest een team van auto- een prachtige foto van haar in school, die nog steeds bestaat. weddenschap vloog hij onder
sportjournalisten aan te pas de Telegraaf kwam."
Dick van leperen en Huub Ver- een brug door en daarna kon
komen om het conflict, in het
Doordat Slotemaker veel in meulen, de broer van de oude hij het bij de luchtmacht wel
voordeel van Slotemaker, te het nieuws kwam, werd hij veel circuitdirecteur, voeren daar vergeten.
beslechten."
bekender dan zijn concurrent inmiddels het bewind. In Wim Dat hij uiteindelijk verongePetersen: „Van mijn vader, Peter G^jswijt, die eigenlijk als Loos, de zoon van Arie Loos, lukte op het circuit heeft niedie rechercheur in Amsterdam eerste een anti-slipschool zag Slotemaker als eerste een mand verbaasd „Het past bij
was, heb ik pok gehoord dat
de man. Er zijn mensen bij wie
Slotemaker in zijn begintijd
je brjna zeker weet dat ze niet
Kevers huurde bij Kost in Amop een gewone manier doodsterdam. Toen hu ze teruggaan," vindt Petersen.
bracht waren ze afgeragd en
Het moment waarop was
vuil. Kost was boos en liep
echter wel verrassend. Het was
naar de politie."
eigenlijk een nogal onbeduiZwaanenburg herinnert zich heeft gestart. „Nog steeds is wereldkampioen. Dat zou hij dende race op 16 september
nog hoe hij zelf een keer getui- Slotemaker synoniem voor de mogelijk ook geworden zrjn als 1979. Slotemaker was immers
ge was van Slotemakers anti- anti-slipschool en de anti-slip- hij niet in 1967 om het leven al Nederlands Kampioen volpathie tegen autoriteiten. Als school voor hem. Het is net als was gekomen."
geiis Zwaanenburg. Een andejongetje van negen was hij, net Spa een begrip. Als je bronwa- Slotemaker nam vervolgens re auto had olie gelekt. Een
als Jan Lammers, Cees van ter wüt hebben bestel je een Tonny Zwaanenburg en, een reddingsauto was daar naar
Dongen, wijlen Wim Loos, Spaatje en geen Victoriawa- paar jaar later, Jan Lammers toe gegaan en stond aan de zijHans Deen, Frans Voros, Ron ter," zegt Zwaanenburg. Ove- onder zijn hoede. Ze moesten kant. „Zelfs een slipdeskundi- Een beker voor de jonge Tonny Zwaanenburg en leermeester Rob
Swart en Henry Zantvoort, rigens zrjn er inmiddels diverse eindeloos oefenen, maar Slote- ge als Slotemaker redt het niet Slotemaker na afloop van een toerwagenrace in 1979

Hij
goed gevoel
voor pr

Slotemaker kreeg twee
keer ruzie met de Knac

.-'IfeahSïborterVan, de Eeuw

Abonnementsprijzen Zandvoorts Nieuwsblad
Kostenstijgingen maken een aanpassing van de abonnementstarieven per januari 2000 noodzakelijk De belangrijkste reden
hiervoor is de verhoging van de bezorgkosten.
Vanaf 1 januari 2000 gelden voor Zandvoorts Nieuwsblad de volgende abonnementsprijzen:

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M Oosterveld Regiokantoor. GeJouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
'180 AB Amstelveen Tel. (023) 571.7166.
F
ax (023) 573 0497. E-mail: wmcomm®Perscom nl
'Wvertentie-orderafdelmg Postbus 122,
'000 AC Amsterdam Tel. (020) 562 6278.
5626283
Micro advertenties (020) 5626271. Fax:
665 6321

maandabonnement

kwartaalabonnement
jaarabonnement

ƒ 20,50
ƒ 37,00
ƒ 64,00

Voor postabonnees gelden andere tarieven

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020) 5626211
Abonnementsprijzen, ƒ 20,50 per kwartaal;
t 37,00 pei half jaar; ƒ 04,00 pel jaai. ƒ
'9,60 per kwartaal; voor postabonnees
Selden andere tarieven. Losse nummers ƒ

H
"Hans Van Pelt

ZANDVOORT - Een 17-jange Zandvoorter is zaterdagavond m elkaar geslagen door
twee mannen De jongen stond
rond half elf te praten voor een
café in de Haltestraat toen
twee mannen uit een blauwe
Opel (vermoedelijk een Tigra)
naast hem stopten.
De twee mannen begonnen
vervolgens de Zandvoorter
zonder duidelijke reden te
schoppen en te slaan. Ook een
vriend van de jongen kreeg
klappen De 17-jange jongen
raakte gewond aan zijn lip en
voorhoofd Hij heeft inmiddels
aangifte bij de politie gedaan
van mishandeling.

Dronken rijders

ZANDVOORT - De politie
heeft een 34-jarige Zandvoorter en een 23-jarige Haarlemmer woensdagnacht aangehouden omdat ze dronken
achter het stuur zaten. De eerste had 1,44 promille alcohol m
zijn bloed en was zijn rijbewijs
vervolgens zeven uur kwijt. De
Haarlemmer had 0,98 promille
Hij heeft een rijverbod van vier
uur gekregen.

ADVERTENTIES

Cinema. C
30 dec. t/m 05 jan
Do. Vr, Zo t/m W o l 3 30
Do,Zat/mWo 1545

Ruud Fcltkamp
Hugo Heanen

Mickey
Blue Eyes

Do Za t/m Wo

21 30
Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Woensdag OS januari
1930
Woody Allen s

Deconstructina
Harry

Het bestuur en fracties van

Moknm Mobiel '99
wensen U alvast een verlicht 2000 toe
Wij zijn:
-*• tegen een proef met rekeningrijden
* alert op fietsendiefstal
•Ar bereikbaar, kom gerust op ons inloopspreekuur of via
^v\vwmokummobiel nl Tel.: 020-552 21 99

MAG HET
IETS MINDER?

3
ezorgmg: Vragen over bezorging donder"ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange'Joten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

ZANDVOORT - De actie
'Heb 't lef, wapens weg' heeft in
Zandvoort met zo veel resultaat gehad. Er werden twaalf
wapens ingeleverd, waaronder
een stiletto, vlindermes, een
sabel, enkele andere messen,
een alarmrevolver en luchtdrukwapens.
In Heemstede kwam veel
meer binnen' 34 wapens waaronder een stiletto, valmessen,
een vlindermes, opvouwbare
messen, een boksbeugel,
ploertendoders, een wurgstok,
wapenstokken, luchtdrukwapens, een stroomstootwapen
en een traangastausje

g

De tweede tot en met de vijfe prijs (een familiemenu yoor
wee personen van American
ihicken) is voor de familie
losma, mevrouw Koper-Deijs,
locky van Kalmhout en
i. Kauönann.

leconstructie

Weinig wapens
ingeleverd

Ooit zei Rob Slotemaker voor de grap
dat hij het circuit blind kon rijden en
daarom wel een standbeeld verdiende.
Maar een standbeeld heeft hij nooit
gekregen. Wel hangt er rechts ;van de , >
> ingang van het circuit een bronzen •
laquette met zijn beeltenis, Bovendien :
zijn naam gebeiteld in de granieten -v
maar aan de linkerkant van de ingang. /<
En nu heeft hij zelfs dankzij de lezers >
van het Zandvoorts Nieuwsblad en de '
luisteraars van'ZFM-eeuwJgheidswaarde l
gekregen: Eob Slotemakerjs-^/, * -},
uitgeroepen tot Zandvoorter van de
Eeuw.
,
,
s/ f* '*: f

Ilja Noltee krijgt de hoofdrijs, want zij is uit alle inzeningen getrokken. Zy heeft
verigens een prachtige zelfgenaakte kaart ingeleverd,
'aarop ze schrijft: „De hoop
at ik een van de prijzen win,
•ant het hjkt me leuk om sanen met mijn moeder lekker
e eten." Ze mag inderdaad
;aan dineren bij De Albatros.

Tot ons genoegen kregen we
eel leuke en creatieve kaaren. De eervolle vermeldingen
ijn dan ook voor Tineke Hartnan, Nel Mulder, C. Kriek,
Trousset, W. Visser, Bep
iendriks, T. van Paridon, W. J.
ieur, E. Dijkhuis en de familie
osma.

woensdag 29 december 1999

OPRUIMING!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houwehng Interieur,
Mijnders Meubelen, Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

Amsterdam
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BP LEHMAN

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

H. Franssen

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 2000

zonweringen
zeestraat 40,2042 Ie zandvoort
telefoon 023-5712013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 5714623

v. Lennepweg 4

wenst iedereen een zonnig 2000

Centrale verwarming
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

D

VANDENSENenZn,
CENTRALE VERWARMING

Firma:

LOUIS RIJNDERS
Dr. de Visserstraat 15
Tel. 5718192

Loodgieter en c v-installateur

Bilderdijkstraat 30
tel.:023-5712972

AANNEMINGSBEDRIJF

"Ovadia"

wenst u
een

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

wenst al haar klanten
een warm en gelukkig
2000

Zandvoort 023-5717959

Het team van
Coiffures

La BONBONNIÈRE

im.

Bonbons . Chocolade . Taarten
wenst

u een gezond
2000
met veel vriendschap
en liefde

KINDEROPVANG VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

SR:

Prinsesseweg 36
Zandvoort

•KOMDAJHaltestraat 33, 2042 LK Zandvoort
Telefoon 023-57 I5S84

Op kwalitatief hoog niveau verzorgen wij ook in het nieuwe
jaar professionele opvang voor
uw kind.
Team Ducky Duck

Het team van Sadrine, Natalie, Poala en Bernard
wenst alle klanten en bekenden een
Voorspoedig Millennium
Uitsluitend volgens afspraak
('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort
Tel. 023-5715880

PÈKDZENÖBEl ANlïEK

Tel. 5730042

«V- ËN.VÈRKÓOPANTÏEK - CURIOSA -DECORATIES

Gasthuisplein 6, Zandvoort
OQ

wenst u prettige
feestdagen
en een gelukkig
en gezond

raf

2000

Fiaba
Interieur-adviesbureau

Kapsalon
Henk v.d. Feer
IRUUD JONKER

Wij wensen u een geweldig goed 20OO,
een jaar waarin uw voornemens uitkomen en u dus de weg vindt naar de

Diaconiehuisstraat 24

l Schilders- en afwerkingsbedrijf
f Wuurcoatings Wit en Spuitwerk • Behang en Beglazing
Stucadoo en Timmerwerk;aamheden Stoffering en plenmatigonderhoud

:een goed ingericht

| Wij wensen u zowel zakelijk a/s j
privé een gezond 2000 toe!
Hannie Schaftstraat 2
2033 PD Haarlem
Tel.: 023-533 09 44
ERKEND SCHILDERSI EN AFWERKINGSBEDRIJF

Oosterparkstraat 54
2092 AT Zandvoort
tel. 023-5716442

Dierenkliniek
E LIJSTERHOF"
| Lijsterstraat 7
Tel. 571 58 47 |

wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig

2000

Wenst iedereen
-een goed
en gezond

vrijzinnige
geloofsgemeenschap NPB
Brugstraat 15, te Zandvoort

2000!

De

"Singer'

winkel

Wenst u een
gezond en gelukkig 2000
O
II5INGËR

Zeestraat 48

Het Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort wenst u allen
een veilig en gezond 2000!!
Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 15 januari 2000.
Nic. Beetsiaan 14,
van 15.00-17.30 uur

JZandvoorts
1.1 [\lieuwsblad
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»^j%n Oudjaar bij familie of in de kroeg

De eeuwwisseling van de
angst wordt de laatste oudpeuvrjaarsborrels
en nieuwviering van dit
ZANDVOORT - De volgen- millennium al genoemd.
jde nieuwjaarsborrels staan op Extravagante feesten, wilde
het programma:
partijen en buitensporige
. Zondag 2 januari 11.30 uur: vieringen zijn er in
Gereformeerde Kerk (Juliana- Nederland niet of
weg 15).
nauwelijks te vinden. Er is te
Zondag 2 januari vanaf 16.00 weinig animo en er heerst
uur: café Shooters (Halte- angst voor ongeregeldheden
straat 56a).
en moeilijkheden op straat.
Maandag 3 januari 19-20.30 Ook in Zandvoort zijn er
uur: gemeentehuis (raadhuis, geen grootse straatfeestcn
Raadhuisplein 1).
georganiseerd. Eigenlijk
Donderdag 6 januari vanaf vieren we oud en nieuw het
20.00 uur: brandweer (kazerne, liefst thuis met onze
Duinstraat 5).
dierbaren om ons heen,
Zondag 9 januari vanaf 15.00 alhoewel een enkeling
uur: Zandvoortse Reddings beslist van plan is om naar
Brigade (nieuwe loods aan de een feest buitenshuis te
Tolweg).
gaan.
• Zaterdag 15 januari 15.0017.30 uur: Rode Kruis (Nicolaas Beetslaan 14).
EVROUW DROMMEL blijft in ieder
geval thuis voor haar
Marathonuitzending
poes Saartje. „Ik
ZANDVOORT - De lokale heb altijd huisdieren gehad,
omroep ZPM zendt vrijdag van dus dit jaar zal ik ook met irujn
acht uur 's morgens tot diep in man gewoon thuis zijn. Ik vind
de nieuwjaarsnacht uit. De het ook niet zo bijzonder. Al
marathonuitzending behan- dat gedoe rond de eeuwwissedelt van alles: van de Zand- ling. We gaan gewoon naar een
voorter van de Eeuw tot en nieuw jaar. Ik heb nog niets
met zestien columns van Torn georganiseerd. Ik laat het alleHendriks. Verder vertelt apo- maal een beetje op me af kotheker Hans Mulder hoe men. Ik denk wel dat mijn kinbrandwonden behandeld moe- deren en kleinkinderen langs
ten worden en is er een live- zullen komen, dat vind ik erg
uitzending vanuit Hotel Hoog- gezellig. En mijn man bakt dit
land die de hele avond door- jaar, zoals hij dat al de 37 jaar
gaat. Wie zelf verslag wil doen doet dat we getrouwd zijn, de
van zijn millenniumfeestje kan oliebollen en appelflappen
vrijdagavond het hotel bellen zelf."
(5715541). Na middernacht is
Mevrouw Drommel zal de
het mogelijk om een nieuw- nieuwe eeuw niet inluiden met
|jaarsboodschap uit te spreken. champagne of met vuurwerk,
ZFM zit op de kabel op 105 FM want daar houdt ze niet van,
en in de ether op 106.9 PM.
maar met een rode Martini.
Ook zal zy zich feestelijk kleden, want: „Ik ga niet in mijn
Feest by Shooters
joggingbroek op de bank hanZANDVOORT - Café Shoo- gen."
ters viert op Oudejaarsavond
Nicky Commys zal de nacht
het M en M Mülenniumfeest. van 31 december op l januari
Vanaf half één 's nachts is het 2000 gewoon aan het werk zijn.
café vrijdagavond geopend. Dat vindt hij helemaal niet erg,
Het feest gaat door tot in de want hij is, zoals hij zichzelf
kleine uurtjes. Voor elke be- noemt, een 'vaMdioot'. Nicky
zoeker is er een glas champag- werkt als chefkok in het resne. Op zaterdag l januari kun- taurant van de Watertoren.
nen feestneuzen nog even in Die is die avond weliswaar geeen vrolijke stemming blijven. sloten, maar Esplanade geeft
Ook dan is het café geopend. een groot feest en dat hotel is
Zondagmiddag houdt Shoo- van dezelfde eigenaar.
ters een nieuwjaarsborrel.
„Ik kan mijn creativiteit
Zanger Ron Burk zorgt voor de kwijt in mijn beroep. Ik werk
muzikale omlijsting.
sinds mijn 15-e in de horeca en
het was liefde op het eerste gezicht. De grote mate van vrijJanVayne
heid spreekt me ook enorm
ZANDVOORT - Het casino aan. De keuken is van zes tot
is op 31 december gesloten, tien uur geopend, maar ik ga al
maar op zaterdag l januari rond het middaguur naar het
Ihaalt het casino de schade
dubbel en dwars in met een
[optreden van de bekende conicertpianist Jan Vayne. Hij
speelt klassieke nummers op
een voor velen aansprekende
manier. Het optreden begint
OOR DE mülenniumrond elf uur 's avonds. Daarnacht gelden in Zandvoor treden Mike Sük en Havoort extra maatregelen.
rald Veenstra op.
Tweederde van het politiekorps is aanwezig. Bovendien
hebben de brandweer, de geExcursies
meente en de hulpdiensten
ZANDVOORT - Wandelaars zich grondig voorbereid. Op
mnnen hun hart ophalen tij- het gemeentehuis zit een crilens diverse excursies in het sisteam onder leiding van de
Nationaal Park Zuid-Kenne- burgemeester klaar.
merland. Zaterdag is er een
drie uur durende excursie over Ernstige problemen kunnen
de winter. Start om twee uur. gemeld worden via 112. Wie
Het vertrekpunt wordt bekend niet kan bellen (of als er spragemaakt na aanmelding (tel. ke is van een overbelast tele5411119).
foonnet) kan ook naar een
speciale post gaan. Tussen elf
De anderhalf uur durende en twee uur 's nachts zijn met
excursie op zondag gaat over Oudjaar vijf meldposten gede toekomst van het natuurge- opend: het politiebureau (Hobied (start om twee uur vanaf geweg 37), A.G. Bodaan (Brade parkeerplaats aan de Zee- menlaan 2 in Bentveld), Nieuw
weg bij het Koevlak).
Unicum (Zandvoortselaan

Monique van Hoogstraten

Voor de volgende generatie
Diep in zijn hart hoopt Eugène Weusten dat zo veel mogehjk
mensen hun vrije dagen of hun spaarzame vrije tijd benutten om
een leuke inzending voor de Schat van Zandvoort te maken. De
kinderen van de Zandvoortse scholen hebben in elk geval een
leuke tekening of opstel gemaakt over het verleden, de toekomst
of het heden. „Het zou helemaal leuk zijn als ze die net als alle
andere mensen op zondagmiddag op het Raadhuisplein in de
kist willen doen. Maar de inzendingen mogen ook tot en met
vrijdagmorgen op het raadhuis afgeleverd worden," vertelde
Eugène me. Het Zandvoprts Mannenkoor, Alain Clark en Ino
zingen de huidige generatie Zandvoorters zondag tussen drie en
vijf uur toe. Wil Vleeshouwers houdt in Zandvoorts politiekostuum (uit 1912) de wacht naast de kist. Om vijf uur sluit de
burgemeester de kist en een dag later gaat 'ie onder de grond.
Over honderd jaar mag de kist, die door Victor Bol gemaakt is en
die inmiddels in de hal van het raadhuis staat te pronken, pas
weer geopend worden.

Lichtpuntje
Alle bewoners van Nieuw Unicum en van Huis in de Duinen
kijken deze feestdagen tegen een gezellig kerststukje aan. Zandvoortse jongeren hebben in samenwerking met winkelcentrum
Jupiter de kerststukjes met een mooie kaars erin uitgedeeld.
Een leuk lichtpuntje in deze letterlijk donkere dagen.
werk. Ik houd er niet van om
me te haasten. Ik doe alles op
mijn gemakje met een lekker
muziekje erbij. Ik werk met
een leuk stel collega's, die er
net zo over denken. Ik verheug
me op de oud- en nieuwviering,
want mijn vriendin mag dan
ook mee. Dus het wordt een
combinatie van werken en
feesten," vertelt hij enthousiast.
Zelf houdt de vrolijke kok
van simpele en duidelijk smaken in gerechten. Zijn kookstijl
noemt hij bourgondisch, Frans
klassiek. Voor de Oudejaarsavond raadt hu echter stevige
kost aan, zoals groenten met
aardappels of pasta, want op
een stevige ondergrond kun je
lang feest vieren.
Of het feest lang zal duren
voor Channah Bercher, dat
hangt van haar zoontje Jonas
van twee jaar af. „Ik ben uitgenodigd via een vriend voor een
party in Wijk aan Zee. Ik weet
niet wie er zijn en wat er gaat
gebeuren, maar ik ga gewoon.
Als ik merk dat Jonas daar niet
wil gaan slapen of het niet naar
zijn zin heeft, dan ga ik terug

165), Hotel Gran Dorado
(Trompstraat 1) en de remise
(Kamerlingh Onnesstraat 20).

naar huis," zegt ze laconiek.
Alhoewel ze midden in een
scheiding zit en daardoor haar
familie nog maar nauwelijks
ziet, ervaart ze het toch niet als
een verdrietige tijd. „Ik had me
voorbereid op gezellige feestdagen met mijn zoontje, want
voor hem is de situatie er alleen maar op vooruit gegaan.
Ik leef nu zoals ik het wil, ik
ben gelukkig zo. Beter alleen
en gelukkig, dan met z'n tweeen en ongelukkig," aldus de
dappere moeder.
Marieke Buisman verheugt^
zich juist op een trouwerij op
Oudejaarsdag en een feest tot
diep in de nacht daarna. Niet
die van haarzelf, maar vrienden van haar zullen die dag elkaar het ja-woord geven. Bruisende Buisman houdt van uitgaan al volgt ze een pittige studie en loopt ze daarnaast stage. Met oud en nieuw zit ze dan
normaal gesproken ook niet op
de bank met een kopje thee.
„Ik vind een huwelijk wel
heel apart op die dag. Daar ga
ik in elk geval naar toe," vertelt
ze stralend. „Ik zorg er altijd
voor de laatste dag van het

De Zonnehoek
krijgt opnieuw
hotelfunctie

jaar daar te zijn waar er actie
is, want alleen maar bij rrüjn
ouders zitten, dat vind ik maar
niks. De ene keer is het bij de
Yanks, de andere keer bijvoorbeeld bij Williams (een Engelse
pub, red.). Er wordt ook een
gala georganiseerd bij Club
Chateau. Wie weet gaan we
daar wel naar toe of we gaan
naar Amsterdam. Ik weet het
nog niet."
Ze houdt er van zich mooi
aan te kleden bij een bijzondere gelegenheid. „Uitgaan doe
ik het liefst niet in een spijkerbroek. Ik heb zelfs twee jaar
geleden een Chinees bloesje
ontworpen voor de oud- en
nieuwviering, die een naaister
voor me in elkaar heeft gezet.
Bij de trouwerij zal ik er ook
apart uitzien, dat wil ik absoluut."
Dat er weinig bijzonders gebeurt met de eeuwwisseling
kan er bij haar niet in. „Dat is
jammer. Je maakt het maar
één keer in je leven mee, dan
moet je er toch iets spetterends van maken."
Nelleke van Koningsveld

Komische krasse knarren

Denk om
de vingers
Victor Bol viert oud- en
nieuw gezellig met zijn familie. De beeldend kunstenaar kunstenaar/strandjutter wilde het oude jaar echter niet zomaar voorbij laten
gaan. Hij maakte een bijzonder strandkunstwerk voor
de millenniumviering: hij
hing 69 vissershandschoenen op die hij samen met
Wim Kruiswijk in één
maand op het strand gevonden heeft. „Want," zegt hij,
„ik wens iedereen een gelukkige millenniumviering.
Maar denk om je vingers."
Zelf heeft hij ze in ieder geval sowieso hard nodig. Bol
en Kruiswijk willen het komende jaar hun handjes laten wapperen in een nieuw
juttersmuseum in de Rotonde. Ze zijn volop bezig dat
voor elkaar te krijgen.
Foto André Lieberom

Vandalistische kerstman
De kerstman anno 1999 brengt niet alleen cadeautjes. Drie
jongens met een kerstmuts op hebben donderdagnacht een
telefooncel vernield op de Boulevard Barnaart. De jongens hadden pech. Hun daad werd gezien door iemand die de politie
waarschuwde. De drie moesten zich op het politiebureau verantwoorden. Ze komen uit Zandvoort en ze zijn 18,21 en 23 jaar
oud.

Niet rijk, maar gearresteerd
Een 17-jarige jongen uit Den Bosch dacht woensdagnacht rijk te
worden in het casino. Maar dat pakte heel anders uit. De jongen
nam 4700 gulden op met een valse bankpas. Hij werd echter
gesnapt doordat hij met valse identiteitspapieren was binnen
gekomen. Dat wekte de argwaan van het casinopersoneel. Op
het politiebureau moest hij zijn handtekening zetten. Die kwam
niet overeen met de handtekening op de bankpas.
ADVERTENTIE
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Beantwoord 10 'Millennium'-vragen en maak kans
op schitterende prijzen en een schitterende auto.

De Millennium Prijsvraag
vindt u in deze krant op:

, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,

m.

Berichten
ZANDVOORT - De bouw en
tips voor
De huisartspraktijken zijn
van zes hotelappartementen deze
rubriek met
van l januari 0.00 uur tot en pal naast de bekende pleis- zakennieuws
kunt u sturen naar de
met 3 januari 2000 acht uur ge- terplaats De Zonnehoek in redactie van het
Nieuwsblad,
sloten. Er zijn wel drie huisart- Bloemendaal aan Zee is mo- Postbus 26,2040Zandvoorts
AA Zandvoort,
sposten geopend in de regio: menteel in volle gang. Vol- of inleveren bij het kantoor op
Spaarne Ziekenhuis Handel- gens eigenaar Pim Aronson, Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
laan 2 Heemstede, tel.
die het hotel/café-restaurant of Faxen 023-5730497
5141238; Kennemer Gasthuis op de grens met de gemeente
(Deo), Velserstraat 19 HaarZandvoort eenjaar of zes geleden overnam, is het de be- Om het appartementencpmlem, tel. 5524308; Kennemer
Gasthuis (Locatie Zeeweg),
doeling dat de logeerverblij- plex fraai te laten aansluiten
Zeeweg 168 Umuiden, tel.
ven eind mei worden opgele- b\j de huidige bebouwing zal
0255-575299. Bovendien zijn de verd.
De Zonnehoek in de loop van
Ehbo-posten geopend in het
maart van een geheel nieuwe
Kennemer Gasthuis-de Deo
„Op de begane grond komen entree worden voorzien, die
(tel. 5524280), het Spaarne
twee gelijkvloerse apparte- beide panden verbindt. „In saZiekenhuis Heemstede (tel.
menten, en daarboven worden menhang met Les Pyramides,
5141516) en het Kennemer
vier luxe maisonnettes aange- dat hier om de hoek ligt, beGasthuis-EG (Boerhaavelaan legd," vertelt Aronson. „Stuk schik ik kortom nog voor de
22, tel. 5522280).
voor stuk worden ze ingericht zomer over een prachtig horevoor vier personen, en van alle cacomplex in Bloemendaal
gemakken voorzien. Zo be- aan Zee," constateert Aronson
schikken de royale badkamers tevreden.
allemaal over een whirlppol en
ingebouwde sauna. In principe
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor willen we de ruimtes per week
leden en uiet-leden een bijzondere film in het Circus op het of per zomer gaan verhuren
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met aan toeristen die hier van het
een korte inleiding. Vanavond de hartverwarmende
strand en de zee willen komen
Iers/Engelse komedie 'Waking Ned'.
genieten." Voor zijn tijd werd
De Zonnehoek ook reeds als
EN MOOIERE FILM om de eeuw mee af te sluiten is er hotel gebruikt. „Maar sinds ik
ZANDVOORT - Het nieubijna niet. 'Waking Ned' gaat over de droom van elk ge- eigenaar ben, heb ik me be- we millennium is nog maar
woon mens anno 1999: de loterij winnen. Jackie O'Shea perkt tot het restaurant," al- pas begonnen wanneer honheeft ontdekt dat er in zijn dorp, dat slechts 52 zielen telt, een dus de uitbater. „Omdat de denbezitters al terecht kungrote prijs is gevallen. Hij komt er na enige omzichtig uitzoek- kamers daarboven in mijn nen in de gloednieuwe honwerk zelfs achter wie het is. Maar dan beginnen de problemen ogen nogal geantidateerd denkapsalon van Anita
pas voor hem, want hoe krijgt hij het geld in handen?
zijn."
Brand. Op l januari opent ze
'Waking Ned' geeft ongetwijfeld elke bezoeker op zijn minst
een warm gevoel. Bovendien valt er nog wat te lachen ook door
de onbeholpenheid van de hoofdrolspelers. Deze keer geen seMissy mist een eigen huisje, nioren die menige facelift hebben ondergaan of acteurs met nep
een baasje waarmee zij elke grijs haar. De echte rimpeltjes van de spelers maken het hilariiag lange stukken gaat wande- sche verhaal een stuk geloofwaardiger.
len, of een keer een klein blokje
om. Missy is een kruising Mechelse herder, teefje van ongeveer vier jaar oud, ongesteriliseerd. Voor mensen is het een
schat, bekenden of visite dat
ttiaakt niet uit. Kinderen van Periode 18 - 24 december
Getrouwd
Jacob van den Berg en Geeronder de twaalf jaar kent ze
tje Hoogendoprn; Franciscus
liet, daarboven wel en die zijn Geboren
leuk volgens haar. Maar echt
Jennifer Fleur Tibboel, Hubertus Maria Klaassens en
veel problemen zullen jongere dochter van Micha Tibboel en Conny Wilhelmina Henrica
Florentina Vreeswijk.
tinderen waarschijnlijk niet Nicole Maria Sprenkeling.
opleveren nadat zij kennis met
hen gemaakt heeft.
Ondertrouwd
Overleden
Wülem Poll (86); Adriana
Missy vindt dat zij heel beSiegfried Johan Victor Marilangrijk is in de hondenwereld, nus en Helena Désirée van van der Leden-Hartsuijker
(88).
Üerdoor is zij dominant naar Rossum.
teven, maar naar reuen is zij
3ver het algemeen heel aardig.
Katten vindt zij heel leuk om
achterna te rennen, dus raden
j dat af.
Missy is te gast bij het Ken- Hervormde Kerk: Vrijdag 31 december 19.30 uur: OudejaarsHemer Dierentehuis Zand- dicnst in Ger. Kerk. Zondag 2 januari 10 uur SOW in Ger. Kerk.
Voort en zoekt, net als alle an- Gereformeerde Kerk: Vrijdag 31 december 19.30 uur: Oude3ere loges een nieuw tehuis. jaarsdienst met ds J.P. Dondorp uit Heemstede. Zondag 2
Informatie krijgt u van het januari 10 uur: SOW met dhr J. Lasthuis. Aansluitend nieuwKennemer Dierentehuis Zand- jaarsreceptie.
Voort, Keesomstraat 5 te Agatha Parochie: Vrijdag 31 december 18.00 uur: Avondgebed
Zandvoort.
op oudjaar met samenzang, 0.00 uur klokgelui. Zaterdag l januari 19 uur geen dienst. Zondag 2 januari 10.30 uur pastores D.
De bouw van de appartementen bij De Zonnehoek is in volle gang.
P.s. Dari, Duval en Ducat heb- Duijves en C. van Polvliet met koor.
Oen allemaal een nieuw tehuis, Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 2 januari 10.30 Soms bestuderen wandelaars het informatiebord naast het
restaurant
«u Nossel nog.
uur dienst door eigen leden, nieuwjaarsbegroeting.

E

en

de badplaats door

In geval van nood

Missy

oog
oor

M

V

Met

Hondenbezitter
welkom bij
Anita's Dogcare

namelijk haar eigen huistae- f^, -..<,<{* l december, ,15 december en 29 december 1999. '
drijf 'Anita's Dogcare' in de
Reinwardtstraat 12. In de
omgebouwde schuur achter
de woning, waar reeds een
MENINGEN
hydraulische trimtafel gereed staat, zal zij vanaf die
datum alle mogelijke soorten De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
honden wassen en/of trim- recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
men.
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
„Eigenlijk had ik er al veel Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
eerder mee moeten beginnen," lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
verzucht mevrouw Brand. „Ik Zandvoort.
ben namelijk gek pp honden,
en dit heeft me altijd al hartstikke leuk werk geleken. Maar
maximaal volgebouwd. Binik besloot pas om actief te wornenkort zal de Middenbouleden toen ik in mei van dit jaar
vard bouwrijp gemaakt gaan
hoorde dat Sheüa Truder, van
worden. Inbreiden noemen ze
hondenkapsalon Reneé, ermee
dat. Ondertussen mogen gewüde stoppen vanwege haar
wone Zandvoorters de 'ruimtepijnlijke arm. Toen heb ik metlijkheid' leveren.
een opgebeld om te zeggen dat
Overigens zijn er al sinds
ik wel interesse had, waarop
1970 regels om verstening en
Sheila prompt reageerde met R. Zuurendonk is het niet eens dichtslibbing tegen te gaan.
de uitnodiging om dan maar met het gemeenteraadsbesluit Waarom er dan zonodig verdeeens langs te komen."
om de bouwmogelijkheden re bedilzuchtige maatregelen
voor Zandvoorters aan stren- genomen moeten worden is
Sindsdien heeft mevrouw gere regels te binden. Volgens niet onderbouwd. Wel geeft
Brand drie a vier dagen in de hem gebruikt de gemeente deze alsmaar voortgaande beweek stage gelopen in de zaak juist al het beschikbare groen moeizucht van de gemeente
van Sheila, tot deze er in no- voor haar bouwplannen en een sterk gevoel van rechtsonvember definitief de brui aan moet de particulier bloeden gelijkheid bij de individuele
gaf. „In die tijd heb ik ontzet- om verstening van erven tegen burger, omdat hij plotseling
tend veel van haar geleerd," te gaan.
iets niet mag wat zijn buurman
benadrukt de startende onderwel mocht.
nemer. „Ik wil graag dat je Donderdag 16 december Tot vorige week mocht u
vooral in je stukje zet hoe heeft de gemeenteraad een be- twee bijgebpuwtjes hebben, nu
dankbaar ik haar daarvoor leid aangenomen dat de bouw- maximaal één. Dus eerst uw
ben." Zij hoopt tenminste een mogelijheden voor eigenaren schuur afbreken voordat u een
deel van de klantenkring van van onroerend goed wederom garage mag bouwen. Het toSheila over te nemen, teneinde verder aan banden moet leg- taal aantal te bebouwen viermeteen flink aan de slag te gen. In het collegeprogramma kante meters voor aan- en bijkunnen. „Maar over gebrek en m het beleidsplan van de gebouwen is teruggebracht.
aan werk maak ik me geen zor- gemeente zelf en in het wel- Als u een bijgebouw naast uw
gen, hoor," verzekert ze vol standsbeleid van provinciale huis heeft en het staat dichter
zelfvertrouwen. „Het barst organisaties wordt aangege- dan vijf meter van de voorgehier op Zandvoort immers van ven dat met (bouw) belangen velrooüijn en u wilt een stukje
de honden."
van individuele burgers zeer achter bijbouwen dan moet u
In principe wil mevrouw zorgvuldig omgegaan dient te eerst de voorkant slopen. U
Brand, die zelf de trotse eige- worden. Bij beleidsontwikke- mag alleen nog bouwen met
nares is van een bouvier en een lingen op onder andere dit ge- puntdakjes. Een zwembad
cairnterrier, vijf ochtenden per bied heeft de gemeente in het mag niet meer en alleen een
week haar nieuwe beroep uit- kader van de participatie afge- dakkapel onder strikte vooroefenen. „Het is de bedoeling sproken de burger in een zo waarden. Enzovoort.
dat men mij eerst belt op mijn vroeg mogelijk stadium te be- Het meest trieste is misnummer 571.4866 om een af- trekken.
schien nog wel dat de regels
spraak te maken, waarna men De werkelijkheid is dat de die nu weer bedacht zijn op
de hond hiernaar toe brengt. bouwvoorwaarden door wét- geen enkele manier aansluiten
Als ik klaar ben, bel ik de klant houder Herben nu in de ge- op de al bestaande regelgeop dat het dier weer kan wor- meenteraad zijn afgetimmerd vmg. Het was al niet te overden opgehaald. Het is dus niet en dat de burger het nakijken zien voor iemand die iets wil
nodig om te bhjven wachten. heeft. Participatiebeleid is er bouwen, omdat je nergens in
Tenzij de opdracht beperkt niet. Het argument van de ge- het gemeentehuis duidelijkblijft tot nagels knippen of de meente om de bouwmogelijk- heid kunt krijgen. Nu kunnen
oren schoonmaken, want dat heden voor burgers te beper- ze helemaal alle kanten op met
is vanzelfsprekend zó ge- ken is om de verstening en je bouwaanvraag.
beurd."
dichtslibbing van erven tegen De gemeente heeft een bete gaan en de ruimtelijkheid te grotingsprobleem van vijf milBij de omgang met honden waarborgen. Als de gemeente joen gulden. In de gemeentezegt ze een zachtaardige aan- zelf op dit terrein het voortouw raad gaan nu al stemmen op
pak te prefereren. „Ja, ik mag zou nemen zou het geloofwaar- om dit gat te dichten door de
ze graag een beetje aaien en dig klinken, echter waar je in onroerende-zaakbelasting
tussen de bedrijven door een het dorp ook rondkijkt de ge- (ozb) te verhogen. Zo werkt
koekje toestoppen, om ze op meente heeft de ruimte waar dat. Mocht u toevallig ook prode trimtafel lekker op hun ge- zij zeggenschap over heeft vol- blemen hebben met een bouwmak te stellen. Misschien komt ledig benut voor de bebou- aanvraag of plannen hebben
het daardoor dat ik tot nu toe wing.
om iets te bouwen wat opeens
nog nooit een werkelijk lastige Er is praktisch geen groen- niet meer mag, dan zou ik
hond onder handen heb gehad. voorziening op openbaar ter- graag met u in contact, tel.
Maar het kan natuurlijk ook rein te vinden. In het belang 571.8692.
best zijn dat ze gewoon aan- van projectontwikkelaars is
voelen dat ik absoluut niet het Julianapark en recent het
R. Zuureiulonk
Zandvoort
bang voor ze ben."
gebied Pompstation Bentveld

De burger
heeft het
nakijken

Weekmedia 17

woensdag 29 december
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Hallestraat 54
De hoofdprijs wordt uitgereikt door
Patrick van Beusekom van FIAT FIVAN.

AAAAAAAA
AAAAAAAA

Donderdag 23 december werd de Hoofdprijs van de
"Millennium Prijsvraag", een FIAT SEICENTO uitgereikt
door Patrick van Beusekom van FIAT FIVAN, aan Mirjam
vanWilligenburgen haar vriend Kees Hagen.

KERKSTRAAT 8 ZANDVOORT

- losse kaarten
Aangezien Mirjam en Kees
een 12 jaar oude auto
bezaten, was deze
FIAT SEICENTO
SPORTING een zeer
welkom geschenk.

-boosters
t* t **ft» ^

- startersets
- opbergmappen
- opbergdoosjes

- games
'

Alle winkeliers
eni kooplieden
van de gezelligste
markt van Nederland
wensen allé klanten
een heel voorspoedig
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ZBNDVOORT
tel. 5712451
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Deze prijzen zijn
beschikbaar gesteld
door:

Mirjam is apetrots met haar
gewonnen Fiat Seicentp.
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Wij z/jw geslot
t/m l jan. 200,1
Daarna liggen om
kippetjes weer
kakelend vers j
gebakken voor u kla
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Haltestraat 23
i
2042 LK Zandvoort !
Geopend van 16.00-22.00 uu
Tel. 023-573 3003

- Plaza
Buitenveldertselaan 15B,
Amsterdam-BuitenveldBrt
De te winnen prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld
*Afbeeldingen kunnen iets afwijken

Computerprinter 'Canon' BJC 7000
tw.v. f 599,-

Auto Strijder Carwai
wastunnel en doe het zelf wasci
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Ook op zondag geopend

Kleuren TV 'Sharp met afstandsbediening
t.w.v. f 349,-

Draadloze huistelefoon 'Smith Corona'
tw.v. f 249,-
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MULTI SET no. 3950

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
•• gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
\/an Hor Kl IÜI * Garantie en nazorg
V d 11 U Cl rVUIJI .Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. 5714 764/ 06-20361676^

*

t

f

J

•VL*J-»

EEN HEEL GOED 2b

De winkeliers op deze pagina hebben er een
Millenniumwereldfeest van gemaakt met mooie aanbiedingen. Lezers van het Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Diemer Courant,
Buitenveldertse
Courant, Amstelveens Weekblad,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronde
Vener en het Zandvoorts Nieuwsblad hebben massaal gereageerd om aan deze Millenniumprijsvraag mee te doen.
Kortom: een geslaagde prijsvraag voor winkelier en lezer!

Video-recorder 'Aiwa' HVFX 970
t.w.v. f 399,-

O Glazenwassen}
® Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
O Schoonmaak van luxaflex
O Verhuur tapijtreinigers

^

i
f

!"i
;'

^s.^

£^>

/

V ^

l

Ji^QO^M
f Öagje Ariisterdam
middadiè Albert Cw

l

£ ~^

Tevens zijn er elke veertien dagen vier fantastisch
prijzen verloot, zoals een kleurentelevisie, draadloze huistelefoon, computerprinter en een videorecorder.
Deze prijzen zijn door POLECTRO Plaza ter
beschikking gesteld.

- video's

h '

DIT ZIJN DE PRIJZEN DIE
DEZE KEER VOOR HET
LAATST TE WINNEN
WAREN!

Mirjam van Wil/igenburg en haar
vriend Kees Hagen zijn
nieuwsgierig naar hun prijs. .

NIEUW: Pokehon

i/,;,:

^

^?

^

Zij hadden de winnende
slagzin gemaakt. Hun slagzin luidde: Ik winkel graag in
de buurt, omdat wat ik ook
zoek, ik vind het voordelig
bij mij om de hoek!

THE
MUSIC STORE

- [:|

1. 5

t5v\

Oudejaarsavond
open van
24.00 tot 05.00 uur
Haltestraat 20

••<

CS"\

' !

hobbykamer met aangrenzende badkamer met

gerenoveerd. Vr.pr. ƒ 398.000,-- k.k.

'

w;^%5^ iedereen een
swingend 2000

De enige ambachtelijke slager in Zandvoort j

open keuken met inbouwapparatuur; bergkast;

kamer; toilet. Het pand is in 1992 volledig

i

^i\/° V»

Topslagerij Vreeburg

dakterras. Ind. woonkamer met houten vloer,

sfeervolle slaapkam. met open haard; slaap-

"^

"~

v
^Ut;^

In het centrum van Zandvoort, in de directe

• V.t"* .J-vi

t

ê®è/b
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Stationsstraat 7
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MAKELAAR O.G,

1
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Personeel van

PRIJSUITRIÜIKI^O

SCHAIK
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SINGER EN
LEWENSTEIN

Set no. 3950 bestaat uit:
multi™ model 395, 40 accessoires
en snelspantang in een handige
opbergkoffer.

Zeestraat 48 Tel. 5720072

NAAIMACHINES

Tel. (023)*„-*.H-t-:
536
60 88
^-,™»iwO-.
m

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

LJdO.N.T.

FOURNITUREN

239, Versteege Ijzerhandel

HANDWERK-EN
HOBBY.ARTIKELEN

?.-

Pakveldstraat 19
Zandvoort

A

v-

Deze
F/af Seicento

GOLFENIN
STICHTING

Sporting
wordt
aangeboden
door

OPENGOLF
ZMDVÖÖKT

Fiat-dealer
Fivan
Amsterdam
Van der Madeweg 28
1099 BT Amsterdam
tel.: O2O - 560 89 OO
fax: O20 - 692 86 72

INFO TEL,
23-571524Ö

1
. -t...

^' v,

Wij wensen u een V

€en heel
goed en
gezond

fantastische start
van het nieuwe
millennium

2000

Wij wensen
u hetzelfde.

P en Co
Cense & van Lingen makelaars o.g.
Jhr.CLv.Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort,^
tel.: 023-5715715

THE
MUSIC STORE

'

MERSTEEGE IJZERHANDEL

v

J

KERKSTRAAT 8 ZANDVOORT

**>^

Pakveldstraat 19 Zandvoort

_

Vanuit spanje
wensen wij u een

./

Marco Borsato
voor maar 50
Tot en met 7 januari a.s. is de

exclusieve Marco Borsato CD-Bon
verkrijgbaar. Vanaf 8 januari kunt u tegen inwisseling van deze CD-13on de nieuwe CD van Marco
Borsato "Luid en Duidelijk" ophalen.

"N

van
MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voorKennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71
HAARLEM, TEL. 023-5254956
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
Donderdag koopavond

r

ƒ

WINNAARS

J

Df

l De uitkomst van de prijs| vraag van 15 december
|
was:

j]

l
\

MILLENNIUM

\

De winnaars zijn:

!
Manfredo leershop
en honden

Voor meer info
The Music Store.

r

Strandweg l
tel. 023-5733030

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPEC.

V

Nooit eerder kreeg je zoveel

Maar dat is nog lang niet alles,
want u heeft ook recht op
ÉÉN TOKGANGSKAART
voor liet concert Nieuw Nederlands

SLAAP LEKKER

M:.

\
|
H. van Beek, Amsterdam
\
(huistelefoon)
|
M.A. Koot, Amsterdam
l
(kleurentelevisie)
|
W. van Tol, Amsterdam
l
(computerprinter)
l Ko Boverhoff, Amstelveen
|
(videorecorder)

/*

, i>

Ondernemers Vereniging Zandvoort

n1 , t" i V<
J.

Wij wensen iedereen
een sportief

Wij wensen u een

2000

heel goed en gezond

$> " • ' ' "i ^
t

i

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 571 86 55 / fax 571 86 55

2000!

* \
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LntErLanden spreigroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BE2ORG(ST)ERS
met solinummer

Michiel de
Letter:
„Het blijft
toch eeuwig een
uitdaging
om van
een kale
plaat een
mooi
gepolijst
en perfect
ingeqraveerd bord
te maken."
Foto Jaap Maars

'Gevoel voor lay-out moet je wel hebben'

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.844

O

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

ok in de graveerbranche
heeft de intrede van de
computer voor ingrijpende veranderingen
gezorgd. „Vroeger deden
we in principe alles met
de hand," zegt Michel de
Letter van de gelijknamige firma in de hoofdstedelijke De Clercqstraat 5.
„Maar daarbij liep je wel
het risico datje in je
enthousiasme uitschoot,
met alle gevolgen van
dien. Het grote voordeel
van de computergestuurde graveermachine is dat
je dat niet meer kan overkomen, want nu kan je
van te voren alles netjes
instellen. Al is het soms
wel erg omslachtig, wanneer het om maar één
enkel naamplaatje gaat."

zijn naambadges van
slechts enkele vierkante
centimeters, maar ook een
jqekel van een gevelplaat
die wel drie meter lang is.
Behalve naamplaten verkoopt hij in zijn zaak ook
stempels, terwijl hij tevens
zorgdraagt voor raam- en
autobelettering alsmede
lichtreclame.
„Aanvankelijk begon mijn
vader hier in De
Clercqstraat alleen met
graveren," vertelt Michel.
„Maar dat heeft zich in de
loop der tijden behoorlijk
uitgebreid. Het gebeurt
namelijk nogal eens dat
bedrijven en instellingen
die een naamplaat bestellen ook hun andere representatieve opschriften in
dezelfde stijl hebben. Ik
lever dan in die huisstijl
een totaalprodukt voor binnen en buiten."

al op z'n zestiende jaar in
de winkel van zijn vader
werken. „Van hem heb ik
het vak in de praktijk
geleerd," vertelt Michel.
„Vanaf het begin vond ik
het gewoon een leuk
beroep, omdat je er toch
wel enigzins creatief voor
moet wezen. Een beetje
gevoel voor lay-out is
immers noodzakelijk als je
een tekst plaatst op een
autodeur of winkelruit. En
ook moetje goed proberen
aan te voelen hoe een klant
het precies wil hebben. Dat
is nog weieens lastig, wanneer zo iemand zelf eigenlijk geen flauw idee heeft
wat de bedoeling is. Maar
des te groter is dan de kick
als hij er uiteindelijk
geweldig tevreden mee is."

lingen als het GVB en
diverse stadsdeelraden frequent een beroep op zijn
vakkennis. „Zo draagt
menige tramconducteur
tegenwoordig naambadges
die ik heb vervaardigd, en
zitten er hier in het stadsdeelkantoor van Oud-West
heel wat naambordjes van
mij aan de deuren.
Momenteel ben ik echter
bezig om voor Heineken,
ten behoeve van de
Horecabeurs in januari,
een hele serie badges te
maken." Goede klanten
zijn voor hem ook adyocaten, die graag een stijlvolle
naamplaat naast de voordeur willen hangen.

pen. Zo'n product kost met
alles erop en eraan al gauw
1500 gulden. Maar zoveel
geld hoefje zeker niet
kwijt te zijn. Voor een paar
honderd gulden heb je al
een keurige deurnaamplaat
van plexiglas of aluminium."

Hoewel hij lange dagen
maakt zegt Michel nog
altijd veel plezier in zijn
vak te hebben. „Het blijft
toch eeuwig een uitdaging
om van een kale plaat een
mooi gepolijst en perfect
ingegraveerd bord te
maken. Bovendien zijn
mijn opdrachten heel
afwisselend. Zo wordt me
weieens gevraagd om voor
een bordeel een gevelbord
„Doorgaans wensen dat
soort opdrachtgevers iets te maken met een blote
uit de duurdere categorie," vrouw erop. Welnee, daar
Sinds Michel drie jaar
weet Michel uit ervaring. heb ik absoluut geen moeigeleden de winkel van zijn „Bijvoorbeeld een messing te mee. Zolang het maar
In zijn werkruimte annex
vader heeft overgenomen gevelbord die wordt inge- niet mensonterend is."
winkelpand hangen talrijke Het graveren blijft even- heeft hij het drukker dan' legd met een specifieke
voorbeelden van zijn toege- wel zijn hoofdactiviteit. Na ooit. Behalve particulieren kleur, inclusief bijbehorende grafische school ging hij doen gemeentelijke instel- dé schroeven en sierdoppaste vakkennis. Daarbij
Johan Schaaphok

%
|/'
"

DIXTONE is de nieuwe naam in
(tele)communicatie. DIXTONE
:aJ
' benadert de markt met een
bijzonder breed assortiment.
Ten eerste kan de klant kiezen
uit de netwerken van Ben, Dutchtone, KPN Telecom en
Libertel. Daarnaast bestaat het aanbod uit notebooks,
organisers en andere communicatie-apparatuur.
Vanuit die brede optiek wil DIXTONE doorstoten naar de
top met een expansief filiaalbeleid, dat ruimte biedt aan
tientallen vestigingen in heel Nederland en vele gedreven
medewerkers die mee willen groeien met een jong en
ambitieus bedrijf.
Binnenkort openen wij een DIXTONE-filiaal in Amsterdam
en in Zaandam. Moderne, op de klant afgestemde winkels, met een open sfeer en een optimale keuzevrijheid.
Voor deze filialen zoeken wij

SHOPMANAGERS
De SHOPMANAGER speelt bij DIXTONE vanzelfsprekend
een hoofdrol. Je geeft immers stimulerend leiding aan
4 tot 6 medewerkers. Behalve de verantwoordelijkheid
voor het resultaat, zijn perfecte verzorging van het filiaal
en de controle op de klantvriendelijkheid jouw primaire
taken.
Een succesvolle SHOPMANAGER bij DIXTONE heeft de
noodzakelijke ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur in de detailhandel. Affiniteit met (tele)communicatie, commerciële vaardigheden en een opleiding op
MBO-niveau vormen voorts basisvoorwaarden voor
goed functioneren. En daar krijg je alle financiële en
functionele voordelen van een groeiende organisatie in
een dynamische bedrijfstak voor terug. Zo werkt
DIXTONE ook met een aantrekkelijk bonussysteem.

D E

COMMUNICATIEVERKOPERS (fuimme)
Ook de COMMUNICATIEVERKOPERS vormen een sterke
schakel in het slagen van onze nieuwe winkelformule. Je
behoort immers tot onze belangrijkste klantenbinders.
Jij hebt direct en adviserend contact met onze klanten.
De klantvriendelijke wijze waarop je dat doet, is bepalend
voor ons succes.
Als COMMUNICATIEVERKOPER bij DIXTONE heb je
enige ervaring in de verkoop, liefst in de detailhandel.
(Tele)communicatie heeft je interesse en je bent een
geboren verkoper". Wat krijg je daarvoor terug? Een leuke
FULLTIME baan bij een bedrijf dat net als jij wil groeien
in een markt die altijd in beweging is. Het salaris mag
goed genoemd worden en kan nog verbeterd worden
door het bonussysteem.

COMMUNICATIEVERKOPERS (parttime)
De PARTTIMERS die DIXTONE graag in dienst neemt,
zijn flexibel zodat altijd de juiste personele bezetting aanwezig is. Goed ingewerkt en doordrongen van onze
klantvriendelijke werkwijze.
Ook PARTTIMERS dienen te beschikken over enige
winkel- en verkoopervaring. Je weet van jezelf dat je kunt
verkopen en de markt voor (tele)communicatie vind je
boeiend. Wat heeft DIXTONE te bieden? Een leuke baan,
variërend van 13 tot 30 uur (waarbij tevens de mogelijkheid bestaat alleen op koopavond en zaterdag te werken),
een passend salaris, de mogelijkheid om verkooppremies
te verdienen en een werkomgeving die steeds in beweging is.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Bel of schrijf een brief onder vermelding van Amsterdam
en Zaandam naar DIXTONE, t.a.v. Digna Wonink,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 073-6460802.

C O M M U N I C A T I E S H O P
DIXTONE is een onderdeel van het Vendex/KBB-concern
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IMAGINE...
Stel je voor: een wereld zonder oorlog, armoede
en onrecht; een wereld van samen delen en samenwerking in plaats van hebzucht
en concurrentie

Accbüïiitari

Wij zorgen
dat het
komende
millennium
lekker loopt.

Daar gaan we toch zeker allemaal ons best
voordoen, hè?
Iedereen een gelukkig nieuwjaar]

Uw gesprekspartner
en persoon/i/k adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Thorbeckestracif18/;2Ö42QW^andvoór^TéI^5719396; Fax 5731191
Sonja van Soolingen

KWM.ITlill'SMKI'AKATIl-:

Footcare'

Auôi

V-A-G
van Campen

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Zandvoortse Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 023-5714565

wensen cliënten en
bekenden een
voorspoedig Millennium

Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 2000
LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS

BV

"f

Hel mersstraat 11
Zandvoort. Tel. 023-5712150

£"--

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort
Telefoon: 023-5712630
Telefax: 023-5730074

De Z.R.B.

Wenst alle
leden en een
ieder die haar
een warm hart
toedraagt

erkend

VNI
installateur

Wenst vrienden en
bekenden een voorspoedig
2000

EEN GEZOND EN
VEILIG 2000

Voor alle mensen

een heel gezond
en gelukkig 2000
Timmer- en onderhoudsbedrijf
WiïTvensenÜ
""
-fiffï
znröré?Ésf
gsy&r

iHaltcstraac 75 Zandvoort tel. 023-57189491

HANS v. d. DONK
Lijsterstraat 9 - Tel. 5718560

SMEDERIJ

\ibeili

GANSNER & CO.

KINDERMODE

EN SCHOENEN

Brederodestracif 60 - Tel. 5715068-5713612

wenst iedereen een héél goed
en gezond 2000

Wij wensen iedereen
een
smaakvol 2000!
Tot ziens bij Mollie & Co.
Han, Harro, David en Dennis

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Kerkpad 6, telefoon 5712793

STUDIO 118 dance Conny Lodewijk
(lid NBDK)

'Wtjf tfensen alle

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst

rienben en bekenben
een $oeb en gezond

2000
Medewerkers
van het
Zandvoorts Nieuwsblad

BLOEMSIERKUNST

wenst heel Zandvoort een swingend 2000

Tel. 5712598

Wij wensen u
een heel gelukkig
2000

J öluijsl
De specialist
*n a ' u w bloemwerken.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 5712060

Monique, Adrie
en Margo
wensen u
een heel goed
en gezond 2000 toe!

. AdvH»prl|§ ilichlt r«tinntl« zoal» langtgtvtn door otficlël» ImporUur of fibrlkint

OP DE

MILLENNIUMOPRUIMING
SAMSUNG
CAMCORDER STUNT

SAMSUNüDECT
SPR5100, Digitaal, met afluisterbaar, ruisvri) "349 -

Voor nog slechts 1000 nieuwe Ben
regelmatig abonnees hebben wij
op de valreep van deze eeuw, de
meest spectaculaire GSM aanbieding. GRATIS Ericsson toestel,
GRATIS aansluitkosten, GRATIS
frontje en GRATIS handsfree carkit
voor veilig bellen vanuit de auto.

239.-

PHILIPS DECT

Xalio, superieure kwaliteit '399-

249.-

BS120, zeer compact, uniek design, digitaal, niet alluisterbaar '499 -

329.-

9 geen abonnementskosten
• u koopt vooraf uw belminuten
® 100 belminuten per maand voor
slechts fl 30.9 niet gebruikte belminuten kunt u
3 maanden opsparen
& dag en nacht bellen voor fl 0.30

SIEMENS GIGA-SET

SONYTRAVELLER
.ER

TR401;HiFi geluid.'1330'1330-

SHARP

1269.-

VLE610, 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor. '1199 -

BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ

789:

Grootbeeld, HiFi-stereo.TXT '2699.-

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM

1489.-

TRV24; VideoS Camcorder. '1590.-

PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
1

1099:

Topklasse Grootbeeld BlackIme-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245.-

TR7000; Super Steady Shot,
80x digitale zoom. '2420.-

15991

SONY DIGITALE
CAMCORDER

DCRPC; Super Steady Shot,
10X o p t i s c h e zoom, 40x
digitale zoom, 6,5 cm LCD scherm
'4730.-

*•) geldt niet voor 0900 of buitenlandse nummers

2989.-

"SiEMENS TECHNOLOGIE"
DECT HUISCENTRALE

ERICSSON
A1018S
T.W.V. 799.Dual band
160 gram
tot 100 uur
stand-by
tot 4 uur beltijd
EFR (optimale
geluidskwaliteit)
componeer je
eigen belmelodie
verwisselbare
frontjes

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon met
nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop1 '249-

189.-

BOSCHDRAADLOOS

CT1, Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's '299.-

139.-

PHILIPS FAX

SONY BREEDBEELD
24WS1, 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2440.-

989.-

KV28W1, 71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2990.-

1189.-

SB605; 4 koppen, Showview
en PDC, long play. '9i5.-

28WT2; 71 cm BlackLine Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT. '1699.-

439.-

1279.PANASONIC

JVC HIFI STEREO

HRJ700, 4 koppen, Showview
en PDC "929.-

BREEDBEELD100 HERTZ

W28D3; 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound '3199 -

489.-

1779.-

PHILIPS HIFI STEREO

VR675,4 koppen, Showview+PDC,
Follow TV, long play '1045.-

539.-

SONY HIFI STEREO

SLVE720; 4 koppen, Showview
en PDC.-1100.-

SF3000, Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. '799.-

549.SONY HIFI STEREO
CX703; 70 cm, Blacküne-S, TXT.
'1499.-

849.THOMSON DVD SPELER
DTH2000, 10 bit, incl. afstandsbedienmg. '1869 -

1079.8V8 SÖfTWARE f
V

' '

"' ' '

879.-

29.95

NA AFTREK MILIEUSUBSIDIE

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER

KV29C1; Super Tnnitron,
•on, TXT.
TXT.'1880.'1880.-

SLVE920; 7 koppen, Super
Trilogie, HIFI stereo. '1650.-

1079.ARISTONA STEREO
EREO

>,

STUNT! VHS-HQ VIDEO

749.SONY STEREO

Met afstandbediening

SAMSUNG
VIDEORECORDER

869.PANASONIC STEREO

1400WATT,electronisch regelbare zuigkracht,
in hoogte verstelbare zuigbuizen '298.-

/
TEFAL 6-PERSOONS GOURMET

SV220, Inclusief a f s t a n d s bedienmg '369 -

Gezellig gourmetten, racletten of grillen,
inclusief 6 panneties. '122.50

O

BAUKNECHT VAATWASSER

o

279.-

T X 2 5 M , 63 cm Qumtrix
beeldbuis.TXT '1199.-

SIEMENS STOFZUIGER

er maand ,

239.-

KV25,SuperTnnitron,TXT.'1399 -

BCC

iPrïvéPlus
Plan

899.-

TA4412; 63cm, teletekst.
stekst.'1595.'1595.-

4 programma's, 3 temperaturen, zeer stil
en een perfekt droogresultaat dankzij
THERMODRY'1199.- BCC 989.-

ARISTONA
VIDEORECORDER

889.-

Nu bij BCC verkrijgbaar,

Inhoud 2,5 liter, fliterdeksel, aluminium
binnenpan, kijkglas, timer. '119.95

689.-

SONY 72CM HIFI
IFI
STEREO

ALLETOPJITELS

NOVA FRITEUSE

HRS7500, 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbedienmg. '1099.-

28PT4; Grootbeeld,
ld, BlackLine,
TXT.'1645.-

DVPS315; 10 bit, incl. afstandsbedienmg. '1770.-

INDESIT KOELVRIESCOMBINATIE
Totale inhoud van 314liter, 3ruimevriesladen met een inhoud van 98 liter,
3 in hoogte verstelbare legplateaus en
2 groenteladen 'l079.- BCC 859.-

689.-

849.-

689.-

EX880; Schitterend design mini Hi-Fi systeem, bestaande uit losse
componenten, 2x75 watt versterker, RDS-tuner, 3 CD-wisselaar met
CD-tekst, 3 MD-wisselaar/recorder, incl. afstandsbediening en
topklasse 3-weg luidsprekers. '2550.-

JVC SUPER VHS HIFI
STEREO

PHILIPS 70 CMl STEREO

SONY DVD SPELER

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM
MET MINIDISC WISSELAAR

SLVE830; 4 koppen, Montagerecorder. *1200.-

SAMSUNG STEREO

DVD705; Studiokwaliteit. '1499 -

MXD752; HIGH POWER!
RDS-tuner, CD-wisselaar,
dubbel cassettedeck, inclusief front-, center- en
surroundluidsprekers, afstandsbediening. *1099.-

ARISTONA HIFI STEREO

JVC BREEDBEELD

PHILIPS DVD SPELER

JVC
DOLBY SURROUND
PRO-LOGIC MINISET

399 r

SAMSUNG A-4 FAX

DVD SPELERS

KOOP
NU
BETAAL
OVER
EEN
JAAR

SV610; Incl. afstandsbediening.
'714.-

349.549.-

SONY 8 MM CAMCORDER
CCDTR411; 72x digitale zoom,
digitale beeldruis onderdrukking,
standaard en programmeerbare titels, stamina voor lang
filmen met dezelfde accu.'1330.-

SAMSUNG HIFI STEREO

SONY BREEDBEELD

HFC141, Automatische papiermvoer, kopieer functie, eenvoudi| gebedienmg. '399.-

VR165; Eenvoudig te programmeren,
On Screen Display, scartaansluiting,
inclusief a f standsbediening.'745.-

1489.-

2399.-

handset + EXTRA lader,
Absoluut ruisvrlj. Intern gratis
bellen, uitbreidbaar tot
6 handsets. Nu met ƒ 20.gratis bellen en 12 maanden
aan huis garantie. *648.-

ó3TA4413;63cmBlackLineFlatsquare
beeldbuis, stereo, teletekst en 00 voorkeurzenders, inclusief afstandsbediening,
'1345.-

SONY DIGITAL 8

PW9513; 70 cm, BlackLme-S
Ultra Flat beeldbuis, stereo,
teletekst '3295 -

Deel huistelefoon + EXTRA

PHILIPS VIDEORECORDER
MET PDC EN SHOWVIEW

DVF1; 160x digitale zoom, Multimedia v o o r b e r e i d , d i v e r s e
accessoires. '2199.-.

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO-LOGIC 100
HERTZ

per minuut"

ARISTONA GROOTBEELD
KLEURENTELEVISIE

JVC DIGITALE
CAMCORDER

1679r

© bellen in binnen- en buitenland
® SMS berichten ontvangen en verzenden
9 u betaalt slechts voor wat u belt!

bron: consumentengids Dec. '99

789.-

PW5304,70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen. '2795.-

TOPKLASSE Dect telefoon. '549.-

329.-

599.-

989.PHILIPS BREEDBEELD

ERICSSON DECT

449.-

VPA12; 16x motorzoom. '1099.-

PW6301; 61 cm, Blacküne-S,
stereo, teletekst. '2095.-

ERICSSONTOPDECT

BS140, nummerweergave, mclusiel digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599 -

BEN REGELMATIG:

PHILIPS BREEDBEELD

In de laatste week voor het nieuwe millennium start BCC met de grote opruiming!
Uitsluitend a-merken worden nu opgeruimd tegen nog lagere prijzen dan dat u van ons
gewend bent en... met het BCC PriveKortingsPlan© spaart u tot en met 31 januari voor
maar liefst 10% korting op uw aankoop tussen l maart en l juni 2000.
Zo bent u in de toekomst dus nog voordeliger uit!
Namens alle medewerkers van BCC wensen wij u een gelukkig en gezond 2000 toe.
Maar voordat het zover is, verwelkomen wij u graag nog in één van de filialen.
Onze verkopers zijn u graag van dienst.

SB100, 2 koppen, incl. afstandsbedienmg '495.-

PHILIPS 100 HERTZ

PT820; 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT. '2795 -

299:

1489.51 CM KTVTELETEKST

NA AFTREK MILIEUSUBSIDIE

PHILIPS VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

70 voorkeuzezenders, Off Ned. VR165, 2 koppen, incl afstandsbedienmg. '745 Philips garantie. '745.-

329.-

469.-

E130; Incl. afstandsbediening.
'610.-

CB20S; 100 voorkeuzezenders,
TXT. '659.-

ARISTONA 51 CM KTV/
VIDEO
TR427; Showview, PDC, TXT,
2 tuners. *1395;- v .
.

789f
SAMSUNG 51 CM KTV/.

v W t t 149.- .

IflóïARKmZpNDER DRADEN,
TE MONTEREN IN NAGENOEG ELKE
AUTO BINNEN ENKELE SECONDEN!

VIDEO

•

TVP5050; 2 tuners, 2 koppen. *969.-

699:

uw GSM

telefoon
afgaat!

energie
klasse

Regelbare centrifuge van 400-1000 toeren, zeer
gebruikersvriendelijk, uitgestelde start en
diverse extra programma's * 1199.- BCC 859.-

PORTABLE KTV
V

37 cm, incl afstandsbediening.
ndsbedienmg.

229.-

TR127; Showview, Off. Ned.
Philips garintie.'945.-

BETAALGEMAK
BIJ BCC

Onze winkels zijn, in verband met de
millennium wissel, op 31 december
om 16.00 uur gesloten.

295.,

,

SONY "WEGA" BREEDBEELD
i f

J r

** «-

*

J

ï \

>

J

* •" ^iV^j y •*jr-'^-J?* "*^ */?'i "*7" *

SUPERPLATTE 71 CM KTV

1699.De Best Customer Card Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld belalen
3 doorlopend krediet
4. het BCC PrivePlusPlan
*) In combinatie met 1-jarig Ben regelmatig abonnement
Aanbieding geldig tot en met 5 januari 2000
l VERWIJDERINGSBIJDRAGE

BCC
KV28FX20; Zeer fraaie
PrrvePlus
1
breedbeeldKTVmetFD
Plan
fl 100.Trinitron beeldbuis, HiFi
Per
stereo geluidssysteem met 60 watt totaal vermogen,
maand 3D Sound Systeem, incl. Afstandsbediening. *2799.-

BLACK & DECKER KRUIMELDIEF
HC6000: krachtige mini stofzuiger in
chroom styling. *139.95

LAAGSTf

BffEECf

Ir*

Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel'
UNIEKE PRIJSGARANTIE:

GRATIS THUISBEZORGEN:

per maand

/

SAMSUNG WASMACHINE

TA1273, 37 cm, incl. afstandsbedienmg. '495.-

BCC
PrivéPlus
Plan.

L per maand ,

339.-

K V14 V4; Showview, PDC. *1220.-

549.-

NVSD230, Showview en PDC,
incl afstandsbediening. "599 -

afstands-

GRATIS
/
bij aankoop van
.een vaatwasser - •

BCC
.
PrivéPlus
Plan

ARISTONA PORTABLE
KTV

ARISTONA 37 CM TV/
VIDEO

Deze beer
dansten
zingt zodra

r

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

KTV

SONY 37CM KTV/VIDEO

649:

&

329.-

399.SAMSUNG PORTABLE
37 cm, TXT, incl
bedienmg. "439.-

NA AFTREK MILIEUSUBSIDIE

SONY VIDEORECORDER

SAMSUNG 51CM
BEELDBUIS

GRATIS GARANTIE: ,

.BREED ASSORTIMENT:

EIGEN TECHNISCHE DIENST:

BCC KIANTÉNKAART: '

DESKUNDIG PERSONEEL:

AFBEELDINGEN lomi l.t» AFWIJKEND/ prl|r
All» prljztn «xcluiltl w«lt«ll]kt v«rwl|dirlngi t

kOEL/VRJESCOMBI

INBOUW APPARATUUR

DE VOORDELIGSTE POS...
NATUURLIJK BIJ BCC!

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en sierdeksel. '490 -

HELE KOELVRIES
30 liter inhoud, 2 ruime vnesMen, 3 draagplateaus van glas,
',ergieklasse A. '1599.-

1079.-

lOSCH KOEL/VRIES
03 liter inhoud, 3 ruime vriesladen,
legroosters en electronische
.(jiperatuurregelaar. '1699.-

1069.-

'HIRLPOOL
OEL/VRIES
i5 liter inhoud, 3 vriesladen en
iegroosters '1299.-

849.-

OSCH KOEL/VRIES
i/RIES
>0 netto inhoud, 2 vriesladen.
248-

749.-

MIELE 1300 TOEREN
Topklasse, zeer gebruikersvriendelijke Novotromc besturing.
Energieklasse A. '2799.-

1979.-

BOSCH 1400TOEREN
Regelbarecentnfuge, electronische
programma besturing en wasresultaatA. '2099.-

1299.AEG 1200 TOEREN
Zeer eenvoudige bediening en
aquacontrol. '1649 -

1249.-

BAUKNECHT 1200 TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma '1599-

178.-

ELECTRJSCHE KOOKPLAAT
OOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten.
ookplaten.'490.'490.-

328.-

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen en aquastop'1599.-

1299.-

FUJITSU SIEMENS
EUROLINE COMPUTER

ETNA KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige
lige branders
branders.

Volledig Intergreerbaar, S programma's, weggewerkt ver-

ETNAWASEMKAP
3-standen erï vetfilter. '295.-

i
i
i
>
1

i
i
i
i

Intel Celeron 433 Mhz processor
64 MB intern geheugen
8 MB videokaart
8.4 GB Harddisk
56K modem
FUlfrSU
SIEMENS
17 inch monitor
speakers
Windows '98"
inclusief Works 2000
en Word 2000!

Je egen CD's m«ken wordt nu wal
heel erg makkelijk en goedkoop! ;
SONY DPL MINISET
RX110; 220 Watt, digitala tunar,
. CD-wiiselaar, S luidspreker.*,;
ifitandbedlenlng. '1440.-••••'••;

SONY QS CD-SPELER}||I

JVC DPL MINISET
D752; RDS-tuner, CD-wlsselair, 5 luidsprekers, alitindbediening. • 1099.-

• ÜH3XH& m'- ^99^:
SPN Y 5 CD-SPELERl|g|:
CarusselCD-wliselaar. '500.-_ï

US3EM&

vSONY.C'P-SP.ËLEB(4,

QH3E3!E>

959.-

LHöB3n>

SAMSUNG DPL MINI
MAX852; incl. CD-wlsselaaren,
. 5 luidspreker». '999.-

849.-

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT
60cm breed,met vonkontsteking.
'899,- .'.•;.
••••••.
. !:. •

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT
Met vonkontstéking.i '499.

189.-

BOSCH 1000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en
spoelstop '1349.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie
lampjes.'899.:

799r

499:

OSCH KOELKAST
>5 liter inhoud waarvan 78 liter
les, 2 verstelbare plateaus van
as energie klasse A. '1099.-

749.-

INDESIT1000TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets . '879 -

579,

MIELE STOFZUIGER
1 500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling
en Super Air-Clean-filter. '479.339.BOSCH 1700 WATT
Electronisch regelbare zuigkracht, telescopische buizen
en rolsnoer '399.-

PHILIPS 107SX
MONITOR

TECHNICS MINISET
IMP500; TOPKLASSE! Lon.compon.nt.n, 40 Watt;'CD-tpil*r;
3-wtg box.n.'1199.-

• 17 inch design monitor
in aqua kleur
• resolutie 1280x1024
• Inclusief Luidsprekers en
USB-HUB
• Adviesprijs 899.-

MEÏGRATIS
FOTOSCANNER T.W.V. 99.-

YAKUMO
MULTIMEDIA
COMPUTER

299.-

Intel Pentium III
500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
10,4 GB Harddisk
40 x cd-rom
8 MB videogeheugen
S6K modem
Windows 98
Exclusief monitor

PHILIPS 1400 WATT
Mobilo, Mechanische zuigkrachtregeling en metalen
buizen. '339 199.SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, electronisch
regelbare zuigkracht '296.-

169.-

299.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale
igitale bedienmg, grill en hetelucht.
lucht. '699
'699-•
AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en
mileuvnendelijk.Watertieveilgng '1649 -

1198?

WHIRLPOOL BOVENLADER'
Hcogtoeng Slechts40cm breed.'1435 -

898.-

AEG1100WATT
Electronisch regelbaar, metalen buizen en oprolsnoer. * 1 99.-

TRUST SCANNER
O 36 bits kleuren,
• 600 x 1200 Dpi, • porollele aansluiting

GHsE3!Z>

SONY MINISET
RX33; 2x25 Watt, CD-speler,
2-weg boxen. *670.'

QEHE3ZÖ

GH323Ö»

479:

SAMSUNG COMBI
/IBI
900 Watt, 30hter, digitale
igitale bedienmg met grill en hete
e lucht.'699.-

389:
SAMSUNG GRILLCOMBI
LLCOMBI
SOOWatt, digitale bediening,
Quartzgrill, 17 liter. '369-

469.-

199:

ANUSSI KOELKAST
.KAST
36 liter inhoud met
iet vriesvak.

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotromc besturing. '1799.-

349.-

ELKAST
RIGIDAIRE KOELKAST
et 2 sterren
liter inhoud met
lesvak * 499 .-

319.-

BOSCH CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' Ruime vulopenmg,
140 minuten bmerenRVStrommel '1449 -

279.-

959:
BAUKNECHT
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '1299 -

899.-

ZANUSSI CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1120 minuten timer
entoetsvoorlageretemperatuur.'1199 -

liter en 12 kg i n v r i e s fipaciteit. '849.-

495.VHIRLPOOLVRIESKAST

°8 liter, 11 kg invriescapaciteit.

'99-

455.-

RIGIDAIREVRIESKAST
'3 liter 11 kg mvnescapaciteit

799.-

BAUKNECHTDROGER
140 minuten nmer en toets voor
lagere temperatuur. '949.-

549.-

WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. "799 -

449.-

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '599 -

395.-

379.-

'HIRLPOOL VRIESKIST
'2 liter inhoud, 6,5 kg mvries'Paciteit '599,-

5KG WASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. "599.-

375.-

349.-

BOSCH WASAUTOMAAT
*6 kg. Inhoud
*1200 toeren
*Beveiligd tegen overlopen
d.m.v. Aquastop
*Diverse "KIDS" programma's

1549.-

PMC; compleet, incl. afstandbediening.'440.-.

nEHEan»

650 MB

l O STUKS VOOR

U33S3I&

Energie klasse A
f;>11
£us f 1100.- milieusubsidie! _,_

895:

OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE
Snoerloos, dus overal te
gebruiken. '169.-

öHii23ö>

Canon

835:

SONY QS MINI DISC
JB920S; TOPKLASSE ! Digitail opnemen en afspelen.
Zilveren uitvoering ! *1110.-

TWV 49.95

ÜBBE31&
LEXMARK CJ 5700
KLEURENPRINTER

BRAUN LUXE STAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroo'mgarde en
mengbeker. '119.-

;

579:
INDESIT VAATWASSER
VASSER
Duverts.'899
3 programma's,' 2 couverts.
'899 -

THRUSTMASTER
RACESTUUR

OH323!Ö

3 5 9 .-

.-\

SONY ESP2 DISCMANfeI?S;
DE400; Elf ctron ie Shock';
Protectlon. '300.'f£<r:*y$S$

Mrfwjm*

IftQ-

SONY DISCMAN ; S ^
Inclusief hoofdlelefoon.-l 80;-»
PANASONIC DISCMAN
inclusief adapter en hoofdteletöon. *m-; . . ^'^'*ïH

UB3SSI&-

129il

PHILIPS DISCMAN K/ Sp
Shuttle play en repeat. ,'200.rï

'

DISCMAN STUNT'! -f ui:

incl. accessoires, hoof d.teletoqn.'129.- : >!>S|

t.-w«tj.-»t»

99 ir

SONY CD SOUNDMAN V^ •
CFDS37; digitale tuneriS
' cassette + CD. *370.- ^:-VWSt

SONY CD-COMPÖ v; «i«
CFDyiO;Radiocassette+CD-spe-';i
Ier, compact model. '300.-

'

PHILIPS CD-COWIPOlisii
AZ2305; Draigbire microset
:
met losse, speakers.:r^3SO.s';

GiaajHüö

269 ir|

PHILIPS CD-COMPÖ

IBCCPR/JS]
PANASONIC CD-COMPO
RXDS12;High Powerl :*A£?-jU

HI-FI COMPONENTEN
HP DESKJET 710

TEFAL GRILL
Kontaktgrill, uitneembare gnllplatenenthermostaal '169.-

• fotoprinter

• 600 Dpi
• 6 pag. per minuut

89.95

IOMEGA CD-REWRITER
• interne cd-rewriter
• snelheid 4x4x24
• geschikt voor data, audio en video

Kompakte oven met grill en regelbare thermostaat. "189.-

129.95
TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER
_
Met RVS element en automatische afslag. '69.95

39.95

PHILIPS
KOFFIEZETTE

EPSON STYLUS
COLOR 660
PRINTER

PIONEER DPL SET
AVP45; DPL-receiver incl. eenter- en surroundluidsprekers.
:
:
:

•;.-799.- . ' . • :/'.'•: •'•. , ' '
ÜBÏI33!E>
499.SONY DPL KIT
i KE125; DPL-receiver incl. eenter- en surroundluidsprekers.

SONYWALKMA.,
,,„
:FX4; Autpreversé,'rn>tSd!gl<
• tale'tuner.'179.- V~-3&&:i
EX170; De enige echte!;«6Ö;%:

•'_5!9:'- --J:. • • ' • • • • • '• : '"'•"•>'
Ü&SZ3I&
469.-

incl. hoo(dt«letoon.

TECHNICS PRO-LOGIC
EX300; TOPKLASSE ! Receiyer,
4 x 60 Watt. '6H9.- : '- .'.•• .•'-.'•' •;''«

CARAÖBIO

OH323IÖ -; 459 r
JVCPRO-LOGIC
'v-;'

EPSON

4x50 Watt. RDS-tuner. *749.-

399.-

• Fotoprinter,
• hoge resolutie van

h'k *IlIWIi'' \tl III
ROS radiocassette +l iOCD-i'
wisselaar. '1160.- ••x*;^\<**S

1440 Dpi,
• tot 6 pag. per minuut.
TECHNICS RDS

MET
THERMOSKAN
Met automatische
uitschakeling.
3-1 2 kopjes. '110-

PHILIPS PC-SPEAKERS MMS 180
Combinatiespeakerset inclusief 360 watt subwoofer.
Hoogwaardige speakerset met een krachtig
basseffect bij games, video en muziek. Optimale
weergave basstonen. Piekvermogen 440 watt Pmpa.

SONY AUTORADIO-CD

atstandsbedlenlng. '549.-

ÜB3B3H&

.;

389 f

iPIONEERRD.S

i

afstandsbediening. *660.QHS23K>
379 .SONYRECEIVER
: DE215; 2x30 Watt, afstandsbediening. '500.- .'••
': .'=,

ÜB3EËS&

oaaaaiö

JVC AUTORADIO CD
spelerafn.front.
' *499.* - ' '
4x35 Watt, autoreverse cassét-'l
tedeck, afn. frontpaneel. ;'336.-4

329.-

.
PHILIPS AUTORADIO^®
RC459; auloradlo-cassttt»,''

f) O O O flS

948.-

IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeur '547-

center-en surroundspeakera. *330.-

UB333I& ' V:;-2;79'?I
PERSONftl AUDIO

PHILIPS DESIGN COMPO
AZ1101; Radio-cassette + CD: ,
Chiquezilveren'uitvoerlngl'2,69;-^

TECHNICS 2 x 40 WATT . New Class A versterker. '429.-

598.-

r.-MWa:»» '::;,'': (3 8 9 i1

r.MiiiiTi

39.95

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis met
grill en glazen sierdeksel '695-

\!

'••.,-.
•
379r

SHARP MINI DISC
Mini-Size, incl. afstandbedlehing.
•649.• , •' , • • - , • • . ' • . • • . -

PHILIPS STOOMBOUT
Lichtgewicht, voor droog- en
stoomstrijken. Met zelfremigingssysteem. '69.-

ATAG
FORNUIS
F1 3, Met elektrische |
oven, grill en
vonkontsteking.
'1450.-

:

SONYMD-WALKMAN

59.95

545:

699.-

SONY MINIDISC
,
JE320; inci.afstandsbediening.

•550.-

• 1200x1200 dpi
• 8 ppm zwart/ 4ppm kleur
e fotokwaliteit
i on-site garantie
• Normale prijs 499.-

79.95

695:

WHIRLPOOL VAATWASSER
iTWASSER
3 programma's en staties
.talies droogsysteem '999.-

179.-

De 'finishing touch' voor elk»;
:• Pro-^oglc seli *440:- 'ï !.i^SJ;§

INCLUSIEF

89.95

AEG VAATWASSER
SER
3 programma's en actief droogdroogsysteem. '1199.-

BOSCH VAATWASSER
ASSER
SGS2009, 2 programma's
amma's en 4
sproeimveaus "1149
19--

:' METSATELLIETENSSfl
Topgeluld, eenvoudig plaatsbaar,"-:
220 Walt.l '499.- ;•„=...•: &~i~&fs.

tnax. 5 pag. per minuut

975:

BAUKNECHT VAATWASSER
AFWASSER
5 programma's, 2 temperaturen
en
nperaturenen
Thermodrydroogsysteem
iteem '1699-

199.-

STUNT MICROSET
ind.CIXspeterenluldsprekefs.-249.-

CANON BK 2000
• 720 x 360 Dpi

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
enuniekebestekschuiflade '2099-

BOSCH VAATWASSER
'ASSER
4 programma's, 2 temperaturen,
emperaturen,
aquastop en zeer stil. '1848.-

249.-

SAMSUNG MICROSET
MM1»; Digitaal; boxen. '359:-

opslagcapaciteit

129.95

1245:

. :•.'•.• .
359r

ÜB3B3I&
349.'
SONY MICROSET

PHILIPS FRITEUSE
Met filterdeksel en uitneembare RVS bmnenpan.dus makkelijk schoon te maken "199.-

1099r

AMSUNG KOELKAST
LKAST
net vriesvak.
lelmodel koelkast met
29-

OSCHVRIESKAST

•494.-., ....'. ;

74 minuten,

169:

AEGCONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur. '999.-

279.-

JVC MIGROSETTOP
UXT150; Ultra Compact Design.

1249.-

49-

EZQ3B3E&

Op alle iri deze advertentie
af geheelde computers heeft u
l jaar telefonische helpdesk
ondersteuningen
,. l Jaar garantie aan huis

239:

WATT
MOULINEX 700WATT
18 liter, 5 standenn en draaiplateau '279.-

359.-

SAMSUNG MINISET
MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. '399.-

MAXELL CDR

49.95

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

399 r

PHILIPS MINISET
FW306; compleet, Incl. CDspeler en boxen. '490.-

HUISHOUDELIJK
BRAUN
PLAK
CONTROL
D6011: oplaadbare
tandenborstel.
'89.-

779 r

HJVC MINI SYSTEEM
;
MXD3; 2x30 Watt, 3 CD-wlsst-

PHILIPS MICROSET
Digitaal, boxen. '500.- .

WHIRLPOOL 800
O WATT
Digitale bediening,
g, 18 liter,
ontdooi automaat. "519.519.AUKNECHT
KOELKAST
;
3 liter inhoud waarvan 13 litervnes,
retelbare glazen plateaus. *899.-

lij all*•;•«'* wordt
standaard ««n gratis
inttrn*t-abonn*m*nt
yin World Onlin*
mt*gtgtv«n. U Kunt
hitrm** onbtpcrkl
inUrnctUn inclusiif
•igtn é-mail adres

PHILIPS CD-SPELER?i||
. CD711; shutti»: pliiy:^30og;|

mtt RDS, CD-speler en
speakers. '999.- .

259.-

589:

569.-

GRATIS
INTERNET

89.-

139.-

WHIRLPOOL COMBI
lOOOWatt, 26liter, digitale bediening, Quartzgrill, hete lucht en
unieke Crisp funktie. '1099.-

579.-

SAMSUNG1000WATT
lichtgewicht buizen enoprobnoer '169-

MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. '429.-.

. verkochte
?r «asautomaat
met 5 |aar
rï garantie op
^ onderdelen.

JDESIT KOELKAST
BOIiter inhoud waarvan 46 liter
les, 3 legroosters energie
asseA '699.-

ANUSSl KOELKAST
36hter koel en 42 liter vries,
legroosters. '699.-

uit

868-

OSCH KOELKAST
ISliter koel en 54 liter vries,
legroosters. '899.-

PIONEER:25'CbClf;iip
. PDF606; TOPKLASSE! 1-Blt,
•25 CD-wi»selaar: •549^?'^'^

GH323B:»
869>
PIONEER DESIGN SET

BCC SERVICE

ETNA RVS SCHOUW
Hoog vermogen- en
wasba.arfilter '495.-

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren '1549.-

ƒ

:

PIONEER CD-SpEL'EBS
PD106; 1-Blt,:randonn play;'.*299

729.-

829.-

599.-

.

ZANUSS11000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze, kort
programma. *1279 -

IELE KOELKAST
'O liter inhoud waarvan 54 liter
IBS, 5 verstelbare plateaus
nglas'1249.-

769 r

849.-

47.»*

WHIRLPOOL 1200TOEREN
Regelbare centrifuge en halve
lading toets. '1399.-

XB920S; TOPKLASSE! 'CDspeler m*t alitandsbedianlng.;
Zilveren u llvoerlng l ' 'ggo.- :'

849.-

PHILIPS DPL M!NISET;
High Power, 3CD-wis»e|aar,
5 luidsprekers. '1095.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, 4 programma's en aquastop.'1299.-

1199.-

599.-

499.-

:

278.IAAT

AEG 1000 TOEREN
Spoelstop en kort programma. '1449 -

ANUSSI KOEL/VRIES
./VRIES
6 liter inhoud, 2 vriesladen en
•rstelbare legroosters.
'Sters. '949.-

OEL/VRIES COMBI
OMBI
:0 liter inhoud, vriesgedeelte
et 2 vakken.'829 -

SIEMENS INBOUW
VAATWASSER

AÜDIOSYSTEMEH

329.-

AUDIO ACCESSOIRES

SONY VERSTERKER
E320; 2x45 W.,afst.bed. '440.-

UEBB31E>
299.PHILIPS HI-FI COMBI

ELEKTRISCHE DEKENS
Ruime keus m Dreamland, Inventum en Martex.
.W» vanaf 49.95
ELEKTRISCHE KACHELS
Diverse soorten en maten.

35.'
ALKMAAR

TOPKLASSE versterker, samen
met losse RDS-tuner. '945.-

EHaznö
DAVILEX A2 RACER III
ndviespri'is A9.95

DAVIRECEPT 2 DELUXE
odviespriys 49.95

ZAANDAM

TOMBRAIDER IV
odviesprijs 99.-

FIFA 2000
adviesprijs 99.-

MORTYR 1944
adviesprijs 99.-

666.-

SONY DUBBELDECK •
W365; dubbel cassettedécjc •330.-

SENNHEISER DRAADLOOS :
FM-dnHdlozehoofdlelefoon/199.-:

SONY WERELDONTVANGER'
SW10; AM/FM radio met 9 x
Kort» Golf. •110.- ^:M^f

DT^B3!Ö
•OPENINGSTIJDEN

77.50

Het Parool schetst in een
speciale bijlage het land bij het
begin van een nieuw millennium.
Vrijdag 31 december.
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Tijdens de zonnige zomer van '99 doet zich een nieuw verschijnsel voor: minder-validen kunnen
voortaan in een aangepaste rolstoel van de zee genieten. Mevrouw Nieuwcnburg probeert de stoel met
haar kleindochter uit en is zeer tevreden

De Knrm bestaat 175 jaar
in 1999

1999: zomerse zon en verder water, water, water
Het laatste jaar van de twintigste eeuw kende twee
uitersten. Een heerlijke zomer met veel zon aan de ene kant
en drie zeer natte seizoenen aan de andere kant. Bovendien
werd (en wordt) Zandvoort ook nog eens van onderaf door
het water bedreigd. Verder zijn er plannen om voor de kust
een vliegveld en een windmolenpark te leggen. Het is zelfs
niet ondenkbaar dat er opnieuw overwogen wordt om naar
gas te boren. Voor de nieuwe eeuw zijn er dus nog
uitdagingen genoeg voor Zandvoort. Maar 1999 kenmerkte
zich ook door een paar fantastische hoogtepunten.
Tekst:
Monique van Hoogstraten
Foto's:
André Liebefom en
Karin Schut
iveral water: een paar maanden lang staan het Duintjesveld, het volkstuincomplex, de voetbalvelden
an TZB en de kelders in de wijk De Meeuwen blank. In oktober overstromen zelfs een paar huizen in
e Jacob Catsstraat

' IE IN het buitenland
vertelt dat Zandvoort weieens overstroomt, kan rekelen op een- begrijpende blik.
J)e Hollandse strijd tegen de
|ee is immers wereldberoemd,
aarom vereist het wat meer
Heg om duidelijk te maken
at Zandvoort een probleem
leeft met zoet water. En ook in
ligen gelederen is het nog allijd lastig: waar komt toch dat
pater vandaan?
In 1999 stond maandenlang
iet water op het yolkstuinimplex, het Duintjesveld en
Ie velden van TZB. De oor;aak was tweeledig volgens
raterdeskundigen: de regen in
998 heeft de grond verzadigd
(i n de grondwaterstand is getegen doordat het provinciaal

waterleidingbedrijf
minder
drinkwater uit de duinen vlakbij Zandvoort haalt.
Daar kwam een nieuw probleem bij in oktober. De overstortvjjvers konden de nieuwe
regenval niet meer aan. In de
Jacob Catsstraat liep het water. de huizen van de onderste
flatwoningen en garages in.
Dagenlang stonden vrijwilligers van de brandweer het water weg te pompen. Toen er
een noodsituatie dreigde, liet
de gemeente het water uit de
overstortvijvers in de duinen
stromen. Dat leverde een hoop
commotie op. Was het water
wel schoon genoeg voor het natuurgebied?
Een stuk minder tumultueus
verliepen de discussies in de
gemeenteraad. Weliswaar is de
liefde tussen de WD en de

PvdA plus CDA iets aan het
bekoelen, toch valt het gekrakeel nog reuze mee. De grootste moeilijkheden had en heeft
de politiek met de bewoners
van de Midden-Boulevard. Die
vrezen dat door een nieuw
'masterplan' hun .flats worden
gesloopt. Ook.het meningsverschil tussen de strandpachters
en de gemeente over nieuwe
tarieven suddert nog even
voort.
De bewoners van de Zuidbuurt zijn echter juist erg opgetogen, want zij hebben als
eersten van de gemeenteraad
de kans gekregen om een parkeervergunning te kopen. In
2000 volgt een nieuw parkeersysteem voor de rest van het
centrum.
De eerste plannen voor een

golfbaan op het Duintjesveld
zagen het licht. Wie dit moet
gaan exploiteren, is nog even
de vraag. Maar daarover moet
in 2000 meer duidelijkheid komen.
Op de valreep heeft de gemeenteraad in december tpegestemd met de herinrichting
van de Grote Krocht. Vooral
over de rijrichting van deze
winkelstraat is veel gediscussieerd met de ondernemers.
Maar die zijn inmiddels akkoord gegaan nu er op de
Louis Davidsstraat extra parkeerplaatsen komen.
De uitvoering van alle plannen noopte de wethouder van
Financiën tot een noodkreet:
de komende jaren mag Zandvoort vijf müjoen minder uitgeven.

Leuke evenementen waren
er natuurlijk ook in 1999. De
Zandvoorters reageerden enthousiast op het Stads- en
Dorpsomroepersconcours en
het Shantykorenfestival. Op
het circuit vonden de Nacht Een opmerkelijk gezicht: de olifanten van Circus Renz uit Berlijn nemen een bad in de Noordzee
van Nieuw Unicum en een zeer
druk
bezochte
skatedag
plaats. De horeca concentreerde zich op twee evenementen:
het jazz- en het aftersummerfestival. De Knrm vierde eveneens feest. Deze redders staan
al 175 jaar hun mannetje tijdens stormen.
Zandvoort kreeg tot tweemaal toe bijzonder bezoek. Minister Zalm nam een kijkje en
een groep Krpaten logeerde
een week lang in het dorp. Allen keken na afloop heel anders aan tegen onze badplaats.

Het Wereld Natuurfonds brengt
Zandvoort in september positief
in het nieuws. Op het strand
knoopt oud-minister Wijers de
einden aan elkaar van een lint
dat van Vlissingen tot en met
Harlingen loopt. Daarmee
vraagt het WNF aandacht voor
groene energie. Op landelijk niveau wordt dan al druk gediscussieerd óver een windmolenpark vlakbij Zandvoort. De gemeentebestuurders van Zandvoort zijn daar niet blij mee. Die
wensen geen horizonvervuiling

'e eerste huizen van dé nieuwbouwwijk Park Duijnwijk worden begin januari opgeleverd. Een maand
C acht later volgen de huizen van de tweede fase. In 2000 moeten de laatste woningen klaar zijn

Waarom stuikt de waterzuiveringsinstallatie zo? Onderzoeker Marcel Pereboom laat
Frank van Egmond uit Zandvoort-Noord ruiken aan diverse geurmonsters

Klaas Koper organiseert aan het eind van de zomer het Nationaal Concours voor stads- en
dorpsomrocpers. Het leidt tot een leuk evenement op het Kerkplein. Een dag later zingen zes
shantykoren dapper door, ondanks de regen. En ook dat is toch nog heel gezellig
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STERILISATIE-ASSISTENT

UITNODIGING

liefst in een prima ziekenhuis

Voor alle gasten van
single dance soc. „De Manege"
op zaterdag l januari van 20.30 uur
tot 22.00 uur een drankje en een hapje
van het huis.

Als sterilisatie-assistent heb je een veelgevraagde functie. Als je dan toch de keus hebt, dan is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in
Amsterdam zo gek nog niet. Goede sfeer, fijne collega's en, niet te vergeten, Amsterdam met zijn vele culturele, maatschappelijke
en sportieve mogelijkheden. Bovendien is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis prima met het openbaar vervoer te bereiken.
Op de Centrale Sterilisatie Afdeling is plaats voor

Sterilisatie-assistent(en) (m/v)

Vanaf 22.00 uur

CflRIBB€nN N€UJ YCflR

Werkzaamheden: Je werkzaamheden bestaan i'it het reinigen, desinfecteren, controleren en steriliseren van medische instrumenten,
het bijhouden van steriele medische goederen en het uitvoeren van magazijnwerkzaamheden. Verder draag je zorg voor de juiste
protocollering van gesteriliseerde medische hulpmiddelen.

met tropical sound.

Functte-eisen/arbeidsvoorwaarden: • opleiding op MAVO-niveau en eventueel in bezit van een LOI-diploma sterilisatie-assistent(e)
• werkervaring strekt tot aanbeveling • goede beheersing van de Nederlandse taal • stressbestendig en nauwkeurig • klantvriendelijke
instelling. Kandidaten die bereid zijn op termijn de opleiding tot stenhsatie-assistent(e) te volgen zijn welkom om te solliciteren.
Het betreft een aanstelling van 60 tot 100%. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.

Hom vroeg a.u.b. i.v.m. verwachte druktèT?

Informatie/sollicitatie: Nadere informatie over deze functie word je gaarne verstrekt door mevrouw M. Jungblut, hoofd Centrale
Sterilisatie Afdeling, telefoon (020) 5108 155 of (020) 5108 156, sein 338.
Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, ter attentie van de heer R.H. Wagemaker, sectorhoofd
Personeel, postbus 9243, 1006 AE Amsterdam.

Lucas£ Andreas
Ziekenhuis

PSORIASIS PATIËNTEN GEZOCHT

Bij ons draait zorg om mensen

De afdeling Huidziekten van het AMC
zoekt:

personen met een
matige tot ernstige vorm
van psoriasis m/v

Seceurop Nederland is één
van de grootste particuliere
beveiligingsorganisaties in
Nederland. Zij is actief In
dienstverlening op net gebied van risicobeheer.
Seceurop heeft een omvangrijke klantenkring, waaronder
een aantal grote opdrachtgevers. Zi] onderscheidt zich in
de markt door professionaliteit, continuïteit, flexibiliteit
en kwaliteit.

die mee willen doen aan een onderzoek naar twee regelmatig gebruikte medicijnen tegen psoriasis.
Voor dit onderzoek geldt:
• U bent verder gezond, niet zwanger en minstens 18
jaar.
• Tijdens een vooronderzoek wordt gekeken of u kunt
meedoen.
• Gedurende een jaar vindt maandelijks een bezoek
plaats op onze polikliniek.
• Een verwijzing is niet nodig, u kunt zelf bellen met de
onderzoekarts (drs. V. M. R. Heydendael) voor informatie.

EEN NIEUW MILLENNIUM
EEN NIEUWE UITDAGING?
Seceurop zoekt visiteurs op Schiphol!
Voor het uitvoeren van security-werkzaamheden op passagiersvluchten
vanaf de luchthaven Schiphol. De werkzaamheden bestaan o.a. uit
- het fouilleren van vertrekkende passagiers
-de controle van handbagage d.m.v. X-ray apparatuur en visitatie
Het arbeidscontract is voor 30 uur per week. Fulltime is mogelijk op basis
van doorgroei naar één van onze specialistische functies.
Functie-eisen: MAVO/LBO-niveau, een enthousiaste en dienstverlenende instelling, Nederlands in woord en geschrift, basiskennis van de
Engelse taal, "onbesproken gedrag" i.v.m. antecedentenonderzoek. Voor
deze functie moet je in staat en bereid zijn onregelmatige diensten te
werken.
1

Seceurop Nederland
Security Check B.V.
Afd. Werving & Selectie
O.V.V.W0812
Postbus 75589
1118 ZP Schiphol
tel: 020-3163132

Tel. 020-5662581

Wij investeren in beveiligingstalent Geschikte kandidaten zullen door
ons worden opgeleid voor alle werkzaamheden! (o.a. ABM-diploma,
basis opleiding luchtvaart security aangevuld met diverse interne trainingen).
Interesse in deze dynamische baan? Wij zien je reactie graag tegemoet!

miljoen
deze week!
De Postcode-Kanjer van
30,8 miljoen gulden van
de Nationale Postcode
Loterij valt deze week op
een postcode ergens in
Nederland. Dat kan uw
postcode zijn! In de
KanjerSurpriseShow
met Henny Huisman
ziet u dit weekend of u
de winnaar bent van de
grootste prijs ïn IMederland ooit!

SCANJER

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
b/okletters. Deelname houdt m aanvaarding van
liet reglement, op aanvraag verkrijgbaar bil
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500135 cpml

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Elk jaar kunt u in de Extra
Trekking de Hoofdprijs
winnen van 100.OOO gulden voor elk jaar, uw
leven lang! Maar ook
maakt u elke zondag in
Postcode Loterij Live!
kans op fantastische geldprijzen van tienduizenden
guldens. En de prijzen van
de KIEN Mijn blijven
natuurlijk ook elke week
met maar één telefoontje
te winnen.

Doe mee en vul de bon
in! Dan maakt ook u kans
op al deze prijzen. Veel
geluk m het komende jaar in
de Postcode Loterij!

D mevrouw

Naam
AdresPostcode
Plaats

Nationale Postcode Loterij
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Tel
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum.
Handtekening

Voor KIEN!
uitslagen:
Kijk op RTL
Textpagïna 882

15099 12

en

B NATIONALE m

NOS Teletekst
Pagina 500

• L O T E R UB Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Ledenservice
0900 300 1500

of bel:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:

| De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Juslltle onder nummer LO 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U knjgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op de/e wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen (l 00 gpm)

Gabbers
Na een langdurig verblijf in het Wilhelmina Kinderzifktnhuis (WKZ) ontstaan de mooiste vriendschappen. Want de kinderen in het
WKZ liggen samen met andere kinderen en leeFtijd-genotenbp een aFdrling. Nooit met volwassenen, Sterker nog, het WKZ heeFt een
eigen gebouw waarin alles is gericht op het kind. Van zorg en behandeling tot en met de medewerkers en Faciliteiten. Want ziek
zijn is geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt, Dus proberen we San het ziekenhuis een ziekenthuis té maken. Daarom hebben
:
we; ruimtes waar alleen gespeeld mag worden. Ruimtes waar dus géén tijd en plaats is voor be.handelingén.:Verder is -op de meeste
aFdelingen- ieder uur-een bézoekuuren heeFt het hele ziekenhuis één kindvriendelijk infrastructuur. En juist dié kindvriendelijkheid
is voor ons een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Want iedereen die hier komt is éé'rst kind en dan patiënt.'

.•;oh's op'némenUeleFoon'0?Öp:-:20^

Hierbij komen elke week,
ter ere van het 10-jarig
jubileum van de Postcode
Loterij, speciale verrassingsprijzen zoals vakantie-, sieraden-, en meubelcheques ter waarde
van duizenden gulden!

BON-VOOR-30,8-MILJOEN
D de heer

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Wilt u het WKZ steunen? Dat kan door het beeldje "Willèmien" te bestellen. Maak Fl, 59,50 over pp girorekening .
.6141 ten gunstevan het AZU inzake "Willernien" te Utrecht. U krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.
De opbrengst komtyolledig ten goede aan dé/ontwikkeling van kindgerichte activiteiten>n Faciliteiten zoalsLeen
kindértheatercaFé, kindertelevisie,:speel-o-tneek én een kindermagazihe. Voor'méér inFormatie'künt u contact mét

De Postcode Loterij gaat in
het nieuwe jaar gewoon
door met het uitdelen van
vele waanzinnige prijzen.
Want elke maand kunt u de
winnaar zijn van de Mega
Jackpot, waar deze maand
alweer 5 miljoen gulden
m zit! En elke week valt op
een lotnummer ergens in
Nederland de PostcodeStraatprijs van 25.000
per lot plus een BMW
en voor alle andere deelnemers in dezelfde postcode 10.000 gulden.

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse Extra Trekking
en de wekelijkse Kienprijzen. Hiermee
steun ik 29 goede doelen.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snei in contact te komen met ieuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

(J.t
l
l

(35cpm)

^EJvÜEt^
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\
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Het aftellen is begonnen. 1999 is bezig het
veld te ruimen voor 2000. Wat het
'magische' nieuwe jaar voor ons in petto
heeft? We wagen ons maar niet aan
voorspellingen, want dat is toch vooral
koffiedik kijken. Wel kunnen we u alvast
melden welke trends er worden verwacht.
Met name op het gebied van uitgaan,
sport, reizen, eten en muziek.

'Wereldmuziek
blijft volle
'Producten van eigen bodem
zalen trekken'

Het team van 'De Kersentuin'. Heiaam links staat chef kok Guus Vredenburg

Foto Jaap Maars

spreken steeds meer aan'
Als hors d'oeuvre valt carpaccio tegenwoordig bij vrijwel
iedereen in de smaak. Toch zegt chef-kok Guus Vredenburg
blij te zijn dat het pittige voorgerechtje van plakjes rauwe,
gemarineerde vis of vlees niet meer op het menu staat van
mangerie De Kersentuin. „Ik kan carpaccio eerlijk gezegd
niet meer zien. Het is dan wel een hele tijd een ware rage
geweest, maar ik ben er de man niet naar om te blijven
hangen in vergane glorie. Als chef-kok van een
gerenommeerd restaurant moet je tenslotte vooruit blijven
denken. En als het er opaan komt zet ik zelf wel een nieuwe
trend."
AT NAAR zijn inzicht de toekomst
heeft, is het 'lichtere koken', waarbij het basisingrediënt volledig
tot zijn recht kan komen. „Dus
met minder liflafjes eromheen,
waardoor je soms het product
op zich nauwelijks meer proeft.
In plaats van een gerecht als
coquüles Saint-Jacques te
kruiden met tal van botsende
specerijen, met daar overheen
nog eens een limoensaus, houd
ik het graag wat eenvoudiger.
Bijvoorbeeld door die Sint-Jacobsschelpen grille op te dienen met slechts een saus van
visbouillon en een klein beetje
kruiden, met een mooie puree
eronder van Nederlandse
aardappelen. En die aanpak

W

wordt door mijn clientèle beslist op prijs gesteld."
Ook het werken met producten van eigen bodem is volgens
Vredenburg, die sinds twee
jaar aan de befaamde mangerie op het Dijsselhofplantsoen
is verbonden, in toenemende
mate populair aan het worden.
„Zelf laat ik niet alleen aardappels, maar ook groente, vlees
en wild het liefst uit Nederland
komen. In de eerste plaats
vanwege de goede kwaliteit,
maar wat by mij ook telt is dat
je dan zeker weet dat het aan
allerlei strenge regels is gebonden. En dat spreekt het publiek pok duideUjk aan. Ik hoor
tenminste Kersentuinbezoekers regelmatig zeggen: geef
mij maar een goed stukje Hol-

lands wild. En ook wordt nog
weieens gevraagd waar onze
fazant eigenlijk vandaan komt.
Kennelijk is men zich vandaag
de dag graag bewust wat men
precies krijgt voorgezet."
Van het zogenaamde fusionkpken, dat de laatste jaren
flink is opgekomen, houdt hij
zich ondertussen strikt afzijdig. Volgens Vredentaurg is die
culinaire stijl, waarbij de Franse keuken wordt gecpmbineerd met exotische ingredienten, vooral van belang
voor nieuwe zaken die het
puur van de trendgevoeligheid
moeten hebben. „Ik doe daar
echter absoluut niet aan mee.
Gevoelsmatig staat het me behoorlijk tegen om allerlei elementen van overal vandaan
door elkaar te husselen tot wat
ze dan een wereldgerecht noemen. Volgens mij gaat dat vrijwel altijd ten koste van de
smaakbalans."
Zijn voorkeur gaat er juist
naar uit om als basis 'natuurproducten van het seizoen' te
gebruiken, die hij op klassiek
Franse wijze bereidt. „Zo snel
iets van de grond komt wil ik er
bij zijn," verklaart de chef-kok.

„Zo heb ik thans volop wild op
de kaart staan." De keuze van
de bijpassende wijnsoorten
laat hij graag over aan de sommelier van de Kersentuin.
Niettemin acht hij zich bevoegd om verheugd vast te
stellen dat landen als Chili en
Australië tegenwoordig 'schitterende wijnen' geven.
„Met name wijn uit Chili, dat
vroeger typisch een ondergeschoven kindje was, begint nu
echt los te komen. En dan is er
natuurlijk de wijn uit ZuidAfrika, die momenteel midden
in de belangstelling staat. Wat
daar vandaan komt is zelfs zo
trendy dat men er nauwelijks
meer aan de vraag kan voldoen." Maar ook de opkomst
van de Chardonnay-druif is
naar zijn idee nog volop gaande. „Dat is duidelijk een product dat er langzaam maar zeker doorheen is gedrukt. Omdat het een wijn met body oplevert, zijn tegenwoordig een
heleboel mensen ervan gecharmeerd. Ook in de Kersentuin
wordt er steeds meer om verzocht."

i
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„Mij zou het zeker niet
verbazen, als we in 2000
méér toegangskaarten voor
culturele evenementen
verkopen dan in welk ander
jaar 9ok," geeft directeur
Michiel Buchel van het
Amsterdams Uitbureau te
kennen. „Voor onze
hoofdstad wordt het
namelijk een bijzonder druk
jaar, met als hoogtepunten
het E.K. voetbal in juni en
Sail in het laatste weekend
van augustus. Bij elkaar
haalt dat miljoenen
bezoekers naar Amsterdam,
en we koesteren goede hoop
dat er onder al die gasten
ook mensen zijn die onze
musea en concertzalen
willen bezichtigen."

AAR NIET alleen
deze
mega-publiekstrekkers zullen volgens Buchel
komend jaar voor een extra
kaartverkoop in de bekende
ticketshop op het Leidseplein
zorgen. „Zo bestaat het Rijksmuseum in 2000 precies tweehonderd jaar, en ondanks de
Johan Schaaphok verbouwing zal dat heuglijke

M

'Veren worden weer uit de kast gehaald7
„Het specifieke aan nieuwe
trends is dat je nooit van te
voren weet wat er precies
gaat gebeuren. En dat geldt
niet name voor de
uitgaanswereld. Om de
vinger goed bij de pols te
houden ga ik dan ook
regelmatig op werkbezoek
in binnen- en buitenland, om
te kijken waar ze daar exact
mee bezig zijn. Niet alleen in
andere danstenten, hoor,
maar ook in gewone
kroegen," aldus directeur
Edwin van Kuilenburg van
de Amsterdamse discotheek
iT. Gezien het uitermate
trendy karakter van zijn
bedrijf, acht hij zich
verplicht om de
concurrentie op dit vlak
eeuwig een slag voor te
blijven.
AAR makkelijk is
dat volgens hem
niet. „Het is een
kwestie van voortdurend heel goed opletten, om
zo vroeg mogelijk aan te kunnen voelen wat er op komst is."
Maar ook een kwestie van
angstvallig geheim houden
wat er is bedacht om de bezoekers aangenaam te kunnen
verrassen. Zo is Van Kollenburg onder geen voorwaarde
bereid om iets te vertellen over
'het nieuwe, sensationele item'
waar de iT volgend jaar een
groots opgezette party aan zal
ophangen. „Nee, zelfs een tipje
van die sluier zal ik niet oplichten," houdt luj zijn poot styf.

M

Neem de Nederlander zijn
vakantie af en er komt
opstand. Wij willen steeds
maar weg en op die
gedachte haakt de
Vakantiebeurs 2000, die van
woensdag 12 tot en met
zondag 16 januari in de
Utrechtse Jaarbeurs wordt
gehouden, maar al te gretig
m. Meer dan vijftienhonderd
exposanten uit ongeveer
honderd landen laten in
negen hallen hun aanbod
zien onder het motto:
'Vakantiebeurs 2000,
tweeduizend en één
vakantiekriebels.'
EER dan een greep doen
M
uit het overweldigende
aanbod is niet mogeüjk. Wij be-

perken ons dus bij het signaleren van wat trends, hoewel het
zoals altijd koffiedik kijken
blijft wat de consument dit
jaar wil.
Volgens. kenners staat komendjaar de vakantiebeleying
voorop. Zon en strand blijven
wel in trek, maar men wil
meerwaarde, soms zelfs status
in culturele of actieve uitstapjes, in het deelnemen aan het
lokale leven ter plekke of in de
ruige natuur. We gaan komend
jaar vaker, dikwijls korter op

Bij discotheek Baboon in Uithoorn zijn de kledingcodes minder extravagant als bij de Amsterdamse
discotheek iT
Foto Jaap Maai s

„Want mijn geachte collega's
lezen dat stukkie van jou natuurlijk ook."
Waar hij zich wél over uit wil
laten is zijn diagnose dat uitbundig kleedgedrag van discobezoekers het komende jaar
beslist zal toenemen. „Een
aantal jaren geleden was een
groot deel van onze bezoekers
al bijzonder extravagant uitgedost, maar dat is de laatste tijd
nogal teruggelopen. Ik heb

echter aanwijzingen dat de veren weer uit de kast worden
gehaald, en de make-up weer
ongeremd wordt aangebracht.
Zoals eigenlijk alles in de uitgaanswereld met golfbewegingen gaat. Neem nou plateauschoenen. Die zijn momenteel
ook weer helemaal in, na een
aantal decennia volkomen
passé te zijn geweest."
Op het vlak van muziek verwacht hij evenwel geen grote

veranderingen. „Hoewel we op
zaterdag ook weieens nummers van tien jaar geleden
draaien, is de hoofdmoot bij
ons toch de allernieuwste house. En dat zal altijd wel zo blijven, denk ik. House vinden de
mensen nu eenmaal toch de
leukste muziek om op te dansen. Oké, r 'n b zit wel aardig in
de lift, maar dat is populair in
een heel ander soort zaken. Bij
ons speelt dat helemaal niet.

We wilSe n vaker en
korter op vakantie
vakantie en de reiswereld
spreekt van impuls-beslissingen.
Griekenland en Italië zullen
verder aantrekken, Turkije zal
zich na de klap van vorig jaar
herstellen, maar Spanje dreigt
zich uit de marktte prijzen wat
deze winter al voelbaar was op
de Canarische Eilanden. Thailand en Maleisië blijven populair en ook Amerika blijft trekken.
Nederland zelf mikt dit jaar
op 'Groene vakantie'. Het vaderlandse platteland raakt in
deze drukke tijden steeds
meer m trek en bosrijke en landelijke gebieden moeten ons,
gehaast en gestresst, weer wat
rust brengen.
Komend jaar volop cultuur,
want er zijn maar liefst negen
steden, Reykjavik, Brussel,
Helsinki, Bergen, Praag, Krakau, Avignon, Bologna en Santiago de Compostela die zich

culturele hoofdstad mogen
noemen.
Duurzaam toerisme is ook
het wachtwoord en meer en
meer gaan op de vakantiebestemmingen overheden paal
en perk stellen aan wildgroei in
accommodaties. Het Algemeen Nederlands Verbond van
Reisondernemingen (ANVR)
geeft in dit kader een milieubrochure uit.
Uit het grote aanbod op de
Vakantiebeurs hierbij voor elk
wat wils. ACSI Internationale
Campingorganisatie bestaat
35 jaar en komt met een groot
aantal rally's (caravan en campers) naar diverse landen.
ACSI blinkt uit door zijn gedegen voorbereiding van de rally's en zijn zorgvuldig gekozen
campings. Jaarlijks kent de organisatie dan ook een groot
aantal zogenaamde repeaters
(informatie: 0488-452055).
Een groot aanbod van vaar-

vakanties vind je bij AMCA
Consultancy, waarbij luxer tot
ultra luxe de trefwoorden zijn.
Er wordt wereldwijd gevaren
en in 2000 staat een aantal afvaarten in Amsterdam gepland (telefoon: 070-3141555).
Wie het liever sober houdt,
meldt zich bij de Agrarische
Natuurvereniging (telefoon:
0182-393271) waar Weide en
Waterpracht in eigen land
voorop staan. Niks luxe, maar
eenvoudig wandelen langs
slootkanten en knotwilgen en
in een schouw varen door het
veenweidelandschap om onder leiding van een boer de gedragingen van de weidevogels
gade te slaan.
Ook lekker dichtbij is 'De Alledaagse'
(telefoon 0243297878) uit Nijmegen, de organisatie die het hele jaar wandelt in het spoor van de Nijmeegse Vierdaagse zonder de
hete adem van duizenden an-

Overigens ben ik in de iT zeker
niet degene die de nieuwste
muziekstromingen nauwlettend in de gaten houdt. Dat is
de taak van onze bekende dj's
Jean en Stephen."
Een trend waarop hij zeker
niet wenst in te spelen is de
neiging van veel uitgaanstypes
om de nacht steeds langer te
laten duren. Van Kollenburg
zegt klanten die na sluitingstijd nog per se door willen feesten, graag te verwijzen naar
etablissementen waar men
van harte welkom is om naar
hartelust te 'afteren'. „Ik begin
daar zelf absoluut niet aan. De
iT is tenslotte geen 24-uurszaak. Ik vind van elf uur 's
avonds tot zes uur 's ochtends
meer dan genoeg." Dat zijn
disco, net als de andere uitgaansgelegenheden op en rond
het Rembrandtplein, sinds l
oktober een uurtje langer open
mag zijn dan voorheen acht hij
evenwel een
uitstekende
maatregel. „Door dat extra
cooldown-uur, waarin we alleen nog frisdrank tappen, is
de agressie op straat echt een
stuk minder geworden. Omdat
al die tenten niet meer tegelijk
om vijf uur leeg moeten stromen, gaan de mensen meer gespreid en dus rustiger naar
buiten, en dat scheelt enorm.
Bovendien werkt het voor ons
veel makkelijker. Dat de sfeer
in de uitgaanswereld steeds
harder wordt, is iets dat ik dan
ook beslist niet kan onderschrijven."
Johan Schaaphok

dere wandelaars in je nek te
voelen en lekker in het eigen
tempo.
De Ardennen en Brussel blijven ook volgend jaar weer populair (telefoon: 0900-2020107)
en zowel cultuur in Brussel als
puur natuur, niet ver van ons
land, maken deze bestemmingen geschikt voor korte vakanties. P&O North Sea Perriers
(0181-255216) kies je als je tegen een betaalbare prijs in kqrte tijd het cruisegevoel wilt
krijgen. Met P&O NSP vaar je
gerieflijk over naai' Huil en begin je 's morgens fris aan je
tocht naar Noord-Engeland en
Schotland.
In een motorboot met je eigen bemanning naar een
Grieks eiland varen, het kan bij
Polyplan
(telefoon: 0206575657) en nu Griekenland zo
populair is voorspellen we hier
een groot succes.
Onder de standhouders ook
gespecialiseerde reisaanbieders zoals Shoestring Company voor jongeren met een beperkt budget, Aquarius Travel
voor alleengaanden met een
hang naar avontuurlijke tochten en Aventuras Plus die kajuitzeüjachten verhuurt in Portugal.
Leni Paul

feit met een zeer mooi en uitgebreid programma worden
gevierd. Dat begint al eind januari met een speciale tentoonstelling. Verder wordt in
het voorjaar herdacht dat Nederland dan vierhonderd jaar
handelsbetrekkingen onderhoudt met Japan, waar met
een heel cultureel programma
op wordt ingespeeld. Zowel in
het Muziektheater als in het
Rijksmuseum zullen beide landen dan centraal staan."
Dat Johann Sebastian Bach
in 2000 precies een kwart miLlennium dood is stemt de baas
van het Uitbureau ook innig tevreden. „Vanzelfsprekend zal
daar intensief op worden ingehaakt door onder meer het
Concertgebouw, met tal van
unieke uitvoeringen van 's
mans composities." Of de
oude Bach zoveel publiek zal
trekken als tegenwoordig wereldmuziek dat doet, betwijfelt
hij echter op voorhand. „Dat is
namelijk een trend die de laatste jaren enorm sterk is geworden. De zalen waar wereldmuziek ten gehore wordt gebracht zitten werkelijk continu
vol. En ik verwacht dat het brede enthousiasme ervoor zich

Met name stand-up comedians, zoals Mare Scheepmaker van
Toomlcr, hebben doorgaan niet te klagen over lege stoelen
Foto Jaap Maai s

de komende tijd absoluut zal
voortzetten."
Naast wereldmuziek zit volgens Buchel ook cabaret onmiskenbaar in de lift. Hij zegt
er weieens versteld van te
staan dat zóveel mensen daar
op afkomen. „En niet alleen op
de grote namen, zoals Youp
van 't Hek en Freek de Jonge.
Ook minder ervaren cabaretiers en stand-up comedians
hebben doorgaans niet te klagen over lege stoelen. Wat ik
zelf trouwens erg positief vind
is de snel toenemende belangstelling voor kleinkunstenaars
met een andere, etnische achtergrond."
Wat hem in het algemeen op-

valt is dat de entreeprijs er bij
cultureel uitgaan steeds minder toe lijkt te doen. „Ja, er
wordt tegenwoordig echt heel
veel uitgegeven. Ik neem aan
dat daar door de economische
opbloei genoeg geld voor is
Maar ook de grote werkdruk
die velen ervaren, zal heus wel
een rol spelen. Ik stel me tenminste voor dat die mensen de
sterke behoefte hebben om
naast hun drukke baan ook af
en toe iets leuks te doen. En als
je je eens echt wil ontspannen,
is natuurlijk niets beter geschikt dan een gezellig uitje
naar een mooi concert of theaterstuk."
Johan Schaaphok

'Geen zwaantje maken meer
maar turnen op beatmuziek'

Sportraad-secretaris Paul de Lange (links) en voorzitter Nico Witte omarmen de sportfigurcn voor
het Olympisch Stadion
Foto Jaap M j ai s

'Amsterdam heeft een andere sportstructuur nodig.
Er zijn wel topsporters,
maar dat zijn meer toevalstreffers. Het is niet het gevolg van een goed onderbouwde structuur.' Die
stelling komt van de Amsterdamse Sportraad, die
zich ernstige zorgen maakt
over het teruglopend aantal clubs en leden. En het
ontbreken van een
topsportcultuur.
PORTRAAD-yoorzitter Nico Witte en
secretaris Paul de
Lange zien echter
wel mogelijkheden. „Tppsport moet mogelijk zijn,
maar dan wel gevestigd op
een goede ondergrond. Dat is
de breedtesport. Gezonde
verenigingen met een diversiteit aan sportaanbod. Veel
verenigingen zijn klein, hebben te weinig kader en geen
eigen accommodatie. Kunnen daardoor hun leden niet
aan zich binden. De oplossing
daarvoor is om clusters te
gaan vormen, tot samenwerkingte komen." De sportraad
staat een 'nieuwe stijl' vereniging voor.
„We zoeken naar plekken
waar voldoende accommodatie is om clubs bij elkaar te
brengen, waar de beoefenaars kunnen kiezen uit meer
dan één sport. Vooral de metgebonden sporters moeten
daar terecht kunnen en zo
worden 'geboeid', dat zy het
leuk gaan vinden. Dat kan
dan op recreatieve wijze,
maar als het echt leuk is, ook

m competitieyorm."
Een vereniging 'nieuwe
stijl' kan veel voordelen bieden. „Door een aantal clubs
met een verschillend sportaanbod bij elkaar te zetten, is
het ook mogelijk het kaderprobleem enigszins op te lossen door er een professionele
kracht met een eigen bureautje neer te zetten. Die kan
dan ook voor de verschillende
clubs een nieuw sportaanbod
creëren. Als tai-bo in is, dan
kan hij er voor zorgen, dat dat
kan worden beoefend."
De ideeën van de sportraad
tenderen naar de creatie van
een sportschool. „Wij denken
meer in de sfeer van de oude
studentensportveremging.
Daar betaalde de student een
bepaald basisbedrag en kon
dan iedere dag ergens sport
beoefenen. Wüde hij aan wedstrijdsport meedoen, dan betaalde hij een surplus."
Of alle verenigingen op een
dergelijke omslag zitten te
wachten, is de vraag. „De
clubs moeten wel. De leden
willen zelf bepalen wanneer
ze iets willen doen. Veel clubs
zullen dat wel ontkennen,
maar bivakkeren nu al op de
rand," meent Witte. „Het is
een kwestie van 'doodgaan' of
overleven," denkt De Lange.
„Er zullen best verenigingen
blijven met een eigen identiteit. Het managen met vrijwilligers zal echter steeds
moeilijker worden, maar kan
door professionele ondersteurung worden opgelost."
Ook over de vraag hoe de
clubs aan nieuwe beoefenaars zouden moeten komen,

heeft de sportraad een visie
ontwikkeld. Daarvoor zijn
twee projecten opgezet. Voor
de middelbare scholen is het
sportstimuleringsproject
'topscore' ontwikkeld „Op
drie plaatsen in Amsterdam
is dit in samenwerking met
de scholen opgezet. In Zuidoost, de westelijke tuinsteden en Noord. Daar wordt de
leerlingen in de leeftijd van
twaalf tot achttien jaar als
een soort verlengde schooldag 'sport op maat' aangeboden. Geen ?waantje meer maken, maar turnen op beatmuziek. Jeugd gedijt in een lawaaierige omgeving. Daar
moet je op inspelen "
,,Wü een school handbal,
dan zoek je een vereniging
Die organiseert dan clinics.
Zo kan dat ook voor andere
sporten. Dat is een impuls
voor de breedtesport Ook
het rijk vindt dat belangrijk
Niet voor niets is voor de komende jaren zes miljoen voor
dit soort projecten beschikbaar gesteld. In Amsterdam
draagt ook de centrale stad
en de deelraden bij in de kosten."
Daarnaast is er nog een
project voor de basisscholen.
„Jeugd in beweging. Dat zijn
kennismakingsprojecten
waarbij de jeugd op basis van
een paspoort gratis bij verenigingen terecht kan Niet alleen om de sport zelf te beoefenen, maar ook om topsportevenementen te kunnen bijwonen. Sport moet begerenswaardig worden," meent De
Lange.
Henk Fokkink
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Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -f Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

Telecommunicatiebedrijf, gevestigd in Amsterdam, zoekt,
ter uitbreiding, van haar team:
BEGELEIDSTER VAN
WERKNEEMSTERS
voorkeur leeftijd 25-35 j r.
De werkzaamheden bestaan
uit:
- Telefonische ondersteuning
en werving van dames.
- Administratieve
handelingen verrichten.
- Sociale vaardigheden.
- Ondersteuning geven in
advertentiebeleid.
Gevraagd:
Analytisch vermogen. Zelfstandig werkend in een team.
Dmgang met PC gewenst.
Wij bieden:
Goed salaris. Goede emolumenten. Het betreft een fulltime job met goede groeimogeijkheden. Bel voor meer intormatie:
Tele-lnfo,
Rob
Toornstra, 020-6069444.

Horecapersoneel
Restaurant Goodies
Amstelveen zoekt
ASSISTENT
BEDRIJFSLEIDER.
Ben jij iemand die kan mptiveren en organiseren, schrijf dan
naar R. Kager, Stadsplein 52,
1181 ZM Amstelveen of bel
06-26482145. Enthousiasme
is belangrijker dan ervaring.
EETCAFE ZOEKT:
MEDEWERKERS M/V
Fulltime of parttime
• Bar, bediening
-Kok
- Schoonmaker
Tel.:023-5731607
(na 13.00 uur)

Winkelpersoneel
Kookaï Amstelveen
zoekt per direct een fulltime VERKOOPMEDEWERKSTER
Heb je interesse? Bel dan tijdens winkelopeningstijden naar:
020-4412108.

Huishoudelijk;
schoonmaakpersoneel

Woonruimte
te huur
aangeboden

Gevraagd een ervaren
SCHOONMAKER
voor een project te Zwanenburg. Maandag t/m vrijdag van
18.00 - 22.00 uur. Zaterdag
16.00-20.00 uur.
R&R Cleaning Service bv
0226-341925.

T.h.a. in Zandvoort kamer met
gebruik van d.t.k. incl. gas,
water, licht en tv (Canal Plus)
ƒ650,- p.m. Tel. 06-51178734.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

HELP! Jonge vr., 32 jr, zkt
woonr.
of zomerhuis
in
Z'voort. Reacties tel.
023-5717993 na 18.00 uur.

Woonruimte te
huur gevraagd

Woonruimte te koop aangeboden

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Oproepen
Gevraagd voor marktonderzoek in Amstelveen:
jongeren 23 tot 29 jaar die werken en vaders en moeders van
kinderen tot 5 jaar. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlichtingen: 020-6654447.
Wil degene die per ongeluk
mijn jas tijdens de Playback
Show van Zandvoort Meeuwen heeft meegenomen, mij
bellen of hem anoniem terug
hangen, tel. 5718793.

Greet V. 4 jan. om 17.00 uur
klaar staan.
De Babyclub.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Uitgaan
Do. 30 dec. gouwe ouwe party
Dansen/ontmoeten & hapjes v
Alleengaanden v.a. 30 jr. De
Ossestal, Nieuwelaan 34 bij
Osdorperban 88 Osdorp 20 u.

UNIEK GELEGEN PENTHOUSE
Oppervlakte 190 m2,4 kamers op de 2e etage in een klein
appartementengebouw. Grote living 60 m2, terras (20 m2) op
het Zuiden, 2 badkamers, designradiatoren, geheel voorzien
van eiken parket, ruime berging (beg. gr), vaste parkeerplaats.
Eigen ligplaats met open vaarverbinding naar de
VINKEVEENSE PLASSEN. Om e.e.a. compleet te maken:
ook een prachtige Rutjes Vlet en een schitterend gelegen eiland (legakker) te koop. Oplevering in overleg.
Hogere prijsklasse. Tel. 0297-261235.

Bedrijfshuisvesting
te koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Sportcafé Zandvoort
voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

Opleidingen en cursussen

Bel Ben voor grote en kleine Particuliere Micro-advertenties
verhuizingen. Goedkoop en worden doorgeplaatst op ATS
vakkundig. Tel. 06-53208374. Text.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
;
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toetsin
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Lichaamsverzorging

* aparte
pasruimte
-k ruime
sortering in
haorwerken
en pruiken

*

*

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespeciolheeid in
/lerenfmqpfjwerfcen
Dinsdags gesloten
Heemsledeslraal 28
b.h. Hoolddorppl
Amsterdam.

Tel. 020-6157107

Muziek en
-instrumenten

een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

SOctp/m

40-jarige, vegetarische, links
georiënteerde, niet ambitieuze, ook : niet gemakkelijke,
maar wel integere vrijdenker
.met gevoel voor humor en
oog voor de ruimte tussen
hemel en aarde zoekt vriendin
om samen gezellige dingen te
doen. Boxnummer 732204

Ik ben al een paar jaar alleen
met mijn kinderen van 10 en
16. Ik weet dat ik alles zelf kan
maar vind het soms wat ongezellig. Ik zoek een leuke,
lange vriend, begin 40 met
leuke baan en veel interesses
en niet alleen om te feesten.
Boxnummer 317147

Financieringen

Autoverzekering

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Personeel gevraagd
Algemeen

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

0906-lijnen

Alleen voor DAMES:
Er zijn weer enkele plaatsen
vrij binnen ons tel.team! Bel
nu en ook jij verdient geld met
je stem. Je bepaalt zelf je
verdiensten want je werkt
Zelfstandige vrouw, Linda uit wanneer jij dat wilt. Het gaat
de randstad 28 jr, 1,70 lang, om erotische gesprekken!
halflang donker haar. Soms INFO? 010 -294 48 80.
ondeugend, eerlijk, spontaan
en recht door zee met veel
humor. Ben jij tussen 27 en 35 't Lekkerste nummertje nu
en afkomstig uit de randstad LIVE met hete meiden thuis.
dan kies je voor mijn box! Ze liggen naakt te wachten.
Boxnummer 361920
24u p.dg 0906-9520 pm99c.

Randstad vrouwen mogen
reageren op het gratis nummer 0800-4140! Jongeman uit
Haarlem, 26 jaar zou graag
telefoonnummers willen uitwisselen. Natuurlijk ga je eerst
even het boxnummer uitwisselen op te kijken of het klikt,
Veilinggebouw Amstelveen
reageer
op:
boxnummer Ik ben een mysterieuze, jonge
vrouw uit de randstad en heb
HEDEN INBRENG voor vei- 849400.
deze advertentie gezet om
ling: 31 jan.-1 feb. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-647X04.
Ik woon en werk in het erachter te komen wie er zoal
mooiste en meest rustige deel op mij ;reageert. Als je mijn
van Nederland. Ik ben een stem hoort, ben je verkocht...
vrouw van 40 zonder kinde- meer vertel ik niet, dus kies nu
ren, blank, eigenwijs, niet voor: Bóxnummer 325910.
slank, zelfstandig, eerlijk. Ik Ik ben een vrolijke, jonge
VA ƒ 75 - DORSMAN
zoek maar weet niet wie ik vrouw van 61 jaar en wil graag
blijft toch goedkoper!
zoek. Ik weet wel wat ik wil, een relatie met een vriendelijBel nu: 023-5714534.
meer weten, kies dan voor: ke, leuke, gezellige goede
Micro-advertenties opgegeven Boxnummer 349424
man. Ben jij er ook zo een?
voor maandag 15.00 uur,
Geachte lezer: Ik ben een Dan mag jij mij bellen!
worden al in dezelfde week op
goeduitziende,
werkende Boxnummer 200422
woensdag geplaatst.
vrouw van 58 en op zoek naar Jonge moeder van 22, Saleuke, vlotte vriend 50-60 jr. Ik mantha, ik zoek via deze weg
hou van uit eten, leuke uit- een jongeman voor opboustapjes, gezellig thuis en ben wen van een leuk contact.
Schilder heeft nog tijd voor ook een beetje sportief. Wie Zeker geen kroegbeest, daar
binnen- en buitenwerk, vrijblijrijblij- heeft er zin in een fijne date hou ik niet zo van, interesse?
met mij? Boxnummer 312902 Boxnummer 200381
vend
prijsopgave.
~~
Tel.
5719800 na 19.00 uur.
Kan ik met jou wat spanning Hoi, ik ben Jolanda, vrouw
en avontuur beleven? Ben jij van 39. Mijn koffie drink ik
DE KLUSSENBUS
een man tussen 20 en 50 jaar zwart, maar misschien kan ik
Voor iedere klus, bellen dus.
dan mag je bellen. Ikzelf ben voor jou de room of het zoetje
Tel.:023-5713780.
een slanke, goeduitziende zijn. Bel me! Boxnummer
vrouw van 34 en zou graag 270177.
eens met je kennis willen maken reageer je?
Boxnummer 200408

Kunst en antiek

PATHÉ-BIOSCOPEN VIND JE IN AMSTERDAM, DEN HAAG, EINDHOVEN, UTRECHT, ROTTERDAM EN GRONINGEN.
DE FATMÉtlXN-0900-1458'

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Randstad: Via deze manier wil
NAGELSTYLISTE, een vak ik graag in contact komen met
met toekomst avond-dagopl. een leuke, spontane meid.
Info: 020-6201914.
Omdat ik een alleenstaande
vader ben, kom ik te weinig de
deur uit om leuke mensen te
ontmoeten. Ik ben een knappe
dertiger van 1.80, atletisch
Sportmassage, ontsp. masPERMANENTE MAKE-UP
gebouwd, blond haar.
sage Shiatsu, voetreflex, ook Nu voor iedereen betaalbaar! Boxnummer 796159
zonnebank. Tel. 023-5714092
Vista Studio. 020-6201914.
Jonge vrouw uit de randstad
Jonge vrouw geeft massage van 39, 1.74 groot met een
v.a ƒ60 p/u : 06-22328338.
flink postuur. Ik wil in contact
komen met man uit regio eerlijk, humor en betrouwbaar en
liefst niet kaal. Ben je tot 40
jaar, prima. Zie je er goed uit
dan is dat meegenomen. KinPIANO SPELEN
deren geen bezwaar.
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,Boxnummer 266925
voor het eerste half jaar
Engels voor beginners + half
gev. ƒ6,- per uur. Begin 10,11
+13 jan. Ook privé-les.
Progress. Tel. 020-4124800.

fen pruik als het
nodig is!

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Verhuizingen

Verloren/ge vonden
Wie heeft mijn sleutels geyonden aan hanger van strijder.
Graag afgeven of bellen naar
Politiebureau.

VINKEVEEN
Centraal gelegen tussen Amsterdam en Utrecht

Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u.
verdienen?
Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang U werkt.
Bel voor meer info:
020-201 41 96.
Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.

Nieuw! leder uur leuke vrouPOSTCODE DATING!
wen op SBS-6 text pagina
Vrouwen zoeken snel contact. 745. Kijk en bel 0906-1588
Bel: 0906-1844 (SOcpm)
(99cpm)
SBS-6text pagina 745
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906-9691 pm99c.

"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm.

0906*061 1

40cpm! Binnen 5 seconden Vrouwen 18-55 geven telnr.
vrouwen 30+ direct live aan voor contact! Bel: 0906-1822
(1gpm)
de lijn! 0906-1715.
SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.

* Amateurseks-Dating*
Vrouwen uit jouw regio!
0906-90.99.008 (105cpm)

Biseks! Buurvr. + buurmeisje
18! Spelletjes worden steeds
harder! 99cpm 0906.9526.

SOcpm! Man To Man:
Mannen zoeken mannen!
Direct Apart: 0906-0500

Clubs en
privéhuizen

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

44cpm! Wijkdating: vrouwen 0906-9889 Rijpe Sjaan DDuit jouw wijk zoeken een af- cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
spraak! 0906-1 711.

Zandvoorts Mieuwsblad, e d. 17

LIVE! Black, beautiful en hot! Dagelijks seksen hete meisjes
Voor de liefhebber van zwarte 18 op onze livelijn! alleen hete
meiden! 99cpm 0906-0603.
vrouwen 99cpm 0906.0601 .

Personenauto 's
te koop
aangeboden

3 kinderen geen bezwaar dan
mag men de telefoon pakken!
Ik ben een 33-jarige vrouw en
sta er op dit moment helemaal
Voor een perfecte SAAB
alleen voor. Ik ben best weer SAAB SERVICE MOLENAAR
toe aan een nieuwe relatie,
Rep., onderhoud, APK.
wie wil met mij de draad weer
Eigen revisie-afdeling
oppakken?
; Motoren/versnell. bak
Boxnummer 317117
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
Hallo meiden van Nederland!
Tel. 023-5614097
Als jij met mij wilt spreken,
moet je me maar even bellen
en dan vertel ik je hoe jij mij
kunt bereiken! Doe het maar
heel snel voordat het te laat is!
Waar wacht je nog op?
City Escort Discreet
Boxnummer 738840
06-23947162.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
pcrsoneelswerving met
Rina Vcrkaaik 020 - 562 2804
of

Pieter Langereis 020 - 562 3436

1/m 3 regels

f

6,06

t/m 4 regels

f

B.08

1/m 5 regels

f 10,11

l/m 6 regels

f 12.13

t/m 7 regels

f

1/m 8 regels

f 16,17

14,15

l/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

f 20,21

-,

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Pïaatsïngsdatum/data:

Telefoon:

^
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Mazda Premacy in grijs-kentekenversie

Chrysler Neon 2.0 16V automaat

Heruitgave van Amerikaanse klassieker
an de eerste generatie Neon - in 1995 geïntroduceerd - zijn in de afgelopen jaren
in totaal amper duizend exemplaren verkocht. De nieuwe Chrysler Neon zal
beslist over dat aantal heen gaan. Het van oorsprong Amerikaanse model heeft
en ingrijpende restyling ondergaan. Dat is te voelen in de wegligging, te merken aan
i uitrusting en duidelijk te zien in het uiterlijk. Deze heruitgave van een Amerikaanse
lassieker gaat het helemaal maken.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Chrysler Neon 16V LE automaat:
Motor:

viercilinder met
- J6 kleppen
Cilinderinhoud: 1.995 cm3
Jftax.vermog'en: 98 kW/143 pk
•
,
bij, 5.600 tpm
Max. koppel: ' 177 Nm bij " , .
4.600 tprn
Acceleratie••
0-100 km/uur:
• • 12,8'sec,.
Topsnelheid:
195 km/uur
jrandstofverbruik: B,B liter op
100 km (gemiddeld)
-

Prijs: (38.995,- - .

'•->;••

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Airbags'/,
Airconditioning ' '
Centrale portïervergrendeling:
met afstandsbediening
•lektrisch" bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar en
verwarmd, '
' •- ••
Stuurbekrachtigihg - ' - ' " [ •
Stuur verstelbaar'
- •'~ •

Rijden met de Neon is plezierig.
Een stijve carrosserie, een prima
wielophanging en een soepele
transmissie zorgen ervoor dat de
auto zich gedraagt zoals de
bestuurder dat wil. Het onderstel is
duidelijk afgestemd op een
Europese manier van rijden: het
voelt stevig aan en de auto helt in
strakke bochten nauwelijks over.
De 2,0 liter motor van 133 pk komt
in de Neon prirna tot zijn recht. De
automatische versnellingsbak schakelt bijna onmerkbaar z'n tandjes
hoger. Met een acceleratie van nul
naar honderd in 12,8 seconden en
een top van 195 km/uur kun je
spreken van uitstekende prestaties.
De Neon heeft veel binnenruimte.
Allemaal dankzij het cab forward
design wat zoveel wil zeggen dat
de wielen in de uiterste hoeken zijn
geplaatst. Het zorgt voor meer
hoofd-, been- schouder- en heupruimte. In cijfers: de breedte op
schouderhoogte is voorin met 24
en achterin met 12 millimeter toegenomen. De heupen krijgen voorin 40 millimeter meer en achterin
zelfs 59. En de hoofdruimte is achter met zes millimeter gestegen.

Autosehade\
Gespecialiseerd iri uitdeuken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade
Indusirieweg 27-31. 1115 AD Duivendrecht. tel. 020-698 06 26. fax 020-416 10 25

50 miljoenste Opel

In het interieur heeft
Chrysler
handige
softtouch-bedieningsknoppen
geplaatst. Met de
koplampen
aan,
branden
automatisch de in de deuren
geplaatste
bedieningsknoppen. De
ontwerpers van deze
nieuwe
Chrysler
hadden sowieso iets
met licht. De instrumenten
(overdag
wit) lichten 's avonds
opvallend
blauwgroen op. En de De styling van de nieuwe Chrysler Neon heeft dezelfde kenmerken als die van de Chrysler 300 M
kaartleeslampjes zijn
ingenieus ingebouwd in de achterbeklede pook en stuurwiel. Verder
heeft Chrysler nog een aantal hanuitkijkspiegel. De centrale console
digheidjes toegevoegd. Overal
is verder voorzien van een 'diamond'-weefsel, het zorgt voor een
bevinden zich handige opbergvaktijdloos effect. Luxe velours beklejes en in het afsluitbare dashboardkastje zit bijvoorbeeld ook een
ding bedekt de stoelen die veel
houder voor een pen. De Chrysler
steun geven. Bovendien rust de
Neon staat in de prijslijst vanaf
arm van de bestuurder comfortabel
op de armsteun.
33.995 gulden, en dat is een uitere vernieuwde Nissan
mate concurrerende prijs.
Terrano II betreedt het
podium. Door een verOnder de achterklep zit een
behoorlijke bagageruimte, genoeg
anderde vormgeving oogt deze
sportieve 4WD imposanter dan
voor een weekje vakantie met het
ooit. Daardoor is de familiegezin. Alle zaken die het rijden
band met Nissans luxe vlagextra leuk maken, zijn aan boord,
genschip, de Patrol GR, onmiszoals airconditioning, centrale vergrendeling met afstandsbediening,
kenbaar. Een grote bumper,
nieuwe dubbele koplampen en
elektrisch te bedienen en verwarmeen stoere grille zorgen voor
bare buitenspiegels en een met leer

D

dTi in RTE-uitvoering voor 34.195
gulden.
Samen met de 1.9 dTi doet ook een
nieuwe versnellingsbak zijn intrede
in de Kangoo, de zogenaamde proactieve bak. Deze schakelt automatisch, maar beschikt over negen
verschillende schakelprogramma's,
die naar gelang het rijgedrag van
de bestuurder het schakelgedrag
bepalen.

D

e Renault Kangoo heeft
een aantal wijzigingen
en aanvullingen meegetregen, die het succes van de
auto verder moeten uitbouwen. De belangrijkste verandeing is de komst van een tweeIe schuifdeur, aan de linkercant van de auto. Daarnaast
crijgt de Kangoo een nieuwe
urbodieselmotor, een nieuwe
automaat en een hoger veiligheidsniveau.
De Kangoo in 'doorkijkuitvoering'
markt. Na verloop van tijd bleek
dat veel klanten de Kangoo zowel
in personen- als bedrijfsuitvoering
liever met twee van dergelijke
schuivers zouden zien. Dus kwam
er aan de linkerzijde een bij; standaard op: alle versies behalve het
'instapmodel' RN. Het feit dat die
schuifdeur in open toestand de
tankvulopening overlapt heeft
Renault even simpel 'als doeltreffend opgelost: zodra de tankdop wordt verwijderd gaat de deur
automatisch op slot. Zo worden

gevaarlijke situaties voorkomen.
Het motorengamma
van de
Kangoo is aangevuld met een 1.9
dTi turbodieselmotor. Deze krachtbron, die we reeds kennen uit de
Mégane en de nieuwe Scénic,
levert in de Kangoo 59 kW/80 pk
en een maximum koppel van 160
Nm. Tijdens een korte proefrit
bleek de dieselmotor zich ook in de
Kangoo prima thuis te voelen. Hij is
stil, trillingsvrij en weet de auto tot
redelijk goede prestaties te bewegen. Renault levert de Kangoo 1.9

Tot slot is de veiligheidsuitrusting
van de Kangoo erop vooruit
gegaan. Alle versies zijn voortaan
standaard voorzien van spankrachtbegrenzers op de veiligheidsgordels en twee airbags.
Zijairbags worden in de loop van
2000 leverbaar. Bovendien krijgen
Kangoos met centrale vergrendeling en afstandsbediening binnenkort een (uitschakelbaar) automatisch portiervergrendelingssysteem.
Dit beschermt de inzittenden tegen
booswichten van buitenaf door de
deuren boven een snelheid van 15
km/u automatisch te vergrendelen.
Bij een aanrijding waarbij de airbag
in werking treedt ontgrendelen de
deuren automatisch.

ixclusief topmodel in Vectra-serie

D

e Opel Vectra Design
Edition biedt alles wat
de verwende automobilist zich maar wensen kan.
Leer, exclusieve lichtmetalen
velgen in een opvallend
design, een radio met telefoon
en elektronische klimaatcontrole zijn aan boord. Met deze
uitrusting maakt Opel de
Vectra Design Edition heel speciaal.
"De Design Edition brengen we
alleen in een zeer gelimiteerde
oplage uit. Met dit model profileert
Opel zich niet alleen als volumemerk, het bedrijf laat ook zien
auto's te bouwen die zich kenmerken door een geheel eigen en uniek
karakter." Vindt Careth V Jones,
Directeur Marketing bij Opel
Nederland.
De basis van de Vectra Design
vormt
de
Opel
Vectra
Stationwagon Diamond. De auto
combineert luxe met sportiviteit.
Bijzonder is de zwarte "Mica-lak'.

De Design Edition: gelimiteerde oplage van de Vectra-serie.
In combinatie met de champagnekleurige dakrails en velgen zorgt
die ervoor dat de Vectra Design
Edition een aparte verschijning
wordt. De 16-inch wielen, rnet hun
205 x 45 banden, benadrukken de
sportieve kant van de Vectra.
Lichte kleuren overheersen in de
Stationwagon 'Design Edition'.
Crèmekleurig leer zorgt voor een

In de fabriek in Rüsselheim is de 50 miljoenste geproduceerde auto
met Opel techniek sinds Adam Opel in 1899 startte, van de band gelopen. Het betreft een Omega "Executive" sedan in de kleur star silver.
De afgelopen 100 honderd jaar hebben rond de 47 miljoen Opeis en
Vauxhalls een Europese fabriek verlaten. 2.2 miljoen auto's werden er
geproduceerd in Zuid Amerika en verkocht als Chevrolet. In Australië
zagen 700.000 auto's met Opel techniek als Holden het levenslicht en
tenslotte zijn in Zuid Afrika ook nog eens 100.000 geproduceerd. Opel
wil in de volgende eeuw voortbouwen op de kracht van het merk en
de kenmerken daarvan:" Duitse techniek, uiterst gemotiveerde medewerkers en traditionele eigenschappen zoals complete uitrusting,
dynamisch rij- en weggedrag, innovatieve styling en moderne technologie", aldus de directeur van Adam Opel in Duitsland, Robert W.
Hendry. De grens van de eerste miljoen Opeis werd in 1940 bereikt
met een Kadett. In 1956 volgde de 2 miljoenste. 15 jaar later verliet
een Rekord als Opel nummer 10.000.000 de fabriek en op 25 mei
1983 een Opel Senator CD als nummer 20.000.000.

Terrano II landt

risse wind door Kangoo

Sinds zijn introductie in oktober '97
heeft de Renault Kangoo heel wat
harten veroverd.
Meer
dan
200.000 exemplaren zijn er tot nog
toe wereldwijd verkocht, waarvan
er in de eerste negen maanden van
1999 ruim 46.000 naar WestEuropese kopers gingen. De auto is
dus gerust succesvol te noemen,
maar Renault is nog niet tevreden.
Het Franse merk heeft de auto nog
aantrekkelijker gemaakt, met als
belangrijkste verandering de tweede zijschuifdeur.
De Kangoo kwam in eerste instantie met één zijschuifdeur op de

De Premacy, Mazda's troef in het MPV-segment, is nu ook als Van op
grijs kenteken leverbaar. Door de stoelen achter weg te laten ontstaat
een laadruimte van 1.848 liter die bereikbaar. De achterklep en twee
zijdeuren geven toegang tot de ruimte. De Van is er met twee motorvarianten te weten een 1.8 liter benzinemotor met 100 pk / 74 kW en
een 2.0 liter direct ingespoten turbodiesel van 90 pk / 66 kW. Het
bestuurders- en laadcompartiment wordt gescheiden door een polyester tussenschot waarin een ruit is opgenomen. Er zijn twee uitvoeringsvarianten, de Comfort en de Exclusive. De Premacy Van heeft met
standaard stuurbekrachtiging, twee airbags, zij-airbags, ABS en centrale deurvergrendeling een complete uitrusting. Veder beschikt hij
over elektrisch te bedienen buitenspiegels, een 12 volt stopcontact in
de laadruimte, in kleur gespoten bumpers en elektrisch bedienbare
voorportier ruiten (Exclusive versie). De benzineversie kost 30.950 gulden exclusief BTW. De dieseluitvoering is er vanaf 32.553 gulden
exclusief BTW.

luxe sfeer, de bagageruimte is
voorzien van velours in dezelfde
tint. In chroom uitgevoerde deurgrepen, stalen dorpelstrips, vloermatten met het bijbehorende logo
en 'Midnight Black'- tinten die
overeenstemmen met het exterieur
maken het geheel af.
De Vectra 'Design Edition' is alleen
leverbaar als station wagon. Er val

te kiezen uit drie krachtbronnen, in
combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak: de 2.5 V6
(125 kW/170 pk), de 2.0-16V (100
kw/136 pk) en de direct ingespoten 2.0 DTI-16V turbodiesel van 74
kW/ 100 pk. De Design Edition een
voorbode van wat nog komen
gaat, Opel denkt ook aan zeer
sportieve versie zoals bijvoorbeeld
de Vectra i500.

een dynamische uitstraling.
Ook het interieur is flink
gemoderniseerd.
De Belgische stylist Alain Lonay, lid
van het Europese projectteam bij
NETC-E
(Nissans
European
Technology Centre in het Spaanse
Barcelona) heeft de Terrano II zijn
nieuwe stijl gegeven. Grote zestien
inch wielen versterken het stoere
uiterlijk. Fraai in de carrosserie
geboetseerde achterlichten en een
fraaie sierlijst op de achterdeur dragen bij aan de sportieve 4x4 uitstraling. Verder zijn de buitenspiegels
vergroot
en de
treeplanken
opnieuw gestileerd. Andere badges
zorgen voor een betere herkenning
van het merk Nissan.

tentemperatuur (met een waarschuwing bij koud weer), de tijd,
totale kilometerstand en de dagtellerstand.

Het interieur van de Terrano II is
geheel vernieuwd. Opvallend zijn
de golvende middenconsole, het
tweekleurige instrumentenpaneel
en de frisse kleuren voor de interieur- en stoelbekleding. Beige voert
daarin de boventoon. Het instrumentenpaneel heeft nieuwe wijzerplaten, in een sportieve lay-out, en
een multifunctioneel display. Op
het LCD-display verschijnen de bui-

Nissan heeft het aanbod aan
varianten van de Terrano II toegankelijker
en
overzichtelijker
gemaakt. De auto is leverbaar in
vier uitrustingsniveaus, ieder voorzien van unieke bekledingsstoffen.
De Comfort is de basisversie.
Verder zijn er nog de Luxury, herkenbaar aan de chromen details, de
Elegance met leren stoelbekleding
en de Sport. Deze laatste heeft

Een grote bumper, nieuwe dubbele koplampen en een stoere grille zorgen voor een dynamische uitstraling.
bumpers in de carrosseriekleur,
lichtmetalen wielen, elektrisch te
bedienen ramen, waterafstotende
zijruiten, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en
Nissans anti-hijack systeem.
Voor de nieuwe Terrano II heeft
Nissan het ABS verder verfijnd,
onder andere door montage van
een G-sensor. Die herkent aan de
mate van vertraging of op verharde
of onverharde ondergrond wordt
geremd. Om de remwerking nog
verder te optimaliseren is Electronic
Brake Distribution (EBD) toege-

voegd. Bovendien zorgen grotere
remschijven achter voor betere
prestaties, dankzij een groter contactoppervlak en een versterkte
warmteafvoer.
Bij een 4WD hoort een krachtige
en soepele motor. Voor de Terrano
II levert Nissan een 2.7 TDI van 92
kW/125 pk. Dankzij een elektronisch geregelde dieselinjectie voldoet de motor aan de strengste
emissie-eisen. Behalve met de turbodiesel is de Nissan Terrano II ook
leverbaar met de betrouwbare 2,4
liter benzinemotor van 116 pk.

Suzuki valt in prijzen met studiemod

D

e Pu3-Commuter van
Suzuki is verkozen tot
beste conceptauto van
de 33ste Tokyo Motor Show.
De jury prijst de doordachte
vormgeving van deze compacte tweezitter en de mogelijkheid om zonder ingrijpende
aanpassingen een benzinemotor, een hybride krachtbron of
elektrische aandrijving te monteren.
Automotive News International
sponsort de verkiezing, welke deel
uitmaakt van de selectie voor de
uiteindelijke 'Concept Car of the
Year Award 1999-2000'. Door zijn
overwinning in Tokyo dingt de
Pu3-Commuter automatisch mee
voor deze finale.
Suzuki etaleert in dit model zijn
voorsprong in de ontwikkeling van
compacte en zuinige auto's. Deze
conceptcar is bedoeld voor gebruik
in een stadse omgeving. In de lengte meet hij slechts 2.675 mm en hij
neemt dan ook genoegen met een
heel krap parkeerplekje.
Voor de Pu3 maakt Suzuki gebruik
van een driecilinder lean burn benzinemotor met 12 kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen.
Hij verbruikt slechts een liter brandstof op 35 kilometer, gemeten volgens de zware Japanse 10-15 test-

De Pu3-Commuter is door zijn overwinning een kansrijke auto voor de toekomst.
cyclus. Die is met name gebaseerd
op regelmatig remmen en optrekken in stadsverkeer. De spaarzaamheid wordt mede bereikt door een
start-stopsysteem. Dat schakelt de
motor uit bij het wachten voor een
verkeerslicht of in een file.
Nog een stap verder gaat de tweede aandrijfmogelijkheid, waarbij de
benzinemotor is gekoppeld aan
elektrische aandrijving: het zogenaamde hybride-systeem. Voor het
wegrijden zorgt de elektromotor en

bij hogere snelheden neemt de
benzinemotor het over. In combinatie met een continu variabele
transmissie bereikt de Pu3 dan een
superlaag verbruik van een liter op
39 kilometer.
Suzuki heeft de geheel elektrische
versie met name ontwikkeld voor
gebruik in zogenaamde 'zero-emission' gebieden. Het Japanse merk is
hiermee klaar voor de toekomst,
zodra ergens ter wereld in een stad
of een regio auto's met nul komma

nul uitstoot van overheidswege
gestimuleerd worden.
Bij de ontwikkeling van de Pu3Commuter heeft Suzuki teveni
gelet op de gebruiksvriendelijkheic
en een stabiele wegligging. Hi
heeft voorwielaandrijving en weeg!
met benzinemotor slechts 550 kilo
De gezien de lengte best behoorlijke wielbasis van 1.800 mm garan
oeert een hoge mate van koers
vastheid. De bagageruimte valt tt
vergroten door de stoel van de pas
sagier neer te klappen.
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Fa. Gansner & Co.

vakkundige adviseurs
het nieuwste op keukengebied
1000 m2 keukendesign
vrij parkeren op eigen terrein

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

*.;;-•.•§
LIBERTEL iZi + MN1 GSM
Bellen zonder abonnement!
Standbytijd 50 uur. Spreektijd
120 minuten. In uniek
design.

en nieuwe keuken!

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

Van een nieuwe keuken wilt u jaren
plezier hebben. Voor een deskundig
advies komt u daarom naar Carpentier.
In de grootste showroom van de regio
vindt u alle nieuwe modellen en kleuren,
en in overleg met onze adviseurs
stelt u het individueel design samen
van de keuken die helemaal past
bij uw wensen. Uw keuze bepaalt
u daarom het makkelijkst bij
Carpentier. Waarom zou u het
zich moeilijker maken?

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoorl
Weekmedia
Bruna Baikenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

kinderspeelhoek

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

SieMatic
ProNorm
Star Beka
Arrital

Carpentier

Dagelijks geopend
van 8.OO tot 17.30 uur.

•A A L S M E E R
KEUKENS

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Oosteinderweg 91, 1432 AC Aalsmeer, telefoon (0297) 32 20 00

Beleggingsmaatschappij in onroerend goed vraagt te huur in
Zandvoort
Benedenwoning voor nette huurder (oudere dame)
Wij zijn bereid om een flinke overnamesom te betalen!

WeeJondiaomicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Voor reacties: 023-57 326 30

« Leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
0 Kentekenplaten
0 Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

LIBERTEL iZi +
PHILIPS SAVVY GSM

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023-573 68 35

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.

Bellen zonder abonnement. Standbytijd
250 uur. Spreektijd 240 minuten. Compact
en licht. Uniek display.
Leverbaar in zwart of geel.

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Presenteert voor alle inwoners en organisaties

MANIFESTATIE 2000
"DE ZANDVOORTSE SCHAT"
". .

Zondagmiddag 2 januari 2000
op het Raadhuisplein

van 15.00 tot 17.00 uur
V raa;; iedereen die mee wil doen:

DOE EEN GESLOTEN ENVELOPPE MET GEHEIME INHOUD IN DE UNIEKE SCHATKIST DIE OVER 100 JAAR GEOPEND ZAL WORDEN OP HET
RAADHUISPLEIN
• ledere inhoud ts toegestaan
• De Zandvoortsc schat blijft gegarandeerd tenminste één eeuw verborgen.
Kom naar de manifestatie 2000 met de millenniumboodschap van burgemeester M.R.
van der Heijden, m.m.v. ZFM 107 en vele Zandvoortse optredens.
U bent allen uitgenodigd vooreen feestelijk begin van het nieuwe millennium.

Info:
Organisatieleiding Eugèn'e Weusten, tel. 06-23508223.

Sponsor Loterij met nieuw programma het nieuwe jaar in
UITS1AGEN
SPONSORBINGO
26 DECEMBER

BBVGO
getal l t/m 22

;

*
09
39
12

40 29
28, 34
23 25
32 35

21 05 26,
33 03 24,
36 01 ,02
19 . 13 *

Heeft u met deze getallen
een volle kaan, dan -wint u de,

ThuisBingo
van ƒ 25.000,BINGO

getaI23t/m36

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

20/10.000,08 ƒ1.000,31
ƒ100,:07
ƒ50,17
ƒ40,45
ƒ30,16
ƒ25,-

06
30
41
37
15
44
18

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo

Wlf Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

experl
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
EXPERT,

DAAR WORD

006950104
in Nederweert

BINGO
SURPRISE

Bingo mee
en win!
Met ingang van zaterdag
l januari is Sponsor Bingo
•wekelijks te zien op de
zaterdag 19.00 uur bij RTL
4. Hiernaast komt elke
tweede zaterdag een speciale,
extra lange, uitzending
waarin u nog meer prijzen
kunt winnen. Dat betekent .
nog meer kijkplezier en nog
meer kans met uw bingokaarten!
Elke week kunt u al bij het
22ste getal de Thuisbingo
van 25.000 gulden winnen!
Plus elke maand de Gouden
Bingo: een droomreis ter
waarde van 15.000 gulden!
En u kunt al bij ] 2 bingogetallen goed, bellen voor de
wekelijkse verrassingsprijzcn. Dan maakt u gelijk kans
op een uitnodiging voor de
opnames in de studio. Daar
kunt u de gloednieuwe VW
Lupo winnen als u als eerste

JA. slum' Ulij HUMT inCormatif' nvrr lirl urrk vuil
SOS-Kiii<lcnlor|M'ii m lior
ik llnisYririhl kim KortliMi

SOS-Kiiulcrdorpen
...wanl ieder kind
verdienl een thuis...
Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.
Steunt u ons werk als HuisVriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

zaterdag l januari

SOS-Kinderdorpen

Telefoon:

GIRO 22KO

Deze bon kunt u in een ongefr.inkeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer
46001. 1060 VB AMSTERDAM

Natuurlijk blijft u met uw
lotnummers kans maken op
alle prijzen in de Sponsor
Loterij. Pakt u de Weekprijs
van 100.000 gulden of valt
de Dagprijs van 25.000
gulden op uw lotnummer?

Laat uw kansen niet liggen
en vul vandaag nog de bon
in. Want de prijs van uw
lot blijft ook in het nieuwe
jaar gelijk: voor maar één
tientje per maand maakt u
kans op al deze fantastische prijzen in de Sponsor
Loterij.
lel Bijman
Sponsor Loterij

SPONSORBINGO GELUKSBON

19.00 uur op RTL 4

Ski Magazine
Skireis voor
4 personen
Kledingcheque
Ferry Sport
De Bingolijn

Postcode/

9 getallen goed heeft op uw
bingokaart!

SPONSORBINGO
Kijk, bel en win:

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

r

0909-0077 (95 cpm).
Heb ik prijs?
0909-0044 (60 cpm).
Meer informatie?
0900-300 1400 (35 cpm),
op werkdagen
. van 9.00-21.00 uur.
Zctfomcn voorbehouden

5? Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op tienduizenden Bingoprijzcn!
Ik machtig u hierbij tot wedcropzegging om
voor elke trekking (rnax. 13 x per jaar) de inleg
van ncvcnsiaanclc rekening af te schrijven.
D ƒ 40,D ƒ 30,D / 20,D ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.n./). KM' keuze cumftnmrn en vfidcrinvu/lfii
in blaklcttm. Dcdatimc houdt in auimKm/inj;
VHM het reglement, op cfcinvrflfii; vcrkrijffiaar,
ld. 0900-300 H00(35cpm).

D de heer

D,

150.99.12

Naam:
Adres:
Poslcodc: ...
Plaats:
(Post)banknunimcr:
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,Gcboortcdatum:

Tel:

(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij', Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Massief hout, blad 'op handen
gedragen'door twee menselijke
figuren, van 399.-NU 299.-"
1DESBOUVRIE:A
JlTEüïL ESPRIT Handgevlochlen
Jneubel met gestoffeerde zitting.
Ierse kleuren leverbaar.
1998.- NU 495.- **)

JANDESBOUVRIE:A
FAUTEUIL SWING Apart ontwerp met
romp van handgevlochlen pitriet
(div. kleuren) en gestoffeerde kussens.
Fobrieksnieuw, zolang voorradig, van
1500.-NU 745.-")

AROUND THE WORLD
Maak een reis om de wereld bij Mobi Design in Alkmaar! Een unieke, grensoverschrijdende collectie met een avontuurlijke inslag. Want Mobi combineert
modern Europees design met ambachtelijk vervaardigde meubelen uit alle
windstreken en originele, soms zelfs antieke, accessoires. De collectie voert
o.a. van China naar Mexico, van Korea naar de Filippijnen en van Indonesië
naar India en West-Afriko. Tijdelijk geven wij op veel tóch al voordelige eigen
importprijzen nog een extra stevige korting. Zolang de voorraad strekt is
shopping around the world goedkoper dan u denkt!
^^-^^

« DOUBLÉ BOOKCASE
Royale boekenkast van
massief teokhout. van
1395.-NU 1095.-")

INDONESISCH
BEELD
Metaal,
ca 100 cm hoog.:
van 370.-'
NU 295.-*')

il:l

'IT
RACK 99 A
jjjjdloze bank met perfect zitcomfort,
\n Duits (opmerk. Tijdelijk in leder
[fooi' (diverse kleuren). 2,5-zits (185
1) van 2495.- NU 1995.-')
o,

EUROPESE EETSET A
Beslaande uit eettafel 'Provence' (massief beukenhoul] en eetkamerstoel 'Panis',
(leverbaar in diverse kleuren leer). Tafel, 200x90 cm, van 1299.- NU 1195.-')
Stoelen, per stuk van 550.- NU 499.-')

TOC7 A
Origineel klein barmeubel uil Mexico,
vervaardigd van massief hout.
van 499.-NU 395.-")

BINNEN/BUITEN VOUWSTOEL A WARI»
Vervaardigd van verzinkt metaal en
Origineel spel uil Wesl-Afrika. Houten
duurzaam robinia hout.
speldoos met balletjes en spelregels
NU slechts 19.95")
4 stuks van 900.-NU 495,-")
ROYALE EETSET A
Beslaande uit 'Big Teak Table'
(massief teok met ca 4 cm dik blad!)
en comfortabele stoelen 'Tyrrel' (in
div. kleuren stof, afgewerkt met leer).
Tafel, 200x100 cm, van 1599,
NU 1395.-**)
Stoelen, per stuk van 450,
NU415.-')

«JANDESBOUVRIE:
MEUBELPROGRAMMA LORENZO
Diverse modellen van deze bekende
ontwerper, nu fabrieksnieuw en zeer
aantrekkelijk geprijsd bij MOBI!
Slechts in één uitvoering en uit voorraad leverbaar:
3-zits bank van 1940, NU 775.fauleuil van 948.-NU 395.eettafel
van 1396, NU 559.eetstoel
van 524.-NU 225.wandtafel van 996, NU 399.4NOWBYHÜLSTA:NOW4!
MOBI heef) een complete studio ingericht met dit Duitse lopmcrk en toont
vele opstellingen. NOW BV HÜLSTA
staat borg voor spraakmakend design
en een perfecte prijs-kwalileitsverhouding. Het moderne programma NOW 4!
is nieuw en vanaf heden uitgebreid bij
MOBI te zien. Wij adviseren u graag
over de vele mogelijkheden.

<a

CHINESE KABINETKAST A
Origineel oude exemplaren. Kasten
zijn tweedelig en meestal uitgevoerd
met 4 deuren en 2 lades. Massief hout.,
van 870.-NU 695.-**)

•?

1

**•*• ° C "*rL *** **IjsLi*

IINESE MEDICIJNKAST A
st met veel kleine lades, gemaakt van
ossief hout. Maat +115x53x166 cm
m 1410.- NU 995.-")

CD-STAANDERS A
Van massief hout, leverbaar in div. uitvoeringen en hoogtematen. Nu 20%
KORTING op onze toch al lage eigen
import prijzen! Bij voorbeeld:
100 cm hoog van 98.-NU 78.-")
150 cm hoog van 119.- NU 95.-")

?"/

BARS A
,s
Sfeervolle, zeer
complete huisbar uit
Mexico, vervaardigd
van massief hout.
Indeling met o.a.
div. schappen, lade,
flessen* en glazenrekken, van 2250.HU1595.-**)

h U l s t a*

'«CHINEES DRESSOIR
Origineel oud me
van massief hout. Met 2 deuren en 3
lades van 1950.NU1195.-")

< NOW BY HÜLSTA: NOW SIT!
Ook nieuw is het zilmeubelprogrommo
van dit Duitse lopmerk. Leverbaar in
diverse modellen, malen en soorten
bekleding. MOBI toont u diverse
mogelijkheden.

now

BANK TONGA A
Eigentijdse royale zitbank met perfect comfort. In getoonde uitvoering
te met streepstof), fabrteksmeuw. van 3750.- HU 1495.- **)
OPIUM TAFELS A
Massief teakhout. Blad is 'block'verlijmd om werking van hel hout tegen te
..gaan. In maat 100x100 cm, kleur licht-,
teak. von 395.- NU 345.- **)

MASSIEF HOUTEN DRESSOIR A
„ Met J.grote en 8 kjeinejades en 2, deuren, J
"voorzien van zwaar metaalbeslag.
van 1499.-NU 995.-**)

!

4 MASSIEF HOUTEN MASKERS
tóderd, in diverse
beeld getoonde exemplaren van 35.NU 28.-per stuk**)

•4 MR 0050
Zitmeubel van Duits (opmerk,
leverbaar in div. slof- en leersoorten.
In sterke stof 'Antara' (div. kleuren):
fauteuil (l 20 cm)
AANBIEDING 1295.-*)
2-zits (l 80 cm)
AANBIEDING 1785.-*)
3-zits (210 (m)
AANBIEDING 2195.-*)

tot l maart 2000 en zolang de voorraad strekt. Het kan dus zijn dal een
bepaald artikel eerder is uitverkocht.
Om teleurstelling te voorkomen raden
wij u aart vooraf telefonisch te informerert!

Genoemde prijzen zijn meeneemTen.

vervaardigde unica. Verschil in
maat en uitvoerinjis daarom altijd
mogelijk. . *

K

«MR 5100
Zitmeubel van Duits topmerk met
mooie aluminium pootjes. Leverbaar in
div. soorten bekleding, nu in diverse
leerkleuren tegen speciale prijs:
fauteuil (l 05 cm)
AANBIEDING 1370.-*)
2-zits (l60 cm)
AANBIEDING 1795.-*
3-zits (l90 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

l ,= op bestelling
1 = uit voorraad
(zolang voorradig)

K%:%
pi»;

/'

«VITRINEKASTEN
Zowel nieuw gemaakte als origineel
oude winkelkasten van massief teakhout. NU 10% KORTING op onze
toch al lage eigen importprijzen!

•4 EETKAMERSTOEL
Massief hout'met aparte groene bekleding. Per stuk van 237 .-NU 135.-")

BANK BALMOR A
Schitterend model. Romp van handgevlochlen pitriet,
armen afgewerkt met lederen bies. Fabrieksnieuw, zolang
voorradig. 2,5-zits van 3000, NU 1395.- *')

INDIA KARPETTEN
Handgetuft van
zuiver scheerwol.
Maat 170x240 cm.
Twee dessins:
a. African Design
van 995,

BOSSA A
Nederlandse designbank, verkrijgbaar
in div. soorten en kleuren leer.
fauteuil (115 cm) vanal 2135.-*)
2 -zits(175cm)vonaf2695.-*)
2,5-zils (205 cm) vanaf 2995.- *)
3 -zils (235 cm) vonai 3295.- *)

b. Black & White
van 995,
NU745.-**)
«OUDGRENEN MEUBELEN
Origineel oude, gerestaureerde items uit
Oost-Europa. Nu liefst 40% KORTING
op onze toch al lage eigen importprijzen!
Bij voorbeeld:
a. Vitrinekast van 1674, NU 999.-**)
b. Kommodekastvan 897.-NU 538.- '*)
c. Bijzelkastje van 466, NU 280.-")

OlGINEELOUDETEAK-KASTENA
V ons zelf geselecteerd op Java. ledere kast
v uniek exemplaar met een eigen geschiedenis,
'sla! voorzien van schitterend houtsnijwerk en
%is al antiek. Nu maar liefst 20% KORTING
(diverse exemplaren! Bijvoorbeeld geloonde kast
««747.-NU 597.-")

(4NDBESCH11DERDI VAZEN *•
ken import uit Vietnam. Diverse
«uren, malen en dessins,
kog 41 cm van 16.50 NU 12.50*')
loog 50 cm van 31.50 NU 24.95**)
tag 77 cm van H 8.- NU 95.- **}

MEXICAANS HEMELBED T
Matrasmool 180x200(m,
incl. lattenbodem, excl. aankleding.
NU slechts 1995.- *)

PABLO A
Moderne Nederlandse eetkamersloel.
Metalen pootjes leverbaar in zwart
of aluminium. Te bestellen in diverse
kleuren sterk rundleer, van 374,
NU299.-')

•4GABBEH
Handgeknoople vloerkleden uit India,
ieder kleed anders van ontwerp en
kleur. Zuiver scheerwol. 170x240 cm
van 1295.-NU 695.-**)

V.O.C. BORDEN A
Handbeschilderde replica.
NU leverbaar vanaf 30.- p.st. **)

A Mobi Colonial Warehouso

Bezoek beide adressen in Alkmaar!

MOBI DESIGN & MOBI
COLONIAL WAREHOUSE

•ftfife
'ALKMAAR

OVEflSMO

A Winkel Mobi Design

Winkel en Warehouse liggen in Alkmaar op
een steenworp afstand van elkaar. Wilt u alle aanbiedingen bekijken, bezoek dan beide locaties.
In totaal biedt Mobi 5000 m2 originele waanideeën.
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen
direct leverbaar, althans zolang de voorraad strekt.

DIVERSE BEELDEN *
EN HOUTSNIJWERK
Eigen import uit Indonesië.
Nu met 20% KORTING,
bijvoorbeeld geloonde
'totempaol' van 379,
NU 299.- **)

HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072)5119691
ADRES COLONIAL
WAREHOUSE;
PETTEMERSTRAAT 10
1823 CW ALKMAAR

VERONESE»Comfortabele, royale fauteuil
(99 cm breed) van Duitse
topfabrikanl. Leverbaar in diverse
stof- en leersoorten.
In stof vanaf 1995.-*)
In leer vanaf 2985.-1

i"

« BIJZETTAFEL
'Hurkende man' van
massief hout. van 80,
NU64.-«)

JAN DES BOUVRIE:
ZITHOEK BOSTON A
Geloond model, maar dan als royale
driedelige zithoek (± 200x280 cm!).
Kleur: wil met beige kussens.
Fabrieksnieuw. 3-delige zithoek
van 7650, NU 3495.-")

h ulst

1±2Ö

4 DIVERSE BLIKKEN VOERTUIGEN
Met de hand vervaardigd van o.a. lege
spuitbussen in West-Afrika.
Normaal 29.95 NU 19.95")
Spelregels •

by

OPENINGSTIJDEN WINKEL:
MA: 10.00 -17.30 UUR
DI-WO: 9.30 -17.30 UUR
DO-VR: 9.30 - 21.00 UUR
EA: 9.30 - 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

Voor Expert
gaat niets te verExtra lage prijzen door gezamenlijke inkoop
van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.

PACKARD BELL MULTIMEDIA 6450 PC
Uiterst gebruiksvriendelijke multimedia PC met een uniek
design. Voorzien van vele technologische snufjes, zoals de
snelle Intel Pentium III450 mHz processor,
64 MB geheugen, DVD, 56k voice modem, 8 MB VoodooS
met TV-uitgang en een 10,2 GB Ultra-DMA schijf.
Incl. vele bekende softwaretitels
< \. ,< ,
en 15" monitor.
'
'

JVC AV 32 WFP1 DESIGN BREEDBEELD-TV
82 cm (eff. 76 cm) 100% vlakke beeldbuis, dus geen beeldvervorming of reflecties. 100 Hertz voor haarscherp beeld.
Dolby Prologic voor bioscoopgeluid. En 2 tuners: gelijktijdig
2 programma's kijken. Incl.
Teletekst met geheugen en
afstandsbediening.

SONY DICITAL-8 VIDEOCAMERA
~'
De superieure digitale beeldkwaliteit op een normale Hi-8
tape. Met alle mogelijkheden van beeldverwerking via de
PC. En., ook oude video-8 en Hi-8 tapes kunnen afgespeeld
worden. Met o.a. Steady Shot,
Night Shot, zoom en diverse.effecten. v
VANAF

H_1U Gratis Thuisbezorgen.
m = Vakkundige en snelle service.

'

Gratis Geluidsgarantie.

f

Gratis Video-onderhoud .
ïHl Gratis Omruilgarantie.
4 SONY VIDEORECORDER
Eenvoudig te bedienen videorecorder.
Incl. afstandsbediening. MEENEEMPRIJS

Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.
jMl www.expert.nl

AIWA MICROSET MET CD EN BOXEN
Digitale tuner met RDS, cassettedeck en
CD-speler. Incl. speakers en afstandsbediening. NU

i
kVSc

AEG 1000 TOEREEU WASAUTOMAAT
Met Fuzzy Logic voor een perfect wasresultaat, klasse A.
Vele wasprogramma's, waaronder energiebesparend.
RVS trommel en kuip. Centrifugeert
600/1000 toeren.

\

BOSCH 1300 WATT STOFZUIGER
Met zuigkrachtregeling. Compact en licht.
4-voudig filtersysteem en
beveiliging tegen zuigen zonder
stofzak. ADV.-239T-

_
PHILIPS 55 CM STEREO-TV
Met een 55 cm (eff. 51 cm) Blacklme Flatsquare beeldbuis.
100 voorkeuzezenders. Incl. Teletekst en ^ ^"\f;,
afstandsbediening.

PIONEER/JBL TOP HIFISET MET DVD

'V\

INVENTUM FRITEUSE
Koude wand friteuse
met 2,5 liter
inhoud.
Deksel met ~^kijkvenster
en'Multigrip'i
handvat.

. SN'

2WHIRLPOOL CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig. Nieuw droogsysteem voor optimaal
energiegebruik. Afkoel- en antikreukfase. Grote vulopening. Inhoud 5 kg.

9' «*«.W

BAIUKNECHT AFWASAUTOMAAT
3 Wasprogramma's en 2 reinigingstemperaturen. Met overloopbeveiliging.
ADV. 4499;-VAN-999T-

Pioneer Dolby Digital tuner/versterker:
Top hifiset met geweldige prestaties.
5x 60 Watt versterker met Dolby Digital
en DTS-weergave.RDS-tuner.

PHILIPS ELEKTRISCHE
\ ONDERDEKEN
" \ Lekker warm de winter
\ door met deze
\ 1 persoons onderde\ ken. Met schakelaar
x
voor 4 warmtestan>, den. Dubbel
beveiligd.
ADV. 4^6;-

Pioneer DVD speler: Voor een fascinerende beeld- en
geluidskwaliteit. Met Dolby Digital Surround ("^ /V *>
en DTS. Beleef uw eigen thuisbioscoop.
</ ^ ;j r-u

t LIBERTEL

D I G I T A L

o-.

BOSCH TAFELMODEL VRIESKAST
Energieklasse B. Netto inhoud 88 liter.
3 transparante vriesladen met
'Etage frost'-systeem. Slechts 55 cm
breed. ADV. -899;-

JU

JBL actieve subwoofer met
5 superkleine luidsprekers:
Topkwaliteit! Onzichtbaar op te
stellen subwoofer. Samen met 5
onopvallende luidsprekers voor
een indrukwekkende geluidsweergave
i* < , -. tif1" j ^ u{ j 5- r

-5 - '

UBERTELiZi + MRMGSM
Bellen zonder abonnement! Standbytijd
50 uur. Spreektijd 120 minuten. In uniek
design. VAN W9T-

expert

BEL 020-35 55 355
VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE
RUIM 200 EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64'
Ged. Oude Gracht 5-9°
O = OOK VERKOOP PC

3 = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC

O = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC

• = GEEN MOBIELE TELEFONIE |

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 41, oplage 5.4251

Mysterieuze muurtekst duikt op bij Radio Peeters

Zuidbuurt
kwaad op
wethouder
ZANDVOORT - Het vertrouwen van de bewoners
van de Zuidbuurt in verkeerswethouder Hans Hogendoorn (CDA) heeft een
flinke knauw opgelopen. De
bewoners vinden dat de wéthouder achter hun rug om
een voorstel heeft gedaan
aan de gemeenteraad om de
Kerkstraat dicht te houden.
De bewoners vrezen dat de
overlast van vrachtwagens
blijft bestaan.
Op 10 en 23 maart van dit
jaar hebben de bewoners van
de gemeente een bnef gekregen dat de Kerkstraat in de
winter open zou gaan, precies
zoals de gemeenteraad dat in
1996 besloten heeft.

„Op 25 juli nebben we een
gesprek gehad met wethouder
Hogendoorn. Hij heeft toen
niet gezegd dat de Kerkstraat
afgesloten zou blijven deze
winter," vertelt W. Tates namens het comité Zuidbuurt.
„We waren daarom heel erg
verbaasd dat hij nu samen met
wethouder Herben een voorstel heeft gedaan om de Kerkstraat wel dicht te houden. We
moesten het notabene ook nog
vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad lezen, terwijl hij
Foto Karin Schut ons had toegezegd dat we bij
het overleg betrokken zouden
worden blijven. We voelen ons
in de maling genomen "
Het bewonerscomité is in-

Karin Eldering heeft geen idee wat er nu precies op de muur gestaan heeft

Parkeerbonnen
ZANDVOORT - De politie
heeft maandagavond tussen
negen en elf uur 34 parkeerbonnen uitgeschreven in het
centrum. De bonnen werden
onder andere uitgedeeld voor
parkeren op een invalidenplaats en op het trottoir.

Gratis eten

ZANDVOORT - Een dronken 51-jarige Utrechter heeft
donderdag geprobeerd een
maaltijd te nuttigen bij een
restaurant op de Passage zonder na afloop te betalen. De
politie hield hem echter aan.
Hij had ook drie flessen wijn en
een fles port bij zich. De politie
onderzoekt of hij die gestolen
heeft.

Gewond

ZANDVOORT - Een achttienjarige Zandvoortse bromfletser is maandagmiddag gewond geraakt pp de Zandvoortselaan. Hij kreeg geen
voorrang van een 34-jarige
Bennebroekse
automobilist
toen hij op de parallelweg reed.

Botsing

ZANDVOORT - Bij een botsmg op de Zandvoortselaan is
een 28-jarige vrouw uit Zwolle
gewond geraakt. Zij zat in de
auto bij een 29-jarige man uit
Zwolle. Een achterop komende automobilist, een 47-jarige
Zandvoorter, botste op hun
auto nadat zij stopten voor een
overstekende fietser.

Man in de war

ZANDVOORT - Een 29-jarige man uit Zandvoort heeft
zich zaterdagmorgen agressief
gedragen tegen de politie en
ziekenhuispersoneel. De man
had teveel medicijnen ingenomen omdat hij zelfmoord wilde
plegen. Hij wilde niet naar het
ziekenhuis, maar viel op eeri
gegeven moment toch in slaap.
In het ziekenhuis schopte en
sloeg hij verpleegkundigen die
zijn maag wilden leeg pompen.
De politie sloeg hem in de boeien. Hij bleek niet alleen te veel
pillen geslikt te hebben; hij
had ook gedronken. Hij gedroeg zich opnieuw agressief
toen hij wakker werd. Een paar
uur later mocht hij naar huis,
omdat hy gekalmeerd was. De
psychiater zag geen redenen
om hem te houden.

WiaiB^ètöSdf^
Datum HW

LW

HW

LW

07 okt 05.02 00.34 17.26 15.12
08 okt 0546 01 15 1808 15.56
09 okt 0631 02.04 1850 14.25
10 okt 0717 02.54 1937 15.16
11 okt 0808 0350 2028 16.06
12 okt 09.05 0435 21.25 16.55
13 okt 10.15 0556 2250 1755
14 okt 11.36 0754 --.- 19.04
15 okt 0015 08.15 12.56 20.25
Maanstand:
LK ma 12 okt 1311 u.
Hoogwater wo 07 okt 05.02 uur.
NAP +144cm.
Laagwater vr 09 okt 02 04 uur NAP
-71 cm

ZANDVOORT - „We staan
voor een raadsel," zegt Karin
Eldering van Radio Peeters
in de Haltestraat. „We hebben er geen idee van wat er
nu precies op de muur heeft
gestaan en hoe oud de tekst
is. Het leuke is dat er telkens
weer iemand komt vragen of
we het al weten."
Tijdens het schoon krabben
van de muur zijn vorige week
flarden tevoorschijn gekomen
van een oude reclametekst op
de muur van het pand bij de
kop van de Haltestraat Wie
goed kijkt, herkent de woorden 'Zandvoortsche Apotheek', 'geneesmiddel'
en
'rijksverzekermg'. Ook zijn er
stukjes van nummers, een acht
en een negen, te zien. Maar wat
er nu echt heeft gestaan, blijft
gissen.
De 77-jarige mevrouw Slagveld, die dagelijks de winkel
passeert, weet iets meer te vertellen „Ik weet nog dat opa
Kruk voor de oorlog in. het huis
ernaast woonde Volgens mij
was ook de winkel van hem. In
zomer verhuurde hij dan zijn
huis en ging ernaast bivakkeren Oma Bos had een groentewinkel in het gebouw waar nu
Radio Peeters zat." Ook herenmodezaak Hans Boskamp
en surfshop Paradise hebben
in het winkelpand gezeten.

Een apotheek? Mevrouw Slagveld en Karin Eldering schudden hun hoofd. „Een apotheek
is het nooit geweest en het kan
ook niet op de Zeestraat Apotheek hier tegenover slaan,
want die is nog niet zo oud."
Apotheker Mulder van de
Zandvoortse Apotheek heeft
nooit van een reclametekst
voor zijn zaak gehoord. Zijn vader tast eveneens in het duister. Mulder senior, die in 1961
de Zandvoortse Apotheek
overnam, weet dat de eerste
apotheek in Zandvoort van
meneer Wijnne was. „Ik geloof
dat hij in de jaren twintig of
dertig met de apotheek begonnen is nadat er eerst een huisarts zat." De apotheek stond
destijds in de Haltestraat op
de plek waar nu de beschilderde schutting staat.
Uiteindelijk spreekt Arie Koper van het Genootschap Oud
Zandvoort de verlossende
woorden. Hij heeft met de
werkgroep Algemeen/Genealogie achterhaald waar de reclame op de muur naar verwijst.
„Het belangrijkste aanknopingspunt waren de getallen
en de woorden 'Zandvoortse
Apotheek'. Het telefoonnummer luidde vermoedelijk 189.
Dat betekende dat het een
nummer van voor 1940 moest
zijn, want rond 1938 is er een

twee voor elk nummer gekomen," vertelt hij.
In een WV-gids uit 1935
stond een advertentie: 'Koopt
uw verbandstoffen en geneesmiddelen in: de Zandvoortsche Apotheek, C. Kalt Apotheker, Haltestraat 8.' De WVgids uit 1937 meldt: 'Zandvoortsche Apotheek, Apotheker J. J.L A. Wijnne, de eenige
Apotheker ter plaatse.' Koper:
„Bij deze is het mysterie dus
grotendeels opgelost. Dat er
ook 'rijksverzekering' op de
muur staat, komt waarschijnhjk omdat het gebruikelijk was
om reclames met elkaar te
combineren "

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Politie pakt moordenaar op

Irene stort zich voortaan op Antilliaanse honden
ZANDVOORT - Ze heeft lang getwijfeld of ze het zou doen,
maar ze weet het nu zeker. Irene Mudde, beheerder van het
Kennemer Dierentehuis, gaat naar Bonaire. Vanaf begin
december leidt ze het asiel op het Antilliaanse eiland.
Veel honden kampen volgens de lokale dierenarts met
schurft, hartworm en parvo.
Het sterilisatieproject is mislukt. „Dat ga ik dus ook opnieuw opzetten samen met de
dierenarts. We richten ons
eerst op de honden, want die
zwerven het meeste rond. Het
is voor het welzijn van alle
honden veel beter als er geen
extra zwerfhonden bykomen."

Er moet veel gebeuren op
Bonaire, zo heeft ze gezien na
een bezoek aan het eiland.
Tot nog toe was er geen professionele kracht om het dierentehuis op Bonaire te leiden. Het is de bedoeling dat
Irene ervoor gaat zorgen dat
het welzijn van de dieren op
het eiland toeneemt.
„Nu loopt er een hondenvanger rond en worden loslopende honden ook vaak door
hem neergeschoten. Het neerschieten van honden is in
Zandvoort ondenkbaar. De
houding tegenover dieren is er
ook anders. Ik wil graag dat
de eilandbewoners gaan beseffen dat een hond meer is
dan een waakhond. Dat het
een huisvriend is waar je plezier aan beleeft en waar je ook
verantwoordelijk voor bent."

„Of het niet wat te veel werk
is? Nee, hoor. Het asiel zelf is
veel kleiner dan het Kennemer Dierentehuis." Op Bonaire moet Irene samen met een
hulpkracht en met een paar
vrijwilligers 35 honden en
twintig katten verzorgen. In
Zandvoort logeren er gemiddeld vijftig honden en zestig
katten in het asiel, wat betekent dat er ook veel vrijwilligers zijn die aangestuurd Irene Mudde tussen haar kinderen en honden
moeten worden.
Het Kennemer Dierentehuis laat ze met een gerust
hart achter, vertelt ze. „Ik
weet dat Marcel Carels een
waardige opvolger is. Marjori
Meijer wordt zijn assistente.
Bovendien is er nu een geweldig team van vrijwilligers.
Nee, hoor, dat gaat wel goed."
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Politiek:
Kerkstraat
zonder auto's
Pagina 3

Ton Bavinck
opent nieuwe
serie

middels bezig juridisch advies
in te winnen om via een kort
geding eventueel de Kerkstraat open te krijgen totdat
de gemeenteraad een besluit
heeft genomen Officieel moesten de paaltjes aan het begin
en het einde van de Kerkstraat
er namelijk uit op l oktober
Het college heeft op die dag 's
morgens een tijdelijke verkeersmaatregel genomen om
de Kerkstraat dicht te houden

Pagina 5

Doordat de Kerkstraat dicht
is, hebben de bewoners veel
last van vrachtwagens die
spullen afleveren voor de ondernemers in de Kerkstraat.
Ze klagen over beschadigde
gevels, verzakkingen, geluidsoverlast, stankoverlast en onveiligheid voor spelende kinderen „Op zich zijn we niet tegen
het afsluiten van de Kerkstraat, maar we willen er niet
de dupe van worden," aldus
Tates.

Koenders
heeft
pech

Het comité stelt voor om losen laadplaatsen in de buurt
van de Kerkstraat te maken,
de Zuidbuurt voor vrachtwagens af te sluiten en de bedrijven die in de Zuidbuurt gevestigd zijn een ontheffing te geven. Die laatste twee voorstellen bevallen wethouder Hogendoorn. Sterker nog, hij is er
al mee bezig. Hij wil bovendien
de bewoners nog voor de zomer een parkeervergunning
geven.
Vervolg op pagina 3
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Vragen over de bezorging'
donderdag 9-12 uur
tel. 571 7166
Advertenties tel 571 7166
Redactie- tel 571.8648

Psychiatrische patiënten
verhuizen naar buurhuis

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht (EMM) gaat
vanaf l januari twee woningen verhuren aan voormalige
bewoners van het Strandhotel en van De Meent. EMM
wil daarmee mensen met een
psychiatrische achtergrond
de gelegenheid bieden om
net als andere Zandvoorters
ZANDVOORT - Een 33-jarige man uit het Duitse Witten is in een huis te wonen.
vrijdag aangehouden wegens moord. De man wordt ervan
De Meent en het Strandhoverdacht dat hij op 27 september zijn oom heeft vermoord en
zijn tante heeft proberen te vermoorden. Hij is gearresteerd tel zijn grote instellingen waar
mensen met psychische proop een camping aan de Zeeweg.
blemen wonen De Regionale
De Nederlandse politie, die ingelicht was door de Duitse justi- Instelling voor Beschermd Wotie, kwam hem op het spoor doordat hij zijn visacard gebruikte nen is al jaren bezig om het
in Zandvoort Vrijdagmiddag werd zijn auto, een Mercedesbus- aantal bewoners van de twee
je, achterhaald op een parkeerplaats in Zandvoort. De politie gebouwen te verminderen. De
hield vervolgens de auto in de gaten en volgde de man naar de Meent moet op den duur hélecamping. Daar heeft een arrestatieteam hem opgepakt. Hij is maal dicht en in het Strandhonaar het politiebureau op de Koudenhorn in Haarlem gebracht. tel mag nog maar een kleine
groep overblijven. In totaal
Hij was ongewapend toen hij aangehouden werd.
De man wordt verdacht van moord op zijn oom Hij zou hem wonen er in De Meent en het
met een mes om het leven hebben gebracht. Zijn tante, die hij Strandhotel nu zeventig mensen
ook trachtte te vermoorden, wist te ontvluchten

„Het is een gigantische stap
voor mij en voor mijn kinderen. Het levenspeil ligt lager
en voor mijn dochter, die een
opleiding volgt, moesten we
een oplossing vinden Daarom
heb ik er zo lang over nagedacht. In Zandvoort heb ik
drie jaar met veel plezier gewerkt en ik woon er ook heel
prettig. Maar dit is natuurlijk
een hele grote uitdaging," vertelt ze.
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„Sommigen van hen wonen
al meer dan twintig jaar in
Zandvoort en voelen zich hier
heel erg thuis Daarnaast,"
zegt Fer Haak, directeur van
de Regionale Instelling voor
Beschermd Wonen, „is ons beleid erop gericht om mensen
meer terug te brengen in de
maatschappij. Als ze in grote
instellingen wonen bestaat de
kans dat ze hospitaliseren en
niet meer weten hoe ze zelf allerlei dingen moeten doen "
De bewoners van de huurwoningen krijgen wel begeleiding.
Voor elke bewoner komt er een
paar uur per week een medewerker van het Ribw langs.
Dag en nacht is er bovendien
een medewerker beschikbaar
per mobiele telefoon In andere gemeenten gaat dat erg
goed volgens Haak
Niet iedereen is er echter op
voorhand al blrj mee. Tijdens
een vergadering van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht stond donderdagavond een van de leden van
EMM zeer sceptisch tegenover
zijn toekomstige medehuurders. Hij vond dat het woongenpt van EMM-leden ondermijnd wordt. „De buren moe-

ten ingelicht worden zodat ze
weten hoe ze met die mensen
om moeten gaan Ik woon zelf
naast twee verstandelijk gehandicapten en heb een heel
moeilijk eerste jaar gehad Nu
gaat het wel"
Maaike Koper, voorzitter
van EMM, is het niet met hem
eens „Voor mensen die overlast veroorzaken moet een oplossing gezocht worden, maar
we gaan met op elke deur een
sticker plakken met de afwijking of problemen die men
heeft Dat gaat te ver."
Haak: „Wie legt wel zijn hele
hebben en houden bij zijn buren neer? Wij houden uiteraard
in de gaten of er problemen
met de buren zijn. Onze ervaring is dat mensen die nog
geen hulpverleningscontacten,
hebben eerder overlast veroorzaken Onze cliënten hebben
trouwens geen verstandelijke
handicap maar een psychische
handicap. Dat is wat anders "
„Waar je ook woont," meent
voormalig
EMM-voorzitter
Marijke Herben, „overal kun je
overlast tegenkomen Het gaat
volgens mij vaker om geestelijk
gezonde mensen met een a-sociale mentaliteit."

die

krant moet ik hebben
omdat ik graag wil weten wat /iüi in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik hut
Zandvooi ts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

„Het is ongetwijfeld een fijn
huis, want alle huizen zijn
daar vrijstaand. Ze hebben
een veranda en je leeft er voor
het grootste deel buiten. Om
kwart over zes 's ochtends zit
je al buiten te ontbijten. Het
Waar Irene op het eiland lijkt me heerlijk. Ik hou ontgaat wonen, weet ze nog niet. zettend van de zon Na een

Voor haar dochter is inmiddels ook een regeling getroffen. Zij onderhoudt via de fax
contact met haar school en
gaat terug naar Nederland om
examen te doen.
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paar sombere dagen klaart
mijn humeur altijd weer hélemaal op als de zon schijnt."
Ze ziet erg uit naar haar vertrek op 23 november „Ik heb
nu een goed gevoel over mijn
beslissing. En de kinderen?
Die vonden het van begin af
aan prachtig "
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